Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Miestys Jenštejn

Wyllým Mieržicžka nyní Daniel Tůma
Grunt s 22 ß. 30 záhonů rolý
Leta Panie 1749 dne 22ho January, prohlásýcze se do té doby držitel gruntu tohoto
Wyllým Mieržicžka pržy držaných gruntowných saudech za rok 1748 u pržítomnosti jiných
wšech Jenštejnských sausedůw skrze rychtárže Jozeffa Nekolu, kterak tak on nejenom skrze
spaustku stawení, a lebrž, žie jako skrze pád dobytka howiezýho, a nestálost koňského, cžím
díle tím wícze w ruinu pržicházý, následownie již skrze niekolyk leth pole dle slušnosti, a
potržeby wzdieláwati, a tak jak Jmt. Csýs. zemské danie, tak jiné powinnosti zaprawowati a
wybeywati, tím samím déle hospodaržyti w stawu nejní, a acžkoliw prawený Wyllým
Mieržicžka tento grunt diedicžnie postaupený nemiel, a nobrž tu jen do zrostu nejmladšýho
syna Františka z druhého manželstwa splozeného hospodáržem ucžinien byl, jsa on již ale w
mládeneczkém stawu cžasnau smrtí sešlý, ostatní pak diedicžové na kteréby z nieho práwo
diediczké padnauti mohlo, takowý tuze spustlý, a zadlužený grunth ujmauti, stawení
zwelebiti, dluhy wyplatiti, a wše jiné powinnosti slušně wybejwati, w stawu nejsau, tak tehdy
práwa diediczkého z té pržícžiny se zbawujau, pozorujícze tehdy auržad JMt.Csýs. hetmann a
syrotcženský žieby nad opácžený grunth /:který již welmy zadlužený jest:/ wždy wícz, a wícz
se spauštiel, procžež k uwarowání toho, a aby jak danie zemský tak jinšý powinnosti swůj
slušný biech míti mohlo s jistým wiedomým a powoleným Urozeného a Statecžného
Wladyky Pana Jiržího Jana Ašenbremanna a Jmt. Csýs. panstwí Brandejß a Pržerowského
hejtmana tento grunth w 22 ß. 30 záhonůw rolý pozůstáwajíczý grunth na žádost
odstupujíczýho hospodárže k rucze Danihele Tůmy a jeho budauczým k diedicžnéhu
užíwání skrz mnie syrotcžího Jozeffa Carla Ignatiusa Scotty u pržítomnosti rychtárže
zápského Františka Wítowého, popowského Wáczlawa Kržížka, a domáczýho Jozeffa
Nekoly, w následujíczým způsobu prošaczowán, a to, sycze místo kde stawení stojí s czelým
okrškem, a zahradau bez stromowí za 15 ß., swietnicze s 2ma okny, kamny, miedieným
kamnowczem na 4 konwe, a ostatním pržíslušenstvwím, kuchini klenutau s zdieným
komínem, sýni w ní /: 1au komorau, a s jedným wejstupkem wše zdiený :/ sešlýma swrškami
za 60 ß, marštal s chlýwem krawským za 6 ß., stodola s dobrým držíwým a pošitím, u
kteréžto 6 sáhů dýlky a 2 sáhy wejšky kus zdy wyhnáno, ostatná zeď, a oboje wrata sešlý za
80 ß., u zahrady kus zdi w nowie wyhnaný w dýlcze 15 sáhů, a jednoho sáhu wejšky za 10 ß.,
špejhárek zdiený zánowní s kůlnau, na polowicz šindelem krytý za 76 ß. S:V: swinský chlíwy
s 3ím zawržetím s kůlnicžkou wesměs zdiený, a dobrý, bez podlahy za 28 ß., studnicze s
držewienau obrubau dubowau, s dobrže okowaným okowem s železnau klykau, a jednoho
sáhu dýlky s sylným ržetiezem za 32 ß., wrata u dwora klenutý dobrý za 16 ß., ten prži
wratech k stawení wyhnaný grunth, ponievadž jej potržeba nebylo, se tolyko pržiwežený
kámen šaczuje za 1 ß., sklep s 10ti stupniemy klenutý dobrý za 20 ß., wůz leßní czelej dobrej
bez želez za 8 ß., faßunkowej se wším pržíslušenstwím na polowicz sešlý za 12 ß., jeden pár
letných okowaných dobrých hržebržin za 2 ß., fasuniek dobrej za 1 ß., 2 pluhy se wším
pržíslušenstwím za 6 ß., 2je brány s železníma hržebýky dobrý za 2 ß., 3 klanecžníky, 1 táhlo,
1 kladní, 1 rucžní sekera, 2 hnojný widle, 1 kopácž, 1 podáwky, 1 motyka a 1 železná lopatka
spolu za 2 ß. 40 gr., staupa s železným rýglem dobrá za 2 ß., ržezaczý stolicze s kosau za 2 ß.,
obilní sejto s dobrým drátem za 1 ß., dobrej žlab pro konie 10 loketní za 3 ß., 44 mandele
rozlicžný slámy po 30 kr. za 18 ß. 51 gr. 3 d., obilý na zymu wysetého 15 str. 3 vr. pšenicze
po 3 zl. za 40 ß. 30 gr., 19 str. žitta po 2 zl. za 32 ß. 34 gr. 2 d., 22 ß 30 záhonů rolý orné po

20 ß. za 450 ß., konie prašiwý kteréžto žádný ujmauti nechtiel, a
nejßaucze, procžež se šaczuje :
Summa czelého šaczunku
Na kteraužtu šaczunkowau sumu záwdawku položý
z kteréžto summy následujíczým patržiti bude, a to :
Do Jmt. Csýs. důchodu peniežitého
do důchodu obilného žitta 6 str. 3 v. 2 ½ cžt. po 1 zl. 30 kr.
jecžmena 32 str. 3 v. 1 ½ cžt. po 1 zl. 18 kr.
owsa 12 str. 3 v. 1 a ¼ cžt. po 48 kr.
hrachu 2 v. 3 cžt. po 2 zl.
Contribucze zasedielý
Panu Ostrowskému
Kateržinie Chwatlinský
Mlynáržowy Podzámeczkému
Pawlowi Hoškowi do Držewcžicz
Janowi Urbanowi
Hanzlowy wdowie do Brandejßa
Františkowi Tišnowskému
Židowi Dawídkowi do Brandejsa
Mošnerowi uzdaržowi za dílo
Kateržinie Bringlowý služby
Alžbietie prwní sestrže Mieržicžkowé
Annie druhé sestrže Mieržicžkowé
Za wejprawu swadební sestrám, a bratrům odstupujíczýho
Mieržicžky, a to Dorotie, Annie, Lydmille, Alžbietie, Jakubowy na
wojniem a Janowy po 3 ß.
Danielowy Tůmowy za jdnu zádušný kráwu na žywie nepržijatau
Jenž wše do hromady cžiní, s cžímž záwdawek wycházý
A tak po srážcze téhož ještie na léta každo rocžnie po 30 ß. k
wyplaczení zůstáwá dle pocžtu gruntownýho 1748 foli 133 do Jmt.
Csýs. důchodu
Rozlicžným tam jmenowaným nápadníkům
facit

howiezý pržed rukami
927 ß 35 gr. 5 d.
207 ß. 30 gr. 6 a ½ d.,
40 ß. 17 gr. 1 d.
8 ß 53 gr. 2 d.
36 ß 38 gr. 4 d.
8 ß 47 gr. 5 a 1/2 d.
1 ß. 10 gr. 5 d.
30 ß 15 gr.
3 ß. 2 gr. 4 d.
8 ß. 12 gr. 6 a ½ d.
7 ß. 25 gr. 5 d.
10 ß.
4 ß.
2 ß. 45 gr.
2 ß.
8 ß. 8 gr. 5 d.
1 ß. 15 gr.
2 ß. 34 gr. 2 d.
2 ß. 47 gr. 1 d.
1 ß. 17 gr. 1 d.

18 ß.
10 ß.
207 ß. 30 gr. 6 a ½ d.

117 ß. 5 gr. 3 d.
602 ß. 59 gr. 2 a ½ d.
927 ß. 35 gr. 5 d.

Wejminek acžkoliw odstupujíczý Wyllým Mieržicžka skrze welký dluhy takowý použití
nezaßluhuje, nicz wšak ménie jemu pro obžiwení dítek pržistupujíczý 30 záhonů role na horže
wedle panských cžtrnácti kop do smrti jeho Mieržicžky k užíwání dobrowolnie zanecháwá, a
držitel gruntu swým potahem zadielati a osýti powinnen bude, a mimo toho dá jemu ještie
pržystupujíczý na skaupení chalupy hned pržy zápysu 20 zl. mimo šaczunku.
Actum zápißu léta, a dne swrchu psaného.
 Ao 1750 Daniel Tůma položil 0 ß, gr. dr.
 Ao 1749 Na to se jemu zawdáwecžní suma s 189 ß. 30 gr. 6 ½ d. za wykladené
odpysuje; po Mataušowi Wýtowým, Dorotie wdowie posléz za Mykuláše Mieržicžku
wdané, Jakubowi synu patrží tu nápadu 6 ß. 8 gr. 1 d., který umržel, pržipysuje se
bratrům, a to Wáczlawowi, Janowi na wojnie, a Wilimowi na 3e po 2 ß. 2 gr. 5 d., na
to do spolku propuštieno 24 gr., a Janowi 8 ß. 2 gr. 6 d., který Jan dle od sebe danný
qvitancze, a Restu Reversu Danielowi Tůmowi na 4ý peníz sprodal, a dojal. Po
Mikolášowi Mieržicžkowi patržý tu nápadu z prwního manželstwa Jakubowi 40 ß. 26










gr., který umržel, pržypysuje se bratrům, a to Wáczlawowi, Janowi na wojnie, a
Wylýmowi na 3e po 13 ß. 28 gr. 4 ¾ d., na to do spolku propušt. 24 gr. a Janowi 53 ß.
46 gr. 4 ¾ d., které Jan dle od sebe dané qviottancze a Restu Reversu Danielowi
Tůmowi na 4ej peníz sprodal, a dojal.
Ao 1750 Daniel Tůma položil, propuštieno po Wáczlawowi Hoškowi Wáczlawowi
synu, Kateržinie dcerži za Wáczl. Janocha wdanej a po ní Alžbietie dcerži 1 ß.,
Martinowi a po niem Wáczlawowi synu 1 ß., Ewie za Jiržího Malýho wdané 1 ß.,
Wawržinczowi a po niem Jakubowi synu 1 ß., po Mataušowi Wítowím Dorotie
wdowie, posléz za Mikuláše Mieržicžku wdané, patržý tu nápadu 50 ß. 18 gr. 5 ½ d,,
která zemržela, pržypysuje se jejím dietem Wáczlawowi, Martinowi, Annie,
Kateržinie a Lydmile na 5ro po 10 ß. 3 gr. 5 ¼ d., na to do spolku propuštieno 36 gr.
Ittem Wáczlawa a Lydmilla jejich díly na 4 peníz sprodaly, a dojaly. Annie za Jana
Kniežícžka wdané 1 ß. Bywše w roku 1748 z posledních gruntowních 182 ß. 26 gr. 6
¼ d. grošůw cžeských neb 364 ß. 53 gr. 5 ½ d. grošůw míšenských mezy syrotky
Mikuláš Mieržicžkowský z prwního y druhého manželstwa na 9ro po 20 ß. 16 gr. 2 ¼
d. cžeských, neb po 40 ß. 32 gr. 4 /12 d. grošůw míšenských rozwrženo, jsaucze ale
Jirží syn Mieržicžkowský z druhého manželstwa omylem z Repatricze a nápadu
wypuštiený, následownie Jakob na wojnie zemržícze, jeho podíl mezy bratry
z prwního manželstwa w roku 1749 rozwržen jsaucze, Jan pak swůj podíl též w roku
1749 až na 4 ß. za wejprawu swadební jest prodal, procžež následujíczým diediczům
se odpißuje, a to Wáczlawowy 6 ß. 6 gr. 3 ½ d., Willýmowy 6 ß. 6 gr. 3 ½ d., kteréžto
oba po Jakubowy diedily, a tak oni qva haredes lidentes o 2 ß. 3 gr. 1 ½ d. jeden
každej wíczej tratiti musejí, Dorotie 4 ß. 3 gr. 1 ¾ d., Kateržinie 4 ß. 3 gr. 1 ¾ d., a za
swadební wejprawu Janowy 4 ß., Alžbietie 4 ß. 29 gr. 1 ¾ d., naproti tomu ale
z Reparticze wypuštienému Jiržímu pržipisuje. Nato propuštieno Jiržímu 2 ß.
Ao 1751 Daniel Tůma položyl, propuštieno: po Wáczlawowi Hoškowi Janowi
Hoškowi synu 3 ß., žena dojala, Dorotie za Jozefa Maredu wdané 2 ß. 20 gr., dojato,
k zádušá Nehwizdy na rest Kameniczký skaup. 2 ß. Po Mikolášowi Mieržicžkowi za
wejprawu swadební ditem Lydmille 3 ß., Annie 3 ß.
Ao 1752 Daniel Tůma položyl, propuštieno: po Wáczlaw Hoškowi Wáczl. synu, a po
niem Lydmile wdowiem již zase za Peška wdané patržý ti nápadu 4 ß. 59 gr. ½ d.,
která zemržela, pržypysuje se dietem czelý ten nápad, kterýžto ty dieti dojaly.
K zádušý nehwizdskému od Kateržiny Wokurjkowý na rest Kameniczký skaupených
2 ß., po Wáczl. Hoškowy Martinowi synu, a po niem Wáczl. synu 2 ß., Pawlowy synu
patrží ti nápadu 6 ß., který zemržel, pržipisuje wdowie Marženie již zase za Cžurdu
wdané, a Wáczl. synu na 2 po 3 ß., nato do spolku propuštieno 18 gr. Ittem týž
wdowie 1 ß., Annie za Filipa Wítowého wdané 2 ß., Magdalenie za Lahulýka wdané 1
ß., Ewie za Jiržího Malýho wdané 1 ß., Jakubowy synu 1 ß, po Mataušowy Wítowém
Dorotie, posléz za Mieržicžku wdané, a po ní dietem Tichanským, Magdalenie za
Woborníka wdané patrží ti nápadu 50 ß. 18 gr. 5 ½ d., která zemržela, pržipisuje se
jejímu manžely a dietem Lydmille za Husáka wdané, Kateržinie za Holýho wdané a
Dorotie na 4ro 12 ß. 34 gr. 4 /34 d., nato do spolku propuštieno 30 gr. Ittem
Maczekowi 1 ß.
Ao 1753 Daniel Tůma položyl, propuštieno: po Wáczlaw Hoškowi k zádušý
nehwizdskému 4 ß., dojato, Martinowi a po niem Wáczl. 2 ß.
Ao 1754 Dabiel Tůma položyl, propuštieno: po Mataušowi Wýtowém Dorotie, y po ní
Annie ze Mieržicžku wdané 48 ß. 18 gr. 5 ½ d. 4. penízem sprodala a dojala,
Kateržynie za Jana Swobodu do Kostomlátek wdané a po ní Martinowi 9 ß. 56 gr. 4 d.
Kateržynie 9 ß. 56 gr. 4 d., kterýžto oba dle do swiedcžení skrze Wylýma Stracha a
Jana Dworžáka obauch sasuedůw jenštejnských a prokázané czedully hned roku 1750,














když Wáczlawa bratr a Lydmyla sestra jejych swau Pratensy sprodáwaly, též o ní také
držytely grunt sprodaly a dojaly.
Ao 1755 Dabiel Tůma položyl, po Wáczlawowy Hoškowy Martinowy a po niem
Wáczlawowy synu 1 ß., Pawlowy a po niem Marzenie wdowie 1 ß. 51 gr., dojato,
Annie za Wýtowého wdané 1 ß., Magdalenie za Lahulýka wdané 2 ß.,
Wawržynczowy, po niem Jakubowy 7 ko., po Mataušowy Wýtowém Dorotie, po ní
Kateržynie Swobodowé a po ní Annie 9 ß. 56 gr. 4 d., dle doswietcžneí Stracha a
Urbana zprodala a dojala, Magdalenie a po ní Kateržynie za Holýho wdané partžý tu
nápadu 12 ß 27 gr. 1 ¼ d., která zemržela, pržypisuje se jejímu manžely Jiržýmu
Holýmu, načež mu propuštieno 12 gr., po Mykolášowy Mieržicžkowy ze K.J Post
Dorotie 39 ß. 22 gr. 5 d., czož ona za 11 zl. 29 kr. sprodala a dojala, Lydmile 4 ß.,
Annie 3 ß., dle doswietcžení jich jim doma zaplatil.
Ao 1756 et 1757 Daniel Tůma položyl, propuštieno: po Wýczl. Hoškowi Martinowi a
po niem Wáczl. 1 ß., dojato, Wawržinczowi a po niem Jakubowi 2 ß., po Mykuláš
Mieržicžkowi Jiržímu patržý tu 34 ß. 29 gr. 1 ¾ d., po kterým y s ditietem zemrželeém
po niem wdowa Anna držitely gruntu za 10 zl. sprodala a tak dojala, Po Mataušowy
Wýtowém Dorotie wdowie, a pak Magdalenie za Wáczlawa Woborníka wdané a po ní
Wáczl. Woborníkowiy patržý tu nápadu 11 ß. 27 gr. 1 ¼ d., nato mu propuštieno 2 ß.,
která mu dané, wšak odpesané nebyly, soattních 9 ß. 27 gr. 1 ¼ d. patržý ditem
Lydmyle za Husáka wdané a Dorotie, které jednomyslnie takowé držytely gruntu za 3
zl. sprodaly, 2 zl. na funuß a za 1 zl. wše Sté za rodicže 12 ß. 27 gr. 1 ½ d. a Dorotie
též 12 ß. 27 gr. 1 ½ d., které obie 4tím penízem držytely gruntu sprodaly a dojaly.
Ao 1758 Daniel Tůma položyl, Po Wáczl. Hoškowy Martinowy synu a po niem Annie
dcerži za Fulipa Wýtowého wdané 1 ß., Magdalenie za Matieje Lahulýka wdané 1 ß.,
Wawrž. synu a po niem Jak. synu 2 ß., po Mataušowy Wýtowým Dorotie wdowie
posléz za Mieržicžku wdané a po ní Magdalenie za Wáczl. Woborníka wdané, po ní
Kateržinie za Holího wdané a po ní Jirž. Jholímu patrží tu nápadu 12 ß. 15 gr. 1 ½ d.,
který zemržel, pržypisuje se jeho nápad na pozůstalou wdowu Annu a jedinou dczeru
Lidmillu n dwý po 6 ß. 7 gr. 4 ¼ d., nacžež do spolecžnosti propuštieno 18 gr. Item
wdowie Annie 2 ß.
Ao 1759 Daniel Tůma položyl, po Wáczl. Hoškowy Wáczl. synu a po niem Katerž. za
Wáczl. Jenocha wd. 2 ß. 8 gr. 3 ½ d., dojato, Janowy synu pržez 50 lett na wojně, o
kterémžto wyprawuje Anna pozůstalá dczera po neb. Alžb. Mavhácžkowé sestry téhož
Jana na wojně, že by byla jejý máterž o jeho smrti psaní dostala, poatržý tu nápadu 11
ß. 59 gr. ½ d., pržypysuje se týž nápad na pozůstalí sestry Ewu za Holuba, Kateržynu
za Jenocha a Alžbetu za Machácžka wd. po 3 ß. 59 gr. 4 ¾ d., nacžež propuštěno 24
gr., a Alžbětě ostatních 3 ß. 57 gr. 5 d. dojala, 1a dczera Anna za ßeczkého wdaná
Martinowy synu a po něm Anně dcz. za Fylypa Wýtowého 1 ß. 20 gr., dojato, Magd.
za Matěje Lahulýka 2 ß., dojato, Ewě za Jyržýho Malýho wd. 1 ß.
Ao 1760 Daniel Tůma položyl, do Jmt. Csýs. důchodu 3 ß., Wáczl. Hoškowy
Martinowy synu, po niem Pawlowy, po niem Wáczl. synu 2 ß. 51 gr., dojato,
Wawržynczowy synu 4 ß., po Jyrž. Holím Anně wdowě 3 ß. 58 gr. 4 ¼ d., dojato.
Ao 1761 Daniel Tůma položyl do Jmt. Csýs. dlchodu 3 ß., po Mikoláš Mieržicžkowy
Wáczl. synu pržynáleží 56 ß. 42 gr. 6 ¾ d., který zemržel, pržypysuje se na pozůstalau
wdowu Katerž. a jediného syna Wýczl. po 28 ß. 21 gr. 3 ½ d., nacžež do spolku
propuštěno 30 gr., a wdowě Katerž. 2 ß., po Mikoláš Mieržicžkowy Anně 2 ß.,
Alžbětě 3 ß.
Ao 1762 Dabiel Tůma, do Csýs. důchodu 3 ß., po Wáczl. Hoškowy Martinowy a po
něm Ewě za Malího 2 ß., Wawržinczowy a po něm Jakubowy synu 5 ß., po Mikuláš
Mieržicžkowy Katerž. pržynáleží 36 ß. 22 gr. 5 ¼ d., která zemržela pržypysuje se tíž













nápad na pozůstalého manžela Matějě Wynipala a jediného syna Jozefa po 18 ß. 11 gr.
2 ½ d., nacžež do spolku propušt. 1 ß. a Matěj Wynopalowy manžely 1 ß., Lydmille 2
ß., Annie 1 ß, Alžbětě 2 ß.
Ao 1763 Dabiel Tůma položyl do Csýs. důchodu 5 ß., po Wáczl. Hoškowy Martinowy
a po něm Ewě za Jirží Malýho 1 ß., 30 gr., Wawržinczowy a po něm Jakobowy synu 5
ß., po Mykuláš Mieržicžkowy Wáczl., po něm Katerž. wdowě 4 ß., Kateržin. a po ní
Matěj Wynopalowy manžely 2 ß., Lydmille 3 ß., Alžbětě 5 ß.
Ao 1764 Dabiel Tůma položil do důchodu 5 ß., po Wáczl. Hoškowi Wawrž. a po něm
Jak. synu 5 ß., po Mykoláš Mieržicžkowi Wáczl. a po něm Katerž. wdowě 5 ß.,
Lydmille 5 ß., Alžb. 5 ß., Annie 5 ß.
Ao 1765 Daniel Tůma do důchodu 4 ß., po Wáczl. Hoškowi Wawrtžinczowi a po niem
Jakubowi synu 5 ß., po Mykoláš Mieržicžkowi Wáczl. synu a po niem Katerž. wd. 2
ß., Katerž. a po ní Matěj Wynopalowi manžely 1 ß., po témž Mykolášowi
Mieržicžkowi Lydmille 2 ß., Anně 4 ß., Alžb. 3 ß.
Ao 1766 Daniel Tůma do důchodu 5 ß., po Wáczl. Hoškowi Wawržinczowi a po něm
Jakubowi 7 ß., po Mykoláš Mieržicžkowy Alžbětě 21 ß. 22 gr. 5 ¼ d., dojato.
Ao 1761 Dabiel Tůma do Csýs. důchodu 3 ß., po Wáczlaw Hoškowy Wawržinczowy,
po něm Jakubowi synu 8 ß. 54 gr., po Mikoláš Mieržicžkowy Wáczlawowy, a po niem
Katerž. wdowie 3 ß., Matiej Wynopalowy manžely 2 ß., po témž Mikolášowi
Mieržicžkowy Lydmille 3 ß. a Annie 4 ß.
Ao 1768 Daniel Tůma do Csís. dlchodu 2 ß., po Wáczl. Hoškowy Wáczl. a po niem
Ewie za Holuba 3 ß. 51 gr. 4 ¾ d., dojato, Kateržynie za Wáczl. Jenocha 3 ß. 51 gr. 4
¾ d., též dojato, po Jiržým Holým Lidmille dczeržy 2 ko., po Mikoláš Mieržicžkowy
Wáczl. a po niem Kateržynie wdowie 1 ß., Wáczl. synu 2 ß., Lydmille 2 ß. a Annie 2
ß.
Ao 1769 Daniel Tůma do Csýs. dlchodu 3 ß., po Jiržím Hgolím Lydmille dczerži 3 ß.
58 gr. 4 ¼ d., doj., po Mikoláš Mieržicžkowy Wáczlawowy a po niem Kateržynie
wdowie 2 ß., Wáczl. 1ém synu 5 ß., Kateržynie a po ní Matěj Wynopalowy manžely 2
ß., po témž Mikoláš Mieržicžkowi Lydmille 3 koů., Annie 3 ß.

Daniel Tůma niní Jan Tůma
Grunt w 22 ß. 30 záhonůw rollý orných
Létta Pánie 1770 dne 2. May, odebrawše se na wiečnost Daniel Tůma pržedešlý
držitel gruntu, zanechal po sobie Marženu wdowu a děti Jozefa a Janna, pak po synowy
Wáczlawowy Marženu manželku s ním zdietilau, niní za Sůru w Ostrowie wdanau, neménie
po Marženě dczeržy wnuka a Respective syna Wáczlawa a manžela Wáczlawa Swobodu,
šenkírže w Swímisliczích. Wdowa pak jsaucze ještie po manžely swém 14 neděl žywa,
nápodobnie zemržela, aby tehdy grunt zase s dokonalým hospodáržem zaopatržen byl rácžil
jest Urozený a Stattecžný Wladyka Pan Ondržej Jozef Ambross JMti Csýs. panstwý Brandeys
a Pržerowského wrchný ržyditel naržíditi, by Jannowy nejmladšímu synu, jakožto prawému
diediczy, zápis diedicžný wihotowen byl, wykonán tehdy šaczuniek skrze mnie syrotcžího
Jana Wáczlawa Pokatcže u pržítomnosti richtárže Semiczkého Matieje Jarše, Krženeczkého
Matieje Hály, a domáczýho Jana Wíttowého spůsobem následujíczím:
Swietnicze s 3a okny, kolem lawiczemy cžerwenými, podobným stolem, stoliczý s lanem, s 3
žydliczemy, kamny zelenýmy, dwauma mědenczy, stropem prkeným, půdau czyhelnau,
chlebowau peczý, kautní allmarkau, misníkem, hodinamy držewěnímy, stawení raubené, do
kabátu dané, pržíčka prži dweržích a kamen zdiená, sýň zdiená s prkeným stropem,
s czyhelnau půdau, s egyptskejma czyhly, s pržehraženau klenutau kuchinkau, s zdieným
komínem, komora stejná klenutá, s czyhelnau půdau, s jedním oknem s železnýma mržížema
za 56 ß. Zwencžý komora jyná zdiená s stropem šarholczowým, půdau czyhelnau, marštalka
koňská zdiená s šarholczowým stropem, chlíw koňskej podobnej tomu, marštalka jyná
raubená ze 3 stran, ze 4tí zdiená s šarholczowým stropem za 57 ß., stodola stará zdiená ze 3
stran, 4tá na štarholetz podezdiená s jedním mlatem a 2 zad síní a dwojýma warty za 30 ß.,
swietnicze, kde prwe šenkowna byla wnowie wystawená s 2 okny, stropem prkeným, wedle
kůlna pro wozy na zdiených pilířích, stawení, wše zdiené, nad tímž stawením jeden
špejchárek s podlahau prkenau, stropem šarholczowím, raubenej, druhej tomu podobnej, wšak
starže zdienej, pržed tím stawením pawlácžka za 62 ß., jiný poržadí 2 malý owcžinky, 1
chlíwek swinskej, pak malá ržezárna a marštalka pro hržýbátka, stawení wše zdiené za 24 ß.,
studnicze wrchem raubená, spodem zdiená, wšak obojý sešlé, s rumpálem a okowem, též
s ržetiezem za 14 ß., komora zdiená s stropem šarholczowým, půdau czyhelnau za 15 ß.,
wrata do dwora spolu s dwírkamy wše zdiené, s prejzemy pržykrýté za 10 ß., sklep klenutej
pod swietniczý, spolu s šíjý klenutau za 20 ß., zdie, zahrada a dwůr hradiczý za 10 ß., místo
kde stawení stojý spolu s zahradau, která __ (?) s několika štěpy, ostattně s šwestkowým
wysázená jest za 20 ß. Od dobytka: klysna 19ti lettá jdna za 6 ß., druhá 6ti lettá zha 35 ß.,
wallach 6ti lettej chromej 1 za 10 ß., hržebycze 3 lettá 1 za 18 ß., hržíbie 2au lettý za 12 ß., o
howiezý dobytek následowně se rozdieluje, a to: kráwa 9ti lettá Marženie Sůrowý, kráwa 4
lettá wnaucžeti Wáczlawowy Swobodowy, kráwa 7 lettá a rocžní telle Janowy Tůmowy,
owcze 17 kusů za 17 ß., prasnicze 2 za 5 ß., půlletní prasata 4 za 3 ß., husy 2, slepicze
s kohautem 15 za 1 ß. 35 gr. Od náržadí wůz s pržíslušenstwím jeden dobrý za 20 ß. a druhý
sešlý za 8 ß., kolo kowaný za 1 ß., pluhy 2, brány 2 za 6 ß., díž chlebowá 1, putna mauku 1,
neczky praczý 2, tocžeczí masnicze s železem kowaná 1, malá masnicze 1, kružadlo 1,
škopků 5, konwe 2, džber 1, hasák z rukau 1, hewer 1, sekery kladní 2, malá 1, za 9 ß. 35 gr.,
pila welká 1, pilka malá 1, nebozezy 4, nůž wosní 1, dláto 1, kleštie 1, klamr 1, ržetězy welký
3, týhla 2, prowaz pabuzník (?) 1, podáwky senný 1, wydle hnojný 3, motika 1, špicz, kraje 1,
lopatka železná 1, rejč 1, truhla 1, spižírna 1, policze 1 za 11 ß., postel 1, staupa 1, stolicze
ržezaczý s kosau na 2 rucze 1, druhá jednorucžka bez kosy, štandew na wodu s železnejma
obrucžy 1, mandl 1, trakarž na kemaní 1, sudy 2, truhla maucžní 1, menšý 1, pláteniczký

truhly 2, sejto obylní 1 za 13 ß. 35 gr., pitlů na obylý 17, kotel rybní 1, praczý kotel dierawej
1, kotel plechowej 1, plech na wdolky 1 za 4 ß. Obilý na zrnie pšenicze 18 str. po 2 zl. 45 kr.
cžiní 49 zl. 30 kr., žitta 35 str. po 2 zl. cžiní 10 zl., jecžmena 27 str. po 1 zl. 30 kr. cžiní 40 zl.
30 kr., hrachu 9 str. po 2 zl. cžiní 18 zl., owsa 2 str. 2 vr. po 4 zl. cžiní 2 zl. 30 kr., chlebowý
mauky 4 str. po 1 zl. 30 kr. cžiní 6 zl., býlý mauky 3 str. po 2 zl. cžiní 6 zl., cžocžky 1 vr. 2
cžt. za 45 kr., krup 1 vr. 3 cžt., soly ½ becžky za 3 zl. 50 kr., másla 16 zejdlíků za 3 zl. 27 kr.,
sádla 24 žejdlíků za 4 zl., sejra 1 becžka neplná za 4 zl., w summie 209 zl. 2 kr. nebo 119 ß.
10 gr. Za obylý na jaro a zimu wiseté w jednom secžtení winášý 98 ß. 47 kr. a za 27 ß. 30 záh.
rollý orních prázdních, w kterých tento grunt stojý po 20 ß. cžiní 450 ß., pržeplaczené
Contribucze do Actum zápysu wynáší 18 zl. 31 kr., nebo 15 ß. 52 gr. 2 d., Capital stawowský
na obligaczých 52 zl. 47 kr. nebo 45 ß. 14 gr. 4 d. A tak za summu hlawní 1320 ß. 49 gr. 2 d.
Na kteraužto summu záwdawku položí a následowní dluhy se zaprawujý, a to: za jednu
zádušní na žiwie nepržijatau kríwu 10 ß. nebo 11 zl. 40 kr., kowáržowy od díla 10 zl.,
šenkýržowy 4 zl., Jannowy Urbanowy od pržedešlý poržádnosti 4 zl., wdowie Rathouský 1 zl.
30 kr., obczy 35 kr., Janna Swobody dítěti Wáczlawowy za máteržy jeho odňaté Ša__, které
w nemoczy jejý rodicžowé zemrželé k sobie moczně pržijaly umluwením spůsobem 100 zl.
Nápodobnie Marženě Sůrowý 50 zl. W summie 181 zl. 45 kr., jenž na míšeňsko cžiní, s cžímž
záwdawek wycházý, které sobě po wyplaczení do wykladeních odepsati dá 155 zl. 47 kr.
Ostatní ale gruntowní peníze pržy každorocžnie drženích saudech gruntowních židem
Jakubem Štiastným a Respec. Dědiczy jeho dle Obligati od datum 28. Máje 765 300 zl. Za
býwalým panským wynopalem židem Jakubem Lazarem, dle wuhslu a.d. 1. Juny 1768 200 zl.
Na kteréžto dlužné peníze on Jakub Lazar mimo wuhslu we fantu má jmenowitie prsteny
zlatý 4 kusy, od stržíbra pixla 1, nožůw 1, paar lžícze 3 kusy, šálek 1, košlík 1, páratko 1,
prsten pozalcezný 1, puklicze k šněrowacze 18, od czejna 1 myska wiětšý, 6 menšých, 5
wietšých, 8 menšých talíržů, flaše k šraubený 2, konwicze 1, od mědie trichtírž welkej na
koržalku 1, welkej allambýk 1, __ 2, konwicze 1, hluboký castroly 2, kotlíky rybní 3, welká
konwicze na caše 1, malá wanicžka 1, czyhlicžka mosazná bez želízka, kterýžto fant wšechen
pod ochranu držitele gruntu odewzdán jest, z niějž on odpowídati musý, obligati ale za
auržadem syrotcženským pozůstáwajý. Z Jenštejnským sasedem Nowottním neb. Nyní
Franzem Nowákem mladšým 27 zl., za býwalým židem dektrárským Wíttem Markem, niní
swietobiežním bez obligati zapůcžených bez nadieje kdy zaplaczení 200 zl. za Panem
Leopoldem Karlem Mullerem z Brandejsa Capitalu 25 zl. w summie 876 zl. 45 kr., kteréžto
peníze, když czo na nie wyupomínati možné bude, do casy syrotcžý za pržíjem se wezmau,
následowně napotom mezy diediczy k rozwržení pržipadnau, pro syna ale Swobodowského w
case syrotcžý do jeho zrostu zachowati se neuminau. Actum zápysu létta a dne swrchu
psaného.
Pržedprawená šaczunkowá summa tiech 1320 ß. 9 gr. 2 d. patržiti bude, a to:
Nowého záwdawku na zaplaczení dluhůw w zápyse obmezenívh, totiž … 155 ß. 47 gr. 1 d.
Gruntowních dle zniení pocžtu gruntowního za rok 1769, a to:
do Jmt. Csýs. důchodu … 80 ß. 5 gr. 2 d.
Rozlicžným tam jmenowaným nápadníkům … 92 ß. 30 gr. ¾ d.
Posledních grunrowních syrottkům po neb. Daniel Tůmowy … 947 ß. 12 gr. 1 ¼ d.
Ittem jym stawowskýho Capitalu … 45 ß. 14 gr. 4 d.
Facit 1320 ß. 49 gr. 2 d.
1779

1771 Jann Tůmma do Csýs. důchodu 3 ß., po Mikolášowy Mieržicžkowy jedinému synu 10
ß., Kateržinie a po ní Matiej Wynopalowy manžely 3 ß., po témž Mykoláš Mieržicžkowy
Lydmille 5 ß., Annie 5 ß.
1772 Jann Tůma nowého záwdawku na zaplaczení w zápysu obmezených dluhůw za 1
zádušní na žiwie nepržijatau kráwu 11 zl. 40 kr., kowárži od díla 10 zl., šenkírži 4 zl., Janowy
Urbanowy 4 zl., wdowie Rathouský 1 zl., 30 kr., do obcze 35 kr., Marženie Sůrowý 50 zl., w
sumie 81 zl., 45 kr., cžiní na míšeňské 70 ß. 34 gr. 2 d., do csýs. důchodu práwem aumrtním 5
ß. po Mikuláš Mieržicžkowy Wáczlaw a po něm Kateržinie wdowie 6 ß. 6 gr. 3 ¼ d. dob.,
Wáczlawowy jedinému synu 11 ß. 6 gr. 3 ½ d. téý dob., Lydmille 7 ß. 22 gr. 5 ¼ d. též dob.,
Kateržinie a po ní Matiej Winopalowy manžely 6 ß. 41 gr. 2 ½ d. dob.
1773 Jann Tůma do Csýs. důchidu 10 ß., ostatní nápadníczy nestojejí.
1774 Jann Tůma do Csýs. důchodu 10 ß., po Mikuláš Mieržicžkowy Annie po ní pak
zemrželé jedinému synu Janowy Nowottnímu 7 ß. 22 gr. 5 ¼ d. na ošacczení __ __ __.
1775 Jann Tůma so Csýs. důchodu 5 ß., w nedostatku starších nápadníkůw posled.
gruntowních syrotlům po nebošt. Daniel Tůmowy tu pržináleží we 2 postách 882 ß. 25 gr. 5 ¼
d. pržipisuje se tíý nápad na pozůstalé dieti, a to Jozefa, Wáclawa, Marýenu za Swobodu, a
Janna po 248 ß. 6 gr. 4 ¾ d., že pak ale Jozef syn zemržel, a po sobie zanechal wdowu Annu a
dieti Kateržinu a Marženu, postupujíczý wdowa swůj díl dietem wypisují se po 124 ß. 3 gr. 2
3/8 d. k budaczímu wybírání, Wáczlaw též zemržaucze zanechal po sobie wdowu Marženu,
posléz za Sůru wdanau a jedíný dítie Jozefa, který též zemržel, a týž nápad jedinie na wdowu
pržipadá, který propušt. 10 ß. Maržena dcžera Daniele Tůmy wdaná za Janna Swobodu téý
zemržela, spolu y s manželem nápad jejý pržypadá na jediného syna Wáczlawa, jemuž
propušt. 10 ß. wzaté do casy syrotcžý, Jannowy držitely gruntu jeho nápad pr. 248 ß. 6 gr. 4 ¾
d. do wykl. se odpysujý.
1776 Jann Tůma po Mikoláš Mieržocžkowy ktaeržinie, a po ní Jozefowy synu na wojnie 17 ß.
41 gr. 2 ¾ d., které jemu k rukaum dle písemného powol. od jeho P. jenerála Ex. hrabiete
Nužan wydané byly.
1777 Jann Tůma po Mikuláš Mieržicžkowy Wylýmowy, po ní (?) dcžeržy Marženie 4 ß., po
Daniel Tůmowy Wáczl. a po něm Marženie za Sůru wd. 6 ß.
1778 Jann Tůma do Csýs. důchodu 3 ß., po Mikuláš Mieržicžkowy Wilímowi a po něm
dceržy Narženiě 6 ß. 8 gr. dob., po Jozef Tůmowy Katerýinie dceržy 4 ß., Marženiě 4 ß. do
kasy syrotcží
1779 Jann Tůma, bude zápys

Jann Tůma niní Jozef Kržíž
Grunt w 22 ß. 30 záhonech rollý orních
Léta Pánie 1780 dne 3. února jakožto pozůstalá wdowa Anna po neboštíkowy Janowy
Tůmowy s 3 malíma syrotkama totiž Jozefem, Marženau a Annau pozůstalá sebe ____
widiela zase se prowdati za Jozefa Kržíže, wšak tímž spůsobem aby jemu tíž grunt až do
zrostu Jozefa syna tůmowského swieržen a odewzdán bil, procžeže také jsaucze on Jozef
Kržíž cžlowiek k hospodaržení schopný a skušený, procžež Janu Kržížowy
s pržedcházejíczím powolením Csís. Wrchno. ržiditele Jmc. auržadu skrze mnie syrotcžího u
pržítomnosti taušenského richtárže Wáczlawa Zahradníka a jenštejnského Jana Wítowého do
zrostu jmenowaného diddicze Jozefa Tůmy odewzdán jest bil. následowním spůsobem, totiž:
Swietnicze s 3 okny duplowaníma, kolme lawiczemy cžerwenímy, též takowím stolem,
stolicze s lenochem, 3 židliczemy, kamny zelenímy, 2ma miedienímy kamnowczy, stropem
na rákoss, půdau czihelnau, chlebowau peczý, kautní almarkau, mísníkem, hodini držewjený,
stawení raubené do kabátu dané, pržícžka prži dweržích a ___ zdiená, síň zdiená s prkeným
stropem, s czihelnau půdau s e egiptskíma czihly pržehrazenau klenutau kuchinkau s zdiením
komínem, komora ___ klenautá s czihelnau půdau s 1 oknem s železníma mržížema za 95 ß.,
___ komora jiná zdiená s stropem šarholczowím, půdau czihelnau, marštalka koňská zdiená
s šarholczowím stropem, chlíw krawskej podobný tomu, marštalka jináb raubená ze 3ch stran,
ze 4. zdiená s šarholczowím stropem, wšak již sešlím 51 ß., stodola stará zdiená ze 3ch stran,
ze 4té na štiefholletz podezdiená s 1 mlatem, dwojím ržádiením a dwojíma wraty, wšak
z jedný strany na wibocžení, což hospodárž hned z jara sprawiti pržinuczen bude za 20 ß.,
swietnicze, kde prwe šenkowna byla w nowie wistawená s 2 okny, stropem prkením, wedle
kůlna pro wozy, na zdiených pilíržích, stawení wše zdiené, na tímž stawení jeden špejchárek
s podlahau prkenau s stropem šarhlczowímraubený, druhé tomu podobný, wšak zdiený pržed
tím stawením pawlacžka, strop jest wietším dílem sešlý, stržecha taky místem chatrná za 54 ß.
…
…

Zápys prw nebýwalý
Na chalupu drnowau, Daniel Tůma
Létha Pánie 1752 1. Juny, ujmaucze nadprawený Daniel Tůma grunt po Willímowy
Mieržicžkowy léta 1749 dne 22. january k jeho a jeho budauczých diedicžnémuužíwání, jak o
tom zápis w knihách purggrechtních jenšteinských folio 197 a jse Comentum dále 213 tím
hojnieji wyjadržuje a bywše týž grunt na hlawu spustlý a sešlý, tak žie pržistupujíczý Daniel
Tůma takowý z gruntu nowie stawieti musel, aby pak ale odstupujíczý Willím Mieržicžka /:
kterému ne podle zásluhy anobrž z pauhí wrchnostliwé Commiserati tolyko do jeho smrti
wejminek pojištien jest byl :/ prži gruntie obtížnej nebyl, Daniel Tůma jednu drnowau tu w
miestie Jenšteinie stojiczý chalupu od Tomáše Niemecžka za Summu 26 zl. swích wlastních
hotowích peniez, jest dle doswiedcžení jenštejnskýho konšele Jana Urbana kaupil, a takowau
Willímowy Mieržicžkowy pro pokojný byt tolyko do jeho smrti jest dewzdal. Poniewadž pak
cžasto ržecžený Willím Mieržicžka cžasnau smrtí zemržel, z té pržícžiny jak rolní tak tento
obitný wejminek pržestáwá, a to obje se zase k gruntu nawraczuje, procžež s jistýj wiedomým
a powolením urozeného a statecžného wladyky Pana Jiržího Jana Ašenbrenera JmCsýs.
panstwí Brandejs a Pržerowského wrchního ambtmanna ta dronowá chalupa se wšým práwem
a powinnostmi Danielowy Tůmowy a budauczým jeho k diedicžnému pokojnému užíwání se
pržipisuje. Actum zápisu léta a dne z pržedu psaného.

