Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Předměřice

(Nro domu 25)

Grunt Matieje Tůmy
Matiej Tůma kaupil tento grunt neb chalupu od pozůstalé wdowy po neb. Ondržejowi
Perácžkowi s 12 kopami záh. rolý orných y neorných neb porostlých, dle k Slaw. Rectificati 1713
složeného pržiznání w doleji položených místech ležící, totiž: Za humny pod 2 w 2 cžt., Na
Lhotie 7 str. 3 w., K Benátkám 2 str. 1 w., Na dolýku 1 str. 2 w., Za wínem 4 str. 2 w., Na jámie 3
str. 2 w., zahrada 1 w., spolu pod 22 str. 2 w. 2 cžt., luka Pod Studenau strání 1 pod ½ wozu sena,
Pod Stránkau 1 pod 1 wůz sena, W pekle 1 pod 1 wůz sena, wše na pár koní, smlauwau a trhem
dobrowolným s niekterýma pržídawky, a to w léthu 1696, jak zápis w knihách starých fol. 187
ukazuje za summu _ _ _ 105 kop 30 gr. cžesk.
Na kterauž do wyjití 1715 létha wyplatil záwdawku 5 kop 30 gr., gruntowních podobnie do wyjití
1715 létha wykladl 39 kop 30 gr., zůstáwá prži každorocžnie držaných saudech po 4 kopách
dopláczet _ _ _ 60 kop 30 gr.
Summa _ _ _ 105 kop 30 gr. cžesk.
 1716 Matiej Tůmma položil o saudech do JMCs. důchodu 1 kopu, Jan Rychtrmoczowi 15
gr., id est 1 kopa 15 gr., od Matieje Fatrasa k zádušý hlawn. skaupeno 11 kop 52 gr. 3 ½
d.
 1717 Matiej Tůmma položil o saudech do JMCs. důchodu 1 kopu.
 1718 Matiej Tůmma položil do JMCs. důchodu 30 gr., dojato.
 Rozpis: po Pawlowi Hautowi: Alžbietie 5 kop 30 gr. a Kateržinie též 5 kop 30 gr., nacžež
puštieno 15 gr., Annie Klecžinowé 15 gr., Janowi Rychtrmoczowi 15 gr.
 1719 Matiej Tůma položil o saudech Alžbietie po Kohautowi 15 gr.
 1720 Matiej Tůma položil o saudech k zádušý hlawnowskému 15 gr., po Hautowi
Kateržinie 15 gr., Annie Klucžinowé 15 gr.
 1721 Matiej Tůma položil k zádušý hlawnowskému na rest Kameniczký 15 gr., po
Wítowi Hauskowi Alžbietie 15 gr., Kateržinie za Jana Wálka wdané 15 gr., id est 45 gr.
Actum Revis. 1722.

 1722 Matiej Tůma, již wdowa Kateržina z ohledu, žie jí manžel umržel a ona na funus
náklad wedla, z té pržícžiny též pro nemožnost nekladla 0.
 1723 Matiej Tůma, již wdowa Kateržina položila 2 kopy 30 gr., propuštieno k zádušý
hlawn. do syrot. Fatrasowských na rest Kamen. skaupený 1 kopu, Wítowi Hautowi
manžely a již Pawlowi synu 15 gr., Alžbietie za Jana Pospíšila wdané 15 gr., Kateržinie
za Wálka wdané 15 gr., Annie Klucžinowé 15 gr., Janowi Rychtermoczowi 30 gr., dojato.
 1724 wdowa Kateržina Tůmowá položila 1 kopu 30 gr., propuštieno k zádušý hlawnowsk.
od Matieje Fatrasa na rest Kameniczký skaup. 1 kopu, Kateržinie za Jana Wálka wdané
15 gr., Annie Klucžinowé 15 gr.
 1725 wdowa Kateržina Tůmowá položila 4 kopy 37 gr. 3 ½ d., propuštieno Alžbietie
Hautowý za Jana Pospýšyla wdané 15 gr., wícze skaupyla držitelkynie gruntu od
Kateržiny dczery Hautowé již Wálkowé zde majíczýho nápadu za 3tí peníz 4 kopy 22 gr.
3 ½ d., ketrý se k dobrému držitelkyni gruntu quittujau.
 1726 wdowa Kateržina Tůmowá položila 15 gr., propuštieno k zádušý hlawnowskému na
skaupené od Jakuba Fatrasa na rest Kameniczký skaup. 15 gr.
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 1727 wdowa Kateržina Tůmowá položila 45 gr., propušt. k zádušý hlawnowskému na rest
Kameniczký skaup. 30 gr., Annie Klucžinowý 15 gr.
 1728 wdowa Kateržina Tůmowá položila 4 kopy 22 gr. 3 ½ d., propuštieno Alžbietie
Pospýšylowé 4 kopy 22 gr. 3 ½ d. Wícze od Anny KLucžinowé 7 kop 15 gr. skaupyla.
 1729 wdowa Kateržina Tůmowá skaupila nápadu po Wýttowi Hautowi manžely po
Lydmille Hautowý a již Paulowi Hautowi synu, czož on wdowie Kateržinie Tůmowý
držitelkyni gruntu sprodal, tuto se quittuje a za wykladené se odpisuje, totiž 12 kop 30 gr.
 1730 wdowa Kateržina Tůmowá položila 15 gr., propuštieno k zádušý hlawnowskýmu na
rest kameniczkiý 15 gr.
 1731 wdowa Kateržina Tůmowá pro welkau chudobu nekladla 0.
 1732 wdowa Kateržina Tůmowá skaupila od Magdaleny za Miczku w Kostelczy wdanau
za 4 peníz 12 kop 2 gr. 3 1/2 d.
 1733 wdowa Kateržina Tůmowá položila k záduší hlawnowskému na rest Kameniczký
skaupených 15 gr.
 1734 wdowa Kateržina Tůmowá položila k záduší hlawnowskému 30 gr.
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Zápis Jiržíkowi Tůmowi
Létha 1735, dne 12. Juny, s powolením JMCs. Pana heytmana skrze mnie Wáczlawa
Becžwáržowskýho, písarže sirotcžího, u pržítomnosti rychtárže a konšelů jakž od starodáwna
stojí Jiržíkowi Tůmowi, synu nejmladšímu za sumu trhowau 134 kop gr. cž., na tu sumu zawdati
má 16 ½ kop gr. cž., a to: pržednie Matiejowi za weyprawu swadební 3 kopy, do JMCs. důchodu
za 5 str. jecžmena a 1 w. žita 1 a ½ kopy a ostatních 12 kop spolecžným syrotkům k stejnému
podielení, peníze pak gruntowní o každorocžnie držaných saudech skládati bude po 4 kopách.
Kterážto chalupa s pozorowáním, žie czo tu w nowie wystaweno držíwí wše z lesa diedicžného a
takowý tady wysekaný jest, w tomto šaczunku se nachází, a to: swietnicze stará s 2a okny, stolem,
lawiczemi, kamnami, medenczem žielezným a chlebowau peczý, s komůrkau swietnicžnau, dále
sýň, komora, ržezárna a chlíwek swinský, stawení raubené sešlé, s krowem zánowním, pod tím
sklípek po stranách zdienej wrchem šarholczowí za 12 kop, w druhým nowým wšak skrowním
stawení swietnice se stolem, kamnama, chlebowau peczý, sýň, chlíw a 2 komůrky mimo oken a
lawicz, které sem Wáczlaw syn ze swého wlastního dal a jemu od pržistupujíczýho k
wynahražiení jest za 15 kop, špejárek s prkenau podlahau, komora, marštal, chlíw krawský,
owcžínek a kůlna, stawení dobré raubené za 17 kop, stodola též raubená na krytu sešlá w držíwí
prostržednie dobrá za 10 kop, wůz prostržednie dobrej jako y 2 pluhy a 2 brány, wše s
pržíslušenstwím za 8 kop, wšelijaké drobné hospodáržské potržeby, jakkoliw jsau za 1 kopu 30
gr., na zymu seto po srážcze 4ho mandele, který máterž pržistupujíczýho klidit bude, žita 11 str. a
na jarže jecžmena 2 str. 2 w., hrachu 1 str., to wše za 10 a ½ kop rolí orných y porostlin lesa a luk
y s zahradau 12 kop záhonů po 5 kopách za 60 kop.
Actum zápisu na JMCs. zámku brandejském Anno et die ut Supra.
Kterážto suma trhowá náleží, a to:
 Nowého záwdawku Matiejowi Tůmowi na místie wejprawy 3 kopy.
 Téhož záwdawku šesti syrotkům neb. Matieje Tůmy každému po 2 kopách we dwauch
letech 1736 a 37 k zaplaczení 12 kop.
 Do JMCs. důchodu za obilí 1 kopa 30 gr.
 K záduší hlawnowskému starých peniez gruntowních 7 kop 37 gr. 3 ½ d.
 Syrotkům neb. Matieje Tůmy, totiž Kateržinie dczerži, Janowi synu, Wáczlawowi,
Matiejowi, Danihelowi a Jiržíkowi každému po 18 kopách 18 gr. 5 ¼ d. _ _ _ 109 kop 52
gr. 3 ½ d.
facit _ _ _ 134 kop
Wejminek: Kateržina wdowa Tůmowská do swé smrti míti bude byt w tý w nowie wystawený
chalupie jako y sutého obilí každorocžnie pšenicze 2 w., žita 6 str., jecžmene 1 str. hrachu 2 w. a
6 kadlátek u samý stodoli.
S ostatním dobytkem, bywše již dieti wietším dílem odbyté, wdowa Kateržina ještie rozdielila a
jim pržidala, a to:
 Kateržinie dczerži jalowiczy k tržetímu léthu 1.
 Janowi synu kráwu 1.
 Wáczlawowi biehauna k tržetímu léthu 1.
 Matiejowi kráwu 1
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Danihelowi kráwu 1, czož jim k rukám také odewzdáno.
Jiržíkowi pak z ohledu by wejminek máteri dobže plnil a Wáczlawa bratra na ten spůsob
jakž nížie psáno rád u sebe mniel:
o woli tažný 2.
o kráwu 1.
o biehauna 2 létha 1, rocžního 1.
o owecz 5.
o a prasata 3, czož mu od reyster propuštieno.
A bywše tu Wáczlaw bratr ržemeslu tesaržskému wyucžený, wšak od držewa na zdrawí
porušený, takowý když se s hospodáržem dobrže a chwalitebnie srownat bude, w jedné neb druhé
swietniczy, kde by se držiteli gruntu widielo, wšak proti platu neb zanecháwaný mrwy od jedné
kráwy nadielané, byt až do smrti pržát má, s cžímž také, jsaucz tu wšechny dieti pohromadie,
wšichni spokojní byli a po smrti máterže sebe z nicžehož winit nemají a se wšeho održekli, mimo
žie majicze máterž jednoho wola, czo z nieho po funusu zbyde, mezy wšechny narozdíl patržit
bude.
Létha 1735 odpisuje se Jiržíkowi Tůmowi za wykladených ze záwdawku, a to jemu samému
záwdawku patržíczýho 2 kopy a ostatním 5ti bratrům a sestrže každému po 26 gr. dohromady 4
kopy 10 gr.
Nato wykladeno
 1736, 37, 38 Jirží Tůma položil 17 kop 35 gr., z nich propuštieno po Matiej Tůmowi
Matiejowi synu za wejprawu swadební 3 kopy a dojato. Po Matiej Tůmowi
záwdawecžních Kateržinie dczerži 1 kopu 34 gr., Janowi synu 1 kopu 34 gr.,
Wáczlawowi synu 1 kopu 34 gr., Matiejowi synu 1 kopu 34 gr. a Danhelowi synu 1 kopu
34 gr. a wšichni dojali. K záduší hlawnowskýmu 1 kopu 22 gr. 3 ½ d. Z posledních
gruntowních po Matiej Tůmowi Kateržinie dczerži 1 kopu 48 gr. 5 ¼ d., Janowi synu 48
gr. 5 ¼ d., Wáczlawowi synu 48 gr. 5 ¼ d., Matiejowi synu 48 gr. 5 ¼ d., Danhelowi synu
48 gr. 5 ¼ d. a Jiržímu synu 48 gr. 5 ¼ d.
 1739 Jiržýk Tůma položil 4 kopy, z nich propuštieno k zádušý hlawnowskému 1 kopa, po
Matiejowi Tůmowi Kateržinie dczerži 30 gr., janowi synu 1 kopu, Wáczlawowi 30 gr.,
Matiejowi 30 gr., a Danihelowi 30 gr.
 1740, 41, 42, 43 Jiržík Tůma pro wojnu toliko položil 27 kop 45 gr., z nich propuštieno k
záduší hlawnowskému 1 kopa, po Matiejowi Tůmowi Kateržinie dczerži 1 kopa.
 Rozpis: z ostatních po týž Katertžinie nedobraných 15 kop 30 gr. se dostane na
Magdalenu, Jozeffa, Matieje, Wáczlawa, Jana Jiržíka a Františka dieti s Janem Jindrau
splozené, též na téhož Jindru manžiela, a tak na 8ro po 1 kopě 56 gr. 1 ¾ d. a nato
každému od rozdílu po 3 gr. 4 ¼ d. propuštieno, dohromady ale wšem 30 gr. Wícze po
témž Matiejowi Tůmowi, Janowi synu 2 kopy 30 gr., Wáczlawowi 3 kopy, Matiejowi a
po niem se pak Lydmille jediné dczerži jeho díl pržipisuje 17 kop a nato propuštieno 15
gr., Danihelowi synu teď praweného Matieje Tůmi 2 kopy a Jiržímu synu 17 kop 30 gr. a
dojato.
 1744, 45 pro wojnu brandeburskau a welký lyffrunky kladl 0.
 1746 pro wystalau wojnu a neúrodu kladl 0.
 1747 Jirží Tůma položil 4 kopy, propuštieno po Matiejowi Tůmowi Kateržinie za Jindru
wd. a po ní Janowi Jindrowi manžely 1 kopa, po témž Matiejowi Tůmowi Janowy synu 1
kopa, Wáczlawowi 1 kopa, Danhelowi 1 kopa.
 1748 Jirží Tůma položyl, propuštieno po Matiejowi Tůmowy Kateržynie a po ní Janowy

Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)



















Jyndrowy manžely 52 gr. 3 1/2 d., dojato, po témž Matiejowi Tůmowi Janowy synu 2
kopy, Wáczlawowy 2 kopy.
1749 pro pád dobitka klade 0.
1750 Jirží Tůma položil, propuštieno po Matiejowi Tůmowi z posledních gruntowních
Kateržinie dczeržy za Jana Jindru wdané a po ní Magdalenie dczeržy 1 kopa, Janowy
synu 1 kopa, ittem po Matiejowy Tůmowy Janowy synu patržý tu nápadu 22 kop, který
zemržel pržipisuje se jeho dietem Janowy synu, Alžbietie dczeržy po 11 kopách, nato do
spolku propuštieno 18 gr. a Janowy synu po Janowy Tůmowy 2 kopy, Wáczlawowi synu
2 kopy.
1751 Jirží Tůma položyl, propuštieno k záduší hlawnowskému na rest Kameniczký
skaupené 2 fl., po Matiejowi Tůmowi z posledních gruntowních Kateržinie dczeržy za
Jindru wdané a po ní Magdalenie 1 fl., Jiržímu 1 fl., Janowi a po niem Alžbietie 1 fl.,
Danielowi 1 fl.
1752 Jirží Tůma položyl, propuštieno k zádušý hlawnowskému na rest Kameniczký 2
kopy, po Matiej Tůmowi z posledních gruntowních Kateržinie za Jindru wdané a po ní
Magdalenie 1 kopu 45 gr., Janowi 1 kopu, Janowi synu a po niem zase Janowi 1 kopu,
Wáczlawowi 2 kopy.
1753 Jirží Tůma položyl, propuštieno k zádušý hlawnowskému 2 kopy, po Matiej
Tůmowi Janowi a po niem Alžbietie 2 kopy, Wáczlawowi 2 kopy, Danielowi 2 kopy.
1754 Jirží Tůma položyl, propuštieno k zádušý hlawnowskému 0, po Matiej Tůmowi
Kateržinie a po ní Matiejowi 2 kopy, Janowi a po niem Janowi 1 kopu.
1755 Jirží Tůma položil k záduší hlawnowskému 1 kopu, po Matiejowi Tůmowi
Kateržinie za Jindru wdané a po ní Matiejowi 1 kopu 45 gr., dojato, Janowi a po niem
Janowi 1 kopu, Matiejowi synu a po niem Lydmille patrží tu nápadu 33 kop 30 gr., po
který zemrželé se pržypisuje Janu Stránskými manžely s ní nezdietilém 3ho dílu 2 kopy 14
gr. a dietem Matieje Tůmy Kateržinie za Jindru wdané Janowi, Wáczl., Danielowi a
Jiržímu po 6 kopách 15 gr. 3 1/2 d., nato do spolku propuštieno 1 kopa 24 gr., Danielowi
1 kopa.
1756, 57 Jirží Tůma položyl, po Matiejowi Tůmowi Kateržynie za Jyndru wdané a po ní
Janowi 1 kopa, Janowi a po niem Janowi 1 kopa, po niem zemrželém wdowa s 3ma
syrotky pržyjala, Alžbietie 1 kopu, Wáczlawowi 1 kopu.
1758 Jiržý Tůma položyl, po Matiej Tůmowi z posledních gruntowních Katerž. dczerži za
Jana Jyndru wdané a po ní zase Janowy synu a po niem wdowie s 3ma syrotky 3 kopy,
Alžbietie 1 kopa, Wáczl., 2 kopy, Danielowy 2 kopy.
1759 Jyržý Tůma položil, po Matiej Tůmowy Katerž. dcz. za Jyndru wd. a po ní Wáczl.
na wojnie 3 kopy 45 gr. skrze Matiej Sukdolského jemu zaplatzc. a dojato, Jyržýmu
patržý tu nápadu 2 kopy 45 gr., Františkowy 3 kopy 45 gr., spolu 6 kop 30 gr., který w
pannenském stawu zemržely, pržypysuje se na pozůstalé bratry a sestry jmenowytie
Jozeffa, Wáczl. na wojnie, Magdalenu za Duška do Polehrad wd., Matieje a Jana po 1
kopě 18 gr., nacžež do spolku propuštieno 45 gr. a Wáczl. ostatních 1 kopa 9 gr., který
nápodobnie skrze Sukdolskýho jemu zaplatczené byly, Janowy synu a po niem zase
Janowy synu a po niem wdowie s 3 syrotky 1 kopa 51 gr., wdowa dojala, Alžbietie 1
kopu.
1760 wdowa Tůmowá položyla k záduší hlawnowskému 1 kopu 30 gr., dojato, po Matiej
Tůmowy Matiejowy a po niem Janu Stránskímu manžely 1 kopu, Wáczlawowy 1 kopu,
Danielowy 2 kopy.
1761 wdowa Tůmowá, w nedostatku nápadníkůw kladené stojí.
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 1762 wdowa Tůmowá položyla po Matiej Tůmowi Wáczlawowy 2 kopy 30 gr.
 1763 wdowa Tůmowá položila po Matiej Tůmowi Janowi a po niem Alžbietie 1 kopu,
Matiejowi pom niem Lydmille, po ní Janowi Stránskému manžely 1 kopu, dojato,
Danielowi 2 kopy.
 1764 wdowa Tůmowá po Matiej Tůmowi Wáczl. 3 kopy.
 1765 wdowa Tůmowá po Matiej Tůmowy Janowi synu a po niem Alžb. 3 kopy 51 gr.,
doj.
 1766 wdowa Tůmowá po Matiej Tůmowy Danielowy 4 kopy.
 1767 wdowa Tůmowá po Matiej Tůmowy Kateržynie za Jana Jindru po ní Magdalenie za
Duška 1 kopu 9 gr., doj., Janowi 1 kopu 9 gr., doj., po témž Matiej Tůmowy Danielowy 3
kopy.
 1768 wdowa Tůmowá w nedostatku nápadníkůw kladení stojý, poslednie se hlásý po
Matiej Tůmowy Matiejowy synu po niem Lydmille dczeržy po niem dietem Matiej
Tůmowským Janowy 6 kop 1 gr. 1 1/2 d. pržynáležý, který zemržel spolu y s manželkau,
pržypysuje se týž nápad na pozůstalý dieti Alžbietu a Jana po 3 kopách 4 ½ d., nacžež do
spolku propuštieno 30 gr. a Alžbietie dczeržy 2 kopy.
 1769 wdowa Tůmowá w nedostatku nápadníkůw kladení stojý.
 1770, 71 wdowa Tůmowá, zápys bere.

