
Nedomice (Nro domu 27) 
 

Grunt Jana Cžurdy 
 
Jan Cžurda kaupil grunt od Martina Šaffránka s 9 kopami záh. rolý orných y neorných neb 
porostlých, dle k Slawn. Rectificati 1713 létha složeného pržiznání, w dáleji položených 
místech ležíczý, totiž: Za humny pod 2 str., W bejku 1 str. 2 w., Pržes cestu 3 str., W 
haklyczých 1 str. 3 w 2 cžt., dáleji tam 1 str. 3 w. 2 cžt., U krawských pastew 1 str. 3 w., U 
malýho průhonu 1 str. 3 w., Mezy zádušníma 1 str. 3 w., K Wšetatům 1 str., Dle pržíkopu 2 
w., K Peprlowcze 4 str. 2 w., proti cžecželský czestie 1 str., Pod czykánowým 3 w., Na 
mokržinie 1 str., Nad Držískau winiczý 1 str. 2 w., U czesty kosteleczký 1 str., Nad Lesem 
Czeczemínem 1 str. 2 w., zahrada 2 cžt., spolu pod 33 str. 1 w. 2 cžt., luka U pole Jandowýho 
1, U pastew 1, obie pod 1 wůz sena na pár koní, Itt. Za humny 1, též pod 1 wůz sena na pár 
koní dle práwnie wykonaného šaczunku, a to w léthu 1684, jak zápis w knihách starých fol. 
141 ukazuje za Summu _ _ _ _ 93 kop 30 gr. cžesk. 
Na kterauž do wyjytí 1715 létha wykladl _ _ _ 38 kop 57 gr. ½ d. 
Zůstáwá prži každorocžnie držaných saudech po 3 kopách dopláczet _ _ 54 kop 32 gr. 6 ½ d. 

Summa _ _ _ 93 kop 30 gr. cžesk. 
 

Nato 
� 1716 Jan Cžurda a již wdowa položila do JMCs. důchodu 30 gr. a Šťastnému 

Bambasowi 15 gr. – 45 gr. 
� 1717 wdowa Cžurdowá položila do důchodu 30 gr. a Šťastnému Bambasowi 15 gr. – 

45 gr. 
� 1718 wdowa Cžurdowá položila do JMCs. důchodu 30 gr. 
� 1719 wdowa Cžurdowá položila do JMCsýs. Důchodu 15 gr. a Štiastnýmu 

Bambasowi 15 gr. 
� 1720 wdowa Cžurdowá položila o saudie do JMCsýs. Důchodu 30 gr., Štiastnýmu 

Bambasowi 15 gr. 
� 1721 wdowa Cžurdowá položila do JMCsýs. Skaup. 45 gr., Štiastnýmu Bambasowi 15 

gr. – 1 kopu. 
Actum Revis. 1722 

� 1722 wdowa Cžurdowá prži saudech položila 1 kopu, propušt. Do JM Csýs. Důchodu 
po Wáczl. Cžerným 45 gr., Štiastnýmu Bambasowi 15 gr. 

� 1723 wdowa Cžurdowá položila 1 kopu 15 gr., propušt. Do JM Csýs. Důchodu po 
Wáczlawowi Cžerným 1 kopu, Štiastnýmu Bambasowi 15 gr. 

� 1724 wdowa Cžurdowá položila 1 kopu 7 gr. 5 d., propušt. Do JMCs. důchodu po 
syrotcz. Neb. Pešky 45 gr., a sicze do J.Mil.Cs. důchodu po Wáczl. Cžerným do 
aumrti 7 gr. 5 d., dojato, Štiastnýmu Bambasowi z wypl. 15 gr. 

� 1725 wdowa Cžurdowá položila 1 kopu 15 gr., propuštieno do JMCs. důchodu po 
syrotczích Petra Pešky 1 kopa, Štiastnýmu Bambasowi za zlepšení gruntu 15 gr. 

� 1726 wdowa Cžurdowá položila 30 gr., propušt. Do J.M.Cs. důchodu po syrotcz. Petra 
Pešky 15 gr., Štiastnýmu Bambasowi za zlepšení gruntu 15 gr. 



Létha Pánie 1727 dne 27. Juny, nemohaucze Maržena owdowielá Cžurdowá pro sešlost 
wieku swého déleji na tomto gruntu hospodaržiti, takowej s 9 kopami záhonůw rolý orných y 
neorných, s tržemi laukami pod dwa wozy sena na pár koní a s jednau zahrádkau pod 2 cžt., 
s dobrým rozmyslem swým a powolením Urozeného a Statecžného Rytírže Pana Anton. 
Z Rozenwaldu král. Komorního Brandejs a Pržerowského panstwí zržízeného hejtmana 
/:titul:/, synu swému Janowi Cžurdowi za Summu starýho šaczunku 93 kop 30 gr. cž. 
k diedicžnému wládnutí a užíwání w tiech mezech, práwech, powinnostech a poplatczých, jak 
jej pržedešlý hospodáržowé užíwaly, dobrowolnie postupuje a prži niem mu zanecháwá od 
potahu koňského dwa kusy, od náržadí hospodáržského wůz jeden, pluch jeden a brány jedny 
se wšým pržíslušenstwím, do obilý na zymu zasetého 8 str. jarýho 7 str., naproti tomu 
odstpujíczý wdowa Maržena Cžurdowá pro sebe wejminek cžiní, totiž z toho na zymu w 
rocze 1726 zasetého obilý cžtwrtý mandel budacuznie ale, a to až do smrti swé pod 1 str. pole, 
tu kde hospodárž na zymu sýti bude, k wlastnímu užíwání, kteréžto pole pržistupujíczý swým 
potahem wzdieláwati bude a wcžas z ní mandele do stodoly swážeti, odstupujíczý pak swým 
semenem zasýti powinna bude, ostatnie odstupujíczý taky byt pokojný jednu komoru, jeden 
chlýw a kus laubie, též od sutýho obilí každorocžnie 2 w. pšenicze a na zahradie pro sázení 
czybule neb cžesneku 10 záhonůw pro sebe wymiňuje, czož wše pržistupujíczý jan Cžurda 
máterži swé upržímnie pržáti a mimo toho sestrže swý Lydmille za wejprawu swadební 10 
kop míš. dáti se uwoluje a moczý tohoto powinnen bude, kterážto suma starýho šaczunku 
tiech 93 kop 30 gr. cžesk. rocžnie kladením po 3 kopách cž. náležeti bude, totiž do JMCs. 
důchodu po Martinowi Peškowi práwem od aumrti 10 kop 19 gr. 6 1/2 d., wícze do JMCs. 
důchodu po Dorotie Swobodowý jakožto zle chowalý 9 kop 7 gr. 1 1/2 d., Štiastnýmu 
Bambasowi za zlepšení gruntu 45 gr., diediczům po neb. Janowi staršým Cžurdowi, czo tak 
on na tomto gruntie za swého hospodaržení wyplatil, patrží 48 kop 18 gr. 4 1/2 d. 

facit 93 kop 30 gr. 
 

Actum Anno et Die ut Supra. 
 

Nato wykladeno 
� 1727, 28 Jann Cžurda wyplátczel zápis. 
� 1729 wypláczel zápis, nekladl 0. 
� 1730 Jan Cžurda pro welkau chudobu klásti nemůže. 
� 1731,32 Jan Cžurda pro chudobu nekladl 0. 
� 1733 Jan Cžurda pro chudobu nekladl 0. 



Zápis Janu Holubowi 
 
Létha 1734, Dne 19. bris, s powolením Urozeného a Statecžného rytírže Pana Antonína z 
Roznwaldu, JMCs. panstwí Brandeys a Pržerowského heytmana, u pržítomnosti rychtárže a 
konšelůw skrze mnie Wáczlawa Brázdy, písarže syrotcžího, prošaczowán statek syrotkůw Jan 
Cžurdy w tiech mezech a práwech, jakž od starodáwna stojí, do zrostu Matieje nejmladšího 
syna ... po žních Holubowi, který se k Lydmille, pozůstalé wdowie přižienil a sem po žních 
pržišel a žiádnému obilí naklizeného /:mimo zaplaczení czelé rocžní Contributi auroku a 
cželedi:/ nicz nedal, zase tak budaucznie odstupowat tak Matiej pak diedicz z týchž niekdy na 
niej Bůh dá pržipadnutejch, zní Wáczlawowi bratru nieczo poskytne dle práwnie wykonaného 
šaczunku za sumu hlawní 193 kop gr. cž., na tu sumu zawdati má Wáczlawowi a Matiejowi 
syrotkům neb. teď psaného Jana Cžurdy každorocžnie po 1 kopě skládání, do truhle syrotcží 
20 kop, máterži jich 10 kop, též na biežíczý 1/2-lethní Contributi 4 kopy gr. cž., týmž 
syrotkům za wejprawu swadební po 5 kopách - 10 kop, jaky y Lydmille sestrže neb. Jana 
Cžurdy též za wejprawu 5 kop, wšeho dohromady 49 kop, ostatní pak paníze gruntowní o 
každorocžnie držianých saudech wypláczeti bude po 4 kopách. 
Kterýžto grunt, jenž jej neb. wietším dílem nowý wystawiel, w tomto šascunku nacházý, a to: 
swietnicze s 4a okny, lawiczemi, stolem sžerweným, kamny sprostýma, miedienczem 
miedieným nowým, chlebowau peczý kautní, almarau a mísníkem, pánew pro kržen, sýň, 
komory 2, kůlna a S:V: swinský chlíwek, nad tím 2 komory, stawení raubené prostržednie 
dobré na krytu sešlé za 17 kop, špejchar s prkenau podlahau, tuplowanýma dweržma, zámkem 
západitým, marštal w ní brus nowej, chlíw krawský, podt ím špejchárek, sklípek, stawení po 
stranách wše zdiené, wápnem obwrhnuté nowé za 35 kop, prži tom 2 swinský chlíwky a 
kurnícžek, zase owcžínek a kůlna, stawení raubené a nowé za 6 kop, stodola s jedním 
pržístudůlkem raubeným a jedním štichholczowým nowá za 13 kop, wůz zánowní s 
pržáslušenstwím 1 za 7 1/2 kopy, druhý sjetí za 4 kopy, pluhy 2, brány dwoje též s 
pržíslušenstwím za 3 kopy, na hromadie složených 20 stien otesaných a 2 duby za 4 kopy, 
wrata držewiený o slaupích nekrocžiené za 1 kopu, klisna 6-lethá hniedá za 10 kop, 3-lethá 1 
za 11 kop, kůň 2-letý malí za 6 kop, kráwa dojná 1 za 4 kopy, swinie plemená za 1 kopu, 
chomauty s jinším ržemeným a držíwím 3, táhlo žielezný, záwierka, kalnecžník, podíwky, 
widle hnojný 2, kopácž 1, sekera kladní, rucžní, motyka klucžní, kracze (?) widlicze u prsty, 
truhla šatní, truhla maucžná, rejcž, lopaty 2 a jiné wšeliké domowní drobné též držewné 
potržeby, to wše za 3 kopy, zahrada bez stromowí za 2 kopy, na zymu seto pšenicze 1 str., žita 
13 str., k jarýmu setí na hotowie 10 str. jecžmene, 1 1/2 str. hrachu, to še za 15 kop 30 gr., též 
nešaczowáno a prži zrostu diedicze se zas tak odwede sazenicze czybule 3 str., cžesneku 1/2 
kopy kejt., rolí orných y s porostlinau 9 kop záh. za 45 kop, o tiech porostlinách jest w starý 
knize pirgkrechtní psáno létha 1674, žie k tomuto hruntu patrží 1 hájek za 1 kopu záhonů a 
jedna winicžka pustá a 15 záhonů, létha 1684 ale jen tolika ta winicžka u wrchu Seczemína 
wedle czesty cžecželský ležíczý a již s dubím a lystowím porostlá opakowaná, o tom hájku 
ale již wícz žiádná zmínka, laucžnýho pod 2 wozy sena paarowý za 5 kop. 
 

Actum zápisu na JMCs. zámku brandejském Anno et Die ut Supra. 
 
Kterážto hlawní suma pržináleží, a to: 

• Nowého záwdawku k každorocžnímu do truhle syrotcží skládání po 1 kopě 
Wáczlawowi a Matiejowi, synům neb. Jana mlad. Cžurdy 20 kop. 

• Týmž za wejprawu swadební po 5 kopách 10 kop. 
• Lydmille máterži jich též záwdaw. 10 kop. 



• Na dluch Contribucžní 4 kopy. 
• a Lydmille sestrže neb. Jana Cžurdy za weyprawu 5 kop. 
• Starých peniez gruntowních dle pocžtu 1733 93 kop 30 gr. 
• W nowie pržibejwá Jiržíkowi synu neb. Jana staršího Cžurdy z nyniejšý zwejšenosti, 

poniewadž tu skrz 20 leth praczowal a nicz za to nedostal 5 kop. 
• Syrotkům Jana mlad. Cžurdy z posledních gruntowních 45 kop 30 gr. 

facit 193 kop 
 
Wícze tu od dobytka nešaczowáno zůstalo, kterýžto Jan Holub syrotkům prži zrostu byt y z 
cžehož Božie uchowej pohynul, poniewadž z nieho žiádný nájem dáwat nebude, w nížie 
psané hodnosti odwýst powinnen bude, a to: 

• Wáczlawowi synu wola 1 za 12 kop míš., kráwu dojnau 1 za 9 kop. 
• Matiejowi synu wola 1 za 12 kop, kráwu dojnau 1 za 9 kop. 
• Lydmilla wdowa pak pržijala, a to: kráwu dojnau 1, tele odstáwaje 1, owecz 10 kusů, 

prasat rocžních 4. 
 
� 1734, 35 Jan Holub pro wyplaczený zápis nekladl 0. 
� 1736, 37 Jan Holub položil 8 kop 26 gr., 6 d., z toho propuštieno na zaplaczení dluhu 

Contribucžního ze záwdawku 4 kopy, do JMCs. důchodu 30 gr., Štiastnýmu Swobodowi 
za zlepšení gruntu 45 gr. a dojato. Rozpis: po Janowi staršým Cžurdowi z nedobraných 48 
kop 19 gr. 4 1/2 d. dostane se na Jiržíka, Kateržinu, Dorotu, Annu, Marženu, Jana a 
Lydmillu po 6 kopách 54 gr. 1 1/2 d. a z toho propzuštieno Jiržímu synu 36 gr., Kateržinie 
dczerži 36 gr., Dorotie 36 gr., Annie 36 gr., Marženie 36 gr., Janowi synu 6 gr., Lydmille 
dczerži 5 gr. 6 d. A jakož tu z posledních gruntowních syrotkům neb. Jana mladého 
Cžurdy 45 kop 30 gr. pržináleží, Jiržík pak bratr téhož neb. a syn Jan a staršího Cžurdy u 
pržítomnosti nápadníkůw dokázal, žie jest týž bratr jeho jemu Jiržíkowi půl wozu 
powinnen byl, pržipíše se tehdy z téhož Jiržíka za téhož půl wozu 3 kopy 30 gr., naproti 
tomu pak tolyk témuž syrotkům Jana mladšího Cžurdy odpíše a jik tu pro budaucznost 
tolyko 42 kop gruntowních peniez k dobírání zůstane. 

� 1739 Jan Holub položil 8 kop 30 gr., z nich propuštieno Lydmille sestrže Jana Cžurdy za 
wejprawu swadební 5 kop, dojato, do JMCs. důchodu po syrotczých Peškowských 
práwem  aumrtním 1 kopa, po Janowi staršým Cžurdowi Jiržímu synu 30 gr., Kateržinie 
dczerži 30 gr., Dorotie 30 gr., Annie 30 gr. a Marženie 30 gr. 

� 1740, 41, 42, 43 Jan Holub položil 4 kopy 19 gr. 4 d., a to do JMCs. důchodu 1 kopu po 
syroczých Peškovškých práwem aumrtním, diediczům po Janowy starším Cžurdowy 
Jiržímu synu 33 gr. 1 3/4 d., Kateržinie 33 gr. 1 3/4 d., Dorotie 33 gr. 1 3/4 d., Annie 33 
gr. 1 3/4 d., Marženie 33 gr. 1 3/4 d. a Lidmyle 33 gr. 1 3/4 d. 

� 1744, 45 pro wojnu Brandeburskau a welký liffrunky neklad 0. 
� 1746 pro wystálau wojnu a neurodu kladl 0. 
� 1747 Jan Holub položil 4 kopy, propuštieno diediczům po Janowi staršým Cžurdowi 

Jiržímu 1 kopa, Kateržinie 1 kopa, Dorotie 30 gr., Annie 1 kopa, Marženie 30 gr. 
� 1748 Jan Hollub položil, propuštieno Lydmille dczerži záwdawku 0, po Janowi Cžurdowy 

Jiržímu 1 kopa 30 gr. na funus jeho wynaloženo, Kateržinie 1 kopa, Dorotie 1 kopa, Annie 
patrží tu 4 kopy 15 gr., které se pržypisujau po ní manžely Wáczlawowi Paulícžkowi a 
Kateržinie dczerži na 2 po 2 kopách 7 gr. 3 1/2 d., nato propušt. Wáczlawowi manžely 1 
kopa a Kateržinie 4 gr. 3 1/2 d., Marženie 30 gr., Lydmille 30 gr. 

� 1749 Jann Holub položil, z toho propuštieno diediczům po Janowi starším Cžurdowi 
Annie dczerži a po ní Wáczl. Paulícžkowi manžely 2 kopy 15 gr., dojato, Kateržinie 
dczerži 2 kopy, ittem Marženie 2 kopy, Lydmille 2 kopy. 

� 1750 Jann Holub položyl, propuštieno do JMCS. důchodu po syrotczích Peškowskích 



práwem aumrtním 4 kopy, po Jan staršým Cžurdowi Marženie 1 kopa, Lydmille 1 kopa. 
� 1751 Jann Holub položyl, propuštieno do JMCs. důchodu práwem od aumrti po 

syrotczých Peškowských 3 kopy, diediczům po Janowi staršým Cžurdowi Jiržímu synu 
patrží tu nápadu 12 kop 30 gr., který zemržel, pržypysuje se wdowie magdalenie a dietem 
Annie, kateržinie za Wilímcze wdané, marženie na 4ro po 3 kopách 7 gr. 3 1/2 d., anto do 
spolku propuštieno 30 gr., ittem Magdalenie wdowie ostatní 3 kopy, dojato. 

� 1752 Jann Holub položyl, propuštieno diediczům po jann staršým Cžurdowi Dorotie 
dczerži patržý tu nápadu 7 kop 30 gr., která zemržela, pržipisuje se manžely Wáczl. 
Woborníkowi a dietem Werunie, Kateržinie za Cžecha wdané, Jozefowi a Marženie na 
5ro po 1 kopě 30 gr., nato do spolku propuštieno 36 gr., ittem Werunie 1 kopa 22 gr. 5 1/2 
d. a Kateržynie 1 kopa 22 gr. 5 1/2 d., obie dojaly, ittem po Janowi staršým Cžurdowi 
Marženie 2 kopy. 

� 1753 Jann Holub položyl, propuštieno po Janowi staršým Cžurdowi Dorotie a po ní 
Wáczl. Woborníkowi manžely 1 kopa 22 gr. 5 1/2 d., dojal, Jozefowi 1 kopa 22 gr. 5 1/2 
d., dojato, Marženie 1 kopa 22 gr. 5 1/2 d., dojato, Annie a po ní Kateržynie 2 kopy 6 gr., 
dojato, Marženie 1 kopa. 

� 1754 Jann Holub položyl, propuštieno po Jan Cžurdowi Jiržímu  a po niem Annie 3 kopy, 
Lydmille 1 kopa. 

� 1755 Jann Holub položil, po Jannowi starším Cžurdowi Jiržýmu a po niem Kateržinie za 
Wylímcze wdané 3 kopy, dojato, Marženie 2 kopy 30 gr., dojato. 

� 1756, 57 Jann Holub bude zápys. 
� 1758 bude zápys. 


