Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Lhota nad Labem

Grunt Jana Kuly
Jan Kule kaupil tento grunt neb chalupu od Jiržíka Woborníka se 3 kopami záh. rolý orných y
neorných neb porostlých k Slaw. Rectificati 1713 létha složeného pržiznání a doleji
položených místech ležíczý, totiž w cžižinách pod 3 str. 1 w., w sutinách 6 str. 3 w., lada 3
str., zahrada 2 w., spolu pod 13 str. 2 w., luka na aujezdie 1, w luhu 1, obie pod 2 wozy sena
na paar koní, smlauwau a trhem dobrowolným, a to w léthu 1690 jak zápis w knihách starých
Fol. 263 ukazuje za Summu _ _ _ 35 kop gr. cžesk.
Na kterauž do wyjytí 1715 roku wykladl _ _ _ 17 kop 30 gr.
Zůstáwá prži každo-rocžnie držanách saudech po 2 kopách dopláczet _ _ _ 7 kop 30 gr.
Summa _ _ _ 35 kop gr. cžesk.



















Nato
Létha 1716 Jan Kule pržy držaných saudech položil do JMCsýs. důchodu 30 gr.
1717 Jan Kula pržy držaných saudech položil do JMCsýs. důchodu 30 gr.
Létha 1718 Jan Kule položil do JMCsýs. důchodu 30 gr.
1719 Jan Kule položil do JMCsýs. důchodu 30 gr.
1720 Jan Kule položil do JMCsýs. důchodu 30 gr.
1721 Jan Kule položil do JMCsýs. důchodu 1 kopu.
Actum Revis. 1722.
1722 Jan Kule pržy saudech položil 2 kopy, propušt. do JMCsýs. důchodu 2 kopy.
1723 Jan Kule položil 2 kopy, propušt. do JMCsýs. důchodu 2 kopy.
1724 Jan Kule položil 2 kopy, propušt. do JMCsýs. důchodu práwem nápad. 2 kopy.
1725 Jan Kula položil 2 kopy, propušt. do JMCs. důchodu práwem nápadním patrží 2
kopy.
1726 Jan Kula položil 15 gr., propuštieno do JMCs. důchodu práwem nápadním 15 gr.
1727 Jan Kula položil 2 kopy, propuštieno do JMCs. důchodu práwem nápadním 2
kopy.
1728 Jan Kula položil 30 gr., propuštieno do JMCs. důchodu práwem nápadním 30 gr.
1729 Jan Kula položil 1 kopu, propuštieno do JMCsýs. důchodu práwem nápadním 1
kopa.
1730 Jan Kula položil do JMCsýs. důchodu práwem nápadním 3 kopy.
1731 Jan Kula položil doJMCsýs. důchodu práwem náůad. 1 kopu 45 gr.
1732 Jan Kula poplatícze w roku 1731
Sedí w zaplaczeným.

Jan niní Antonín Kula
challupa we 3 ß. 30 záhonech rollý orných
Létta Páně 1758, dne 23ho Xmbris, wykrocžywše z prostržedků žiwých Jan Kula otecz
pržystupujýczýho hospodárže, po sobie wdowu Dorotu 2hau manželku, pak dieti z 1ho manž.
Kateržynu za Matieje Zemana wdanau, Wáczlawa a Alžbietu za Pawla Kuželku, Lydmyllu za
Jakuba Hanikýrže wd., Jozefa, Jana a Pawla, pak z 2ho manž. Antonína, držitele niniejšýho
gruntu a Annu, zanechal. Wdowa sedícze skrze 11 lett na wdowský stolyczy, hospodaržyla,
niní ale dálej hospodaržyti pro sešlost wieku swého sobie netraufala, anobrž synu swému
nejmladšýmu hospodáržstwý odewzdala, jest tehdy s jystým wiedomým a powolením
Urozeného a Statecžného wladyky Pana Jyržýho Jana Ašenbrennera, JMCsýs. panstwý
Brandeys= a Pržerowskýho wrchního ambtmanna, skrze mnie syrotcžího J. Wáczlawa
Pokatsche u pržýtomnosti rychtárže krženeczkýho Jozefa Weškrny a rychtárže domáczýho
Jozefa Aušteczkýho, chalupa tato k diedicžnému užíwání prawenému Antonínu Kulowy
následownie prošaczowaná.
Swietnicze s 4a okny, lawyczemy, stolem, kamny zelenýmy dobrýmy, miedieným
kamnowczem, plechowau traubau, krbem, pak 2a swietnicžnejma komorama raubenýma, síň
s držewieným komýnem, wedle besýtka, pak kůlna, stawení raubené a mymo kůlny tuze sešlý
28 kop, w druhým poržadowým komůrka, wedle swietnicžka podružská s 2a okny, okolo
lawyczemy, zelenýma kamny s železným kamnowczem, chlebowau peczý a krbem, síň
skrowná s komorau, pak zase komora podružská, wedle swynskej chlýwek 30 kop, w tržetí,
poržadowým ržezárna ze 3 stran raubená, wedle owcžýnek chatrnej, pak stodola o 2ch wratech
a 2mi zádiemi, wedle malej swynskej chlýwek 24 kop, we cžtwrtým poržadowým 2 swynský
chlýwky, wedle špejchárek s prkenau podlahau, pak chlýwek krawskej, wedle marštal koňská
s stýrkau, pak sklep zdienej se stropem šarholczowým 25 kop, wrata do dwora s plotem 2
kopy, studnie raubená wrchem spodem zdiená stýrkau 2 kopy, wůz 1 se wšým
pržýslušenstwým sešlý, item 1 nowej nekowanej spolu za 9 kop, pluch 1, brány 1 za 2 kopy
30 gr., sejto 1, spyžírna 1, pláteniczká truhla stará 2 kopy, šyrocžyna 1, seker 5, táhlo 1, pyly
špatný 2, pylka rucžní 1, kraje 1 a malých motycžek 10 za 4 kopy, ržezaczý stolycze s kosau
1, hasák s rukau a prsty 1 za 2 kopy, wydle hnojný 4, kopácž 1, wydle zemný 1, díž 1, pánew
krženowá 1 a semyfrowá (?) 1 za 2 kopy; od dobytka: 1 wůl cžerwenej starej 20 kop, 1wůl
plawej 5ti lettej 22 kop, 1 kráwa cžerwená 6ti lettá 9 kop, 3 owcze bahnicze 4 kop 30 gr., 1
swynie sauprašní 2 kopy 30 gr.; od obylý: na zymu zaseto: žita 7 str. 2 w. po 4 fl. – 25 kop 42
gr. 6 d., obylý sutého: žita 10 str. – 34 kop 17 gr. 1 d., prosa 1 w. 2 cžt. – 1 kopa 17 gr. 1 d.,
sazecžky czybule 3 w. – 2 kopy 34 gr.a za 3 kopy 30 záh. rolý orných prázdných, w kterých
tato challupa stojý spolu s zahradau po 10 kopách 35 gr., lauky pod 5 wozů párowých sena po
5 kopách 25 gr., A tak za Sumu hlawní 315 kop 21 gr. 1 d., na kteraužto Sumu záwdawku
položí 151 kop 9 gr. 3 d., s kterýma následowní dluhy se zaprawiejý, a to: do Cassy syrotczí
JMCsýs. panstwý Barndejskýho 10 fl., item Inter. za rok 1758 30 kr., kowárži od díla 5 fl. 30
kr., Wáczl. Hradeczkýmu od díla 1 fl. 15 kr., do hospody Choteczký za pywo 1 fl. 30 kr., Jan
Kuželkowy w obczy na wyplatczení fyršponu 20 fl., Martinowy Dlauhýmu na zaplatczení
pacholkowy služby 4 fl. 12 kr., židu brandejskýmu Bernardowy 1 fl. 10 kr., dle na zadie
wynacházejýczýho wyrownání tuto do záwdawku pržycházý dietem po neb. Jan Kulowy,
totiž: Kateržinie 6 fl. 48 kr., Wáczlawowy 23 fl. 48 kr., Alžbietie 6 fl. 48 kr., Lydmylle 6 fl.
48 kr., Jozeffowy 13 fl. 48 kr., Janowy 23 fl. 48 kr., Pawlowy 13 fl. 48 kr., Antonínowy 37 fl.
48 kr., w Sumně 177 fl. 31 kr., jenž na mýšensko cžiní, s cžýmž záwdawek wycházý 152 kop
9 gr. 3 d., které sobie do wykl. odepsati může, ostatní ale gruntowní peníze pržy každorocžnie
držaných sudech po 6 kopách nápadníkům spadati powynný bude.

Wyrownání mezy dietma po neb. Jan Kulowy:
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Pamieť: Czo by tak do posledního Xmbr. 1755 Bonificati za odlyfrowané Naturalia,
Transporty, fyršpony a schlafkr pržez powynnost Contribucžní wynášelo, to pržystupujýczý
odstupujýczý wdowie a syrotkům po Janowy Kulowy na hotowie zaprawyti powynnen bude,
czo by ale podle Bonificati na Contribucžní powynnost nestacžylo, to sobie u posledních
gruntowních po témž Janowy Kulowy odepsati dáti může, nacžež pržy wyrownání drobných
rejstržýkůw Contribucžních pozornost se ponese.
Actum zápysu létta s dne swrchu psaného.
Pržedprawená šaczunkowá Summa tiech 315 kop patržyti bude, a to:
- nowého záwdawku na zaplatzcení dluhůw w zápyse obmezených _ _ _ 152 kop 9 gr. 3 d.
- posledních gruntowních a z wyplatczených wdowie a syrotkům po neb. Jan Kulowy _ _ _
_ _ _ 163 kop 11 gr. 5 d.
Facit _ _ _ 315 kop 21 gr. 1 d.
 Létta Páně 1759 Antonín Kula položil jménem záwdawku na zaplatczení w zápyse
obmezených dluhůw 152 kop 9 gr. 3 d.
 1760 Antonín Kula položil z posledních gruntowních y z wyplatczených wdowě a
syrotkům po neb. Jan Kulowy pržynáleží 163 kop 11 gr. 5 d. a pržypysujau se y po
zemrželý wdowě na pozůstalé děti Kateržynu za Zemana, Wáczlawa, Alžbětu za
Kaudelku, Lydmyllu za Hanikýrže, Jozeffa, Jana, Pawla, Antonína a Annu po 18
kopách 7 gr. 6 ¾ d., nacžež do spolku propuštěna 1 kopa a Janowy 3 kopy.
 1761 Antonín Kula gruntowních syrotkům po Kulowy Wáczl. pržynáleží tu 18 kop 1
gr. 2 ¼ d., který zemržel, pržypysuje se tíž nápad na pozůstalé děti Annu za Hanikírže
a Wáczl., po něm pak též zemrželém, na pozůstalau Katerž. a děti Katerž., Wáczl. po 9
kopách 4 ½ d., nacžež do spolku prop. 30 gr., Jozefowy pržynáleží 18kop 1 gr. 2 d.,
který zemržel, pržypysuje se tíž nápad na pozůstalau manželku Katerž. a děti Katerž.,
Jozefa, Dorotu a Annu po 3 kopách 36 gr. 1 ¾ d., nacžež do spolku prop. 45 gr.,
Janowy 1 kopa, Pawlowy pržynáleží 18 kop 1 gr. 2 d., který zemržel, pržypysuje se tíž
nápad na pozůstalau manželku Marženu a děti Jozefa, Wáczl., Františka, Matieje a
Lydmillu po 3 kopách 1 ½ d., nacžež do spolku prop. 1 kopa, Antonínowy 18 kop 1
gr. 2 d., jkož držytely gruntu do wyklad. se odpysujý. Dálej ukazuje zápys téhož
Antonína Kuly, kterak tak do Za… pozůstalým dětem po Janu Kulowy pro wyplnění
se podělení níže postawené posty wzaté byly, které y zaplatiti měl, wšak newyplatil, z
kteréžto pržýcžyny jemu …

