Povolení sňatků
V minulosti byl poddaný zavázán
řadou povinností a to jak finančního rázu
tak i osobními, jako byla práce na
panských pozemcích. Byl závislý na
souhlasu vrchnosti i v takových věcech,
jako byla koupě domu, přestěhování či
uzavření sňatku.
Ve středověku byl podle obecného mínění
vybírán souhlas vrchnosti s tzv. právem
první noci. Majitel panství tak mohl
nařídit, aby nevěsta strávila první noc po
sňatku v jeho ložnici. Tento zvyk zcela
určitě budil značnou nevoli u mužské
populace a ani šlechtičnám se patrně
nezamlouvala procesí žen proudící do
manželovy ložnice.
Fakta hovoří o tom, že od prvopočátku šlo
především o finanční záležitost, která
znamenala další příjem do šlechticovy
pokladny. Jak vypadala žádost o souhlas se
vám pokusím ukázat na následujících
řádcích: „Slawna Prawomocnost Niže
psani Prawnie ustanoweni Poručnik
nezletile Dceři Kateřini po nebosstikovy
Jozefowij Nowottnim z Lesstinki ma tů
gemu Doručenaou žádost Anotnina Zacha
swe vigadřeni wponizenosti přednasi ze On
proti žadosti k namitani nema nobrz Sam
wznawa že opařeni Sirotek Sktrze ten
Swatek Swadebni zaopatřen biti muže gak
se s přikladawssich Swadebnich smluw
spatřuge že Jozef Zach Oteč ženicha gim
do společneho wlastnistwi do obchodů
gegiho 40 zlatých zadawa, na proti tomů
Kateřina Newista a/ nič gineho než gednau
chalapků pod N. 14 naBci wistawenaů od
swe Matky Lidmili kočekawani nema b/
Chalupa ktera ale giss Nini sprawu
potřebuge Matka ale naklad zesweho na ni
wedsti wystawu nejni, a proto tess c/
kobawani ge že bi ta Chalupa Skrze
neožnost matky na skazů přisssla z tiech
přičin Sam wponizenosti žada kteg žadosti
swoliti.w Lesstince Dne 29. rigna 1796 Jan
Nowotni ze Skuticzka porůcznik Kateřini
dcery po tamnim podrůhu Josefu
Nowotnim. “ Naším jazykem: „Slavné
ředitelství panství Rychmburk. Níže psaný
ustanovený poručník nezletilé Kateřiny,

dcery po nebožtíkovi Jozefovi Novotném z
Leštinky na jemu doručenou žádost
Antonína Zacha o své vyjádření k sňatku v
poníženosti přednáší, že on proti žádosti
nic nemá, nýbrž sám uznává, že opatření
sirotka Kateřiny skrze ten svátek svatební
zaopatřen být může, jak se z přiložených
svatebních smluv spatřuje, že Jozef Zach,
otec ženicha jim do společného vlastnictví
do obchodu dává 40 zlatých. Na proti tomu
Kateřina nevěsta a/ nic jiného než jednu
chaloupku pod číslem 14 na obci
vystavěnou od své matky Ludmily k
očekávání nemá b/ Chalupa která ale již
opravu potřebuje. Matka ale nemá peníze
na opravu a proto též c/ k obávání je, že by
ta chalupa skrze nemožnost matky na
zkázu přišla z těch příčin. Sám v
poníženosti žádá k té žádosti svolit. V
Leštince dne 29. října 1796. Oba snoubenci
souhlas bez problémů dostali. Poplatek jim
byl odpuštěn, protože Kateřina byla uznána
za sirotka. Panství tak bylo jejím sňatkem
zbaveno povinnosti zaopatřit její základní
potřeby. Ke zrušení povinnosti žádat
vrchnost o souhlas se sňatkem došlo v roce
1848, kdy u nás začaly být uplatňovány
základy občanských práv. My tak díky
žádosti máme další zprávu o našich
předcích.
Digitalizace fotokroniky
Na konci dubna nás oslovil ředitel
Městského muzea ve Skutči pan Libor
Axler s dotazem, zda naše obec nemá v
držení fotografie dokumentující život
našich předků. Prostřednictvím pana
Štorka mu byla poskytnuta fotokronika
obce,
kterou
pracovníci
muzea
naskenovaly v kvalitě 600 DPi. Došlo tak
k vytvoření digitální kopie, která umožní
její zpřístupnění široké veřejnosti a
vystavení na internetových stránkách naší
obce. Za naskenování děkujeme a těšíme
se naší další spoluprácí.
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