Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a P erovského (SOA Praha)

ev ice .9

Martin Hošek kaupil tento grunt od Jiržíka Swobody , tchána swého, pod 86 str. 1 vr.

pržy niem se wynacházejíczých rolý orných, y ne orných neb porostlých, k Swýmyslycz m
jdaucz ležíczých, dle k. Král. Rectificati 1713 letha složeného pržiznání, a to w lethu 1691 jak
zápis w knihách starých Fol. 112 ukazuje za summu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 385 kop eských.
Na kterauž s wyporácžením 5 kop 1 kráwu zádušní do wyjytí 1715 roku wykladl
_ _ _ _ _ 48 kop 57 gr. 3 1/2 d.
Z stáwá prži každorocžnie držených saudech po 5 kop. dopláczet _ _ _ 336 kop 2 gr. 3 1/2 d.
Summa 385 kop cžeských

Anno 1716 Martin Hošek položil o soudech k záduší držewcžickému 30 gr. Kateržinie 15
gr., Lydmille 15 gr., Marzenie 30 gr. id est 1 kopa 30 gr.
Anno 1717 Martin Hošek položil o soudech k zád. držewcžickému 30 gr., Kateržinie 15 gr.,
Lydmille 15 gr., Marženie 30 gr., id est 1 kopa 30 gr.
Anno 1718 Martin Hošek položil o soudech k zád. držewcžickému 30 gr., Kateržinie 15 gr.,
Lydmille 15 gr., Marženie 30 gr., id est 1 kopa 30 gr.
Anno 1719 Martin Hošek položil o soudech k zád. držewcžickému 30 gr., Kateržinie 15 gr.,
Lydmille 15 gr., Marženie 30 gr., id est 1 kopa 30 gr.
Anno 1720 Martin Hošek položil záduší držeweczkému 45 gr., Maryanie wdowie 30 gr., id
est 1 kopa 15 gr.
Anno 1721 Martin Hošek položil k záduší držeweczkému na nápad Kalhera 45 gr., po
Pawlowi Tkalczy Maryanie 30 gr., id est 1 kopa 15 gr.
A. 1722 Martin Hošek položil prži držaných saudech 2 kopy 1 gr. 1 ¾ d. propuštiením
k záduší držeweczkému, skaupil od nápadník Kalherovských 1 kopu 30 gr., Lydmille a po ní
Dorotie ze Bambule do Pržerowa wdané 31 gr. 1 ¾ d.

A. 1723 Martin Hošek položil 4 kopy 30 gr., propuštieno k záduší držeweczkému, od
nápadn. Kalherovských skaupil 1 kopu 30 gr., Marianie Tkalczowé 30 gr., a maje tu Jiržík
Swoboda z wyplácz. nápadu swýho 164 kop 17 gr. 3 d., kterýžto wykrocžywše
z prostržedk w žiwých po sobie diedicze 4 zanechal, procžež jim se odpysuje, totiž: Annie,
dcerži za držitele gruntu wdané 41 kop 4 gr. 2 ½ d., Kateržinie, dcerži za Pawla Bambasa
wdané 41 kop 4 gr. 2 ½ d,, Alžbietie, dcerži za Wáczlawa Wokálka wdané 41 gr. 4 gr. 2 ½ d.,
Tomášowi Nowotnýmu, pastornímu synu odkazem a žie jeho skrz mnohá létha žiwil a smrti
dochowal 41 kop 4 gr. 2 ½ d., na ež jim k rownému pod lení propuštieno 2 kopy 30 gr.
A. 1724 Martin Hošek položil 2 kopy 30 gr., propušt. k záduší držeweczkému od nápadník
Kalherowských 1 kopa 30 gr., Alžbietie za Wáczlawa Wokálka wdané 15 gr., Tomášowi
Nowotnýmu synu pastornímu 15 gr., Marianie Tkalczowý 30 gr.
A. 1725 Martin Hošek položil 2 kopy 45 gr., propušt. k záduší držeweczkému, skaupené od
nápadník Kalherských 1 kopa 30 gr., Annie dcerži Swobodowi za držitele gruntu wdané 30
gr., Alžbietie za Wáczlawa Wokálka wdané 45 gr.

Letha Panie 1726 dne 3. Aprilis jsaucze držitel pržítomného gruntu Martin Hošek

wiekem welmi sešlý, a nauzý obklýcžený, tak že wíczeji hospodaržiti nemoha, tento grunt
s 16 kopami záhon rollý, 2ma skrownými zahrádkami, synu swému Pawlowi Hoškowi
s powolením urozeného a statecžného rittírže Pana Antonína z Rozenwaldu K.M.Cz. Panstwí
Brandeys a Pržerowského hejtmana za Summu pržedešlého šaczunku po srážcze 5 kop es. za
jednu kráwu zádušní 380 kop es. dobrowolnie postupuje a odewzdáwá, prži gruntie
zanecháwajícz, od dobytka ko ského starého 4 kusy, kráwy dojný 2 kusy, S.V. swynie
plemenicze 2 kusy, weprž 1 kus, od dr beže pernaté: slepicz 5 kus , husy 1 kus, od obylý
sutýho jecžmena k setí 30 str., owsa 14 str., hrachu 2 str. 2 wr., obylý na zymu zasetého
pšenicze 22 str., žitta 10 str., od náržadí hospodáržského w z se wšým pržíslušenstwím 1 kus,
pluch podobnie s potržebami 1 kus, brány s železama, hržeby nabyté 2je, táhlo železný 1 kus,
sekeru 1, wydle k prsku 1, hnojný 1, kopaczý 1; Pržitom ale by se na dalšý cžasy zachowati a
žyw býti mohl, pro sebe y manželku nížeji psaný wejminek až do smrti cžiní, pržednie byt
pokojný a komoru, též z letošního roku zasetého obylý 4tý mandel, wícze by pod 1 str.
pšenicze a 2 wr. jecžmena k swý rucze sklyditi, na budauczý cžasy pak tu kde sám hospodárž
rolle sobie hodlati bude pod 2 str. zymního a 1 str. jarního každorocžnie zasytí a až do smrti
užíwati mocz a práwo miel, rolly wšak pržistupujíczý nálažitie pržiprawiti, odstupujíczý otecz
ale semeno opatržiti powynen bude. Maje ještie odstupujíczý otecz 2 dczery neodbyté, jim
prži nastálý potržebie pržistupujíczý bratr swadbu strojiti, neb po 10 kop. míš. složiti
pržipowídá. Czo se dluh w dotycže, totiž do K.M.Cz. d chodu 58 zl., zasedielé kontribucze
48 zl., do pocžtu polesenského za držíwý 3 zl. 30 kr., do Držewcžicz Jakubowi Tucžkowi 8
zl., to wše pržistupujíczý z ohledu starého šaczunku mymo wejš psané sumi k platczení na
sebe pržejímá, a to czo swrchu psáno se nacházý, splniti slybuje, kterážto summa rocžnie
kladením po 5 kop. nálažitie bude, totiž: syrotk , po neb. Pawlowi Tkalczy, a to: Pawlowi
staršýmu synu y dietem po Janowi synu bratru jeho, z peniez záwdawecžných 8 kop 37 gr. 3
½ d. K záduší držeweczkému od nápadník Kalherských skaupených 131 kop. 27 gr. 4 d.
Zase po Pawlowi Tkalczy poz stalým diedicz m, a to Pawlowi y dietem po Janu bratru jeho 9
kop 56 gr. 1 ¾ d., Kateržinie 3 kopy 31 gr. 1 ¾ d., Marianie 2 kopy 41 gr. 1 ¾ d., diedicz m
po neb. Jiržíkowi Swobodowi, a to Annie dcerži a držitele gruntu wdané 39 kop 56 gr. 6 d.,
Kateržinie za Pawla Bambasa wdané 40 kop 26 gr. 6 d., Alžbietie za Wáczl. Wokálka wdané
39 kop 26 gr. 6 d., Tomášowi Nowotnýmu pastornímu synu odkazem, a že jeho skrz mnohá
létha žiwil a smrti dochowal 40 kop 11 gr. 6 d., odstupujíczímu Martinowi Hoškowi czo on
tak za swého hospodaržení wiplatil patrží 63 kop 43 gr. 5 ¼ d.,
facit 380 kop cžes.
Nato wykladeno
Anno 1727 Pawel Hošek položil 3 kopy 30 gr., propuštieno k záduší držeweczkému na
skaupené od nápadník w Kalherských 2 kopy cžes., Annie Hoškowý a Kateržinie
Bambasowé 30 gr., Alžbietie Wokálkowé 30 gr., Tomášowi Nowotnýmu 30 gr.
Anno 1728 pro potlucžení neklade nicz
Anno 1729 Pawel Hošek mladšý položil 2 kopy 45 gr. propuštieno k zádušý držeweczkému
na skaupené od nápadník w Kolharowských 2 kopy, Kateržinie Bambasowý 15 gr., Alžbietie
Wokálkowý 15 gr., Tomášowi Nowotnými 15 gr.
Anno 1730 Pawel Hošek mladšý položil 7 kop propušt., Alžbietie Wokálkowý 30 gr.,
Tomášowi Nowotnýmu 30 gr.
Rospis
po neb. Martinowi Hoškowi na 63 kop 43 gr. 5 ¼ d., kteréžto patržejí, a to: Wáczlawowi
Hoškowi 12 kop 44 gr. 5 ¼ d., Pawlowi Hoškowi 12 kop 44 gr. 5 ¼ d., Annie za Filipa Wít w
wdané 12 kop 44 gr. 5 ¼ d., Mandelynie za Matieje Lah lka wdaný 12 kop 44 gr. 5 ¼ d.,

Ewie dcerži Hoškowý newdané 12 kop 44 gr. 5 ¼ d., id est 63 kop 43 gr. 5 ¼ d. Nacžež
k rownými podielení propušt. 1 kopa.
A. 1731 Pawel mladšý Hošek položil 1 kopu 45 gr. propuštieno k zádušý držeweczkému
na skaupené od napádník w Kolharowských 45 gr., Alžbieteie wdowie Wokálkowé 15 gr.,
Kateržinie Bambasowý 30 gr., Tomášowi Nowotnýmu 15 gr.
A. 1732 Pawel mladšý Hošek položil 5 kop, propuštieno k zádušý držeweczkýmu na
skaupené od nápadník w Kolharowských 1 kopa, Alžbietie za Wáczlawa Wokálka wdané 30
gr., Tomášowi Nowotnýmu 30 gr., Wáczl. Hoškowi 30 gr. a Pawlowi Hoškowi 2 kopy 30 gr.
A. 1733 Pawel mladšý Hošek položil 2 kopy 45 gr., propuštieno k zádušý držeweczkýmu
na skaupené 1 kopa, Kateržinie Bambasowý 30 gr., Alžbietei za Wokálka wdaný 30 gr.,
Magdalenie za Lahulíka wdané 15 gr., Ewie dcerži Hoškowý 15 gr., Annie za Filipa
Wítt wého wdané 15 gr.
Aa. 1734 et 35 Pawel Hošek položil 9 kop 20 gr. 3 d. z nich propuštieno k záduší
držeweczkému 3 kopy, po Janowi bratru Pawle Tkalcze Marianie dcerži za Jiržíka Swobodu
wdané a po ní 4 dietem k rowným podielením 2 kopy 41 gr. 4 ¾ d. dojato. Po Jiržím
Swobodowi Kateržinie Bambasowi 30 gr., Alžbietie dcerži 30 gr., Tomášowi Nowotnýmu
synu pastornýmu dobrowolnie dílu pržipuštienému po niem Annie dcerži Lydmille,
Wáczlawowi synu, Jakubowi, Alžbietie a Marženie dostane se z 38 kop 11 gr. 6 d. na 6ro po 6
kop. 22 gr. nacžež každému po 16 gr. propušt. 1 kopa 36 gr., a po Martinowi Hoškowi
Wáczlawowi synu 1 kopa 2 gr. 5 ¼ d.
A. 1736 pro potlucžení nekladl 0
Aa. 1737 et 1738 Pawel Hošek mladšý položil 13 kop 7 gr. 6 d., z nich propuštieno
k zádušý držeweczkému 5 kop.
Rospis po Jiržím Swobodowi Annie dcerži za Martina Hoška wdané, z nedobraných 39 kop
56 gr. 6 d. se pržipisuje na 5 dietí jejich již prw prži otcowském rozdíle jmenowaných po 7
kop. 59 gr. 2 ½ d. Po témž Swobodowi Kateržinie dcerži za Pawla Bambasa wdané 1 kopu,
Alžbietie dcerži 1 kopu 26 gr. 6 d., z dílu Tomáše Nowotnýmho Annie dcerži 30 gr., Lydmille
56 gr., Jakubowi 15 gr., Alžbietie 30 gr. Po Martinowi Hoškowi Wáczlawowi synu 42 gr.,
Pawlowi 12 gr., Annie dcerží za Filippa Wýtowého wdané 57 gr., Mandelinie za Matieje
Lahulýka wdané 57 gr., Ewie dcerži 42 gr.
Anno 1739 Pawel Hošek mladšý položil 8 kop, z nich propuštieno k zádušý dr eweczkému
3 kopy. Po Jiržýkowi Swobodowy Kateržinie 45 gr., a Alžbietie 45 gr. Po Tomášowi
Nowotným 6ti dietem a to: Annie dcerži 15 gr., Lydmyle 15 gr., Wáczlawowy 15 gr.,,
Jakubowy 15 gr., Alžbietie 15 gr. a Marženie 15 gr. Po Martionowi Hoškowi 4em dietem a to:
Wáczlawowy synu 15 gr., Annie dcerží 15 gr., Mandelinie 15 gr. a Ewie 15 gr.
Aa. 1740, 1741, 1742 Pawel Hošek položil 28 kop 26 gr. 4 ¾ d. z nich propuštieno
k zádušý držeweczkýmu 5 kop 30 gr. Po Janowi Tkalczowi Kateržinie dcerži a po ní
Wáczlawowi synu s Martinem Šafáržem splozenému, czož po niem 4 dieti a Kateržina
manžielka po 2 zl. 38 kr. 3 ½ d. dojali 3 kopy 31 gr. 1 ¾ d. Po Jiržím Swobodowi Kateržinie
dcerži 36 gr. 6 d. a z ostatních dobraných 35 kop 50 gr. rospis na Matieje, Alžbietu a Martina
dieti s Pawlem Bambasem splozený na 3y po 11 kop. 56 gr. 4 ½ d. a nato propušt. Matiejowi
synu 1 kopa 15 gr., Alžbietie 15 gr. a Martinowi 15 gr. Wícze po témž Jiržíkowi Swobodowi
Alžbietie dcerži 3 kopy z dílu Tomáše Nowotnýho pastorního syna Annie dcerži 30 gr.,
Lydmille 1 kopa 30 gr., Wáczlawowi 1 kopa 30 gr., Jakubowi 1 kopa 6 gr., Alžbietie 51 gr. a
Marženie 1 kopa. K zádušý zápskýmu za žito 2 kopy 48 gr. 5 ¼ d. Po Martinowi Hoškowi
Wáczlawowi synu 1 kopa 17 gr. 2 ¼ d., Annie dcerži 50 gr. ¾ d., Mandelinie 1 kopu 20 gr. 1
¼ d. a Ewie dcerži 1 kopu 20 gr. 1 ¼ d.
Aa. 1744, 1745 pro wojnu Brandedurskou a welký listrunky kladl 0
A. 1746 pro wystálau wojnu a neúrodu kladl 0

A. 1747 Pawel Hošek mladšý položil 48 kop 43 gr. 3 d. propušt. po Jiržím Swobodowi
Kateržinie dcerži za Bambasa wdané a po ní Matiejowi synu 10 kop 41 gr. 4 ½ d., které
držitely gruntu sprodal a dojal, jakož y Alžbieta 11 kop 41 gr. 4 ¾ d. podobnie sprodala a
dojala, Martinowi 1 kopu po Tomášowi Nowotným Annie dcerži za Jakuba Kutynu wdané 1
kopu, Lydmille za Woborníka wdané 1 kopu, Wáczlawowi 1 kopu, Jakubowi 30 gr.,
Marženie 1 kopu. Po Martinowi Hoškowi Wáczlawowi synu 1 kopu, Pawlowy držitely gruntu
jeho díl za wykladené 17 kop. 50 gr. ¾ d. se odpisujau, dále položil Annie za Filipa
Wítowého wdané 30 gr. a Magdalenie 30 gr., Ewie 1 kopu.
A. 1748 Pawel Hošek položil prop. po Jiržím Swobodowi Kateržinie a po ní Martinowi 1
kopu, Alžbietie za Wokálka patrží tu 31 kopy 15 gr., které se pržipisujau Dorotie, Janowi,
Lydmille, Josefowi a Jiržímu dietem na 5 díl. 6 kop 15 gr. Nato propuštieno do spolku 18 gr.
a Dorotie 1 kopa, Lydmille 1 kopa, Josefowi 1 kopa a Jiržímu 1 kopa. Po Jiržím Swobodowi,
po niem Annie za Kutynu wdané 30 gr., Lydmille za Woborníka 30 gr., Wáczlawowi 30 gr.,
Jakubowi synu 30 gr., Alžbietie 30 gr., Marženie 30 gr., po Martinowi Hoškowi Wáczlawowi
30 gr., Annie 30 gr., Magdalenie 30 gr., Ewie 30 gr.

nyní
Grunt s 16 ß. Rollý orné
Leta Panie 1750 dne 26. Octobris wykrocžícze Pawel Hošek roku 1749 z pocžtu

žiwých po sobie wdowu Marženu druhau manželku s jedním s ní splozeným synem
Wáczlawem zanechal, ku kterýž wdowie se Jozef Cžurda pržiženil a netraufaje sobie
nadprawená Maržena na tak welykým gruntie sama hospodaržiti a onen wybejwati, pržed
knihy purgkrechtní pržedstaupila a snažnie žiadala, by do zrostu téhož prawého diedicze
nadobmezeného Wáczlawa, který nyní teprv 14-letý jest, na týž grunt poržádný zápys
obmezenému Jozefowi Cžurdowy daný a patrží odstupowání, ale on prawý diedicz powinen
byl, ji jakožto materži slušný wejmynek dáti, czož urozený a statecžný wladyka Pan Jirží Jan
Ašenbrenner K.M.Csýs. panstwí Brandeys a Pržerowského wrchní Ambtmann slušné býti
uznawše, k tomu jest na ten a takowý sp sob /: by on se swau manželkau se wždy dobrže
srownáwal a pržícžynu nedal, by se pržed wijití cžasu se s ním zmiena ucžiniti musela :/
powolyti rácžil následownie nadprawený grunt skrze mnie syrotcžýho Jozeffa Karla Czynka
Scotty u pržítomnosti rychtárže Jenšteinského Daniele T my, Popowského Wáczlawa
Kržížka a domáczýho Wáczlawa Kopeczkýho prošaczowán jest, totiž: swietnicze s 3 okny,
jedním stolem, dlauhau stoliczý a lánem (?), okolo lawyczemy, polyczý, malým myšníkem,
zeleneyma dobreyma kamny, plechowau traubau, miedieným kamnowczem, sýní, kuchyní,
zdieným komýnem a dobrau zdienau chlebowau peczý za 50 kop, wedle komora, dole sklep a
malá kom rka za 18 kop, wrata s železnau klykau za 12 kop, k lna prostranná zdiená za 12
kop, welká klenutá komora, klenutá marštal, zdienej krawskej chlýw a owcžín za 90 kop, na
pržícž nowý chlýwky 3 za 9 kop, stodola dobrá prostranná za 60 kop, od dobytka 2 wallachy
10 a 10ti letý dwa po 20 kop. za 40 kop, klysna 11ti letá jedna za 20 kop, klysna 7mi letá jedna
za 15 kop, hržíbie 1 ½ letý jedno za 20 kop, kráwy dohný 4 dohromady za 32 kop,
odstawcžata 2 za 6 kop, owcžího dobytka 32 kus za 20 kop, prasnicze 1 za 2 kopy, 1 ½
letních prasat 6 za 9 kop, jednorocžních prasat 6 za 6 kop, ½ letních 7 za 4 kopy 30 gr.,
náržadí hospodáržské wozy se wšým pržíslušenstwým sešlý 2 za 1 kpu 36 gr., brány nabyté
troje za 2 kopy, sejto drátowý 1 za 1 kopu, klanecžníky (?) 3 za 1 kopu, ržezaczý stolicze
dwoje s trojema kosmy (?) za 3 kopy, staupa s držewieným rýglem za 30 gr., sekery kladní 2,
pila welká 1, malá 1, nebozezy 3, podáwky 1, wydle 3, kopácž 1, železný lopatky 2, nosatecz
1, motyka 1, bratcze1, kolecžko 1, to wše za 2 kopy, dr beže husy 2, kachny 3, slepicz
s kohautem 26, wše za 2 kopy, rolý orných 16 kop po 20 kop. za 320 kop, zahrádky dwie
s šwestkowým wysázené za 10 kop, místo kde stawení stojý za 3 kopy, obilý na zymu
wysetého, a to pšenicze 20 str. po 2 kop. za 40 kop., žitta 12 str. po 1 kop za 12 kop, obilý w
slámie pšenicze 9, mandel po 2 wr. 45 str. po 2 kop. za 90 kop, žitta 90 mandel po 3 wr. 62
str. 2 wr. po 1 kop za 62 kop 30 gr., jecžmena 50 mandel po 3 wr. 37 str. 2 wr. po 1 kop za
37 kop 30 gr., hrachu 4 f ry po 9 str. 8 strich po 1 kop 30 gr. za 12 kop.
A tak za hlawní sumu šaczunkowau _ _ _ 1082 kop 30 gr.
Na kteraužto sumu záwdawku položí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 kop 30 gr.
Z kteréžto následujíczý dluhy se zaplatiejí, a to za jednu zádušní na žiwie nepržijatau kráwu
10 kop, Contribucze zasedielé do 26. 8bris 1750 5 zl. 15 gr. neb 4 kop 30 gr. jenž ale do
hromady cžiní s cžímž záwdawek wycházý 16 zl. 55 kr. na kopy míšenský ale 14 kop 30 gr., a
tak po srážcze téhož ještie na léta každorocžnie po 44 kop. k wyplaczení z stáwá dle pocžtu
gruntowního za rok 1749 folio 120 rozlicžných tam nápadník m 496 kop 14 gr. 5 d., dle
cžehož wypadá zlepšených a wyplaczených, které z posledních gruntowních pržináležeti

budau, a to wdowie již za Jozeffa Cžurdy wdané 285 kop 52 gr. 4 ½ d., a Wáczlawowy synu
285 kop 52 gr. 4 ½ d.,
facit 1082 kop 30 gr.
A tak jakožto Pawel Hošek dle inventárže folio 173 na jistých tak nejistých activis 1270 zl. 41
kr. swé mohowytosti zanechal, nyní mezy diediczemi urownání se cžiní následujíczým
sp sobem že totižto máterž synowi postupuje hotowých hned jemu již odewzdaných 200 zl.,
u Wáczlawa Hradeczkýho sauseda držewcžiczkýho, který z jich rocžnie po 10 zl. auroku, do
wistaniwších peniez tomu synowi platiti powinen bude 300 zl., ostatních pro lata na syna
wypadajíczý díl, bude máterž powina do truchle syrotcžý mými nad opácžených 200 zl. složiti
93 zl. 20 kr. 3 d., Summa 1o dílu 593 zl. 20 kr 3 d.
Máterži kterýžto capital ona sobie z wyupomíná 593 zl. 20 kr. 3 d., z toho u Pawla Hoška
staršýho w Držewcžiczých miely dluch po 84 zl. patržiti bude, který neb. † Pawel Hošek
odkázla,a to bratru Wáczlawowy 30 zl., sestrže Ewie za Jiržího Malýho do Jenšteina wdané
30 zl., a dceržy opácženého Hoška staršýho 24 zl., facit 1270 zl. 41 kr.
Actum zápisu léta a dne swrchu psaného.
1750 Jozeff Cžurda položil 19 kop 30 gr. propuštieno po Martin. Hoškowi Wáczlawowi
synu 2 kopy, Annie za Fillipa Wítowého wdané 1 kopa, Magdalenie za Lahulýka wdané 1
kopa, Ewie 1 kopa. Wícze se jemu za wykládané odpisujau 14 kop 30 gr., které nowého
záwdawku dle zápisu na sebe pržewzal z posledních gruntowních dospolku propuštieno 18 gr.
1751 Jozeff Cžurda položil, propuštieno k zádušý držewcžiczkýmu do nápadník
Kalherských skaupených 20 kop. Po Pawlowi Tkalczowi Pawlowi synu y s dílem po Janowi
bratru swém zdiediených peniez záwdawacžnách 17 kop 14 gr., wícze jemu patržý z jiného
nápadu otczowa bratrského díl 19 kop 52 gr. 3 ½ d, který již w cžas tureczký wojny na wojnie
zemržel, a tak týž nápady se sestrám jeho wypysují (??) 37 kop 6 gr. 3 ½ d., totiž newlastní
setrže Kateržinie za Martina Šafárže wdané, Lydmile wlastní sestrže za Wáczlawa Swobodu
wdané, jednobržišní sestrže Marženie nejprw za Nowotnýho a posléz za Jiržího Swobodu
wdané k dílu roku 685ho pržipuštiené na 3u po 12 kop. 22 gr, 1 ¼ d., nato do spolku
propuštieno 48 gr. Po Jiržím Swobodowi Kateržinie za Bambasa wdané, po ní Martinowi
synu 2 kop, Alžbietie dcerži za Wokálka wdané, po ní Dorotie 1 kopu, Lydmile 1 kopu,
Jozefowi 1 kopu, Jiržímu 1 kopu, Tomáši Nowotnýmu pastornímu synu a po niem Lydmille
dcerži za Woborníka wdané 3 kopy 50 gr. dojato, Alžbietie 1 kopu, Marženie 1 kopu.
1752 Jozef Cžurda staršý položyl, propušt. k zádušý držeweczkému od nápadník w
Kalczerských skaup. 20 kop. Po Jiržím Swobodowi Tomáši Nowotnýmu a po niem Annie za
Kutinu wdané 2 kopy, Wáczl. 3 kopy, Jakubowi 3 kopy, Alžbietie 3 kopy, po Martinowi
Hoškowi Wáczlawowi synu 3 kopy, Ewie 3 kopy.
1753 Jozef Cžurda staršý položyl, propuštieno k zádušý držeweckému skaup. 10 kop. Po
Jiržím Swobodowi Kateržinie za Bambasa wdané, a po ní Martinowi synu 2 kopy, Alžbietie
ze Wokálka wdané, a po ní Lydmille 1 kopu, Jozeffowi 1 kopu a Jiržímu 1 kopu. Tomášowi
Nowotnýmu, a po niem Marženie 1 kopu, po Martinowi Hoškowi Wáczl. synu 3 kopy.
1754 Jozef Cžurda staršý položyl, propušt. k zádušý držeweczkému skaup. 10 kop. Po
Jiržím Swobodowi Alžbietie, a po ní Dorotie 2 kopy, Lydmille 2 kopy, Jozefowi 2 kopy,
Jiržímu 2 kopy. Po Martin Hoškowi Wáczlawowi 3 kopy, Annie za Wítowího wdané 2 kopy,
Magdalenie za Lahulýka wdané 2 kopy, Ewie 3 kopy.
1755 Jozeff Cžurda staršý položyl. Po Pawlowy Kalczowy Lydmile za za Swobodu wdané
patrží tu nápadu 12 kop 6 gr. 1 ¼ d., která zemržela, pržipisuje se jejímu manžely a dietem
Wáczlawowy Swobodowy a Dorotie za Bambasa wdané na 3je 4 kopy 2 gr. ½ d. Nato do
spolku propuštieno 24 gr. k zádušý držeweckému. 8 kop po Jiržým Swobodowi Kateržinie, a

po ní Martinowi 2 kopy, Alžbietie na dluch srazil a dojal, Lydmile 1 kopu, Jozefowy 1 kopu,
Jyržýmu 1 kopu, Tomášowy Nowotnýmu a po niem Annie za Kutinu wdané 1 kopu,
Wáczlawowi 1 kopu, Jakubowy 2 kopy, Alžbietie 1 kopu, Marženie 1 kopu, Martinowi
Hoškowi Wáczlawowy 3 kopy, Annie 1 kopu, Magdalenie 2 kopy, Ewie 1 kopu.
1756, 1757 Jozef Cžurda položyl k zádušý držewcžickému 10 kop po Jiržým Swobodowi
z dílu Alžbiety, Dorotie 2 kopy, Jiržýmu 2 kopy, z dílu Tomáše Annie 1 kopu, Marženie 1
kopu, po Martinowi Hoškowi Wáczlawowi 3 kopy, Magdalenie 4 kopy, Ewie 2 kopy.
1758 Jozef Cžurda položyl k zádušý držewcžiczkému 10 kop od nápadník w
Kalczowských skaupeních. Po Jiržým Swobodowi Alžbietie dczeržy za Wáczl. Wokálka
wdané a po ní Dorotie dczeržy 5 kop 22 gr. 6 d. dojato. Lydmille 5 kop 22 gr. 6 d. dojato.
Jozefowy 5 kop 22 gr. 6 d. dojato. Tomášowy Nowotnímu pastornímu synu, a po niem Annie
za Jak. Kutinu wdané 2 kopy 42 gr. dojato. Wáczl. synu 1 kopu 42 gr. dojato Jakubowy 2
kopy dojato. Po Martinowy Hoškowy Wáczl. synu patrží mu nápadu 13 kop 30 gr., který
zemržel, pržypysuje se na poz stalou wdowu Dorotu, a jedinou dczeru Dorotu na dwí po 6
kop. 45 gr. Na cžež do spole nosti propuštieno 18 gr. Item týž wdowie Dorotie 3 kopy.
1759 Jozef Cžurda položil po Pawel Tkalczowy Pawlowy synu po n m Katrž. wlastní
sestrže za Martina Šafárže wdané, pržynáleží tu nápadu 12 kop 6 gr. 1 ¼ d., která zemržela,
pržypysuje se na poz stalého syna Wáczlawa 1ho, po n m pak též zemrželém na poz stalé
dieti Wáczl., Alžbietu za Weselého, Dorotu za Neumana, a Jozeffa po 2 kop. 1 gr. 3 ¾ d., na
cžež propuštieno 45 gr. Item Wáczl. ostatních 2 kop. 50 gr. 2 d., Alžbietie za Weselýho 2
kopy 50 gr. 2 d., Dorotie za Neumana 2 kopy 50 gr. 2 d., a Jozefowy 2 kopy 50 gr. 2 ¼ d.
dojaly wšychni 4. Lydmylle wlastní sestrže za Wáczl. Swobodu wdané a po ní Wáczl.
Swobodowy manžel. pržynáleží 3 kopy 54 gr. ¼ d., který zemržel, pržypysuje se na poz stalé
dieti Wáczl. a Dorotu za Bambulu wdané po 1 kop. 57 gr. ¼ d., nacžez propuštieno 30 gr.
Marženie 1o bržyšný sestrže nejprw za Nowotnýho, posléz za Jyržýho Swobodu pržynáleží tu
12 kop 6 gr. 1 d., která zemržela spolu y s manžel. pržypysuje se týž nápad na poz stalé dieti
z 1ho manžel. Tomáše Nowotního, z 2ho manžel. Swobodowského Annie za Hoška wdané,
Kateržynu za Bambasa, Alžbietie za Wokálka po 3 kop. 1 gr. 3 ¾ d., nacžež propuštieno 30
gr. k zádušý držewewcžyczkýmu od nápadník w Tkalczowských skaupených 10 kop. Po
Jyržým Swobodowy Alžb. dcz. za Wáczl. Wokálka wdané, po ní Jyržýmu 3 kopy 22 gr. 6 d.
dojato. Po Martin Hoškowy Wáczl. synu a po n m Dorotie wdow 3 kopy 36 kr. dojato,
Dorot dcz. 3 kopy, Annie za Fylypa Wytowého wdané 3 kopy, Magd. za Mat je Lahulýka
wdané 4 kopy, Ewie dcz. 3 kopy.

niní
Grunt w 16 ß. záhon w rollý orných
Letta Pan 1760 Dne 16ho Aug. Wáczslaw poz stalý wlastní syn po neb. Pawel

Hoškowy dosáhnoucze w ku dosp lého, do kteréhožto zrostu Jozeff Cžurda jakožto otcžím

pržed praweného Wáczslawa Hoška, pržyženícze se k máteržy jeho, grunt tento w držení
mn l, na d diczstwý nastupowal, jemužto k držání otcžím ani máterž na odpor nestála,
obzwlášt , když tu w obczy otcžím jyný grunt d dicžn sob pržyšaczowaný dostal, rácžil jest
urozený a statecžný wladyka Pan Jyržý Jan Ashenbrenner K.M.csýs. Panstwý Brandeys a
Pržerowskýho wrchní Ambtmann powolení swé dáti, aby grunt tento k rucze zhusta
ržecženého Wáczslawa Hoška d dicžn prošascowaný byl, z kteréžto pržýcžyny skrze mnie
syrotcžího Jana Wáczl. Pokatshe u pržýtomnosti rychtárže Krženeczkýho Jozeffa Weškrny a
domáczýho Wáczslawa Kopeczkýho šaczun k následown wykonán jest, a to:
Sw tnicze se 3a okny, 1m stolem, dlauhau stolyczý s lanem, okolo lawyczemy, wše cžerwen
obarwený, s palyczý, malým mysníkem, zelenejma nowýma kamny, m d ným kamenczem,
síní s druhau kuchiní s zd ným komínem a dobrau chlebowau peczý, pak kurníkem raubeným
55 kop, z té sínie jdaucz na lewo pržez schody zd ný, komora, pod ní sklep a malá kom rka
18 kop., wrata welký zd ný s dwýrkami 10 kop, wedle 2 špejchary, jeden s cyhelnau a druhej
s prkenau podlahau, dole chlýw s daným wnow reštem (?) 30 kop, studn s dobrau obrubau,
okowaným okowem a s 46ti loket dlauhým ržet zem a žaleznau klykau 12 kop, k lna
prostraná zdiená 12 kop, welká klenutá komora, nowá marštal wyklenutá a zd nej krawskej
chlýw, owcžín, pak ržezárna 135 kop, nácžyní nowý, 3 chlýwky 9 kop, stodola dobrá
prostraná zd ná s nowýma wraty a nowýma prahy s 2au zad nau (?) 65 kop. Od obytka:
klysna wraná 6ti lettá 40 kop, 4 lettá 45 kop, klysna hn dá 9ti lettá 46 kop, klysna wranná 11ti
lettá 38 kop, hržýb do druhého roku 22 kop, kráwa plawá 6ti lettá 14 kop, owcžýho dobytka
starých 8 kus 12 kop, jehniata 4 za 4 kopy, prasnicze 1 s 6ti prasaty 4 kopy, prasata 3 p l
druholettní 5 kop, 6 jarních 3 kopy 30 gr., slepicz 20 s kohautem a 4 kachny 3 kopy 30 gr. Od
náržadí: w z dobrej nowej 17 kop, druhej špatnej 8 kop, pluhy 2, brány 3e za 6 kop 30 gr.,
stolycze ržezaczý welká 1, malá 1 a sešlá malá též za 3 kopy, sejto obylní 1, czasap (?)
s rukau a prsty za 2 kopy 30 gr., sekery kladní 2 rucžní 1, ržet zy 3, táhla 2, w z wosní 1,
šnejdar 1, latowník, pylky ricžní 2, díž 1 za 5 kop, truhla maucžná 1, strych železem kowanej
1, w rtel podobný 1 za 2 kopy 15 gr., wydle hnojný 3e, kopácž 1, podáwky 2, nosatecz 1,
lopaty železný 2, pyla 1, pytl 18 za 4 kopy 15 gr., chomauty 4 za 4 kopy, držýwý 4 sáhy 6
kop. Obylý naklyzeného, a to pšenicze 156 mnd. po 2 wr. 78 str. po 3 zl 30 kr. 234 kop žitta
150 mnd. po 3 wr. 112 str. 2 wr. po 2 zl. 192 kop 57 gr. 3 d. jecžmena 144 mnd. po 3 ½ wr.
426 str. po 1 zl. 45 kr. 189 kop hrachu 3 ½ f ry po 3 str. 10 str. 2 wr. po 2 zl. 18 kop. a za 16
kop zas. rollý orných prázdných w kterých tento grunt stojý po 20 kop 320 kop. 2 zahrádky
wysázená spolu s mýstem, kde grunt stojý 13 kop, a tak za sumu hlawní 1608 kop 21 gr. 3 d.,
na kteraužto sumu záwdawku položí 97 kop 50 gr. 1 d.
S kterýma následowní dluhy a zaprawení, a to: za 1. na žiw nepržijatau kráwu zádušní 11
kop 40 kr., do K.M.Csýs. d chodu brandejského auroku 9 zl. 15 gr., pržystupujýczýmu
hospodáržy starý pratense otczowský 93 zl. 20 kr. 3 d. Summa 114 zl. 15 kr. 3 d. jenž na
mýšen. cžiní s ímž záwdawek wycházý 97 kop 546 gr. 1 d., které sob do wykladených
odepsati dáti m že, ostatn ale gruntowní peníze pržy každorocžn držaných saudech
gruntowních nápadník m po 57 kop. skládati powynen bude.
Wejmynek od kupujýczý máterž do swé samotné smrti sob cžiní sutého obylý,a to pšenicze 8

str. a jecžmena 4 str.
Pam : Czo by tak do posledního July 1760 Bonificati za odlyfrowáné naturalia, transporty,
fryšpony a šlaff. kr. pržez powynost contribucžní wynášela, to pržystupujýczý
odstupujýczýmu hospodárži Jozeff Cžurdowy na hotow zaprawyti powynen bude. Czo by
ale dle bobifictai na contribucžní powynnost nestacžylo, to sob z posledních gruntowních
téhož Jozefa Cžurdy odepsati dáti m že, nacžež pržy wyrownání drobných restržýk w
contribucžních pozornost se ponese. Actum zápysu létta a dne swrchu psaného.
Pržedprawená šaczunkowá suma t ch 1608 kop 21 gr. 3 d. patržyti bude,a to:
nowého záwdawku na zaplaczení dluh w w zápysu obmezených _ _ _ _ _ _ 97 kop 56 gr. 1 d.
gruntowních pen z dle zm ny pocžtu gruntowního za rok 1759 fol. k zádušý držeweczkému
_ _ _ _ _ 118 kop 25 gr. 1 d.
rozlicžným tam jmenowaným nápadník m 679 kop 14 gr. 6 ¾ d.
posledních gruntowních odstupujýczýmu Jozeff Cžurdowy staršýmu _ 712 kop 45 gr. 1 ¼ d.
Facit 1608 kop 21 gr. 3 d.
Lettá Pán 1760 Wáczslaw Hošek položil jménem záwdawku na zaplaczení dluh w w
zápyse obmezených 97 kop 50 gr. 1 d. dojato.
1761 Wáczl. Hošek, k záduší držewcžiczkému 2 kopy. Po Martinowi Hoškowy Wáczl. a po
n m Dorot dcerži 3 kopy 36 gr. dojato. Annie za Wíttowého 5 kop. Po Pawel Hoškowy
Magd. wdowie za Cžurdu wdané 5 kop, Wáczl. synu jakožto držitely gruntu jeho tu majýczý
nápad 285 kop 43 gr. 4 ½ d. z wykladených se odpisuje.
1762 Wáczslaw Hošek po Pawl. Tkalczowy et Tomášowy Nowotnímu 2 kopy 54 gr. ¼ d.
dojato, po n m 6 d tí Ann za Hoška 2 kopy 54 gr. ¼ d. dojalo, po ní 5 d tí Kateržyna za
Bambasa 2 kopy 54 gr. ¼ d. dojal jediný poz stalý syn, Alžb t za Wokálka 2 kopy 54 gr. ¼
d. dojaly po ní 4 d ti, k záduší držeweczkému 2 kopy. Po Martin Hoškowy Annie za
Wítowého 3 kopy, Magdalen za Lahulíka 2 kopy, Ew dceržy 2 kopy, gruntowních Jozeff
Cžurdowy staršýmu 5 kop.
1763 Wáczslaw Hošek položil k záduší držeweczk. 5 kop. Po Martin Hoškowy Ann za
Philip Wítowého 10 kop, Magdalen za Lahulýka 10 kop, Ew dcerži 10 kop. Po Pawel
Hoškowy manžel. wdow za Cžurdu 10 kop
1764 Wácz. Hošek položil k záduší držeweczk. 5 kop. Po Mart. Hoškowi Annie za Filip
Wýtowého 9 kop 30 gr., Magdalen za Mat. Lahulíka 8 kop 30 gr., Ew dcerži, wšechny
dojaly. Ostatní dle zn ní zápisu a wyrownání drobných rejstržík Contr. odstupujíczímu Jos.
Cžurdowi staršímu k dobrému wyplejwá 172 zl. 25 kr. 3 ¾ d., ucžin né pak mezi sebau
pržednosti a zaucžtowaných 125 zl. 30 kr z stáwá ješt 40 zl. 55 kr. 3 ¾ d., které témuž
Josefowi Cžurdowi k jeho pro tu majíczímu nápadu se pržipisujau, cžinícz na mýšens. 40 kop
13 gr. 2 d.
1765 Wáczslaw Hošek k zádušý držeweczkému 3 kopy po Pawlowi Kalczowi, Jiržými
synu a po n m Lydmille sestrže za Swobodu, po ní Wáczl. synu 5 kop 36 gr. ¾ d., Dorot za
Bambuli 5 kop 36 gr. ½ d. dojaly ob , po Pawel Hoškowi manž. wdow za Joseffa Cžurdu
wd. 10 kop, grunt. Joseff Cžurdowi staršímu pržináleží tu 707 kop 45 gr. 1 ¼ d. a w druhý
po te (?) dle wyrownání rejstržýku Contrib. 40 kop 13 gr. 2 ¼ d. stojícze tu sám osobn Josef
Cžurda wyznáwá, že 447 kop 58 gr. 3 1/52 d. držiteli gruntu za 134 zl. sprodal, které jemu do
wykladených se odpisuje.
1766 Wáczslaw Hošek k zádušý držeweczkému 10 kop, po Pawlowi Hoškowi Maržen
wdow již za Cžurdu 40 kop
1767 Wáczlaw Hošek grunt. Jozef Cžurdowy staršýmu 20 kop, k zádušý držewcžiczkému
3 kopy

1768 Wáczslaw Hošek k zádušý držeweczkému 3 kopy, po Jiržým Swobodowy Kateržinie
za Bambasa, po ný Matiejowi, po niem Jozefowy 13 kop 23 gr. 2 ½ d. dojato. Po Pawlowy
Hoškowy gruntowních Jozef Cžurdowy 10 kop.
1769 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczk. 5 kop, po Pawlowy Hoškowy Maržen wdow
10 kop.
1770 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému 7 kop, po Pawlowy Hoškowy Maržen
wdow za Cžurdu wdané 10 kop, ostatní nápadníczy nežádajý.
1771 0
1772 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkímu 10 kop, po Pawlowi Hoškowy Marzenie
wdowie 10 kop, poniewadž wícz nežádá.
1773 Wáczl. Hošek k zádušý držeweczkému 10 kop, po Pawlowy Hoškowy Maržen
wdowie 10 kop, pon wadž wícze nežádá
1774 Wáczl. Hošek k zádušý držeweckému 10 kop, po Pawl. Hoškowy Maržen wdowie
10 kop, ostatní wícze nežádá
1774 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému 10 kop, gruntowních Jozef Cžurdowy 10
kop
1776 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému 5 kop, gruntowních Jozef Cžurdowy 10
kop¨
1777 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému 5 kop, po Pawel Hoškowy Marženie
wdowie již za Josefa Cžurdu wd. 10 kop
1778 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému od nápadník w kalczowských skaupených,
gruntowních Joseph Cžurdowy 10 kop
1779 Wáczlaw Hošek k zádušý držeweczkému 11 kop 25 gr. 1 d., Marzenie za Cžurdu 10
kop
1780 Wáczlaw Hošek gruntowních Josef Tschurdowi staršímu 20 kop, po Pawel Hoškowi
Marženie wdowie již zase za Josefa Cžurdu wdané patržý nápadu 150 kop 43 gr. 4 ½ d.,
pro eš týž jeho nápad se pržipisuje, totiž na jediného poz stalého syna Wáczl. Hoška 100 kop
28 gr. 4 ½ d., poz stalému manželi Josef Cžurdowi 50 kop 15 gr., totiž manželská tržetina.
1781 Wáczl. Hošek gruntowních Josef Cžurdowy staršího 20 kop
1782 Wáczl. Hošek po Pawel Hoškowy Maržen za Cžurdu a po ní Wáczl. Hoškowi 100
kop 28 gr. 4 ½ d., Josef Cžurdowy staršímu 20 kop
1783 Wáczlaw Hošek gruntowních Josef Cžurdowy 20 kop
1784 Wáczlaw Hošek grunrowních Josef Cžurdowy 20 kop
1785 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 20 kop do kasy syrocží
1786 et 1787 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 40 kop do kasy syrocží
1788, 89, 90 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 20 kop
1791 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 20 kop
1793 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 23 zl. 20 kr.
1794 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 23 zl. 57 ½ kr.
1795 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 10 zl.
1798 Wáczlaw Hošek Jozef Cžurdowy 8 zl.
1801 Josef Cžurdowy 10 zl.
1803 Wentzl. Hanžlík Jozef Cžurdowy 30 zl.

