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podklad pro rodovou kroniku z roku 2000 (obsahuje drobné chyby)

Před třicetiletou válkou
Tato kapitola je věnována nejstaršímu doloženému předkovi rodu Sedliských – Matěji mlynáři a Janu Mrhalovi, o němž se
domnívám, že by mohl být ještě starším předkem. Ovšem pro toto tvrzení mi prozatím chybí skutečně přesvědčivé důkazy.

Oba jmenovaní žili ve druhé polovině 16. století.

Poličské panství tehdy zahrnovalo jednak vesnice Kamenec, Sádek, Oldříš, Borovou, Telecí a německý Modřec, jež tvořily souvislý
celek v okolí města, ale také Nedvězí, Sedliště, Trhonice, některé dvory a pole v Makově, Radiměři, Širokém Dole, Telecím, Pusté
Rybné a Korouhvi. Celkem bylo roku 1582 poddáno městu Poličce 380 venkovských rodin.

Když ale Polička, stejně jako ostatní královská města, odmítla v roce 1547 Ferdinandovi vojenskou pomoc proti Sasům, dočkala se
od panovníka tvrdého peněžitého trestu a především zabavení poddaných vesnic, které byly dány pod správu sousedního
rychmburského panství.

Město svůj majetek sice v následujících desíti letech postupně vykoupilo zpět, ale královský zmocněnec roku 1560 shledal, že „v
tomto městě veliká chudoba jest, neb město chatrně postavené a lid víc sedlákům nežli měšťanům podobný“.

Mezi městem a sousedními vrchnostmi, zejména svojanovskou a bysterskou, tehdy docházelo v častým sporům pro překračování
hranic panství.

V roce 1586 koupilo město Polička od tehdejšího svojanovského pána Hertvíka Žejdlice z Šenfeldu jeho díl vsi Radiměře za 6000
kop., které však poličští neměli. Na celém panství vypsali zvláštní daň, aby jim nové poddané pomohli získat poddaní dosavadní.

Koncem století žil již rod Sedliských v Sedlištích. Jen 1,5 km vzdálené město Jimramov, sídlo Pavla Katarina z Kataru, postihl r. 1589
zhoubný požár, který přivedl obyvatele na samou hranici chudoby.

Pár let nato byla stejně postižena i Polička. Na prahu zimy roku 1613 zde shořelo m.j. 166 domů a zásoby obilí. Za požárem přišla
krupobití a povodeň, která zničila úrodu v některých částech panství.

16. generace

Jan Mrhal

Zda Jan Mrhal skutečně patří do rodu Sedliských není zcela jisté, ale mnohé indicie napovídají, že by mohl být otcem skutečně
doloženého předka rodu Sedliských – Matěje mlynáře.

Jan Mrhal, poddaný poličského panství, se před r. 1555 v Trhonicích oženil s Markétou[1]. Zde se jim také narodil syn Jan. Poté se
rodina přestěhovala do Daňkovic, kde přibyli další tři synové – Václav, Viktorin a Jiřík. Pravděpodobně roku 1561 se rodina
stěhovala znovu, tentokrát do Sedlišť. Časté stěhování se mi zdá dost neobvyklé a muselo mít nějaký důvod. Pokud by byl Jan
sedlákem, zůstal by jistě na jednom gruntě, živil se tedy jiným způsobem, např. v panské službě.

Jan Mrhal se v Sedlištích zakoupil na mlýně, jehož předchozím majitelem byl jistý Pavel mlynář. Mlýn měl cenu 930 kop a Janovou
povinností bylo platit podílníkům při soudě 12 kop a při sv. Janu Křtiteli 8 kop ročně.

Janovi a Markétě se v Sedlištích narodili poslední dva synové – Matěj, jenž je podle mého názoru totožný s doloženým předkem
rodu Sedliských, a nejmladší Mikuláš.

Z manželství je tedy doloženo 6 dětí[2] :

1. Jan * př.r. 1562, Trhonice, † po r. 1582
2. Václav * př.r. 1563, Daňkovice, † po r. 1582
3. Viktorin * př.r. 1564, Daňkovice , † po r. 1582
4. Jiřík * př.r. 1565, Daňkovice, † po r. 1582
5. Matěj * př.r. 1566, Sedliště , ? hlavní linie ?
6. Mikuláš * př.r. 1576-82, Sedliště, † po r. 1582

Zákupným rychtářem v Sedlištích byl podle register urbárních z r. 1552 Vaněk[3]. Porovnáním s ostatními zdroji lze říci, že se jedná
o příslušníka starobylého vladyckého rodu Václava Oujezdeckého z Morašic, jenž měl za ženu Mandalénu z Rokytníka. K sedlišťské
rychtě tehdy patřilo 7 prutů polí, což bylo 2-3x více než měly ostatní rodiny v Sedlištích. Rychtář ovšem platil úrok jen z 1 prutu pole.
V celých Sedlištích bylo tehdy 15 gruntů, z toho 1 rychta a mlýn. Dále byla ve vsi výsadní krčma.

Kromě již jmenovaného rychtáře Vaňka a mlynáře Pavla registra uvádějí i další hospodáře : Vašek horní, Martin Trpínů, Bartoš
Ventrusů, Jan Nováček (?), Jíra Panků, Vaněk Vernausů, Jan mezník, Martin F….ků(?), Matěj Fiksa, Jan Horů, Jan Kubatů, Vondra
Stanků a Jan Ventrusů.

Jan Mrhal vlastnil mlýn až do roku 1572, kdy si od vladyky Václava Újezdeckého z Morašic koupil rychtu. Mlýn prodal za 930 kop
Beneši Čeitovi, který jej tři roky nato za stejnou cenu převedl na urozeného pána Jana Tomana Pečického z Roklína. Roku 1580
koupilo celý sedlišťský mlýn město Polička za 225 kop. Z rozdílu ceny je vidět, že mlýn za pět let, kdy jej vlastnil Pečický z Roklína,
velmi sešel, dal by se zřejmě nazvat ruinou.
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Ale zpět k Janu Mrhalovi, nyní již rychtáři v Sedlištích. V jeho životě se stalo cosi, nad čím si lámu hlavu již pěkně dlouho.

V gruntovní knize je zapsáno : „Léta 1579 v pondělí před sv. Šimonem a Judou ( tj. 28.10. ) Jan, rychtář sedlišťský všecku svou
spravedlnost, což se jí na tomto mlejně najde k obci poličské za škody a outraty, kteréž obec poličská skrz něho na soudu komorním
proti panu Hertvíkovi Žehušickému vzala odvedl.“

Jakéže to škody a „outraty“ připravil rychtář Jan své vrchnosti, že přišel o celý svůj podíl na sedlišťském mlýně ?

Příslušný dokument jsem zatím neobjevila, ale Jindřich Růžička v „Dějinách města Poličky“ uvádí, že hlavní příčinou sporů mezi
oběma vrchnostmi byla vesnice Nedvězí patřící Poličce, ale ležící v samém sousedství Bystrého a náležející k jeho farnosti a
školnímu obvodu. Šlo o rozpory o odvádění desátků kněžím a platů učitelům, ovšem sváry byly i o udržování cest a mostů, o pasení
dobytka v společných stádech nebo o plnění povinnosti k obci.

V zachovacím listě, který byl Janovi a jeho rodině vystaven r. 1582 je Jan i nadále uváděn jako rychtář sedlišťský. Konflikt s vrchností
tedy urovnaly peníze a Jan o rychtu nepřišel.

Zachovací list Jana, rychtáře sedlištského, Markéty a dítek jeho[4]

Léta 1582 v středu po neděli Reminiscere Jan, rychtář ze vsi Sedlišť předstoupivši do plné rady naší s lidmi níže psanými, žádajíce
nás, abychom týchž lidí dotčených jednomyslné vysvědčení vo snětí manželském téhož Jana rychtáře s Markétou, manželkou jeho,
též vo splození dítek jejich i také vo dobrém jich zachování v knihy naše městské pro budoucí paměť vložiti a vepsati dali. Ježto
žádosti slušně pováživše a dotčené lidi přeslechše, toho sme jemu odepříti nemohli.

Poněvadž tyto lidé všickni níže psaní, dobře zachovalí a víry hodní, souc z jedné každé obce, od rychtáře a konšel na místě všecký
obce k vydání takového svědomí vysláni, před námi jednomyslně ( Přijavše to k svému svědomí a k své víře ) vysvědčili; a zvláště
Brychta, Jíra Hrstků, Jan Uchytil ze vsi Trhonic poddaní naši, vysvětlivši to, že jest dotčený Jan, rychtář sedlištský, též poddaný náš
s Markétou, manželkou svou v stav s. manželství, podle nařízení církve svaté křesťanský vstoupil. A s ní náležitě knězem
požádaným oddán jsa, v témž manželství že jest Jana, syna svého v též vsi Trhonicích splodil. Nicméně Pavel Buřvalů, Matěj
Matějek, Vaněk Loukotků ze vsi Daňkovic ( jsouc z poručení urozeného pana Mikuláše Kytlice z Rudolce, úředníka pernštejnského
vysláni ) vysvědčili, že sou Václav, Viktorin, Jiřík od téhož Jana rychtáře a Markéty, manželky jeho ( byvši v též vsi Daňkovicích
v sousedství ) na tento svět pořádně a poctivě splozeni. An také Jan Trpín, Jan Vondrů, Tobiáš Vernousů ze vsi Sedlišť poddaní naši
jednomyslně seznali, že sou Matěj, Mikuláš, synové dotčených rodičův v též vsi Sedlištích v řádném a křesťanském manželstvu na
tento svět splozeni. Nadto nadevšecko dotčení lidé a svědkové ze vsi Trhonic, ze vsi Daňkovic, ze vsi Sedlišť, jedni každý obzvláštně
vysvědčili, že sou se dotčení rodičové, totiž svrchu psaný Jan, rychtář a Markéta, manželka jeho, pokudž sou v jedné každé obci
v sousedství trvali a mezi nimi obývali i s dítkami svými prv jmenovanými dobře, ctně a chvalitebně chovali, nic po sobě takového
nepozůstavyvši, což by jednomu každému z nich jejich dobré pověsti nebo poctivosti škoditi mělo nyní ani na časy budoucí. Stalo se
za purgkmistra pana Bartoloměje Vocta a primátora zřízeného pana Nykodéma Zichova léta a dne svrchu psaného.

A jsme u další záhady.

Proč potřeboval rychtář Jan a jeho rodina zachovací list? Ten se vydával, pokud někdo žádal o přijetí za měšťana či za člena cechu.
Ovšem nic takového se zatím nepotvrdilo. Ale musím také přiznat, že jsem dosud blíže po dalších osudech rychtáře Jana nepátrala,
neboť krátce poté, roku 1588 je na sedlišťském mlýně mlynář Matěj, prozatím nejstarší doložený předek rodu Sedliských a tím se
začíná odvíjet historicky prokázaných 227 let existence tohoto rodu na zdejším mlýně.

15. generace

Matěj mlynář

– 1. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích – hlavní linie

Zdá se, že Matěj byl synem již zmíněného Jana Mrhala a Markéty, narozeným mezi l. 1561-66 v Sedlištích[5].

On a jeho současníci byli přímo zažili nebo se zcela jistě doslechli o několika úkazech, které pro ně určitě byly předzvěstí zlých časů.
První se stal  „Léta 1580 v pondělí památky Cerbonia rytíře (10. říjn ) po půl druhé hodině na noc kometa s ocasema poledne vyšla a
trvala přes noc tři hodiny a snad celou noc.“[6]

Matěj se před r. 1586 oženil v Dalečíně s Alžbětou[7] ( * př.r. 1658 ). Ani o jejím původu se nedá říci nic bližšího. Podle místa svatby
se zdá, že mohla pocházet z Dalečína. Myslím, že Matěj se mohl učit mlynářskému řemeslu na zdejším mlýně.

Ze zápisů v gruntovních knihách je zřejmé, že v manželství Matěje a Alžběty se narodilo 6 dětí. Jestliže vycházíme z postupného
držení mlýna a vypsání dědiců po Matějovi, narodily se v tomto pořadí :

1. Kašpar * př.r. 1586, Dalečín ?
2. Jiřík mlynář * př.r. 1587, Dalečín ?
3. Jan Sedlišťský * př.r. 1588, Dalečín[8] – hlavní linie
4. Pavel mlynářů * př.r. 1588 – 1609, Sedliště ?
5. Václav * př.r. 1589 – 1614 Sedliště ?
6. Zuzana * př.r. 1590 – 1615, Sedliště ?

Mezi tím poličská vrchnost zřejmě provedla rekonstrukci mlýna v Sedlištích, protože když Matěj převzal roku 1587 jeho nájem, byla
hodnota mlýna stanovena na 900 kop grošů míš.. Matěj složil hotově 130 kop a dále je psáno, že zaplatil „čtrnácterých peněz po 20
kopách gr.m. s létem 1602“, tzn. že r. 1602 platil již 14 let po 20 kopách ročního platu[9].

Zemřel-li nájemce dříve, případně se nájmu např. pro stáří vzdal, přecházel nájem obvykle na některé z dětí. Nový majitel byl
povinen doplatit vrchnosti zbylou část a zároveň všem zákonným dědicům předchozího majitele vyplatit na ně připadlý podíl z již
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zaplacené částky. Ani po zaplacení mlýna by se Matěj nestal tzv. „svobodným mlynářem“, ale zůstával poddaným poličské vrchnosti
a byl povinen vykonávat blíže neurčenou robotní povinnost.

Matěj mlynář[10]

má mlejn svůj po Vítkovi mlynáři za 900 kop míš. Zavdal 130 kop míš., úroky placení při sv. Václavě po 20 kop míš.. Vyplnil za něj k
obci poličské čtrnácterých peněz s létem 1602 po 20 kopách míš., totiž 280 kop míš. a od Vítka mlynáře skoupil Jiřík Boček do
Bystřice 130 kop míš., celkem 510 kop míš. A tak po létu 1602 má dopláceti ještě k obci poličské 360 kop míš., celkem 900 kop míš..

Poličská vrchnost zřídila v sedlišťském mlýně v dubnu 1601 prodej soli, což vyvolalo spor mezi ní a městem Bystrým, pro které bylo
povolení výhradního prodeje soli velmi výnosné. Pán nad Bystrým, Jan Bezdružický z Kolovrat zaslal 31.8.1602 poličským tzv. ceduli
řezanou, v níž žádal, aby „prodávání vaší soli obecní, nemajíce na to od jeho milosti královský žádnejch vejsad a obdarování, čehož
nikde právo od starodávna ani za paměti lidské v té vsi Sedlištích nebejvalo, nově u Matěje Mlynáře, poddaného svého, sobě
zarazili…. a mně pokutu … dvaceti kop grošův českých odeslali.“

Vyřízení tohoto sporu jsem prozatím blíže nesledovala, je však zřejmé, že sůl se v sedlišťském mlýně ke škodě sousedního panství
prodávala nejméně rok a půl.

Matějovi se ve mlýně se mu zřejmě dařilo dobře, protože jak zápisy v gruntovní knize dále dokazují, neměl problémy s placením
úroků a každoročně o sv. Václavu ( 28.9. ) platil poličské vrchnosti po 20 kopách gr. míš. až do roku 1614.

Matěj byl současníkem velkého požáru, který postihl Poličku 9.10.1613[11]. Shořelo tehdy m.j. 166 domů, 3 městské brány plné obilí
a 11 hradebních bašt. Po požáru přišla další pohroma, krupobití a následná povodeň, která zničila úrodu v některých částech
poličského panství.

Nedaleká města Jimramov, Bystré i Polička měla hrdelní právo, a tak se jistě mezi lidmi často vyprávělo o nepravostech, které byly u
těchto soudů projednávány. Pamatovali popravu zloděje Ondřeje, syna Holého z Jimramova, který byl roku 1612 oběšen za
opakované krádeže příze, 3 zlatých a věrtele žita. Rok nato, 15.8.1613 byl v Jimramově stejným způsobem popraven za krádeže Jan
Ryšavý, panský kočí a za dva roky 14.6.1615 i jeho společník Jan Pekař.

Matěj mlynář zemřel ne více jak 54tiletý v rozmezí po 28.9.1614 a před 28.9.1615, kdy je v gruntovní knize uvedeno, že úrok
zaplatila mlynářka. Matějovo úmrtí zřejmě nebylo náhlé, protože po sobě zanechal kšaft[12], který se bohužel nedochoval. Podle
toho, co je uvedeno v gruntovní knize se dá říci, že manželka i každé z dětí měli zapsán určitý odkaz a budoucím dědicem mlýna byl
pravděpodobně za určité podmínky[13] ustanoven nejstarší syn Kašpar. Po Matějovi zůstal dluh 20 kop gr. m., které měl Kašpar
vyplatit jistému Janovi.[14]

Mlynářka Alžběta zaplatila úrok i v roce 1616. Pak se minimálně jako 49ti letá se Alžběta mezi zářím 1616 – 1617 podruhé provdala
za Nykodéma (později uváděného jako Kopeckého[15]), protože to byl Nykodém, kdo v letech 1617-1619 platil úroky za mlýna[16].
O mlýn se zřejmě staral jen dočasně v zastoupení své manželky, neboť v gruntovní knize chybí zápis o převodu vlastnictví. Dne
15.7.1620 převzal sedlišťský mlýn nejstarší Matějův syn Kašpar.

Zdá se, že Alžběta neměla na mlýně stanoven výměnek v podobě bydlení (popř. jej měla stanoven jen do další svatby) nebo
docházelo k rozporům mezi Alžbětou, Nykodémem a novým hospodářem. Již na podzim roku 1620 totiž Nykodém koupil obecní
grunt v Sedlištích po Kateřině, vdově po knězi Tomáši … Pelhřimovském.[17] Ovšem už 1.5.1621 jej zase prodal Janu Zezulemu.
Co bylo příčinou tohoto rychlého prodeje nelze říci. Snad se vzájemné vztahy mezi bývalými a novým hospodářem urovnaly nebo
mladý mlynář zemřel a Nykodém s Alžbětou se vrátili zpět do mlýna, snad získal Nykodém výhodnou službu jinde, případně zůstal
spolu s Alžbětou na prodaném gruntě v podruží.

Zprávy o nich mizí až do 4.3.1637, kdy byl při převodu mlýna na syna Jiříka přiznán Alžbětě podíl v částce 128 kop 20 gr. míš., z
něhož měla dostávat po 10 kopách gr.m. ročně[18]. Alžběta někdy po tomto datu ( mezi 4.3.1637 – 1644 ) ve více než 69ti letech
zemřela.

Nykodém se znovu oženil s Dorotou. Roku 1644 je doložen jako šafář v Kamenci[19], kde se jim narodil syn :

Martin * 8.11.1644, Kamenec                – dále nesledováno

1649 odkázal Nykodém z Alžbětina podílu 20 kop gr.m. k záduší[20]. Proč došlo k tomuto odkazu se můžeme jen dohadovat,
protože před třicetiletou válkou bylo veškeré venkovské obyvatelstvo více méně nekatolické, hlásilo se k víře evangelické,
českobratrské nebo podobojí. Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 sice vyvíjela habsburská vláda nátlak na obyvatelstvo, aby se obrátilo ke
katolické víře a r. 1624 vyhlásil Ferdinand katolické náboženství za jediné povolené, ale přesto se lidé ještě dlouho potom
shromažďovali k tajným nekatolickým náboženským obřadům a přestup na katolickou víru se obvykle uskutečnil jen naoko.[21] Snad
se tedy chtěl Nykodém tímto odkazem zavděčit a získat pro sebe nějaké výhody, např. povolení odchodu na panství Hynka Talacky
z Ještětic. Sem, do vsi Stan, byl Nykodémovi od r. 1654 vyplácen podíl ze sedlišťského mlýna. Nykodém zemřel mezi r. 1655 –
6.11.1657, protože toho dne převzal vyplacené peníze Matěj Urbanec, „který má za manželku Dorotu po Nykodémovi
Kopeckým“[22]

***

Třicetiletá válka … a krátce po ní
Zde se dozvíte více o dětech Matěje mlynáře. Všechny se narodily se koncem 16. století, v dospělém věku prožily třicetiletou válku a
většina z nich během války i zemřela.

Nejdříve něco o době, v níž tato generace žila …

Převážně nekatolická Polička, stejně jako většina ostatních královských východočeských měst stála ve sporu katolické a nekatolické
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šlechty při odbojných stavech. V létě 1619 se zástupci měst účastnili volby Friedricha Falckého proti sesazenému Ferdinandovi. Při
vyhlášení zemské hotovosti vyslali poličští ke krajskému srazu do Chrudimi 4 jezdce a 27 pěších mužů z města a 36 poddaných
z panství. Tento oddíl byl ozbrojen ručnicemi, halapartnami a někteří dokonce luky.

Spolu s ostatními se tito „vojáci“ v říjnu 1619 účastnili obrany Soběslavi a v říjnu 1619 doprovázel oddíl Friedricha Falckého do
Mirovic. Tehdy již byli někteří vojáci vyslaní z Poličky mrtví, další si za sebe zjednali náhradu a jiní usilovali o propuštění. Při ústupu
někde mezi Pískem a Táborem je napadli Poláci, Ferdinandovi spojenci a jak říká zpráva poslaná do města „oni, kteří mladší byli,
zutíkali, ti, kteří starší byli tu zahynuli“. Těžko se tedy někdo z nich zúčastnil bitvy na Bílé hoře 8.11.1620, kde došlo rozhodující
k porážce špatně organizovaného stavovského vojska.

Na Poličsku se brzy poté objevily skupiny uherských jezdců, kteří první prchli z boje. Po nich následovali polští kozáci, kteří v Poličce
a jejím okolí pobrali mnoho majetku a odehnali spoustu dobytka. V sousedním Jimramově dokonce zavraždili panského úředníka
Václava Rychnovského z Louňovic.

Za účast v protihabsburském odboji se Ferdinand II. nevěrným městům pomstil. V Poličce byla nejprve na útraty města usazena
stálá menší posádka a brzy nato odňal Ferdinand městu až do r. 1628 všechna privilegia.

V Poličce usazená vojenská posádka pomáhala m.j. r. 1621 potlačit vzpouru poddaných na bysterském panství proti tamní vrchnosti,
panu Vilému Jindřichovi Bezdužickému z Kolovrat.

Ve stejném roce byli z celého Českého království vypovězeni čeští nekatoličtí kazatelé.

Další těžkou ranou byl r. 1623 státní bankrot, tzv. mincovní kaláda, při níž klesla hodnota peněz na desetinu jejich původní hodnoty.

Od dubna 1624 platilo katolické náboženství za jediné oficiálně uznané. Byly zrušeny husitské svátky, katolický kněz nesměl pohřbít
nekatolíka. Za práci v neděli či v katolický svátek a za rouhání se katolickým svatým následovaly tvrdé tresty. Nekatolíci nesměli být
oddáváni, jejich děti přijímány do učení atd.. V Poličce a okolí však odpor proti rekatolizaci trval dál a sliby o přestupu ke katolické
víře byly většinou dávány jen naoko, do doby než se naskytne příležitost k útěku. V okolí se lidé dál shromažďovali k nekatolickým
náboženským obřadům, které vykonávali vypovězení kazatelé. V roce 1626 zůstalo ve vnitřní Poličce jen 24 a na předměstí 17 rodin,
které byly ochotny přijmout katolictví. Vyslaný berní komisař konstatoval, že v Poličce „dům na dům padá, přes den člověka viděti
není, takže hrozno tam přebývati“.

Obnovené zřízení zemské, vydané roku 1627 uzákonilo nevolnictví. Nevolník se nesměl bez povolení vrchnosti odstěhovat z panství,
nesměl se ženit, jeho dcery vdávat. Děti poddaných musely být po dosažení desíti let předvedeny před vrchnost, která rozhodla,
které z nich bude pracovat v panském dvoře nebo na zámku. Tato povinnost měla trvat tři roky.

Počátkem roku 1628 byly jmenovány reformační komise, které měly pořizovat seznamy katolíků a donutit nekatolíky, aby slíbili
přestoupit do určité lhůty na katolickou víru. Kdo by odmítal přestoupit, měl k tomu být přinucen všemi prostředky. Také navrácení
městských výsad městu Poličce bylo m.j. doprovázeno příkazem, že za měšťany se napříště nesmějí přijímat osoby jiné víry než
katolické. Dokonce ani mezi podruhy a obyvateli předměstí nesměli být nekatolíci.

I když zde dosud neprobíhaly přímé boje, procházeli Poličskem císařští vojáci, kteří se chovali stejně jako nepřátelé. Venkovští
poddaní nejenže museli vytrpět od vojáků tisíce drobných i větších osobních příkoří, ale museli vojáky i živit, poskytovat píci jejich
koním, nezřídka vydat i povozy a potahy a vyplácet i peněžité částky. Následkem dlouhotrvající války bylo, že v oblastech, kudy táhlo
vojsko, se neustále zvyšoval počet pustých usedlostí a zbíhajících poddaných. Ti, co zůstali, přečkali válečná léta jen za cenu
stlačení životní úrovně na limit existenčního minima. Jen za léta 1631-35 vykázalo město přes 88 tisíc zlatých válečných škod.

V listopadu 1639 přišla do Poličky od Litomyšle poprvé i švédská vojska. Podruhé byla Polička švédskými vojsky generála
Torstensona obsazena roku 1642, tentokrát přišlo vojsko z moravské strany. Obyvatelé města po předchozích zkušenostech utekli
do lesů, kde se skrývali. Ti, kteří se vojákům dostali do rukou byli tvrdě vyslýcháni, aby vyzradili místa ukrytého majetku. Potřetí a
naposled prošla Poličskem celá Torstensonova armáda 19.10.1645 od Jimramova. Výsledkem bylo zničení všeho, co ještě zbylo.

Všichni obyvatelé bez rozdílu jistě přijali s úlevou zprávu o uzavření míru na podzim roku 1648, i když znamenal uznání habsburské
nadvlády v českých zemích. Ovšem ještě po celý následující rok procházely Poličskem vojenské oddíly a od dubna do září 1649 byl
v Poličce ubytován celý jezdecký pluk. Konec války byl v Poličce velkolepě oslaven teprve 24.7.1650 průvodem kolem hradeb a
hostinou.

14. generace

Kašpar

 – 2. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích

Kašpar se narodil před r. 1586 v Dalečíně[23]  jako prvorozený syn Matěje mlynáře a Alžběty. Mezi lety 1614-15 otec Matěj zemřel
a ovdovělá Alžběta se asi po dvou letech znovu provdala za Nykodéma, který se tak stal Kašparovým nevlastním otcem a
prozatímním hospodářem ve mlýně. Zdá se, že zemřelý otec si v kšaftu přál, aby se dědicem mlýna stal nejstarší syn Kašpar. Ten
byl dost starý na to, aby mohl dědictví převzít okamžitě. Kašpar se ovšem stal právoplatným mlynářem až 15.7.1620, tzn. že převzetí
muselo být vázáno nějakou podmínkou, případně mohl být Kašpar ve světě „na vandru“.

Kašpar koupil mlýn v době pro hospodáře velmi nepříznivé – na samém počátku třicetileté války. Zaplatil za něj 900 kop gr. míš.[24]
a vedle odkazu v kšaftu měl vyplatit 130 kop gr.m. závdavku. Z toho připadlo 50 kop gr.m. matce Alžbětě, 10 kop gr.m. na úhradu
dluhu po otci jistému Janovi a zbylých 70 kop gr.m. po 10 kopách gr.m. jednotlivým dědicům, tedy matce a 6ti sourozencům. Dále
měl Kašpar uhradit posledních 20 kop gr.m. městu Poličce a 30 kop gr.m. s třetinou sklizně ze zasetých ozimů Nykodémovi za
náklady vynaložené na mlýn. Při prodeji byly součástí mlýna „potřeby řemesla mlynářského“, dvě krávy a 1 jalovice.
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Zápis z gruntovní knihy :

Kašpar, syn po Matějovi mlynáři

ze vsi má mlejn svůj od pana purgkmistra, pánův radních, též pánův za sumu peněz 900 zl. prodán. Závdavku dáti a vyplniti má 130
zl.. Z téhož závdavku mateři vedle kšaftu Matěje mlynáře, otce svého, má 50 zl. vypraviti (?) a z vostatku závdavku z – 80 zl. Janovi
toho dluhu 10 zl. po otci svém povinen bude zaplatiti. Splacení jejich pak 70 zl. závdavku na sedm dílů sirotkům samým má vydati a
vypraviti. K obci plátce býti – 20 zl. při Václavě počna léta tohoto 1620. A když sta.. ……….  vypraven bude. Alžběta matka
každoročně a sirotci jeden jeden rok, druhý druhý rok po 20 zl. budou vedle kšaftu otce jejich vyzdvihovati. A co tu Nykodém mlynář
na mlejna toho vynaložil, za to jemu, když vobilí setý co se nachází sprodáno bude – 30 zl. dáti se má. Co se setýho dotýče,
Nykodémovi mlynáři vobilí jak vozimného tak třetí snop se zanechává. Ale sláma při týmž mlejně aby byla a to jenom tento rok a
zimu pak …………… žádná více býti nemá. Přidáno jest k témuž mlejnu : dvě krávy a 1 jalovice. Stalo se v městě Poličce v středu
památky Rozeslání 12 apoštolův páně léta 1620 ( 15.7. ) za purgkmistra pana Jiříka Mydláře.

Od řemesla mlynářského potřeby se zanechávají.

Kašparovy osudy se ztrácejí ve víru válečných událostí. Je jisté, že zemřel někdy po roce 1620. Nejzazším rokem jeho smrti může
být počátek roku 1637, kdy je jako vlastník mlýna zapsán bratr Jiřík.

Kašpar po sobě nezanechal žádné dědice, nebyl pravděpodobně ani ženatý. To byla věc velmi nezvyklá, a tak se nabízí vysvětlení,
že zemřel brzy po převzetí mlýna a k eventuelně plánované svatbě nedošlo. Tento předpoklad potvrzuje krátké vlastnictví gruntu,
který zakoupili bývalí hospodáři ze mlýna, Nykodém a Alžběta na podzim roku 1620 a půl roku na to, na jaře 1621 jen zase prodali.
Je tedy možné, že se vrátili zpět do mlýna, aby zde dále hospodařili. Ovšem neexistuje zápis o převodu mlýna a chybí i vypořádání
dědictví.

Po bitvě na Bílé Hoře se rozprchlo pomocné vojsko a na Hradecku, Chrudimsku a Čáslavsku loupilo a drancovalo. Také v Poličce a
okolí pobrali vojáci mnoho majetku a dobytka[25] a pak se dali směrem na Moravu. Mohlo se stát, že mlynář Kašpar byl přinucen
odejít s tímto vojskem nebo se sám vydal po jejich stopách, aby ukradený dobytek přivedl zpět. Tato možnost se mi zdá
nejpravděpodobnější, protože rodina čekající na jeho návrat by se dále starala o mlýn a na vlastnictví by se nic neměnilo. Pokud
tomu tak bylo, Kašparova návratu ani potvrzení jeho smrti se nikdy nedočkali.

Další méně pravděpodobnou možností je, že Kašpar zběhl ze mlýna kvůli víře a rodina se tuto skutečnost snažila před vrchností
utajit, aby nepřišla o Kašparův díl majetku. Kašparův díl však nikdy vrchnosti nepřipadl, proto si myslím, že tento odhad je
nesprávný.

Nejméně pravděpodobná a spíše hypotetická se zdá možnost, že by mohl přijít o život při rebelii r. 1621 na sousedním bysterském
panství. Proti opět hovoří neexistující zápis o převodu mlýna.

***

Jiřík mlynář

– 3. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích

Jiřík mlynář , narozený před r. 1587 v Dalečíně[26], byl druhým dítětem Matěje mlynáře a Alžběty. Oženil se s Dorotou, o jejímž
původu není známé nic bližšího.[27] V manželství se dětí asi narodilo více, doloženo je jen narození dcery[28] :

Anna * př.r. 1642 Sedliště (?)

Anna se před r. 1670 provdala za Jiříka Trávníčka. Finančně se jim asi příliš dobře nedařilo, protože v letech 1670 – 74 odprodali
postupně podíl na sedlišťském mlýně[29] – dále prozatím nesledováno

Během válečných let ceny potravin neustále stoupaly. V roce 1619 byl korec žita za 10 kop, korec ovsa za 5 kop[30], koncem roku
1623  byl již korec žita za 26 kop a korec ovsa za 8 kop. V témže roce stála libra masa 8 grošů českých, hubatka piva 8 grošů
českých, žejtlík vína 11 grošů, žejtlík másla 1 tolar, sud piva 29 kop.[31]

Jiřík mlynář rozhodně nepatřil k chudákům, protože 2.4.1625 přikoupil v Sedlištích prut role z pustého gruntu Jakuba Vernausa[32].
Vyplynula mu povinnost doplatit nesplacené pohledávky Pavlovi Melicharovi do Nového Města po 20 zl. ročně, což také plnil až do
roku 1630. Od tohoto roku měl vyplatit 49 zl. 25 gr. bývalým majitelům Jakubovi, Kateřině, Maruši a Václavovi Vernausovým po 2,5
zl. ročně. Tři posledně jmenovaní se na panství nezdržovali ( domnívám se, že odešli kvůli víře ), proto jejich podíly připadly obci
poličské. Tyto splátky však již nejsou v gruntovní knize uvedeny.

V zápise je třeba povšimnout si dvou věcí. Nejdříve slova „přikoupil“, tedy přidal k něčemu co již měl. A pak označení „Jiřík mlynář“
(tj. vlastník mlýna) a nikoli „mlynářů“ (tj. pocházející ze mlýna). Z toho usuzuji, že Jiřík již před rokem 1625 hospodařil v sedlišťském
mlýně, přestože zápis o koupi pochází až ze 4.3.1637.[33] To podporuje teorii o tom, že předchozí vlastník, bratr Kašpar zmizel či
zemřel krátce po roce 1620, pravděpodobně již na jaře roku 1621.

Ze 4.5.1629 je dochován rozdíl po † Šimonovi Navrátilovi z Korouhve, kde se m.j. uvádí, že z dědictví bylo Jiříkovi, mlynáři do
Sedlišť vráceno 1/2 korce žita,[34] což je dalším potvrzením toho, že Jiřík byl již tehdy hospodářem ve mlýně.

Jiřík koupil mlýn oficiálně 4.3.1637[35] za 900 zl., hotově vyplatil 130 zl. a ze zbylých 770 zl. připadly na matku Alžbětu a 5
sourozenců podíly po 128 zl. 20 gr. míš.. Jiřík je měl splácet po 20 zl. ročně.

Vzhledem k válečným událostem nic z těchto podílů nevyplatil. Krajem totiž neustále procházeli a v domácnostech „ložírovali“
císařští vojáci, kteří pro své potřeby vymáhali peníze a obilí a své požadavky vymáhali i násilím.[36] Je doloženo že když ve dnech
16. – 18. června 1643 táhla císařská armáda k Olomouci, pobrala v Sedlištích šatstva a nábytku za 175 zl.., 4 koně za 51 zl., 34
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kusů hovězího dobytka za 272 zl. , 21 kusů ovcí za 21 zl. a zničila všechno obilí na polích.[37] Dne 9.10.1645 prošla nedalekým
Jimramovem od Bystřice celá Torstensonova armáda.

Další Jiříkovy osudy nejsou známé, jen podle svatební smlouvy, kterou uzavřela vdova Dorota počátkem roku 1646 je jisté, že Jiřík
mlynář zemřel více jak 50ti letý v období po 4.3.1637 a před r. 1646. Spíše se přikláním k roku 1645, protože Dorota by v tak
těžkých dobách pravděpodobně nevedla sama mlýn delší dobu. Že by jeho smrt měla něco společného s průchodem Torstensonovy
armády ?

Ovdovělá Dorota uzavřela 13.1.1646[38] svatební smlouvu s Jakubem Haužvrle :

Jakub Haužvrle s Dorotou, pozůstalou vdovou po Jiříkovi, mlynáři ve vsi Sedlištích

Léta Páně 1646 v sobotu po Třech králích, to jest – 13. januarii za purgkmistra pana Danijele Kavky staly se smlouvy svadební, celé
a dokonalé mezi Jakubem Haužvrlem, poctivého řemesla mlynářského z strany jedné a Dorotou, pozůstalou vdovou po Jiříkovi
mlynáři z strany druhé, a to takové, že pan purgkmistr, páni na snažnou žádost Jakuba Haužvrle dotčenou Dorotu  jemu ku stavu
svatého manželstva s vejpravou sluštnou a náležitou vydati jsou ráčili. proti kteréžto vejpravě nadepsaný Jakub Haužvrle budoucí
manželce své Dorotě do dne do roka těmito smlouvami svadebními padesáte kop míšeňských obvěnil a obvěňuje. Za summu pak
obvěněnou spravedlnost svou, kterou po rodičích svejch má a neb po kom by koliv z přátel svých míti mohl v rukojemství
zanechává. Stalo se léta a dne svrchu psaného.

Druhé manželství Doroty, vdovy po Jiříkovi však nemělo dlouhého trvání. Jakub Haužvrle zemřel ( možná v souvislosti s průtahy
švédských a císařských vojsk ) před 1.9.1648, kdy sedlišťský mlýn převzal Václav, bratr Jiříka[39]. Dorota si pro sebe a své děti
nechala na mlýně zapsat výměnek ( nedochoval se ) a společně jim připadl podíl na mlýně v hodnotě 120 zl. 20 gr.. V letech 1650,
1651 a 1657 jí Václav vyplatil z tohoto podílu celkem 10 zl.. Dorota Haužvrlová zemřela v období mezi lety 1657 – 1674.[40]

***

Jan – hlavní linie

Jan se narodil v Dalečíně  před r. 1588[41] jako třetí dítě Matěje mlynáře a Alžběty. Byl již dospělý, když mezi lety 1614-15 zemřel
otec Matěj a ovdovělá matka se asi po dvou letech znovu provdala za Nykodéma, později zvaného Kopeckého.

Nevlastní otec Nykodém požádal Janovým jménem o vystavení zachovacího či zhostního listu[42], který byl vystaven v sobotu
28.9.1629. Je zvláštní, že o vystavení nežádal sám Jan. Z toho soudím, že se zdržoval mimo panství. Žádost o vystavení uvedeného
listu mohla mít souvislost se zakoupením majetku nebo svatbou. Dalším, snad nejpravděpodobnějším důvodem se zdá vstup do
mlynářského cechu na zatím blíže neurčeném místě, určitě však mimo panství poličské[43]. K této domněnce mne vede jedna z
podmínek artikulí cechu pekařů a mlynářů z r. 1616, které pro své panství potvrdil Rudolf Žejdlic ze Šenfeldu, pán na Polné,
Přibyslavi a Chocni. Podobná podmínka zřejmě platila v každém cechu, neboť artikule obvykle opisovaly cechy s malými rozdíly
jeden od druhého. Zde se mimo jiné uvádí : „Kdyby se přihodilo, že by se odkudkoliv sem ….. jsa téhož řemesla pekařského neb
mlynářského, dostal a se osaditi a do cechu přijat býti chtěl, ten bude povinen před mistry list svého dobrého zachování, tolikéž
řemesla vyučení ukázati…“[44]

Text zachovacího listu[45] :

Jan, syn neb. Matěje, mlynáře ze vsi Sedlišť

Léta 1629 v sobotu den sv. Václava za purgkmistra p. Václava Šmejsrle Matěj Štos, Jan Vuhta (?) jinak Holej a Jíra Halvů vše ze vsi
Dalečína poddaní Jeho M. urozeného pána pana Jana Dubskýho z Střebový …………. a na Jimramově byvše ku právu našemu
obeslaný k žádosti Nykodéma, mlynáře sedlištskýho ku potřebě Jana, pastorka jeho a syna někdy Matěje, mlynáře ze vsi Sedlišť
poddaného našeho, skrze přímluvné psaní vyžádání, stoje osobně při právu ( Přijavše to k svému dobrému svědomí ) vysvědčili
jednomyslně, že jest Jan, syn po někdy Matějovi, mlynáři ze vsi Sedlišť od rodičův poctivých pořádně v stav svatýho manželství
sešlých, otce Matěje mlynáře a Alžběty, matky jeho pošel a splozen. Kteřížto rodičové i také nadepsaný Jan, syn jejich, že jsou se
vždyckej dobře a chvalitebně chovali a ničehož proti své dobré pověsti jsou se nedopustili. Stalo se léta a dne svrchu psaného.

Jan se oženil s Marianou Kocourkovou ( * př.r. 1614 ), dcerou sádeckého mlynáře Jiříka Kocourka a Doroty. Stalo se tak
pravděpodobně mezi říjnem 1629 – 1631[46].

*

 stručně o rodině manželky 

Jiřík Kocourek se před r. 1614 přiženil na sádecký mlýn, když se stal druhým manželem Doroty, vdovy po Janu Honsovi. Ta měla z
prvního manželství dvě děti : Pavla Honse, později snad mlynáře v Oldříši a Juditu, později provdanou za Václava Melichara do
Nového Města. Když Dorota před r. 1620 zemřela, oženil se Jiřík Kocourek podruhé s Annou roz. Vichtovou z Telecího[47]. Je
doloženo 7 jeho dětí, ale jen u Mariany můžeme říci na základě jejího předpokládaného věku u data oddavek, že byla dcerou Doroty.
U ostatních dětí je matka nejasná.

1. Mariana Kocourková * př.r. 1614 Sádek – hlavní linie
2. Jan Kocourek * př.r. 1627 Sádek – oddán př.r. 1651 s Kateřinou, zemřel před 30.9.1660 v nájemním mlýně u Mělníka

3. Anna Kocourková * př.r. 1628 –oddána mezi l. 1654-1658 s Šimonem Teskou z Oldříše

4. Dorota Kocourková * př.r. 1629 –oddána před r. 1647 s Markem Navrátilem z Širokého Dolu

5. Judita Kocourková * 1630-32 -sloužila u provdané sestry v Širokém Dole, kde přišla do jiného stavu s hospodářovým bratrem
a ze strachu před trestem zběhla před r. 1654 z panství
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6. Tomáš Kocourek * 1631-33
7. Alžběta Kocourková * 1632-34 – oddána mezi l. 1654-57 s Matějem Kuntzem

Jiřík Kocourek zemřel mezi 27.8.1632 – 4.10.1634. Vdova Anna na mlýně hospodařila sama až do 18.3.1937, kdy mlýn znovu
připadl obci poličské. O její smrti nemáme prozatím bližší informace. V první polovině roku 1648 Kocourkovský mlýn vyhořel a byl
znovu vystavěn.

*

Z manželství Jana Sedliského a Mariany roz. Kocourkové je doloženo 5 dětí[48], [49] :

1. Tomáš * mezi l. 1629-34[50] – hlavní linie
2. Zuzana * mezi l. 1630-36 –Zuzana se 24.1.1654 provdala za Ondřeje Novotného ze Sedlišť[51]
3. Alžběta * mezi l. 1631 – 41 –Alžběta se provdala za Tobiáše Hledíka[52], měšťana poličského. Zřejmě u nich vyrůstali osiřelí

nedospělí Alžbětini bratranci – Tomáš a Jiřík Fainemonovi, protože Tobiáš zastupoval Tomáše při prodeji jeho podílu na
sedlišťském mlýně r. 1666 – dále prozatím nesledováno

4. Jan * mezi l. 1632 – 42
5. Matěj * r. 1643[53]

Kde rodina žila a kde se narodily děti se prozatím nepodařilo zjistit.

Nájem mlýna v Sedlištích připadl po otci Matějovi nejstaršímu synovi Kašparovi a po něm Jiříkovi, třetí syn Jan si musel opatřit
živobytí jinde. Víme, že byl mlynářem[54], ale není doložen v gruntovních knihách v Sedlištích ani v Sádku. Zakoupil se tedy na
mlýně, spíše předpokládám, že mimo panství poličské. Znovu stojí za připomenutí zhostní či zachovací list, který byl Janovi vystaven
r. 1629. Možná byl vydán pro Janovo vyvázání z poddanství na poličském panství a snad bychom ho mohli hledat v místě jeho
narození – v Dalečíně, odkud zřejmě pocházela matka Alžběta a kde by mohly být nějaké dědické vazby k majetku.

Dařilo se mu zřejmě dobře, protože r. 1632 půjčil tchánovi Jiříkovi Kocourkovi poměrně vysokou částku 15 zl. v hotovosti na nákup
koně.[55]

Když 4.3.1637 připadl sedlišťský mlýn smluvně bratru Jiříkovi, byl Janovi přiznán na sedlišťském mlýně podíl po otci ve výši 128 zl.
20 gr. m.[56] Měl každoročně dostávat po 10 zl., ale pro tíživou válečnou situaci mu nebylo vyplaceno nic a celý podíl přešel na
dědice.

Jan zemřel určitě ve více jak 55ti letech v rozmezí let 1643 – 1650[57].

Domnívám se, že Jan mohl zemřít už před r. 1648, protože by bylo logické, aby sedlišťský mlýn po zemřelém Jakubu Haužvrlovi
převzal další bratr v pořadí, kterým byl Jan a nikoliv Václav, který se stal majitelem mlýna. Je ovšem možné, že Jan byl natolik dobře
zabezpečen, že o nájem mlýna nestál. Nejzazší hranicí Janova úmrtí je rok 1643, kdy se narodil poslední syn Matěj. Jeho smrt byla
zřejmě náhlá ( nikde se totiž nezmiňuje případný kšaft – závěť ) a spadá do období, kdy byl kraj pleněn švédskými a císařskými
vojsky[58]. V násilnostech páchaných na obyvatelstvu bychom mohli hledat i příčinu Janova úmrtí. Tento závěr podporuje i to, že
Jan byl uváděn jako mlynář a nikde nejsou zapsány případné podíly dědiců. Zdá se, že pokud mlýn existoval, byl v těchto letech
zcela zničen. [59]

Ovdovělá Mariana se vrátila do rodného Sádku, kde se 29.2.1651[60] podruhé provdala za Ondřeje Fixu jinak Novotného. Děti
spolu pravděpodobně žádné neměli, alespoň zápisy se o nich nezmiňují.

Marianě a dětem po Janovi připadl r. 1651 podíl na Kocourkovském mlýně a Vítkovské pustině po Jiříkovi Kocourkovi v hodnotě 73
zl. 6 gr. 7 1/2 d., tedy 12 zl. 4 gr. 1 1/2 d. na každého z nich a 15 zl. nesplaceného dluhu. Když na ně přišla mezi ostatními dědici
řada, měli dostat v příslušném roce vyplaceno 10 zl..[61]

Téhož roku jim byl přiznán i podíl na sedlišťském mlýně po Janovi v celkové částce 128 zl. 20 gr. m., Hotově dostali 2 zl. a ze zbylé
částky připadlo na každému po 21 zl. 3 gr. 2 d.. Když na tento díl přišla řada, měli dědicové dostat k podělení 6 zl.. Doložena je
výplata této částky od Václava, mlynáře sedlišťského v letech 1652 a 1653.[62]

Mariana zemřela po roce 1653 a před r. 1666.[63] Život Ondřeje Fixy nebyl dále sledován.

***

Pavel mlynářů

Pavel mlynářů se narodil jako čtvrté dítě mlynáře Matěje a Alžběty. O roku jeho narození se můžeme jen dohadovat. Za nejzazší
lze považovat rok 1609[64], protože r. 1629 uzavřel svatební smlouvu s Marianou, vdovou po Janu Zezulovi[65], s níž se mezi
červencem 1629 a březnem 1631 oženil.[66] Z prvního manželství přivedla Mariana tři děti : Annu starší, Štěpána a Annu mladší.[67]
V manželství Pavla a Mariany se narodilo nejméně pět dětí[68] :

1. Hanuš * mezi l. 1631 – 1639, Sedliště,† před 5.5.1683  – dále prozatím nesledováno

2. Václav * mezi l. 1632 – 1640, Sedliště,† před 5.5.1683 – dále prozatím nesledováno

3. Jiřík * mezi l. 1633 – 1641, Sedliště
4. Matouš * mezi l. 1634 – 1642, Sedliště
5. ……… * mezi l. 1635 – 1643, Sedliště,† před 5.5.1683 – dále prozatím nesledováno

Pavel s rodinou žil v Sedlištích na gruntě po Janu Zezulovi. Roku 1632 zaplatil 5 zl. nájmu. Pak bylo placení odloženo až do roku
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1636. Tohoto a následujícího 1637ho roku zaplatil Pavel opět po 5 zl. obci poličské. Poté bylo opět placení peněz pro vojenské
těžkosti až do roku 1649 odloženo. Roku 1650 je v gruntovní knize jako majitel zapsán Mikuláš Buřval, tzn. že se rodina
přestěhovala nebo Pavel zemřel a vdova grunt prodala.[69] V každém případě můžeme říci, že Pavel  zemřel v období 1638 – 1653 (
bylo mu zcela jistě více než 44 let ). Na jednání soudu roku 1653 byl totiž proveden první rozdíl po † Pavlovi.[70]

***

Václav Sedlišťský[71]  (Sedližský)

– 4. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích

Václav se narodil př.r. 1589 – 1614 jako páté dítě Matěje mlynáře a Alžběty. Před r. 1644 se oženil s Maruší, o jejímž původu zatím
není bližších zpráv. Z tohoto manželství je doloženo narození čtyř dětí[72] :

1. Jan[73] * př.r. 1641, Sedliště
2. Mařena[74] * př.r. 1642, Sedliště –Mařena uzavřela 3.1.1671 svatební smlouvu s Václavem, synem po † Matoušovi

Slezákovi z Modřece – dále prozatím nesledováno

3. Anna[75] * př. r. 1643, Sedliště – dále prozatím nesledováno
4. Veronika * 22.1.1643, Sádek[76] – dále prozatím nesledováno

Mlýn v Sedlištích byl r. 1637 přepsán na bratra Jiříka, Václavovi tehdy připadl stejně jako ostatním dědicům podíl po otci Matějovi v
hodnotě 128 zl. 20 gr. m..[77] Václav v 1. polovině roku 1648 pomáhal při obnově vyhořelého Kocourkovského mlýna v Sádku[78],
musel tedy rozuměl mlynářskému řemeslu. Zřejmě pomáhal bratrům – předchozím majitelům sedlišťského mlýna a mlynářskému
řemeslu se u nich vyučil.

Kocourkovský mlýn vyhořel v období mezi 24.12.1647 ( poslední uvedený zápis v gruntovní knize před Václavovou koupí mlýna, a
tam se o požáru nic nepíše ) a před  20.5.1648, kdy Václav koupil sedlišťský mlýn. V městské listině z 20.5.1658 se píše „Kterýžto
mlýn v tom čase do gruntu shořel, jakým způsobem až dosavád dojista věděti se nemůže“

Důvodů k pomoci na výstavbě pohořelého Kocourkovského mlýna mohlo být několik. Buď se mohlo jednat o pomoc příbuznému –
majiteli Kocourkovského mlýna, popřípadě vzájemnou mlynářskou výpomoc. S největší pravděpodobností však šlo o dohodu s
vrchností, která mu za pomoc na výstavbě Kocourkovského mlýna prominula část zákupného.

Václav si totiž 1.9.1648 koupil za 900 zl. sedlišťský mlýn po zemřelém bratru Jiříkovi. Vrchnosti zaplatil ve dvou termínech do roka 4
zl. zákupného a 5 zl. mu bylo za pomoc při výstavbě Kocourkovského mlýna prominuto.

Zápis z gruntovní knihy o koupi mlýna[79] :

Václav mlynář

má mlejn po Jiříkovi, bratru svém za summu 900 zl., v závdavku díl svůj co na něj přichází, totiž 21 zl. 40 gr. tu sobě poráží. Ostatek
jiným nápadníkům ( vide folio 5 ……….) dle rozdílu po Matějovi mlynáři, nahotově 108 zl. 20 gr. dáti má. ( Dal ) Z nich jest dle
zaopatření výkazův k záduší do města Poličky 8 zl. m.

Vyplatil z něho v létem 1653 – 48 zl..

Doplatiti má po 12 zl. počna léta 1654 :

Vedle rozdílu po Matějovi mlynáři stalého na díl Alžběty mateře Nykodémovi Kopeckýmu[80] na grunty pana Hynka staršího Talacky
z Ještětic 100 zl. 20 gr.

Dorotě, vdově po Jiříkovi mlynáři s sirotky jejími 120 zl. 20 gr.

Marjáně, manželce Ondřeje Fixy do Sádku s sirotky jejími po Janovi Sedlišťským,

mlynáři, předešlém manželu jejím, zůstalými vedle rozdílu mezi nimi stalého k rovnému podělení 122 zl. 20 gr.

sirotkům Pavla mlynáře, co na díl jeho po Matějovi mlynáři, otci jeho přicházelo, vedle rozdílu mezi nimi stalého k rovnému podělení
122 zl. 20 gr.

sirotkům zůstalým po Jiříkovi Fainemonovi, co vedle rozdílu po Matějovi mlynáři, otci jeho na Zuzanu mateř jejich přicházelo, když se
mezi nimi rozdíl stane 128 zl. 20 gr.

Václavovi, držiteli tohoto mlejna co vedle rozdílu po Matějovi mlynáři, otci jeho na díl jeho přichází, tu náleží128 zl. 20 gr.

It. Vedle rozdílu po témž Matějovi mlynáři stalého každoročně Nykodém Kopecký na díl nebožky manželky své po 6 zl. a jinší
nápadníci jeden po druhým tak, jakž pořádem položený jsou a po nich zase mezi sirotky v starých registřích rozdílové vykonaní se
nacházejí, k rovnému mezi nimi podělení po 6 zl. peníze od držitele gruntu sobě  vyzdvihovati mají.

Václav vyplácel dědicům po otci Matějovi každoročně ve svatováclavském termínu ( 28.9. ) 12 zl., z toho 6 zl. na díl matky Alžběty a
6 zl. některému z ostatních dědiců. Roku 1653 je doloženo, že vlastnil také 1 prut polí z gruntu Jakuba Vernausa[81] K tomuto roku
měl z celkové částky 75 zl. zaplaceny 3 zl. závdavku a 11 zl.. Pokud platil po 2 zl. ročně, tak jako v letech následujících, musel pole
vlastnit alespoň 5 let, tedy od r. 1648. Zdá se, že jej koupil ve stejnou dobu jako mlýn.

Při zasedání soudu roku 1654 bylo vyhlášeno, „aby týž mlynář byl povinen každého roku k obecní potřebě 20 klád na prkna bez
ouplatku místo jiných robot zřezati. ….. A pakli by mimo 20 klád co více jich zřezal, od jedné každé po 4 gr. jemu z důchodů
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obecních zaplatiti se má.“[82] Z toho je zřejmé, že na mlýně byly před r. 1654 vázány určité, rozsahem neznámé, roboty, které byly
od tohoto roku nahrazeny řezáním klád. Při mlýně tedy musela být zároveň pila. Od kdy není známo. Protože však vrchnost
nepožadovala tuto službu dříve, kdy po skončení třicetileté války docházelo k obnově města, domnívám se, že pilu zřídil při mlýně
sám Václav krátce před rokem 1654.

V letech 1653-57 zpracovávaly komise podklady pro soupis poddanské půdy, tzv. berní rulu. Měly za úkol navštívit všechny vesnice
a hospodářství, ale většinou se spokojily jen s návštěvou u vrchnosti, kde pořídily zápisy podle urbářů a dobrozdání domácích
úředníků. Z toho později vyplynuly četné námitky proti nepřiměřeně velkým berním povinnostem.

Sedliště spolu s Trhonicemi byly nejmenšími vesnicemi panství. Berní rula uvádí v Sedlištích celkem 16 usedlých rodin, z toho byl
jeden domkař, který vlastnil méně než 1 strych pole, deset chalupníků s grunty o velikosti 5-15 strychů, čtyři hospodáři, kteří
obdělávali od 15 do 30 strychů a jeden sedlák s pozemky od 30 do 60 strychů. Půda byla zařazena do nejhorší třídy. V poznámkách
je zapsán 1 obecní dům, mlýn o 2 kolech na stálé vodě, při mlýnu 3 stoupy a pila. Byli zde jen dva řemeslníci – krejčí a kovář. Místo
vykonávaných robot platili poddaní Sedlišť reluici ( tzn. peněžitou náhradu ). Většina obyvatel panství byla uváděna jako katolíci,
komise si však byla vědoma, že mnozí z nich konvertovali jen formálně, protože uvádí že hrozí nebezpečí návštěv nekatolíků a
dodávání kacířských knih[83]

Zdá se, že od roku 1656 začaly ve mlýně problémy, způsobené asi Václavovým zdravotním stavem. Syn Jan byl dosud malý na to,
aby mohl otce zastoupit, případně mlýn převzít. Václav byl schopen vyplatit se zpožděním jen 6 zl. podílu ( peníze si zřejmě vypůjčil
). Dne 5.12.1657 vyhověla vrchnost jeho žádosti, aby mu z placení „pro nedostatek zdraví a mnohé těžkosti jeho placení mlejna“ byly
sleveny 2 zl.. Měl tedy nadále platit 10 zl. ročně. Veškerá pomoc však byla marná a Václav určitě ve více než 44ti letech do půl roku
zemřel.

Dne 17.7.1658 prodala vdova Maruše mlýn synovci Tomášovi, synu po † Janu Sedliském. Vymínila si určitý výměnek ( nedochoval
se ) a zároveň jí byl Tomáš povinen vyplatit 79 zl. ve čtyřech termínech, naposled roku 1660. Zároveň bylo ustanoveno, že pokud by
se mlýn v budoucnosti prodával, mají děti po Václavovi přednost při koupi. Dluhy, které po Václavovi mlynáři zůstaly, na sebe
převzala vdova.

Maruše, vdova po Václavovi, mlynáři sedlištském, uzavřela 24.1.1665[84] svatební smlouvu s Jiříkem Bartošů. Rukojmím ze věno
byl Michal Nespěšný z Oldříše. Protože i ve svatebních smlouvách jejích dětí – Jana a Mařeny jsou jako rukojmí uvedeni sousedé z
Oldříše, domnívám se, že Maruše s dětmi žila po prodeji sedlišťského mlýna v Oldříši. Osudy Maruše nebyly dále sledovány,
zemřela však zcela jistě před r. 1677, protože v rozdílu po Václavovi již není uvedena.[85]

***

Zuzana

Zuzana, poslední dítě Matěje mlynáře a Alžběty se narodila př.r. 1590 – 1615 zřejmě v Sedlištích. O jejím životě víme jen velmi
málo. Je známo jen to, že 4.3.1637 jí byl při koupi mlýna bratrem Jiříkem přiznán podíl v částce 128 zl. 20 gr. m..[86] V zápise není
uvedeno nic o tom, že by byla provdaná. Myslím si proto, že se provdala až po r. 1637, a to za Jiříka Fainemona. Jsou doloženy
dvě jejich děti[87] :

1. Tomáš Fainemon * mezi l. 1637 – 1654

Tomáš Fainemon zastoupený Tobiášem Hledíkem, sousedem poličským prodal svůj podíl na sedlišťském mlýně v hodnotě 61 zl.
10 gr. dne 30.10.1666 držiteli mlýna Tomášovi za 10 zl. v hotovosti [88] – dále prozatím nesledováno

2. Jiřík Fainemon * mezi l. 1638 – 1655

Jiřík Fainemon prodal svůj podíl na sedlišťském mlýně obci poličské. ( bližší podrobnosti nejsou uvedeny ) [89] – dále prozatím
nesledováno

V době, kdy Kocourkovský mlýn v Sádku náležel podle gruntovní knihy obci poličské je doloženo, že roku 1642 vyplatil Jiřík
Fainemon 10 zl. podílu z tohoto mlýna dědičce Juditě Melicharové do Nového Města. Dalších 10 zl. jí vyplatila obec poličská. Je
tedy možné, že Jiřík Fainemon byl pověřen správou Kocourkovského mlýna nebo byl zástupcem obce poličské. Ovšem v jiných
letech se o něm zápisy nezmiňují.

Zuzana zemřela v období 1638-1655, Jiřík Fainemon zemřel v období 1643-1655, protože ještě 15.6.1643 byl Jiřík kmotrem při
křtu Pavla, syna Petra Mlynáře z Jimramova, ale v zápise Václava mlynáře je v r. 1655 uvedeno, že Václav vyplatil 6 zl. sirotkům po
Jiříkovi Fainemonovi. Byla by možná úvaha o souvislosti jejich úmrtí s vyhořením Kocourkovského mlýna v 1. pol. roku 1648 ?

Zdá se, že osiřelé děti – Tomáš a Jiřík Fainemonovi vyrůstali u Tobiáše Hledíka z Poličce[90], manžela Alžběty, dcery Jana
Sedliského, která tedy byla jejich sestřenicí.

***

2. polovina 17. století
Rod Sedliských nacházíme prokazatelně nejen na mlýně v Sedlištích, ale už také na dalších třech mlýnech v okolí, na rychtě
v Maršovicích a dvě linie rodu mizí ve světě.

A zase něco z dějin Poličska :

Válečné hrůzy a strádání byly zapomenuty a lidé se pozvolna vraceli ke klidnému životu. V Poličce zůstalo 68 starousedlých rodin ve
vnitřním městě a 34 rodin na předměstí. Do roku 1654 se sem nově přistěhovalo 22 rodin, které žádaly o udělení měšťanství a 2
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rodiny na předměstí. Stále však zůstávalo 83 pustých domů.

Od roku 1650 začaly pražské úřady vydávat přísnější protireformační příkazy a nařízení. Byl vydán patent, podle kterého měli být
nekatoličtí svobodní obyvatelé Čech uvězněni, vypovídáni ze země, ostatní nekatolíci přiváděni k nové víře vkládáním vojska,
odnímáním statků i trestáním na hrdle. Ten, kdo by udal predikanta, měl být odměněn 50 zlatými. Nekatolíkům měly být odmítnuty
oddavky. Téměř současně bylo uloženo vyhotovit seznamy všech obyvatel panství a uvést v nich jejich jméno, stav, povolání, stáří a
náboženství – tzv. soupis poddaných podle víry. Na základě tohoto soupisu proběhla v letech 1650-2 druhá vlna rekatolizace.
Poddaní, aby se vyhnuli hrozícím represáliím, formálně konvertovali, ale tajně vyznávali svou víru dál. Jejich náboženský život začal
být ostře sledován. Faráři museli podávat výkazy, kolik farníků se na velikonoce zpovídalo. Ovšem i tato účast byla pod různými
výhrůžkami vrchností vynucována.

V letech 1653 – 55 vypracována tzv. berní rula, která měla sjednotit a spravedlivě rozvrhnout vybírání berní. zhodnotila stav země po
válce a především měla nově určit berní zatížení obyvatelstva.

V žebříčku poddaného venkovského obyvatelstva stáli nejvýše rychtáři a spolu s nimi nepočetná vrstva do jisté míry privilegovaných
obyvatel, mlynářů, krčmářů, hajných nebo řemeslníků, jejichž privilegovanost spočívala v odlišném zaměstnání. Za nimi následovala
nejsilnější, majetkově značně diferencovaná vrstva venkovského obyvatelstva, sedláci a zahradníci, na nejspodnějším stupni
žebříčku stála venkovská chudina  sezónní dělníci, podruzi, čeleď a zcela na okraji stála nepočetná vrstva venkovských žebráků,
tuláků a lidí všelijak postižených.

Měšťané začali obnovovat své hospodářství. Velké zisky jim přinášela zejména sklárna v Pusté Rybné, kam přizvali nové skláře,
většinou Němce. Vzhledem k ziskům městu nevadilo, že to byli vesměs nekatolíci.

Tkalcovství na vsích bylo omezeno vydáním cechovních artikulí, v nichž byl mimo jiné zapovězen volný obchod s přízí. Venkovští
přadláci museli nosit přízi na trh do Poličky, tkalcovská výroba na vsích a jakýkoliv volný obchod s výrobky byl zakázán. Hotové
plátno vykupovali od cechu zejména židovští překupníci.

Poličské panství obnášelo roku 1654 před 9.000 strychů pozemků. Z 362 venkovských usedlostí byla toho roku pustá jen jediná.
Hlavně velcí sedláci totiž přibírali ke svému hospodářství pusté pozemky a zvětšovali tak svoje grunty. Ovšem teprve roku 1658 se
na polích po několika předešlých velmi neúrodných letech urodilo mnoho obilí. Vrchovatá míra žita se toho roku prodávala za 20
krejcarů a oves za 8 krejcarů.

Snaha měšťanů o rychlé zisky vedla k neúprosnému vyžadování robot a pravidelného placení peněžních i ostatních dávek. Není
proto divu, že poličští poddaní se přidali k těm, kteří se v roce 1680 po celých východních a severovýchodních Čechách otevřeně
bouřili proti vrchnostem. Pod vlivem zpráv o otevřeném boji poddaných sousedního litomyšlského panství ( viz Rodopisná stránka
rodu Kysilků ) se poddaní z poličských vesnic shromáždili ve velkém počtu na poličském náměstí před radnicí a žádali zrušení roboty
a platů. Vrchnost nebyla při vyjednávání s poddanými v lehké pozici, neboť majitelka sousedního bysterského panství Anna Kateřina
z Martinic nedlouho předtím prominula svým poddaným téměř celou robotu a při zbylých povinnostech při žních byli tamní poddaní
stravováni na útraty vrchnosti. Ovšem víc než argumenty o „vrchnosti od boha“ pomohlo několik sudů piva, která vrchnost nechala
poddaným přivalit a zprávy o krvavém potlačení povstání na Litomyšlsku.

Poličští měšťané brzy po skončení války obnovili i dávné spory s okolními vrchnostmi, neboť více než dříve záleželo na každém
pozemku.

Roku 1668 pronajalo město část pozemků poddaným ze sousedního jimramovského panství. Při převodu jimramovského panství r.
1687 na novou majitelku Annu Žofii z Bornstädtu požadovali poličští měšťané jejich navrácení. Když k tomu nedošlo, prostě je
zabrali a připojili k teleckému dvoru. Navíc mezi oběma vrchnostmi propukla hádka o pozemky, jež vznikly vytvořením nového koryta
hraniční řeky Svratky. Následný dlouholetý spor zaměstnal spoustu komisí a v letech 1690 a 1702 se málem vyhrotil v bojovné
setkání proti sobě stojících ozbrojených houfů poddaných z obou stran. Na sporných pozemcích nechali Poličští vystavět několik
chalup ( jedná do snad o Nová Sedlišťka ? ) a noví chalupníci se stali častým terčem ve sporu vrchností. Spor byl s konečnou
platností rozhodnut teprve r. 1711 kdy za hraniční byl určen nynější tok Svratky. Poličští museli vystavené chalupy odstranit.
Chalupníci dostali náhradu po 7 zl.. Naopak ve věci pozemků v Telecím bylo dáno za pravdu poličským měšťanům.

Další spor vedli měšťané s bysterskou vrchností kvůli zřízení šenku v Lačnově a Pomezí, vklíněné mezi vesnice poličského panství,
které navštěvovali poličští poddaní a utráceli tam peníze, jež měli utratit v krčmách na panství poličském.

V letech 1679-1680 zuřila v Čechách morová epidemie. Do Jimramova se dostala ve druhé polovině roku 1680. Od 22. července do
13. listopadu zde zemřelo 147 osob.

13. generace

Tomáš

– 5. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích – hlavní linie

Tomáš ( * mezi l. 1629 – 1634 ) byl prvorozeným synem mlynáře Jana Sedliského a Mariany roz. Kocourkové. Kde se narodil a
kde rodina žila prozatím nelze z prostudovaných gruntovních knih a jiných dokumentů zjistit. Když otec Jan zemřel, vdova Mariana
zřejmě prodala pronajatý mlýn, vrátila se i s dětmi do rodného Sádku a r. 1651 se zde znovu provdala za Ondřeje Fixu jinak
Novotného.

Tomášovi, stejně jako ostatním sourozencům byl r. 1651 přiznán podíl po † dědovi, Jiříkovi Kocourkovi na mlýně v Sádku v hodnotě
12 zl. 1 gr. 4 1/2 d.[91] Téhož roku jim byl přiznán i podíl na sedlišťském mlýně po Janovi v celkové částce 128 zl. 20 gr. m., Hotově
dostali 2 zl. a ze zbylé částky připadlo na každému po 21 zl. 3 gr. 2 d..

Tomáš byl ženatý celkem dvakrát. Co se týká první manželky, neznáme prozatím ani její jméno. Můžeme se dohadovat, že se oženil
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před r. 1655. V matrikách jeho sňatek zaznamenán není, což by mohlo být znamením, že se svatba konala před r. 1648, odkdy jsou
vedeny matriky, případně nevěsta nepocházela ze sledované oblasti. Z tohoto manželství se narodilo 5 dětí :[92]

1. Matěj * př.r. 1655
2. Jan * př.r. 1656
3. Jíra * př.r. 1657, Sedliště
4. Václav * př.r. 1658-59

Zdá se, že se Václav 28.12.1704 oženil s Magdalénou Klátovou[93] – dále zatím nesledováno

5. Tomáš * cca 1660, Sedliště[94]

Tomáš, pravděpodobně vyučený mlynář, koupil se svojí první ženou 17.7.1658[95] mlýn v Sedlištích po svém zemřelém strýci
Václavovi, a to se vším právem a příslušenstvím za 900 zl. a 1 prut role z Vernausovy pustiny za 75 zl.. Do začátků zřejmě moc
peněz neměl, protože zákupné vrchnosti v hodnotě 9 zl. a částku 79 zl. za vybavení mlýna Maruši, vdově po bývalém majiteli zaplatil
ve třech splátkách do r. 1660. Vdova si na gruntě nechala zapsat výměnek ( nedochoval se ), vzala na sebe zaplacení dluhů po
Václavovi a vymínila si, aby mlýn připadl při případném prodeji přednostně jejím dětem, když dorostou a budou mlýn chtít.

Z úrody novému majiteli připadla polovice po 31 měřici ozimného obilí, třetí snop ovsa po 25 měřici, polovici úrody hrachu, polovici
po 5 věrteli lněného semena, polovinu úrody ječmene a třetinu viky.

Z dobytka Tomášovi připadly 2 klisny, 2 krávy, 2 jalovice, stará koza, o níž se měl starat tři roky a pak ji dát sirotkům po Václavovi,
stará svině, 2 roční prasata, 9 slepic, stará husa s houserem a 2 housata.

K vybavení mlýna dále náležely 1 váhy, 1 rádlo „s kolečky a železím“ a jedno „s náradníkem[96]“, 1 brány s hřebíky železnými, 1
drhlen, 1 kladní sekera, 1 řezačka s kosou, kosa na trávu a jiné všechny potřeby patřící ke mlýnu a k pile.

Ze mlýna měl Tomáš ročně platit 10 zl., a to 6 zl. na díl babičky Alžběty a 4 zl. postupně na díly ostatních podílníků a stejně jako
předchozí majitel byl povinen řezat zdarma 20 klád na prkna.

Text kupní smlouvy z gruntovní knihy[97] :

Tomáš, syn zůstalý po neb. Janovi Sedliským, mlynáři

vzal tento mlejn i složení k němu patřícími od Maruše, vdovy po Václavovi Sedliským, mlynáři, strejci svým, s tím vším právem a
příslušenstvím, co to vše za právo má, za sumu 900 zl..

Přidává se k takovému mlejnu od Maruše Tomášovi : obilí ozimnýho po 31 měřici polovici, ovsa po 25 měřici třetí snop, hrachu zrna
co pán Bůh požehnati ráčí polovici, semena lněnýho po 5 věrteli setého co se koliv urodí polovici, ječmene co ho koliv zhromážditi
moci bude též polovici. Viky, když by se mlátila, z ní zrna sobě vymiňuje třetí díl. Klisny 2, vůz kovaný 1, váhy kon………ný 1, rádlo s
kolečky a železím 1, druhý s náradníkem, rádlo 1, brány s hřebíky železnými, řetěz 1, drhlen 1, kladní sekera 1, řezačka s kosou 1,
kosy na trávu 1 a jiné všechny potřeby ke mlejnu a k pile náležející.

Dobytka : krávy 2, jalovýho 2 kusy, kozu starou, ta aby zůstávala do třech let na přichování a k rozdělení potom s sirotky, svini starou
s prasaty, ročních prasat 2, slepic 9, starou husu s houserem a housat letošních 2.

Proti takovým přidankům zavdati má Tomáš na týž mlejn v rozdílu termínů 100 zl. 3 gr. 2 d.. Předně z toho závdavku díl svůj, který
jemu tu na tom mlejně po otci jeho vedle rozdílu jiných nápadníkův 21 zl. 3 gr. a 2 d. přichází, sobě poráží a Maruši, vdově i na místě
sirotkův jejich při zápisu složil 20 zl. a potom při vánocích takový závdavek jí, vdově přicházeti má takto : léta 1658 – 20 zl. odvésti a
budoucího léta 1659 – 20 zl. vypraviti. Ostatek pak takového závdavku Ao. 1660, totiž – 19 zl. dodati povinen bude. Placení toho
mlejna komu tu spravedlnost náleží, býti má po 10 zl. a to předně Matějovi Urbancovi do Stanu na panství Jeho mil. pana Adama
Hendrycha Talacky z Ještětic ( titul ) počna léta přítomného 1658 při sv. Havle po 6 zl. a jinším nápadníkům při soudě po 4 zl. až do
zaplacení vší sumy napřed psané.

Vejminek, který sobě vdova spolu s sirotky při tom mlejně činí, to se vše na přiloženém registříku vyznamenáno nachází. Dluhy,
které se po Václavovi mlynáři, manželu jejím lidem povinné vynacházejí, takové všechny z toho závdavku vdova na sebe k placení
přijala. A pokudžby který sirotek po Václavovi, mlynáři sedliským zůstalý k vejrostu svému přišel a ten mlejn když zase na prodej byl,
tehdy mají ti sirotci z toho kmene pošlí přede všemi jinými přední kupci takového mlejna býti. Kdyby pak žádný z nich jeho koupiti
nechtěl, tehdy teprve má jiným prodán býti.

Dř.(eva) obecní na prkna – 20 také povinen bude nynější držitel toho mlejna podobným způsobem předešlého mlynáře, tak jak se v
zápisu jeho nachází, k obci každoročně, když mu se k pile dodají, zřezati. Stalo se za purgkmistra pana Mikuláše Mlynářovýho dne
17. julii Ao. 1658.

Zákupnýho Tomáš mlynář sedliský do důchodův obecních zapraviti povinen jest 9 zl. a to tímto způsobem : při konci masopustu 3 zl.
, o sv. Janě Křtiteli, vše léta budoucího 1659, též 3 zl. a ostatek takového zákupnýho při sv. Janě Křtiteli Ao. 1660 dodati má 3 zl..
Sou složeny p. Danj. Kavkovi.

Roku 1658 se po několika předešlých, velmi neúrodných letech konečně sklidilo dost obilí[98], ale přesto Tomášovy začátky na
mlýně zřejmě nebyly jednoduché. Záznamy říkají, že Tomášovi bylo placení purkrechtních peněz „pro obtížnosti vojenský“ v letech
1658-1665 odloženo. Navíc roku 1662 „ve středu před Božím vstoupením přišel veliký mráz a druhého dne spadl sníh do půl kolen a
velikou škodu na žitech učinil.“[99], což pro mlynáře znamená snížení příjmů. Přesto Tomáš vyplatil 20.10.1665 na Alžbětin díl 6 zl..
Další peníze začal platit v roce 1666 v částce po 10 zl. ročně. Odklad placení byl jemu i ostatním poddaným povolen v letech 1675 –
1678, r. 1680, 1683, 1687 a 1689. Nebylo to tedy v souvislosti s Tomášovým špatným hospodařením, ale pro celkově zlou situací na
panství. Domnívám se, že se jednalo o odklad kvůli vybírání válečných dávek.
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Tomáš postupně skupoval dosud nevyplacené podíly od ostatních dědiců. Dne 30.10.1666 koupil díl Tomáše Fainemona v hodnotě
61 zl. 10 gr. za 10 zl. vyplacených v hotovosti, 27.5.1670 skoupil polovinu podílu, tzn. 60 zl. 10 gr. z Jiříkova dílu od jeho dcery Anny
provdané Trávníčkové za 10 zl. v hotovosti a 3 korce žita. Druhou část tohoto podílu v hodnotě 54 zl. 10 gr. koupil 4.7.1674 opět za
hotově vyplacených 10 zl..

Tomášův bratr Jan mu 22.2.1681 část podílu odprodal a zbývající sumu 12 zl. 35 gr. „proti dobrodiní jemu od Tomáše bratra
učiněnému“ Tomášovi daroval. O jaké dobrodiní šlo není prozatím známo.

Tomášova první žena zemřela v období mezi lety 1660 – 1679 ( kvůli zajištění péče o děti se přikláním k roku 1679 ), protože Tomáš
se ve více jak 45ti letech 26.12.1679 podruhé oženil s Kateřinou Eremiášovou[100], s níž měl dalších 6 dětí :

1. Filip * 1679, Sedliště[101] – hlavní linie
2. Johanna * 1680 – 1684, Sedliště –Johanna uzavřela 11.10.1702 [102] svatební smlouvu s Janem, synem Pavla Libry,

rychtáře z Trhonic. Ženichův otec se zavázal postoupit novomanželům do roka po svatbě rychtu.O tom, že svůj závazek
dodržel svědčí zápis o úmrtí Johaniny dcery Anežky ze dne 13.5.714, kde se uvádí : „… pochováno jest mrtvé tělo jménem
Anežka, vlastní ceduška Jana Libry, rychtáře trhonického řádem duchovním v Korouhvi“.[103]  – dále prozatím nesledováno

3. Daniel * 1681 – 1689, Sedliště, † př.r. 1691[104]
4. Pavel * 1682 – 1690, Sedliště, † 8.1711 Sedliště[105]
5. Josef * 1683 – 1691, Sedliště
6. Kateřina * 1684 – 1694, Sedliště –Kateřina uzavřela 12.6.1712[106] svatební smlouvu s kovářem Janem, synem Filipa

Filipovýho z Telecího, který pracoval u svého příbuzného Mikuláše Tobiáše, rychtáře v Sedlištích. Mikuláš se zavázal nechat
rodinu u sebe bydlet alespoň po tři léta, ovšem pokud by sirotek, vnuk Jan[107] – dědic gruntu zemřel bez potomků, měl grunt
připadnout jim. – dále prozatím nesledováno

Roku 1682 vznikl mezi spor o 108 zl. závdavku po Václavovi mlynáři. Vrchnost rozhodla 13.10. tak, že přednostně mělo být
vyplaceno 8 zl. záduší sv. Jakuba v Poličce a pak zbylých 100 zl. dědicům, kteří podíl ihned odprodali Tomášovi. Od této doby
vyplácel Tomáš podíly jen obci poličské a záduší. Tomuto zápisu v gruntovní knize ovšem odporuje volně vložená nedatovaná
listina, na níž se o rozdělení peněz uvádí : „Jakož jest se vynašlo na tomto mlejně že Václav Sedlistský po Matějovi mlynáři nahotově
dáti měl 108 zl. a nemožno dokonalou jistotu vyzvěděti, zdali jest dal a nebo ne, JMC pan rychtář a páni takový prostředek v tom, aby
Jan mlynář s sestrami svými ….. (ze ) 108 zl.. 50 zl. měli, Jakub anebo záduší městské – 20 zl., kůr literácký 20 zl. a ………. špitál 18
zl., a tak ta summa 108 zl. vynáší. atd.“[108]

Tomáš byl prozíravý hospodář, o čemž mimo jiné svědčí i jeho strategie s odkupováním podílů od ostatních dědiců za nižší cenu
vyplacenou v hotovosti. Tím zajistil, že podíl na sedlišťském mlýně měla pro budoucnost pouze jeho rodina. Ostatní dědicové své
podíly prodávali pod cenou za okamžitou hotovost. Dá se tedy říci, že pravděpodobně měli v tomto období finanční problémy.

Sedlišťský mlynář o své hospodářství dobře pečoval a snažil se o zvyšování jeho výnosu. Každoročně však docházelo k rozvodnění
řeky Švarcavy ( Svratky ) a dlouhodobému zaplavení luk, které pak nemohl obhospodařovat. Proto Tomáš neváhal požádat majitele
jimramovského panství Filipa, hraběte z Kolovrat o prodej zátočiny, aby se po úpravě toku řeky zamezilo jejímu rozlití. Smlouva o
prodeji byla uzavřena 17.4.1684 a kupující získal zátočinu za 24 r.. Území tehdy bylo zaplavené, a tak teprve 2. června bylo za
přítomnosti zástupců poličské vrchnosti provedeno vyměření a 27. června schválení prodeje.

[109] Tomáš, syn zůstalý po neb. Janovi Sedliským, mlynáři

Léta páně 1684 17. dne měsíce června Tomáš Sedlistský, mlynář přednesl před p. p. p. smlouvu a neb jistý Contract o jednu
zátočinu, která mezi lukami panskými jimramovskými a jeho byla, a tak sobě prodělala, která s Jeho hr. mil. vysoce urozeným p. p.
Filipem Antonínem Novohradským s. římské říše hrabětem z Kolovrat, dědičným pánem na Jimramově J. M. C. skutečným
komorníkem a vzáctného regimentu dragounův Herbevill nařízeným hejtmanem léta svrchu psaného 17 dne měsíce dubna v
přítomnosti p. Stanislava Jana Felixa, měštěnína a písaře městskýho v zámku jimramovským vykonán byl, žádajíce toho týž Tomáš
Sedlistský, aby pro lepší bezpečnost a utvrzení taková smlouva jsouce od J. M. P. hraběte upečetěna a vlastní rukou podepsána, do
register vesnických sedlistských slovo od slova jak originál s sebou přináší vepsána býti mohla, jak i pro paměť budoucí a věčnou,
kdy od koho a v přítomnosti kterých osob taková zátočina jemu vykázána byla, aby to k zápisu do těchto register přijíti mohlo : jsouce
tehdy k témuž J. M. P. hraběti p. Jan Kašparů spoluradní s p. Stanislavem Janem Felixem, písařem radním 2. dne června měsíce
téhož léta v jistých příčinách vysláni, přitom i to proponirovaly, aby témuž Tomášovi mlynáři ta zátočina vykázána býti mohla, při
navrácení jich spátkem při ouřadě referirovali, že v přítomnosti osob jejich, jako i Jakuba Grundbmona z Jimramova sám J. M. P.
hrabě osobně témuž takové místo vykázati, on taky kdyby vykopati, jako i kudy vodu vésti, vrbou vytrhováním znamení dáno, tak že
budoucí vrchnost jimramovská ani kdo jiný z sousedův jimramovských nic proti tomu nyní i na budoucí časy říkati a protestirovati
moci nemá a nemůže, taky ihned po vykázání takové zátočiny Tomáš Sedlistský ji, jakožto své vlastní a zcela zouplna zaplacený
vzal a dle vyměření od J. M. P. hraběte učiněného, rejhu prodělal, a tok vody tudy obrátil. Pan purgkmistr, páni Tomáše Sedlistskýho
slušnou žádost oslyšeti nemoha, k tomu své povolení dáti a skrze p. písaře radního to vše v těchto registru zapsati ráčily. Což se
stalo za purgkmistra p. Václava Nespěšnýho, v přítomnosti p. Jana Landškronskýho a p. Jana Tichýho, spoluradních Anno die ut
supra.

Smlouva

Léta Páně 1684 dne 17. april já, dole zejména podepsaný z dobrolíbezný vůle své a na přímluvu magistrátu města Poličky vedle
dobrého sousedství, odprodal jsem Tomášovi Sedlištskýmu, mlynáři a poddanému obce předřečeného města Poličky jednu
zátočinu, která mezi mýma k panství jimramovskému lukami a jeho svůj tok jměla a tudy obojí straně škody od vody, když se říčka
vyvodnila, se činila, pro zaházení na budoucnost takové škody, obzvláštně vidouce, že by Tomáše mlynáře jeho kout při tý zátočině
ani za dvě léta trvati nemohl, k jeho ponížené žádosti tak milostivě jsem se naklonil a tomuž Tomášovi i potomkům jeho takovou
zátočinu k dědičnosti za 24 r. peněz v hotovosti odvedených zanechal, tak že já ani dědicové moji ani budoucí páni na Jimramově na
ni se víceji potahovati mocti nebudou, aniž jakého nejmenšího práva k ní sobě pozůstavují. Poněvadž však často jmenovaná
zátočina pro vylití vody dokonale se kupujícímu vykázati nemohla, co nejdřívěji voda vopadne, má se jemu taková náležitě vykázati.
Naproti tomu týž Tomáš Sedlistský takový zátočiny svobodně bez překážky jednoho každého člověka užívati má, k tomu taky on i
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potomci jeho zavázány býti mají, ten často jmenovaný tok vody tak spravovati, aby jedný ani druhý straně škody na gruntech se
nečinila.

Actum na Jimramově. Anno et die ut supra.

Jeho M. římského císaře, uherského a českého krále skutečný komorník a pán na Jimramově

 Filip, hrabě z Kolovrat                                                                                L.S.

Originál té smlouvy v depositi právní v šupletě kde jiný smlouvy se skladují, vynacházeti bude.

Tomáš zemřel, jistě více jak 57ti letý, roku 1691 mezi 10. dubnem a 22. říjnem, kdy mlýn v Sedlištích koupil skoro nejstarší syn
Matěj, kterému již mnoho nechybělo do 40 let. Tomášovo úmrtí nebylo náhlé, protože po sobě zanechal kšaft ( dochovala se jen
obálka, na níž je uvedeno datum sepsání 10.4.1691 ), v němž odkázal mlýn nejstaršímu synovi Matějovi.[110]

Hned při nástupu nového hospodáře byl proveden rozdíl po Tomášovi. Ten zanechal 500 r. v hotovosti, z nichž připadlo po 50 r.
dětem z prvního manželství ( tyto peníze měly zůstat Matějovi až do doby, kdy je sourozenci budou potřebovat ) a po 35 r. 42 kr.
jednom dukátu a jednom tolaru vdově Kateřině a dětem z druhého manželství.

Vdova Kateřina a její nevlastní syn – nový hospodář byli přibližně stejného věku.[111] Je tedy jasné, že syn, který ve mlýně před
otcovou smrtí pravděpodobně pracoval zadarmo, jen s perspektivou dědictví, nehodlal ve svém novém postavení ustupovat ještě
poměrně mladé maceše, chtěl se oženit a přivést na mlýn novou hospodyni. Proto mezi nimi docházelo k rozporům tak velkým, že již
24.1.1692 muselo být provedeno za přítomnosti konšelů Stanislava Jana Felixa a Jana Kašparů, poručníků Tobiáše Hledíka a
Matěje Sedlišťského a bratra vdovy Matěje Eremiáše úřední rozdělení majetku. Kateřina dostala 2 krávy, její děti Filip, Pavel,
Johana a Daniel po jedné, Kateřina a Josef dostali každý jednoho volka. Společně se také podělili o prasata, úrodu, plátno a přízi a
mlýnské nářadí. Peřiny po první Tomášově manželce připadly nejmladším sestrám Johaně a Kateřině. Kateřina dostala krůtu,
kohouta se slepicemi a jednu husu s mladými. Dále jí měl nový hospodář postavit do zimy chalupu nebo výměnek. Vdova žádala
ještě kus louky, ale ten jí již Matěj nechtěl dát. Dále bylo ustaveno, že od 1.5.1692 bude Matěj plnoprávným hospodářem a tři bratry
si na mlýně ponechá na výpomoc : Jana za pacholka, Tomáše za tovaryše a Filipa za pastevce.

Dne 22.12.1691 byl proveden rozdíl po † Tomášovi Sedlistském, po němž zůstalo podílu na mlýně za 755 zl., 21 gr. a 5 d.. Vdově
Kateřině a dětem Matějovi, Janovi, Jírovi, Tomášovi, Filipovi, Johaně, Danielovi, Pavlovi, Josefovi a Kateřině připadly podíly po 62 zl.
1 gr.. Stejný podíl měl dostat i Václav, který byl veden jako zběhlý z panství a tak jeho díl připadl obci poličské. Danielův díl připadl
po r. 1705, kdy Daniel zemřel, k rozdělení mezi všechny a později zemřel i Pavel, který svůj díl odkázal Filipovi ( viz připsaná
poznámka ). Ze zátočiny koupené za 24 zl. připadly na každého 2 zl., z Ventrusovské pustiny každému 2 zl. 30 gr.. Další podíly měli
dědicové na dvou gruntech Václava Libry v Nedvězím, na jednom každému z nich 1 zl. 41 gr. a 5 d. a na druhém každému po 2 zl..
Další podíl byl na gruntě Matouše Blažejovýho v Nedvězím, z nějž připadlo každému dědici  1 zl. 8 gr.

Kateřina se mezi lety 1692 – 1707 znovu provdala za Jakuba Sobotu[112] ze Sedlišť[113]. Jejich osudy nebyly prozatím dále
sledovány.

Zemřelému Tomášovi se za 43 let jeho hospodaření podařilo sedlišťský mlýn výrazně zvelebit, i když poměry nebyly zrovna
příznivé. Tomáš zřídil při mlýně pilu a přikoupil zátočinu, kterou zreguloval, aby nadále nezaplavovala jeho louku. Na mlýně přibylo
dobytka a drůbeže. Když mlýn přebíral byly zde 2 klisny, 2 jalovice, stará koza, stará svině, 2 roční prasata, 9 slepic, stará husa s
houserem a 2 housata. Jeho dědicové se už dělili o 12 krav, 2 volky, 1 býka, 2 telata, větší počet prasat, slepice, kohouta, 2 husy a 2
krůty.

Navíc Tomáš skoupil a vyplatil všechny dostupné podíly na mlýně tak, aby prospěch ze mlýna měly nadále jen jeho děti. A zřejmě
koupí získal podíly na dvou gruntech Václava Libry a na gruntě Matouše Blažejovýho v Nedvězím.

Matěj Sedlistský  (Sedlišťský)

– 1. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Kamenci

Matěj se narodil v roce 1643[114] jako poslední dítě Jana Sedliského a Mariany roz. Kocourkové. O místě narození prozatím není
nic bližšího známo. Matějovi nebylo zcela jistě více než 7 let, když otec Jan zemřel a matka Mariana se znovu provdala za Ondřeje
Fixu jinak Novotného. Rodina pak žila v Sádku.

Matějovi bylo stejně jako ostatním sourozencům v roce 1651 přiznáno 12 zl. 4 gr. a 1 1/2 d. podílu z Kocourkovského mlýna a
Vítkovské pustiny po dědečkovi Jiříkovi Kocourkovi a 21 zl. 3 gr. 2 d. na sedlišťském mlýně po otci Janovi.

Matěj se ve 31 letech dne 5.8.1674[115] oženil s Veronikou Tichou ( * př.r. 1656 ), dcerou † Václava Tichého a Magdalény z
předměstí Poličky. Měli spolu celkem 9 dětí[116] :

1. Magdaléna * 8.10.1675, Kamenec –Magdaléna se 16.12.1695 provdala za Víta Mašíka z Javorka[117] – dále prozatím
nesledováno

2. Kateřina * 9.11.1679, Sádek[118] – Kateřina uzavřela 21.10.1717[119] svatební smlouvu s Janem, synem Václava Tomše z
Oldříše – dále prozatím nesledováno

3. Josef Benedikt * 19.3.1682, Kamenec[120]
4. Maxmiliána * 2.6.1684, Sádek[121] – dále prozatím nesledováno
5. Václav Ferdinand * 11.7.1686, Kamenec[122] – dále prozatím nesledováno
6. Jiří * 14.3.1688, Kamenec[123] – dále prozatím nesledováno
7. Alžběta Dorota * 6.2.1691, Kamenec[124] – dále prozatím nesledováno
8. Kateřina * 8.5.1693, Sádek[125] – dále prozatím nesledováno
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9. Johana * 24.7.1694, Kamenec[126] – Johanna se 13.1.1714 provdala za Matěje Sejkoru – dále prozatím nesledováno

Dne 4.12.1675[127] koupil Matěj od vrchnosti za 160 zl. Bernartovskou pustinu v Sádku, jejímž předchozím majitelem byl † tchán
Václav Tichý a od tchýně Magdalény za 11 zl. 8 gr. a 4 d. kus palouku za chalupou Ondřeje Dražila na obci sádecké a kus obce pod
strouhou u kamenského mlýna.

Z Bernartovské pustiny Matěj zaplatil 1 zl. 30 gr. zákupného a dále měl splácet po 4 zl. ročně při konání soudu. Na pustině bylo
vázáno placení kontribucí, ospu na bysterský zámek, robot ženných a honebních, placení desátku děkanovi a letníků.[128]

Z kusu obce, která byla přidána ke Dražilovskému palouku měl Matěj odvádět 24 kr. a 1 libru vosku sádeckému záduší.

Po provedení rozdílu po Václavovi Tichém 8.3.1683 Matěj podíl z pustiny připadající na švagra Karla koupil a díl připadající na tchýni
Magdalénu od ní dostal darem. Magdaléna a Karel Matějovi darovali také své podíly z Dražilovského palouku a obce. S ostatními
dědici po Havlovi mlynáři – Janem Polákem z Krásného, Bartolomějem Krauzem a Václavem Musilem z Borovnice, kteří měli podíly
na Bernartovské pustině se Matěj vyrovnal 14.3.1686, kdy zbytek jejich podílů v hodnotě 36 zl. koupil za 8 zl. v hotovosti. Několik dní
nato, 22.5.1686 prodal tuto pustinu Matěji Teskovi, synu Šimona Tesky.[129]

Matěj nechával Bernartovské stavení pusté a využíval jen pole a louky, protože nový majitel Matěj Teska byl povinen „náležitý grunt
vyštípiti“. Z toho je zřejmé, že Matěj s rodinou žil jinde, možná hned od počátku manželství v kamenském mlýně, který koupil určitě
před rokem 1686.[130] Myslím, že i tento mlýn koupil po † tchánovi Václavovi Tichém.

Stejně jako bratr Tomáš i Matěj byl velmi prozíravým hospodářem a snažil se co nejdříve splatit všechny závazky, aby mlýn s
přilehlými poli a lukami co nejdříve patřil jeho rodině. Dne 5.5.1692 vyhověla poličská vrchnost Matějově žádosti, aby mu výměnou
za podíl na Bernartovské pustině prominula placení podílu 50 zl. z kamenského mlýna, který připadal na jistou Marjánu Zrustovou.
Zdá se, že tímto převodem se mlýn stal Matějovým majetkem.

Tři roky nato, 2.4.1698 koupil Matěj od Štěpána Portla Dražilovský grunt v Sádku za 300 zl.[131] Zaplatil 2 zl. zákupného, 50 zl.
bývalému majiteli za vylepšení gruntu a měl nadále platit vrchnosti po 3 zl. ročně. Grunt byl dědičně připsán ke kamenskému mlýnu a
nový majitel byl povinen vykonávat všechny povinnosti, které na něj byly od starodávna vázány. Výměnou za přičleněný grunt
odprodal Matěj pustinu v Kamenci (?) Jiřímu Vosmekovi a ta připadla robotami pod obec sádeckou.

Matěj chtěl mít i tento grunt rychle splacený. Proto předložil 2.4.1699 žádost do rady, aby náhradou za zbývajících 250 zl. z gruntu
koupeného od Štěpána Portla přijala vrchnost jeho podíl na pustině v Sádku. Jeho žádosti bylo vyhověno, a tak i tento grunt připadl
rodině.

Matějovou snahou bylo také získat rychle všechny pohledávky. Proto 6.2.1701 prodal svému synovci  Matějovi, mlynáři v Sedlištích
zbytek podílu na sedlišťském mlýně v hodnotě 34 zl. 6 gr. 4 d. za 11 zl. vyplacených v hotovosti.

Ve 63ti letech Matěj dne 22.3.1706 prodal mlýn v Kamenci svému nejstaršímu synovi, 24letému Josefovi. Myslím si, že starý
hospodář, který tak usilovně budoval rozsáhlé hospodářství, by se jen těžko vzdal svého vlivu na jeho udržování. Proto se
domnívám, že prodej byl pouze formální[132]

Matěj synovi kromě mlýna a polností prodal 2 vrané klisny, 2 krávy, 2 jalovice, ovci a skopce, 2 okované vozy, kočár, 2 rádla „s
železím“, 2 brány s pěti vlaky, řetěz, 2  chomouty, držáky a kšíry, mandl na mandlování šatů, pantok, široká sekyra, pila s obloukem,
železná lopata, okovaná lopata, motyka, špižírna na vaření, železný svěrák, 2 stoly a 2 lavice a „nádobí, co tak k mlejnu patří“. Nový
hospodář měl otci Matějovi vyplácet každoročně po sv. Václavu ( 28.9. ) 10 zl.. Kromě toho si Matěj nechal zapsat pro sebe a své
ostatní děti následující výměnek :

byt a stravu ve mlýně sobě do smrti a dětem do zaopatření
jednu komoru ke společnému užívání s hospodářem pro obilí a „jiné všelijaké potřeby“
až do své smrti užívání jedné ze tří ke mlýnu přikoupených zahrad řečené obecní
po třetině ze zasetých ozimů a z ovsa, co se na jaře vyseje, 2 třetiny z obilí uloženého k mlácení
nový hospodář měl v prvním roce vysít 1 korec lněného semena pro otce a 2 věrtele pro sourozence, pak každoročně 2 věrtele
pro otce až do jeho smrti a Jiříkovi a Dorotě po 2 čtvrtích až do zaopatření
nový hospodář měl otci každoročně vysévat 1 korec žita a 1 korec ovsa až do Matějovy smrti
každému dítěti jednu jalovici, kterou má nový hospodář chovat tři roky ve vlastní režii
kočár k dispozici pro sebe i děti
přijetí syna Jiříka za tovaryše do mlýna a plat pro něj podle dohody
pro syna Jiříka jeden vůz s fasuňkem, řetěz a „nádobí zámečnické“
Jiříkovi k užívání na tři roky plochu, kterou osil na dvou kouscích pasek
Jiříkovi do výbavy 1 korec pšenice, 2 korce žita, 1/2 vědra vína a 1/2 sudu piva
třem sestrám do výbavy po 1 korci pšenice, 1 korci žita, sudu piva a „něco od omastku, drůbeže a koření“

Ve vypsání výměnku se nikde nehovoří o matce, Matějova manželka Veronika tedy zcela jistě zemřela před rokem 1706. Matěj
zemřel v 73 letech dne 25.7.1716[133] v Kamenci.

***

Jan Sedliský  ( Sedlišťský, Sedliczký, Sedlisckej, Sedlitczký, Sedliszský )

Jan se narodil mezi lety 1632-42[134] v manželství Jana Sedliského a Mariany roz. Kocourkové. O místě jeho narození prozatím
nelze na základě prostudovaných gruntovních knih a jiných dokumentů říci nic bližšího. Když zemřel otec Jan, vdova Mariana se
zřejmě vrátila i s dětmi do Sádku a r. 1651 se znovu provdala za Ondřeje Fixu jinak Novotného.

Janovi a jeho ostatním sourozencům byl r. 1651 přiznán podíl po † dědovi, Jiříkovi Kocourkovi na mlýně v Sádku v hodnotě 12 zl. 1
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gr. 4 1/2 d. [135] a podíl na sedlišťském mlýně po Janovi v celkové částce 128 zl. 20 gr. m., Hotově dostali 2 zl. a ze zbylé částky
připadlo na každému po 21 zl. 3 gr. 2 d..

Zdá se, že Jan nebyl tak úspěšný jako jeho bratři. Přibližně roku 1680 se dostal se vší pravděpodobností do svízelné situace,
protože 22.2.1681 předložil Janův bratr Tomáš kvitanci, podle níž Jan „vedle rozdílů na starých registřích stalého majíce on 21 zl. 3
gr. 2 d. po přijetí 1 zl. 30 gr. ostatní zbývající sumu 12 zl. 35 gr. proti dobrodiní jemu od Tomáše bratra učiněnému odevzdává .“[136]
Čeho se dobrodiní týkalo není známo. Snad mohlo mít souvislost s epidemií moru, která postihla kraj v druhé polovině roku
1680.[137]

Jan by mohl ovšem mohl být totožný s Janem o němž se ve Vlastivědě moravské, Žďárský okres[138], v popisu města Žďáru nad
Sázavou píše :

„Dne 30. srpna 1687 prodal Michal František Špitz mlýn ( u Žďáru ) Janu Sádeckému[139] ze vsi Sedliště za 942 kopy 25 gr. 5
den. a 19. dubna 1720 převzal jej syn Mikuláš Sádecký za touž cenu. Ale již dne 28. března 1721 Veronika, vdova po Mikuláši
Sádeckým, „mlynáři mlejna Moučkového, s dobrým rozmyslem, radou rodičů a přátel, nemohouc ona pravená Veronika tu takovou
živnost obcházeti a obsáhnouti, z nábožného tedy oumyslu na věčné budoucí časy prodala a skutečně … dodala zdejší obci ku
špitálu pro vychování špitálníkův týž grunt nazvaný mlejn Moučkovský“ … za 942 kopy 25 gr. 5 den.. Syn František Sádecký
vystoupil soudně proti prodeji a proto ho r. 1726 odbyla obec 100 zl. rýn., aby si uspořila další soudní útraty.

***

Jiřík

Jiřík byl synem Pavla mlynářů a Mariany. Narodil se mezi lety 1633 – 1641 v Sedlištích. V tamní gruntovní knize je r. 1653 veden
jako zběhlý z panství. Kam zmizel a proč nevíme, teprve r. 1682 je doložen ve Svatobořicích, roce nato, 5.5.1683 se o něm píše jako
o zemřelém. Jeho potomci nejsou nikde zmiňováni, je tedy možné, že zemřel bezdětný.[140]

***

Matouš

Matouš se narodil mezi lety 1634 – 1642 v Sedlišti jako syn Pavla mlynářů a Mariany. Matouš prodal část svého podílu na
sedlišťském mlýně před r. 1669 k záduší sv. Panny Kateřiny  kostelíku za vsí Borovou.[141]

Byl jediným z Pavlových dětí, který zanechal dědice. Oženil se s blíže neznámou Sibilou, s níž měl dvě děti :

1. Matouš * po r. 1654  – dále prozatím nesledováno
2. Rozina * po r. 1654 – Rozina se př.r. 1716 provdala za Bernarta truhláře z Olešnice [142]

Matouš zemřel před 31.10.1682 v Olešnici nebo Uherské Skalici[143]. Matoušovy děti jsou doloženy r. 1683 v zápise rozdílu po
Pavlovi v Uherské Skalici.[144] Jejich matka Sibila již není jako dědička uvedena, tzn. že zemřela mezi 31.10.1682, kdy naposledy
přebírala podíl za mlýna a 5.5.1683, kdy byl proveden rozdíl po Pavlovi. Jak se děti ocitly v Uherské Skalici není známo.  Blíže
nebyla tato rodina zatím sledována.

***

Jan

Jan, narozený př.r. 1641 v Sedlištích, byl synem mlynáře Václava a Maruše neznámého původu. Více jak 23ti letý uzavřel Jan dne
24.1.1664[145] svatební smlouvu se Zuzanou, pozůstalou dcerou po Václavovi Dvořákovi z Trhonic.

Jan, syn Václava Sedlištského, mlynáře ze vsi Sedlišť s Zuzanou, pozůstalou dcerou po neb. Václavovi Dvořákovi ze vsi Trhonic

Ao. 1669 dne 24. januarii za purgkmistra p. Jana Votavy jsouce Zuzana, dcera po Václavovi Dvořákovi z ochrany J.M. p. rychtáře,
pánův na šetrnou žádost k manželství Janovi, synu Václava Sedlištského propuštěná a dotčený Jan, syn Václava Sedlištského
mlynáře, jakožto ženich dotčenou Zuzanu, jakožto nevěstu oproti vejpravě její do roku pořád zběhlého – 20 kop gr. m. obvěnil a po
dni a po roce do svého statečku, kterého mu Pán Bůh propůjčil a ještě propůjčiti ráčí za plnomocnou hospodyni přijal[146] ( nebo se
tak při ouřadě v přítomnosti pánův radních ústy svými prohlásil ) za věno rukojmě se postavili Řehoř Klimšů, rychtář a Michal
Nespěšný, oba sousedé za vsi Sedlišť. Anno et die ut supra.

Ke svatbě Jana a Zuzany ( Johany ) tedy došlo mezi lety 1664-68 a v jejich manželství se narodilo šest dětí :[147]

1. Jiřík * 21.5.1668, Sádek – dále zatím nesledováno
2. Jakub * 6.6.1669, Sádek – dále zatím nesledováno
3. Duchoslav * 11.4.1674, Sádek – dále zatím nesledováno
4. Karel * 25.1.1678, Sádek – dále zatím nesledováno
5. Jan * 28.2.1679, Sádek – dále zatím nesledováno
6. Karel * 5.7.1682, Sádek

Karel, jak se v zápise oddavek psáno „Jana Sedliskýho, rychtáře“ z Maršovic se 28.11.1705 oženil s Annou, dcerou Víta Dvořáka z
Blažejovic[148]. Novomanželé zřejmě žili u nevěstiných rodičů v Blažejovicích, neboť se jim zde narodilo nejméně sedm dětí[149]
 (Alžběta * ?, Josef * 10.3.1708, Karel * 22.12.1710, Kateřina * ?, Rozálie * 7.8.1717, Václav * ? a Veronika * ?) – dále zatím
nesledováno

Podle místa narození dětí je zřejmé, že rodina žila po svatbě v Sádku. Mezi lety 1682 – 1705 se Jan zakoupil na rychtě v
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Maršovicích, odkud je dochována jím vlastnoručně psaná kvitance z roku 1706[150] :

Léta páně 1706 dne 6. januari ucházel se ke mně, totiž k Janovi Sedliskýmu, Karel Vendolský z dědiny Nedvězího, že sem jemu svůj
nápad prodal, abych jej kvitýroval. Přiznání své činím, že tomu takto je a nejináč. Přiznání své činím tímto psaním. To se stalo v
dědině Věcově v přítomnosti pana Johanesa Mlejnka, toho času primátora městys Jimramova a Jiříka Dvořáka, rychtáře dědiny
Věcova. To se stalo léta a dne svrchu psaného. Jan Sedliský, rychtář Maršovický

Jan tedy prokazatelně zemřel více jak 66ti letý po r. 1707.

***

1. polovina 18. století … rod Sedliských přichází do Sádku
A tady se o historii jednotlivých rodin ani o dějinách oblasti nedozvíte skoro nic, protože dál jsem ji dosud nestačila zpracovat. Ale
přece jen jednu drobnost :

Od roku 1698 jsou dochovány zápisy v Knize přísežní (od r. 1756 v Knize rozličných přísah), podle níž si poličská vrchnost
každoročně zavazovala zvláštní přísahou nejen rychtáře a konšely, ale též kostelníky, kominíky, výběrčí cla, fischmeistry, mlynáře a
hajné. Samozřejmě, že se nezapomínalo ani na každoroční přísahu poddaných. A jak takové přísahy vypadaly ? Jsou si v mnohém
podobné, a tak jsem vybrala jen některé :

Přísaha rychtáře vesnického

Já, N.N. přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, blahoslavené a od počátečního hříchu neposkvrněné Panně Marii, matce boží a
všem milým svatým a tolikéž Jeho Cís. a Král. Milosti panu rychtáři, panu purgkmistru, pánům konšelům radním, pánům starším
obecním a celé obci tohoto královského města Poličky, jakožto vrchnosti mé milostivé, že chci a mám v tomto ouřadu rychtářským,
kterémuž jsem nyní povolán, ctně a řádně, spravedlivě a náležitě se chovati, chudému i bohatému, domácímu i přespolnímu
spravedlnosti jejich obhajovati křivdy jim činiti nedopouštěti ani sám nad nimi vykonávati. Nýbrž raději dle nejvyššího rozumu svého
spravedlnosti dopomáhati, platy všelijaké do důchodův obecních náležitě, řádně a spravedlivě vybírati a je pilně beze všeho fortele a
vlastního užitku odvozovati. Věrnost, poslušnost a poddanost vrchnosti milostivej všelijak zachovati, puntování obmyšlených a
falešných rad proti vrchnosti netrpěti a což by se k škodě a k zlému vrchnosti mej vztahovalo, netajiti a povinnostech, robotách
rozkazování slušně postupovati, též kdybych k jakým panským povinnostem kdy nařízen byl, aby se vrchnosti milostivej žádná škoda
nestala se vynasnažiti, a z vyřízení mého vrchnosti věrnou a spravedlivou správu dáti, žádnému buď pro přátelství a neb nepřátelství
nic nepřehlížeti ani na jaké dary se shlížeti než že ve všem spravedlivě postupovati chci, připovídám. Toho mně dopomáhej Pan Bůh
všemohoucí blahoslavená a od počátečního hříchu neposkvrněná Panna Maria a všickni svatí. Amen

Přísaha konšelův vesnických

My N.N. přísaháme Pánu Bohu ut supra, že chceme a máme v tomto ouřadu konšelským ku kterému jsme nyní povoláni, věrně a
spravedlivě se chovati, chudému i bohatému, domácímu i přespolnímu k spravedlnosti dopomáhati, vdovy i sirotky v jejich potřebách
ochraňovati v spravedlnostech obhajovati a křivdy jejich se ujímati, na statky i pozůstalost jim náležitou, bedlivě se vyptávati, jich z m.
upomínati, nešetříc v tom žádného přátelství, neb nepřátelství ani jakých darův, které bych za to vzal a obhájení dobrou bedlivost
míti a vším slušným a náležitým je fedrovati a k dobrému dopomáhati, zlé trestati, dobré zvelebovati, své vůle a lehkomyslnosti
provozovati nedopouštěti, obecních sbírek i dávek i sirotčích peněz náležitě pořádně počet činiti ( Vrchnosti milostivě poslušen,
věren a poddán býti, puntování, schůzek a žádných falešných rad proti vrchnosti svej nečiniti ani jiným v tom dovoliti z rady a
konšelského snešení tajných věcí nepronášeti a nevyjevovati, též (?) by to protivné mej Mil. vrchnosti bylo a na škodu se vztahovalo,
toho mi dopomáhej Pan Bůh všemohoucí blahoslavená a od počátečního hříchu neposkvrněná Panna Maria a všickni svatí. Amen

Přísaha poddaných

Já N.N. přísahám Pánu Bohu ut supra, že chci a mám v poddanosti obce král. věnného města Poličky, do které jsem se dobrovolně
poddal a zavázal, věrným, stálým a poslušným poddaným zůstati, vedle sousedův mých zlé i dobré trpěti, vrchnosti mně představené
, ouřadům poslušnost vykonávati a jinam se bez pořádného vyjednání a propuštění z gruntův zdejších pod tímto závazkem (
s manželkou, s dítkami všemi (?) ) nestěhovati. Toho mně dopomáhej Pan Bůh všemohoucí blahoslavená a od počátečního hříchu
neposkvrněná Panna Maria a všickni svatí. Amen

Přísaha mlynářů

Já N.N. Přísahám Pánu Bohu všemuhoucímu, blahoslavené a od počátečního hříchu neposkvrněné Panně Marii, matce boží a všem
milým svatým a tolikéž Jeho Cís. a Král. Milosti panu rychtáři, panu purgkmistru, pánům radním, pánům starším obecním a vší obci
tohoto královského města Poličky, jakožto vrchnosti mé milostivé věrnost a pravé poslušenství zachovávati a v té práci mletí obilí na
chleby řemeslem mlynářským věrně a spravedlivě jak možnýmu, tak potřebnýmu, obvzláště osobám v povinnostech postaveným,
pekeřům i všem měšťanům, i také lidem poddaným, domácím i přespolním bez ujímaní toho mimo měřičný náležitě v rovnosti
posluhovati, vzláště kdyby nedostatek vody se vynacházel, předně pekaře a osoby v povinnostech zůstávající, jako i jiné měšťany a
lidé domácí mlením fedrovati a žádnému fortele a křivdy nečiniti, měřičnýho více nežli náleží nepřijímati a z jednoho každýho věrt.
bráti jednu mírku na pražskou staro-městskou míru bráti a jiné velké míry při mlejně neužívati i také k čeládce bedlivě dohlídati, aby
skrze mě, manželku neb děti, lidem se neubližovalo, mouky z čistého obilí po jednom strychu pět věrt. a votrubů jeden věrt. ode
mlejny vydávati tak, aby žádnému jak potřebnému, tak bohatému žádné ublížení se nestalo a ve všem podle tohoto závazku
upřímně a věrně, jakž na dobrého a poctivého  člověka se náleží chovati připovídám, ináče nečiníce pro přízeň ani pro nepřízeň, pro
dary, pro strach, pro bázeň ani pro nižádnou v světě vymyšlenou věc, k čemuž mě dopomáhej Pan Bůh všemohoucí blahoslavená a
od počátečního hříchu neposkvrněná Panna Maria a všickni svatí. Amen

***

http://rod.tode.cz/#_ftn150


12. generace

Matěj Sedlitský

– 6. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích

Matěj, prvorozený syn z prvního manželství Tomáše a dosud neznámé matky se narodil se před r. 1655 v Sedlištích. Měl čtyři
vlastní sourozence. Matějova matka zemřela někdy mezi lety 1660 – 1679 a otec Tomáš se podruhé oženil s Kateřinou roz.
Eremiášovou, s níž měl dalších 6 dětí.

Když v roce 1691 otec Tomáš zemřel, odkázal Matějovi dobře prosperující sedlišťský mlýn[151], na němž již nevázlo žádné
vyplácení gruntovních peněz.  Matěj podepsal kupní smlouvu 22.10.1691 a zaplatil 6 zl. zákupného do obecního důchodu. Zbytek
mu byl prominut, ovšem z jakého důvodu není uvedeno. Snad se jednalo o ústupek vzhledem k chystané Matějově svatbě s dcerou
poličského měšťana. 900 zl. kupní ceny měl Matěj splácet po 10 zl. ročně.

Zápis z gruntovní knihy :

Matěj, syn pozůstalý po Tomášovi Sedlistským vzal tento mlejn dle kšaftu za summu hlavní 900 kop míš. bez závdavku. Však proti
tomu co by jměl zavdati, bude povinen vejminky všechny dle kšaftu jiným nápadníkům vybejvati. Zákupnýho v hotovosti složil 6 zl.,
ostatek se mu pasírovalo. Platiti týž mlejn bude komu náležité jest po 20 zl. při ……… soudech. Co se budoucí jeho manželky
Alžběty, dcery vlastní Jiřího Šrámka, souseda zdejšího, dotýče, ta při svém svobodství do smrti se pozůstavuje, děti však z nich
pošlý poddanosti obci zdejší zavázáni budou. Act. zápisu za purg. p. Jiřího Hladíka 22. xbri 1691.

Spolu s prodejem mlýna byl proveden i rozdíl po † Tomášovi. Matějovi připadlo 50 zl. v hotovosti a zároveň dostal pod správu 200 zl.
svých vlastních sourozenců, které jim měl vyplatit „až je budou potřebovati“, čímž se asi myslí, až uzavřou sňatek.

Kromě nového hospodáře a čtyř jeho vlastních bratrů žila ve mlýně vdova, druhá Tomášova žena Kateřina s šesti dětmi z druhého
manželství. Zdá se, že Matěj a Kateřina byli přibližně stejného věku[152]. Matěj, který až doposud pracoval ve mlýně
pravděpodobně zadarmo, jen s nadějí na dědictví, nehodlal ve svém novém postavení ustupovat ještě poměrně mladé maceše,
chtěl se oženit a přivést na mlýn novou hospodyni.

Stejně jako předkové i Tomáš a jeho generace se stala současníky mnoha přírodních i válečných katastrof, které ovlivnily jejich
život. Jednu z nich zaznamenal poličský písmák Jan Sedliský :

„Léta Páně 1696 na den sv. Jana Křtitele v neděli povětří veliké a krupobití se stalo, takže okolo města ( Poličky ) obilí potlouklo – a
mnoho oken v domích též v obouch kostelích vytlouklo, ten den byl strašlivý, v němž mnoho kvílení a pláče ze všech stran slyšeti
bylo.“[153]

Více jak 43letý Matěj uzavřel 22.1.1698 sňatek s Alžbětou Šrámkovou, dcerou poličského měšťana Jiřího Šrámka. Vrchnost
rozhodla, že Alžběta zůstane až do své smrti svobodná, kdežto jejich děti budou poddanými obce poličské.[154]

Sňatkem s dcerou měšťana zřejmě Matějova společenská prestiž vzrostla, neboť téhož roku složil přísahu a stal se konšelem obce
sedlišťské[155]. Rychtářem byl tehdy Martin Polívka, dalšími konšely Mikoláš Tobiášů ( zároveň mýtný ), Marek Kroulík a Jan
Sobota, kominíkem Matouš Buřval.

Z manželství Matěje a Alžběty se narodily tři děti[156] :

1. Jiřík * 25.03.1699 Sedliště – dále prozatím nesledováno
2. Alžběta * mezi roky 1699 – 1701
3. Václav * 21.08.1701 Sedliště

Rozpory mezi novým hospodářem a vdovou Kateřinou musely být vyřešeny 24.1.1692[157] za přítomnosti konšelů Stanislava Jana
Felixa a Jana Kašparů, poručníků Tobiáše Hladíka a Matěje Sedlišťského a bratra vdovy Matěje Eremiáše úředním rozdělením
majetku. Matějovi připadlo 11 r. v hotovosti, z dobytka a drůbeže šest krav ( Louka, Ryhlena, Hnědka, Jahoda, Biblena a Polka ) a
bílý býk s červenýma ušima, mladá svině a část z ostatních prasat, husa s mladými a krůta, z úrody 12 měřic žita, 1 (?) lněného
semena a část pšenice, z ostatního vybavení část plátna a příze, stará truhla, špižírna a koutnice, mlýnský kámen, kladní sekera,
železný sochor a drhlen. Od ostatních dědiců Matěj koupil dva volky za 20 r., dvě telata za 2 r., malý mlýnský kámen za 4 r. a velký
zámek za 3 r.. Dále byl Matěj povinen vystavět vdově do zimy novou chalupu nebo výměnek. Vdova chtěla i kus louky, ale to Matěj
odmítl. Podle dohody vzal bratra Jana za pacholka, Tomáše za tovaryše a Filipa za pastevce, za což měli dostat náležitý plat a
vychování. Právoplatným hospodářem se Matěj stal od sv. Filipa ( 1.5. ) roku 1692.

O tomto rozdělení majetku svědčí zápis z gruntovní knihy :

Jakož mezi vdovou a nápadníky po Tomášovi Sedliským o nabytky domovní, obilí a dobytek i jiné hospodářství a věci jeho,
nashromážděné za jeden rok za obilí pořádný rozdíl vykonán nebyl, nedorozumění se vyskytalo, jsouce p. Stanislav Jan Felix a p.
Jan Kašparů, konšelé radní od ouřadu purgk(misterského ) deputírováni, aby o ty věci svrchu psané mezi nápadníky těmi rozdíl
učinili a je porovnali, vezmouce tu práci před sebe, do vsi Sedlišť dne 24. april 1692 se vypravili, kdež poručníci taky, totiž p. Tobiáš
Hladík, Matěj Sedlistský a bratr vdovy Matěj Eremiášů se vynacházel, prostřednictvím osob předepsaných stalo se přátelské
narovnání, jakž následuje.

Peněz přichovaných po smrti neb. Tomáše Sedlištského za jeden rok vynašlo se v summě 130 zl.

z nich jeden každý nápadník přijal 1 zl.

Dobytek hovězí takto rozdělen, vdově předkem krávy dvě jménem Rmoutka a Plaška, hospodářovi při mlýně čest jménem Louka,
Ryhlena, Hnědka, Jahoda, Biblena, Polka, Filipovi černá, Pavlovi Kavka, Johaně Srna, Danjelovi Majlena, Káči volek bílý s černou
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hlavou, Josefovi volek červený, Matějovi hospodáři k vejpravě bejk bílý s červenýma ušima. Více vynašly se dva volky, který Matěj
vzal za 20 zl.. S těmi penězi všichni se poděliti mají, Matěj sobě svůj díl porazí. Item dvě telata odstavený vzal taky Matěj za 2 zl.,
patřiti budou všem do dílu takový peníze, Matěj sobě svůj díl srazí. Svinskýho jedna mladá svině ……. předkem Matějovi, ostatek co
jich jest mají se všichni společně rozděliti. Matěj taky do toho patří.

Žita se vynašlo na zrně 30 měřic, hospodářovi předkem 12 měřic, ostatek všem do spolku i Matějovi jako i co ještě k mlejnu se
vynachází všichni v rovnosti bráti budou. Semena lněnýho bohatýho předkem hospodáři se zanechává  věrtel, ostatním v rovnosti
všichni se poděliti mají, ječmena co jest ho před rukama, předně co hospodář k setí potřebovati bude, jemu se vydati má, ostatkem v
rovnosti všichni se podělí. Pšenice všem společně na rozdíl. O plátno a přízi mají se porovnati. Peřiny, který po manželce předešlý
zůstaly, ty dvoum malým sestrám všichni darovali. Truhla stará, spižírna a koutnice Matějovi. O kameny mlejnský takto se porovnali,
jeden malý, který v síni ležel vzal hospodář za 4 zl., ty peníze mimo Matěje všem jiným nápadníkům náležeti budou, druhý kámen
zanechán Matějovi, zámek velký vzal Matěj za 3 zl., patří ty peníze mezi všechny.

O nádobí truhlářské v přítomnosti týchž osob společně se porovnali a náležitě rozdělili. Kladní sekera, sochor železný, drhlen při
mlejně, slepice vdově tři a kohout, husa jedna a mladými vdově, druhá husa s mladými Matějovi, ťopka nasazená jedna vdově a
druhá Matějovi.

Poplatky všelijaké, jako cont(ribuce), ouroky, peníze gruntovní, co se jich vynajde a co jich do sv. Filipa Jakuba zajde, ty všechny
nápadníci společně zapraviti se uvolili, potom od toho času sám Matěj zapravovati povinen bude.

Chalupu a neb vejminek vdově do sv. Bartoloměje hospodář vystavěti jměl, vdova se však prohlásila, že ještě strpení jmíti bude, jen
aby na zimu tam se dostati mohla, jest na tom přistáno.

U Matěje hospodáře Jan, bratr za pacholka, Tomáš za tovaryše a Filip za pastevce zůstati mají a on jim mzdu náležitou a vychování
dáti má.

O nějaký kousek louky pro ouživek vdova žádala, Matěj hospodář k tomu přistoupiti nechtěl, zůstaveno na tom, jak se k němu dáleji
macecha chovati bude, že sobě to v moci zanechává.

Tím prostředkem vše jest k místu a konci přivedeno a nápadníci všichni na tom přistali. Matěj od sv. Filipa hospodářem dokonalým
býti má. jakž tak vejminky v kšaftu Tomášovým učiněné jsou, ty Matěj všechny bez odpornosti vybejvati se zamluvil. Actum ut supra.

Lidé z této generace byli m.j. současníky a někteří možná i přímými účastníky dlouholetého sporu, který vedla obec poličská s
jimramovskou vrchností a kus půdy a lovení ryb ve Švarcavě ( Svratce ).

„Rozepře tyto se po dobrém skončiti nechtěly, nemeškala tudíž obec poličská práva svého zbrojnou mocí hájiti, protož vytáhli
poličští měšťané a jich poddaní vojensky a položivše se proti Jimramovu, zde pod ochranou zbraně lovili ryby, obilí žali a seno
sekali“.[158]

Matěj zřejmě nebyl tak dobrým hospodářem jako jeho otec, protože v letech 1692 – 1695 nevyplatil z podílů na mlýně nic. Teprve
roku 1696 připadlo podílníkům 20 zl. a pak v letech 1699 – 1701, 1703 a 1705 po 10 zl.

Zdá se, že starší podílníci měli obavu, aby se výplaty podílu nepřišli, proto se snažili získat alespoň nějakou část. Strýc Tobiáš
Hledík prodal Matějovi díl připadající na manželku Alžbětu – SE 10.3. dne 18.2.1698 ( kupní cena není uvedena ) a strýc Matěj,
mlynář kamenský dne 6.2.1701 podíl v hodnotě 34 zl. 6 gr. 4 d. za 11 zl. v hotovosti.

První Matějova žena, Alžběta roz. Šrámková, zemřela mezi lety 1699 – 1705, neboť Matěj se 9.2.1706 podruhé oženil s Marií
Terezií Schulzovou[159] – Se 9.2.“2., pravděpodobně vdovou[160]. Předpokládám, že Matějova první žena zemřela roku 1705,
protože mlynář by těžko dlouho zůstával sám se dvěma malými dětmi. Matějovi a Marii Terezii se narodil syn :

Franz Antonín * poč. roku 1707                           ( †6.1709 )

který se narodil jako pohrobek, protože otec Matěj zemřel, jistě více jak 52ti letý, krátce před 10.1.1707[161], kdy mlýn převzal jeho
bratr Jiřík. Matějova smrt byla zřejmě náhlá, protože zemřel v době, kdy zároveň zplodil dítě. Těžko tedy lze předpokládat nějakou
chorobu, při níž by byl upoután na lůžko.

Vdova Marie Terezie si při prodeji mlýna vymínila 3 korce žita a mlýn zřejmě opustila.[162] Šlo jí zřejmě také o to, aby se nemusela
starat o děti z prvního manželství, proto bylo domluveno aby Jiřík, Matějův syn z prvního manželství zůstal ve mlýně u strýce Jiříka
až do dospělosti. Strýc byl povinen jej živit, šatit a dát „liternímu umění cvičiti“ a když by si to později malý Jiřík zasloužil, měl za svoji
práci být placen. O Alžbětu se zavázal postarat konšel Karel Pečený jako zřízený poručník. Nový hospodář Jiřík mu měl každoročně
až do Alžbětina provdání sít 1 čtvrť lněného semena a po dva roky po 2 korcích žita. Druhým poručníkem dětí z prvního manželství
byl jejich děd Jiří Šrámek.

Rok nato, 21.5.1708 byl proveden rozdíl po Matějovi[163]. Vše si mezi sebou rozdělily pozůstalé děti. Vdově nepřipadlo nic, protože
nebyla splněna tehdy běžná zákonná podmínka pro dědictví – společně soužití delší než 1 rok.

Po smrti nejmladšího Františka Antonína 27.6.1709[164] byl z jeho dílu 2.2.1710[165] proveden rozdíl, podle něhož připadlo matce
Marii Terezii 50 r. ( 10 r. na náklady pohřbu a 40 r. za vychování ) a 20 r. 55 kr. 1/2 d. podílu z hotových peněz a za 22 zl. 24 gr. 4
2/8 d. podílu na sedlišťském mlýně. Gruntovní peníze vdova vyměnila se svými nevlastními dětmi Jiříkem a Alžbětou za 1 krávu,
roubenou pilu, šnejdar a rožeň. Některé z věcí, které připadly Franz Antonínovi dědicové prodali a o zisk se rozdělili. Matce Marii
Terezii připadla hotovost 27 r. 46 x.

Marie Terezie se zřejmě znovu provdala, protože o její úmrtí pod jménem Sedliská není v matrikách uvedeno. Její osudy nebyly dále
sledovány.

A jak vypadalo Matějovo hospodaření ?
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Při koupi mlýna převzal z dobytka a drůbeže šest krav a býka, mladou svini a část z ostatních prasat, husu s mladými a krůtu, z
ostatního vybavení část plátna a příze, starou truhlu, špižírnu a koutnici, mlýnský kámen, kladní sekeru, železný sochor a drhlen,
část truhlářského nářadí Od ostatních dědiců Matěj koupil dva volky za 20 r., dvě telata za 2 r., malý mlýnský kámen za 4 r. a velký
zámek za 3 r..

Nový hospodář, bratr Jiřík při koupi mlýna převzal 8mi letého hřebce, 17ti letou klisnu, 1 jalovici (?), 12 slepic, kohouta, krůtu, 4 úly,
dále kovaný vůz s váhami, rádlo s kolečky a váhami, 2 brány s železnými hřebíky, železný řetěz, železný sochor, železný drhlen,
kladní sekeru, starou truhlu, spižírnu a koutnici, 2 železný kamnovce ve světnici a potřebné věci ke mlýnu.

Když byl po Matějově smrti dne 21.5.1708[166] proveden rozdíl, připadlo z jeho ostatních věcí k rozdělení mezi děti : 5 krav, z
hospodářských věcí 2 nové třmeny železné pocínované k sedlu, pilník k broušení pily, velká rašple, 2 dláta, kus ocele, moravská
mosazná libra, ruční sekerka, nebozíz latovník, velká oblouková pila, menší pila s velkým ramenem, roubelní pila, 2 dláta, štospan,
šnejdar, velký pilník, rožeň, nová ruční sekerka, , železný šraubštyk, hladká ručnice brokovnice, tažená ručnice, cihlička k piglování a
železný hmoždíř, ze šatů kamizola a spodky z kozlí kůže, starý kabát a staré spodky, několik kozlích a 3 liščí kůže, šaty po zemřelé
první ženě, dále 19 kusů peřin, 2 železa na kuny, mandl na mandlování šatů, 3 truhly, 2 postele, Melicharova bible[167], 1 modlitby
in octavo a knížka in octavo „Rozmlouvání Vít s Václavem“, kniha „Jesus Sirah“[168], 2 postily[169] ( zakázané ), 30 loktů tenkého
plátna, 15 loktů tlustého plátna, neuvedené množství cvilinku, 2 stříbrné pásy, měděná a plechová pánev a 374 r. 37 kr. v hotovosti.

Dědictví po Tomášovi zřejmě nebylo rozepsáno tak podrobně, přesto je zřejmé, že Matěj prodal 2 volky, býka a prasata, přikoupil
koně a klisnu a k nim postroje, dále přibyly dvě pušky – hladká ručnice a brokovnice. V pozůstalosti se dále nacházejí liščí kůže a
železa na kuny. Z toho plyne, že zatím co otec Tomáš si hleděl především mlýna a hospodářství, k Matějovým zálibám patřil lov a
jízda na koni. Nově ve mlýně přibyly i úly.

Podle uvedených knih se zdá, že zálibou zde bylo i čtení. Vzdělání bylo asi považováno za důležité, neboť pozůstalá vdova Marie
Terezie vymínila pro nevlastního syna Jiříka, aby byl vycvičen „liternímu umění“. Existence dvou postil „s vírou katolickou
nesrovnalých“ dokazuje, že rodina ještě se vší pravděpodobností tajně vyznávala nekatolické náboženství.

***

Jan mlynář

Jan se narodil př.r. 1656. Byl synem sedlišťského mlynáře Tomáše a blíže neuvedené matky. Matějova matka zemřela někdy mezi
lety 1660 – 1679 a otec Tomáš se podruhé oženil s Kateřinou roz. Eremiášovou, s níž měl ke 4 dětem z prvního manželství dalších
6 dětí.

O Janově životě prozatím mnoho nevíme. Není doložen jeho sňatek ani narození jeho dětí.

Když v roce 1691 zemřel otec Tomáš, odkázal dobře prosperující sedlišťský mlýn nejstaršímu synu Matějovi. Starším Tomášovým
dětem, tedy i Janovi, připadlo 50 rýnských v hotovosti, které jim měl mladý mlynář vyplatit, když je budou potřebovat. Z podílů na
majetku připadlo každému dítěti po 62 zl. 1 gr. 5 d. ze mlýna, z gruntů Václava Libry a Matouše Blažejovýho v Nedvězím po 4 zl. 49
gr. 5 d.. a ze zátočiny 2 zl.. Zdá se, že Jan už byl nějakým způsobem zabezpečen, neboť se nic nepíše o tom, že by jej bratr Matěj
zaměstnal ve mlýně.

Jan si hotové peníze zřejmě vyzvedl již počátkem roku 1704, neboť si dne 26.2.1704[170] koupil chalupu s kusem pole nad
Jimramovem, v tzv. Nových Sedlišťkách a zcela jistě potřeboval peníze do začátků.

Jan, syn po Tomášovi Sedlistským vzal chalupu s kusem pole, tak jakž jemu vymezeno jest, na gruntech a půdě zdejší nad městys
Jimramovem od JMC. pana rychtáře, pana purgkmistra, pánův radních, pánův starších obecních, na místě celé obce města Poličky
pod ourok peněžitý dědičný 6 zl., kteréž počna léta přítomného 1704 při Zvěstování Panny Marie, při sv. Janě Křtiteli, při svatým
Václavě, při vánocích po 1 zl. 30 gr. skládati. Naproti tomu ode všech contribucí a robot se osvobozuje, mimo v čas žní, kdež
povinen bude jeden den na žně je dvorům obecním, jeden den na lov, jeden den na sušení sena jíti a v správě dne čtvrtečního, když
by na něj pořádka dokročila, k vrchnosti své přicházeti. Actum zápisu za povinnosti purgkmisterské pana Václava Pytrle dne 26.
ferbuarii Ao. 1704.

Jan se v tomto období také oženil. Soudím tak ze zápisů v matrice, kde je doloženo úmrtí dvou Janových dětí (je možné, že se
jednalo o dvojčata) [171] :

1. Jan * ?, † 1.1707
2. Pavel * ?, † 3.1707

Obě zemřelé děti byly pohřbeny na hřbitově v Korouhvi, kde byl roku 1690 vysvěcen kostel sv. apoštolů Petra a Pavla[172]. Další
informace o Janově rodině prozatím chybí.

***

Jiřík Sedlistský

– 7. mlynář z rodu Sedliských na mlýně v Sedlištích

Jiřík se narodil př.r. 1657 jako jeden z pěti dětí v prvním manželství Tomáše, mlynáře sedlišťského a zatím neznámé matky.
Matějova matka zemřela někdy mezi lety 1660 – 1679 a otec Tomáš se podruhé oženil s Kateřinou roz. Eremiášovou, s níž dalších
6 dětí. Po smrti otce roku 1691 převzal sedlišťský mlýn nejstarší  syn Matěj. Ostatním sourozencům, tedy i Jiříkovi, připadlo 50
rýnských v hotovosti, které jim měl mladý mlynář vyplatit, když je budou potřebovat. Z podílů na majetku připadlo každému dítěti po
62 zl. 1 gr. 5 d. ze mlýna, z gruntů Václava Libry a Matouše Blažejovýho v Nedvězím po 4 zl. 49 gr. 5 d.. a ze zátočiny 2 zl.. Jiřík
zůstal ve mlýně u bratra Matěje jako pacholek.
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Dne 26.1.1698[173] se Jiřík ve 41ti letech oženil s Alžbětou Honcovou – SE 9.4.“1. z Oldříše, kdy si zřejmě vyzvedl hotové peníze
po otci. V manželství se narodily děti[174] :

1. Veronika, * 14.12.1698 – dále prozatím nesledováno
2. Alžběta * 30.3.1700 – dále prozatím nesledováno
3. Marie * 18.6.1704 – dále prozatím nesledováno
4. Anna * 19.3.1706[175] Sádek – dále prozatím nesledováno
5. Johana * 16.04.1708 Sedliště, † 23.08.1709 Sedliště
6. Johana * 04.09.1710 Sedliště
7. Václav * 27.7.1713 Sedliště
8. Máří Magdaléna * 10.7.1715[176], Oldříš – dále prozatím nesledováno
9. Josef * 24.01.1716 Sedliště

10. Marie Dorota * 05.08.1718 Sedliště

Mezi tím se Jiřík a ostatní setkali s neobvyklým přírodním úkazem, neboť „Léta 1706 dne 12. maii okolo 11 hodiny německé před
polednem nejhroznější zatmění sluneční bylo. Slunce bez jednoho coulu a téměř všechno v malé chvíli zatmělo se tak, že hvězdy
větší každý, a to asi na čtvrt hodiny, spatřiti mohl a spatřil.“[177]

Po smrti nejstaršího bratra Matěje převzal Jiřík 10.1.1707[178] sedlišťský mlýn o dvojím složení, čtyřmi stoupami, s pilou,
přináležejícími poli, se vším právem a příslušenstvím, včetně řezání 20 klád na prkna pro vrchnost zdarma, za 900 kop gr.m..
Zákupné 9 kop gr. m. zaplatil do obecního důchodu, a pak měl platit ročně po 10 kopách gr.m.

Spolu s mlýnem byli součástí prodeje : 8mi letý hřebec, 17ti letá klisna, 1 jalovice (?), 12 slepic, kohout, krůta, 4 úly, dále kovaný vůz
s váhami, rádlo s kolečky a váhami, 2 brány s železnými hřebíky, železný řetěz, železný sochor, železný drhlen, kladní sekera, stará
truhla, spižírna a koutnice, 2 železné kamnovce ve světnici a potřebné věci ke mlýnu. Z úrody 6 strychů žita, 1 věrtel lněného
semena, z vysetých ozimů dvě třetiny, ovsa 8 korců, polovina slámy a díl včelích rojů.

Vdova Marie Terezie si vymínila, aby nový hospodář Jiřík převzal starost o Jiříka, Matějova syna z prvního manželství „do vejrostu,
pokud by sobě kus chleba zasluhovati nemohl,“ dále byl povinen malého Jiříka „liternímu umění dáti cvičiti a dle možnosti ošacovati
…. , když by však nětco zasluhovati mohl a on jeho déle při sobě míti chtěl, jemu za práci co by zasluhoval placen býti má.“ Druhé
Matějovo dítě z prvního manželství, neteř Alžbětu si vzal na starost poručník Karel Pečený, konšel radní. Jiřík měl pro Alžbětu až do
jejího provdání ročně sít po 1 čtvrti lněného semena a první dva roky ještě 2 korce žita. Matějově vdově a jejímu synovi Franz
Antonínovi vydal ihned při koupi 3 korce žita.

Všem svým sourozencům, dětem po Tomášovi a ještě dětem po bratru Matějovi měl dát každému „k vejpravě“ – tedy věnem při
svatbě – 2 korce žita, půl korce pšenice, 1 kus hovězího dobytka.

Po případné Jiříkově smrti měl mlýn připadnout jeho pozůstalé vdově do nového provdání, a pak jeho dětem. Pokud by neměl
dědice, měly mlýn převzít nejdříve děti po bratru Matějovi, a kdyby jej ani ony nechtěly, pak některému z dědiců po Tomášovi.

Ze 2. června 1707 je dochována listina „Vejpis z knih vesnických sedlištských“[179], kde se uvádí, že k tomuto datu má být dědicům
ještě vyplaceno 40 zl. r. 4 kr. a 3 d. podílů.

Jiřík se při založení mlynářského cechu při král. věnn. městě Poličce dne 26.4.1716[180] stal jeho členem a zaplatil 2 libry vosku a 2
kopy gr. m. zápisného.

Další osudy sedlišťského mlýna nebyly dále sledovány.

***

Tomáš Sedlistský

1. mlynář z rodu Sedliských na Devátovském mlýně v Sádku

Tomáš se narodil cca roku 1660[181] v Sedlišti jako páté dítě v prvním manželství mlynáře Tomáše a jeho manželky, jejím jméno
prozatím není známé. Když jeho matka někdy mezi lety 1660-1679 zemřela, oženil se otec Tomáš podruhé s Marií Terezií
Schulzovou, s níž měl dalších šest dětí. Otec Tomáš zemřel roku 1691 a sedlišťský mlýn připadl nejstaršímu bratru Matějovi. Z
rozdílu připadlo starším Tomášovým dětem, tedy i Tomášovi, připadlo 50 rýnských v hotovosti, které jim měl mladý mlynář Matěj
vyplatit, když je budou potřebovat. Z podílů na majetku připadlo každému dítěti po 62 zl. 1 gr. 5 d. ze mlýna, z gruntů Václava Libry a
Matouše Blažejovýho v Nedvězím po 4 zl. 49 gr. 5 d.. a ze zátočiny 2 zl.. Tomáš zůstal u bratra Matěje na sedlišťském mlýně jako
tovaryš a vyučil se mlynářskému řemeslu.

Svoji hotovost si Tomáš zřejmě vyzvedl v souvislosti se svatbou 24.1.1707[182], kdy se ve 47mi letech oženil s 24letou Rozinou
Růžičkovou ( * 1686[183] ) – SE 9.6.“1. z Poličky. Měli spolu 6 dětí[184] :

1. Kateřina * 4.11.1707, Sádek[185] – dále prozatím nesledováno
2. Alžběta * 10.2.1710, Sádek[186]  – dne 18.4.1733[187] se ji se vší pravděpodobností narodila nemanželská dcera Johanna (

otec neuveden ) – dále prozatím nesledováno

3. Veronika * 11.12.1711, Sádek[188] – př. r. 1746 provdána na Moravě[189] – bližší informace neznámé

4. Rozálie Kristina * 14.8.1716, Sádek[190] – dále prozatím nesledováno
5. Matěj František * 12.2.1719, Sádek[191]
6. Antonín Ignác * 21.5.1723, Sádek[192]

Jak je vidět, žila rodina hned po svatbě v Sádku, kde si Tomáš pravděpodobně pronajal Devátovský mlýn, neboť při založení
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mlynářského cechu 26.4.1716 je uváděn jako mlynář Devátovský. Jako zápisné do cechu zaplatil 2 libry vosku a 2 kopy gr.m..
Tomášovi se zřejmě dařilo se dobře, protože 20.2.1723[193] mlýn koupil, a to „s rolí při něm počínající od obce sádecký až k
hranicím teleckým v mezech roli Matěje Češky z jedné, pak Pavla Štramberského z strany druhé“ za 450 kop gr.m. v hotovosti
odvedených do obecního důchodu. Ze mlýna vyplývaly tyto povinnosti :

odvádět každoročně na obecní špejchary 40 strychů žita, 1 strych pšenice ( ze špejcharů bude za něj naopak placen poškorn
na Bystré a desátek p. děkanovi )
každoročně o vánocích platit do obecního důchodu 3 r. 30 kr., z role Šalanda 1 r. 30 kr. a z ostatních rolí 14 r. a plat p.
děkanovi
byly mu prominuty roboty, kontribuce a jiné sbírky na vojáky, přípřeže a výjezdy
v případě budoucího prodeje měl mlýn připadnout přednostně obci poličské a prodávající měl mít nárok na případné zvýšení
ceny za vylepšení mlýna

Podle ceny mlýna a poslední podmínky lze soudit, že mlýn byl oproti sedlišťskému mlýnu asi poloviční a celkově zřejmě nebyl v
dobrém stavu. O hospodaření Tomáše se devátovském mlýně nejsou v gruntovních knihách žádné zprávy.

Zápis z gruntovní knihy[194] :

Tomáš Sedlištský

vzal mlejn obecní od starodávna slove Devátovský od Jeho cís. a královské milosti pana rychtáře, pana purgkmistra a pánův na
místě celé obce tohoto města Poličky s rolí při něm počínající od obce sádecký až k hranicím teleckým v mezech roli Matěje Češky
z jedné, pak Pavla Stamberskýho z strany druhé ležící za sumu v hotovosti odvedenou 450 r. do důchodu obecního. Povinnosti ale z
téhož mlýna totiž : 40 str. žita, 1 str. pšenice na špejchary obecní jako předešle každoročně sypati povinen bude, naproti tomu obilí
poškorné na Bystrý a desátek velebnému panu děkanovi zdejšímu z špejcharův obecních vycházeti má. Při………. jemu zanechává
a připisuje z platu peněžitého při vánocích do důchodu obecního 3 r. 30 kr., kus roli s l(oukou), kterou tak Stanislav Fixa z téhož
platu od p. p. pánův sobě pronajmutou měl.

It. roli Šalanda s loukou pod plat roční do důchodu obecního 1 r. 30 kr., a to z vůle a libosti vrchnosti, jako i platu peněžitého z roli po
14 r., dále co tak velebnému panu děkanovi k odvodu přichází, to on také vedle jiných sousedův od sebe odvozovati má. Roboty ale
J.M.C. contribuci a jiné všelijaké poplatky rozdílné, obecní sbírky ložírujících vojákův, přípřeže a všelijaké vejjezdy to se jemu vše
nyní i na časy budoucí promíjí. Pokudž by ale kdy budoucně jemu neb potomkům jeho takový mlejn k prodání byl, má obec tohoto
královskýho věnnýho města Poličky k kupu takovýho mlejna před jinýma právo míti a co on tak neb kdo jiný při něm zlepší, to sobě
nadvejšiti moci bude. Co se ale stavu lovení dotejče, to právo jako předešle vrchnost sobě pozůstavuje.

Actum zápisu za povinnosti purgkmisterské pana Pavla Husara v příbytku pana primátora Ladislava Votavy u přítomnosti Jeho m.
cís. pana rychtáře Joanesa Vilíma Kaplánka, pana Václava Antonína Nepaura, pana Jana Martináška, pana Jana Nespěšnýho,
konšelův radních, pana Karla Pečenýho, předního staršího obecního dne 20. februaris léta 1723.

Tomáš zemřel 11.6.1746 v 86ti letech. Mlýn převzal 15.10.1746[195] syn Matěj. Matka Rozálie měla zřejmě na mlýně výměnek ( v
gruntovní knize ovšem zapsán není ), svého manžela přežila o 8 let, zemřela 68ti letá 8.5.1754.[196]

***

Filip Sedlistský – hlavní linie

1. mlynář z rodu Sedliských na Kocourkovském mlýně v Sádku

Filip ( * 1679 ) byl prvním dítětem narozeným ve druhém manželství Tomáše, mlynáře v Sedlištích s Kateřinou roz. Eremiášovou (
* př.r. 1661 ). Když bylo Filipovi 12 let, jeho otec r. 1691 zemřel a mlýn převzal nejstarší nevlastní bratr Matěj. Mezi novým mlynářem
a vdovou Kateřinou, Filipovou matkou, docházelo od počátku k nedorozumění. Nakonec muselo být počátkem roku 1692 provedeno
úřední rozdělení majetku. Dětem z druhého manželství, tedy i Filipovi, připadlo 35 rýnských 42 kr., jednom dukátu a jednom tolaru v
hotovosti. Dále Filipovi připadla 1 kráva a bylo určeno, že zůstane u bratra Matěje jako pastevec. Z podílů na majetku na něj připadlo
62 zl. 1 gr. 5 d. ze mlýna, z gruntů Václava Libry a Matouše Blažejovýho v Nedvězím po 4 zl. 49 gr. 5 d.. a ze zátočiny 2 zl..
Domnívám se, že Filip se později, když dorostl příslušného věku, vyučil v sedlišťském mlýně mlynářskému řemeslu.

Dne 1. září 1707[197] uzavřel 28ti letý Filip svatební smlouvu s Juditou ( * cca 1690 ), dcerou † Matouše Romportla, bývalého
rychtáře v Sádku. Ve svatební smlouvě se uvádí, že Filip byl v té době na Kocourkovském mlýně v Sádku.

Filip, syn po Tomášovi Sedlištským[198]

s Juditou, dcerou po nebožtíkovi Matoušovi Romportlovi, bývalým rychtáři ze vsi Sádku

Ao. 1707 dne 1. septembris za povinnosti purgmisterské pana Joannesa Vilíma Kaplánka staly se smlouvy svatební na místě a k
dobrému poctivé děvečky Judity, zůstalýho sirotka po nebožtíkovi Matoušovi Romportlovi, bývalém rychtáři obce sádecký, jakožto
nevěstě z jedné a poctivým mládencem Filipem, zůstalým synem po nebožtíkovi Tomášovi Sedlištským, na ten čas na mlejně
obecním Kocourkovským ve vsi Sádku, ženichem, z strany druhé, a to takové :

Tak že předpsaný ženich nejmilejší svej panně nevěstě na místě věna, kteréž jí do dne do roka jmenovati měl, dědictví po
nebožtíkovi otci svém, an také co velikou nynější i budoucně míti mohoucí mohovitost, na čemž by ta kolivěk býti, a neb záležeti
mohla, od actum copulati jich zapisuje a za plnomocnou hospodyni přijímá. Naproti tomu také vejš jmenovaná nevěsta nejmilejšího
svýho do všeho svýho dědictví, kde by a neb po komkoliv na ni připadnouti mohlo a připadlo za dědiče ustanovuje.

Slyšíce pan purgkmistr, páni takové jejich dobrovolné prohlášení zpředupsanou nevěstu z ochrany a opatrnosti jemu k manželství až
do colulati duchovný propustiti ráčili, rukojmí po straně ženicha Matěj Sedlistský, bývalý mlynář kamenskej a Marek Jílků, přítel
dožádaný, Jakub Sobota, otčím ženichův, po straně nevěsty Lukáš Jílků, rychtář sádecký, Václav Feinemon, konšel z týž obce.
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Stalo se Léta a dne z předupsaného.

Snoubenci Filip a Judita uzavřeli svatbu 27.11.1707[199], po níž se jim narodily čtyři děti[200] :

1. Kateřina * 2.8.1708, Sádek[201] – Kateřina uzavřela 3.11.1727 svatební smlouvu s Václavem Černým z Trhonic, kde měl
budoucí ženich svůj grunt – dále prozatím nesledováno

2. Dorota * 17.1.1710, Sádek ?[202] – dále prozatím nesledováno
3. Josef * ? – hlavní linie
4. Anna Antonie * 23.6.1714, Sádek[203] – dále prozatím nesledováno

Filip měl Kocourkovský mlýn v Sádku v nájmu, a to již před r. 1707, i když oficiální zápis v gruntovní knize je až z 2.3.1712[204].
Mlýn s poli a lukami, včetně louky, z níž se seno sklízelo k obecnímu dvořákovskému dvoru, dále volný tok vody na mlýn a pilu[205]
koupil Filip za 500 kop gr.m. zaplacených v hotovosti. Jeho povinností naopak bylo odvádět každoročně při sv. Havlu ( 16.10. ) na
obecní špejchary 40 strychů pšenice a 4 věrtele ovsa, pak desátek po 1 věrteli a 1 čtvrti žita a 1 čtvrti ovsa panu děkanovi a poškorné
obilí na bysterský zámek po 3 věrtelích a 2 čtvrtích žita a zrovna tolik ovsa a nakonec úrok z vodních kol k záduší městskému při sv.
Jiří ( 23.4. ) po 56 kr.. Naproti tomu mu byly prominuty všechny roboty, kontribuce, poplatky a sbírky na vojsko, přípřeže a ospy. V
případě prodeje měla mít přednost koupě obec poličská.

Zápis z gruntovní knihy[206] :

Filip Sedlištský

Jeho mil. cís. pan rychtář, pan purgkmistr, páni konšelé radní, páni starší obecní jménem a na místě celý obce tohoto královskýho
věnnýho města Poličky prodati ráčili mlejn obecní, jenž slove od starodávna Kocourkovský Filipovi Sedlištskýmu, poddanému obce
zdejší s rolmi a lukami, tak jakž jej v nájmu používal, i s tou loukou, z které seno ke dvoru obecnímu dvořákovskému se klidívalo, též
s volným tokem vody na mlejn a na pilu bez překážky jednoho každýho, mimo štičního rybníčku a volného k témuž příchodu a
odchodu, kterýž po všechen čas k dobrému obecnímu zůstávati má a bude za sumu do důchodu obecního v hotovosti odvedenou,
totiž 550 r.

Dále povinnost kupujícího bude každoročně na špejchary obecní zdejší při času sv. Havla po 40 str. žita 5 věrtelích pšenice, desátku
velebnýmu panu děkanovi zdejšímu po 1 věrteli 1 čtvrti žita, 1 věrteli 1 čtvrti ovsa, podobně poškorného obilí na zámek bysterský 3
věrtele 2 čtvrti žita a tolik ovsa. It. z rol vodních ouroků k záduší městskýmu při času sv. Jiří po 56 kr. a více co by tak vedle jinších
sousedův velebnému panu děkanovi odvozovati přicházelo, to též on odvozovati  povinen bude. Naproti tomu roboty, contribuci a
jiné všelijaké poplatky a sbírky ložírungk soldatesky, přípřeže a neb vejjezdy, ospy, kterými by vedle jinších gruntův od starodávna
povinen byl, na budoucí časy se jemu promiňují. Pokudžby však kdy budoucně jemu a neb potomkům jeho takový mlejn k prodaji byl,
nemá žádný jiný k témuž kupu mimo obce tohoto král. věnnýho města Poličky právo míti. Stalo se za povinnosti purgkmisterské p.
Jakuba Meručky u přítomnosti slovutné poctivosti p. Ladislava Votavy, primátora, p. Jana Landškronskýho p. Joannesa Vilíma
Kaplánka, pana Jana staršího Tichýho, pana Jana Martináška, p. Pavla Kašpara, p. Rudolfa Ploucarovskýho, p. Jana st. Tichýho,
pana Jana Nespěšnýho, pana Pavla Husara konšelův radních, pana Karla Pečenýho a p. Václava Pupečka z starších obecních dne
2. martii 1712.

Další zprávy o životě Filipovy rodiny nejsou prozatím známé.

Filip zemřel 23.6.1715[207] v Sádku ve věku 36 let.

Vdova Judita, které bylo tehdy více jak 25 let, zůstala sama se čtyřmi dětmi, z nichž nejstarší Kateřině bylo sedm a nejmladší Anně
Antonii jeden rok. Byla to zřejmě žena dost energická, protože ještě jeden a půl roku vedla sama Kocourkovský mlýn. Když byl
26.4.1716 založen mlynářský cech při král. věnném městě Poličce, dohodli se cechmistři poskytnout jí do doby nového sňatku
tovaryše. Měli však podmínku, aby její nový manžel, pokud se bude věnovat mlynářskému řemeslu, byl členem cechu.[208]

Judita uzavřela teprve 1.10.1716[209] svatební smlouvu s mlynářem Jiříkem Čermákem, poddaným litomyšlské vrchnosti z Němčic
a 17.12.1716[210] slavili svatbu.

Text svatební smlouvy :

Jiřík Čermák z Němčic

s Juditou, vdovou po nebožtíkovi Filipovi Sedlištským, mlynáři bývalým na mlejně Kocourkovským

Léta 1716 dne 15. octobris za povinnosti purgkmisterské pana Pavla Husara u přítomnosti Jeho cís. a král. mil. pana rychtáře p.
Joannesa Vilíma Kaplánka, primátora pana Ladislava Votavy, pana Pavla Kašparidesa konšela raddního, pana Karla Pečenýho z
pánův starších obecních, dále po straně ženicha dožádanýho pana Jana Stanislava Tichýho, po straně nevěsty pana Jana
Nespěšnýho, staly se smlouvy svadební cele a dokonale k ruce a dobrému poctivý vdově Juditě, pozůstalej po neb. Filipovi
Sedlištským, bývalým mlynáři na mlejně Kocourkovským ve vsi Sádku, nevěstě z jedné a poctivým mládencem Jiříkem Čermákem
ze vsi Němčic, ženichem z strany druhé, a to takové :

Tak že teď psaný ženich vzjednajíce se od Jeho mil. hrab. m. p. p. Frant. Václ. z Trautmansdorfu (: titul :), vrchnosti litomyšlské k
zavázalé poddanosti do poddanosti zdejší, jí jakožto nejmilejší svej řemeslo své mlynářské věnujíc a jí do vší mohovitosti nyní mající
i budoucně míti mohoucí za plnomocnou hospodyni a pravou dědičkou přizná; na podobně zpředu psaná nevěsta nejmilejšímu
svýmu díl po neb. manželu svém vedle dětí na ni připadající těmato smlouvami svadebníma zapisuje.

Stalo se léta a dne zpředu psaného.

 V manželství Jiříka Čermáka a Judity se narodily další děti ( zatím nebyly vyhledány )[211].

Jiřík Čermák převzal po svatbě sedlišťský mlýn[212] s vybavením podle inventáře ( nedochoval se ) za 550 kop gr.m. „na ten
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způsob, jak zápis v starých registřích Filipa Sedlišťskýho … vysvětluje a sebou přináší“, a to s podmínkou, že se postará o sirotky po
Filipu Sedlišťským až do jejich dospělosti a po uplynutí 25ti let předá mlýn „bez nejmenšího umenšení“ Josefovi, synu † Filipa za
původní cenu. Pokud by o to nestál, má převzít mlýn některá z jeho sester. V kupní smlouvě je zapsán i budoucí výměnek, který měli
Judita a Jiřík Čermák dostat po předání mlýna. Od nového hospodáře měli dostat každý měsíc půl korce žita, mlynář jim měl sít 2
čtvrti lněného semena, chovat ve vlastní režii 1 krávu a dát jim kus louky k užívání.

Jiřík Čermák

dle svolení Jeho cís. a král. mil. pana rychtáře, pana purgkmistra, pánův vzal tento mlejn po shoření, kterýžto před shořením Filip
Sedlištský od milostivé vrchnosti své za hotových 550 r. byl koupil, tak a na ten způsob, jak zápis teď psaného neb. Filipa
Sedlištskýho obšírněji v sobě obsahuje, při kterémž ve všech punctích a kausulích zcela zouplna se pozůstavuje, mimo to co by tak
sirotkům po Filipovi Sedlištským z užitkův měl dávati, naproti tomu je do vejrostu živiti, šatiti, na dobré vésti a jako své vlastní
chovati, jako i když by k vejrostu přišly a toho potřebovali, jim náležitou vejpravu učiniti povinen bude. Dále do projití 25 let takový
mlejn volně užívati a po projití těch dvaceti pěti let bez nejmenšího umenšení Josefovi, synu po neb. Filipovi Sedlistským zůstalému,
pokudž by k držení téhož schopný byl a toho živobytím dočekal, za vejš psanou sumu postoupiti se vším, co tak v inventáři stojí a po
složení mlejna, jak dobytka, tak nabytkův zůstalo, odvésti má. Pak-li by on toho nepotřeboval, tehdy dcera, kteroukoliv by vrchnost
uznala, téhož použíti má, však ale vždy to právo, které při předešlém zápisu sobě vrchnost mínila sobě conserviruje a zanechává.
Co se vejminku dotejče, kdyby manželka nynější jeho po něm zůstala, ji povinen držitel bude každý měsíc půl korce žita vydávati,
semena lněnýho 2 čtvrti seti, krávu jednu při svém dobytku na jeho píci chovati a pro její lepší obživení zimovati a pásti dáti a kus
louky k užívání jí přáti. Kdyby ale dřív ona prostředkem smrti zas .. než manžel její z tohoto světa vykročila, tehdy manžel takový
vejminek použíti má. Actum zápisu za purgkmistra pana Pavla Husara dne 15. obris. Ao. 1716.

8.4.1726 bylo na žádost Jiříka Čermáka uděláno porovnání za přítomnosti poručníků sirotků po Filipovi – Jana Nespěšného a
Josefa Sedlištského, mlynáře předměstského a konšelů Václava Antonína Nepaura a Jana Tichého, podle kterého měly Jiříkovy
vlastní děti být rovnocennými dědici s dětmi po Filipovi Sedlišťském. Byla stanovena podmínka, aby „z prvního manželstva pošlé děti
jako své vlastní chovati, opatrovati a na dobré míti, jako i mlejn nespouštěti, nýbrž zvelebovati hleděl a jak kdy prve dobře hospodařil
a cokoliv ve specificati položených na 368 kop gr.m. se vztahujících dluhův … se vynachází, nyní takové ze svého hospodářství
zaplatiti se staral, sice by budoucně, kdyby je nesplatil, z dílu jeho vlastního dětí k zaplacení by přijíti musil“. Zdá se, že po Filipovi
žádné dluhy nezůstaly, ani při převodu mlýna na Jiříka Čermáka se o nich nic nepíše. Jiřík Čermák tedy v rozmezí let 1716-1726
zadlužil mlýn částkou 368 kop gr.m.., tedy asi dvěma třetinami jeho původní hodnoty. Kde mohl vzniknout tak vysoký dluh není
známo, ale protože se v porovnání r. 1726 říká, aby Jiřík Čermák „jak kdy prve dobře hospodařil“, nezbývá než věřit, že snad provedl
kompletní rekonstrukci mlýna. Zdá se to ale nepravděpodobné, protože Jiříkovi se dluhy splatit nepodařilo ani za dalších 18 let a
Filipův syn Josef převzal 8.11.1743 mlýn, velmi zadlužený; měl platit dluhy nejen na penězích, ale také další na nedodaném obilí.

Judita a její manžel „pokud by s ní zůstával“ měli od nového hospodáře dostat byt v chalupě nebo výměnek, Josef jim měl dále
ročně sít 2 čtvrti semena ( myšleno asi lněného ), chovat pro ně ve vlastní režii 1 krávu. Zda Jiřík Čermák ve mlýně zůstal zatím není
známé, ani jeho úmrtí nebylo prozatím vyhledáno. Domnívám se, že ze mlýna odešel, protože Judita, která zemřela 30.1.1760 ve
věku 70 let[213] je v zápise uváděna jako Sedliská.

***

Josef Sedlišťský

Josef se narodil po r. 1683 ve druhém manželství Tomáše Sedlišťského s Kateřinou roz. Eremiášovou. Měl pět nevlastních
sourozenců z Tomášova prvního manželství a pět vlastních sourozenců. Když v roce 1691 otec Tomáš zemřel, odkázal dobře
prosperující sedlišťský mlýn nejstaršímu synovi Matějovi. Josef, kterému nebylo více než 8 let, dostal stejně jako ostatní jeho vlastní
sourozenci 35 r. 42 kr., jeden dukát a jeden tolar v hotovosti. Při úředním rozdělení majetku dostal jednoho volka. Z podílů na
majetku na něj připadlo 62 zl. 1 gr. ze mlýna, z gruntů Václava Libry a Matouše Blažejovýho v Nedvězím po 4 zl. 49 gr. 5 d.. a ze
zátočiny 2 zl..

Josefova matka Kateřina se mezi lety 1692 – 1707 provdala za Jakuba Sobotu, jenž se stal Josefovým nevlastním otcem. Žili v
Sedlištích a Josef se později, když dorostl, mohl se u nevlastního bratra v sedlišťském mlýně vyučit mlynářskému řemeslu.

Dne 27.11.1711[214] se Josef jako 20-28 letý oženil s Kateřinou Hoberhauerovou ( * př.r. 1693 ) z Poličky – předměstí. V
manželství se narodilo osm dětí[215] :

1. Anna * 13.6.1712, město[216] – Anna se pravděpodobně 8.12.1739 provdala za Václava Telkla[217] – dále prozatím
nesledováno

2. Žofie[218] * 14.5.1714, předměstí[219], † 8.1715, předměstí[220]
3. Jan * 20.5.1715, předměstí[221]
4. Josef * březen 1717, předměstí[222]
5. Kateřina * 12.4.1719, Horní předměstí[223], † 5.1719, předměstí[224]
6. Jakub ( Jan ) * 12.5.1720, Horní předměstí[225] , † 2.1721, předměstí[226]
7. František * 12.5.1720, Horní předměstí[227],† 2.1721, předměstí[228]
8. Jakub * 9.7.1722, Horní předměstí[229] –Jakub se pravděpodobně oženil 29.10.1747[230] s Magdalénou Cibulkovou – dále

prozatím nesledováno

Z osmi dětí se dospělosti zřejmě dožily jen čtyři. Rodina žila v Poličce na předměstí, ovšem čím se Josef živil, nelze zatím s určitostí
říci, protože příslušné materiály nebyly dosud prostudovány. V zakládací listině mlynářského cechu z 26.4.1716 je jistý Josef
Sedliský uveden jako mlynář předměstský a zároveň představený cechu. Zda je totožný s tímto Josefem však není, při současném
stavu pátrání, jisté.

Počátek a ustanovení poctivého cechu mlynářského při král. věnn. městě Poličce[231]
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Léta Páně 1716 dne 26. dubna jeho císař. a král. milosti pan rychtář a spolu všech počestných cechů dobře ustanovený inspektor,
urozený pan Ivannes Vilém Kaplánek z Rešic (?), slovutné a mnoho vzácné poctivosti pan Ladislav Votava primátor, pan Jakub
Meruček, ten čas purgmistr, pan Jan Martinášek, pan Pavel Kašparides, pan Jan Stanislav Tichý, konšelé radní, pan Karel Pečený,
přední starší obecní jménem a na místě všech jiných pánů konšelů radních tu nepřítomných.

Na dostatečné demostrirování od slav. ouřadu podkomořskýho královských věnných měst /: titul :/ a producírování milostivě prošlých
nařízení a dokumentů, kterak všelijaké věci, které dobrým řádem nařízené jsou – a vrchností sobě představenou se řídí, a obzvláště
cechové všelijakých poctivých řemesel, kterýžto od vrchnosti darovány jsouce v tom poručení mají, aby nad takovými dobrými od
starodávna nařízeními řády ruka ochranná se držela, čehož jeden každý cech dobrý řád milující toho ostříhání sobě, potomkům a
dědicům svým zanechávající, ano i s jinými o všechno takové dobré se zdělují, a zvláště kdo by čeho podobného potřeboval a žádal.
Kdež páni cechmistři poctivého řemesla pekař – pernikář – a krupařského téhož slovutné poctivosti pan Jan Nespěšný a pan
Joannes Stanislav Ignatius Tichý vejpis artikulů a neb práv poctivého řemesla mlynářského, kterýž poctivý cech jiných proti svému
vlastnímu nákladu od opatrných cechmistrů a starších, též celého pořádku téhož poctivého řemesla mlynářského při J. Milosti císař.
žebráků pod pečeti jejich cechovní sobie udělané mají, přednesli.

Pročež myslíce jeho císař. a král. mil. pan rychtář, pan purgmistr, páni tohoto král. věnn. města Poličky vším možným způsobem na
to, aby předně čest a chvála boží rozšiřována – obecní dobré vždy víc a víc vzděláváno, řád dobrý příkladem jiných, jak okolních, tak
vzdálených královských věnných a jiných panských měst – podobně i při městě zdejším uveden býti mohl, a tudy všeliké neřády,
staré a zlé navyklosti – všelijaké nesnáze a nepříležitosti rušené byly. K tomu cíli a konci všechny mlynáře na panství zdejším před
sebe povolati, jim takový artikule od prvního až do posledního přečísti, jako i aby sobě za starší, který chtějí, zvolili – na vůli dáti – též
aby řád a pořádek svůj s poctivým cechem pekař – pernikář – a krupařským měli a drželi naříditi – jako i kdo by co při tomto novém
začátku do poctivého cechu příjemnýho /: bez ublížení artikulů jiných vyměřují :/ dáti měl, vyměřiti, a dle votace mlynářů jim za starší
confimírovati ráčili.

Za starší zvoleni a konfirmírováni jsou

                                                           Josef Sedlitský, mlynář předměstský

                                                           Stanislav Fixa, mlynář ze vsi Sádku

 Starší                                                                         vosku              peněz

Josef Sedlitský                                                           2 kopy            2 kopy

Stanislav Fixa                                                            2                     2

Mistři mladší                                                             vosku              peněz

Jan Lukásů ze vsi Sádku, mlynář Pikartovský      2                      2

Jan Novotný, mlynář pustorybenský                    2                      2

Josef Sedlištský, mlynář kamenský                        2                      2

Jiřík Sedlištský, mlynář v Sedlišti                            2                      2

Jakub Ryer, mlynář ze vsi Telecího                        1                      1

Jan Votava, mlynář ze vsi Korouhve                      1                      1

Jan Kozák, mlynář ze vsi Borový                           2                      2

Václav Ehrenberger z Borovej mlynář                   2                      2

Matiej Lamplot, mlynář z Telecího                         1                      1

Tomáš Sedlitský ze Sádku, mlynář devatovský      2                      2

Balcar Romportl, mlynář z Voldříše                       2                      2

Tomáš Honzů z Voldříše, mlynář Tomášovský     2                      2

Martin Fixa ze vsi Sádku                                          1                      1

Jiřík Kovář z Nedvězího                                           1                      1

Jan Honsů ze vsi Voldříše                                        2                      2

Jiřík Sedlištský, mlynář podstranský ve vsi Voldříši                     1          1

Vdovy

Vdova po Filipovi Sedlištským

Vdova po Matějovi Ehrenbergrovi

Vdova po Josefoj Teskovi

Těmto třem vdovám z milosti cechu tovaryše /: však při poctivým cechu vyučený :/ dokavad na vdovské stolici zůstávati budou,



chovati se povoluje. Pokudž by se ale provdaly a manželé jich řemeslem mlynářským též žíti chtěli, toho sobě při poctivém cechu
jednati povinni budou.

Mezi mlynáři bylo mnoho tajných nekatolíků, neboť ve „Zpovědních seznamech arcidiecéze pražské z let 1671 – 1725“[232]
nacházíme v r. 1713 jako podezřelé z kacířství pro přechovávání kacířských knih objevených v domě : Josefa Sedliského, mlynáře v
Kamenci[233], Jakuba Royera z Telecího, Jana Novotného z Pusté Rybné, Václava Ehrenbergera a Jana Kozáka z Borové.

***

Josef Benedikt Sedlistský

Josef Benedikt se narodil 19.3.1682[234] v Kamenci jako třetí dítě, ale první syn Matěje, mlynáře v Kamenci a Veroniky roz. Tiché.
Zřejmě r. 1707 se oženil s Kateřinou neznámého původu. V jejich manželství se narodilo 9 dětí :

1. Kateřina * 12.2.1708, Kamenec[235] – dále prozatím nesledováno
2. Gottfríd Antonín * 11.1.1710, Kamenec[236]
3. Johana * 7.4.1712, Kamenec[237] – dále prozatím nesledováno
4. Josef Joachym * 5.2.1714, Kamenec[238] – dále prozatím nesledováno
5. Jan Nepomuk * 29.12.1715, Sádek[239] – dále prozatím nesledováno
6. Václav Ignác * leden 1718, Kamenec[240], †12.1721, Kamenec[241]
7. Anna Cecílie * 23.10.1720, Kamenec[242] – dále prozatím nesledováno
8. Antonín Ferdinand * 9.1.1723, Kamenec[243], + 5.1728, Kamenec[244]
9. Jakub Josef * 15.7.1726, Kamenec, – dále prozatím nesledováno

Ještě před stavbou, když dosáhl plnoletosti, koupil dne 22.3.1706 Josef Benedikt od svého 63ti letého otce kamenecký mlýn s
polnostmi za 1.200 zlatých[245]. Dále novému hospodáři připadly 2 vrané klisny, 2 krávy, 2 jalovice, ovce a skopec, 2 okované vozy,
kočár, 2 rádla „s železím“, 2 brány s pěti vlaky, řetěz, 2  chomouty, držáky a kšíry, mandl na mandlování šatů, pantok, široká sekyra,
pila s obloukem, železná lopata, okovaná lopata, motyka, špižírna na vaření, železný svěrák, 2 stoly a 2 lavice a „nádobí, co tak k
mlejnu patří“. Josef Benedikt jako nový mlynář měl otci Matějovi vyplácet každoročně po sv. Václavu ( 28.9. ) 10 zl.. Kromě toho
otci a zbývajícím sourozencům zajišťoval následující výměnek :

byt a stravu ve mlýně pro otce do smrti a sourozencům do zaopatření
jednu komoru ke společnému užívání pro obilí a „jiné všelijaké potřeby“
otec mohl až do smrti užívat jednu ze tří ke mlýnu přikoupených zahrad řečené obecní
otci náleželo v roce prodeje po třetině ze zasetých ozimů a z ovsa, co se na jaře vyseje, 2 třetiny z obilí uloženého k mlácení
nový hospodář měl pak v prvním roce vysít 1 korec lněného semena pro otce a 2 věrtele pro sourozence, pak každoročně 2
věrtele pro otce až do jeho smrti a Jiříkovi a Dorotě po 2 čtvrtích až do zaopatření
otci každoročně vysévat až do smrti 1 korec žita a 1 korec ovsa
každý sourozenec dostal jednu jalovici, kterou mu mlynář tři roky choval ve vlastní režii
kočár k dispozici pro otce i sourozence
přijetí bratra Jiříka za tovaryše do mlýna a plat pro něj podle dohody
bratru Jiříkovi jeden vůz s fasuňkem, řetěz a „nádobí zámečnické“
Jiříkovi k užívání na tři roky plochu, kterou osil na dvou kouscích pasek
Jiříkovi do výbavy 1 korec pšenice, 2 korce žita, 1/2 vědra vína a 1/2 sudu piva
třem sestrám do výbavy po 1 korci pšenice, 1 korci žita, sudu piva a „něco od omastku, drůbeže a koření“

Jak Josef Benedikt plnil své závazky nevíme. Podle neexistence zápisů o splácení částky bych soudila, že starý hospodář Matěj
vládl ve mlýně až do své smrti v roce 1716. Teprve od r. 1728 se v gruntovní knize objevují zápisy o tom že Josef Benedikt vyplácel
po 10 zl. ročně dědicům po Matějovi.

Rodina zřejmě patřila k tajným nekatolíkům, protože „Seznamy arcidiecéze pražské z let 1671 – 1725“ uvádějí, že r. 1713 byl
kamenský mlynář Sedliský ( zřejmě omylem uveden jako Jan ) podezřelý z kacířství, a to proto, že u něj ve mlýně byly objeveny
nekatolické knihy.[246]

Josef Benedikt zemřel 26.10.1733[247] v Kamenci ve věku 51 let. Vdova Kateřina hospodařila ve mlýně sama až do roku 1743,
kdy mlýn s celým příslušenstvím prodala svému synovi Gottfrídovi za 2.000 zlatých. Je tedy zřejmé, že mlýn byl ve velmi dobrém
stavu, neboť jeho prodejní cena se zdvihla o 800 zlatých.

***

Karel Sedliský

Karel Sedliský, syn maršovického rychtáře Jana Sedliského a Zuzany roz. Dvořákové, se narodil 5.7.1682 v Sádku. Oženil se ve
23ti letech dne 18.11.1705 s Annou, dcerou Víta Dvořáka z Blažejovic. po svatbě žila mladá rodina v Blažejovicích, kde se narodilo
šest dětí :

1. Alžběta * 11.10.1705, Blažejovice
2. Josef * 10.3.1708, Blažejovice
3. Kateřina * 1711-16, Blažejovice
4. Rozálie * 4.8.1717, Blažejovice
5. Václav * cca 1719, Blažejovice
6. Veronika * cca 1720, Blažejovice

Blíže nebyla rodina prozatím sledována.
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***

Martin Sedliský – neurčená linie

Martin Sedliský se narodil př.r. 1682 dosud neznámým rodičům. Jeho existenci máme doloženou pouze z Indexu narození Polička
1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 681 N ), kde jsou spolu s Magdalénou neznámého příjmení uvedeni jako rodiče :

1. Martin * 8.10.1702 – dále prozatím nesledováno

Martinova manželka Magdaléna př.r. 1714 zemřela a Martin Sedliský se znovu oženil. Tentokrát se jeho manželkou stala blíže
neurčená Alžběta. V tomto manželství se narodili :

2. Kateřina * 19.8.1714, předměstí[248] – vzhledem k sestře stejného jména předpokládám, že tato Kateřina zemřela

3. Kateřina * 10.12.1716, předměstí[249] – dále prozatím nesledováno
4. Veronika * 8.2.1722, předměstí[250] – Veronika se 30.12.1747[251] provdala za Václava Nykla. Zdá se, že z této linie

pocházela Kateřina Nyklová, která se př.r. 1795 provdala opět za Matěje Sedliského.

5. Alžběta * 28.5.1725, předměstí[252]

Podrobnější informace o rodině zatím chybí.

Druhá polovina 18. století

V 8. generaci najdete kameneckého mlynáře Jana, jenž je známý z románu Terezy Novákové „Drašar“. Zatím jsem však
nevyhledávala bližší vazby v této linii rodu.

Patří sem i Jan Sedliský ( ale zatím ho nedokážu zařadit ), autor Pamětní knihy z let 1812 – 1839, jejíž rukopisný originál je uložen
v SOA Litomyšl. Jan Sedliský se údajně narodil r. 1756 a prý pocházel z jednoho ze sádeckých mlýnů ( nepatřil do hlavní linie, tak
nemám prozatím přesně dohledáno odkud – v sádecké matrice narození jsem ho nenašla ). Po studiu teologie vstoupil do
františkánského řádu, ale po půl roce se vrátil domů a v klášteře už na něj čekali marně. Přiženil se do Poličky na právovárečný dům
č. 49 a převzal zařízený obchod s kůžemi. Proti novému regulovanému magistrátu se stal vůdčí postavou právovárečného
měšťanstva. Známé jsou zejména jeho spory s purkmistrem Beránkem ohledně nešvarů v městském hospodářství a proti usazování
židů ve městě. O své kronice sám uvádí : “Tato kniha jest běžným perem jen chvílema sepsaná – ani taky v ní obsažené paměti v
chronologickém pořádku se nevynacházejí, nebo spisovatel neměl tolik času, aby tuto knihu bedlivěji – čitelnější rukou a v lepším
pořádku byl sepsal, poněvadž mimo domácího obchodu – a vlastních prací s poručenskými břemeny – a obecními důležitostmi
ustavičně zaneprázdněn byl, protož jen chtěl začátek udělat – který budoucně obec nákladnická v skutek přivíst – a vypracovat se
vynasnažiti má, jestliže šťastnou obcí dýle zůstati míní ….” Pamětní kniha tedy obsahuje jak historické zprávy z minulosti Poličky a
opisy a překlady nejstarších listin, tak záznamy současným událostí. Stala se zdrojem pro Antonína Hájka a další historik při
sepisování historie města. Rodinné zápisy tato pamětní kniha neobsahuje.

11. generace

Alžběta Sedliská

Alžběta Sedliská byla dcerou Matěje Sedliského a Alžběty roz. Šrámkové. Narodila se cca r.  1699.

Přibližně v 17ti letech 13.1.1716 uzavřela Alžběta svatební smlouvu s Matějem Češkou, synem po † Mikuláši Češkovi, bývalým
rychtáři a krčmáři sádeckém[253]. Matějův otčím Lukáš Jílků, rychtář sádecký, se zavázal předat novomanželům grunt do 2-3 let a
do té doby je zdarma živit, sít jim na zimu 2 věrtele žita, na jaře 1 věrtel a 1 čtvrť lněného semena, 1 strych a 1 věrtel ovsa.

Text svatební smlouvy :

Léta 1716 dne 13. januarii za povinnosti purgkmisterské pana Jana Roušara v příbytku slovutné poctivosti p. Ladislava Votavy,
primátora staly se smlouvy svadební celé a dokonalé mezi jeho cís. a král. mil. panem rychtářem, panem purgkmistrem, pány k ruce
a dobrému poctivé panny Alžběty, pozůstalé dcery po neb. Matějovi Sedlištským, bývalým mlynáři obce sedlišťský, nevěstě z jedné,
pak poctivým mládencem Matějem, synem pozůstalým po neb. Mikuláš. Češkovi, bývalým rychtáři sádeckým, jakožto ženichem z
strany druhé a to takové :

Jakož teď jmenovaný poctivý mládenec jistým řízením božím a vnuknutím ducha svatého k stavu manželskému za nejmilejší svou
choti a nevěstu sobě oblíbil poctivou pannu Alžbětu, zůstalou dceru po neb. Matějovi Sedlistským, bývalým mlynáři obce sedlišťské
toho jak při ní particulárně, tak při otcovským a od práva potvrzeným poručníku slovutné poctivosti panu Karlovi Pečenýmu, přední
osoby z pánům starších obecních a p. Jiřím Šrámkovi, jakožto dědu předpsanej panny nevěsty, též jiných pánův přátelích tolikož při
jeho cís. a král. mil. panu rychtáři, panu purgk(mistrovi), páních, jakožto vdov a sirotkův vrch. poručnících, zdvořile se vší náležitou
uctivostí povyhledával, aby ona poctivá panna, témuž poctivému mládenci s možnou vejpravou její k témuž stavu sv. manželstva
dána a zasnoubena byla. A kteréžto žádosti svoleno, tak že ona poctivá panna témuž poctivému mládenci netoliko s možnou
vejpravou její zasnoubena jest, anobrž i také dědictví po jejích milých rodičích na ni připadlé po vyjití dne a roku oučinlivě a skutečně
použíti má. Takovou vejpravu s zakázaným nápadem často opakovaný ženich vděčně k sobě přijmouc, naproti tomu dle obyčeje a
práva království tohoto českého nejmilejší svej nevěstě do dne do roka 100 zl. obvěnil a obvěňuje a za takové věno dědictvím svým
na čem by koliv zaležejícím cavíruje jako i bratři jeho Václav a Jan, švagrové Matěj Lamplot z Telecího, Matěj Trávníček a Pavel
Kovář z Lačnova spravedlnostmi svýma na gruntu a neb krčmě po neb. otci jejich a respective k ………… ručí. Přitom také Lukáš
Jílků, rychtář sádecký, držitel téhož gruntu a otčím často psaného ženicha ty vnově se scházející manžele k zdravě[254] své na 2
neb nejdéle na 3 léta přijímá, je chrániti a opatrovati jako své vlastní se zakazuje, pro lepší však vychování jich seti má na zimu 3 žita
pražské míry 2 věrtele, na jaro semena lněnýho 1 míru 1 čtvrť, ovsa 1 strych 1 věrtel. To vše svým potahem vzdělávati, krávu jednu
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mezi svým dobytkem  na své píci chovati a grunt dle stalého zápisu dřív po vyjití dvouch a nejdéle třech let, pokudž by ale dřív bytem
se zaopatřiti mohl, třeba ihned, témuž pastorkovi svému grunt postoupiti a zápisem dáti pojistiti se zamluvil a zakázal, do kteréhož on
nejmilejší svou za plnomocnou hospodyni a pravou dědičku přijímá. Kdyby však ale strany otčíma neb matcechy kdy nějaká
roztržitost mezi nimi následovala, tehdy vzáctnému magistrátu a moci to remedirovati bude. Stalo se léta a dne zpředu psaného.

Dne 11.2.1716[255] následovala svatba. Blíže nebyla rodina zatím sledována. O Alžbětě se ve svém románu „Drašar“ zmiňuje
Tereza Nováková :

„Češkovy na rychtě sádecký znáte – byla tam jedna Sedlická hospodyněj, eště před tolerančním patentem, blahý paměti. Polickej
pan děkan Nepaur, dyž se zdržoval na svým dvoře ve Voldříši, částejc do statků a chalup chodíval a jedenkráte tejle Češkovej, po
rodu Sedlickej, knížečku zapovězenou, Jesus Sirah, sám do vohně uvrhnul. Počítám, že celej rod Sedlickej potajmu se znal k pravej
víře předků. … Dyť do dnešního se vo tomle povídá, a šichni se divili, že se Sedlickejch k borovskej církvi nepřihlásili.“[256]

***

Matěj František Sedliský

2. mlynář z rodu Sedliských na Devátovském mlýně v Sádku

Matěj František Sedliský se narodil 12.2.1719[257] v Sádku. Byl pátým dítětem, ale prvním synem Tomáše Sedliského, mlynáře
na Devátovském mlýně v Sádku a Roziny roz. Růžičkové v Poličce.

Když otec Tomáš jako 86ti letý v červnu roku 1746 zemřel, odešla matka Rozálie na výměnek a 27ti letý Matěj převzal
15.10.1746[258] Devátovský mlýn v Sádku.

Matěj Sedliský

Matyáš Sedlistský podle nadoznámeného contractu po nebož. otci svým Tomášovi Sedlistským vzal tento mlejn s rolí od obce
sádeckej až k hranicím teleckým běžící, též i s tím nedávno od vzác. magistrátu od jeho neb. otce přikoupeným kusem polním a k
témuž poli patřící loukou pod Venzl. Romportle jeho pustinou ležící, též s všemi jak by koliv jmenované býti mohly k mlýnu a rolnímu
hospodářství patřícími potřebnostmi, neméně s 2 se vynacházejícími koňmi a 2 krávami sobě a budoucím svým k dědičnosti za
sumu hlavní trhovou   500 zl.

Na kteroužto sumu přijímající jménem závdavku k svému placení od nebož. otce vzdělaných dluhův převzal 95 zl.

zůstává na 5 dílů k placení 305 zl.

jest 500 zl.

Kteroužto sumu 305 zl. každoročně při sv. Martině postupně následujícím spoludědičům ujímající spláceti povinen jest, totiž

mateři Rozáriji po 20 zl.                                             61 zl.               Matěj Sedliský

Kateřině po 20 zl.                                                        61 zl.               dokázal s produc.

Alžbětě po 20 zl.                                                          61 zl.               quittancemi, že

Antonínovi po 20 zl.                                                    61 zl.               tyto dědičný

sobě pak ujímající, když tak ty 4 díly vyplatí, porazí                       61 zl.            podílové vyplaceny jsou.

                                                              facit                300 zl.

A poněvadž Veronika na Moravě provdaná mnohem více nežli tuto jejich dílové vynášejí, jest podosáhla a dostala, z příčiny té on a
nyní téhož dědictví prázdna se činí a s tím co podosáhla, spokojena býti musí.

Vymiňuje sobě ujímajícího mateř pokojný byt, světlo a teplo a pokudž by se srovnati nemohli, setničkou zaopatřena býti má. Roli pod
1 král praž. míry žita každoročně hospodář seti bude, to …….. pro len a pak pro oves, jednu fůru sena. Naproti tomu hospodář
takový vejminek zdělávati, oupravu vyvážeti, obilí do stodoly svážeti, 2 krávy při svém dobytku pásti, ostatně podle nebož. jeho otce
na ten mlejn obráceného zápisu, všechna břemena vrchnostenská zapravovati povinen býti má. Actum zápisu 15. octobris Ao. 1746

Dva měsíce nato 20.12.1746[259] se oženil s Máří Magdalénou roz. Jílkovou ze Sádku. Stali se rodiči devíti dětí[260] :

1. Matěj Josef * 12.2.1747, Sádek[261]
2. Anna * 8.6.1749, Sádek[262]
3. Veronika * 8.1.1751, Sádek[263]  – 10.12.1779 se pravděpodobně provdala za Jana Rajmana

4. Kateřina * 25.1.1753, Sádek[264] – vzhledem z sestře shodného jména je zřejmě Kateřina zemřela př.r. 1757

5. Kateřina * 5.7.1757, Sádek[265] – dále prozatím nesledováno
6. Eleonora * 20.2.1759, Sádek[266] – dále prozatím nesledováno
7. Barbora Františka * 3.12.1760, Sádek[267] – dále prozatím nesledováno
8. Františka Anežka * 18.2.1763, Sádek[268]
9. Marie Magdaléna Uršula * 5.12.1764[269] – dále prozatím nesledováno

Dne 15.11.1760 rozhodla poličská vrchnost, že prodej pole Šalanda, za které dostal Matějův otec Tomáš od Jiříka Fixy 200 zl., byl
neplatný a pole se musí vrátit k devátovskému mlýnu. Matěj musel vyplacené peníze vrátit. Tím se dostal do finančních problémů a
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v následujících letech si často půjčoval peníze z městské kasy. Dne 2. ledna 1761 si vypůjčil 100 zl. rýn., dne 14.2.1762 dalších 35
zl., 17.1.1770 znovu 50 zl. a hned 13.3.1770 zase 50 zl.. Ovšem podílníkům na mlýně vyplatil vše, jak o tom svědčí poznámka v
gruntovní knize.

Matěj Sedliský prokazatelně zemřel před r. 1786, protože v tomto roce splatil Matějův syn Matěj  do městské kasy postupně
všechny otcovy dluhy.

***

Antonín Ignác Sedliský

Antonín Ignác[270] Sedliský se narodil 21.5.1723 v Devátovském mlýně v Sádku jako poslední, šesté dítě mlynáře Tomáše
Sedliského a Roziny roz. Růžičkové. O jeho životě se prozatím nepodařilo nic bližšího zjistit. Domnívám se, že pravděpodobně
studoval a pak zastával hospodářský úřad, protože počátkem r. 1757 se pro něj jeho bratr a další příbuzní skládali po 100 zl. na
kauci 400 zl. ( zřejmě na zaplacení přiděleného úřadu ). V zápisech o těchto půjčkách je Antonín Ignác uveden jako purkrabí a
zdejší spolu obroční.

Zdá se, že se Antonín př.r. 1754 oženil s jistou Annou Terezií, s níž měl děti :

1. Karel * 4.11.1754, Polička – předměstí[271]
2. ? * 2.9.1757, Polička – město[272]
3. Marie Anna * 22.9.1759, Polička – město[273]

Více informace o rodině zatím nemám.

***

Josef Sedliský – hlavní linie

Josef Sedliský se narodil př.r. 1715 v rodině Filipa Sedlistského a Judity roz. Romportlové. Jeho narození není v matrice
narození Polička 1642 – 1764 doloženo, proto se domnívám, že jeho narození bude zapsáno v bysterské nebo jimramovské matrice.
Otec Filip měl již př.r. 1707 v nájmu Kocourkovský mlýn v Sádku a 2.3.1712 jej koupil za 500 kop gr.m. zaplacených v hotovosti. Tři
roky nato, 23.6.1715 zemřel a vdova Judita se v prosinci 1716 znovu provdala za Jiříka Čermáka, který převzal mlýn s povinností
předat jej „bez nejmenšího umenšení“ po uplynutí 25ti let nevlastnímu synu Josefovi. Po † Filipovi pravděpodobně žádné dluhy
nezůstaly, neboť při převodu mlýna na Jiříka Čermáka se neuvádějí. Ovšem Jiřík Čermák zadlužil mlýn v letech 1716-1726 velkou
částkou 368 kop gr.m.., což byly asi dvě třetiny původní hodnoty mlýna. Kde mohl vzniknout tak vysoký dluh není známo, ale protože
se v porovnání r. 1726 říká, aby Jiřík Čermák „jak kdy prve dobře hospodařil“, nezbývá než věřit, že snad provedl kompletní
rekonstrukci mlýna. Zdá se to ale nepravděpodobné, protože Jiříkovi se dluhy splatit nepodařilo ani za dalších 18 let a Filipův syn
Josef převzal 8.11.1743[274] mlýn, velmi zadlužený.

Josef Sedlistský

Josef Sedliský vzal a užívá mlejn tento Kocourkovský řečený po nebož. otci svým s vším právem a příslušenstvím jak takový nebož.
otec jeho neb předešlým držitelům zapsán byl, a poněvadž ten mlejn následujícíma velikýma dluhy zadestaný, totiž :

do důchodu                                        240 zl.

vzác. panu Václ. Tichýmu                2 zl. 36 kr.

Svobodovi kovářovi                          15 zl.

Benešce                                              7 zl.

za semeno Stanisl. Silbrníkovi          26 zl.

1. Janu Kašparidesovi 43 zl.

Nespěšnýmu v Sádku                       38 zl.

do Voldříše synu Holtzovýmu         6 zl.

Jílkovi v Sádku                                  3 zl.

sádec. rychtáři                                  3 zl.

Neděloj                                               3 zl.

za železo na kříž                                3 zl. 30 kr.

do Litomyšle za kámen                    3 zl.

Blažkovi                                             10 zl.

Josefoj, synovi                                   44 zl. 55 kr.

mlynáři předměst.                            10 zl.

Svobodníkovi                                     6 zl.
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1. měst. rychtáři 1 zl. 30 kr.
2. polesnýmu 7 zl. 30 kr.
3. Polívkovi 8 zl.

Martináškovi                                     13 zl.

                                                           507 zl. 1 kr.

 

a nad to z arestýrovaného z toho mlejna na špejchar obecní patřícího žita 134 korců

item pšenice 3 korce 1 čtvrť

vzác. panu děkanovi za něho odvedeného desátku, totiž  žita … do r. 1743 – 12 korců 2 čtvrtě

ovsa podobně 12 korců 2 čtvrtě

…virovaný se vynachází, pročež on do důchodu obecního zpředu psaných 240 zl. r. ihned složiti, vzadu psaných ale 12 kor. 2 čtvr.
žita a tolik ovsa, též 3 kor(ce) 1 čt(vrť) pšenice na špejchar obecní letošního roku zapraviti, jako i také na za restirovaných 34 kor(ců)
nájemního žita každoročně a pořádně do vyjití toho celého restu po 40 kor., a tak s běžícím nájmem po 80 kor. sypati a ostatní
nadepsaný věřitelové vypokojiti neb se s nima narovnati, k tomu taky po 1743 roku panu děkanovi patřící desátek sám odváděti a
mimo toho mateři své s jejím manželem, pokudž by s ní zůstával v chalupě byt neb vejminek přáti, ročně 2 čtvr(ti) semena síti, jednu
krávu s svou pící jim vychovávati a ji pásti se pevně a nezměnitedlně zavázal, ostatní ale všechny mimo robot poplatky jak
vrchnosten(ské), tak i vz. panu děkanovi aneb kamkoliv jinam jako poškorný na Bystrý patřící, kupující na svůj mlejn i cokoliv
gruntov. peněz k placení do důchodu přichází, přijímá, podle čehož jemu takový zápis od ouřadu hospodář(ského) udělen byl. Actum
zápisu dne 8. novembris Ao. 1743.

Hned po převzetí mlýna se Josef Sedliský oženil 25.11.1743[275] s Kateřinou Zákrejsovou ( * 5.2.1716 ), dcerou Jakuba
Zákrejse z Poličky – podměstí. Svědky na svatbě jim byli František Martinů, Máří Magdaléna Nepaurová a Apoléna Zákrejsová.

*

stručně o rodině manželky 

Jakub Zákrejs se narodil v Poličce 21.6.1685[276] v rodině Martina Zákrejse a Doroty roz. Kvapilové původem z Telecího. Oženil
se s Kateřinou ( * př.r. 1698 ) dosud neznámého příjmení. Byli rodiči těchto dětí :

1. Kateřina Zákrejsová * 5.2.1716, Polička
2. Tomáš Zákrejs * 14.11.1719, Polička – předměstí[277]

Další informace o rodině nebyly prozatím zjišťovány.

*

V manželství Josefa Sedliského a Kateřiny roz. Zákrejsové se narodilo deset dětí[278] :

1. Kateřina * 31.10.1744, Sádek[279]
2. Josef * 6.2.1746, Sádek[280] – hlavní linie
3. Terezie * 22.4.1748, Sádek[281]
4. Helena * 18.8.1750, Sádek[282] – ve 20ti letech se 19.12.1770[283] provdala za Martina Feltla ( Faimona ? ) – dále prozatím

nesledováno

5. Polexyna * 12.11.1752, Sádek[284] – v zápise o koupi mlýna bratrem Josefem 14.5.1775 není jako podílnice uváděna Þ
pravděpodobně před tímto datem zemřela

6. Leopold * 15.6.1754, Sádek[285]
7. Kryštof * 29.8.1756, Sádek[286] – v zápise o koupi mlýna bratrem Josefem 14.5.1775 není jako podílník uveden Þ

pravděpodobně před tímto datem zemřel

8. František * př.r. 1758, Sádek 91- dále prozatím nesledováno
9. Petr Pavel * 8.1758, Sádek[287] – dále prozatím nesledováno

10. Alžběta * př.r. 1764

Josefa Sedliského a jeho současníky jistě velmi rozrušila vražda, která se udála 17.5.1747[288] v Bystrém. 18ti letý Josef Glosser
tehdy nožem zavraždil svou 50ti letou matku, protože jej kárala, že prodal svůj kožich.

Bližší informace o životě rodiny prozatím chybí, nebylo vyhledáváno ani úmrtí Josefa Sedliského. Podle zápisu v gruntovní knize lze
soudit, že zemřel před 14.5.1775, kdy mlýn převzal jeho syn Josef. Vdova Kateřina si od nového hospodáře vymínila světlý a teple
položený byt až do smrti, každoročně něco třeného lnu a každý měsíc 2 věrtele žita rakouské míry a jednu krávu, kterou bude
hospodář chovat při svém dobytku. Kateřina prokazatelně zemřela po r. 1791 tedy více jak 75ti letá, protože ještě 6.1. téhož roku
potvrdila kvitanci na 6 zl. 49 kr. přijatých od syna Josefa.

***

Jan Sedliský
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Jan Sedliský byl třetím dítětem, ale prvním synem Josefa Sedliského a Kateřiny roz. Hoberhauerové. Narodil se 20.5.1715 v
Poličce na předměstí.

Ve 38ti letech, dne 20.2.1753[289] se Jan pravděpodobně oženil s Annou roz. Neypaurovou z Poličky – předměstí. Byli rodiči
těchto dětí :

1. Anna Barbora * 27.11.1753, Polička – předměstí[290] – prozatím dále nesledováno
2. Kateřina * 3.4.1756, Polička – předměstí[291]  – prozatím dále nesledováno
3. Veronika * 2.2.1759, Polička – předměstí[292] – prozatím dále nesledováno
4. Johanna * 9.10.1761, Polička – předměstí[293] – prozatím dále nesledováno

Pravděpodobně převzal předměstský mlýn po svém otci. Rodina nebyla zatím blíže sledována.

***

Josef Sedliský

Josef Sedliský se narodil v březnu 1717[294] v Poličce na předměstí v rodině Josefa Sedliského, pravděpodobně mlynáře
předměstského a Kateřiny roz. Hoberhauerové.

Zdá se, že Josef se v 31ti letech s oženil 23.1.1748[295] s Annou Hledíkovou z předměstí. V jejich manželství se narodili nejméně
dva synové :

1. František * 16.11.1749, Polička – předměstí[296], †10.1750, Polička – předměstí[297] – dále prozatím nesledováno

2. Václav * 13.7.1751, Polička – předměstí[298] – dále prozatím nesledováno
3. František * 29.9.1757, Polička – předměstí[299] – dále prozatím nesledováno
4. Matěj * 15.12.1759, Polička – horní předměstí[300] – dále prozatím nesledováno
5. Josefa * 12.12.1762, Polička – předměstí[301] – dále prozatím nesledováno
6. Veronika Kateřina * 19.8.1767[302] – dále prozatím nesledováno
7. Kateřina * 3.9.1769[303] – dále prozatím nesledováno

***

Gottfríd Antonín Sedliský

Gottfríd Antonín Sedliský, syn kamenského mlynáře Josefa Benedikta a Kateřiny Sedliských, se narodil 11.1.1710[304] v
Kamenci. Jeho otec v 51 letech r. 1733 zemřel. Gottfríd se potom zřejmě oženil s Veronikou dosud neznámého příjmení. byli rodiči
sedmi dětí, ale jen jeden z nich byl syn :

1. Kateřina * 15.8.1734[305] – dále prozatím nesledováno
2. Terezie * 19.5.1735[306], †7.1741, Kamenec[307]
3. Rozálie * 10.2.1740, Sádek[308] – dále prozatím nesledováno
4. Josef * 8.7.1742, Kamenec[309] – dále prozatím nesledováno
5. Anna * 26.10.1743, Kamenec[310] – dále prozatím nesledováno
6. Veronika * 28.8.1749, Kamenec[311] – dále prozatím nesledováno
7. Marie Magdaléna * 18.1.1762, Kamenec[312] – dále prozatím nesledováno

Gottfríd zřejmě počítal s tím, že mu matka Kateřina předá po svatbě mlýn, ale ta na něm hospodařila až do 6.12.1743, kdy jej
teprve synovi prodala za 2.000 zlatých. Mlýn byl pravděpodobně ve velmi dobrém stavu, neboť oproti původní kupní ceně byl dražší
o celých 800 zlatých. Podle narození dětí je zřejmé, že rodina až do doby koupě ve mlýně nežila.

Dne 1.6.1743 si Gottfríd zřejmě v souvislosti s koupí kamenského mlýna vzal z městského důchodu půjčku 300 zlatých. Dále jsem
prozatím nepátrala.

***

Mikuláš Sedliský – neurčená linie

Mikuláš Sedliský se narodil př.r. 1727 zatím blíže neurčeným rodičům. Byl ženatý celkem třikrát. Poprvé to bylo dne
21.1.1747[313]. Jeho druhou manželkou byla Magdaléna Embergerová z Kamence. V tomto manželství se narodili :

1. Anna * 23.6.1749, Makov – přední dvůr[314] –Anna zřejmě zemřela dříve než její otec, protože v rozdílu po † Mikulášovi není
jako dědička uvedena

2. Kateřina * 28.8.1751, Makov – přední dvůr[315]– Kateřina se provdala za Václava Němce, rychtáře makovského.

Z zápise narození dětí je Mikuláš uveden jako šafář v Makově v předním dvoře.

Toto manželství nemělo dlouhého trvání. Magdaléna Sedliská roz. Embergerová zemřela př.r. 1752. Tehdy Mikuláš Sedliský
uzavřel sňatek s Magdalénou roz. Jílkovou z Kamence.

3. Josef * 19.3.1755, Široký Důl[316]

4. Anna * 26.6.1758[317] – Anna zřejmě zemřela dříve než její otec, protože v rozdílu po † Mikulášovi není jako dědička uvedena.
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Zdá se, že druhá Mikulášova manželka zemřela krátce po porodu dcery Anny, neboť poslední manželství uzavřel Mikuláš Sedliský
za půl roku po narození dítěte dne 21.12.1758 s Annou Čuříkovou.

5. Veronika * 13.12.1759, Sádek[318]

6. Anna * 20.10.1761, předměstský dvůr[319]

7. Matěj * 15.2.1764[320]

8. Máří Magdaléna * 2.2.1766[321] – Máří Magdaléna zřejmě zemřela dříve než její otec, protože v rozdílu po † Mikulášovi není
jako dědička uvedena.

9. Barbora * 5.12.1767[322]

Roku 1756 koupil Mikuláš chalupu v Sádku po † Janovi Benešovi. Podle ceny odhaduji, že se jednalo o tzv. výměnek.

Mikoláš Sedlistský

vzal a koupil od společných dědicův po Janoj Benešovi zůstalou chalupu za sumu hlavní trhovou v hotovosti odvedenou 100 zl.

A poněvadž onen kupující takovou tržní sumu prodávajícím na dobré vůbec bernej minci při zavření tohoto contraktu jest porádně k
rukám odvedl, protož týž kupující s jeho potomky a budoucími takovou chalupu za zaplacenou k svému vlastnímu vládnutí, jmění a
držení, též čistou a nezávadnou míti bude. Actum zápisu dne 30. octobris Ao. 1750.“[323]

Když Mikoláš zemřel, zůstalo po něm 304 zl. 30 kr.. Z těchto peněz bylo něco půjčeno, 20 zl. dlužil Václav Nepaur z dolního
předměstí, 13 zl. Václav Červený z Kamence, 28 zl. Jakub Tylle z Poličky, 8 zl. 30 kr. Matouš Neděle ze Sádku, 2 zl., 20 kr. Filip
Češka ze Sádku, 4 zl. 30 kr. Jan Kocourek z Oldříše, 24 zl. Karel Fridrich a 9 zl. Václav Fridrich. Celkem činily pohledávky 89 zl. 20
kr., naopak po Mikolášovi  zůstalo 67 zl. 21 kr. dluhů, které měl odvádět do obecního důchodu.

Náklady na Mikolášův pohřeb činily 17 zl. 50 kr.

Po Mikulášově smrti se ovdovělá Anna Sedliská se provdala za Tomáše Portla. Po Mikolášovi jí připadl podíl 19 zl. 56 kr. 3 d. v
hotových penězích za 4 zl. 44 kr. „sedlského nabytku“, tzn. věcí z hospodářství.

10. generace

Matěj Josef Sedliský

Matěj Josef Sedliský byl prvorozeným dítětem Matěje Františka Sedliského a Máří Magdalény roz. Jílkové. Narodil se
12.2.1747[324] v Devátovském mlýně v Sádku. V 36ti letech se 4.4.1783[325] oženil a Annou Svěcenou, dcerou sládka Jana
Svěceného a jeho manželky Kateřiny z Kamence. V jejich manželství se narodili :

1. Kateřina Barbora Karolína * 6.5.1785[326], Sádek 16 – dále prozatím nesledováno
2. Anna Rozina * 1.9.1787[327], Sádek 16 – dále prozatím nesledováno
3. Barbora * 19.8.1789[328], Sádek
4. Apolena * 11.5.1793[329], Sádek – Apolena se v necelých 24 letech dne 11.1.1817 [330] provdala za o čtyři roky mladšího

Ignáce Tichého ( * 28.7.1797 )[331], syna Jiřího Tichého rozeného ze Širokého Dolu, nyní měšťana z Poličky 84 – dále
prozatím nesledováno

5. Rozálie Josefa * 10.3.1794[332], Sádek 16 – Rozálie se dne 31.1.1821[333] v necelých 26ti letech provdala za 21ti letého Jana
Fajmona, syna Tomáše Fajmona a Anny roz. Filipi ze Sádku – dále prozatím nesledováno

6. Jan Antonín David * 30.12.1799[334], Sádek 16

Před r. 1786 převzal Matěj devátovský mlýn v Sádku po svém zemřelém otci. Během roku 1786 postupně splatil všechny dluhy,
které měl bývalý mlynář v městské kase. V zápise narození dcery Rozálie Josefy r. 1794 je Matěj uveden jako měšťan poličský a
mlynář v Sádku 16.

Zdá se, že Matěj Sedliský měl ještě dceru, pravděpodobně nejstarší, jménem Veronika, která se 25.11.1805[335] provdala za
Františka Fixu a společně převzali Devátovský mlýn. Dcera Františka Fixy a Veroniky roz. Sedliské jménem Barbora se př.r. 1839
provdala za Martina Kozla, syna Karla Kozla, měšťana a řezníka v Poličce 21 a Magdalény roz. Kašparidesové. Martin Kozel je totiž
od r. 1839 uváděn jako mlynář v Sádku 16.

***

Anna Sedliská

Anna Sedliská se narodila 8.6.1749 v Sádku[336] jako druhé dítě Matěje Františka Sedliského, mlynáře na Devátovském mlýně a
Maří Magdalény roz. Jílkové. Jak se říkalo, provdala se dobře, když si v 25 letech vzala za muže Jiřího Fixu, svobodného mlynáře
v Sádku 37. V manželství máme doloženo narození dcery :

Alžběta Fixová * 4.1.1787, Sádek 37

Ale mlynář Fixa byl své ženě Anně zřejmě často nevěrný, až jej nakonec stihl trest, o němž píše poličský písmák Jan Sedliský v
„Knize pamětní“ :

Kámen široký na křížovej cestě
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Při kostele sv. Jakuba na pravej straně oltáře svatýho, to jest vedle kostela na křížovej cestě proti Kamenskej ulici leží jeden široký a
dlouhý kámen. Ten kámen patřil Jiříkoj Fixoj, tehdejšímu mlynáři na Stankovým mlejně proti Jílkovýmu gruntu v Sádku a ležel na
příkopě, kde cesta přes příkopu shora (?) k Fajmanovýmu gruntu jde k mostku, při příkopu odhodlán (?) – potom na dlažbu tej
křížovej cesty určen – a z pokuty smilstva ku kostelu sv. Jakuba dovezen byl.

Dále nebyly zatím osudy Fixovy rodiny sledovány.

***

Františka Anežka Sedliská

Františka Anežka Sedliská byla dcerou Matěje Františka, mlynáře na Devátovském mlýně a jeho manželky Máří Magdalény roz.
Jílkové. Narodila se 18.2.1763[337] v Sádku 16 jako jejich osmé dítě. Před r. 1786 se Františka pravděpodobně provdala za Josefa
Dostála, měšťana poličského a koželuha v Sádku, s nímž měla minimálně 3 děti :

1. Marie Anna Kateřina Dostálová * 20.3.1786
2. František Dostál * 17.10.1788 –Františkovou kmotrou byla Anna Sedliská, mlynářka z Kamence
3. Veronika Dostálová * 16.11.1796 – 25ti leté Veronice se dne 14.1.1829[338] v Sádku 100 narodil nemanželský syn Josef

Dostál

Josef Dostál ovšem nebyl dobrý hospodář. Jeho příběh vypráví v „Knize pamětní“ poličský písmák Jan Sedliský

Jan Radda, z města Chrudimi rozený, asi okolo roku 1735 koželužnu v Sádku vystavěl a z tej samej každoročně do důchodů města
Poličky ochrannýho platil 10 zlatých rakouskýho čísla.

Po jeho smrti dědil ji syn jeho, Josef Radda a ten ji prodal za 1.400 zlattých rakouského čísla Josefovi Dostálovi, který napotom s
židama do handlu se pustil a kupoval od nich nevydělaný kůže. Oni mu často prodali kraviny[339], který přes polovic
jalovičinkama[340] promíchané byly, však ale oulisně mu bez peněz takový kůže svěřovali. On bez nahlížení podvodu ten handl s
židmi dál provozoval, a když již mnoho dlužen byl, tu židi žádali bejt zaplacený. A poněvadž Josef Dostál ty vydělaný kůže laciněj
prodával než od židů do díla kupoval, tak v několika letech o své všechno jmění přišel a žebrákem učiněn byl s celou svou familií.

Josef Dostál, rodilý z Němčic panství Litomyšlského, syn bohatýho otce, bývalýho fabrikanta tabáčního, tenkráte vlastník sádeckej
koželuhny skrz handl s židma do crisi padl. Za jeho koželuhni žádný tolik dát nechtěl, co jeho pluhy vynášely. Tu Rautenkranz by ji
byl koupil, kdyby na ní právo pálení kořalky bylo bejvalo. Takové tehdy právo aby podosáhnouti mohl, hlásil se ku k. ouřadu
podkomořskýmu. To pohledávání práva kořalečného pálení rozhlásilo se brzo po celým městě a rozličně o něm se smejšlelo, jako
obyčejně v každej novej věci rozličně se smejšlí, takže některý pravili, že by tam město pálenku pro sebe zříditi mohlo. Ten na
takový způsob vzniklý projekt, by taková pálenka od strany vrchnostenskej se vystavěla, byl na žádost tehdejších reprezentantů do
Prahy ku k. ouřadu podkomořskýmu zaslán, odkud taky povolení přišlo, by ta koželuhna od města koupena a žádaná pálenka znovu
vystavena byla. Načež taky prodej tej zadluženej Dostálovej koželuhny skrze edikty vyhlášen byl a na den licitace pp. Matěj Diviš
starší a páni reprezentanti, jmenovitě : pan Jan Tichý, pan Jan Kozel a pan Franc Koza jeli do koželuhny sádeckej a tu samou pro
vyštípení vinopalny k ruce městského důchodu koupili.

***

Kateřina Sedliská

Kateřina Sedliská, dcera měšťana poličského a mlynáře sádeckého Josefa Sedliského a Kateřiny roz. Zákrejsové, se narodila
jako prvorozené dítě dne 31.10.1744 v Sádku 91[341]. V 19ti letech se 15.1.1763[342] provdala za Jana Borovského, chalupníka v
Sádku 79. Doloženo je prozatím jen narození syna:

1. Filip Borovský * 12.10.1787, Sádek 79

Dále nebyla rodina prozatím sledována.

***

Josef Sedliský – hlavní linie

Josef Sedliský, syn Josefa, mlynáře v Sádku a Kateřiny, se narodil 6.2.1746 v Sádku[343].

Ve 29 letech koupil 14.5.1775[344] za 1.000 rýnských Kocourkovský mlýn v Sádku se vším příslušenstvím po svém zemřelém otci.
Ovdovělé matce Kateřině a ostatním zaopatřeným sourozencům ( provdaným sestrám Kateřině Borovské, Terezii Nespěšné a
Heleně Feltlové ) měl vyplatit po 54 rýnských 24 kr., nezaopatřeným sourozencům Alžbětě, Leopoldovi, Františkovi a Petrovi po 74
rýnských 24 kr. a 1 krávě. Dále měl zaplatit 410 rýnských hypotéky. Na obecný špejchar měl každoročně dodávat po 40 str. žita, 1
strychu a 1 věrteli pšenice, poličskému děkanovi 1 věrtel a 1 čtvrť žita a na bysterský zámek 3 věrtele žita a 2 čtvrti ovsa. Nakonec
měl splatit dlužných 108 měřic žita na obecní špejchar. V kupní smlouvě si vdova Kateřina vymínila, že ve mlýně bude i nadále
hospodařit a když hospodářství postoupí novému majiteli, synu Josefovi, dostane od něj světlý a teplý byt až do smrti, každý měsíc 2
věrtele žita a 1 krávu o kterou se hospodář bude starat ve své režii. Svědky uzavřeného prodeje byli Tomáš Zákrejs a Václav
Maděra.

Čtrnáct dní po koupi mlýna, dne 31.5.1775[345] se konala svatba mladého hospodáře. Josef Sedliský SE 8.1. oženil s Veronikou
Zárubovou ( * 18.12.1743 Polička[346], předměstí 76 ) dcerou Jana ( nebo Pavla ) Záruby, občana předměstí poličského[347] a
Kateřiny roz. Hledíkové[348]. Svědky na svatbě jim byli Karel Haman, občan poličský, Alžběta, dcera po † Josefu Sedliském,
mlynáři v Sádku ( tzn. Josefova sestra ) a Kateřina, manželka Martina Martinů, občana Poličky.
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*

 stručně o rodině manželky 

Jan Záruba se narodil př.r. 1723 v Poličce zatím neznámým rodičům. Před r. 1743 se oženil s Kateřinou roz. Hledíkovou (*
23.10.1723, Polička)[349], dcerou Antonína Hledíka a Zuzany neznámého původu. V jejich manželství se narodili :

1. Veronika Zárubová * 18.12.1743, Polička
2. ? * 7.1.1758, Polička – předměstí
3. František Záruba * 26.3.1764, Polička

Další informace o rodině zatím chybí.

*

 Josefovi a Veronice se narodilo 9 dětí :

1. František * 1.12.1775, Sádek 91[350] – hlavní linie
2. Josef * 21.2.1777, Sádek 91[351]
3. Jan * 8.4.1778, Sádek 91[352]
4. Karel Boromeus * 2.11.1779, Sádek 91[353] – dále prozatím nesledováno
5. Josef * 2.2.1785, Sádek 91 – dále prozatím nesledováno
6. Veronika * 28.11.1786, Sádek 91 – dále prozatím nesledováno
7. Václav Antonín * 23.8.1788, Sádek 91
8. Antonín * 19.6.1790, Sádek 91 – dále prozatím nesledováno
9. Františka * 13.9.1795, Sádek 91[354]

V zápisech narození dětí je Josef Sedliský uváděn jako měšťan poličský a mlynář svobodný v Sádku 91.

Během doby Josefova hospodaření se stala následující přírodní pohroma, která zřejmě zanechala stopy i na mlýně :

„Roku 1781 dne 18. augusti byla veliká bouřka, tak že celé horní předměstí zatopeno bylo a mnoho dobytka se potopilo. V městě
krupobití množství oken vytlouklo a velikou škodu na lukách a rolích učinilo. Celá škoda tenkrát viditedlná na 30.000 kop gr. se
počítala.“[355]

V roce 1784 vyplatil Josef podíl na mlýně sestře Heleně, roku 1785 Kateřině, pak r. 1786 bratru Petrovi, roku 1788 sestře Alžbětě. V
roce 1789 vyplatil dva podíly, a to Terezii a Leopoldovi. Poslední podíly vyplatil roku 1791 matce Kateřině a 1795 bratru
Františkovi.[356]

Nezvykle brzo, ve 49ti letech, předal Josef v roce 1795 mlýn nedospělému nejstaršímu synovi Františkovi. Příčin mohlo být několik.
Buď se mohlo jednat o nátlak vrchnosti, která z takového převodu dostala vyplaceno tzv. zákupné. V takovém případě docházelo z
formálnímu převedení, jako vlastník byl uveden syn, ale dále hospodařil otec. Těžko lze soudit, že se Josef vzdal hospodaření kvůli
věku, jak již bylo řečeno, bylo mu teprve 49 let a František byl 20ti letý, tedy poměrně mladý a dosud neplnoletý ( plnoletost ve 24
letech ). Mohlo by se jednat spíše o Josefův špatný zdravotní stav. Josef mel jako měšťan poličský zřejmě zakoupen dům v
Poličce. Mohl se tam přestěhovat, čemuž by odpovídalo i to, že datum úmrtí není uvedeno v matrice zemřelých pro Sádek.

Josef a Veronika zemřeli mezi zářím 1795 – 13.6.1815[357]

***

Terezie Sedliská

Terezie Sedliská, dcera sádeckého mlynáře Josefa Sedliského a Kateřiny roz. Zákrejsové, se narodila 22.4.1748[358] v Sádku.
Dne 20.2.1770[359] se ve 22ti letech provdala za Jana Nespěšného, sedláka v Sádku 84. V jejich manželství se narodily nejméně
dvě děti :

1. Josef Nespěšný * 7.3.786, Sádek 95
2. František Nespěšný * duben 1788, Sádek 95

Dále zatím nebyla rodina sledována.

***

Leopold Sedliský

Leopold Sedliský se narodil 15.6.1754 v Sádku 91 jako šesté dítě mlynáře Josefa Sedliského a Kateřiny roz. Zákrejsové. Oženil
se celkem dvakrát. Před oběma svatbami uzavřel svatební smlouvy. Poprvé v 29ti letech dne 25.12.1783 s Josefou Sedliskou z
Poličky – předměstí, dcerou po † Josefovi Sedliském  z horního předměstí.

Text svatební smlouvy[360] :

Dnes níže psaného roku a dne staly se smlouvy svadební celý, dobrovolný, dokonalý a nezrušitelný mezi p. Leopoldem Sedliským,
měštěnínem zdejším jakožto ženichem z jedné, pak ctnou a šlechetnou pannou Josefou, vlastní pozůstalou dcerou po neb. Josefoj
Sedliským, bývalým sousedem na horním předměstí jakožto nevěstou ze strany druhé následovně :

Předně : Oboje sobě zalíbená strana z obzvláštního ………………… božího v stav manželský vejíti sobě učiniti, které předsevzetí
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podle křesťanského katolického způsobu in facie exclesio v skutek uvésti, napotom ale manželskou lásku, věrnost a upřímnost do
samé plné smrti neporušitedlně zdržeti sobě slíbili.

( Za druhé ) : Ženich svej oblíbenej panně nevěstě všechno své nynější a budoucí na čemkoliv záležející moho- i nemohovité jmění
nejenom do dne a roku, ale i také po něm vyjímaje; kdyby z toho manželstva dítky pojíti měly, v kterémž pádu podle král. mil. (?)
pokračováno býti má, do týž nomine na ten způsob zapisuje, že kdyby on spíše z toho časnosti pojíti měl, ona p. nevěsta
plnomocnou hospodyní a pravou dědičkou všeho jmění slouti má. Tak taky naproti tomu v zastoupení panny nevěsty právní
zřízenec, p. poručníci p. Martin Podhajský a p. Josef Hledík p. ženichovi contra dotis nomine podobně všechno její moho- i
nemohovité nynější i budoucí na čemkoliv záležející jmění zapisujou, by on p. ženich, kdyby p. nevěsta spíše zemřela, všeho jmění
mezi dnem a rokem i také po něm plnomocně hospodářem a právně dědičem byl, vyjímajíce, kdyby z toho manželství dítky pojíti
měly, kde on p. ženich podle práv ……………. podílem vypokojen býti má.

Za třetí mají tyto smlouvy svadební tehdáž svou platnost míti, když duchovní copulací tyto manžele spojivše věrně a upřímně.

A potvrzení a právním zdržení těchto smluv svadebních, které k právnímu slav. magistrátu král. věn. města Poličky a v
nepřítomnosti, nákladem však společným do knih …………………………. vtěleny a vepsány býti mohou, jsou se contractirující
strany, krevní přátelé a páni poručníci vedle dožádaných p. svědkův beze škodného spolu stvrzení vlastnoručně podepsali a pečetě
své přitiskli.

 

Leopold Sedliský, ženich                                                  Martin Podhajský svědek toho

+++ Josefa Sedliská, nevěsta                                          Josef Hledík, svědek toho

Karel Fran. Ehrnberger st., testis requisitus                  Josef Sedliský, svědek

                                                                                          Franz Zákrejs, svědek toho

 

Tam patří vepsati povoleno in consilio senatus regie detu. civitatis Policzkensis die 5. martii 1784 consule sab. 5 ….. Franc Bureš

Josefa zemřela před rokem 1790, neboť již na jeho počátku, dne 9. února, se Leopold Sedliský oženil podruhé. Jeho manželkou
se stala Josefa Schefelinová. Další informace o rodině Leopolda Sedliského zatím nebyly zjišťovány.

***

Alžběta Sedliská

Alžběta Sedliská se narodila př.r. 1764 v Sádku 91. Byla dcerou mlynáře Josefa Sedliského a jeho manželky Kateřiny roz.
Zákrejsové. Př.r. 1786 se provdala za Jana Lorence, sedláka v Sádku 46. Z jejich manželství jsou doloženy děti :

1. František Karel Lorenc * 4.11.1786, Sádek 46
2. Martin Josef Lorenc * 13.1.1788, Sádek 46
3. Josef Lorenc * 2.3.1789, Sádek 46
4. Alžběta Lorencová * 6.4.1790, Sádek 46
5. Josef Lorenc * 30.1.1792, Sádek 46 – jeho kmotrou byla Anna Sedliská, mlynářka ze Sádku[361]

Dále jsem zatím rodinu nesledovala.

***

Jan Sedliský  – nezařazená linie

Jan Sedliský se narodil př.r. 1763 v Sádku v některé z dosud nesledovaných mužských linií rodu Sedliských. V prosinci 1783[362]
se oženil s Annou Michlovou z Korouhve.Byli rodiči  těchto dětí :

1. Josef * 3.4.1786, Kamenec 45

studoval teologickou fakultu, stal se knězem. Zmiňuje se o něm páter Antonín Hájek, autor knihy „Královské věnné město Polička do
roku 1838“, citující hospodářskou instrukci,, kterou „dostal před několika lety od ctihodného pátera J. Sedlického, bývalého
kooperátora v Borové u Poličky a choval u sebe co milou památku.“

2. Anna Marie * 30.6.1788, Kamenec 45 – 20.6.1809[363] ( uvedeno i datum 20.2.1811 ) se pravděpodobně provdala za Josefa
Keršnera

3. Václav *
4. František * 2.12.1791, Kamenec 45
5. Máří Magdaléna * 115.11.1793, Kamenec 45 – dále prozatím nesledováno

V zápise narození dětí je uveden jako mlynář kamenský a měšťan poličský. O této rodině se často zmiňuje Tereza Nováková v
románu „Drašar“, m.j. :

„Ve mlýně Sedlických ve Staré Kamenci nemohla se po ránu desátého září 1810 mlýnská chasa a mleči dosti vynadiviti; po celou
noc se mlelo, práce bylo ještě dosti, mleči z osady i z okolí již netrpělivi; a přece mlynář náhle díla zanechal, do veliké sednice
odešel, kamž se za ním brzy panímáma odebrala. …… Za malou chvíli viděli mleči a chasa z vrat mlýna vycházeti a přes lávku na
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širokou hrbolatou cestu ubírati se malou skupinku lidí, jíž byl vysoký mlynář středem; podle něho s jedné strany rozvážně kráčela
Sedlická v zlatém krepinu na hlavě, oblečena v kabátek s nadutými rukávy a varhánky, v měňavou polohedvábnou sukni, na lokti
majíc vyšívanou loktušku, v ruce bílý šáteček a „ modlibky “. S druhé strany nepokojně cupal mužík asi čtyřicetiletý, uhlazených vlasů
a černých očí, jimiž ustavičně blýskal a mrkal maje přitom kolem rtů rovněž nepokojný a zchytralý úsměv[364].

Za trojicí vyběhli Sedlických nejmladší hoši, Václav a František, a sestra jejich starší, Aninka; dívali se několik okamžiků za rodiči,
dokud v zatáčkách cesty jim nezmizeli, a pak zašli do mlýnice.

***

Matěj Sedliský – neurčená linie

Matěj Sedliský se narodil př.r. 1775 zatím neznámým rodičům, pravděpodobně v některé z dosud nesledovaných linií rodu
Sedliských. Předpokládám, že se narodil 1.2.1764 a byl synem z třetího manželství Mikoláše Sedliského s Annou Čuříkovou.

Matěj se 5.5.1790[365] oženil s Kateřinou roz. Nyklovou, dcerou Františka Nykla, sedláka ze Sádku 48 a Terezie roz. Nedělové.
V tomto manželství se narodili :

1. František * 31.8.1795, Sádek 82[366]
2. Alžběta * 17.11.1797, Sádek 82[367] – V 21ti letech se Alžběta stala matkou nemanželské dcery Anny Františky narozené

10.12.1819 v Sádku 82[368]. v 29ti letech se Alžběta provdala za 43ti letého Jana Koukala, syna Jana Koukala a Anny roz.
Hledíkové z Horního předměstí Poličky

3. Františka * 29.1.1800, Sádek 82[369] – 31ti letá Františka uzavřela 31.1.1831[370] sňatek s 20ti letým Karlem Lorencem,
tkalcem z předměstí Poličky

4. Kateřina * př.r. 1802 – Kateřině se 29.1.1820[371] v Sádku 82 narodil nemanželský syn František

5. Filip * 27.2.1803, Sádek 82[372] – jako matka uvedena Kateřina, dcera France Jílka, sedláka v Sádku a Terezie roz.
Nedělové ze Sádku

Matěj Sedliský zemřel př.r. 1837[373]. Další informace o rodině nebyly zatím zjišťovány.

***

Josef Sedliský – neurčená linie

Josef Sedliský, pocházející z některé z dosud nesledovaných linií rodu Sedliských, domnívám se, že je totožný s Josefem, synem
z druhého manželství Mikoláše Sedliského a Máří Magdalény roz. Jílkové, narozeným 19.3.1755. Př.r. 1817 se Josef oženil s
Kateřinou, dcerou Martina Lorence ze Sádku. Z manželství Jana a Kateřiny Sedliských je doloženo narození syna :

Jan * 1817, Sádek

Janova rodina patřila zřejmě k chudým, protože žili v podruží. Jan Sedliský zemřel př.r. 1829, protože 39ti letá vdova Kateřina se
3.2.1829[374] znovu provdala za 41ti letého Václava Petržilku, c.k. vojenského vysloužilce a nájemníka v Sádku, syna Matěje
Petržilky z Boru na Chrasteckém panství.

 ***

19. století … zánik mlynářského řemesla v rodě Sedliských
Zde už skutečně najdete jen souhrn dat a informací získaných z matrik a pro nedostatek místa se věnuji pouze hlavní linii.
Charakteristické pro jednotlivé větve rodu je, že v 19. století Sedliských postupně opouštějí jednotlivé mlýny.

Zatím mám jen v některých případech doloženo, proč k tomu došlo. V Sedlištích u Jimramova vymřela po 227 letech života na mlýně
celá linie rodu Sedliských. Devátovský mlýn přešel sňatkem Veroniky Sedliské do rukou jejího manžela Františka Fixy a v další
generaci opět sňatkem dcery do vlastnictví rodu Kozlových. O kamenském mlýně se povídá, že jen mlynář Sedliský propil (ovšem to
zatím nemám ověřeno). O rodu Sedliských na předměstském mlýně v Poličce nemám zatím zjištěno nic bližšího a nakonec o
Kocourkovském mlýně v Sádku č. 91, kde sídlila přímá linie mých předků vím jen to, že přešel do rukou rodu Lidmilových.

***

9. generace

Barbora Sedliská

Barbora Sedliská, třetí dítě Matěje Josefa, mlynáře na Devátovském mlýně v Sádku a Magdalény roz. Jílkové, se narodila
19.8.1789 v Sádku 16. Ve 22ti letech se dne 25.10.1811[375] provdala za 23ti letého Františka Jílka, syna Jana Jílka, sedláka v
Sádku 26. Byli rodiči dětí :

1. Kateřina Jílková * př.r. 1819, Sádek 26 – Kateřina se 12.11.1838[376] provdala za Františka, syna mlynáře ze Sádku 91
Františka Sedliského a Terezie roz. Kadlecové – pokračování linie u Františka Sedliského

2. Mariana Jílková * př.r. 1827, Sádek 26 – Mariana Jílková se př.r.1845 provdala za Jana Kašpara, rolníka r Korouhve 168,
syna Václava Kašpara a Magdalény roz. Coufalové
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Marie, 19ti letá dcera Jana Kašpara a Mariany roz. Jílkové, se 27.11.1865[377] provdala za Václava Hlouše (syna Josefa Hlouše a
Anny roz. Soukalové) z Korouhve 105. Je tedy možné (dosud nebylo doloženo), že zde dochází ke spojení rodových linií Jana
Sedliského a Marie roz. Hloušové

3. Josef Jílek * př.r. 1849, Sádek 26 – Josef se př.r. 1849 oženil s Marií, dcerou Josefa Blažka ze Sádku 104 a Anny, dcery
Filipa Strašidly z Poličky – podměstí 105

Dále nebyla rodina prozatím sledována.

***

Jan Antonín David Sedliský

Jan Antonín David Sedliský narozený 30.12.1799[378] v Sádku 16, byl posledním dítětem, ale prvním synem mlynáře na
Devátovském mlýně Matěje Josefa Sedliského a Anny roz. Svěcené. Stal se proto dědicem mlýna. Před r. 1822 se oženil s Cecílií
Weissovou, dcerou Františka Weisse, svobodníka a rychtáře z Vendolí č. 1 a Terezie roz. Schauerové. V tomto manželství se
narodili :

1. Sebald František * 9.9.1822, Sádek 16[379] – dále prozatím nesledováno
2. Amálie Anna        * 13.8.1824, Sádek 16[380] – dále prozatím nesledováno

***

František Sedliský – hlavní linie

František Sedliský se narodil 1.12.1775[381] v Sádku 91 jako prvorozený syn mlynáře Josefa Sedliského a Veroniky roz.
Zárubové. Pokřtěn byl poličským kaplanem Josefem Smejkalem dne 1.12.1775. Františkovými kmotry se stali Jan Záruba z Poličky
– předměstí a Alžběta, manželka Františka Kozla z Poličky.

František se pravděpodobně v roce 1795 oženil s Terezií Kadlecovou[382] ( * 30.5.1775 v Telecím 106[383] ), dcerou Antonína
Kadlece, sedláka původem ze Spělkova a Johany roz. Žváčkové[384] z Telecího.

Z manželství Františka Sedliského a Terezie se narodilo deset dětí  :

1. Antonie * 7.2.1796, Sádek 91[385]
2. Josefa * 6.4.1798 v Sádku 91[386] – jelikož další dítě dostalo stejné jméno, Josefa asi zemřela před r. 1801

3. Josefa * 2.10.1801 v Sádku 91[387] – dále prozatím nesledováno
4. Antonín * 27.4.1805 v Sádku 91[388] – dále prozatím nesledováno
5. František * 12.3.1807 v Sádku 91[389]
6. Apolena * 5.6.1808 v Sádku 91[390] – hlavní linie
7. Kristýna * 27.3.1810 v Sádku 91[391]
8. František Josef * 21.2.1812 v Sádku 91[392]
9. Josef Antonín * 3.8.1814 v Sádku 91[393] – dále prozatím nesledováno

10. Josefa * 25.2.1817 v Sádku 91[394]

Všechny děti jsou v zápisech uvedeny jako manželské, svatba Františka a Terezie se tedy konala př. r. 1796.[395] František
Sedliský je r. 1796 doložen jako tovaryš.[396] Poměrně brzy, cca v 21 letech převzal po otci Kocourkovský mlýn v Sádku[397], kde
je doložen min. v letech 1796 – 1817[398] a min. od r. 1814 byl měšťanem poličským.

On a jeho současníci zažili obnovenou válku s Francouzi, při níž Napoleon se svým vojskem r. 1805 vtrhl z Rakouska na Moravu a
do Čech, kde 2.2.1805 zvítězil nad rakouským a ruským vojskem v bitvě u Slavkova.

František Sedliský zemřel po r. 1817[399]. Terezie Sedliská roz. Kadlecová zemřela 9.2.1839 v Sádku 91[400] jako 65ti letá.
Příčina její smrti není uvedena.

***

Josef Sedliský

Josef Sedliský se narodil 21.2.1777 v Sádku 91[401] jako druhé dítě Josefa Sedliského SE 8.1. a Veroniky roz. Zárubové.

Mlynářem na rodném mlýně se stal nejstarší bratr František, a proto si Josef musel hledat jiné zabezpečení. V matrikách obce Sádku
o něm nejsou žádné zprávy. Zřejmě se odstěhoval mimo sledovanou oblast.

***

Jan Sedliský

Jan Sedliský, třetí dítě sádeckého mlynáře Josefa a Veroniky, se narodil 8.8.1778 v Sádku 91.

Byl ženatý dvakrát. O první svatbě nemáme prozatím žádné zprávy. Jako 25ti letý vdovec se Jan Sedliský, mistr zámečnický v
Poličce na předměstí 1[402] dne 8.11.1803 oženil s Marií Annou Divišovou z Poličky, předměstí 26[403], dcerou měšťana Matěje
Diviše.

Text svatební smlouvy Jana Sedliského s Marií Annou Divišovou[404] :
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Dnes níže psaného roku a dne staly se smlouvy svadební celé, dobrovolné, dokonalé a nezrušitelné mezi panem Janem Sedliským,
vdovcem, též mistrem zámečnickým zdejším jakožto ženichem z jedný, pak ctnou, šlechetnou a bohabojnou pannou Marií Annou,
pozůstalou dcerou po nebožtíkovi panu Matějovi Divišovi mladším, s vůlím a vědomím obouch pánův dědův a spolu právně
ustanovených p. poručníkův, jakožto nevěstou ze strany druhé následovně :

Předně, jakož p. ženich Jan Sedliský, tak i panna nevěsta Marie Anna s vůlí a vědomím svých pánův dědův a spolu poručníkův sobě
slib stav manželský vespolek vejíti slíbili,  lásku, věrnost a upřímnost manželskou do obouch smrti pevně zdržeti rukou dáním si
stvrdili, tak že na ničemž jiným nepozůstává než aby duchovní kopulace následovala. Co se ale manželského zaopatření dotýká,
tehdy za ………….. pan ženich Jan Sedliský nastávající svou nejmilejší nevěstu a budoucí choti do svýho všeho  nynějšího i
budoucně mít mohoucího statek a nabytek hned ode dne kopulace za plnomocnou hospodyni a dědičku činí a přijímá, tak sice,
kdyby on pan ženich pannu nevěstu bez zanechání dědiče předemříti měl, ona panna nevěsta téhož všeho pozůstalého statek a na
čemkoliv pozůstávajícího nabytku sama jediná a pravá dědička bíti má; pakli by ale potřebný dědič pozůstati měl, tak ona zarovně s
dítětem stejný podíl podošáhne. Což naproti tomu za třetí pan Matěj Diviš a p. Franc Kozel, jakožto dědové a spolu poručníci na
místo jejich vnučky a jim svěřeného sirotka Marianny, nevěsty dobrým rozmyslem a domluveným způsobem nadpraveného pana
ženicha Jana Sedliskýho do její mateřskej a otcovskej pretense p…. 490 rýnských 49 3/4 kr. hned od datum copulace za hospodáře
a za dědiče přijímají s tím přísadkem, kdyby ona vnučka a nastávající nevěsta Marianna Divišová nadpraveného pana ženicha bez
zanechání potřebného dědiče předemříti měla, on tej pretense p… 490 rýnských 49 2/4 kr. samotný dědič býti má, pakli ale by dědič
pozůstal, tehdy jednostejný ……………ský podíl podošáhne.

Čtvrté přítomné smlúvy svadební svou platnost nabydou, když takový slavný magistrát, jakožto vrchporučník stvrdí a vtěliti povolí,
též kopulace duchovní se vykoná.

Spokojený jsou po…………………., by tyto smlúvy svadební i v nepřítomnosti vtěliti se mohly k potvrzení téhož jsou se potrefující
řádně podepsali a k bezeškodnému spolustvrzení páni svědkové dožádali. V Poličce dne 31. octobris 1803

            Matěj Diviš, děd a poručník                                                 Jan Sedliský, ženich

            Marianny Divišovej v zastoupení jejím                                Ludvík Kossina, svědek toho

            Franc Kozel, děd a poručník                                               Jan Zákrejs, svědek toho

            Marianny Divišový v zastoupení jejím                              

            Marianna Divišová, nevěsta

Předestojící svadební smlúvy se kam patří do knihy městskej ………………………. povolujou. Od magistrátu v Poličce dne 2.
novembris 1803.

Ant. Fišer, …….

V manželství mistra zámečnického Jana Sedliského a Marie Anny roz. Divišové se narodil nejméně jeden syn :

1. Josef * 1810, Polička, předměstí 1

Jan Sedliský byl kmotrem Apoleny, dcery Františka Sedliského a Terezie roz. Kadlecové. Dále nebyla rodina prozatím sledována.

***

Václav Antonín Sedliský

Václav Antonín Sedliský, sedmé dítě poličského měšťana a sádeckého mlynáře Josefa a jeho ženy Veroniky roz. Zárubové, se
narodil 28.11.1786 v Sádku 91. Jako 33ti letý se Antonín oženil 8.11.1819[405] s 28ti letou Terezií, dcerou Františka Blažka,
sedláka ze Sádku 65 a Terezie neznámého příjmení.

***

Františka Sedliská

Františka Sedliská, dcera mlynáře Josefa Sedliského a Veroniky roz. Zárubové, se narodila 13.9.1795[406] v Sádku 91 jako
poslední z devíti dětí. Ve 20ti letech se stala matkou nemanželské dcery jménem

Marie Anna * 13.6.1815, Sádek 91[407] – Marie Anna se 13.10.1862[408] ve 47 letech se provdala za nájemníka a nádeníka Filipa
Dvořáka, 52ti letého vdovce po Terezii Chválové ze Sádku 102

V 26ti letech se Františka provdala 28.5.1821[409] za 24ti letého mistra ševcovského Františka Fixu, syna Jana Fixy ze Sádku 47
a Anny roz. Češkové z Korouhve. Bližší informace jsem prozatím nezjišťovala.

***

Václav Sedliský

Václav Sedliský se narodil v Kamenci 45 mlynáři Janu Sedliskému a Anně roz. Michlové. Oženil se př.r. 1831 s Josefou, dcerou
Jana Filipi, sedláka z Herálce 50 a Kateřiny roz. Hejdukové z Pusté Kamenice, vdovou po Františkovi Ehrenbergerovi, mlynáři v
Oldříši 69. Václav a Josefa byli rodiči nejméně tří dětí :

1. Josefa Anna * 19.2.1831, Kamenec 45[410] – dále prozatím nesledováno
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2. Anna Marie * 19.9.1833, Kamenec 45[411] – 24.8.1852[412] se v 19ti letech provdala za Jana Feltla, rolníka v Sádku 56,
syna Josefa Feltla, rolníka v Sádku 1 a Anny Marie roz. Krejčí ze Sádku – dále prozatím nesledováno

3. Thekla * 13.9.1835, Kamenec 45[413] – dále prozatím nesledováno

Václav, měšťan poličský a mlynář kamenský[414] zemřel př.r. 1853 (viz narození vnučky Anny Marie Feltlové, kde je uveden jako
zemřelý). Další zprávy o rodině dosud chybí.

***

František Sedliský

František Sedliský, syn chalupníka Matěje Sedliského a Kateřiny roz. Nyklové, se narodil 31.8.1795 v Sádku 82. Ve 35ti letech
se František oženil 15.1.1830[415] se 17ti letou Terezií Nedělovou, dcerou sedláka Františka Neděly a Terezie roz. Dvořákové
ze Sádku 102. V jejich manželství se narodilo nejméně jedno dítě:

Terezie * 3.5.1832, Sádek 82[416]

František Sedliský zemřel př.r. 1890, vdova Terezie Sedliská roz. Nedělová zemřela ve věku 79 let 15.11.1890[417] o 3 hodině
ranní v Sádku 78 sešlostí věkem.

***

Filip Sedliský  – neurčená linie

Filip Sedliský ( * 27.2.1803 v Sádku 82 ), syn chalupníka Matěje Sedliského a Kateřiny  roz. Nyklové se ve 30ti letech dne
28.1.1834[418] oženil s 25ti letou Veronikou roz. Teskovou ( * 1809 ), dcerou Filipa Tesky[419] ze Sádku 52 a jeho manželky Máří
Magdalény Krejčí z Kamence 41 ( dcera Tomáše Krejčího a Anny roz. Sobotová ). Byli rodiči dětí :

1. Terezie * 10.11.1837, Sádek[420] – dále prozatím nesledováno
2. Františka * 11.11.1838, Sádek 86[421] – dále prozatím nesledováno
3. František * 1838 – dále prozatím nesledováno

51letý chalupník Filip Sedliský zemřel 2.7.1854[422] v Sádku 86 „následkem průtrže“ (= břišní kýla), vdova Veronika Sedliská roz.
Tesková zemřela v 76ti letech dne 6.2.1884[423] v šest hodin večer v Sádku 86 sešlostí věkem.

***

Josef Sedliský

Josef Sedliský se narodil r. 1786[424] v Nové Kamenci 26 v rodině familianta Jana Sedliského. v 31ti letech se Josef oženil
12.2.1817[425] s 31ti letou Kateřinou, dcerou tehdy již zemřelého Matěje Lorence, chalupníka ze Sádku a Kateřiny roz. Portlové.
Doloženo je narození syna :

Jan * 1817

Dále nebyla rodina zatím sledována.

***

8. generace

Antonie Sedliská

Antonie Sedliská se narodila 7.2.1796 v Sádku 91 jako prvorozené dítě mlynáře Františka Sedliského a Terezie roz. Kadlecové,

V 26ti letech se Antonie dne 23.12.1824[426] v Sádku provdala za 35ti letého Matěje Lorence, syna Jana Lorence, školního
dohližitele a sedláka v Sádku 46 ( říkalo se tam u Tomášů – zřejmě Tomášovský mlýn ) a Alžběty roz. Sedliské. V manželství
Antonie a Matěje se narodili:

1. František Serafin Lorenc * 7.4.1826, Sádek 46[427]
2. Antonie Lorencová * 1829, Sádek 46 – Antonie Lorencová se ve 27 letech provdala dne 15.7.1856[428] v Sádku za ani ne

20ti letého Františka Portla, sklenářského tovaryše, syna Jana Portla, chalupníka v Sádku 13 a Alžběty Trávníčkové ze
Sádku 30 – pokračování linie u Jana Sedliského

3. Jan Lorenc * př.r. 1833, Sádek 26 – př.r. 1853 se oženil s Josefou Faimonovou, dcerou sedláka Josefa Faimona ze Sádku
19 a Františky Broklové z Oldříše 64, zůstal jako hospodář na rodném gruntě v Sádku 46, s níž měl děti : Josefu ( *
27.12.1853 ), Františku ( * 11.2.1855 ), Annu ( 25.5.1856 ), Theklu ( * 19.9.1860 ), Marii ( * 31.8.1861 ), Františka Václava ( *
28.9.1862, † 31.10.1862 ).Janova manželka Františka zemřela po r. 1862. a Jan Lorenc se podruhé se oženil s Terezií roz.
Pichlerovou dcerou Filipa Pichlera, mlynáře v Jevíčku a Josefy roz. Filipi ze Sádku. Z tohoto manželství je doloženo
narození dcery Terezie ( * 20.9.1870 )

4. Václav Lorenc * 28.9.1845, Sádek 46[429]

Podrobnější informace o rodině chybí. Matěj Lorenc i jeho manželka Antonie roz. Sedliská zemřeli př.r. 1862.[430]

***
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František Sedliský

František Sedliský ( * 12.3.1807, Sádek 91[431] ) byl čtvrtým dítětem, ale prvním synem mlynáře Františka Sedliského a Terezie
roz. Kadlecové původem z Telecího.

V 31 letech se František Sedliský dne 12.11.1838[432] oženil s Kateřinou, dcerou chalupníka Františka Jílka ze Sádku 26 a
Kristýny Barbory roz. Sedliské v Sádku 16. V manželství se narodili :

1. Terezie Kateřina * 25.5.1839, Sádek 91[433], †10.1853 v 5 hod. odpoledne v Sádku 91 ve 14ti letech na záškrt[434]
2. Josef František Antonín * 16.3.1844, Sádek 91[435]

František Sedliský zemřel pravděpodobně 28.2.1851[436] v Sádku 91 na souchotiny.

***

Apolena Sedliská – hlavní linie

Apolena Sedliská, narozená 5.6.1808[437] v Sádku 91, byla dcerou mlynáře Františka Sedliského a Terezie roz. Kadlecové.
Pokřtil ji administrátor Josef Štefka v kostele sv. Jakuba v Poličce za přítomnosti kmotrů Josefy, manželky Tomáše Bartoňka,
sedláka v Jiříkově (?) na Rychumburském panství a Jana Sedliského, zámečníka z Poličky – předměstí.

V 18ti letech se jí narodila nemanželská dcera

Kristýna * 7.4.1826, Sádek 91[438]

Ve 22ti letech se Apolena dne 4.8.1829[439] v Sádku provdala za 23ti letého Josefa Šíra ( * 1806 )[440], hospodského v Líšni na
Novoměstsku na Moravě, syna hospodského Václava Šíra a Anny roz. Šabartové. V zápise narození vnučky Marcely Machové je
jako jejích bydliště uvedena Polička 206.[441]

***

Kristýna Sedliská

Kristýna Sedliská se narodila 27.3.1810[442] v Sádku 91 jako šesté dítě mlynáře Františka Sedliského a Terezie roz. Kadlecové.

Př.r. 1836 uzavřela Kristýna sňatek s Františkem Jílkem, rolníka v Sádku 101. V tomto manželství se narodila :

Kristýna Jílková * 29.6.1838, Sádek 101[443]

Zdá se, že Kristýnin manžel př.r. 1852 zemřel, neboť toho roku je Kristýna je uvedena jako matka nemanželských dětí :

1. František * 31.5.1852, Sádek 31
2. Kristýna * 31.5.1852, Sádek 31, †8.1855[444], příčinou úmrtí byla slabost

Kristýna Jílková r oz . Sedliská zemřela 9.3.1869[445] na výměnku v Sádku 101. Příčinou jejího úmrtí byla dušnost. (=
nediagnostikovaná tuberkulóza, popř. astma)

***

Josefa Sedliská

Josefa Sedliská se narodila 25.2.1817 v Sádku 91 jako poslední, deváté dítě mlynáře Františka Sedliského a Terezie roz.
Kadlecové. Ve 22ti letech se jí narodila nemanželská dcera

1. Barbora Kateřina * 3.10.1839[446], †12.1839[447]

Otec dítěte není uveden. Rok nato, dne 23.6.1840[448], se Josefa ve 23ti letech provdala za Jana Jílka, syna Františka Jílka ze
Sádku 26 a Barbory roz. Sedliské ze Sádku 16. Byli rodiči dětí:

1. Jan Jílek * př.r. 1840, Sádek 26 – Jan Jílek se př.r. 1860 oženil s Josefou Drašarovou z Korouhev 144, dcerou Františka
Drašara a Františky roz. Křížové v Korouhvi 46. – dále prozatím nesledováno

2. František Augustin Jílek * 24.3.1843, Sádek 26[449] – př.r. 1864 se František Jílek oženil s Annou Coufalovou, dcerou
Jana Coufala z Korouhve 9 a Magdalény roz. Bozděchové z Korouhve. Se svojí rodinou žil v Sádku 26 – dále prozatím
nesledováno

Blíže jsem se historii rodiny dosud nevěnovala.

***

Josef Sedliský

Josef Sedliský (* 1810, Polička, předměstí 1) byl synem ze druhého manželství mistra zámečnického Josefa Sedliského s Marií
roz. Divišovou. Zřejmě u otce se vyučil zámečnickému řemeslu.

Dne 7.1.1834[450], tedy ve 24 letech se Josef oženil s Marií Annou Čermákovou, dcerou provazníka Františka Čermáka z
předměstí 6 a Terezie Anny roz. Krejčí, dcery rychtáře ze Sádku 33. V manželství se narodili :
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1. Cecílie * 8.9.1834, Polička, předměstí[451] – dále prozatím nesledováno
2. Hubert * 27.10.1836 – Polička, předměstí[452] – dále prozatím nesledováno

Další informace o rodině prozatím nebyly zjišťovány.

***

František Sedliský

František Sedliský se narodil r. 1838 v rodině chalupníka Filipa Sedliského a Veroniky roz. Teskové. Ve 22ti letech se oženil
20.11.1860[453] se o pár měsíců starší Annou roz. Trávníčkovou ( * 22.11.1837, Sádek 41 ), dcerou Antonína Trávníčka ze
Sádku 78 a Anny roz. Lorencové ( dcera Martina Lorence ). Jejich dcerou byla

Marie * 2.3.1862[454], Sádek 86 – Marie se jako 22ti letá provdala 25.2.1884[455] za 23ti letého Františka Navrátila, služebného v
Sádku 91, syna Jana Navrátila, chalupníka z Borové 28 a Terezie roz. Drahošové z Českého Rybníku 43

V zápise narození dcery Marie je František Sedliský uváděn jako chalupník. Další fakta o této rodině nebyla dosud zjišťována.

***

Jan Sedliský

Jan Sedliský, syn Jana Sedliského a Anny roz. Šprojcarové, se narodil r. 1849 v Sádku. Už jako záložník 18. pěšího pluku se
Jan v necelých 25ti letech se 8.2.1875[456] oženil se sotva 16ti letou Josefou Tobiášovou, dcerou Jana Tobiáše ze Sádku 50 a
Josefy roz. Bednářové ve Staré Kamenci 69. V jejich manželství se narodili :

1. František * 1875, † 5.1.1879 v Sádku 50 na osýpku[457] ( = spalničky, příp. neštovice )

2. Augustin * 1896, † 25.9.1897 v Sádku 64[458] na vodnatelnost mozku

Více nebylo zatím zjišťováno.

***

Antonín Sedliský

Antonín Sedliský narozený r. 1852 byl synem Jana Sedliského a Anny roz. Šprojcarové. Dne 6.5.1875[459] se jako 23ti letý
oženil s Annou roz. Kinčlovou ( * 1856 ), dcerou tehdy již zemřelého Josefa Kinčla, chalupníka z Březin 54 a Mariany roz.
Vondráčkové v Soběšíně 47. Antonín je v zápise oddavek uváděn jako dělník v Sádku 92. Byli rodiči syna :

František * 1878, † 2.2.1879 v 5 hodin ráno v Sádku 54 na šarlach (= spála)

Další informace o rodině nebyly zatím zjišťovány.

***

Jan Sedliský

Jan Sedliský se narodil r. 1817[460] v rodině podruha Jana Sedliského a Kateřiny roz. Lorencové, dcery Matěje Lorence.

V 36ti letech uzavřel 6.11.1853[461] manželství s 33,5 letou Annou Šprojcarovou, dcerou Josefa Šprojcara, chalupníka ze Sádku
2 a Kateřiny roz. Vosmekové. V tomto manželství se narodili :

1. Marie Anna * 24.3.1844, Sádek 2[462] – Marie měla nemanželskou dceru Marii, která zemřela 23.9.1864[463] v 6ti měsících
na psotník. Marie se 21.7.1868[464] ve 24ti letech provdala za 34ti letého Filipa Odvárku ( * 22.9.1834 ), mlynářského
tovaryše v Sádku 16 pocházejícího z Herálce

2. Kateřina * 23.10.1845, Sádek 2[465] – Ve 30ti letech se Kateřina provdala 18.5.1876[466] za 43 letého Františka Hudrálka,
mlynářského pomocníka v Sádku 91 původem z Horní Radechové.

3. Jan * 1849 – dále prozatím nesledováno
4. Antonín * 23.5.1852, Sádek 2[467] – dále prozatím nesledováno
5. František * 8.4.1854, Sádek 53[468] – dále prozatím nesledováno
6. Františka * 28.3.1859, Sádek 46[469] – Františka se 20.11.1882[470] v necelých 24ti letech provdala za 25ti letého tkalce

Jana Svobodu ze Staré Kamence 3

Jan Sedliský je v zápisech oddavek svých dcer uváděn jako nádeník a podruh. On i jeho manželka Anna zemřeli př.r. 1875, neboť v
zápise oddavek syna Jana 8.2.1875 jsou uváděni jako zemřelí.

***

7. generace

Josef František Antonín Sedliský

Josef František Antonín Sedliský, syn Františka Sedliského, mlynáře v Sádku 91 a jeho ženy Kristýny Barbory roz. Sedliské
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původem ze Sádku 16, se narodil 16.3.1844[471]. Když bylo Josefovi sedm let, otec František zemřel na souchotiny. Dva roky
nato, r. 1853 zemřela také Josefova starší sestra Terezie Kateřina na záškrt.

Pravděpodobně roku 1867 se 23ti letý Josef oženil se 17ti letou Josefou Lorencovou, dcerou Františka Lorence, rolníka v Oldříši
78 a Josefy roz. Trojákové z Oldříše 80.

Ještě než se mladým manželům stačili narodit potomci, mladý mlynář dne 26.8.1867[472] o polednách zemřel ve věku 23 let. Jako
příčina smrti je uvedena tíže na prsou.

17ti letá vdova Josefa Sedliská se pak 29.9.1868[473] znovu provdala za 21ti letého Josefa Lipavského, sedláka z Desné 8 ( okr.
Litomyšl ), syna Josefa Lipavského a Doroty roz. Vodstrčilové z Makova. Nový hospodář převzal mlýn v Sádku 91. V jejich
manželství se narodila:

1. Anna Lipavská * 2.7.1870, Sádek 91[474]

Dále nebyla rodina prozatím sledována.

***

Kristýna Sedliská

Kristýna Sedliská se narodila 7.4.1826[475] v Sádku 91 jako nemanželské dítě Apoleny Sedliské a neznámého otce. Porodní
bábou při jejím narození byla Terezie, manželka Františka Neděly, sedláka ze Sádku 102[476]. Pokřtil ji Josef Chaloupka, jejími
kmotry byli Kristýna Anna Sedliská, dcera † Františka, mlynáře v Sádku 91 a Jan Borovský, chalupník v Sádku 90.

Kristýna měla pět nemanželských dětí[477] (z toho jednou dvojčata), všechny s otcem (nebo otci) neznámého příjmení.

1. Jan * 31.5.1850, Sádek 26[478] hlavní linie
2. Vincencie * 29.12.1853, Sádek 31[479]
3. František * 22.8.1856, Sádek 31[480], †9.1856 v Sádku 31 na psotník[481]
4. Marie * 6.9.1857, Sádek 24[482], †4.1858 v Sádku 24 na psotník[483]
5. Apolena * 9.1.1859, Sádek 24[484]

Zdá se, že matka Kristýna zanechala svou nemanželskou dceru po uzavření sňatku u rodičů ve mlýně a s manželem se ze Sádku
odstěhovala. Apolena musela se vší pravděpodobností velmi brzy odejít do služby a starat se o sebe sama. Podle data narození dětí
můžeme vysledovat, že r. 1850 žila v Sádku 26 u Jana Jílka, v letech 1853-56 v Sádku 31 a v letech 1857-59 v Sádku 24. Zůstala
pravděpodobně neprovdána, neboť její sňatek není v matrice oddavek pro farnost Sádek do r. 1900 zaznamenán.

V matrice zemřelých pro farnost Sádek se do r. 1900 její úmrtí nevyskytuje. Kristýna tedy buď zemřela po tomto datu nebo se
odstěhovala jinam. Další podrobnosti z jejího života nebyly dosud zjišťovány.

***

6. generace

Jan Sedliský – hlavní linie

Jan Sedliský, první z pěti nemanželských dětí Kristýny Sedliské a neznámého otce, se narodil 31.5.1850 v Sádku 26[485]. Při jeho
porodu asistovala porodní bába Alžběta Portlová ze Sádku 13. Pokřtil jej dne 1. června 1850 kaplan Josef Erben za přítomnosti
kmotrů Jana Jílka, rolníka ze Sádku 26 a Kristýny Jílkové, dcery Františka Jílka, rolníka ze Sádku 101.

Je zřejmé, že Kristýna s novorozeným Janem žila u Jana Jílka. Domnívám se, že zde zřejmě sloužila. Spolu s matkou měnil v dětství
bydliště asi podle její služby. V letech 1853-56 jsou doloženi v Sádku 31, kde se narodili další dva Janovi sourozenci, Vincencie a
František a v letech 1857-59 v Sádku 24, což je místo narození dalších dvou Janových sourozenců, Marie a Apolény. Patrně i Jan a
ostatní sourozenci odmala u těchto hospodářů pracovali.

Janovi byl dne 23.8.1873 v Josefově vystaven pas, potvrzující, že je příslušníkem c.k. 4. dělostřeleckého pluku.

27letý Jan Sedliský, už jako záložník a chalupník v Sádku 14, se po ohláškách 10., 17. a 24. února 1878 dne 26. února 1878[486]
oženil v Sádku se svojí vzdálenou příbuznou, 20ti letou, tedy dosud neplnoletou Františkou Portlovou (* 9.2.1857)[487], dcerou
Františka Portla, výměnkáře z chalupy v Sádku 13 a Antonie roz. Lorencové v Sádku 46. Oddal je kaplan František Janeček a
svědky byli František Jílek, chalupník v Sádku 26 a Jan Jílek, chalupník v Sádku 101. Královéhradecký biskupský ordinariát vydal k
tomuto sňatku 31.1.1878 pod č. 753 dispens od církevní překážky pokrevenství 3. kolena.[488] 

*

 stručně o rodině manželky 

František Portl se narodil r. 1836 v Sádku 13 jako syn chalupníka Jana Portla a Alžběty roz. Trávníčkové v Sádku 30. Vyučil se
sklenářem ( r. 1854-57 je uváděn jako tovaryš ). V necelých 20ti letech se František oženil 15.7.1856[489] se 27ti letou Antonií,
dcerou Matěje Lorence ze Sádku 46 a Antonie roz. Sedliské ze Sádku 91. Nová rodina žila v rodné Františkově chalupě v Sádku
13, kde se narodily čtyři jejich děti[490] :

1. Jan Portl * 24.11.1854, Sádek 13
2. Františka Portlová * 9.2.1857, Sádek 13[491] hlavní linie
3. Marie Portlová * 9.2.1863, Sádek 13, 20.6.1882 oddána s kovářem Josefem Růžičkou ( * 12.2.1856 ), †5.1888 Sádek
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4. Markéta Portlová * 14.6.1869, Sádek 13,19.8.1888 oddána s ovdovělým Josefem Růžičkou, kovářem v Sádku 6

Další informace o rodině nebyly dosud zjišťovány.

*

V manželství Jana a Františky Sedliských se narodily tři děti :

1. Marie * 30.4.1879, Sádek 14
2. Silvestr * 20.7.1880, Sádek 14
3. Kristýna * 29.3.1886, Sádek 14

Rodina žila v Sádku 14. Jan se r. 1889 zúčastnil jako svědek svatby své sestry Apoleny s Josefem Machem. Další informace o
rodině nebyly dosud zjišťovány.

Jan Sedliský zemřel více jak 50ti letý na zápal plic.[492] Další informace o rodině nebyly dosud zjišťovány.

***

Vincencie Sedliská

Vincencie Sedliská se narodila 29.2.1853[493] v Sádku 31 jako nemanželská dcera Kristýny Sedliské, dcery Františka
Sedliského, mlynáře v Sádku 91. Jméno otce je neznámé.

Asi roku 1876 se provdala za Josefa Macha (* 1853), chalupníka v Korouhvi 158, syna Jana Macha, chalupníka z Korouhve 4 a
Anny roz. Cachové, podruhyně v Korouhvi 4. Ještě před svatbou se Vincencii a Josefovi narodily dvě děti, později legitimované (
tzn. prohlášené za manželské )[494] :

1. Marcela Machová * 13.10.1875, Korouhev 158 – dne 5.2.1912 se Marcela provdala za Josefa Šmatlána z Telecího[495]

2. Josef Mach * 23.8.1874, Korouhev 158

Po uzavření manželství se narodilo dalších pět dětí[496] :

3. Jan Mach * 12.2.1877, Korouhev 158
4. Augustin Mach * 16,5,1878, Korouhev 158
5. Terezie Machová * 24.9.1879, Korouhev 158
6. Josefa Machová * 15.3.1881, Korouhev 158
7. Václav Mach * 16.9.1882, Korouhev 158, †4.1883[497]

Vincencie Machová zemřela 30.7.1889 v Korouhvi[498]. 36ti letý vdovec Josef se 25.11.1889[499] znovu oženil se sestrou své
první ženy Apolonií Sedliskou. Další informace o rodině nebyly zatím zjišťovány.

***

Apolena Sedliská

Apolena Sedliská, narozená 9.1.1859 v Sádku 24[500], byla pátým nemanželským dítětem Kristýny Sedliské a neznámého otce.
Pracovala jako služka v Sádku[501]. S otcem neznámého jména měla dvě nemanželské děti – dvojčata :

1. František * květen 1887, Sádek 101, †6.1887[502] po 21 dnech v 1 hod. odpoledne v Sádku 101 na psotník[503]

1. Marie * květen 1887, Sádek 101, † 19.6.1887[504] v 1 hod. odpoledne v Sádku 101 na psotník

Po smrti své sestry Vincencie v červenci r. 1889 se 30ti letá Apolena provdala dne 25.11.1889[505] v Sádku za 36ti letého
ovdovělého Josefa Macha. Svědkem na její svatbě byl m.j. i bratr Jan Sedliský.

Apolena se stala se nevlastní matkou šesti dětí, které zůstaly po zemřelé sestře. Další informace o rodině nebyly prozatím
zjišťovány.

***

Pradědeček Silvestr … a jeho současníci
Tato kapitola je prozatím z větší části věnována jen hlavní linii rodu, neboť o ostatních Sedliských ve 20. století mi chybí informace.

5. generace

Marie Sedliská

Marie Sedliská (* 30.4.1879 v Sádku) byla nejstarším dítětem Jana Sedliského a Františky roz. Portlové. Asi roku 1900 se
provdala za Jana Neumeistra ( * 22.6.1875 ) z Oldříše, kam se také novomanželé přestěhovali. V jejich manželství se narodilo 9
dětí[506] :

1. Marie Neumeistrová * 1901 Oldříš – provdaná Kodýtková v Klášterci nad Orlicí
2. Anna Neumeistrová * 1902 Oldříš – provdaná Kadidlová v Kamenci
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3. Jan Neumeister * 1904 Oldříš – v dospělosti žil v Borové
4. Růžena Neumeisterová * 1908 Oldříš – provdaná Lorencová v Oldříši
5. Hedvika Neumeisterová * 1906 Oldříš – zůstala svobodná
6. František Neumeister * 1904 Oldříš– v dospělosti žil v Poličce
7. Blažena Neumeisterová * 1916 Oldříš – provdaná Vavrušková ve Svitavách
8. Josef Neumeister * 1918 Oldříš – v dospělosti žil v Oldříši
9. Jaroslav Neumeister * 1921 Oldříš – žil v Bystrém u Poličky

Marie Neumeistrová zemřela 30. dubna 1952 v Oldříši ve věku 73 let, její manžel Jan zemřel jako 79ti letý dne 14. února 1954 v
Oldříši. Pohřbeni jsou na hřbitově v Borové. Další informace o rodině nebyly prozatím zjišťovány.

***

Silvestr Sedliský

Silvestr Sedliský, jediný syn chalupníka Jana Sedliského a Františky roz. Portlové, se narodil 20.7.1880 v Sádku 14[507].
Porodní bábou při jeho narození byla Alžběta Portlová ze Sádku 13. Silvestr byl pokřtěn 21.7. v sádeckém kostele kaplanem
Františkem Kuřilem. Kmotrem mu byl Jan Portl, rolník ze Sádku 13.

Silvestr se vyučil truhlářem. Před r. 1905 uzavřel sňatek s Žofií Růžičkovou (* 26.3.1882 v Sádku 6)[508], dcerou kováře Františka
Růžičky a Žofie roz. Tomšové ze Sádku 41.

*

 stručně o rodině manželky 

František Růžička se narodil 23.8.1816[509] jako syn Josefa Růžičky, šafáře v Rabsteinu a Anny roz. Hunchausnové ze Skalky
na Žlebsku. Byl ženatý celkem dvakrát. Jeho první manželkou, s níž uzavřel sňatek př.r. 1842, byla Marie Břeňová, dcera Františka
Břeně, chalupníka v Sádku 33 a Kateřiny roz. Vosmekové ze Sádku 95. V tomto manželství se narodily děti[510] :

1. Jan * 13.5.1842, Sádek 94 – kovář a chalupník v Sádku 41, př.r. 1865 se oženil a Josefou, dcerou Antonína Češky, rolníka v
Sádku 29 a Josefy roz. Zárubové z Oldříše 49

2. Marie * 23.2.1845, Sádek 94
3. František * 1.5.1847, Sádek 94
4. Rozálie * 22.7.1850, Sádek 94, †7.1852 Sádek 94[511]
5. Anastázie * 25.4.1853, Sádek 94
6. Josef * 12.2.1856, Sádek 94 – Vyučil se kovářem u svého otce v Sádku 6. Oženil se dvakrát, poprvé 20.6.1882[512] s Marií

Portlovou a po její smrti 3.5.1888[513] uzavřel 19.8.1888[514] sňatek s její sestrou Markétou. V době druhého sňatku žil v
Telecím  167 a živil se jako kovář.

7. Albína * 26.11.1859, Sádek 94 – provdala se 19.1.1882 ( jméno manžela neznámé )[515]

Marie Růžičková roz. Břeňová zemřela mezi l. 1859 – 1865, neboť dne 12.2.1866[516] se 49ti letý František Růžička podruhé oženil
s 19ti letou Žofií roz. Tomšů ( * 14.5.1846, Sádek 41 ), dcerou půlsedláka Václava Tomšů ( syn Jana Tomšů ze Sádku 41 a Alžběty
roz. Portlové ze Sádku 13 ) a Veroniky roz. Šestákové ( dcera Antonína Šestáka z Korouhve 115 a Anny roz. Škorpíkové z Korouhve
160 ). Ve druhém manželství Františka Růžičky se narodilo 5 dcer[517] :

1. Eleonora * mezi r. 1866 – 1868 (?), zůstala svobodná
2. Anna * mezi r. 1867 – 1869 (?), provdaná Dufková v Jimramově
3. Rozálie * 27.2.1870, Sádek 94, provdaná Dvořáková v Sádku
4. Josefa * mezi r. 1871 – 81 (?), provdaná Borovská v Sádku
5. Žofie * 26.3.1882, Sádek 6[518] – hlavní linie, porodní bábou u jejího narození byla Alžběta Portlová ze Sádku 13. Ona a

Václav Pokorný, tkadlec z Poličky 105 byli zároveň jejími kmotry při křtu.Žofie se př. r. 1905 provdala za Silvestra Sedliského

Další informace o rodině prozatím chybí.

*

Silvestr a Žofie bydleli téměř v sousedství, ke každé z obou chalup patřilo pole. Protože chalupa Růžičkových byla větší a Žofiiny
sestry byly pravděpodobně již vyvdány, zůstala mladá rodina bydlet u nevěstiných rodičů. V jejich manželství se narodily tři děti:

1. Jan * 3.6.1905, Sádek 6 – hlavní linie
2. Marie * 18.6.1909, Sádek 6
3. Stanislav * 12.11.1913, Sádek 36

Jak je patrné z místa narození dětí, někdy mezi lety 1909 – 1913 se Silvestr se svojí rodinou přestěhoval do většího hospodářství v
Sádku 36. Pocházel z rodiny drobného chalupníka a jeho touhou patrně bylo mít vlastní velké hospodářství. Proto i za cenu budoucí
velké dřiny a dluhů koupil od tří starých neprovdaných sester Benešových[519] zanedbaný grunt na kopci v Sádku č. 34. Stavení
bylo celé dřevěné a zchátralé, strojní vybavení žádné, pole zanedbaná. Postupně hospodářství zveleboval, přestavěl část stavení,
ale velká část práce přešla ještě na jeho syna Jana.[520]

Další informace o jeho životě zatím chybí. Silvestr Sedliský zemřel v roce 1960 jako 80ti letý, příčina smrti není známa. Manželka
Žofie jej přežila o plných 15 let. Ke konci života žila u své dcery Marie, provd. Marečkové. Zemřela v neuvěřitelných 93ti letech roku
1975. Podle současného stavu znalostí byla nejdéle žijícím členem rodu.
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***

Kristýna Sedliská[521]

Kristýna Sedliská, narozená 29.3.1886 v Sádku 14, byla posledním dítětem Jana Sedliského a jeho manželky Františky roz.
Portlové. Mnoho z jejího života není prozatím známo. Vím, že se provdala za ? Šprojcara a žili dále v chalupě v Sádku 14.

Kristýna Sedliská provd. Šprojcarová zemřela ve věku 71 let dne 17.3.1957. Příčinu smrti zatím neznám.

***

Dědeček Jan a my ostatní … aneb pamětníci a potomci ozvěte se
4. generace

Jan Sedliský [522]

Jan Sedliský, narozený 3.6.1905 v Sádku 6, byl nejstarším synem chalupníka Silvestra Sedliského a Žofie roz. Růžičkové. Chodil
do obecné školy v Sádku, kde tehdy působil učitel Josef Kašpar a slečna Emílie Tobolářová.[523] Jan se učil velmi dobře a rád by
dále studoval. Ovšem jako nejstarší syn musel převzít hospodářství, což celý život cítil jako křivdu. Práci v hospodářství neodbýval,
ale přesto si po celý život udržel velmi mnoho zájmů, především hudbu, literaturu, cvičení se tělovýchovném spolku Československé
strany lidové „Orel“ a ochotnické divadlo. Zároveň byl také dobrým organizátorem. Celý život hrál v sádeckém kostele na varhany a
vedl kostelní pěvecký sbor. Na mnoha nedatovaných fotografiích z mládí je zobrazen jako cvičitel (nebo funkcionář ?) Orla.

Dne 14.6.1932 se Jan oženil s Aloisií roz. Zárubovou ( * 20.9.1907 Sádek 92 ), dcerou mlynáře Jana Záruby a Aloisie roz.
Lidmilové z Borovnice.[524]

*

 stručně o rodině manželky 

Jan Záruba (* 8.9.1867 v Oldříši 82)[525] byl synem Josefa Záruby (* 1836)[526], mlynáře v Sádku 92 (syn Jana Záruby,
gruntovníka z Oldříše 82 a Josefky roz. Broklové z Oldříše 75) a Františky roz. Píchové z Oldříše (* 1841[527], dcery Františka
Píchy, gruntovníka z Oldříše 13 a Josefky, dcera Václava Pospíšila z Oldříše 72).

Dne 19.11.1893[528] se oženil s Aloisií Lidmilovou (* 5.7.1871, Borovnice 46)[529], dcerou Antonína Lidmily, rolníka v Borovnici
a Anny roz. Dobiášové z Borovnice 46. V manželství se narodily děti :

1. Františka * 3.3.1895, Sádek 92[530] (?) byla adoptována manželi Lidmilovými, mlynáři v Sádku 91, 21.7.1914 se provdala za
jejich syna Františka, †11.1974

2. Josef František * 15.8.1896, Sádek 92[531],oddán 26.1.1926 v Dolním Újezdě s Annou Kabrhelovou, †5.1969, pohřben v
Sádku

3. Jan * 14.5.1898, Sádek 92,oddán s Emílií Burešovou z Radčic u Skutče, †4.1952

4. Anna Marie * 29.5.1900, Sádek 92[532], při jejím porodu asistovala porodní bába Josefa Sedliská ze Sádku 64. Kmotry při
jejím křtu byli Anna Andrlová z Telecího 81 a František Lidmila, mlynář v Sádku 91. Anna Marie provdaná Švandová v
Kamenci zemřela 30.3.1972 a je pohřbena v Sádku

5. Marie * 16.5.1905, Sádek 92 – provdaná Řádková, †4.1987, pohřbena v Sádku

5. Aloisie * 20.9.1907, Sádek 92 – hlavní linie, provdaná za Jana Sedliského
6. František * 1913 – v dospělosti žil v Rozhraní

Jan Záruba převzal př.r. 1894 mlýn po svém otci Josefovi.[533] Další informace o rodině nebyly zatím zjišťovány. Datum úmrtí Jana
a Aloisie Zárubových není známo.

*

V manželství Jana a Aloisie Sedliských se narodily tři děti :

1. Jiřina * 23.4.1933 Sádek 36
2. Jan * 18.6.1934 Sádek 36
3. Stanislav * 14.10.1935 Sádek 36

Rodina vždy žila společně s Janovými rodiči, Silvestrem a Žofií Sedliskými v Sádku 36, kteří také měli po většinu života v
hospodářství hlavní slovo. Přibližně v roce 1937 se začalo s přestavbou další části starého stavení. Měly vyrůst nové chlévy a
zpředu i výměnek, který ale opatrný  Silvestr nedovolil pro dluhy dodělat. Pak vypukla válka. Během ní se sice oběma rodinám
podařilo splatit dluhy, ale k dokončení stavby již nikdy nedošlo.

Na konci války, snad od března 1945, byla na statku ubytována německá rodina Lochových, utečenci před frontou, jimž se říkalo
„národní hosté“. Bydleli v samostatné světničce, tzv. výměnku. Oba manželé byli již starší, hodní lidé, snad statkáři odněkud od
Vroclavi, neboť přijeli kočárem a s dalším těžkým povozem s věcmi a potravinami. O svém synovi, který byl na frontě neměli žádné
zprávy. Spolu s nimi přijela i služka, která u nich pracovala již dlouho a oni ji brali už jako rodinnou příslušnici. Tu posílali, aby v
hospodářství pomáhala. Lochovi s sebou vezli i jednoho francouzského zajatce, který bydlel v sousedství a docházel se starat o
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jejich koně. Pravidelně chodili do kostela, zejména jejich služka byla hodně pobožná. Paní Lochová několik dní před koncem války
zemřela v poličské nemocnici na těžkou cukrovku a je pochována na sádeckém hřbitově.

Před odsunem pracovala v hospodářství asi rok Němka Elsa s malou, tehdy asi dvouletou holčičkou Gabrielou, o níž se často
starala Janova dcera Jiřina. Po odsunu jim Elsa ještě asi dvakrát psala, ale Jan jí neodpověděl, protože česky psát nechtěl, německy
neuměl a nechtěl s překladem nikoho obtěžovat.

Přibližně v roce 1958 vstoupil Jan do jednotného zemědělského družstva. V r. 1966 se stal předsedou revizní komise.

Z posledních let jeho života jsou kdesi dochovány fotografie z divadelních ochotnických představení. Hrál např. v Klicperově hře
Rohovín čtverrohý a roli hostinského v Našich furiantech.

Jan Sedliský zemřel ve 62ti letech dne 12.6.1967 v poličské nemocnici na rakovinu ledvin. Je pohřben na hřbitově v Sádku.

Aloisie, která již tehdy trpěla osteoporózou, otevřeným bércovým vředem na noze a chodila proto o holi, dlouho sama v
hospodářství nezůstala. Stavení v Sádku 36 prodala a odstěhovala se ke své dceři Jiřině  provd. Bednářové do Kamence 9. Svého
manžela přežila o více jak 19 let, zemřela 15.8.1986 v 79ti letech, pohřbena byla v Sádku.

Při tomto stěhování bohužel zmizelo mnoho věcí, dokladů, Janových poznámek a korespondence, které by jistě pomohly k bližšímu
osvětlení novější historie rodu. Pokud u nových majitelů náhodou něco zůstalo, pak byla zkáza dovršena před cca 10ti lety, kdy
stavení vyhořelo.

[534]Mnohokrát jsem se s babičkou nesetkala, ale v mých vzpomínkách zůstává jako drobná, kvůli nemoci stále více a více sehnutá,
bělovlasá, celoživotní prací v hospodářství předčasně zestárlá, ale přes všechna trápení mírná a usměvavá. Prostě babička jako z
pohádky.

Na dědečka mám vzpomínky pouze dvě. První, když na mnou jako 3letou, přijeli s maminkou na Peklo (samota mezi Korouhví a
Jedlovou), kde jsem žila u „dědečka a babičky“ Luňáčkových, aby nám řekli, že tatínek zemřel. A podruhé, když jsem se chystala
jako budoucí prvňáček do školy a dědeček mi přivezl knížku – vyprávění o životě divoké kachny. Tuto knížku máme jako památku
dodnes.

Můj blízký vztah k historii rodu Sedliských zcela jistě ovlivnilo čtrnáct dní, které jsem v srpnu 1968 strávila u babičky v Sádku. Tehdy
jsem jako každé zvědavé dítě „prozkoumala“ celé stavení a vzpomínám si mimo jiné na skříň po dědečkovi plnou knih, not, dopisů,
poznámek a jiných dokumentů, jejichž význam jsem tehdy nedokázala pochopit a dnes by pro mne byly nejcennějším dědictvím. Od
té doby ve mě zůstává pocit, že dědeček musel být přemýšlivý člověk s přirozenou inteligencí, širokým rozhledem a různorodými
zájmy, který se, přestože nedosáhl žádného vzdělání, sám pro své vlastní uspokojení celý život vzdělával.

Věřím, že pamětníci, kterým se tato práce dostane do ruky, přispějí u upřesnění a doplnění informací o našich předcích.

 ***

Marie Sedliská

Marie Sedliská, dcera Silvestra Sedliského a Žofie roz. Růžičkové, se narodila 18.6.1909 v Sádku. Před r. 1933 se provdala za ?
Marečka, nímž měla dva syny

1. Jan Mareček * 1933, Sádek
2. Josef Mareček * 1937, Sádek

Rodina žila v Sádku. Marie provd. Marečková zemřela 29.3.1982.

***

Stanislav Sedliský

Stanislav Sedliský se narodil 12.11.1913 v Sádku 36 jako poslední dítě Silvestra a Žofie roz. Růžičkové. Vystudoval učitelský
ústav (snad v Poličce ?) a stal se učitelem. Př.r. 1941 se oženil s Marií zatím neznámého příjmení. V jejich manželství se narodili tři
synové :

1. Stanislav * 7.5.1941
2. Jiří * 1943
3. Pavel * 1954

Rodina žila v Rychnově, kde také Stanislav dne 13.11.1973 zemřel.

     xxx

Odkazy:

[1] „…Brychta, Jíra Hrstků, Jan Uchytil ze vsi Trhonic poddaní naši, vysvětlivši to, že jest dotčený Jan, rychtář sedlištský, též
poddaný náš s Markétou, manželkou svou v stav s. manželství, podle nařízení církve svaté křesťanský vstoupil“ ( Zachovací list
Jana, rychtáře sedlišťského a Markéty a dítek jeho ) – Kniha výhostů a zachovacích listů 1525 – 1672, OA Litomyšl, archiv města
Poličky II, inv.č. 235 ]

[2] „..v témž manželství, že jest Jana, syna svého v též vsi Trhonicích splodil. Nicméně Pavel Buřvalů, Matěj Matějek, Vaněk
Loukotků ze vsi Daňkovic …. vysvědčili, že sou Václav, Viktorin, Jiřík od téhož Jana rychtáře a Markéty, manželky jeho ( byvši ve vsi
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Daňkovicích v sousedství ) na tento svět pořádně a poctivě splozeni. An také Jan Trpín, Jan Vondrů, Tobiáš Vernousů ze vsi Sedlišť
poddaní naši jednomyslně seznali, že sou Matěj, Mikuláš, synové dotčených rodičův v též vsi Sedlištích v řádném a křesťanském
manželstvu na tento svět splozeni. ( Zachovací list Jana, rychtáře sedlišťského a Markéty a dítek jeho )

[3] Registra urbární 1552, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/66

[4] Kniha výhostů a zachovacích listů 1525 – 1672 ( OA Litomyšl, Archiv města Poličky II/235 )

[5] Pokud neznám přesná data narození, předpokládám, že muž se ženil alespoň jako 20ti letý a žena se vdávala alespoň jako 18ti
letá.

[6] Zápisy německobrodského měšťana Jana Bydžovského ( Jiří Sochr, „Havlíčkův Brod a staletí“, str. 127, vysvětlivka č.120 – kopie
v soukromém archivu )

[7] Vit zápis v Knize výhostů a zachovacích listů 1525 – 1672 : „Léta 1629 v sobotu den sv. Václava za purkmistra p. Václava
Šmejsrle Matěj Štros, Jan Vuhta(?) jinak Holej a Jíra Havlů vše ze vsi Dalečína …….vysvědčili jednomyslně, že jest Jan, syn po
někdy Matějovi, mlynáři ze vsi Sedlišť od rodičů poctivých, řádně v stav manželství sešlých, otce Matěje mlynáře a Alžběty, matky
jeho pošel a splozen“  Þ sňatek se konal v Dalečíně, kde se narodil syn Jan Þ narodily se zde pravděpodobně i všechny předchozí
děti ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/235 )

[8] Byl-li otec Matěj od r. 1588 nájemcem sedlištského mlýna a narodil-li se Jan v Dalečíně, pak se musel narodit před r. 1588 a tím
je určeno i přibližné narození předchozích sourozenců.

[9] Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 – 1673 ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky
II/240 )

[10] Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v soukromém
archivu

[11] Jindřich Růžička, Josef Krušina, „Dějiny města Poličky, Kruh Hradec Králové 1968, str. 51

[12] kšaft = závěť; existence závěti doložena v gruntovní knize v zápise o převzetí mlýna synem Kašparem 15.7.1620

[13] V době úmrtí otce byl Kašpar již dost starý na to, aby mohl mlýn převzít, ale protože se tak nestalo, předpokládám, že převzetí
mlýna bylo něčím vázáno.

[14] Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ), zápis o převzetí mlýna
Kašparem, synem po Matějovi mlynáři.

   Není uvedeno Janovo příjmení, proto se domnívám, že by se mohlo jednat o Jana z rodiny – tedy pravděpodobně Matějova bratra,
Kašparova strýce. Pokud je tento předpoklad pravdivý, potvrzuje, že Matěj mohl být synem rychtáře Jana, jehož nejstarší syn se také
jmenoval Jan.

[15] Nykodémovo přízvisko Kopecký se poprvé objevuje z zápise o koupi mlýna Václavem mlynářem r. 1653 ( Gruntovní kniha
Sedliště, Nedvězí, Trhonice, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )

[16] Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 – 1673, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240

[17] Cena gruntu byla 300 kop gr. míš., Nykodém zaplatil hotově 33 kop. Ke gruntu bylo přidáno m.j. 23 měřic ovsa, 5 měřic
ječmena, z čehož soudím, že se koupě udála až po sklizni – tedy na podzim.

[18] zápis o koupi mlýna Jiříkem mlynářem [ Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města
Poličky II/240)]

[19] Viz zápis o narození syna Martina 8.11.1644, otec Nykodém Kopecký, matka Dorota [ Matrika narození Polička 1642 – 1764 (
SOA Zámrsk, inv.č. 1652 N )] Za kmotry novorozeného Martina Kopeckého byli Pavel mlynář, Šimon rychtář a Kedruta Portlová.

[20] zápis o koupi mlýna Václavem mlynářem [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky
II/283 )]

[21] O příslušnosti rodiny k nekatolickému náboženství svědčí vlastnictví knih – postil „s vírou katolickou nesrovnalých“ ještě r. 1708 [
viz rozdíl po neb. Matějovi Sedlištským  z 21.5.1708 v Gruntovní knize Sedliště 1654 – 1752 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky
II/283)]

[22] zápis placení úroků Václava mlynáře [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice [ OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283)] –
Nikde není ani náznak, že byl Nykodém měl dceru. Předpokládám proto, že Dorota byla po Alžbětě Nykodémovou druhou
manželkou.

[23] Datum narození je odvozeno na základě narození bratra Jana před r. 1588 v Dalečíně. Pokud byl Kašpar nejstarším synem,
musel se narodit minimálně o dva roky dříve.

[24] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )

[25] informace z knihy Antonína Hájka „Královské věnné město Polička do roku 1838“ – opis str. 41

[26] Datum narození je odvozeno na základě narození bratra Jana před r. 1588 v Dalečíně. Pokud byl Jiřík starší než Jan, musel se
narodit minimálně o rok dříve.
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[27] O tom, že Jiřík měl za manželku Dorotu svědčí až svatební smlouva Doroty, pozůstalé vdovy po Jiříkovi, mlynáři v Sedlištích a
Jakuba Haužvrle ( Kniha svatebních smluv ( vesnice ) 1607 – 1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 )

[28] Dětí bylo pravděpodobně více, protože při prodeji mlýna Václavovi se uvádí, že „Dorotě, vdově po Jiříkovi mlynáři s sirotky
jejími“ připadlo 120 zl. 20 gr. podílu. Všechny děti se musely narodit před r. 1642, kdy začínají matriky, protože zápisy o jejich
narození v matrice chybí. Dospělosti se dožila pravděpodobně jen Anna, která je doložena při výplatě podílu r. 1674 jako manželka
Jiříka Trávníčka. V zápise je uvedeno : „na spravedlnost Anny, manželky jeho, která jest dcera pozůstalá po Jiříkovi mlynáři…“ [
zapsáno u Tomáše, mlynáře v Sedlištích ( Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] Þ
žádné další dítě po Jiříkovi se nedožilo roku 1674, protože celý podíl ze sedlišťského mlýna připadl Anně

[29] Viz zápis týkající se Tomáše, syna zůstalého po neb. Janovi Sedliským mlynáři [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice (
OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )]

[30] Ladislav Procházka, „Zjišťování cen a mezd v minulosti“ ( součást Sborníku k základům genealogie, Praha 1988, sestavil Rudolf
Melichar a kol. )

[31] Kniha pamětní Jana Sedliského sepsaná v letech 1812-39 – kopie v soukromém archivu, originál v OA Litomyšl

[32] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v
soukromém archivu

[33] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )

[34] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )

[35] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v
soukromém archivu

[36] zdroj :  Jindřich Růžička a Josef Krušina, „Dějiny města Poličky“, Polička 1968, str. 57, 58

[37] Viz Kniha pamětní Jana Sedliského – kopie v soukromém archivu, originál v OA Litomyšl. Z těchto čísel lze odvodit, že v r. 1643
stál kůň  asi 12 zl. 13 gr., kráva 8 zl. a ovce 1 zl.

   Jan Karafiát ve svých pamětech ovšem uvádí na základě knihy F. Stilla „Paměti městečka Imramova“, že „16. června 1643 dali si
Švédové vše potřebné dodat i výpalné zaplatit, druhého dne pak městečko ( Jimramov ) vydrancovali a vypálili. Kdo se tedy podílel
na drancování v Sedlištích těžko říct.

[38] Kniha svatebních smluv ( vesnice ) 1607 – 1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 ) – kopie v soukromém archivu

[39] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )

[40] Roku 1657 přijala Dorota osobně výplatu z podílu na mlýně a 4.7.1674 prodala provdaná dcera Anna druhou polovinu podílu (
pravděpodobně zděděnou po matce Dorotě ) Tomášovi, novému majiteli sedlišťského mlýna ( První polovinu podílu, pravděpodobně
tu která na ni připadla po rozdělení s matkou, prodala Anna již r. 1670 )

[41] Byl-li otec Matěj od r. 1588 nájemcem sedlištského mlýna a narodil-li se Jan v Dalečíně, pak se musel narodit před r. 1588.

[42] Kniha výhostů a zachovacích listů 1525-1672 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/235 )

[43] Na poličském panství tehdy nebyl cech zřízen.

[44] František Pojmon, „Polná, popis dějepisný, místopisný a statistický“, str. 145 – kopie knihy v soukromém archivu

[45] Kniha výhostů a zachovacích listů 1525 – 1672 ( OA Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/235 ) – kopie v
soukromém archivu

[46] Spodní hranice vychází z data vydání zhostního či zachovacího listu. Ke dni jeho vydání nemohl být Jan dosud ženatý, protože
pak by byl list vydán pro něj i pro manželku.

   Vrchní hranice oddavek je odvozena z toho, že v rozdílu po † Jiříkovi Kocourkovi z r. 1651 je zápis : „vynímá se Marianě, mlynářce
po Janovi Sedlišťským, předešlém manželu jejím …. co neb. Jiříkovi Kocourkovi půjčil na koupení koní 15 zl.“ Této půjčce odpovídá
další zápis z r. 1632 : V pondělí svatodušní … poznamenalo se, že Jiřík Kocourek Pavlovi ( Honsovi = nevlastní syn ) koně 1 ze 15
zl. a peněz 5 zl., činí 20 zl … odvedl“ ( Gruntovní kniha Telecí, Sádek, Modřec 1601-1653 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/297 )
Þ lze předpokládat, že Jiřík Kocourek si od Jana Sedliského půjčil jako od zetě – tedy v rámci rodiny.

[47] doložena svatební smlouva z r. 1620 ( Kniha svatebních smluv ( vesnice ) 1667-1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307
)

[48] Viz rozdíl po † Jiříkovi Kocourkovi z r. 1651 a následné rozdělení podílu dcery Mariany „mezi ní a sirotky po Janovi Sedlišťským
mlynáři, předešlém manželu jejím“ ( Gruntovní kniha Telecí, Sádek, Modřec 1601-1653 [ OA Litomyšl, archiv města Poličky II/297 ])
– kopie v soukromém archivu

[49] Janův bratr Václav vyplatil podíl na sedlišťském mlýně dědicům po Janovi poprvé r. 1652, a to k společnému podělení, tzn. že
žádné z dětí nebylo dosud plnoleté, nemohly se tedy narodit dříve než r. 1629 ( Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 –
1673 ). Žádné z dětí není zapsáno v matrice narozených vedené od r. 1642 Þ všechny se narodily před r. 1642

[50] Datum narození je odvozeno od svatby rodičů a Tomášovy přibližné svatby.
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[51] Index oddavek nevěsty 1648-1828 ( SOA Zámrsk, inv. č. 1688 O )

[52] Viz zápis u Matěje, mlynáře v Sedlištích, Tomášova syna z 18.2.1698 : „dle rozdílu v starých registřích zapsaného Jana
Sedlistskýho Alžbětě spravedlnosti náleželo 21 zl. 3 gr., na tu pak sumu přijavše 4 zl., a tak k dobrání přichází 17 zl. 3 gr. 2 d.,
takovou s dobrým rozmyslem p. Tobiáš Hledík s vůlí a vědomím Alžběty, manželky své Matějovi Sedliskému, držiteli téhož gruntu
odprodal“ [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )]

[53] Viz věk 73 let u data úmrtí 25.7.1716 Þ * 1643

[54] Viz dříve citovaný rozdíl po † Jiříkovi Kocourkovi z r. 1651.

[55] Viz dříve citované závěry k data Janovy svatby.

[56] Zápis o koupi sedlišťského mlýna bratrem Jiříkem 4.3.1637 ( Gruntovní kniha Sedliště, Modřec, Široký Důl 1572 – 1673 )

[57] Viz dříve citovaný rozdíl po † Jiříkovi Kocourkovi z r. 1651, kde je Mariana, vdova po Janu Sedlišťském uvedena jako manželka
Ondřeje Fixy. Domnívám se, že Jan mohl zemřít už před r. 1648, protože by bylo logické, aby sedlišťský mlýn po zemřelém Jakubu
Haužvrlovi převzal další bratr v pořadí, kterým byl Jan a nikoliv Václav, který se stal majitelem mlýna. Je ovšem možné, že Jan byl
natolik dobře zabezpečen, že o nájem mlýna nestál. Nejzazší hranicí Janova úmrtí je rok 1643, kdy se narodil poslední syn Matěj.

[58] Antonín Hájek, „Královské věnné město Polička do roku 1838“, Polička 1890

   „Dne 16. června 1643 dali si Švédové vše potřebné dodat i výpalné zaplatit, druhého dne pak městečko ( Jimramov ) vydrancovali
a vypálili ( Jan Karafiát, „Paměti spisovatele Broučků“, Praha 1919 )

[59] Nejstarší Janův syn se jako dospělý zakoupil na mlýně v Sedlištích. Protože nepřevzal majetek po otci, je jasné, že žádný
nezůstal.

[60] V matrice Polička 1648-1712 ( SOA Zámrsk, sign 1662 O )  je 29.2.1651 uveden sňatek Mariany, pozůstalé vdovy po Janu
Sedlišťským s Ondřejem Novotným ze Sádku. Domnívám se, že se jedná o přezdívku Ondřeje Fixy.

[61] Viz rozdíl po Jiříkovi Kocourkovi a následný rozdíl z Marianina dílu [ Gruntovní kniha Telecí, Sádek, Modřec 1601 – 1653 ( OA
Litomyšl, archiv města Poličky II/297 )] – kopie v soukromém archivu

[62] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v
soukromém archivu

[63] R. 1653 je doloženo, že Mariana naposled přijala výplatu podílu osobně. R. 1666 je doloženo, že výplatu podílu převzal Ondřej
Fixa. ( Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 )

[64] Těžko by si bral vdovu se třemi dětmi v mladším věku než ve 20ti letech. Spíše byl starší.

[65] Jedná se o téhož Jana Zezulu, který r. 1621 koupil grunt od Nykodéma, 2. manžela Alžběty, vdovy po Matějovi mlynáři.

[66] Grunt po Janu Zezulovi byl přepsán na vdovu Marianu v pátek 10.7.1629 a v neděli 20.3.1631 jej převedla na svého manžela
Pavla. [ Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )] – kopie v
soukromém archivu

[67] Viz rozdíl po Janu Zezulovi ze 17.7.1629, kdy na Marianu a každé ze tří uvedených děti připadl podíl po 17 zl. 30 gr. [ Gruntovní
kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 )] – kopie v soukromém archivu

[68] Viz rozdíl po Pavlovi provedený r. 1653, kde jsou jako děti uvedeni : Hanuš, Václav a Jiřík, další dvě jména jsou nečitelná, podle
koncovek -vi je zřejmé, že se jedná o syny [ Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl,
archiv města Poličky II/240 )] – kopie v soukromém archivu

   Všechny děti se narodily před r. 1643, odkdy jsou vedeny matriky. neboť v nich žádné není zapsané.

   Pavlovi potomci zemřeli všichni před 5.5.1683 a jediný Matouš zanechal dědice – viz rozdíl po Pavlovi z 5.5.1883, kde jsou uvedeni
jen Matouš a Rozina, děti † Matouše [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )]

[69] Veškeré informace vycházejí ze zápisů v gruntovní knize Sedliště, Nedvězí, Trhonice 1554 – 1752 ( OA Litomyšl, archiv města
Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[70] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – zápis Václava,
sedlišťského mlynáře – kopie v soukromém archivu

[71] Příjmení „Sedlišťský“ se objevuje na svatební smlouvě Václavova syna Jana, kde se uvádí : „Jan, syn Václava Sedlišťského,
mlynáře ze vsi Sedlišť“ – jde tedy nade vší pochybnost o příjmení [ Kniha svatebních smluv 1607-1704 ( OA Litomyšl, archiv města
Poličky II/307 )] – kopie v soukromém archivu

[72] Křest žádného dítěte není zapsán v matrice, která je vedena od roku 1643, proto předpokládám, že se narodily před r. 1643

[73] Doložen na svatební smlouvě z 24.1.1664 [ Kniha svatebních smluv 1607-1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 )] –
kopie v soukromém archivu

[74] Doložena na svatební smlouvě z 3.1.1671 [ Kniha svatebních smluv 1607-1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 )] –
kopie v soukromém archivu
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[75] Společně s ostatními dvěma sourozenci doložena v rozdílu po Václavovi Sedlistském – vložen v zápise následujícího majitele
mlýna Tomáše [ Gruntovní kniha Sedliště, Telecí, Trhonice ( OA Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/283 )] – kopie
v soukromém archivu

[76] Matrika narození Polička 1642 – 1764, SOA Zámrsk, inv.č. 1652 N, str. 6

   Vzhledem k místu narození není jisté, zda Veronika byla skutečně  dcerou Václava, mlynáře ze Sedlišť. O jiném Václavu
Sedliském však zatím nejsou doklady. Pokud byla skutečně Václavovou dcerou, musela zemřít před r. 1677, protože v rozdílu po
Václavovi provedeném dne 29.1.1677 již není uvedena.

[77] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v
soukromém archivu

[78] informace se objevuje v Gruntovní knize Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky
II/240 ) v zápise z 1.9.1648 o prodeji sedlišťského mlýna Václavovi. Kocourkovský mlýn vyhořel v období mezi 24.12.1647 ( poslední
uvedený zápis v gruntovní knize před Václavovou koupí mlýna, a tam se o požáru nic nepíše ) a před  20.5.1648, kdy Václav koupil
sedlišťský mlýn. V městské listině z 20.5.1658 se píše „Kterýžto mlýn v tom čase do gruntu shořel, jakým způsobem až dosavád
dojista věděti se nemůže“ – viz A. Hájek, Královské věnné město Polička do roku 1838. – ověřit možnou souvislost s průtahy
švédských a císařských vojsk – opis knihy v soukromém archivu

[79] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/283 ) – kopie
v soukromém archivu

[80] Zde se poprvé objevuje Nykodémovo přízvisko Kopecký.

[81] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[82] Tato povinnost přecházela i na všechny následující majitele mlýna [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl,
archiv města Poličky II/283 )]

[83] A. Chalupa, M. Lišková atd., „Tereziánský katastr český“, Praha 1964 ) – výpis z knihy v soukromém archivu

[84] Kniha svatebních smluv pro vesnice poličského panství 1607 – 1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 ) – kopie v
soukromém archivu

[85] Rozdíl po Václavovi Sedlitském, mlynáři sedlišťském  vloženo v zápise Tomáše [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice (
OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[86] Gruntovní kniha Telecí, Pustá Rybná, Borová, Sedliště 1572 – 1673 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ) – kopie v
soukromém archivu

[87] Viz rozdíl po Jiříkovi Fainemonovi a Zuzaně, manželce jeho = součást zápisu o koupi sedlišťského mlýna Tomášem.
Předpokládám, že se narodili před r. 1643, protože nejsou uvedeni v matrikách. [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice 1554 –
1752 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[88] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[89] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[90] Viz zastoupení Tomáše Tobiášem Hledíkem při prodeji podílu na sedlišťském mlýně. [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí,
Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[91] Gruntovní kniha Telecí, Sádek, Modřec 1601 – 1653 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/297 ) – kopie v soukromém archivu

[92] Tomášovy děti z obou manželství jsou vypsány v rozdílu po Tomášovi Sedliském z 22.12.1691 – v zápise syna Matěje [
Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[93] Index oddavek – muži, 1648 – 1813 Polička ( SOA Zámrsk, inv. č. 1687 O )

[94] Viz věk 86 let u data úmrtí 11.6.1746 Þ * 1660

[95] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[96] náradník = tříhranné železo na rádle, které rozhrnovalo půdu na dvě strany

[97] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/283 ) – kopie
v soukromém archivu

[98] František Pojmon, „Polná, popis dějepisný, místopisný a statistický“, str. 54 – kopie knihy v soukromém archivu

[99] Kniha pamětní Jana Sedliského sepsaná v letech 1812-39 – kopie v soukromém archivu, originál v OA Litomyšl

[100] Index oddavek – muži, 1648 – 1813 Polička ( SOA Zámrsk, inv. č. 1687 O )

[101] Věk 36 let u data úmrtí 23.6.1715 [ Index  zemřelých 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, inv. č. 1689 Z )]

[102] Kniha svatebních smluv pro vesnice polič. panství 1607 – 1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 ) – kopie v
soukromém archivu
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[103] Matrika Korouhev 1690 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 641 NOZ )

[104] Viz rozdíl po otci Tomášovi ze dne 22.2.1691, kde Danielův díl připadá k rozdělení mezi ostatní – viz zápis u Matěje [ Gruntovní
kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[105] „Dne 8. augusti (1711) pochováno jest mrtvé tělo jménem Pavel, vlastní syn po nebožtíkovi Tomášovi, mináři sedlišťským“ [
Matrika Korouhev 1690 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1641 NOZ ), str. 185

[106] Kniha svatebních smluv pro vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/309 ) – kopie v
soukromém archivu

[107] jeho otec Jan Tobiášů, syn Mikoláše, kováře sedlišťského zemřel 1.4.1708 [ Matrika Korouhev 1690 – 1782 ( SOA Zámrsk,
sign. 641 NOZ )]

[108] Kopie listiny ze SOA Litomyšl v soukromém archivu.

[109] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice, ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/283 ) –
kopie v soukromém archivu

[110] doloženo v Matějově kupní smlouvě [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )]
– kopie v soukromém archivu

[111] Matěj se narodil před r. 1655, v době otcova úmrtí mu tedy bylo více jak 36 let. Věk Kateřiny je třeba dohledat věku uvedeného
u oddavek. Pokud se vdávala cca v 25ti letech, byla narozená r. 1754.

[112] Viz svatební smlouva Filipa Sedlištského a Judity Romportlové z 1.9.1707, kde je Jakub Sobota uveden jako otčím ženichův. (
Kniha svatebních smluv  vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/308 ) – kopie v soukromém
archivu

[113] V gruntovní knize Nedvězí, Trhonice, Sedliště 1654  – 1752 je uvedeno, že Jakub Sobota prodal r. 1720 starou chalupu Franci
Faimonovi z Korouhve a postavil novou.

[114] Viz věk 73 let u data úmrtí 25.7.1716 Þ * 1643

[115] Index oddavek Polička 1648 – 1813 – muži ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[116] Matrika narození Polička 1642  1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[117] Index oddavek Polička 1648 – 1828 – ženy ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[118] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[119] Kniha svatebních smluv  vesnice poličského panství 1704 – 1785 – kopie v soukromém archivu

[120] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[121] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[122] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[123] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[124] Index narození Polička 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[125] Index narození Polička 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[126] Index narození Polička 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[127] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 ). Bernartovská pustina nějak souvisela i s
osobou Ondřeje Fixy ( 2. manžela Mariany Sedliské roz. Kocourkové ), neboť v zápise je uvedeno, že Václav Tichý měl platil
sádeckému záduší 69 zl. skoupených od Řeháka Fixy. – kopie v soukromém archivu

[128] uvedeno v zápise Matěje Tesky při koupi pustiny 22.5.1686 [ Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města
Poličky II/298 )]. – kopie v soukromém archivu

[129] Za Šimona Tesku se provdala Matějova teta Anna Kocourková, Matěj byl tedy Šimonův bratranec.

[130] V zápise při prodeji 22.5.1686 je již uváděn jako mlynář kamenský [ Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv
města Poličky II/298 )]. – kopie v soukromém archivu. Koupi mlýna je nutné dohledat v gruntovní knize Kamence.

[131] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 ) – kopie v soukromém archivu

[132] Často se tyto prodeje dály na nátlak vrchnosti, které šlo o zákupné do obecních důchodů.

[133] Index zemřelých Polička 700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[134] Rozsah let, v nichž se mohl Jan narodit je odvozen podle možných dat narození sourozenců  – uvedeno u otce Jana

[135] Gruntovní kniha Telecí, Sádek, Modřec 1601 – 1653 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/297 ) – kopie v soukromém archivu
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[136] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[137] V Jimramově zemřelo od 22.7. do 13.11.1680 na mor 147 osob ( Jan Karafiát, „Paměti spisovatele Broučků“, Praha 1919 )

[138] J.F.Svoboda, Vlastivěda moravská, II. Místopis, Žďárský okres, vydáno v Brně 1937, str. 145

[139] přídomek „Sádecký“ se objevuje i na kšaftu Janova bratra Tomáše, který je nadepsaný : „Kšaft neb poručenství Tomáše
Sádeckýho, mlynáře v dědině Sedlištích ….“ – vychází zřejmě z toho, že rodina po smrti otce Jana žila s matkou Marianou v Sádku

[140] Viz rozdíl po Pavlovi z r. 1653, kde je Jiřík uveden jako zběhlý ( zápis Václava sedlišťského mlynáře v Gruntovní knize Sedliště,
Modřec, Široký Důl 1572 – 1673; OA Litomyšl, archiv města Poličky II/240 ), dále výplata podílu Sibile 31.10.1682, kde je uvedeno,
že 2 r. patří Jiříkovi do Svatobořic. V rozdílu po Pavlovi z r. 5.5.1683 již není uveden on, ani žádný jeho dědic ( Gruntovní kniha
Sedliště, Nedvězí, Trhonice 1554 – 1752; OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[141] Viz výplata podílu ze mlýna Tomášem, který měl r. 1669 při posudku zaplatit 4 zl. „k záduší sv. Panny Kateřiny kostelíku za vsí
Borovou“ na díl náležející „Matoušovi, synu po témž Pavlovi …. od něj odprodaný“ [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice (
OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v soukromém archivu

[142] Viz volně vložená listina v gruntovní knize ( uložena v SOA Litomyšl, archiv města Poličky II ) : Já níže psanej známost a
přiznání od sebe dávám a činím, že sem za přítomnosti Matěje Sedliského, mynáře v příbytku jeho tu spravedlnost anebo nápad,
která po nebožtíkovi Matoušovi Sedliským pozůstalá dcera jménem Rozina, má manželka, jest jí patřící na místě všech jiných
nápadníků pozůstávající na statku Marka Kroulíka, souseda vesnici Sedlištích a mě takový nápad a nebo spravedlnost s mou
manželkou patřící tomu sousedu Markovi Kroulíkovi za sumu peněz tolikož za jeden rejnskej třicet krejcarů prodal a on Marek
Kroulík v příbytku Matěje mynáře sedliského přítomnosti jeho takový peníze složil a náležitě zaplatil a já je přijal, k tomu tak a nejinač
stalo se. Vesnice Sedliště dne 7. juni 1701. Bernadt Truhlář, soused městys Volešnice.

   Item přiznání činím že jsem skoupil spravedlnost po Anně starší Martina Kamenskýho do Jimramova náležející od nápadníků v
příbytku rychtáře sedliskýho v létu 1716. Item přiznání činím, že jsem skoupil spravedlnost od Jana Zelenýho ze Sulkovca půl devátý
kopy za 1 zl. Stalo se dne 20 septembri Ao. 1716.“ – kopie v soukromém archivu

[143] K tomuto dni byl podíl vyplacen do Olešnice Sibile, manželce po Matoušovi, synu po Pavlovi [ Gruntovní kniha Sedliště,
Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )]

[144] Viz rozdíl po Pavlovi vložený v zápise o koupi sedlišťského mlýna Tomášem [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice
1554 – 1752 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )], kdy na jednotlivé dědice připadají podíly po 32 zl. 37 gr. 2 1/2 d..

[145] Kniha svatebních smluv vesnice poličského panství 1607 – 1704 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/307 )

[146] část smlouvy : „po dni a po roce do svého statečku …. přijal“ je tehdejší obvyklá právní klauzule, podle níž se novomanželka
stávala dědičkou manželova majetku až za rok a den po svatbě. Zemřel-li manžel dříve, nenáleželo novomanželce z jeho majetku
nic.

[147][147] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, inv.č. 1652 N )

[148] Matrika narození a oddavek Maršovice 1700 – 1724 ( SOA Brno, sign. 15413 ), str. 281

[149] Matrika narození a oddavek Maršovice 1700 – 1724 ( SOA Brno, sign. 15413 ), str. 36, 62, 93, 141, 177, 127, 218

[150] Samostatná listina uložena v SOA Litomyšl, archiv města Poličky II – kopie v soukromém archivu

[151] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[152] Matěj se narodil před r. 1655, v době otcova úmrtí mu tedy bylo více jak 36 let. Věk Kateřiny je třeba dohledat věku uvedeného
u oddavek. Pokud se vdávala cca v 25ti letech, byla narozená r. 1754.

[153] Kniha pamětní Jana Sedliského sepsaná v letech 1812-39 – kopie v soukromém archivu, originál v OA Litomyšl

[154] Uvedeno v zápise o koupi mlýna [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] –
kopie v soukromém archivu

[155] Kniha přísežní 1698-1784 ( OA Litomyšl, Archiv města Poličky II/78 )

[156] doloženy v rozdílu po Matějovi 21.5.1708  [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky
II/283 )]

[157] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )

[158] Spor se řešil v letech 1702-1711 až u císařského dvora. Výsledkem dlouholetých jednání bylo, že poličští s jimramovskými měli
ryby lovit společně a půda připadla Poličce ( A. Hájek, „Královské věnné město Polička do roku 1838“, Polička 1890 )

[159] Index oddavek Polička 1648 – 1813 Polička – muži ( SOA Zámrsk, 1687 O )

[160] V rozdílu po Franz Antonínovi se uvádí : u přítomnosti …. pana Jana Martináška na místě paní Mařeny Therezie, ovdovělej po
neb. Matějovi Sedlistským , jakožto dcery svej zalíbenej…“ Þ protože otec se jmenoval Martinášek ( Johaness – Jan ), byla podruhé
vdaná buď její matka nebo sama Marie Terezie  [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky
II/283 )]

[161]  Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu
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[162] Úmrtí syna Františka Antonína je zapsáno v indexu zemřelých 1689 Z, proto se domnívám, že žil se svojí matkou v Poličce
nebo jejím blízkém okolí. Úmrtí ze vzdálenějšího okolí v tomto období v indexu chybí.

[163]  v zápise u Jiříka [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v
soukromém archivu

[164] Index zemřelých 1700 – 1782 Polička ( SOA Zámrsk 1689 Z )

[165] v zápise u Jiříka [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v
soukromém archivu

[166] uveden v zápise u Jiříka [ Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 )] – kopie v
soukromém archivu

[167] vydána ve 2. pol. 16. stol.

[168] uváděná v románu Terezy Novákové „Drašar“ jako později zabavená děkanem Nepaurem Alžbětě

[169] postily = sbírky náboženských kázání

[170] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[171] Shodné texty zápisů z roku 1707 : Dne 6.1. ( 5.3.) .pochováno jest mrtvé děťátko jménem Janíček ( Pavel ), vlastní syn Jana
mináře z Malejch Sedlištěk“  [ Matrika Korouhev 1690 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 164 NOZ )]

[172] Viz záhlavní matriky „Matricula aneb Kniha záduší korouhevského pod ochranou sv. apoštolův Petra a Pavla založeného od
léta 1690“ ( SOA Zámrsk, sign. 641 NOZ )

[173] Index oddavek 1648 – 1813 Polička – muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[174] Index narozených Polička 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, inv.č. 1681 N )

[175] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 374

[176] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 469

[177] „Paměti kantora Jelínka“ ( Jiří Sochr, „Havlíčkův Brod a staletí“, str. 128, vysvětlivka č.121 – kopie v soukromém archivu )

[178] Gruntovní kniha Sedliště, Nedvězí, Trhonice ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/283 ) – kopie v soukromém archivu

[179] kopie z OA Litomyšl, archiv města Poličky v soukromém archivu

[180] Kniha pamětní Jana Sedliského, listy 151-152 ( kopie v soukromém archivu )

[181] viz věk 86 let u data úmrtí v r. 1746 ( Index zemřelých Polička 1700 – 1782, SOA Zámrsk, 1689 Z )

[182] Index oddavek 1648 – 1813 Polička – muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[183] viz věk 68 let u data úmrtí v r. 1754 ( Index zemřelých Polička 1700 – 1782, SOA Zámrsk, 1689 Z )

[184] Index narozených 1642  1740 Polička ( SOA Zámrsk, inv. č. 1681 N )

[185] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 390

[186] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 412

[187] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[188] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 431

[189] uvedeno v zápise o koupi Devátovského mlýna bratrem Matějem 15.10.1746 ( Gruntovní kniha Sádek, Široký Důl 1724 – 1803,
OA Litomyšl, archiv města Poličky II/299 )

[190] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 482

[191] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 540

[192] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 517

[193] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 )

[194] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727, ( OA Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/298 )

[195] Gruntovní kniha Sádek, Modřec 1601 – 1653 ( OA Litomyšl, archiv města Polička II/297 )

[196] Index zemřelých Polička 1700 – 1782, SOA Zámrsk, 1689 Z

[197] Kniha svatebních smluv vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/308 )

[198] Kniha svatebních smluv – vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( OA Svitavy se sídlem v Litomyšli – Archiv města Poličky II /
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308 )

[199] Index oddavek Polička 1648 – 1813  muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[200] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, inv.č. 1652 N, str. 398, 411, ?, 457 )

[201] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 398

[202] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 411

[203] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 457

[204] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 ) – kopie v soukromém archivu

[205] první zmínka o pile při Kocourkovském mlýně v Sádku

[206] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727, ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, archiv města Poličky II/298 ) – kopie v
soukromém archivu

[207] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, inv.č. 1689 Z )

[208] Kniha pamětní Jana Sedliského, listy 151-152

[209] Kniha svatebních smluv  vesnice Poličského panství 1704  1785 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/308 ), kopie v
soukromém archivu

[210] Index oddavek Polička 1648 – 1828  ženy ( SOA Zámrsk, inv.č. 1688 O )

[211] Viz porovnání dědictví v  Gruntovní knize Nedvězí, Trhonice Sedliště 1724 – 1803 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 )

[212] Gruntovní kniha Sádek 1653 – 1727 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/298 ), kopie v soukromém archivu

[213] Nevím, zda se jedná skutečně o Juditu, vdovu po † Filipovi, protože by měla být uváděna jako Čermáková. Pokud ano, pak se
Judita roz. Romportlová narodila cca r. 1690. ( Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk. inv.č. 1689 Z )

[214] Index oddavek Polička 1648 – 1813 muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[215] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, inv.č. 1652 N )

[216] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 436

[217] Index oddavek Polička 1648 – 1828 – ženy ( SOA Zámrsk 1688 O )

[218] v matrice psáno Sophia

[219] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 455

[220] Index zemřelých 1700 – 1782 Polička ( SOA Zámrsk, inv.č. 1689 Z )

[221] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 467

[222] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 497

[223] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 542

[224] Index zemřelých 1700 – 1782 Polička ( SOA Zámrsk, inv.č. 1689 Z )

[225] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 569

[226] Index zemřelých 1700 – 1782 Polička ( SOA Zámrsk, inv.č. 1689 Z )

[227] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 569

[228] Index zemřelých 1700 – 1782 Polička ( SOA Zámrsk, inv.č. 1689 Z )

[229] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 595

[230] Index oddavek 1648 – 1813 Polička – muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[231] Jan Sedliský „Kniha pamětní“ – kopie v soukromém archivu

[232] zpracoval Dr. J. V. Šimák – postupně vydáváno knižně, výtah z knihy díl 1., svazek 2, Chrudimsko, Čáslavsko v soukromém
archivu

[233] v knize zřejmě omylem uvedeno Jan Sedliský

[234] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[235] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 393

[236] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 411
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[237] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 434

[238] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 453

[239] Matrika narození Polička 642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 474

[240] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 517

[241] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[242] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 569

[243] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 603

[244] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[245] Gruntovní kniha Sádek, Široký Důl 1724 – 1803 – kopie zápisu v soukromém archivu

[246] Dr. J. V. Šimák, Seznamy arcidiecéze pražské z let 1671 – 1725,, díl 1, svazek 2, Chrudimsko, Čáslavsko

[247] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[248] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 458

[249] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 485

[250] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 597

[251] Index oddavek Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, 1688 O )

[252] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 624

[253] Kniha svatebních smluv pro vesnice poličského panství 1704-1785 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/308 )

[254] stravě

[255] Index oddavek – ženy, Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[256] T. Nováková – Drašar, Orbis Praha 1949, str. 17

[257] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 540

[258] Gruntovní kniha Sádek, Modřec 1601 – 1653 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/297 )

[259] Index oddavek Polička 1648 – 1813 – muži ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[260] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[261] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 813

[262] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 824

[263] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 420, str. 839

[264] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 431, str. 861

[265] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 916

[266] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 468, str. 935

[267] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 486, str. 971

[268] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 517, str. 1004

[269] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 5

[270] Ignác = Hynek, domnívám se ovšem, že byla používána podoba Ignác

[271] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk,, sign. 1652 N ), str. 884

[272] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk,, sign. 1652 N ), str. 917

[273] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk,, sign. 1652 N ), str. 944

[274] Gruntovní kniha Sádek, Široký Důl 1724 – 1803 ( OA Litomyšl, archiv města Poličky II/299 ) – kopie v soukromém archivu

[275] Matrika oddavek Polička 1712-1770 ( SOA Zámrsk, sign. 1663 O ), str. 183

[276] Index narození Polička 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[277] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 555
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[278] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N )

[279] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 393, str. 785

[280] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 797

[281] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 409, str. 817

[282] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 836

[283] Index oddavek – ženy, Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[284] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 430, str. 859

[285] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 879

[286] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 906

[287] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 464, str. 927

[288] JUDr. Emil Pavel Lány, Knihy Černé jinak Smolné při hrdelním soudu v městě Bystrém od r. 1625, vydáno r. 1946 v Liberci

[289] Index oddavek – muži, Polička 1648 – 1813 ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[290] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 872

[291] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 451, str. 901

[292] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 934

[293] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 995

[294] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 497

[295] Index oddavek 1648 – 1813 Polička – muži ( SOA Zámrsk, inv.č. 1687 O )

[296] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 415, str. 829

[297] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[298] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 423, str. 845

[299] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 918

[300] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 950

[301] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 513

[302] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 146

[303] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 44

[304] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 411

[305] Index narození Sádek, Kamenec 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[306] Index narození Sádek, Kamenec 1642 – 1740 ( SOA Zámrsk, sign. 1681 N )

[307] Index zemřelých Polička 1700 – 1782 ( SOA Zámrsk, sign. 1689 Z )

[308] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 748

[309] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 768

[310] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 778

[311] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 827

[312] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 1003 ?

[313] Index oddavek Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, 1688 O )

[314] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 826

[315] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 846

[316] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 888

[317] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 925

[318] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 949
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[319] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 996

[320] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 541

[321] Matrika narození Polička 1764 – 1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ), str. 65

[322] Matrika narození Polička 1764 – 1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ), str. 161

[323] Gruntovní kniha Sádek, Široký Důl 1724 – 1803 – kopie zápisu v soukromém archivu

[324] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 407, str. 813

[325] Index oddavek Polička 1648 – 1813 – muži ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[326] Matrika narození Sádek, Kamenec 1784 – 1792 ( SOA Zámrsk, sign. 1654 N )

[327] Matrika narození Sádek, Kamenec 1784 – 1792 ( SOA Zámrsk, sign. 1654 N )

[328] Matrika narození Sádek, Kamenec 1784 – 1792 ( SOA Zámrsk, sign. 1654 N )

[329] datum narození uvedeno z zápise oddavek

[330] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 284

[331] uvedeno v zápise oddavek

[332] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 444

[333] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 290

[334] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 463

[335] Index oddavek – ženy, Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[336] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 824

[337] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 517, str. 1004

[338] Matrika narození Polička 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 487

[339] kravské kůže

[340] kůže z jalovic

[341] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 393, str. 785

[342] Index oddavek – ženy, Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[343] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 339, str. 797

[344] Viz zápis v gruntovní knize Sádek Široký Důl 1724 – 1803, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/229

[345] Matrika oddavek polička 1771 – 1794 ( SOA Zámrsk, sign. 1664 O ) str. 45

[346] Matrika narození Polička 1642-1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 389, str. 779

[347] Matrika oddavek Sádek 1771-1784 str. 45, inv. č. 1664 O, SOA Zámrsk

[348] Rodné jméno Kateřiny uvedeno u narození Františky – SE 7.9. – 1655 N, str. 446

[349] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), str. 610

[350] Matrika narození Polička 1764 -1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ) str. 47

[351] Matrika narození Polička 1764 -1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ) str. 491

[352] Matrika narození Polička 1764 -1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ) str. 537

[353] Matrika narození Polička 1764 -1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ) str. 591

[354] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 446

[355] Kniha pamětní Jana Sedliského sepsaná v letech 1812-39 – kopie v soukromém archivu, originál v OA Litomyšl

[356] Viz potvrzené kvitance doložené v gruntovní knize Sádek, Široký Důl 1724 – 1803, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/229

[357] Viz narození jejich posledního dítěte a  narození vnučky Marie Anny 13.6.1815, kde jsou uvedeni jako zemřelí.

[358] Matrika narození Polička 1642 – 1764 ( SOA Zámrsk, sign. 1652 N ), fol. 409, str. 817

[359] Index oddavek – ženy, Polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )
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[360] Kniha svatebních smluv – vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli – Archiv
města Poličky II / 308 )

[361] v matrice je její podpis Þ uměla psát, což bylo u ženy tehdy dost neobvyklé

[362] Index oddavek – muži, Polička 1648 – 1813 ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[363] Index oddavek – ženy polička 1648 – 1828 ( SOA Zámrsk, sign. 1688 O )

[364] myšlen Antonín Michl, otec Josefa Václava Justina Michla – Drašara

[365] Index oddavek – muži, Polička 1648 – 1813 ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O )

[366] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 416

[367] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 456

[368] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 41

[369] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 464

[370] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 309

[371] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 412

[372] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 476

[373] viz narození vnučky Terezie 10.11.1837, kde je uveden jako zemřelý

[374] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 304

[375] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 278

[376] Matrika oddavek Sádek 837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O )

[377] Matrika oddavek Korouhev 1834 – 1904 ( SOA Zámrsk, sign. 5484 O ), str. 95

[378] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 463

[379] Matrika narození Polička 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 431

[380] Matrika narození Polička 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 446

[381] Matrika narození Polička 1764 – 1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ), str. 447

[382] vychází z informací u narození dětí – datum svatby zatím nezjištěno – doporučený směr hledání : matrika oddavek pro Telecí

[383] Matrika narození Polička 1764 – 1784 ( SOA Zámrsk, sign. 1653 N ), str. 432

[384] Matrika narození Polička 1764 – 1784, str. 432, inv. č. 1653 N, SOA Zámrsk

[385] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 452, otec František v zápise uveden jako
mlynář v Sádku a tovaryš na Bartoňkově

[386] otec František uváděn již jen jako mlynář [ Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str.
457 ]

[387] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 470

[388] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 483

[389] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 488

[390] otec František uveden jako mlynář v Sádku a měšťan poličský, Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk,
sign. 1655 N ), str. 492

   matka Terezie uvedena jako dcera † Antonína Kalce z Telecího, sedláka, rodilého ze Spělkova, panství Jimramovského a Johany
Žváčkové z Telecího

   kmotři : Josefa, manželka Tomáše Bartoňka, sedláka v Jeníkově  Rychmburského panství a Jan Sedliský, zámečník městský na
předměstí

   Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 492

[391] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 497

[392] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 503

[393] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 508
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[394] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 392

[395] Těžko by se František ženil před 18tým rokem, proto lze konání svatby omezit lety 1793-95. ( Podle narození dětí se přikláním
spíše k roku 1795 ). Protože svatba se konala většinou v domě nevěsty, je nutné datum hledat v matrice oddavek pro obec Telecí.

[396] Viz narození dcery Antonie, kde je uveden jako mlynář v Sádku a tovaryš na ( nepřečteno )

[397] možné příčiny převodu mlýna jsou uvedeny u otce Josefa

[398] Viz zápisy narození dětí

[399] Viz narození poslední dcery Josefy. V matrice zemřelých pro obec Sádek není uveden. Zemřel snad v Poličce ?

[400] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 3

[401] Matrika narození Polička 1764-1784, SOA Zámrsk, sign. 1653 N, str. 491

[402] Viz svatební smlouva Jana Sedliského a Marie Anny Divišové z 3.11.1803 ( Kniha svatebních smluv  vesnice poličského
panství 1704 – 1785, OA Litomyšl, archiv města Poličky II/038 )

[403] Matrika oddavek Polička 1648-1813, ( SOA Zámrsk, sign. 1687 O ), str. 1

[404] Kniha svatebních smluv – vesnice poličského panství 1704 – 1785 ( Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli – Archiv
města Poličky II / 308 )

[405] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ) str. 288

[406] Matrika narození Polička 1792 – 1817, str. 446, inv. č. 1655 N, SOA Zámrsk

[407] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 510

[408] Matrika oddavek Polička 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1667 O ), str. 38

[409] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 291

[410] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 505

[411] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 529

[412] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 22

[413] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 211

[414] uvedeno u zápisech narození dětí

[415] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 308

[416] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 516

[417] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 84

[418] Matrika oddavek Polička 1834 – 1836  ( SOA Zámrsk, sign. 1667 O ), str. 4

[419] Filip Teska zemřel př.r. 1834, neboť v zápise svatby dcery Veroniky je uveden jako zemřelý.

[420] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek , militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 657 N )

[421] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 12

[422] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 22

[423] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 70

[424] věk u data oddavek

[425] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ),, str. 284

[426] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SOA Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 295

[427] Matrika narození Sádek 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 461

[428] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 30

[429] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 37

[430] viz zápis narození vnuka Františka Václava Lorence 28.9.1862, kde jsou uváděni jako zemřelí

[431] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 488

[432] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O )
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[433] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 15

[434] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 22

[435] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 33

[436] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 19

[437] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 492

[438] Matrika narození Polička 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 461

[439] Matrika oddavek Sádek, Kamenec 1806 – 1833 ( SAO Zámrsk, sign. 1666 O ), str. 305

[440] věk uvedený v zápise oddavek

[441] Matrika narození Korouhev 1853 – 1855 ( SOA Zámrsk, sign. 5483 N )

[442] Matrika narození Sádek, Kamenec 1792 – 1817 ( SOA Zámrsk, sign. 1655 N ), str. 497

[443] Matrika narození Sádek 1837 – 871 ( SOA Zámrsk,, sign. 5509 N ), str. 10

[444] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 23

[445] Matrika zemřelých Sádek 1838 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 45

[446] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 17

[447] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 4

[448] Matrika oddavek Polička 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1667 O ), str. 4

[449] Matrika narození Sádek 11637 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 31

[450] Matrika oddavek Polička 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1667 O ), str. 1

[451] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 35

[452] Matrika narození Polička, Kamenec, Sádek, militaire 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1657 N ), str. 165

[453] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 33

[454] věk u data oddavek

[455] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 88

[456] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 61

[457] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 62

[458] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 97

[459] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 63

[460] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 33

[461] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 25

[462] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 33

[463] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 39

[464] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 47

[465] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 37

[466] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 66

[467] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 59

[468] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 71

[469] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 83

[470] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 80

[471] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 33

[472] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 44

[473] Matrika oddavek Polička 1834 – 1836 ( SOA Zámrsk, sign. 1667 O ), str. 47
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[474] Matrika narození 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 38

[475] Matrika narození 1817 – 1837 ( SOA Zámrsk, sign. 1656 N ), str. 461

[476] Jejich dcera – Terezie Nedělová, se 15.12.1830 provdala za Františka Sedliského, rolníka ze Sádku, syna Matěje Sedliského
ze Sádku 82 a Kateřiny roz. Nyklové. Terezie Nedělová, provd. Sedliská zemřela 15.11.1890 v 79 letech sešlostí věkem v Sádku 78.
( Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900, SOA Zámrsk, sign. 5517 Z, str. 84 )

[477] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 52, 64, 71, 77, 82

[478] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 52

[479] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 64

[480] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 71

[481] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 26

[482] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 77

[483] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 28

[484] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 82

[485] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 52 – kopie zápisu v soukromém archivu

[486] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 69

[487] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 75

[488] Listiny v děkanském archivu č. sv. 1878, č. 10 a 7, tři přílohy

[489] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 30

[490] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 67, 75, 101, 133

[491] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 75

[492] informace paní Jiřiny Bednářové roz. Sedliské

[493] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 64

[494] Matrika narození Korouhev 1853 – 1855 ( SOA Zámrsk, sign. 5483 N ) str. ?, 137

[495] poznámka v zápise narození

[496] Matrika narození Korouhev 1853 – 1855 ( SOA Zámrsk, sign. 5483 N ), str. 253, 266, 277, 289, 301

[497] poznámka v zápise narození

[498] datum uvedeno v zápise druhé svatby Josefa Macha

[499] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 92

[500] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N ), str. 82

[501] uvedeno v zápise úmrtí syna Františka a dcery Marie

[502] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 78

[503] psotník = v minulosti nejčastější příčina úmrtí dětí v kojeneckém a dětském věku, projevující se záškuby a křečemi svalovými,
vedoucí posléze k smrti, hlavně v důsledku křečí dýchacího svalstva. Podkladem vzniku psotníku mohly být : nedonošenost dítěte a
s tím související mozkové poruchy, příp. špatná výživa, zejm. nedostatek tekutin, či křeče v důsledku horečného stavu, zejm. u
neuroinfekcí : božec, boží kázeň, dětská křeč, konvulse, nemoc sv. Valentina

[504] Matrika zemřelých Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5517 Z ), str. 77

[505] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1890 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 92

[506] informace pana Josefa Neumeistra z Oldříše

[507] Matrika narození Sádek 1872 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5510 N ), str. 42 – kopie zápisu v soukr. archivu

[508] Matrika narození Sádek 1872 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5510 N ), str. 48 – kopie zápisu v soukr. archivu

[509] uvedeno v zápise druhého sňatku

[510] Matrika narození Sádek 1837 – 1871 ( SOA Zámrsk, sign. 5509 N )

[511] poznámka u data narození
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[512] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 79

[513] datum úmrtí uvedeno v zápise druhého sňatku Josefa Růžičky

[514] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 90

[515] datum uvedeno v zápise narození

[516] Matrika oddavek Sádek 1837 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5514 O ), str. 44

[517] informace Jiřiny Sedliské, provd. Bednářové

[518] Matrika narození Sádek 1872 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5510 N ), str. 48

[519] František Beneš se oženil s Marií roz. Štrykarovou a zůstali hospodařil na statku u nevěsty. V jejich manželství se narodilo
celkem osm dětí – všechny byly dcery. ( Viz zápisy v Matrice narození Sádek 1837 – 1871 [ SOA Zámrsk, sign. 5509 N ])

[520] informace podle vyprávění otce poskytla paní Jiřina Sedliská, provd. Bednářová

[521] základní data poskytla paní Jiřina Sedliská, provd. Bednářová

[522] Následující informace jsou zpracovány na základě vyprávění paní Jiřiny Sedliské, která mi se zpracováním historie rodu velmi
ochotně a nadšeně pomáhala.

[523] Dochovaná fotografie třídy z 1.5.1918.

[524] Viz dochovaná svatební fotografie

[525] datum uvedeno v zápise narození syna Josefa Františka ( Matrika narození Sádek 1872 – 1900 [ SOA Zámrsk, sign. 5510 N ]
str. 118 )

[526] věk 26 let u data oddavek 24.6.1862 ( Matrika oddavek Borová 1843 – 1912 ( SOA Zámrsk, sign. 7573 O ), str. 50

[527] věk 21 let u data oddavek 24.6.1862 ( Matrika oddavek Borová 1843 – 1912 ( SOA Zámrsk, sign. 7573 O ), str. 50

[528] datum uvedeno v zápise narození syna Josefa Františka ( Matrika narození Sádek 1872 – 1900 [ SOA Zámrsk, sign. 5510 N ]
str. 118 )

[529] datum uvedeno v zápise narození syna Josefa Františka ( Matrika narození Sádek 1872 – 1900 [ SOA Zámrsk, sign. 5510 N ]
str. 118 )

[530] Matrika narození Sádek 1872 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5510 N ), str. 111

[531] Matrika narození Sádek 1872 – 1900 ( SOA Zámrsk, sign. 5510 N ), str. 18

[532] porodní bábou při jejím narození byla Josefa Sedliská ze Sádku 64, kmotři při křtu Anna Andrlová z Telecího 81 a František
Lidmila, mlynář v Sádku 91 ( Matrika narození Sádek 1872 – 1900, SOA Zámrsk, sign. 5510 N, str. 139 )

[533] Viz zápis narození dcery Františky 3.3.1894, kde je uveden jako mlynář.

[534] osobní vsuvka Marie Sedliské provd. Štěpánové
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