Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Sudovo Hlavno

Grunt Matieje Hanzlýka
Matiej Hanzlýk forštknecht kaupil místo kdež niekdy bažantnicze býwala, na kterém
sobie stawení neb chalupu na swůj wlastní náklad wystawiel s 3 kopy záhonů rolý orných y
s porostlynau a místem kde stawení stojí, bez placzení z toho Contribucze tolyko do JMCs.
důchodu každorocžnie auroku prži S. Jyrží po 14 kr. a prži S. Hawlu po 28 kr. spolu po 42 kr.
dle prošaczowání JMCs. Pana hejtmana P. forštmistra a jynšých P. Officírůw, jak zápis w
knihách starých fol. 168 ukazuje, a to w léthu 1689 za Summu _ _ _ _ _ _ _ 15 ß gr. cžesk.
Na kterauž do wyjytí 1715 roku wykladl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 ß gr.
Zůstáwá prži každorocžnie držaných saudech po 1 ß do JMCs. důchodu za nadepsané místo
dopláczet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 ß cžesk.
Summa 15 ß cžesk.
Nato wykladeno
A. 1721 jsaucze prži tomto gruntie w pocžtu ještie 2 ß nedoložený, poniewadž ale w léthu
1697 dle tehdejšýcho Extraxtu do JMCs. důchodu složených peněz tam 1 ß potažená a
odwedená jest, wšak z pocžtu newypsaná zůstala, aby tehdy držitel gruntu škody netrpiel, tu
to z pocžtu ta 1 ß w rocze 1698 složená, y kteréž Paní wdowa Kameniczká se wywésti má,
jakož nyní složená, 1 ß a tak obie kopy se wypysujý, s cžímž dojato jest _ _ _ _ _ 2 ß
A tak sedí na zaplaczeným.
Actum Revis: 1722

Létha Pánie 1727 dne 30. Decembris, nemohaucze Anna, po neb. Matiejowy
Hanzlýkowi zůstalá wdowa pro sešlost wieku swého, majiczý dosti skrowné hospodáržstwí
déleji zaopatržyti, s jistým wiedomím a powolením urozeného a statecžného rytirže Pana
Antonína z Rozenwaldu, na ten cžas JMCs. Brandeys= a Pržerowského panstwí zržízeného
hejtmana, swau w Hlawnie Sudowím, majíczý swobodnau, na JMCsýs. půdie stojíczý a pod
Contribuczy nepatržíczý chalupu /: která sycze wedle tý w léthu 1689 dne 30. 7bris skrze
Pana Mathiáše Norberta Frišmona tehdejšýho JMCsýs. panstwí Brandejs= a Pržerowskýho
hejtmana, též JMCsýs. Pana oberforštmistra z Ottenfeldu /:titul:/ pržedsewzaté wejjezdní
Comissi se wšým okršlkem (?) y s místem kde tehdáž stawení stálo za 3 kopy záhonůw
uznáma byla, nyní ale dle ocžitého spatržení tolyko za 2 kopy záhonůw se uznáwá :/ s dobrým
swým rozmyslem, též s wůlý a wiedomím wšech po neb. Matiejowi Hanžlýkowi zůstalých
diediczůw, Wawržinczowi Hanžlýkowi synu swému wlastnímu y potomkům jeho užíwání w
tiech mezech, prawích powinnostech a poplatczých jak jest je neb. Matiej Hanžlýk w držení
byl, za Summu 40 ß gr. cžeských dobrowolnie postupuje, sobie jak w týchž chalupie byt
pokojný až do smrti, jistý klinky (?) asy pod záhonůw pro sázení czybule neb cžesneku, též
dílecz zahrádky, kdež asy 30 kusů stromowí šwestkowýho wysázeno jest, wyminiuje a
psržistupujíczý takowej wejminek máteržy swé až do její smrti pržáti pržislibuje a moczý
tohoto se zawazuje z nadopácženého chalupy každorocžnie stálého neb wiecžného auroku, a
to prži Stým Jiržý 14 kr. a prži Stým Hawle 28 kr. pospolu pak 42 kr. do JMCsýs. důchodu a neb
pocžtu peněžitého ochotnie platiti, jako y wcžas honby neb lowu zwierži, neméň taky w cžas
dielání sen a klyzení obilý pržy panstwí a dworžích JMCs. jednoho dielníka na robotu
wyprawowati. Czo se pak placzení Contribucze z týž panské chalupy dotýcže, poniewadž
s wrchnostlywým powolením do obcze Hlawno=Sudowské z jedné kopy záhonůw rolý
biežíczý Contribuczy wedle procházejíczcíh Repartiti se zaprawuje, tím samým prži témž
platczení wšak tolyko do wrchostlywý wůle tak na budauczý cžas nyniejšý držitel se
pozůstawuje. Zpržedu psaná Summa tiech 40 ß gr. cžeských patrží totiž odstupujíczý wdowie
Annie Hanžlýkowí 5 ß, Karlowi Hanžlýkowi 5 ß, Lydmille Dworžákowý 5 ß, Rozynie prowd.
za Pawla Syrowýho a posléz za Jakuba Chrle wdowie 5 ß, Františkowi Hanžlýkowi 5 ß,
Annie Mrnkowý 5 ß, w Summie 40 ß. Abywše již wšechny nadjmenowaný nápadníczy od
Wawržincze Hanzlýka wedle jich wlastního pržiznání w hottowosti zczela a zauplna
wypokojený, pržež zhusta podotknutý Wawržinecz Hanžlýk z wyplaczených tiech 40 ß
moczý tohoto se quittuje.
A tak sedí w zaplaczeným.
1755 bude zápys.

Wawržynecz, niní Karel Hanzlýk
Challupa w 1 kopě 2 ½ záh. rollý orných
Létta Páně 1761, dne 3ho July, stal se šaczunek na challupu tuto, kterau někdy pržed
mnihýma letty Matěj Hanzlýk forštknecht JMCsýs. zde na tomot mýstě, kdež prwe
bažantnicze býwala, sobě nejenom dědicžně wystawěl, anobrž taky dědicžně zakaupil, spolu
2 kopami záh. rollý orných y neorných do JMCsýs. důchodu stálého neb wěcžného auroku, a
to pržy Swatém Jyržý 14 kr., pak pržy Stém Hawle 28 kr, pospolu 42 kr. zaprawowati, jako y
w cžas honby neb lowu zvěržy, neméně taky w cžas dělání sen a klyzení obylý pržy panstwý
a dworžých JMCsýs. jednoho dělníka na robotu wyprawyti powynnen byl. Poněwadž ale
prostržedkem Rectificacžní Comisse důkazem prošlého Catastri Regnide A. 1748 grunt tento
nejenom ad Rurale potažení anobrž tak tolyko spolu se zahradau w 6 str. 1 w. wejsewku
uznán byl, tak taky niní y na budaucznost tato challupa w 1 kop. 2 ½ záh. pozůstáwati a
postupowati se bude. Ze zacžátku prawený Wawržynecz Hanzlýk jyž pržed 24 letty smrti
cžasnau ze swěta sešel, zanechajýcze po sobě wdowu Annu a děti Kateržinu za Dworžáka
wdanau, pak Karla syna a dczeru Rozynu za Waniauska, Lydmyllu za Wáczslawa Stránskýho
a Helenu za Jana Stránskýho wdanau, y hospodaržýcze wdowa skrze ten czelý cžas na
wdowský stolyczy, prw sešlost wěku swého délej hospodaržyti sobě netraufajýcze, Karlowy
synu swému jakožto prawému dědiczy challupu dědicžně pržišaczowati žádala, kterážto taky
s jystým wědomým a powolením Urozeného a Statecžného wladyky Pana Ondržeje Jozeffa
Ambrose JMCsýs. panstwý Brandejs= a Pržerowskýho wrchního ambtmanna, sktze mně
syrotcžího J. Wáczslawa Pokatše, w pržýtomnosti rychtárže owcžáreczkého Wáczslawa
Hanzlýka a domáczýho staršýho Jozeffa Růžicžky, pak mladšýho Matěje Lyšky následowně
pržyšaczowána jest, a to: Swietnicze s 2 okny a 1nau špehýrkau, kolem lawayczemy, kamny
sprostýmy, kamnowczem železným, chlebowau peczý a krbem, komora swětnicžná malá,
obojý s stropem šarholczowým, wedle tý komory pržystawený chlýwecz raubený, síň
s komýnem, pak jiná komora raubená 33 kop, z druhýho koncze jyná swětnicze s 1ím oknem a
1au špehýrkau, sprostýma starýma kamny, kamnowczem železným, plechowau traubau a
chelbowau pýczkau, komora swětnicžná raubená, sí\ń s komýnem, pržed síní komora raubená,
pod tauž komorau loh 24 kop, studna wrchem raubená, spodem zdněná s hákem 4 kopy,
stodola o 2ch wratech spolu s 1nau pržystawenau kůlnau 19 kop. Náržadí: wůz 1 welmy sešlý
3 kopy, pluch 1 bez radlycze a 1 brány 1 kopa 45 gr. Obylý w slámě: po srážcze 2hé
polowycze, která máteržy yhned odewzdána byla, a to: pšenicze 7 ½ mnd. na 2 w. 2 cžt., 4str.
2 w. 3 cžt po 3 fl. 15 kr. - 15 fl. 14 kr. 3/8 d., žitta 5 mnd. na 2w., 2 str. 2 w. po 2 fl. – 5 kr.,
jecžmena 15 mand. na 3 w., 11 str. 1 w. po 2 fl. – 22 fl. 30 kr. Suma 42 fl. 44 kr. 3/8 d. neb 36
kop 37 gr. 5 3/8 d. a za 1 kopu 2 ½ záh. rollý orných, w kterých tato challupa stojý po 10
kopách – 10 kop 25 gr. A rak za sumu hlůawní 131 kop 47 gr. 5 3/8d., na kteraužto sumu
záwdawku položí 8 kop 42 gr. 6 d., s kterýma sobě samému za 1 str. 2 w. žitta a 3 str.
jecžmena, který obylý máteržy zapůjcžyl 10 fr., jenž na mýšeňské cžiní, s cžímž záwdawek
wycházý 8 kop 42 gr. 6 d., které sobě do wykladených odepsati dá, ostatní ale gruntowní
peníze pržy každorocžně držaných saudech gruntowních nápadníkům po 5 kopách skládsat
powynnen bude. Wjmynek odstupujýczý máteržy syn pržystupujýczý do jejý smrti dáwati
bude, byt pokojný pržy sobě, pak sutého wejmynku pššnicze 1 str. 2 w., žitta 4 str., jecžmena
2 w., k cžemuž nowý hospodárž sám dobrowolně pržystaupyl. A poněwadž šwagr jeho
Wáczslaw Stránský skrze 17 lett máteržy hospodaržyti pomáhal, za jeho wěrnau praczý udělý
byt ten zde w challupě, w kterým niní Wáczslaw Hadžban nájmem jest beze wšeho platu do
jeho a jeho manželky smrti, pokudžby se wšak někam na rollný žiwnost dostati mněl, tím
samým tento wejmynek pržestane. Paměť: Czo by tak do posledního July roku 1760

Bonificati za odlyfrowané Naturalia, Transporty, Fyršpony a Schlaff kr. pržez powynnost
Contribucžní wynášela, to pržystupujýczý syn odstpujýczý máteržy na hotowě zaprawý, czo
by ale podle Bonifocati na Contribucžní powynnost nestacžylo, to sobě z posledních
gruntowních po Wawrcžynczowy Hanzlýkowy odepsati dá, nacžež pržy wyrownání drobných
rejstržýkůw Contribucžních pozornost se ponese.
Actum zápysu létta a dne swrchu psaného.
Pržeprawená šaczunkowá suma těch 131 kop 47 gr. 5 3/8 d. patržyti bude, a to: nowého
záwdawku a zaplatczení dluhůw w zápyse obmezených 8 kop 42 gr. 6 d. poslecních
grintowních wdowě a syrotkům po Wawrž. Hanzlýkowy 123 kop 4 gr. 6 3/8 d.
Facit 131 kop 47 gr. 5 3/8 d.
Létta Páně 1761 odepysuje se držitely challupy pržedprawený záwdawek 8 kop 42 gr. 6 d.
1762 Krel Hanžlík posledních griuntowních wdowě a syrotkům po Wawrž. Hanžlíkowy
prřynáleží tu 123 kop 4 gr. 6 3/8 d., pržypysuje se na pozůstalau wdowu Annu a děti
Kateržinu za Dworžáka, Dorotu za Kraupu, Annu za Zemla, Rozinu za Waniauska, Karla,
Lydmillu za Wáczl. Stránskího, Helenu za Jana Stránskího po 15 kopách 23 gr. ¾ d., nacžež
do spolku propuštěno a wdowě Anně 2 kopy.
1763 Karel Hanžlík grunt. po Wawržinczowi Hanžlíkowi Ann+ wdowě 3 kopy.
1764 Karel Hanzlík grunt. po Wawrž. Hanžlíkowi Anně wdowě 2 kopy, Katerž. za Dworžáka
2 kopy. Ostatně dle znění zápysu a wyrownání drobných rejstržýkůw Contr. odstupujýczímu
k dobrému wyplejwá 22 fl. 43 kr. 1/8 d., které když pržystupujýczý nezaprawil tuto mezy
grunt. odstupujýczího se pržypysují, cžiní na mýš. 19 kop 28 gr. 2 ½ d.
1765 Karel Hanžlík grunt. po Wawržincz. Hanžlíkowi Anně wdowě 4 kopy, Karlowi jakožto
držitely gruntu do wykladeních se odpisuje 15 kop 15 gr. 4 ¼ d., doj.
1766 Karel Hanžlík grunt. po Wawržinczowy Hanzlíkowi Katerž. za Dworžáka 1 kopu,
Lydmille za Wáczlawa Stránskýho 1 kopu, Heleně za Jana Stránskýho 1 kopu.¨
1767 Karel Hanžlýk grunt. po Wawržynczowy Hanžlíkowy Anně wdowě 4 kopy 15 gr. 4 ¼ d.
doj. a na její funus wynaloženo, Katerž. za Dworžáka 2 kopy, Lydmille za Wáczlawa
Stránskýho 2 kopy.
1768 Karel Hanžlýk grunt. po Wawržincz. Hanžlíkowy Kateržině za Dworžáka 1 kopu,
Lydmille za Wáczlawa Stranskýho 2 kopy.
1769 Karel Hanzlýk. Nápadníczy kladení nežádají s cžímž stojí.
1770
1771 Karel Hanžlýk grunt. po Wawržynecz Hanžlíkowy Kateržině za Dworžáka 30 gr.,
Rozině za Waniauska 2 kopy, Lydmille za Stránskýho 1 kopu.
1772 Karel Hanžlík bere zápys.

