
9. str. 

 
Neyprve se zde v pamět wssech 
welebných Pánů duchownjch, jenž 
zde byli, vwádj, totiž: 
Neyprwněyssj welebný Pán lo" 
kalista Pán Wayrauch. 
Po něm nastaupil 
welebný Pán Jan Passkal Sstjpek, 
tež = = = Jan Mudroch, 
po něm weleb. P. Jozef Beránek 
pak     ÷     P. Frantissek Kuneš 
po něm následowal 
welebný Pán Jan Künzel, pak 
  ÷       Pán Frantissek Konwa" 
lina, a poslez nyněgssj we" 
lebný Pán Jan Chládek. 
 
Ze sskolnjch Pánů Učitelů 
Neyprwnegssj byl Frantissek 
Kaplan, po n÷m následowal 
Jan Kamenohorský, poslez 
Karel Ondraczek. Za které" 
ho zdegssj druhá sskola w ro" 
ku 1822. wrchnostenským ná" 
kladem se stav÷t počala a 
roku 1827. na dobro se do" 
stav÷la. 
 
Z předstawených obce nebo- 
ližto rychtářů, neprwn÷gssj 
byl: No. Cons. 47. Waclaw Beneš, 
pak N.    "    43.     dto   Halamka, 
po n÷m No   "  6. Jan   dto   , 
tež No  "   68. Jan Feltl, 
pak N  "  8. Jan Kohautek, 
po n÷m následowal Jozef Wokurka, 
pak z N. cons. 9. Jan Filippi, tež 
z N. cons. 8. Antonjn Kohautek, 
z N. con. 47 Frantissek Beneš, 
poslez z N. cons. 62 Jozef Filippi. 
 
Pozn. Voř.: Prvním krokem k založení samostatné farnosti v 
určité osadě bylo zřízení tzv. kaplanské lokalie, kdy v dané 
osadě žil kněz-kaplan lokalista, který tam působil v duchovní 
správě, vyučoval ve škole a.p. Úředně však byl stále podřízen 
farářovi v některé blízké větší farnosti. (z internetu) 

10. str. 

 
Pam÷ti hodné se zde vwádj, že 
w roku 1823. náš neyoswjcen÷g= 
ssj Knjže Pán, Pan Karel z Thur: 
a Taxis z Bawor, nasse panstwj 
Rychenburgské, od býwalého na" 
sseho, Jeho Excellencej Hrab÷te 
Pána, P. T. Filipa Kynskýho 
kaupil, a w roku 1837. w Pánu 
zesnul. Po n÷mž nastaupil Je" 
ho syn P. T. Knjže Maxmilian. 
Hned od toho času, gak Knjže 
Pán panstwj kaupil, Jeho Rychen" 
burgský Páni Auřadlnjcy před" 
stavenj byli, tito násedugjcý: 
Jemnost Pán Augustyn Reichenbach 
Wrchnj, pak Jemnost Pán Jullich 
   ÷     po n÷m zase Pan Fr. Seydl 
   ÷     pak w roku 1837. od 1. Srpna 
předstaweným byl, za Pána na" 
sseho panstwj, Jemnost Pán Karel 
Kosstial, gakožto Pán Wrchnj, kte" 
rý k swým poddanym welmi spra" 
wedliwý a sw÷domjtý byl. 
 
Od Slawné Práwomocnosti 
předstawenj byli, negprwe Jem" 
nost Pán Jullich, po n÷m Jemnost 
Pán Herrmann. 
 
Od Slavného syrotčenského 
Auřadu, vrozený Pán Karásek, 
po geho w Pánu zesnuti nastaupil 
vrozený Pán Fr. Seydl, pak Pán 
Meßer, pozd÷gi vrozený Pán 
Nyckl. 
 
Od Slav. Duchodenského Auřadu 
byl vrozený Pán Franti: Seydl, 
pak       ÷        ÷           Schwarz, 
po geho v Pánu zesnuti Pán Werner, 
Pan  Dworzak, urozený Pán 
Horký. 
 



11. str. 
 
 
Od Slaw: Obročenského Auřa" 
du,byl  urozený Pán Karel Ko" 
sstal,      ÷       ÷      Meysner 
             ÷       ÷      Schohay. 
 
Tež se zde w pam÷t vwádj, 
že w roku: 1832 w Čechách tak 
nazwaná nemoc Cholera wzni" 
kla, mnoho lidu smrtedln÷ 
ranila. Buď gméno Božj 
pochwaleno, nassj obce se 
nedotekla, wukol wssak w 
m÷stách y w osadách se zdržo" 
wala, genž w nesnesytedlných 
bolestech moc lidu pomřelo. 
 
Tež se tu w pam÷t uwádj, že 
dne 17. Dubna r. 1829. v 11ti: 
hodinách v nocy, na tak nazva" 
ný welký pátek, powstala bauř" 
ka, a nato weliký ligawec, že 
negen pole woda brala, ale 
y st÷nové dlauhé dřjwý a klá" 
dy k pile, pryč voda nesla, 
kde lidé y w swých přibytkách, 
neboližto w domých nebezpeč" 
nj byli; při kterýžto přjležitostj 
tehož času, tak nazvaný pilský 
Panský rybnjk woda strhala 
 
Dne 8. Octobru r. 1829. počal snjh 
na wečer padat, že ho do rána 
až na 1 1/2. lokte napadlo, který 
snjh moc stromu, neywjce 
ale lesnjch polámal, a až 
do 4=tého dne na zemi ležet 
zůstal. 
 
Dne 30.Decemb./833.r. wpůlnocy 
práv÷ před nowym rokem, we" 
liké bleyskánj na obloze a hřm÷" 
nj bylo. 

12. str. 

 
Při zdegssj sskole založila se ro: 
1837. zahrada, neboližto sskolka, 
k wyvčowanj w sst÷pářském vm÷" 
nj djtek sskolnjch, která přes 70 Kr. 
     nákladem zdegssj obecnj kassy 
kosstowala. 
Tež se tu připamatowanj činj: že 
w roku 1836. zdegssj obecnj grun" 
ty, neboližto polnostj, k ruce o" 
becnj kassy, od Pana Ober" 
jägra p. Blažka z Uherska, 
panstwj Chraustowjc, měřené 
byli. 
Psano dne 16. Decembru 1838. 
 
Jozef Filipi Rychtář 
Johan Nejedlík Saused 
Franc Beneš Saused 
Jozef Pitlik Saused 
 
Gesehen bei Gelegenheit der 

Gemeindrechnungsrevision 

Wüst Kamenitz am 13= März 1839 

Julius Reicherbach 

Oberamts ..... 

Jos. Schimek 

Oberamtsschreiber 
 
K pam÷ti se zde uwádj, že dle we" 
daucj žádostj zdegssjch domkařů, obec" 
nj pole w roku 1840. Máge m÷sjce, k d÷" 
dicnému gegich wladnuti, u přitomno" 
stj Pánů Auřednjch, Pana Sjrotčjho 
Pana Nykla, a Pana Kancelářskýho 
Pana Julius Reicherbach, w weřeg" 
né licitacj zaprodané byly. 
 
W roku 1839. byli w zdegssi obci 
sedlský čili rustypalnj grunty m÷" 
řene; m÷řičowé neb ginák Geo" 
metři přebýwali w obci skrze 14 dni. 
 
 



13. str. 

W roku 1838 za času řiditele zdeg" 
ssjho panstwj, Pána Wrchnjho Pana 
Karla Kosstiála, pod dohljdkau Pana 
Kancelařskyho, Pana Julius Reicher" 
bach, s wynaloženau práci zdegssjch, 
Františských a Pustorybenských obywa" 
telů, počala se sjlnjce od Rychnowské 
hospody, až k přibytku Frantisska Hau" 
sera stav÷ti. 
W roku 1839. ud÷lala se dále, a si" 
ce od France Hausera, až k přibyt" 
ku Jozef Urbana; Třetj rok 1840. 
až po Antonjn Kohautka; pak roku 
1841. dosslo se s práci k Janowi So" 
domkowi, i spolu most toho roku se 
s práci uzawřel, kterýžto most 
76 Kr. Č./M. a 13 fe kosstowal; odtud 
w roku 1842. až za hospodu Antonjna 
Filipjho se silnjčná práce wedla. 
Pam÷tj tež hoden, že w roku 
1842. skrze celé garo a léto, 
gakož i skrze celý podzimek 
welké sucho panowalo; nebo w 
tom čase tři skrauné desst÷ gen 
přissli, že ani za brázdu nena" 
moklo; tu byla nauze o wodu, 
tjm w÷tssj k napagenj dobitku; 
řeky čili potoky wyschle byli. By" 
la nauze o mletj, tak že lidé sa" 
mot÷hau, to gest kolo táhli, na chleb 
sami mleli. 
Co se ale polnj aurody týče, na to 
dlauhé trwagjcj sucho /:djky Bohu:/ 
obilj i zemčata, čili brambory 
se urodili; krom÷ gen mnohým 
brambory, tak řkauc wyhynu" 
li, neb ze zem÷ nesessli. 
Sena na lukách tež nato sucho 
zaobstug se uklidilo; ale ota" 
wy na lukách žádné nebyly, aniž 
se zde luka na otawu sekali. Tu 
byla nauze o pjci, dobitek se mu" 
sil prodáwat; maso hov÷zj při" 

sslo 
 
14. str. 

 
1 lb za 6 fe wepřové 1 lb za 14 a 
15 fe skopowj za 6 fe ato trwalo až do 
m÷sjce Unora 1843. kde napotom 
zase na předesslé mjsta maso  
přisslo, gedna lb how÷zj za 1 Kr a 
...fe Obilj tež připlatilo, kde 
korec žita až na 13 Kr gecmen 
za 10 Kr owes za 6 Kr pssenjce 
korec až za 12 a hrách až přes 
13 Kr geden korec byl; před welko" 
noci wssak op÷t žito a pssenice 
oblacin÷la, kde korec za 8 Kr 30 fe 
a pssenice za 11 Kr byla. 
 
Tež se zde připomjná, že v ro" 
ku 1843. zimnj čas byl pohodlný: 
dne 28. Ledna přissel dessť, kde wel" 
ké rozwodn÷nj bylo; nato ale celý 
m÷sjc Unor napotom suchý a tep" 
lý byl tak, že lidé bez obuwi na 
nohau, gak se prawj, bosj chodili, a 
stlanj w lesych, tu a tam hraba" 
li, a s worbau a wláčenjm w po" 
ljch lidé se zam÷sknáwali; při 
které přjležitostj Jozef Pitljk 
z No cons.63 dne 20. Unora ži" 
to sel, které sjm÷ na začátku 
m÷sjce Dubna zcházet počalo; 
gaký aučinek neboližto aurodu 
napotom přineslo, to se tu bu" 
daucn÷ powj. 
 
Psáno dne 10. dubna 1843. 
Jozef Filipi Rychtář 
Jozef Háp Končel 
Franc Feltr Saused 
Waclaw Wjtek Saused 
 
pozn. Voř.: Našel jsem na internetu měnu té doby: 
1 gulden (zlatý) = 60 krejcarů = 240 feniků 
(pravděpodobně, bylo to různé), také lt = levantský tolar 
 



15. str.    
    
To nadřečené žito, genž od Josefa Pitlj" 
ka w m÷sjci Unoru seto bylo, napotom 
zrostlo na wegšku gak podzimnjho setj, 
a sipánj zrna podobn÷ tolik bylo, 
gak giné w tamnjm položenj žito; 
krom÷, že o dw÷ ned÷le pozd÷gi 
uzralo, a řjdke bylo; přičemž se řjcti 
nemůže, zdaž wyhynulo, neb 
od drubeře prw sebrané bylo, po" 
n÷wádž bljže přibytku seto bylo. 
 
Rok 1843. byl na obilj aurodný, kro" 
m÷ zemčat, neboližto bramboru a ze" 
ly zde w horách málo bylo; kde napo" 
tom lid chudssj w let÷ welký nedo" 
statek w potraw÷ trp÷l. 
 
Rok 1844. byl tež w horách na obilnj 
mandele aurodný a dostatečn÷ mo" 
krý, tak sice, že pro garnj desst÷, 
kdo sob÷ w Dubnu m÷sjci se setjm 
nepospjssil, poslez seti nemohl, s ta" 
kowjm se zdržel, a potom obilj dlau" 
ho nedozralo, a skrze časté powsta" 
wagjcj desst÷, obilj bylo na mau" 
ku a chleb welmi nezdárne. 
 
Bramboru neb tak nazwaných zem" 
čat tež málo bylo; na mnohých mj" 
stechtež toho roku w zemy wyhynu" 
lo, lidé w druhém roce 1845. k sá" 
zenj wssecky zemčata kupowati, 
a takové až po 4 Kr korec, a 
poslez gesst÷ dráž platiti mu" 
sili; a protož takowj lidé, genž 
na swém gm÷nj zachowalosti 
nem÷li, welmi t÷žce žili; pak 
každý takowý neylepssj sám wj 
nebo skrze dw÷ léta tež zely 
se nepowedlo, což zde w horách 
k potraw÷ lidské welmi přispj" 
wá. 

16. str.    
    
Roku 1844. pracowala se silnice od 
hospody Antonjna Filipjho, až nad 
Rychtaře Josefa Filippjho; odtud wssak 
druhého roku 1845. až po rozcesti k 
Pustému=rybnymu a k Poličcký 
bukowin÷, kterážto silnice s wy" 
naloženau toliko práci Pustoka" 
menických obywatelů se wedla. 
 
Téhož roku 1844. dne 8 Unora 
neymilegssj Panj, Tytul: Pána 
Jemnost Pana Wrchnjho, Pa" 
na Karla Kosstala, na w÷čnost w 
Pánu se odebrala. 
 
Tež z předu řečený Weleb. Pán Lokali" 
sta, Pan Jan Chládek, který zde pln÷ 
14 let swůg duchownj auřad wykona" 
wal, r. 1844. dne 5. Decembru 
odtud se do wsi B÷ronic, Bidžow" 
skýho krage na Lokalyi odebral, 
a téhož samého dne, zase sem za Pa" 
na Administra : Welebný Pan Pater 
Pařjzek ze Swratky dán byl; až 
zase Welebný Pán Jan Jakeš kaplan 
ze Železnice, za Pana Lokalistu sem 
dosazen, a dne 16. Dubna r. 1845. 
se přist÷howal. 
 
Připomjná se zde tež, že zeyma 
byla toho roku 1844. a 1845. ná" 
ramn÷ studená; ačkoli od 1-njho 
Prosjnce bez sn÷hu, až do Jména 
Pána Ježjsse sjln÷ mrzlo: na" 
potom wssak mnoho sn÷hu spa" 
dlo, a naramná zima a mr" 
znutj, až do polow Dubna usta" 
wičn÷ byla. 
 
 
 
 



17. str.    
 
Tež se zde k pam÷ti uwadj, že dne 
22. Června b. r. w noci weliky wjtr 
neboližto wychřice, bleyskánj a hřjmá" 
nj s desst÷m zde bylo, že až strachem 
každý člo" 
w÷k obkljčen byl, kde mnoho zahradnjch 
stromu wjtr polámal, i se zemy 
wywrátil, což lesnjch stromu 
neywjce. 
Psáno dne 16. Září 1845. 
Jozef Filippi Rychtař 
Jozef Háp Končel 
Franc Feltr Saused 
Wencl Wjtek Saused 
 
Nad dočteného r. 1845. byla na obilj zde 
menssj auroda, nežli předesslé letá, 
i také mén÷ sypalo; proto ale zelj 
se zde zase zadustatek zdařilo, i 
zemčat, neb tak řečených brambo" 
rů wjce bylo, které wssak hned 
při dobýwánj a zkljzenj domů hnjt 
počaly; tjm wjce napotom w skle" 
pjch a w gámách hnily; z čehož 
pozd÷gi nedostatek powstal, že lidé 
brambory kupowat, a gednu 
m÷řici takowých neyprw po 
1 Kr 15 fe pak 1 Kr 30 fe což až přes 
2 Kr platiti musily, kterých po" 
slez anj k dostánj nebylo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. str.    
 
Obilj tež na wysokau cenu přisslo. 
kdež korec žita až za 15 Kr pssenice 
18 Kr gečmen 13 Kr owes 7 Kr a hrách 
za 16 Kr byl. W tom čase se pek 
chleb /: gak se řiká:/ na gednu 
mauku za 8 fe libra, a gáhly 
 w tom čase gedna m÷řice až 
na 16 Kr wessla. 
 
Tohoto roku 1846. byla zde mjrná 
zima, ale přjtom mnoho sjl" 
ných w÷tru; tak, že w m÷sjci Pro" 
sjnci r. 1845. a ku konci Března 
1846. tak sjlný wjtr byl, že přes 
4000 kmenu dlauheho dřjwj 
zde w horách w Wrchnostenských 
lesych z wywracel a polámal; 
což, aby se kdy stalo, pam÷tnj" 
ka w zdeyssj obci nenj. Tu se 
nechalo to dřjwj na drwa wzd÷" 
lat, lid z celého panstwj praco" 
wal, penjze sob÷ wyd÷lal, a se 
od toho obžiwil; nebo od ud÷lánj 
gedny sáhy, až 20 fe střjbra 
milostiwá Wrchnost platila. 
 
Tež se zde w pam÷t uwádj, že 
urozený a Tytulil: Jemnost 
Pán Wrchnj zdeyssjho pan" 
stwj, Pan Karel Kossťal, gakož" 
"to 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



19. str.    
    
dobrotiwý a wždy starostliwý Pán 
o swé poddaný, každý rok sám 
osobn÷ sskoly w Panstwj prohljžj, 
a při které spráwy zapotřeby 
gest, w dobrém pořádku zacho" 
wáwá; což i při silnicjch tak tež 
podobn÷ činj a pokračuge. 
 
Přjpomjná se tež zde, že uroze" 
ný Pán Práwomocnjk, 
Pan Herrmann, Panstwj Ry" 
chenburku a Chraustowic, dne 
29. Řjgna r. 1845. na w÷č" 
nost w Panu se odebral. 
 
Psáno dne 18. Srpna 1846. 
 
Jozef Filipi Rychtař 
Jozef Hap Končel 
Jan Sodomka Saused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. str.    
 
Rok 1847. byl welmi obtjžný a 
starostliwý, obwzlasstn÷ pro ta" 
kowý lid, genž we swém žiwo" 
býti potrawu sob÷ kupowati mu" 
sily; ta auzkosti, které potřeb" 
nj lidé podnjkaly, anj wypsati 
nelze; pon÷wádž skrze celý 
rok až do žni welká drahota 
byla, kdežto korec pssenice 
stál za ................ 28 Kr 
žito .................... 25 Kr 
gečmen .............. 24 Kr 
owes .................. 10 Kr 
 
Toho roku mnoho lidj welkých auz" 
kosti a hladu pom÷li, až mno" 
zj otruby kupowali, a z nich 
sob÷ pokrmy k gjdlu strogili; 
což w stawu nebyli sob÷ tolik 
wyd÷lati; co denn÷ progedli; 
nebo mjrka psseničné bjlé 
mauky stala za ..... 30  fe 
gáhly ...................  48 fe 
hrách .................. 42 fe 
mjrka kraup .... 1 Kr 
gečné krupky ...... 32 fe 
gedna libra chleba /: gak se 
řiká na gednu mauku :/ za 15 fe 
korec bramboru čili zemčat 6 Kr 
které po garnjm nasázenj 
ani wjc k dostánj čili ke 
kaupi nebyly, a mén÷ se 
toho roku zdařily, než ro" 
ku 1846. nebo hned při sw. 
Jakub÷ po spadlem dessti 
zem se zapařila, tak ře" 
čená 
 
 
 
 
 



21. str.    
 
na t÷ch zemčatech nať uschla, a 
takowé dále růsti přestaly; kdež 
po wysázenj 8=mi korců zemčat, s 
t÷zkém 14 neb 15 korců takowých 
z pole se zklidilo, s čjmž lidé w 
zdeyssjm položenj gedin÷ se ži" 
wj, a také skrze nedostatek zem" 
čat čili bramborů mnozj i swé přj" 
bytky pozbyli a skrze drahotu w 
pokrmu prodali. 
 
Naproti tomu ale zelj, řepa a 
obilj znamenit÷ letossnjho roku /: 
začež djky Bohu:/ se zdařilo, než 
roku 1846. proto ale potřebným 
lidém, genž kupowat musegj, 
malé ulehčenj w žiwobýtí předc. 
se gen stalo; wssak ale to gedi" 
né předc gen dobré, že tako" 
wé krm÷ k dostánj za penj" 
ze gsau byly. 
 
./. 
 
Tež se připomjná: že giž z 
předu řečená silnice tohoto ro" 
ku 1847. od rozcestj wejš jmé" 
nowaného, až po přibytek P. 
Rewjrnjka k bukowin÷, s wy" 
naloženau práci Pustokame" 
nických obywatelů se wedla, 
a na dobro zhotowila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. str.    
 
W tomto roku 1847. oznamil 
nam neylaskaw÷yssj Stwoři" 
tel náš skrze sweho služeb" 
njka Papeže Piusa 9. Milo" 
stiwé Léto, abychom sob÷ pros" 
by nasse k Božskému Trunu 
zasjlali. 
Toto Milostiwé Léto se 3=tj ne" 
d÷li postnj začalo, a ned÷li 
kw÷tnau zkončilo; trwalo tedy 
3 ned÷le. 
 
Psáno dne 30. Prosince 1847 
Jozef Filipi Rychtař 
Jozef Hap Končel 
Jozef Krcil Saused 
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W roku 1848. jarní čas byl wel" 
mi příjemný, teplý a suchý, tak 
že lidi w poli časn÷ z jara hned 
w polou března obilí zasýwali, 
w m÷sici dubnu brambory 
(zemčata) sázeli, při čemž se 
p÷kná práce konala; nebo d÷l" 
níci w poli pracujíce ani je" 
dnoho dne nebylo, by skrze 
desstiwou pow÷trnost z po" 
le domů jíti musili. 
 
Pam÷tí hodného se sem uwádí, 
že dne 12. března r. 1848. náš 
nejmilostiw÷jssí zem÷ Pán, 
Císař Ferdynand I=ní Rakouský 
w jeho mocnářstwí Constitucí 
udeliti ráčil. Konsstytuce a" 
neb po české mluw÷ ůstawa 
zemská jest takowé prawo 
a zřízení zemské, podle kte" 
réhož panowník aneb moc" 
nář jakýkoli ustanowuje 
zákony zemské, sám toliko 
a minystry a ouřadníky swý" 
mi: ale powinen jest we 
wssech důležit÷jssích w÷cech, 
týkajících se wsseobecného 
práwa i pořádků w zemí, 
slysseti nejprw žádost a 
wůly celého národu a sse" 
třiti jí. Kratssimi slowy 
muže se říci, že kde panu" 
je konsstytuce, 
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tam moc zákonodární spočí" 
wá w rukou netoliko práw" 
nika i ouřadníků jeho wý" 
hradců, ale w rukou panow" 
níka i národů společn÷. 
 
Protož panuje weliká radost 
wssude we wlasti nassí, a wssic" 
kní hodní Čechowe wzdawají za 
to nejwřelejssí díky, nejpr" 
we Pánu Bohu, potom králi 
a Panů swému, i t÷m usslech" 
tilým osobám, kteří jeho wů" 
ly k tomu naklonili. 
 
Dne 4. července  1848. we woli" 
cím okrsslku zdejssím byli mo" 
cí důw÷rnosti občanstwa, jakož 
to wolitelowé k wolení poslan" 
cůw k sn÷mů říšskému w Wídni 
zdejssí sousedstwo, jménem 
Josef Háp z N. 11. Jan Sodomka 
No. 50. a Jan Kohoutek z No. 8. 
wolenci, a na den 8. čerwence 
do w÷nného m÷sta Poličky, do 
tamního radního domu w ná" 
sledku c. k. Weleslavného kraj" 
ského Ouřadu pod N. 402. a 403. 
poukázáni. 
 
Tež se tu připomíná, že toho 
roku bylo zpíknutí národů 
Italianského (Wlachů) proti 
nassemu tam ležícímu woj" 
sku; kterýžto lid od nasseho 
wojska napotom násilou pře" 
moženbyl; což na to i hned 
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král Sardynský powstal proti na" 
ssemu císaři Pánu, a s námi woj" 
nu weda; kdežto s pomocí Boží 
nasse wojsko nad Sardýny swí" 
t÷zilo a wyhralo, tak že král Sar" 
dynský o pokoj žádal. 
 
Stowa že se to tam we Wlassích ukon" 
čilo, hned nato w Praze wypukla 
Revoluce (zbouření lidů) kdež na 
to Praha wojskem celá oblehnu" 
tá byla tak dlouho, až tamní ob" 
čanstwo do sebe přisslo, a se upo" 
kojilo. 
 
Nato i hned podobn÷ we Wídni 
takowé zbouření bylo - kde 
tež Wídeň wojskem oblehnutá 
byla tak dlouho, až se utissení 
stalo. Nic wssak mén÷, 
sotwa se to ukončilo, hned jsme 
nato wojnu s Uhry (Maďari) 
m÷li. Jak to nám s nímy wy" 
padlo, budoucn÷ se tu poví. 
 
Tento rok 1848. w Božském po" 
žehnání na obilí byl welmi ourod" 
ný, krásné a pohodlne časi we žní 
sloužili, owoce hojnost, jablek, 
hrussek i sswestek, každý malý 
sswestkový stromek se sstedro" 
tou Božskou w kraji stkw÷l; 
bramborů neb jináče zemčat 
tež lidé w hojnosti wesele zkli" 
dili. 
 
Psáno dne 28 prosince 1848. 
Jozef Filippi Rychtař 
Jozef Hap Kančel 
Jan Michaličko Saused 
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 rok 1849 
 
W tom roce jaro jsme meli ne" 
příjemné, studené, pon÷kud 
desstiwé; a konečn÷ 22. dubna 
počal sníh siln÷ padat, z čehož 
weliká zima a prássenice se 
sn÷hem powstala, přitom wel" 
mi mrzlo, a jarní setí se tím 
zdrželo. 
 
K wd÷čnému upamatowání za" 
znamenati slussí, že rok 1849 
byl (z čehož buď jméno Boží ze 
wssech stran chwáleno a welebeno) 
na wssecko obilí i lenů, jakož 
také bramborů, zelí zadůsta" 
tek. 
Žn÷ wssak zde w horách byly ne" 
pohodlný i začaste přeprchova" 
lo, a studené počasi jsme m÷li, 
proto ale předce se obilí zdra" 
we do stodol dostalo, a na zr" 
no weynosné bylo. 
Owoce nebylo tolik, co minulého 
roků, obzwlasstn÷ sswestek 
málo se urodilo. 
Podzimek byl tež nepříjemný, stu" 
dený a desstiwý, tak že pro mo" 
kro ani steliwo lidí sob÷ w le" 
se nahrabat w stawu nebyli; 
a w polou listopadu spadl 
sníh, mrzlo a zima náram" 
ná byla. W m÷sici prosinci 
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též neobyčejn÷ množství sn÷hu, spa" 
dlo, a náramná zima ustawičn÷ 
zuřila, že w zdejssim okrsslku pro 
množstwí sn÷hu a welkou zimu 
d÷ti od nawsst÷wowaní sskoly zdr" 
žané byli, a welmi málo lidi po 
obžiw÷ a obchodu z domu se wy" 
dati mohli. 
Tu se připomíná: že s Uhry za" 
počatá wálka přes jeden rok 
pln÷ trwala; w tom čase tam 
welké krwe prolití bylo, moc woj" 
ska zahynulo - a s pomocí Boží, (: 
začež máme Bohu wssickni co d÷ko" 
wati:) nasse wojsko předc jen 
nad Uhry swít÷zilo, až Uhři o 
milost žádali. 
 
Též se zde připomenouti zaslu" 
huje: že náš Tytul: Pán Wrch" 
ní, Pán Karel Kossťál, který 
nasse rychenburkské panství 
jakožto w÷rný a sprawedliwý, 
Pan ouředlník, skrze plných 12 
roků řídil a zpravoval; na 
kteréhož celé panstwí se wssím 
dobrým wzpomínati musí, i 
když w chladném loži spočíwati 
bude, dne 24. listopadu, když 
zm÷na w panstwích se stala, 
a okresní uřadowe započíti 
se m÷li, do Litomyssle jakožto 
okresní komissar ustanowen 
byl, a netrwalo to ani 4 ne" 
d÷le, zase za okresního = 
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setníka /: Bezirkshauptmann:/ 
powyssen byl. 
Psáno dne 30. prosince 
1849. 
Jozef Filippi Rychtař 
Jan Kohautek Saused 
Anton Filipi Saused 
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W roku 1850. dne 25 září bylo dr" 
žané wolení nowého předstawen" 
stwa, u přítomnosti místního Pana 
lokalisty P. Jana Jaksse, w kata" 
stralní obci Pustokamenické, adle 
mocí hlasů občanstwa, wywolený 
byl za předstaweného Josef Fi" 
lippi, číslo domu 62, který již před 
wolením kolik lét jako rychtář 
předstawený byl, a swou powinnost 
wždy řádn÷ zastáwal a plnil. 
Za rádního Jan Kohoutek, číslo 8. 
a Frantissek Hejduk čislo 19. 
Tito mužowe složili přísahu w÷r" 
nosti w zdejssím chrámu Pán÷ 
dne 24. listopadu toho roku. 
 
Wýborowe mocí hlasu občanstwa 
zwolení byli: Waclaw Wítek 
číslo d. 67. Jiří Sýs či: 77. Jan 
Zrůst čislo 95. 
 
Dne 24. prosince 1850. byla drža" 
ná Conskrybce u přítomnosti wo" 
jenských pánů dustojníků, P: 
Leitnanta a P: Feldwebla w 
Kroun÷; kamž se zdejssí Kollatu" 
ra k odpowedi a prohlidce staw÷" 
ti musila. 
 
Tento rok 1850. započal s welikou 
zimou a w÷try zuřiti; napadlo 
moc sn÷hu w m÷síci lednu, a wel" 
ké pow÷tří bylo, že lidé po swém 
obchodu z domu wyjíti nemoh" 
li, a to trwalo skrze celý m÷" 
síc. 
 
 
Pozn. Voř.: Z internetu: Výrazem konskripce je myšlena 
všeobecná branná povinnost a odvody k jakékoliv 
povinné službě. Z knížky: Kolatura = farní obvod, 
duchovní správa. 
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Dne 22. unora o 5=ti hodinách 
ráno byla bouřka a blýská" 
ní; načež we Skuči a w Chru" 
dimi do kostela uhodilo, od 
kterehožto uhození oba chrá" 
mi Pán÷ k poran÷ní při" 
ssli. 
 
Tento rok byl na obilí ou" 
rodny, krom÷ zemčat /: čili 
bramborů :/ welmi málo se 
urodilo; jenž hned w m÷síci 
září počaly již v zemi hnít, 
kdežto w nedostatku sázení 
za  Kr jeden korec stál. 
 
Psáno dne 15. prosince 1850. 
Jozef Filipi 
 Předstaweny 
Jan Kohautek Sw÷dek 
Jan Sodomka Sw÷dek 
Jiří Sýs Sw÷dek 
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Dne 21. června 1851. bylo drženo 
milostiwé léto, od Jeho swattosti 
Papežské Piusa dewatého, a 
trwalo až do 20. čerwence. 
 
Dne . října 1851. byla držaná 
přehlídka domů, ohledn÷ do" 
movní dan÷, u přítomnosti 
cís. Král. Pana Komisara. 
 
Tež se zde připomíná, že tento 
rok welmi na wssecko obilí ou" 
rodný se nám ukázal; wssak 
ale zde w horách t÷žko jaři" 
ny we žni se s pole dostá" 
waly. Práw÷ tu dobu, když 
jarní oseti, jeřice, psseni" 
ce, ječmen a owes dozral, 
w září m÷síci počalo prsset 
skrze 3 ned÷le, žádný nemo" 
hl obilí suché s pole do stodoly 
dostati, obilí wymoklo, zrost" 
lo a wnic přisslo, žádný ne" 
mohl z n÷j chleba napecti, 
ani co jiného k jídlu z mou" 
ky přistrojiti; čehož Bůh 
wíce na lidi nedopousst÷j! 
Brambory čili zemčata se tež 
neurodily toho roku, s který" 
mi se zde lidé w horách nej" 
wíce žiwí. Hned w m÷síci 
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srpnu počaly zkázu brát a w ze" 
mi hníti. 
 
K památce nassím budoucím 
potomkům se zde uwádí, jakou 
minci čili peníze jsme toho ča" 
su m÷li, totiž: dwourenč" 
níky, renčníky, dwadcetní" 
ky, desetníky, p÷tigreyca" 
raky a grossičky. Ty pe" 
níze ale, když w roku 
1848 nowá ústawa čili 
konsstytuce wypukla, 
docela se wytratily, které 
lidi snad w celé Rakouské 
říssi poshowáwali, a od 
sebe wydáwat přestali. 
W roku 1849 byly wydané 
od Jeho Milosti císaře 
Rakouského papírowe dwoj" 
ky 2 a jednussky 1, pak 
wycházeli stříbrné dwou" 
grossačky 6 Kr, a m÷d÷n" 
né dwougreycaráky, wsse" 
cko platilo na ten zpusob 
jako stříbro. W roku 1849 
a 1850 když lide i m÷d÷n" 
né peníze skrýwyli, byl 
časem weliký nedustatek 
w drobných pen÷zích, tak 
že powoleno bylo ty papí" 
rowe jednussky we čtwero 
rozd÷lit, a pozd÷ji až na 
8 dílů. Když toho potřeba 
kázala, takowé jednussky 
se rozstřihowaly. 
W tomto 1849 a 1850 
roku chudé lidi mnoho 
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skrze drobné peníze utrp÷ti 
museli;pon÷wádž u kupce 
aneb u jiného obchodníka 
cht÷lli člow÷k co koupiti, mu" 
sel celou tu čtwrtku zlatého 
utratiti, aneb u ssenkyře 
celou propiti. Tyto jednussky, 
jakož i z nich nad÷lané kou" 
sky, byly ale ku konci ro" 
ku 1850 docela sebrané a 
we Wídeňské pen÷zárn÷ 
odwedené. Za n÷ nastaly 
přítomné jednussky a dwoj" 
ky s krásnym obrazcem, 
jenž jsme obdrželi tohoto 
roku 1851. pak nowé pozlace" 
né p÷tky, desytky, padesát" 
ky a stojky, na nichž úrok 
neboližto interes na celý 
rok den po dnu wypočítán 
stojí, které wůbec interes" 
ky jmenowali. Mimo toho 
m÷li jsme peníze jesst÷ 
papírowe desetníky a 
dwougrossáčky, ty se op÷t 
w čas potřeby drobných 
we dwa díli rozd÷lowali, 
a ta půlka platila 5 a 
3 Kr w stříbře. 
 
Psáno dne 19. listopadu 1851 
Jozef Filipi 
 Předstaweny 
Jan Kohautek Sw÷dek 
?e? Háp Sw÷dek 
Josef Háp Sw÷dek 
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Rok 1852 byl men÷ znameni" 
tý a to proto, pon÷wádž krom 
černánj zemčat a pak dra" 
hoty w obilí žádné zname" 
nité udalosti se nezb÷hly. 
W roku 1853 byl w Mnicho" 
w÷ w Baborsku zasnouben 
s Alžb÷tou Amalyí Eu" 
ženyi, dcerou Jeho Král: 
vysosti Maxmiliana Jo" 
sefa, wywody Baworské" 
ho; náš milený zem÷ Pán 
Jeho c:k: Apoštolské Ve" 
ličenstvi František Jo" 
sef I=nj Rakouský Cýsař 
a Král Český, a pak od" 
dán we Widnj dne 24. 
dubna 1854. 
 
W rokách 1855, 1856 a 1857 
krom záwodu rozličných 
minci, pak černanj zem" 
čat, drahoty w krmu a 
w potraw÷, tež wálky 
Tureco, francouské a an" 
glické s Rusem, kdežto 
mjr w Pařiži uzawřen, 
aniž gaká nahráda krom 
wygednánj swobodné 
 Černého moře 
plawby po Dunagi w knj" 
žetctwjch Podunagských 
pak zbořenj pewnosti Se" 
fastopolu, docylená 
yest byla. 
W roku 1857 byla pusto" 
kamenická lokalnj du" 
chownj spráwa za farnj 
a přidawkem ročnjm 
od 100 zl. střjbra z ná" 
boženského fondu powy" 
ssená. 
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W roku 1858 zrussila se 
konwenčnj m÷na a zawedla 
se rakouská čísla, totižto: 
tjm způsobené, že na každem 
100=ku p÷t zlatých přibylo. 
Starý papirový zlatý pla" 
til 1 K 5fe Č/M w rakous" 
kém čjsle gen toliko jeden 
zlatý. S touto prom÷nou 
pen÷z střjbro se wytra" 
tilo a drahota se zmohla. 
 W roku 1859 wypukla 
z nazralého nápadu Krá" 
le Sardinenského Viktora 
Emanuela, genž Ludviku 
Napoleonových, cýsaře 
to francouskýho nápadů 
poslouchal, walka mezy 
Sardinskem a Rakous" 
kem, genž mimo toho 
že Rakousko Lombard" 
sko s mjrem we Willa= 
Franka ugednájm a 
pak w Curichu we Šwy" 
cařsku uzawřeným 
prohrálo, kterež pak 
Sardinsku op÷t připadlo. 
 
Tato wálka mn÷la i 
ty smutné následky, že 
i stolice Papežská w Ří" 
m÷ a pak Neapolsko při 
pokogi nezustali, wssak 
s pomocy Pan÷ předc 
w swé postawenosti 
se nachazegj, gak dřjwe. 
 
Rok 1860 byl sice 
ginák urodný ačkoliw 
drahota se nezm÷nila 
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./. proto ale předc krom že Jeho c. 
k. Apoštolské Veličenstvi swo" 
bodu wjry, obchodu a žiw" 
nosti powolil, nic zname" 
nitého se nepřihodilo. 
W roce 1860 zaručil Jeho c. 
k. Apoštolské Veličen" 
stvi Conštituci pro weš" 
kerou řjš, což wysled" 
kem mn÷lo, že neyprwé 
nowé wolby obecných 
předstawených, pak po" 
slancu do sn÷mu zemské" 
ho a ze sn÷mu zemské" 
ho poslancu do řjšského 
sn÷mu we Widnj se za" 
řidili, kteryžto řjšský 
sn÷m až doposud trwá. 
W obci Pusté Kamenici 
byla držaná wolba w 
m÷sici březnu 1861, sohla" 
du nového obecného před" 
stawenstwa pustokame" 
nického, kři kteréž za obce 
předstaweného op÷t starý 
dříwe již 10 let, a před tým 
přes 1 roků ysoucy občan 
zasloužilý a wubec wá" 
žený i milený muž: 
Pan Josef Filippi: 
Pak za prwnjho obec" 
ného radnjho: 
Pán Josef Urban: 
a za druhýho obecného 
radnjho: 
Pan Josef Taussing: 
wywolenj gsou byli. 
Než, pon÷wádž psanj 
se puzd÷g wynasslo, w 
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kteremž wýhružku předsta" 
wenému obce Josefowi Fi" 
lippi, že pakli we 14 dnech 
přestawenstwo newipowj, 
geho ženatý syn tež Josef 
gež co hospodářem č: d: 62 
wyhoří. Což přičinu zaw" 
dalo, že nemaje giž řeče" 
ný předstawený Josef Filipi 
pokognou chwilj a cht÷ge 
w domacnosti zachowati 
pokog, swou žádost o ze 
sazenj z powinnosti geho 
a ustanowenj nowého před" 
staweného pro obec pusto" 
kamenickou Slavnému c. 
k: okresnímu Uřadu we 
Skučj předložil, kteryžto 
uznawsse geho zesazenj 
za dobré a zákonité 
wzhledem nowowolby 
obce předstaweného den 
22=ho listopadu 1861 usta" 
nowil, ku kterež 2 obec" 
nj rádnj, wýbor a jeden 
náhradnjk k Uřadu do 
Skuče nagiti se dát mn÷li 
Gaký wýsledek tá wol" 
ba mn÷la, uwede se 
puzd÷gi. 
 
Tež budiž na památku 
uwedeno, že w roku 1861 
más pjwa byl za 14 kreg" 
caru, how÷zyho masa 
libra za 22 kregcaru 
nowých. Owsa korec 
byl za 2 zl 30 kr, žjta 
za 8 zl, pssenice za 11 zl 
a gečmenu korec za 3 zl 4 kr 
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ned÷lage zminky o giných 
plodinách a gegich cen÷, 
gen toliko o zemčatech neb nramborách, 
kterých gedna 
solná wrchowá bečka sta" 
la za 80 kregcarů nowých. 
 
Gesst÷ zamlčeti nelze, 
že w roku 1861 a to gme" 
nowit÷ při začatku m÷" 
sice čerwence spadlo w 
Pusté Kamenici; wjce wssak 
w Rychnow÷ a na Fran" 
tisskách, mnoho welkých 
krup, které osenj zhubi" 
ly a leny porouchali, z 
kterých řka pranic ne" 
bylo a hospodáří mjsto 
užitku gen do welké 
sskody přiwedli. 
 
Než budiž ze wsseho 
gméno Pán÷ pochwale" 
no, doufeymež w Pána 
a milugmež geg a on 
zagist÷ neopustj nás. 
 
W Pusté Kamenici dne 21. listop. 1861 
Jozef Filipi 
 Předst. 
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A roku 1862 byla pohodlna 
zyma welmy malo snehu že 
dne 6 ho Unora takowe urmě 
ní a bleskat se stal že stoho 
2 boží silne udeřil 
W Puste Kamenici dne 6 Unora 
   1862 
Jozef Kaudelka Předst 
 
w roku 1863 kwetli žita 
dne 10 ho kwetna a počatek 
žni 25 ho čerwence rani 
rok  
  J. Taussig 
 
w roku 1864 trwala 
zyma až do kwetna mně 
sice a počatek žni dne 
25 ho srpna 1864 byl 
pozny rok. 
  J. Taussig 
 
Na další straně: 

 
v roku 1867 dne 25 kvjetna 
napadlo snehu žeho bilo 
????????? 
 
Dále psáno latinkou. 


