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VIÒOVÉ.

vrz ve vsi Viòovém leící byla kolébkou vladyk Viòovských z Viòového. Z rodu jejich sedìl tu v první
polovici 16. století Jindøich, jen se
pøipomíná r. 1535 a zùstavil tøi syny,
Jana, Bohuslava a Adama ji tak
schudlé, e si nemohli ani obydlí své
opraviti. Tito bratøí dreli roku 1546
tvrz Viòové pustou, dvùr popl. a díl
vesnice. 1) Tého roku se rozdìlili; Jan sehnav penìz co mohl a
oeniv se se lechtiènou nìco zámonou, vyplatil bratøí své a ujal
sám tvrz pustou Viòové, na ní toho roku manelce své Reginì
Pacovské z Poèernic 100 kop vìnoval. 2) Kdy Jan po nìkolika
letech zemøel, chtìl sice bratr jeho Adam statku uiti, ale tu se
shledalo, e Regina pøinesla do statku tolik penìz, e to ve i s vìnem
se 2 díly statku váilo. Dostavi skuteènì od svého svata za právo,
prodala (vkl. r. 1557, 14. èervna) dva díly na tvrzi pusté Viòovém
s pøísluenstvím za 500 kop gr. è. Janovi pulíøovi z Jiter na Tuèapech, 3) jemu také (vkl. r. 1557, 23. list.) Adam Viòovský práva
svého postoupil. 4) Od tìch dob patøily dvùr a 9 chalup ve vsi ke
statku Tuèapskému.

tímto pøestávají nám najednou vechny zprávy o nìm, zdá se, e se
z Budislavì vyprodal a po jiném sídle potom jmenoval; nìjaké odumøelé dìdictví v Mosteèném po nìm a Janovi mladím z Ústí provoláno teprv roku 1454 v Táboøe, kdy tuím ji dlouhá léta byl
mrtev. 1) Pro nepøítomnos krále v zemi od r. 1440 vìci takové se
arci pozdì donáely. Jan Zoubek z Budislavì (r. 1407 purkrabì na

BUDISLAV.
akladatel vsi, jak jméno ukazuje, byl nìjaký
vladyka Budislav. Dlouho po zaloení jejím
pøipomínají se roku 1357 první dritelé vsi
Ebrhart z Vyhnanic, Jeni starí, Jeni
mladí a Jan z Budislavì. 5) Dritelé tito
mìli vak jen èás vsi a proto jen polovièný
hlas podací kostelního. Ebrhart byl otcem
Jenie mladího, Jana øeèeného Baant a
Litolda; 6) z toho, e se otec také z Budislavì
nepsal, soudíme, e èás tato vsi Jeniovi a
Janovi po mateøi jich náleela, neb oni oba r. 1360 polovici práva
podacího vykonávali. 7) S otcem a bratrem svým darovali r. 1366
les na vrchu Straziském faráøi zdejímu, aby si tudy mohl døíví
pro sebe a chudé sekati; za to slíbil faráø tím èastìji slubami boími ve chrámì zdejím pøisluhovati. 8) Mezi tím drel druhou polovici vsi Pøibík øeèený Kasten z Budislavì (erbu pluhu), jen r. 1359
a 1360 právo podaèné vykonával. 9) Tohoto jako i pøítího roku
byl purkrabí na Hrádku u Èernovic. 10)
Nìkolik let potom se pomìry pøedøeèené zmìnily a na Budislavi sedìli toliko dva páni, Henslin a Jiøí z Budislavì, kteøí sem
r. 1371 nového faráøe podávali. 11) Od r. 1382 pøipomíná se èasto
v památkách souèasných Ondøej Opat z Budislavì; r. 1400, 6. dubna
podával knìze ke kostelu zdejímu, nìkolik let potom koupil od
paní Kaèeny z Mezimostí plat na dvoru popl. v Drahovì a vsi
Nìtovicích proto, aby øeèený plat k nadání oltáøe sv. Rosy a Apolonie v kostele Sv. Jilském v Praze obrátiti mohl. Nadání to vykonal roku 1407, 18. èervna, nicménì pøislíbil (r. 1408, 18. èervna)
s bratrem svým Ondøejem z Nemyle, e v roce a ve dni jetì 2 kopy
platu na zboích svobodných pro øeèený oltáø pøikoupí. 12) Rokem

1) DZ. 250. M 23 a arch. obecní v Hradci. Èás vsi patøila
ji r. 1545 k Dírnému a tak to zùstalo a do r. 1849. Vìtí èás
vsi patøila ke Hradci Jindøichovu. Roku 1402 patøila jedna èás
k Boztìchovu. (Arch. obecní v Hradci.) 2) DZ. 10. C 7. 3) DZ.
12. K 21. 4) DZm. 231. B 24. 5) Lib. conf. ed. Tingl 35. 6) Jeni
starí byl snad bratr jeho. 7) Lib. conf. I. C 3. 8) Lib. erect. I.
ed. Borový p. 61. Snad následoval po nich Oldøich Babka z Budislavì (r. 1378), o nìm obírnì v rkps. bibl. Pra. IV. A 5. 9) Lib
conf. I. B 8, C 3. 10) Archiv Tøeboò. 11) Lib. conf. II E I.
12) Ibidem VI. A 12, lib. erect. IX. A 2, Acta Judiciaria de a.
1407-1408 (arch. capit.) poprvé r. 1382 v archivu musejním.
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Dobývání hradu zpùsobem obyèejným pomocí ebøíkùv.
Nových Hradech) speèetil r. 1415 list stíný ke sboru Kostnickému
poslaný; 2) pozdìji o nìm nic nevíme. Vùbec nemáme o Budislavi
po celý ostatek 15. století ádných zpráv.
Na poèátku 16. století (r. 1492-1508) sedìl na Budislavi
Divi z Doudleb; 3) tvrz sama s pøísluenstvím nedlouho potom
v drení 4 bratøí Doudlebských Petra, Jiøíka, Bohuslava a Frantika
se nacházela. Bohuslav se první od bratøí oddìlil, vzav si díl vsi
1) DD. 16 f. 123. 2) Arch. c. III. 189. Jinak se psal ze Samosol. 3) Archiv Sobìslavský a Wagnerovy spisy.
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Budislavì s podacím a jisté dìdiny (zejména i rybník veliký u tvrze).
Koneèné dìlení se stalo roku 1518, 19. bøezna. Pøi tom obdrel
Frantiek bratr nejmladí tvrz Budislav s dvorem popl., dìdinami
(kromì nivy orné, která byla v chobotì rybníka u tvrze), s lukami,
lidi ve vsi, potoky, lesy (Strazitì, Louzek, Èerná stránì) a haltéøe;
Bohuslav si vzal zase díl døíve vymìøený; Jiøíkovi se dostaly vsi
Doudleby s pøísluenstvím a ve Straòanech, Nedabylicích, Strákovicích, Borovnici, Perném c. t. m.; Petr pøijal ves Mosteèný a díly
vsí Horní Radounì a Kátova. 1) Kromì toho uèinili jetì Bohuslav
a Frantiek bratøí (r. 1522, 28. prosince) smlouvu o statek zemøelého
bratra svého Jiøíka a mocnì jej poruèili a v moc dali bratru svému
Petrovi, aby to zøídil podlé rozumu svého. 2) Frantiek drel díl
svùj nìkolik let a prodal potom Budislav tvrz, dvùr a ves Vácslavovi Tuèapovi z Tuèap za 437 ½ kop gr. è. 3) Trh ten se stal pøed
r. 1529; tého roku zajisté (5. bøezna) vyskytuje se Vácslav jako
pán Budislavský vedlé Frantika, jen tehda ádného sídla nemìl. 4)
Aè byl Frantiek nejmladí bratr, pøece záhy zemøel; nebyl ji ani
iv r. 1541, kdy dsky zemské shoøely, a musil tudí bratr jeho Petr
vklad zboí Budislavského obnoviti.
Vácslav Tuèap zemøel nedlouho po r. 1534, zùstaviv tøi syny:
Mikuláe, Hynka a Bedøicha; tento poslední oddìlil se od bratøí
svých, pøijav nìjaké peníze za svùj díl, 5) a brzo potom zapomenut
zemøel. Ostatní dva bratøí dreli zboí Budislavské, k nìmu asi
roku 1538 dva rybníky blíe vsi leící od Petra Doudlebského pøikoupili. 6) Také nabyl Mikulá r. 1554 blízké vsi Záluí. Nedlouho
potom zemøel. Bratr jeho Hynek vyskytuje se od r. 1568 jako pán
na Budislavi, 7) kterou také jménem strýcùv svých Jana a Jindøicha
(synùv tuím Mikuláových) spravoval. Asi r. 1573 se tito strýcové
od sebe oddìlili; Hynek podrel Budislav samou, a jim dostala se
ves Záluí. 8) Na Budislavi pøipomíná se Hynek nìjaký a do r. 1589;
je-li tý jako Hynek od r. 1538 pøipomenutý, tedy dosáhl velikého
stáøí. 9) Roku 1579 pøikoupil od strýce svého Jana mlýn pod Budislaví, který slul Lánského, s potokem a rybníky, jak se mu to k dílu
jich Záluskému bylo dostalo, za 520 kop mí. 10)
Hynkùv nástupce Vácslav z Tuèap pøipomíná se jako pán
zdejí poprvé v tituláøi r. 1589 vydaném; tý pøikoupil zase ves
Záluí a poøídil r. 1603 o svém dìdictví, rozdìliv je mezi syny své
Hynka a Adama. Kdy zemøel, není známo, ne r. 1615 nacházíme
na Budislavi ji starího syna. 11) Kdy mladí Adam dorostl, rozdìlili se oba (asi r. 1620) o majetek svùj; 12) jak se zdá, dostal jeden
z nich Budislav a druhý Záluí. Jak jeden tak druhý stálého zdraví
nemìli a brzo pomøeli. Hynek, jen stavùm odbojným pomáhal a na
Táboøe se zavøel, ani se nedoèkal soudu, jen byl nad ním vyneen
r. 1623 dne 24. dubna, aby ztratil dvì tøetiny statku svého a tøetí
díl aby dìdicùm jeho byl zaplacen. Vzaty jsou tedy statky Budislav
a Záluí, a kr. komora prodala je r. 1629, 16. øíjna Hannibalovi ze
omberka, øádu sv. Jana Jerusalemského rytíøi, JMC. váleèné radì,
komorníku a naøízenému nejvyímu, za 7677 kop 45 gr. mí. 13)
Nový pán byl dluen 7542 fl. rh. Augustinovi Felnerovi
z Feldeka a nemaje penìz hotových k zaplacení dluhu toho, nìjaký èas otálel, ale potom po smrti Augustinovì synu jeho Volfovi
Vácslavovi statku Budislavì na místì penìz postoupil. 14) Volf oenil
se s Lidmilou Vorilou Bechynkou z Laan, ji r. 1643, 26. listopadu
na statku Budislavském 5000 kop mí. vìnoval. 15) Z manelství tohoto
polo mnoho dìtí, a to: Augustin Matyá, Krytof Vácslav, Humprecht, Heøman Zikmund a Vilém Vácslav synové a Anna Regina,
Marie Kateøina a Lidmila Vorila dcery. Ti vichni byli nezletilí,
kdy otec jejich r. 1650 na jaøe zemøel, proèe soud zemský Lidmile

1) Archiv Tøeboòský. 2) Tame. 3) DZ. 8. A 3. 4) Archiv
Sobìslavský. 5) DZ. 8. N 7. 6) Archiv Tøeb. Roku 1538, 8. listopadu je Petr propoutí z penìz trhových. 7) DZ. 59. F 18. 8) DZ.
18. B 14. 9) Roku 1575, 16. prosince zastavil mu pan Petr Vok
platy ve vsích Mlýnech a Zárybnici (Veselého Choustník str. 45).
10) DZ. 20. N 21. 11) Sedláèek, Rozvrení sbírek 35. 12) DZ. 140.
G 14. 13) DZ. 298. P 3 a 144. L 21 vloeno teprve r. 1634. Bílek
na str. 718. 14) Juxta z r. 1635 v DZ. 144. L 21. 15) DZ. 148. E 26.
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naøídil, aby ujala poruèenství nad nimi, a také jí uvázání v Budislav
a Hroby dovolil. 1) Kdy se vak Lidmila nìkolik let potom za Jana
Ale Maxm. Koòasa z Vydøího provdala, ztratila tím ji poruèenství,
které se mìlo dostati nyní nejstarímu synu Augustinovi, ale e
tento od práva svého ustoupil, vzal tu povinnos na sebe druhý bratr
Krytof; vichni pak se r. 1656 v øíjnu ve své díly uvázali. 2) Ale
jetì tého roku dne 25. øíjna postoupen jest statek skrze kommissaøe
k tomu naøízené paní Lidmile, ana mìla na nìm velijaké pretense
po neb manelu svém. 3) Po ní synové nedìdili, nýbr manel její,
jen prodal Budislav r. 1666, 24. dubna Jakubovi Frant. Venduchovi
ze dìøi za 15.500 fl. rh. 4) Po smrti tohoto ( r. 1667) uvázal se
v Budislav, Cen a Hruoveskou Lhotu jako poruèník sirotkùv pozùstalých dotèený Jan Koòas z Vydøího. 5) O pozdìjích dritelích
nechceme tu slov íøiti. Na místì tvrze postaven tuím zdejí zámek
ve støedu minulého století.

ZÁLUÍ.
e vsi Záluí, aèkoliv ji ve starích
dobách statkem svým bývala, povstala tvrz teprve v 16. století. 6)
Ves dostala se r. 1554 ke zboí
Budislavskému, kdy ji byl Mikulá
Tuèap z Tuèap od Mily z Broumovic a Johanky Batelovské z Prostého, nápadnic dvou bratøí svých,
koupil. 7) Statek Budislavský náleel potom Mikuláovi a bratru
jeho Hynkovi. Onen záhy zemøel,
zùstaviv tuím syny Jana a Jindøicha, s kterými se strýc jejich
Hynek asi r. 1573 rozdìlil. 8) Jemu
zùstala Budislav, jim se dostalo vsi
Záluí a k tomu mlýnu pod Budislaví, který sloul Lánského, s rybníèky. 9) Nedlouho potom se bratøí
rozdìlili; Jindøich dostal jen peníze,
za nì si tuím r. 1575 od pana Petra Voka ves Chustnici se dvorem
na 3 léta najal, 10) Janovi se dostala ves Záluí.
Asi do tìchto dob pøipadá vznik tvrze zdejí, ji Jan k obydlí
svému podlé zpùsobu tehdejího vìku vystavil. K zaplacení snad
útrat na to vzelých prodal r. 1579 mlýn Lánský strýci svému Hynkovi. Kdy asi r. 1592 zemøel, dìti jeho jetì let svých nemìly a
kromì dìda Kune nejstarího Dvoøeckého z Olbramovic a strýce
Jindøicha jiných ochrancùv nebylo. Jindøich, aè byl od bratra dílný,
hned se ve statek sirotèí uvázal beze veho uruèení a popisu statku,
jak se sluelo a patøilo. Vìc tu vznesl Kune na soud zemský, ádaje v tom jako dìd sirotkùv za opatøení a za dovolení, aby statek
prodati mohl. Proti tomu mluvil Jindøich livì, e jest nedílný, zapomnìv, e o tom zápis ve dsky vloen byl, vymlouvaje se tak, e
1) DZ. 112. D 30. 2) DZ. 113. L 7. 3) DZ. 311. H 11, vklad
r. 1657, 1. srpna (DZ. 152. N 8). 4) DZ. 316. E 10, vkl. 3. èervence
(DZ. 466. B 18). 5) DZ. 114. L 17.
6) Vojtìch ze Záluí pøidal se k pánùm z Roemberka, kdy
roku 1452 válku opovìdìli císaøi Fridrichovi, a vytáhl pod praporem
úøadu Choustnického. (Arch. Tøeboò.) Tehda bylo Záluí na hoøejí
a dolejí rozdìleno. V jednom byl dvùr popluný, na nìm sedìl
r. 1483 Radslav syn Vachùv, jeden dvùr kmecí patøil ke kostelu
Budislavskému, druhá èás se dvorem popluným v plat vysazeným, vsí,
mlýnem v Jené a kusem lesa Tøenìvce patøila ke Lhotì (viz tam)
a spadla po smrti Vácslava Lhotského ze Zásmuk a dìtí jeho na
krále (r. 1483); výprosou se dostala toho roku Oldøichovi Smrèkovi
ze Mnichu (DD. 17 f. 187 a 23 str. 360). Pozdìji patøila ves Záluí
Heømanovi a Mikulái bratøím z Vojslavic, kteøí ji prodali Mile
z Broumovic a Janovi a Linhartovi bratøím Batelovským z Prostého.
7) DZ. 11. G 6. 8) DZ. 18. B 14. 9) DZ. 20. N 21. 10) Veselého Choustník 44. Souèasnì se ji Jan nazývá sed. na Záluí
(DZ. 62. D 18).
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statek zarukovati povinen nebyl; pozdìji vak pøistoupil ke smlouvì
která r. 1592, 13. èervna zavøena byla, tak e Jindøich statek ten
od sirotkùv za 1200 kop gr. è. koupil. 1)
Jindøich z Tuèap byl èlovìk násilný a vánivý, jen se právì
asi pøi smrti bratrovì z vìzení vrátil. Byl toti v Kostelci Podolském Zikmunda Osterského ze Sulevic zavradil a potom se bratru
jeho Janovi ze Sulevic vymlouval, e k tomu velikou pøíèinu danou
mìl. Nechtìje, aby vìc ta k soudu zemskému dola, rád byl, e se
Jan Osterský podal ke smlouvì (r. 1591, 13. èervna), v ní se Jindøich zavázal, e dobrovolnì se postaví v úøadì nejv. purkrabství
a sedìti bude pùl léta ve vìi Daliborce kromì jetì jiných výminek. 2) Statek Záluí drel jen asi 5 let. Uèinil smlouvu se strýcem
svým Vácslavem z Tuèap, e mu prodá tvrz Záluí se dvorem popl.,
chalupami a vemi dìdinami, ves a díl vsi Kátova; neli vak Vácslav
statek koupený zaplatiti mohl, padl Jindøich v bitvì u Jagru r. 1596.
Peníze za statek dìdil strýc jeho Mikulá a také Vácslavovi Záluí
r. 1597 ve dsky zemské vloil. 3) Od tìch dob náleelo Záluí ke
statku Budislavskému.

BRANLÍN.
a Branlínì sedìl v prostøed 14.
vìku Bene z Branlína , jen byl
r. 1381 mrtev, zùstaviv vdovu
Annu a dceru Zuzanu. Za nì
a místo nich prodal Bene z Chotìmic louku a les Koberný u
vsi Koic kláteru Ústskému. 4)
Roku 1400 byla v drení Albery z Tìchobuze,
jen se také jednou r. 1404 Alberou z Branlína
nazývá. 5 ) Dotèený Albera pøijal r. 1400 na své
zboí Tìchobuzské, pak Branlín dvùr popl. a
ves, Kratosice dvùr popl., ves a ves Hlinici na
spolek Jíchu z Prosinic a Jarohnìva Vejháka
z Køeèovic, 6 ) takovým tedy zpùsobem, e oba
dìdictví to jednou dìditi mìli. Pozdìji vak mìnil
prý svùj úmysl a øíkával, e dá Branlín svým
strýcùm ze Stajic a Tìchobuz Mikuláovi Hoøickému. 7) Toto poslední skuteènì Albera provedl, zapsav na zboí Tìchobuzském Mikulái
2000 kop dluhu, tak e asi spoleèníkùm jeho
mnoho nezbývalo. 8) Podlé svrchupsaného spolèení uvázali se v Branlín Jan Vejhák (syn svrchupsaného Jarohnìva
 r. 1408) a øeèený Jícha, jen zemøel, zùstaviv dceru Markétu,
která r. 1454 také ji mrtva byla. Jan Vejhák prodal (vkl. r. 1454,
15. kvìtna) Branlín dvùr popl. a ves a vsi Kratosice, Koice a
Hlinice Jarohnìvovi z Kouta, vnuku øeèeného Jarohnìva, za 60 kop,
èemu Jindøich ze Stajice, sám si právo k Branlínu pokládaje, nijak
místa dáti nechtìl. 9)
Øeèeného roku (1454) vyprosil si Sobìslav z Miletínka na
králi Ladislavovi ve právo odúmrtní, je mu po bezdìtné Markétì
náleelo, jak na Tìchobuzi, tak i na Branlínì, èemu jak Jindøich
tak i Jan Vejhák odporovali. Mìla se pak vìc ta tak, e v zápise
r. 1400 poloeno bylo toliko jméno Vejhák a e byl pøijat na spolek
bez dìtí svých, proèe Jan podvodným zpùsobem tohoto Vejháka
na sebe vztahoval øka, e jetì spoleèník Alberùv jest iv. Tomu
odpíral Sobìslav pravì, e jest pøijal jméno mrtvého na se, a usvìdèil
jej také svìdky na to pøivedenými. Pøe tato vznesena byla (r. 1456)
napøed na soud zemský a potom mìla pøed soud dvorský pøijíti.
Tu bylo toho roku dáno svìdomí u soudu dvorského, e ten Vejhák,
1) DZ. 168. M 10. 2) Tame G 24. 3) DZ. 127. M 30, Beckovský II a. 377. 4) Arch. u sv. Jiljí. 5) Arch. è. III. 47 5 .
6) Rel. tab. I. 585. 7) Arch. è. I. 183. 8) Roku 1446, 13. èervence
pøipomíná se v dluném zápise Jana z Hradce Vácslav z Brandlína
(archiv Hradecký). 9) Rel. tab. II. 251.
ViGo agency 1998-2000 http://sedlacek.hrady.cz

jeho Albera pøijal na spolek, jetì ije, a dáno tudí Vejhákovi
za právo. 1) Ke konci tohoto století dostal se Branlín v drení
Olbramùv ze tìkøe, kteøí se také odtud Branlínskými nazývali.
Jindøich Olbram vyprosil si r. 1487 na králi Vladislavovi jakési odúmrtí v Tìmicích, Horní Radouni a Kratosicích. 2) Tý byl skorem
po celý ivot svùj ve slubách Roemberských, jsa zejména r. 1499
a 1502 purkrabí na Choustníce (bratr jeho Volkéø byl roku 1502
hejtman na Sobìslavi). Pro správnos jeho uèinila jej Dorota z Hobzí,
dobrodìjka kostela Sobìslavského, jedním z poruèníkùv, kteøí poøízení její ve skutek uvésti mìli; kdy pak byli vichni ostatní poruèníci zemøeli a Jindøich ji ve stáøí nedostatek zdraví na sobì
znamenal, vznesl to poruèenství (r. 1529, 5. bøezna) na nìkteré pány,
mezi nimi se i syn jeho Jan hejtman Sobìslavský nacházel. 3) Manelka jeho Ofka z Vìtøní pøeèkala ho a odkázala roku 1537 dne
19. kvìtna vecky své statky na svrcích Anéce z Nemyle, vdané
Sádlové. 4)
Jindøich mìl dva syny, Jana a Oldøicha; onen byl r. 1528
a 1529 hejtmanem na Sobìslavi a od r. 1530 a opìt r. 1540 atd.
purkrabí na Choustníce: r. 1536, kdy ji byl otec mrtev, spravoval
statek Branlínský. 5 ) Oba bratøí se r. 1538 na den sv. Jakuba a
Filipa o dìdictví své rozdìlili; Janovi pøipadl podíl Branlínský
s platy v Branlínì, Koutovì, Kratosicích, Kátovì, rybníky a lesy
Habøi a Lavièky, Oldøichovi se dostaly vsi Myskovice, Koice,
Kratosice, Krtov, háj Myskovský a jiné lesy. 6)
I po oddìlení tom zùstal Jan ve slubách Roemberských;
r. 1557 na podzim zemøela mu manelka na mor, on pak v dubnu
r. 1558 pro stáøí slubu svou sloiti musil, zanechav po sobì jméno
dobrého hospodáøe. 7) Nicménì il jetì více ne 10 let, zabývaje se
hospodáøstvím na Branlínì. Nejstarí syn jeho Jindøich nejednou
ústnì a také skrze nìkteré pøátely na otce ádos vloil, aby prohlédaje na nìj, manelku i dítky jeho otcovsky se k nìmu naklonil
a nìjakou ivností jej opatøil; na pøímluvu váných sousedùv oddìlil jej otec r. 1568, 1. kvìtna, dav mu 7 dvorùv sedlských v Myskovicích a 1 v Roudném. 8) O ostatních dìtech Janových jest málo
známo; jedna dcera, Markéta, zemøela r. 1581 a pohøbena v Tuèapech, kde se posud náhrobek její spatøuje; syn asi byl Adam Olbram
ze tìkøe, jen se v tituláøi r. 1589 jakoto pán Branlínský uvodí.
S ním se tam pøipomíná také Jiøík Olbram, jen býval ve slubách
pana Petra Voka z Roemberka a pozdìji na Branlínì se svou
sestrou nevybytou Johankou a dcerou Evou (pozdìji provdanou
Hozlaurovou) hospodaøil; potom prodal r. 1602 dne 26. listopadu
tvrz Branlín se vemi pokoji, dvùr popl. a jiný dvùr slove Køíanovský tudí, ves, ves v novì vystavenou Habøí, v Koicích c. t. m.,
Kratosice ves celou, v Chabrovicích, Dlouhé Lhotì, Krtovì a Chmeliti c. t. m. s lesy øeè. Lavièky, Habøí a Podìlky Jindøichovi
mladímu Hozlaurovi z Hozlau za 12.950 kop mí. 9) a zemøel jetì
v zimì potom následující.
Jindøich byl syn Krytofa z Hozlau, pána na Dobronicích;
jmenoval se napøed mladím proti strýci svému tipoklaskému, pozdìji slul starím proti strýci Oleskému. Kdy otec jeho r. 1618
zemøel, podìlil se s bratøími o Dobronicko a dostal za díl Rataje.
Pøidav se potom ke stavùm odbojným a zemøev na Táboøe, ani se
nedoèkal trestu, jen nad ním vyneen byl r. 1622, tak e dìdici
jeho odsouzeni jsou jedné tøetiny statku. Místodritel Karel z Lichtenteina prodal r. 1626, 29. dubna skrze kommissaøe k tomu naøízené
tvrz Branlín tìpánovi Draghi za 10.060 k. 10 gr. mí. 10) Ponìvad
tento dìtí nemìl, následoval po nìm v drení Branlína bratr jeho
Drago Draghi, cís. naøízený nejvyí ve vojtì, který jej roku 1637
drel. Dalí dìjiny tvrze jsou pro nepatrnos dritelùv velmi nechutné.

1) DD. 16 f. 126. arch. è. I 431. 2) DD. 17 f. 194. 3) Arch.
Sobìslavský. 4) Tame. 5) A jest svìdkem v listu mìsteèka Detného d. r. 1536, 21. listopadu (arch. mìstský ve Tøeboni). 6) DZ.
43. G 18, 21. 7) Veselý o Choustníku 43. 8) DZ. 59. F 18. 9) DZ.
177. J. 30. Vklad vykonaly Johanka a Eva r. 1603, 12. èervna (DZ.
131. N 20). 10) DZ. 299. R 15. Viz obírnì v Bílkových konf. na
str. 176.

