Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Lhota nad Labem

Grunt Francze Hanzlýka
Francz Hanzlýk kaupil grunt neb achalupu od Matieje Aušteczkýho handlem neb freymarkem
dobrowolným s 7 kopami záh. rolý orných y ne orných neb porostlých dle k Slaw. Rectificati
1713 létha složeného pržiznání, a to w Czynynách pod 7 str. 3 w., w sutinách 12 str. 1 w., lada
5 str., w Prutinách porostlyny 3 str., zahrada 1 str., spolu pod 29 str., lauka w Luhu 1 pod 1
wůz sena na pár koní, a to w léthu 1713, jak zápis w knihách starých fol. 241 ukazuje za
Summu hlawní y za práwo k kaupi této chalupy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59 kop 42 gr. 6 d.
Na kterauž do wyjytí 1715 roku wykladl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 kop 45 gr.
Zůstáwá prži každorocžnie držaných saudech po 2 kop 30 gr. dopláczet _ _ 52 kop 57 gr. 6 d.
Summa _ _ _ 59 kop 42 gr. 6 d.
Nato
A. 1716 Pržy držaných saudech Frantz Hanzlýk položil, a to: do JMCs. dlchodu 30 gr.,
Pawlowi 15 gr., Janowi 15 gr. a Matějowi Aušteczkýmu 15 gr., wšeho 1 kopa 15 gr.
A. 1717 Frantz Hanzlýk položil do JMCs. důchodu 30 gr. Dorotě za Skotáka wdané 15 gr. a
Matějowi Aušteczkýmu 15 gr. – 1 kopa.
A. 1718 Frantz Hanslýk pržy saudech držaných položil do JMCs. důchodu 30 gr., Pawlowi
synu Aušteczk. 15 gr., Janowi a po niem wdowě 15 gr., Matějowi Aušteczkýmu 15 gr., wšeho
1 kopa 15 gr.
A. 1719 Frantz Hanzlýk položil prži saudech do JMCs. důchodu 30 gr., Dorotě 15 gr. a
Janowi 15 gr.
A. 1720 Frantz Hanzlýk položil i saudě do JMCs. důchodu 30 gr., Pawlowi synu 15 gr.,
Matějowi Aušteczkýmu 15 gr.
A. 1721 Francz Hanzlýk položil do JMCs. důch. 1 kopu, po Jiržíkowi Kukalowi Dorotě za
Matěje Skotáka wdané 15 gr., Janowi Kukalowi, již po ní (sic) wdowě 15 gr., wšeho 1 kopa
30 gr.
Actum revisionis 1722.
1722 Frantz Hanžlýk prži saudech položil 3 kopy 21 gr. 1 ¾ d., propuštěno do JMCsýs.
důchodu práwem od aumrti 1 kopa 30 gr., Janowi Kukalowi a po něm wdowě s syrotky 15
gr., Matějowi Aušteczk. 15 gr., Pawlowi synu Kukalowi 1 kopa 21 gr. 1 ¾ d., dojato.
1723 Frantz Hanzlýk polořil 2 kopy 6 gr. 1 ¾ d., propušt. do JMCsýs. důchodu práwem do
aumrti 1 kopa 45 gr., Janowi Kukalowi 21 gr. 1 ¾ d.
1724 Frantz Hanzlýk položil 2 kopy – gr., propušt. do JMCsýs. důchodu práwem od aumrti 1
kopa 45 gr., Matějowi Auštěczkýmu 15 gr.
1725 Francz Hanžlík položil 2 kopy – gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti 1
kopa 30 gr., Matěj. Auštěczkýmu 30 gr.
1726 Francz Hanžlík položil - kopy 45 gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti
15 gr., Matějowi Auštěczkýmu z wipl. 30 gr.
1727 Francz Hanžlík položil 2 kopy – gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti 1
kopa 30 gr., Matějowi Auštěczkýmu 30 gr.
1728 Francz Hanžlýk položil 1 kopu, propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti 30 gr.,
Dorotě Kukalowí za Skotáka wdané 15 gr., Matějowi Auštěczkýmu 15 gr.
1729 Francz Hanžlýk položil 1 kopu 15 gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti
1 kopa, Matějowi Auštěczkýmu 15 gr.

1730 Francz Hanzlýk položil 45 gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti 30 gr.,
Matějowi Auštěczkýmu 15 gr.
1731 Francz Hanžlýk položil 45 gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti 30 gr.,
Matějowi Auštěczkýmu 15 gr.
1732 Francz Hanžlík položil 1 kopu – gr., propuštěno do JMCs. důchodu práwem od aumrti
30 gr., Dorotě Skotákowý 30 gr.
1733 Francz Hanžlík položil do JMCs. důchodu práwem od aumrti 15 gr.
1734 a 35 týž položil 16 kop 34 gr. ¾ d., a to: do důchodu 1 kopu 45 gr., po Jiržím Kukalowi
Dorotě _?_ a dojala 21 gr. 1 ¾ d., Matějowi Auštěczkýmu czož on za 10 fl. 24 kr sprodal a
dojal 14 kopa 27 gr. 6 d.
1736,37,38 Francz Hanžlík položil 3 kopy 30 gr., wše propuštěno do JMCs. důchodu práwem
od aumrti 3 kopy 30 gr.
1739 Frabcz Hanžlík položil do JMCsís. důchodu 1 kopu 30 gr.
1740,41,42,43 tíž položil do JMCs. Král. důchodu po Šimonowi Nowotným 3 kopy, item po
Lydmyle dczerži Kukalowé 2 kopy 11 gr. 1 ¾ d., dojato.
1744,45 pro wojnu brandeburskau a welký lyffrunky kladl 0.
1746 pro wystalau wojnu a neúrodu kladl 0.
1747 Frantz Hanzlík položil do Král. důchodu práwem od aumrti 1 kopu.
1748 Frantz Hanzlík položil do Králl. důchodu Caducitiet (?) 1 kopu 15 gr., dojato.
A tak sedí w zaplaczeným w swém pokoji.
1749
1753 bude zápys

František Hanzlýk nyní zase
František Hanzlýk
Challupa s 7 ß. záhonůw rollý orné, laukau pod 1 wůs sena
Létha Pánie 1753, dne 25. 7bris, seznajýcze nad jmenowaný odstupujýczcý otecz sebe
již welmy wěkem sešlého a od dáwného hospodaržení znamenitě umdleného býti, umýnil jest
sobě již polechcžyti a st ím spokojenějšý myslý Pánu Bohu slaužiti, snažně žádal, by mu
dowoleno bylo, toto jeho hospodáržstwí swému synu nadprawenému Františkowy
Hanzlýkowy pržystupujýczýmu jakožto prawému dědiczy postaupyty, y uznajýcze Urozený a
Statcžný wladyka Pan Jirží Jann Ašenbrenner JMCsýs. panstwý Brandeyß a Pržerowského
wrchní ambtmann, jeho žádost slušnau a syna hospodáržstwí dostatecžného býti, rácžil jest
tomu swolyti, procžež tato chalupa skrze mě syrotcžýho Jozeffa Karla Hynka Scotty u
pržítomnosti rychtárže krženeczkého Jozeffa Weškrny a domáczýho konšela Jozeffa
Aušteczkýho w následujýczým spůsobu prošaczowána a se wšým tu patržýczým
pržíslušenstwím, práwem a powinostmy Františkowy Hanžlýkowy a budacuzým jeho
k dedicžnému užíwání odewzdána jest, a to: Swětnicze s 3 okny, stolem, kolem lawyczemy,
dlauhau stolyczý s lanem, špatným mýsníkem, polycžkau, kamna s železným kamnowczem
za 15 kop, sýň s štichholtczowým komýnem, chlebowau peczý a sýnnau komorau za 15 kop,
wedle marštal a chlíw za 18 kop, w druhém poržadí malá swětnicžka s kamny a jedním
oknem, sýňka s zděným komýnem, swynským chlíwkem, komůrka, wedle chlýwek, wše za
16 kop, zase wedle těch swynskejch chlíwků špejchárky, komůrka, plewník, owcžín a welkej
swynskej chlíwek za 30 kop, stodola, u ní kůlna a wedle stodoly swynský chlíw za 20 kop,
studnicze za 1 kopu 30 gr., sklýpek za 1 kop 30 gr. Od dobytka 0. Od obilý poněwadž
odstupujýczý hospodáržstwí pržistupujýczýmu již hned pržede žněma pustil, a posled
cželádku anobrž y Contribuczy a nádeníkům platiti, též jyné bržemena nésti, nadto
odstupujýczýmu 3tí mandel a kopku sena dáti musel, procžež dle pržátelského jednomyslně
dobrowolného narownání se tolyko osení z šaczunku bere, a to po srážcze 3ho zrna žytta 17
strichů po 1 fl. 36 kr. za 23 kopy 18 gr. 6 d. , jecžmena 2 str. po 1 fl. 24 kr za 2 kopy 24 gr. Od
náržadí wozy s pržíslušenstwým 2 za 16 kop, pluhy 2 za 3 kopy, brány 2 za 1 kopu 30 gr.,
haßák s pylkau a prsty za 1 kopu, ržezaczý stolyczy s kosau 1 za 1 kopu, sejto za 45 gr.,
hnojný wydle 2, kopácž 1, ržetězy 3, pila welká 1, sekery kladní 2 a staupa držewěná s rýglem
držewěným wše za 2 kopy, rolý orných 7 kop záhonůw po 10 kopách za 70 kop, lauka jedna
za 10 kop, a tak za Sumu hlawní šaczunkowau 247 kop 57 gr. 6 d. Na kteraužto sumu
záwdawku položí 1 kopu 58 gr., z kteréžto níže psaný dluhy se zaplatějí, a to do JMCsýs.
důchodu 2 fl. 14 kr. 4 d., jenž na míšeňsko cžiní, s cžímž záwdawek wycházý 1 kopa 58 gr.,
dle cžehož wypodá z __šených a wyplaczených, které pržináležeti budau, a to Františkowy
Hanzlýkowy odstupujýczýmu hospodáržowy pokudžby czo potřebowal, sedmy dětem kdo by
potržobowal rocýnie po 10 kopách, k skládání 70 kop, ostatní Františkowy Hanzlýkowy
odstupujýczýmu hospodáržowy z poslecních gruntowních 75 kop 59 gr. 6 d.
Facit 247 kop 57 gr. 6 d.
Wejminek: Letos dal pržistupujýczý odstupujýczýmu ze wšeho tržetinu, ostatní bude
odstupujýczý mýti byt pokojný se swau manželkau a nedužiwau dczerau w tý malý
swětnycze, jeden špeychárek, komůrku, chlíw pro kráwu s ___ a ten swynskej chlýwek na
zahradě stojýczý a do smrti každorocžně pole na auským prautku od czesty po 1 str., kde
pruty bejwaly půl kusu pod 2 str. a jednom po 3 strichy, na zahradě kaut mezy stawením czo
by s mezy asy po 3 ____ sena wyneslo a prži tý mezy 3 záhonky pro zelý, aby pak

pržistupujýczý odstupujýczýmu wše potžebné wyděláwal a wozyl a wždy wěrnně slaužil.
zanecháwá se mu 1 wůl mymo šaczunku zadrma. Pokudžby pak otcze a máterž wellebnost
bošská z tohoto swěta powolati a tu nedužiwau dczeru Rozynu děle prži žiwobytí zanechati
rácžila, tehdy bude ona do její smrti tu swětniczi užíwati, hospodárž jí každej rok ty 2 str. žitta
na chléb dáwati a pro ochránění její starší sestrže Anně pozůstalý wdowě po neb.
Měržicžkowy s nedužiwau byt darmo pržáti.
Paměť se cžiní: Že dle wlastního pržiznání otcze dětí wšechny s nábytkem, dobytkem a
swadebníma wejprawamy náležitě odbyté jsau, czož se na 200 kop wstahowati může, a tak
dle jednomyslného srownání jeden pržed druhým wícze czo k pohledáwání nemá, anobrž dle
otczowského podělení jeden každej spokojený jest.
Actum zápysu létha a dne z pržedu psaného.

Létha Páně 1753 František Hanzlýkh položil 11 kop 32 gr. 2 d., které se jemu za wykladené
odepysují, czo tak nowého záwdawku na zaplaczení dluhůw na sebe pržewzal 1 kop 58 gr.
Ittem z poslednách gruntowních do spolku prouštěno 9 kop 34 gr. 2 d,
L.P. 1754 František Hanžlýk položil, propuštěno Františkowi Hanžlýkowi odstupujíczímu 20
kop, dětem FrantiškaHanžlýka Wáczl. 10 kop a Janowi 10 kop záwd., dojaly.
1755 František Hanžlýk položil: 5ti dětem Františka Hanžlýka patřilo nápadu w jednom za
wejprawu swadební, který se jim zejména pržipisují, a to Anně za Měržicžku wdané, Weruně
za Fijalu wdané, Rozině, Františkowy a Lydmile za Stránskýho wdané po 10 kopách. Nato do
spolku propušt. 36 gr. Item Františkowy držitely gruntu jeho záwdawek se zde odpisuje 9 kop
52 gr., dojato.
1756 František Hanžlýk položyl 0. Bude zápys.

František Hanzlýk nyní Antonín
Kopeczký
Challupa s 7 ß. záh. rollý orné, laukau pod 1 wůz sena
Létha Pánie 1757, dne 6. Octobris, tak jakož hned loňského 1756 roku nadprawený
hospodáržowé po žních in Augusto swoje živnostmi nowé šaczunky proti sobiě jsau
s násldodowníma povinnostmi neb závazky dobrowolnie zhandlovaly, tak taky jest Urozený a
Statecžný wladika Pan Jirží Jann Ašenbrenner JMCsýs. Panstwý Brandejs= a Pržerowského
vrchní Ambtmann tomu auržadlnie powolyti rácžil, z té tehdy pržícžiny jest tato chalupa se
wším k ní do starodávna patržíczím pržíslušenstwým, práwem a powinnostmy skrze mnie
syrotcžího Jozefa Karla Hinka Scotty u pržítomnosti richtárže kochánského Fylipa Urbana a
domáczího Jozefa Aušteczkího s dobrím netržením loňského klizení prošaczowána, jemu
k diedicžnému užíwání odevzdána, a to:
Swietnicze znowa do kabátu daná s 3 nowejma okny, stolem, kolem lawiczemy, dlauhau
stoliczý, s lanem, mýsníkem, policžkau, kamna s železným kamnowczem za 20 kop, síň
s komínem a chlebowau peczý a synnau komorau za 15 kop, wedle marštal a chlíw za 16 kop,
w druhým poržadí malá swietnicžka s kamny a jedným oknem, sýňka s zdieným komínem a
swynským chlívkem, komůrka a chlívek za 24 kop, zase wedle tiech chlíwků 2 špejchárky,
komůrka, plewník, owcžýn a welkej swinskej chlíwek za 30 kop, stodola, niní kůlna a wedle
stodoly swinský chlíw za 18 kop, ____ za 1 kopu 30 gr., sklípek za 1 kopu 30 gr, hodinky
držewiený za 1 kopu. Od obylý: dle tehdejšy czeny žitta 25 str. po 2 fl. 30 kr. za 53 kop 34 gr.
2 d., jecžmene 4 str. po 1 fl. 24 gr. za 4 kopy 48 gr., hrachu 3 w za 1 kopu 55 gr. 5 d., cžocžky
1 w 2 cžt. za 57 gr. 6 d., owsa 2 str. 3 w. po 1 fl. 15 kr. za 2 kopy 56 gr., 5 ½ d., sena 48 JMsti
po 51 kr. za 34 kop 58 gr 2 d. ___, náržadí jak hospodáržské tak domovní, potach y ostatní
dobitek každí sobie swé ujal, tak zde ani tak do šacunku nepržicházý, rollý orných 7 kop záh.
po 10 kopách – 70 kop, lauku za 10 kop, a tak za Summu hlawní šaczunkowau 306 kop 10 gr.
6 d., kterážto suma rocžnie kladením po 15 kopách k wyplatczení zůstává dle pocžtu
gruntovního za rok 1755 rozlicžným tam jmenovaným nápadníkům _ _ _ 185 kop 56 gr. 5 d.
Dle cžehož wypadá zlepšených a wyplatczených, které z posledních gruntovních Františkovy
Hanžlíkowy pržináležeti budau _ _ _ 120 kop 14 gr. 1 d.
Facit _ _ _ _ 306 kop 10 gr. 6 d.
Notandum: pržistupujiczý jest pošibne odsupujíczýmu Hanžlíkowy za 26 str. jecžmene po 1
fl. 24 kr. – 36 fl. 24 kr a za 6 str. owsa po 1 fl. 15 kr. – 7 fl. 30 kr., w jednom 43 fl. 54 gr.
zaplatiti.
Actum zápysu Anno et die ut supra.
1758 Antonín Kopecký položil, dětem Františka Hanzlíka záwdawecž. Anně za Měržicžku
niní za Jana Kladeného wd. 9 kop 2 gr. 5 ½ d., dojato. Z posledních grunt. František
Hanzlýkowy tu pržynáležejýczých 420 kop 14 gr. 1 ¼ d. do wyklad. Se odpysuje,
z pržýcžyny že na gruntě Františka Hanýlýka we wsy Hlawenecz fol. 114 Antonín Kopecký
nápodobně tu Sumu u jeho Pretensi za wyklad. sobě odepsati žádal, s cžímž dojato.
1759 Antonín Kopecký položil, dětem Františka Hanzlíka záwd. Meruně za Fijalu 9 kop 52
gr. 5 ½ d., dojala.

1760 Antonín Kopecký položil dětem Frant. Hanžlíka záwdawecžních Lydmille za
Stránského 9 kop 52 gr. 5 ¾ d., dojato. Ostatně pržy této obozy pro pád dobytcžý kladení
menšý jest.
1761 Antonín Kopecký, dětem Františka Hanžlíka záwdawecžních Rozyně tu pržynáleží 9
kop 52 gr. 5 ½ d., která w svobodným stawu zemržela, pržypysuje se tíž nápad práwem
odstupujýczým na Otce Frant. Hanžlíka k jeho tu prw majýczím 80 kop, jest mu nato propušt.
5 kop.
Notandum: Z ohledu neúrodných a wálecžných cžiasůw, pro welké Magaczíny, danie,
foršpany a Transporty, že tato obecz, jenž w samích pýsecžních půdách ?ctnírowána jest,
málo obylí naklidila, kladení umenšeno jest.
1762 skrze wojenské těšké cžiasy kladení toliko na polowicz uznáno. Antonín Kopecký
položil, Frant. Hanžlíkowy staršímu 5 kop.
1763 skrze wojenské cžasy a potlucžení kladení na polowicz uznáno. Položil Antonín
Kopecký Františkovy Hanžlíkowy 7 kop.
1764 Antonín Kopecký Frant. Hanžlíkowi staršímu 7 kop.
1765 Antonín Kopecký František Hanžlíkowi staršímu 10 kop.
1766 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi starš. 10 kop.
1767 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi starš. 10 kop.
1768 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi starš. 10 kop.
1769 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi staršýmu záwdawecžných 10 kop.
1770
1771 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi staršýmu záwdawecžných 10 kop.
1772 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi staršýmu záwdawecžných 5 kop 52 gr. 5 ½
d., dokladl.
1773 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi staršýmu 5 kop.
1774 Antonín Kopecký Františkovi Hanžlíkowi staršímu gruntowních 10 kop.
1775 Antonín Kopecký Francz Hanžlíkowi staršímu gruntowních tu pržináležý 51 kop 25 gr.
4 d., který zemržel, pržypysuje se týž nápad na pozůstalé dieti, Wáczl., Annu za Stránskího,
Werunu za Fialu, Jana do Sluch, Francze a Lydmillu za Stránskího po 8 kopách 34 gr. 1 ¾ d.,
nacžež propust. Annie 5 kop, Weruně 5 kop a Lydmille 5 kop, Janowy tu pržináležejíczích 8
kop __ gr. 1 ¾ d. držitel gruntu dle doswiedcžení konšela Tomáše Swobody za polowicžní
peníz skaupil, s cžímž dojal.
1776 Antonín Kopecký po Francz Hanžlíkowy starším, synu Wáczl. patržý nápadu 8 kop. 34
gr. 1 ¾ d. a po něm zemrželém se pržypysuje pieti dietem, totiž synu Wáczl. a po niem
Marženie 34 gr. 2 d., Annie 34 gf. 2 d., wdowie 34 gr. 2 d., Hellenie 1 kopu 42 gr. 6 d., Annie
1 kopa 42 gr., Kateržinie 1 kopa 42 gr. 6 d., Marženie 1 kopa 42 gr. 5 ¾ d., do hromady 8 kop
34 gr. A wšem propušt., doj. Po Francz Hanžlíkowy Werunie za Fijalu 3 kopy 34 gr. 1 ¾ d.
1777 Antonín Kopeczký, po Francz Hanžlíkowy Lydmille za Stránskího 3 kopy 3 gr. 3 ¾ d.,
doj.
1778 Antonín Kopeczký Franz Hanžlíkowy a po něm Anně 3 kopy 34 gr. 1 ¾ d., doj.
1779 Antonín Kopeczký, Antonín nežádá kladení.
1780 Antonín Kopeczký, po Frantz Hanžlíkowy staršímu synu Franczy patrží 3 kopy 34 gr. 2
d. a po něm ___ se pržipisuje pozůstalý wdowie Marženie za Stránskího 2 kopy 51 gr. 3 d.,
synu Wáczl. 2 kopy 51 gr. 3 d., dczerži Marž. 2 kopy 51 gr. 3 d. a taky wšem propuštieno,
dojato, a tak sedí w zaplaczeným.

