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Ediční poznámka k elektronické publikaci:
Číslování stránek v Domovních a sirotčích knihách odpovídá číslování v původním přepisu
Dr. Pajera.
Čísla stran v obsahu odpovídají číslování v elektronické publikaci (pdf).
Vyhledávání v textu lze zapnout v Acrobat readeru klávesovou zkratkou Shift + Ctrl + F.
Tisk spustíte klávesovou zkratkou Ctrl + P.

Úvod
Do rukou se vám dostává edice historických pramenů, která v naší odborné literatuře
dosud nemá co do tématu a rozsahu obdoby. Samozřejmě, že v minulosti byly tu a tam
některé starší domovní knihy vydány tiskem, jednalo se však spíše o příležitostné, vztahem
k rodnému kraji motivované činy, než o soustavnou ediční snahu. Náš cíl je v tomto ohledu
jiný. Vydáním souboru domovních, sirotčích a horenských knih chceme vytvořit materiálovou
základnu pro cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu 16. a 17. století.
Vesnice, o nichž zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu konkrétnímu
vrchnostenskému panství, nacházejícímu se v okolí města Strážnice. V průběhu 15. a 16.
století se zde na moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké dominium, čítající jedno
město, dvě městečka a dvanáct vesnic, rozkládajících se jak v pomoravské nížině, tak v
kopcovitém podhůří Bílých Karpat. Před námi se tak otevírá mikrostruktura obsahující celou
škálu nejrůznějších dílčích struktur, počínaje osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy,
jejichž studium může být stejně lákavé pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne že
by snad některý z těchto pohledů v bádání nad domovními a sirotčími knihami chyběl, ovšem
náročná heuristická práce s prameny většinu prací omezila na jednoho badatele a jednu či
několik knih. Nám se teď nabízí zcela jiná perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní
výpočetní techniky. Elektronické vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti,
ale současně umožnilo v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak
získává zcela nový rozměr, protože témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie,
okruhy spřízněných osob či péče o sirotky mohou být nahlížena nikoli jen z jedné, ale hned
z několika úředních knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, dotyčné
osoby bez větších obtíží najít.
Domovní knihy jsou v české historiografi i pramenem dobře známým, avšak nepříliš
využívaným. Téměř každý badatel zabývající se agrárními dějinami, J. Pekařem počínaje,
s nimi přišel různým způsobem do kontaktu, využíval jejich informací a interpretoval je.
Průkopníkem systematického studia byl na počátku 20. století třeboňský archivář J. Salaba,
který upozornil na význam pramene pro hospodářské dějiny. Současně naznačil některé
okolnosti jejich vzniku, související s rozšířením dědických práv poddaných po výkupu
z odúmrti. Práce badatelů z meziválečného období dobře charakterizují dva různé směry,
kterými se práce s tímto druhem pramenů může ubírat. Zatímco J. Nožička se zaměřoval na
regionální výzkum v rámci jednoho panství, J. Wolf se snažil postihnout vývoj domovních
knih v celé jejich šíři od počátku až do období 1. republiky. Nové impulzy v bádání
přinesla v 50. letech 20. století generace historiků, zastoupená D. Třeštíkem, J. Tlapákem
a F. Matějkem, pro něž byly domovní knihy bohatým zdrojem pramenů pro řešení témat
z oblasti sociálního rozvrstvení venkova i jeho právních zvyklostí. Posledně jmenovaný pak
poprvé detailně analyzoval sirotčí knihy a představil je jako nebývale bohatý zdroj informací
k životu poddaného obyvatelstva. Do této doby také spadá vydání základní práce věnované
našemu tématu, jež pochází z pera Vladimíra Procházky: Česká poddanská nemovitost
v pozemkových knihách 16. a 17. století. S důkladným právněhistorickým školením
a detailní znalostí českých pramenů vytvořil dílo, jehož závěry jsou dosud platné. Typologii
usedlostí odvíjí nikoli podle jejich velikosti, ale na základě právních vztahů, které je omezují.
Rozlišuje tak vztah mezi poddaným a vrchností, poddaným a farou či mezi poddanými
navzájem. Detailním rozborem knih a jejich kritickým srovnáním s urbáři, matrikami
a katastry vytvořil pro budoucí badatele metodiku a velice solidní základ pro práci s prameny.
V průběhu 60. let postupně vyšly i další závažné příspěvky a rozvinula se terminologická
diskuse, čímž zájem badatelů zřetelně kulminoval. O to výraznější byl jeho pokles v následujících desetiletích.
Zájem o studium úředních knih, pocházejících z moravských panství, se začal oproti
Čechám projevovat s jistým zpožděním, a to teprve v průběhu 50. let. Zmínili jsme již
průkopnickou práci F. Matějka o sirotčích knihách a neméně zajímavá je studie J. Pošváře
o Moravském viničném právu. Další bádání bylo obohaceno pracemi J. Tlapáka a I. Štarhy,
které reflektují obecně řešená témata a vytvářejí dosud chybějící srovnávací materiál pro

zkoumané české prostředí. Tehdejší výzkum se dotkl i souboru domovních a sirotčích knih
panství Strážnice, jimž se v několika příspěvcích věnovala H. Mainušová a M. Gajdoštíková.
Jisté oživení tématu přinesly v 90. letech práce B. Chocholáče, zaměřené na rozbor hospodaření
poddanských usedlostí. Sociální a kulturní akcent života poddaných oproti tomu odráží
současné práce R. Douška.
V souvislosti s nástinem dosavadního bádání je třeba se zmínit o použité terminologii
v označení knih. Nejstarší práce většinou využívají originálních názvů, jako jsou purkrechtní
registra či gruntovní knihy. Vedle nich se však poznenáhlu objevuje i název pozemková kniha,
který používali F. Vacek a V. Černý. Problém (jak konstatuje B. Chocholáč) nastal ve chvíli,
kdy bylo třeba pro potřeby archivního soupisu rozlišovat u starších pramenů mezi městskou
a gruntovní knihou, přičemž termín pozemková kniha se stal těmto dvěma nadřazený.
Následná diskuse na stránkách Archivního časopisu nepřinesla kýžené řešení problému
a mezi odborníky tak přetrvalo užívání starší terminologie. Jedinou výjimkou je názor
K. Novotného, který termínem gruntovní kniha označuje knihy vedené vrchnostenským
úřadem pro evidenci změn v držbě poddanských nemovitostí, kdežto pozemkové knihy jsou pro
něj knihy evidující veškerou majetkoprávní držbu, zapsanou u okresních soudů po roce 1875.
Přestože má tato definice některé nedokonalosti a slabiny, je jisté, že její užití je vcelku správné.
Vždyť termín pozemková kniha má k charakteristice domovních knih z 16. a 17. století, které
primárně pojednávají o usedlosti jako celku a pozemky jsou zmiňovány spíše okrajově, značně
daleko. V naší edici se proto přidržíme termínu domovní kniha, který pokládáme za český
ekvivalent termínu gruntovní kniha, což dobře vystihuje obsah i zaměření zápisu v knihách.
Vedle něho používáme termínu sirotčí a horenská kniha, což jsou termíny, které prozatím
nevzbudily závažnější polemiku.
Domovní knihy jsou tedy úřední dokumenty, jejichž prostřednictvím vrchnostenští
úředníci evidovali poddanskou držbu nemovitostí a půdy, jejich převody, odkazy a prodeje.
Zápis měl povahu právního úkonu, který kodifi koval stav, v němž se usedlost při prodeji
nacházela, což je důvod, proč se mu věnovala náležitá péče. U větších statků se pečlivě
popisoval rozsah hospodářství, polností a jejich stav. Konkretizoval se podíl hotově složené
a splácené částky z ceny nemovitosti, zapisovaly se závazky nového majitele vůči prodávajícímu,
jeho dědicům, případně i předchozím majitelům a v neposlední řadě i vůči vrchnosti a obci.
S odstupem času přibývaly zápisy o splacených částkách a osobách, které je přijaly. V určité
závislosti na domovních knihách vznikaly tzv. sirotčí knihy, jejichž úřední a právní postavení
bylo obdobné. Sloužily k evidenci majetku, peněžních podílů a splátek náležejících sirotkům
po zemřelých majitelích poddanských nemovitostí.
V době, která je na konkrétní materiál o způsobu života na venkově velice skoupá, vytvářejí
domovní a sirotčí knihy materiál doslova nabitý informacemi. Zápisy vrchnostenských
úředníků nás informují o útržcích životů konkrétních majitelů poddanských nemovitostí,
jejich rodin a osudů. Podstatná část zápisů je věnována ekonomickým záležitostem spojeným
s prodejem statků a jejich splácením, jakož i vyplácením dědických podílů. Mrtvá řeč čísel
je však často proložena zjištěním, jaký oděv zanechala pozůstalým sirotkům jejich matka,
kam se platilo za docházku do školy, kolik bylo vyplaceno na pořízení svatební výbavy. Před
očima nám tak vyvstává pestrý kaleidoskop lidských osudů na pozadí válečných událostí na
moravsko-uherském pomezí před a v průběhu třicetileté války.
Martin Šimša

Domovní a sirotčí knihy strážnického panství z přelomu 16. a 17. století
(Úvodní studie)
Důležitým zdrojem pro získávání informací o starších podobách tradiční lidové kultury
jsou soudobé písemné prameny. Při charakterizaci jejích počátků nelze očekávat komplexnější
souhrn poznatků a z teoretického hlediska se ani nedá hovořit o výrazněji diferencované kultuře
lidových vrstev. Spíše lze pracovat v rovině obecnějších rozdílů mezi městem a venkovem.
Poznávání těchto odlišností nabývá určitější rysy až v podmínkách raného novověku, především
v průběhu 16. století. Při studiu příslušných historických pramenů je však zapotřebí uplatňovat
nejprve obecný historický pohled a teprve z takového hodnocení odvozovat poznatky o projevech
lidových venkovských vrstev.
K významným historickým pramenům náleží rovněž domovní (gruntovní, purkrechtní)
a sirotčí knihy, které se však v obecném měřítku jen málo dochovaly. A je opravdu mimořádné,
aby tyto materiály zůstaly zachovány v rámci celé správní jednotky, jakými byla jednotlivá
feudální dominia. Proto lze považovat za unikátní téměř ucelený soubor domovních a sirotčích
knih, dochovaných z přelomu 16. a 17. století pro strážnické panství.

Prameny
Strážnické panství představovalo rozsáhlý územní celek, který z větší části ležel podél
uherské hranice. Tato nevýhodná poloha přenášela městu i panství stálé nesnáze, zvláště
v dobách nepokojů a válečných střetů s Uhrami. V 16. století lze zaznamenat období
neobyčejného rozkvětu města i panství, které ukončil bočkajovský vpád v roce 1605 a navazující
válečné události. Před třicetiletou válkou to bylo dominium s největšími moravskými vesnicemi,
s největším moravským městečkem (Velká nad Veličkou) a druhým největším poddanským
městem (Strážnice – po Prostějovu).1
Máme-li znázornit stav dochovanosti v číselném vyjádření pro město Strážnici, tak se
zachovaly všechny domovní knihy (v počtu 6),2 sirotčí kniha zůstala pouze 1 (chybí 5).3
Poddanských vesnic a městeček na panství bylo 14, domovní knihy jsou zastoupeny z deseti
lokalit (chybí 4). V procentuálním vyjádření stavu dochovanosti domovních knih dostáváme
poměr 71,4 : 28,6%. Městečka Lipov a Velká nad Veličkou jsou členěna do dvou samostatných
částí (u obou Městečko a Závodí), které jsou podchyceny v samostatných domovních knihách,
podle dvou dochovaných sirotčích knih z Petrova bychom zde mohli analogicky předpokládat
rovněž dvě domovní knihy (Petrov a Petrov-Rybáře). Celkové množství domovních knih i se
samostatně evidovanými částmi některých obcí by pak představoval počet 17.
Sirotčích knih se dochovalo 11 (chybí 3), v procentuálním vyjádření dostaneme poměr
78,6 : 21,4%. Na rozdíl od domovních knih mají uvedená městečka Lipov a Velká nad Veličkou
centrální sirotčí záznamy pro obě části, zatímco pro obec Petrov existují dvě samostatné sirotčí
knihy. Celkový počet sirotčích knih tak představuje počet 15.
K těmto pramenům je nutno přičíst ještě 3 soudobé horenské knihy, které rovněž náleží
k pozoruhodným a v obecném měřítku málo uchovaným písemným památkám. Z Tvarožné
Lhoty jsou dochovány dvě horenské knihy pro vinohrady Šumberky,4 z Kněždubu jedna centrální
horenská kniha pro všechny vinohradní trati;5 tyto archivní prameny obsahují zápisy až do
začátku 19. století. Údaje z uvedených písemných zdrojů doplňuje soudobý urbář strážnického
panství z roku 1617.6 Všechny prameny poskytují ideální podmínky pro všestranné studium
poddanských, hospodářských a zčásti i společenských poměrů na strážnickém panství v období
konce 16. a první třetiny 17. století.
1
2
3
4
5
6

Srov. M a t ě j e k, F.: Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1971. Uherské Hradiště 1984, s. 66.
Všechny texty jsou obsaženy v předložených přepisech, nebyla zpracována pouze první kniha pro výsadní
domy (SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47).
Městské domovní knihy a jedna sirotčí kniha byly využity při přípravě historické monografie Strážnice,
vydané k 700. výročí první písemné zmínky o městě. Srov. P a j e r, J. a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin
města. Strážnice 2002.
MZA Brno, fond F 90, inv. č. 195 (záznamy od 1587), nebyl pořízen její přepis; MZA Brno, fond F 90,
inv. č. 196 (založena v roce 1618).
SOkA Hodonín, fond AO-Kn, inv. č. 9.
MZA Brno, fond F 90, inv. č. 5.

Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih
Strážnické panství

Domovní

Sirotčí

STRÁŽNICE
výsadní domy
výsadní domy + Židovská ulice
Rybářská ulice
Německá ulice
Staré město
Předměstí (4 díly)

SOkA Hodonín, AM-St, 47
SOkA Hodonín, AM-St, 48
MZA Brno, C 17, 376
SOkA Hodonín, AM-St, 49
SOkA Hodonín, AM-St, 50
SOkA Hodonín, AM-St, 53-56

nedochováno
nedochováno
MZA Brno, C 17, 357
nedochováno
nedochováno
nedochováno

HRUBÁ VRBKA

MZA Brno, C 17, 402

MZA Brno, C 17, 401

JAVORNÍK

MZA Brno, C 17, 406

MZA Brno, C 17, 405

KNĚŽDUB

MZA Brno, C 17, 388

MZA Brno, C 17, 389

LIDEŘOVICE (dnes Vnorovy) nedochováno

nedochováno

LIPOV
Městečko
Závodí

MZA Brno, C 17, 390
MZA Brno, C 17, 375

MZA Brno, C 17, 382

NOVÁ LHOTA

MZA Brno, F 90, 174

MZA Brno, C 17, 387

PETROV
Rybáře

nedochováno
nedochováno

MZA Brno, C 17, 403
MZA Brno, C 17, 359

RADĚJOV

MZA Brno, C 17, 381

MZA Brno, C 17, 380

ROHATEC

MZA Brno, C 17, 386

MZA Brno, C 17, 358

SUDOMĚŘICE

nedochováno

nedochováno

SUCHOV

MZA Brno, C 17, 348

nedochováno

TVAROŽNÁ LHOTA

MZA Brno, C 17, 394

MZA Brno, C 17, 396

VELKÁ NAD VELIČKOU
Městečko
Závodí

MZA Brno, C 17, 370
MZA Brno, C 17, 368

MZA Brno, C 17, 367

ZVOLENOV (dnes Petrov)

nedochováno

MZA Brno, F 90, 192

K charakteristice uvedených pramenů je nutno připojit údaje o jejich vzniku a časovém
rozsahu. Domovní a sirotčí knihy pro obce strážnického panství byly jednorázově založeny
v letech 1593 (Rohatec, Petrov) a 1594 (ostatní lokality), jak svědčí letopočty na titulních
listech většiny dochovaných exemplářů, stejně jako jejich jednotná úprava a identický písařský
rukopis. Byly založeny za Jana Jetřicha I. mladšího z Žerotína, který držel strážnické panství
v letech 1568-1599.7 Záznamy však zachycují ještě starší stav a v úvodu téměř každého zápisu
(především u domovních knih) se odkazuje na původní prameny, zatímco tyto záznamní
knihy jsou nazývány „nová registra“. Zdá se, že většina vesnic měla před tímto datem starší
knihy, jak lze soudit podle uvádění starších pramenů: „knihy staré dlouhé [purgkrechtní]“ nebo
„knihy staré větší“ či „knihy staré veliké“ (Radějov), „knihy staré prostřední purgkrechtní“ (Velká
nad Veličkou), „knihy staré purgkrechtní“ (Lipov) atd.
Z uvedeného časového horizontu se vymykají pouze obě knihy z Nové Lhoty, které jsou
datovány až k roku 1609, kdy strážnické panství držel Jan Fridrich z Žerotína (1605-1617).
Záznamy pocházejí od Bartoše Biskupického, „písaře sirotčího toho času na Strážnici“. Mladší
je rovněž sirotčí kniha ze Zvolenova, založená v roce 1601.
Domovní a zřejmě i sirotčí knihy – jak dosvědčuje jeden dochovaný exemplář - pro město
Strážnici byly založeny v roce 1595. I zde záznamy odkazují na starší prameny, které se zde
přesně citují. Pro zápisy městských domů sloužily „knihy staré bílé purgkrechtní“, „knihy staré
červené purgkrechtní“, „knihy staré černé dlouhé purgkrechtní“, „knihy staré černé malé purgkrechtní“
či „knihy staré krátké [purgkrechtní]“. Zápisy o domech se odvolávají rovněž na sirotčí knihy,
z nichž nejčastěji jsou citovány „knihy staré červené sirotčí“, popřípadě s upřesněním „knihy
staré červené sirotčí o jednej desce“, „knihy staré červené sirotčí o jedné desce odlomené“ či „knihy staré
červené sirotčí, od kterých j[es]t deska odtržena“. Jiné starší zápisy obsahovaly „knihy staré červené
sirotčí s klauzulemi“, „knihy staré sirotčí černé“ nebo „knihy staré červené skoupené“, citované také
jako „knihy staré skoupené v kůži červené“. Písařem všech nových městských i venkovských knih
z let 1593-1595 byl Václav Letovský, „obyvatel z městečka Bozskovic a Ježova“. Jeho rukopis je
velmi pečlivý, úhledný a dobře čitelný, knihy mají přehlednou úpravu.
Úvodní zápisy u domovních knih obsahují podrobné údaje o nabytí nemovitostí s poukazem
na starší prameny. Pak následují souvislé záznamy o splácení, popřípadě o dalším prodeji, které
sahají až po rok 1604. Z následujícího roku 1605 vesměs zápisy chybí, tato situace je ohlasem
tragického vpádu bočkajovců, který se zde cituje jako „nepřátelský vpád“.8 U mnoha usedlostí
je poznámka „pusté“ nebo se nemovitost při dalším prodeji uvádějí jako „požár“. Další záznamy
opět navazují po několikaleté odmlce a plynule pokračují až k roku 1618. Po tomto datu je
u naprosté většiny usedlostí poznámka „pusté“ a další záznamy končí, nebo se znovu objevují
až ve třicátých a čtyřicátých letech. Poslední zápisy – ovšem jen u některých nemovitostí –
pocházejí z let 1660-1662. Pouze u městských domovních knih zápisy pokračují a jsou vedeny
až do konce 18. století, ojediněle až do začátku 19. století, kdy byly staré domovní knihy
nahrazeny centrální německy psanou evidencí domů na předtištěných formulářích. Zápisy
v sirotčích knihách sahají plynule po rok 1618, který jen výjimečně překračují.
K celkovému provedení dokumentů lze připojit poznámku k jejich jazyku, slohu
a vzhledové úpravě. První zápisy z přelomu 16. a 17. století jsou ohlasem vysoké úrovně
renesanční vzdělanosti a kultury. Některé exempláře mají kaligraficky provedené titulní
listy, ozdobná záhlaví jednotlivých položek, často s písařskými ozdobami, písmo je pečlivé
a dobře čitelné, obsah věcný a významově srozumitelný. Tato situace doznívá ještě po
Bílé hoře, avšak již u zápisů z třicátých a čtyřicátých let se začíná projevovat povrchnost,
do jazyka pronikají germanismy, místy se objevují i německy psané záznamy. Zároveň lze
sledovat výrazné zhoršení životních podmínek a pauperizaci obyvatel v městě i na celém
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Srov. jeho závěť v M a t ě j e k, F. (ed.): Moravské zemské desky III. Kraj olomoucký. Praha 1953, č. 8 na
s. 332-335.
Jan Diviš z Žerotína a na Židlochovicích, jeden z poručníků nezletilého majitele strážnického panství Jana
Fridricha z Žerotína, píše 6. srpna 1605 do Basileje: „Oznamuji Vám, že na panství strážnickém nemáte jakž
Strážnice, tak městeček ani žádný vsi celý, neb všecko od nepřátel vypáleno a vyplundrováno jest v tom celým kraji
strážnickém týměř až po Hustopeč.“ ZA Opava, pobočka Olomouc, fond RA Žerotínů Bludov, knihy č. 18
(Kopiář české korespondence Jana Diviše z Žerotína), f 392a. Při bočkajovském vpádu přišla Strážnice
o většinu starších písemností, byly zničeny rovněž všechna řemeslnická přivilegia a artykule. Domovní a
sirotčí knihy se uchovaly, protože byly uloženy na zámku.

panství, která se projevuje v nesoustavných a pouze příležitostných splátkách nemovitostí,
a to vesměs jen v malých částkách. Podle pokračujících zápisů v městských knihách, stejně
jako podle jiných archivních pramenů, můžeme sledovat další vývoj česky vedené písemné
agendy, v níž se v průběhu 18. století stále více objevují germanismy. Vlivem byrokratického
úřadování městského magistrátu v první polovině 19. století dochází nejen ke slohovému
a obsahovému rozmělňování dokumentů, ale i k naprosté degradaci českého jazyka. Navíc od
konce 18. století byla úřední agenda vedena důsledně v němčině, kterou úřednictvo ovládalo
nesrovnatelně dokonaleji než svoji rodnou řeč.

Námětové okruhy
Při hodnocení zveřejněných přepisů domovních a sirotčích knih se nabízí široký tematický
okruh studia a mnohostranná škála využití získaných poznatků. Texty domovních knih
poskytují především dokonalý přehled o počtech gruntů či usedlostí v lokalitách, včetně
příslušných výměr polností. Kromě poznatků o velikosti sídel získáváme rovněž představu o
rozmístění příslušných jednotek v jejich zástavbě (půdorysu).9 Při záznamech bylo zachováváno
pomyslné číslování a pořadí domů v obecném označení od „dolního konce“ po „horní konec“
a odtud nazpět opačným směrem.10 Někde je další text knihy uveden – zhruba uprostřed
číselného pořadí – poznámkou „druhá strana“ (Radějov), „druhá strana Závodí“ (Velká nad
Veličkou). Při rozlišení této situace lze uvést pozoruhodný detail, že obecné dělení sídla na
„dolní“ a „horní“ část vycházelo nejen z terénních podmínek, ale současně i podle toho, že
za „dolní“ část byl považován začátek sídla směrem od města – střediska panství. Uprostřed
sídla bývá uváděn „radní dům“ nebo „rathauz“, na jeho koncích „chalupy pastuší“ (Rohatec) či
„pastýřská chaloupka obecní“ (Tvarožná Lhota) ap.
Jako příklad bychom mohli uvést podhorskou obec Velkou (Hrubou) Vrbku, kde na konci
16. století identifikujeme tuto skladbu: z celkového počtu 71 usedlostí byly 4 celolány (včetně
zákupného fojtství), 1 třičvrtilán, 41 pololánů, 2 čtvrtlány, 20 podsedků, 2 půlpodsedky
a 1 mlýn. Podle sledu popisovaných jednotek lze rovněž určit začlenění jednotlivých druhů
usedlostí v půdorysu sídla: usedlosti s velkou výměrou polností tvořily jádro původní osady,
v němž se v té době jen výjimečně objevovaly dělené usedlosti s menší výměrou. Naproti
tomu na okrajích sídla se nacházely pouze usedlosti s menší a nejmenší výměrou, jako byly
podsedky a půlpodsedky. K celkovému obrazu soudobého sídla náleží lokalizace mlýna, který
stál u rybníka pod vesnicí.
Obdobný model členění poskytuje nížinná obec Rohatec, kde navíc byla zastoupena
rybářská část, jak bylo obvyklé u všech sídel v blízkosti toku řeky Moravy. Z celkového počtu
78 usedlostí bylo 14 rybářských gruntů,11 16 pololánů, 46 podsedků (z toho 19 v oddělené
kolonii - „usedlí lidé u přívozu“), farní dům a pastouška. V Rohatci nacházíme pokročilejší
vývojový stupeň, kdy původní usedlosti s větší výměrou byly povětšině již rozdělené, jak
dokládá i nepravidelné rozmístění jednotlivých sídelních jednotek v půdorysu vesnice.
Centralizované umístění měly pouze rybářské grunty a zmíněná přívozská kolonie.
V jiných příkladech bychom mohli uvést údaje o velikosti dalších sídel na strážnickém
panství. V Kněždubu je prezentováno toto složení usedlostí: z celkového počtu 91 domů bylo
34 pololánů, 4 čtvrtlány a 50 podsedků, dále radnice a dva svobodné dvory nižší šlechty.12
9
10
11
12

K rekonstrukci originálních půdorysů jednotlivých obcí můžeme úspěšně využívat příslušné plány
stabilního katastru, které zobrazují – kromě domkařské zástavby a jiných mladších zásahů – ještě původní
situaci, zachycenou v domovních knihách z přelomu 16./17. století.
Toto označení pozdějšího původu samozřejmě v knihách není uvedeno. Číselné označení domů, používané
v domovních knihách, se však uchovalo až do přečíslování v osmdesátých letech 19. století a ve skryté
podobě se dá identifikovat i v dnešním číslování obcí.
K těmto gruntům nepřináležela obvyklá výměra polnosti, určující byla „říka“ (část řeky Moravy), dále
štěpnice a louka (po jedné i více), někdy rovněž vinohrad a chmelinec.
Dvůr Sebolda Čačka z Herndorfu se nacházel na okraji vesnice, na „dolním konci“ směrem ke Strážnici;
v roce 1614 byl prodán Janovi Rejtejnovi z Varjelit. Druhý dvůr, náležející Šťastnému Matuškovi z Topolčan
a po něm Jeremiáši Michálkovi z Čachtic, ležel uprostřed vesnice; z něho vznikl později kněždubský dvůr
ke strážnickému panství.

Ze skladby můžeme odvodit pokročilé dělení původních usedlostí, které ležely vedle sebe
v celém areálu vesnice. Přesto i z této situace lze rekonstruovat polohu pololánických usedlostí
v původním umístění a podsedky na okrajích sídla. Městečko Velká nad Veličkou mělo v obou
částech, Městečku a Závodí, celkem 263 usedlostí (včetně radnice, bratrského domu a tří
mlýnů). Lipov jako druhé městečko panství obsahoval celkem 144 usedlostí (včetně radnice a
dvou mlýnů). U tohoto městečka lze upozornit na výskyt usedlostí, označených jako „hoštáky“
a soustředěných ve stejnojmenné části sídla; toto označení se ve větší míře vyskytuje také
v Radějově.13 Nejmenší osadou panství byl Suchov, kde se nacházelo pouze 31 usedlostí.
Zde se sice na některých místech rovněž citují „knihy staré purgkrechtní“, ale více se vyskytují
záznamy „podle vrubu“ či „podle vrubuov“ a splácení nemovitostí „podle zřezání z téhož vrubu“.
Zcela jiný obraz poskytují rozbory domovních knih ze samotného města Strážnice,
obývaného rozrůzněnou skladbou sociálních vrstev - měšťany, řemeslníky, Židy, početnou
rolnickou složkou a městskou chudinou, která se ovšem v domovních knihách neuvádí. Zde
je možno propojit údaje o počtech domů s bližšími poznatky demografického charakteru.
V několika samostatných a víceméně i samosprávných městských čtvrtích (viz tabulka I)
lze napočítat před bočkajovským vpádem v roce 1605 celkem 469 domů nebo usedlostí. Na
základě tohoto množství je možno rekonstruovat předpokládanou lidnatost města, která se
zřejmě pohybovala v rozmezí 3800-4300 obyvatel.14 Obdobně bychom mohli postupovat také
u městeček na strážnickém panství, Lipova a Velké nad Veličkou, ale i u všech ostatních sídel
na strážnickém panství.
Jiným pozoruhodným námětem je skladba a původ obyvatel na strážnickém panství.
Kromě převládajících starousedlíků, složených z autochtonního obyvatelstva a z vrstvy
předchozích přistěhovalců, jejichž původní provenience je již nezjistitelná, poskytují prameny
přehled o soudobém přistěhovalectví v daném období přelomu 16. a 17. století. V tomto
proudu zaujímá podstatné místo Slezsko („Slizsko“, „Slisko“) a Polsko, tyto nové osadníky
nacházíme ponejvíce v Nové Lhotě, Javorníku, Kněždubu, ale i v samotné Strážnici. Nejčastěji
jsou označováni příjmením Slezák, Polák, Polách, Poláček či Polášek, Lech, můžeme je
identifikovat také podle příjmení (Karvinský, Kunčický, Ostravský, Těšínský, Čerlucký,
Skřinař ad.), ale i podle křestních jmen (Vojtek, Guncek, Štefek, Hedvika). Jinou otázku
představuje obyvatelstvo z německého jazykového prostředí, které bylo v naprosté menšině
a nacházíme je nejen ve Strážnici, ale ojediněle i ve vesnicích na panství. Objevují se rovněž
stopy chorvatské kolonizace, obvykle spojené s příjmením Charvát. Kupodivu nacházíme jen
málo příjmení, která by dokládala větší přítomnost obyvatelstva slovenského původu. Kromě
obecně rozšířeného příjmení Slováček, které nemusí vždy svědčit o přímém přistěhovalectví,
lze s tímto národnostním prostředím spojovat především příjmení Slovák, hodně rozšířené
v městě i na venkově. Ve Strážnici je doložena také přítomnost obyvatelstva italské národnosti.15
Další okruh poznatků poskytuje sledování vztahů mezi městem a venkovskými obcemi,
především v otázce přistěhovalectví obyvatelstva. Jak se zdá, tyto vztahy byly pouze
jednostranné, a to v přílivu venkovských obyvatel do města. Pokud není v pramenech uveden
přímý údaj, lze tak soudit podle srovnávání shodných příjmení nebo podle splátek nemovitostí
či sirotčích pozůstalostí do venkovských obcí. Podle těchto dokladů byly v tomto směru
nejtěsnější vztahy s okolními vesnicemi Petrov, Radějov a Tvarožná Lhota, ale nacházíme
i nikoliv ojedinělé případy ze vzdálenějších městečcích Lipově a Velké nad Veličkou.
Podle dochovaných knih můžeme sledovat také rozšíření vinné révy a názvy vinohradních
tratí. Pěstování vinné révy je doloženo ve všech obcích strážnického panství počínaje od
Velké nad Veličkou, zatímco výše položené obce Suchov, Javorník a Hrubá Vrbka neměly
vlastní vinohradní trati a využívaly vinohrady v sousedních níže ležících obcích. Mnoho
důležitých zmínek o vinohradnictví nacházíme už v domovních a sirotčích knihách obcí,
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Název z německého Hofstadt („Hofstat“), původně ve smyslu půlpodsedek či „malý podsedek“, ale zde
pravděpodobně už i jako domkař - chalupník. V soudobých pramenech se hoštáky ojediněle uvádějí ještě
v domovních knihách ze Suchova, Nové Lhoty a Tvarožné Lhoty. V pauperizovaném Radějově je známa
z 19. století vrstva domkařů bez polností, kteří se nazývali „hoštáčníci“ a „půlhoštáčníci“, jejich domky
„hoštáky“ a „půlhoštáky“ a celé části obce se říkalo „Hoštáky“.
Srov. C h o c h o l á č, B. – K n o z, T.: Žerotínské století. In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 113.
K přehledu o původu obyvatel v městě Strážnici srov. P a j e r, J.: Strážnice v pozdní renesanci (Studie
o městě a obyvatelích na konci 16. a začátku 17. století). In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 165-170.

ovšem nejcennější údaje k tomuto tématu přinášejí tři dochované horenské knihy. Horenská
kniha z Kněždubu obsahuje několik set záznamů o kupech a prodejích tamních vinohradů
z let 1609-1831. Kněždubská „hora“ (vinohrady) byla po Strážnici a Lipovu rozlohou největší
na celém panství, je svědectvím vinohradnických tradic v dnes už zcela nevinařské obci.
Rozlohu soudobých vinic dokládají četné názvy vinohradních tratí: největší byla Lesková hora
(také Leskovce či Leskovky), dále Kuní hora, Veselá hora, Vlčí hora, Dobrá hora, Fryzáky
a některé menší tratě, jako Závistné, Krátké, Zadní a Pražměnka. V Kněždubu vlastnilo
vinice rovněž mnoho přespolních lidí z Lideřovic, Vnorov, Veselí nad Moravou, Hroznové
Lhoty, Tvarožné Lhoty, Tasova, Kozojídek, Žeravin, Hrubé Vrbky, ojediněle i ze Strážnice
a Radějova, ale také ze Starého Města, Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Vrbovců.16
Splátky z vinohradů byly promíjeny, pokud se v příslušném roku nic neurodilo, nebo naopak
se platily každoročně a pak byla ve smlouvě formulka „uroď se neb neuroď“ či „buď ouroda neb
neouroda.“
Ze sirotčích knih máme podrobné informace o poddanských poměrech na strážnickém
panství. Pomineme-li povinnosti majitelů poddanských usedlostí, stanovené především
v urbáři z roku 1617, zůstává ještě mnohostranná oblast, dotýkající se života obyvatel. Jedním
z námětů je například zbíhání poddaných z osazených gruntů a stěhování na jiná panství.
Z města nejsou o této situaci prakticky žádné záznamy, opouštění gruntů se zvyšovalo
úměrně k vzdálenosti vesnic od centra panství: v nejbližším okolí spíše ojediněle, zatímco
v nejvzdálenějších obcích strážnického dominia, nazývaného „horní“ panství (dnešní
národopisný region Horňácko), nabývalo zbíhání poddaných skutečně masového měřítka.
U takových sirotčích poddaných bývá připojena poznámka „své vůle užívá“ nebo „nestaví
se k rejstrům“ a jejich sirotčí „spravedlnost“ propadla majiteli panství. Dalším jevem bylo
propouštění z poddanosti a stěhování obyvatel na jiná dominia. Pokud se tak dělo s povolením
vrchnosti, sirotčí majetek poddaným zůstával. V opačném případě majetek opět přešel na
majitele panství, například se zdůvodněním pro nepovolený sňatek nevěsty: „že v řádu nestála
a bez vuole vrchnosti se vdala“ (Hrubá Vrbka).
Vrchnost si také vybírala mezi venkovskými poddanými a povolávala je do svých služeb.
Například Jíra Šimeček z Hrubé Vrbky a Mikuláš Všetečka z Javorníka sloužili na strážnickém
zámku jako drábi, Mikuláš Tichý z Velké nad Veličkou byl na zámku klíčníkem, Jíra Kopřiva
z Kněždubu tam pracoval v pekárně a jeho rodák Martin Duchoněk „ten v kanceláři na zámku
slouží,“ 17 podobně Mikuláš Janových, Pavel Javornický a Jíra Turek z Javorníka pracovali
ve strážnickém panském dvoře. U Zuzany Školudové z Hrubé Vrbky je poznámka, že „za
kuchařku v Strážnici u Bratřích ve zboře zůstává“ a Kateřina Martináková z Tvarožné Lhoty
sloužila u strážnického evangelického kněze Jana Miletínského.18 Přesto se mohli poddaní
vyučit řemeslu nebo navštěvovat i školy, ovšem opět s povolením vrchnosti. Tak Jíra Šimečkův
z Javorníka chodil do školy v Blatnici, sirotci Mikuláš a Jíra Nezdenští z Radějova navštěvovali
školu (asi bratrskou) v Nivnici, Jan Kučera ze Zvolenova se školil u bratří v Podivíně,
nejprve u Daniela Dolfina a pak u Jiříka Lachusta, mlynářský syn Jan Mezný z Velké nad
Veličkou se vzdělával u bratra Jana v Hodoníně a Jan Konečný, syn mlynáře z Petrova, byl
na „literním“ učení – nepochybně u svého strýce Matouše Konečného – až v Mladé Boleslavi
(srovnej dále).19
Sirotčí knihy podávají množství dalších zpráv podle rozmanitých námětových okruhů
a zorných úhlů. Odsud se například dovídáme o početnosti dětí v rodinách a jejich úmrtnosti,
poznáváme frekvenci křestních jmen a dochovaných nejstarších příjmení.20 Ve spolupráci
se soudobými domovními knihami lze vytvořit mnoho přehledů a statistických výkazů,
zahrnujících jednotlivé obce nebo celé panství. Uvedená témata jsou míněna jako náměty
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Citováno podle popularizačního příspěvku P a j e r, J.: Nové prameny k dějinám Kněždubu. Kněždubský
zpravodaj 2005, č. 1, s. 19-21.
Sirotčí kniha pro Kněždub, f 18a a 60a.
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v pozdní renesanci, c. d., s. 165-168.

pro další studium, samozřejmě se dá stanovit i celá řada dalších. Jako příklad můžeme uvést
povšechné zpracování a využití těchto pramenů pro obec Hrubou Vrbku. 21
Prameny poskytují údaje o obyvatelích Hrubé Vrbky, především o jejich jménech a rodinách.
Nejstarší příjmení, z nichž většina už dávno vymizela, jsou nezvyklá: Baček, Barinus, Ďatel,
Fiant, Fifík, Horčica, Hurýšek, Hyjač, Kavják, Klamba, Koplo, Kutějka, Macigal, Onučka,
Ožvalda, Sečna, Skřipa, Školuda, Trachta, Trubač, Vejskal. Objevují se však i příjmení, která
se v obci dochovala dodnes: Mikloš (později Miklošek), Mlýnek, Rumíšek, Šácha, Škoda,
Zálešák, a v návaznosti i další novodobá příjmení, jako Čambal, Hošek, Hránka, Zdeněk
a další. Některá stará příjmení vznikla z původních - nejčastěji dvouslovných – přezdívek:
Kejchavka, Močihuba, Mřihlad, Vrtihrach, Zvedinos. V podstatě lze říci, že obě knihy
zachycují ještě původní obyvatelstvo, než je překryly další přistěhovalecké vlny po válečných
událostech.
Sirotčí knihy poskytují rovněž dokonalý přehled o počtech dětí v rodinách a jejich křestních
jménech. Vysoká úmrtnost dětí byla příčinou, že jejich počet v rodinách byl malý, obvykle
tři až pět, ale často pouze jedno nebo dvě. Přesto nejsou výjimečné ani velmi početné rodiny.
Uvádím několik příkladů: v roce 1593 zůstalo po zemřelém Jírovi Vracovském 11 dětí, a to
Duchek, Toman, Štěpán, Markéta, Jan, Mikuláš, Jíra, Matěj, Martin, Pavel a Barbora. V roce
1600 zbylo po nebožtíku Václavu Hoškovi 10 dětí: Jan, Matěj, Petr, Filip, Běta, Markéta,
Kuna, Anna, Barbora a Markéta mladší s druhou ženou. Z roku 1606 se uvádí v pozůstalosti
Martina Kačera 9 dětí: Anna, Zuzana, Dorota, Kateřina, Jíra, Pavel, Martin, Jan a Marek.
(Jiná soudobá mužská křestní jména: Bartoň, Daněk, Eliáš, Šimek, Zachariáš, ojediněle
i Bernart a Kryštof.) Ze záznamů vyvstává také vysoká úmrtnost rodičů. Pokud umírali
otcové rodin záhy, matky-vdovy se kvůli sirotkům co nejdříve znovu provdávaly. Bylo to
ovšem i opačně, protože v sirotčích soupisech se velmi často uvádí na místě matky „macocha“.
Z dalších zmínek si lze vytvořit představu o náboženských poměrech v Hrubé Vrbce.
Podle častých odkazů na zbor se můžeme domnívat, že obyvatelstvo obce náleželo vesměs
k českobratrskému vyznání. (V obcích, kde existoval kostel, se obyvatelstvo hlásilo ke dvojímu
vyznání, bratrskému a utrakvistickému.) Údaj z roku 1610 dokládá rozšiřování bratrského
areálu: tehdejší fojt Jan Miklošů daroval grunt č. 21 „i s tím půl lánem roli na stavení domu
bratrského, za kterýchžto grunt obec vrbecká dali jemu louku slove Na zbytcích.“ V roce 1602 zde zemřel
bratrský kněz Martin Šácha, v jehož pozůstalosti se vyjmenovává také 28 knih s náboženským
obsahem.
Nejzámožnějším obyvatelem Hrubé Vrbky byl fojt Janoš Tvrdoň, který v roce 1570 koupil
původní zákupné fojství s lánem roli a řeznickou jatkou. Když v roce 1599 zemřel, zůstal po
něm značný majetek: v hotovosti na tolarech a dukátech 2806 zlatých, uložených na radnici
v Uherském Hradišti, nemovitý majetek byl odhadován na 1700 zlatých. Při srovnání se
soudobými cenami by bylo možno za takové jmění koupit třeba 10 velkých pololánických
usedlostí nebo na 50 vinohradů. V okolních vesnicích zajisté nebyl nikdo zámožnější, 22 ale
v městě Strážnici lze najít rovnocenné majetkové srovnání se jměním Martina Mitmánka,
někdejšího strážnického purkmistra a majitele výsadního domu na rynku, který zemřel v roce
1601.23 Tvrdoňův značný majetek vznikl zřejmě z prodeje vína, protože v seznamech dluhů
jemu povinných čteme i nemalé položky za dodané víno do Velké nad Veličkou, Uherského
Hradiště a Uherského Brodu, ba až do Vizovic.
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Ke starousedlému městskému obyvatelstvu patřili rovněž Židé, kteří obývali zvláštní část
města s vlastní samosprávou. Domovní kniha pro výsadní domy a Židovskou ulici přináší
soupis podsedků se jmény židovských obyvatel, která se objevují i na venkově. Strážničtí Židé
zde vystupují v roli finančníků, kteří půjčovali menší i větší obnosy peněz, brali do zástavy
cennosti a usilovali o nabývání nemovitostí i vinohradů. Souhrn údajů poskytuje barvitý obraz
o životě a finančním podnikání židovské komunity ve Strážnici.
Zadluženost venkovského obyvatelstva u Židů měla různou intenzitu. Například v Rohatci
a v Nové Lhotě nejsou takřka žádné záznamy o židovských dluzích, ojedinělé zápisy s malými
peněžními částkami nacházíme v Hrubé Vrbce, Lipově a Javorníku. Naproti tomu obyvatelé
z obcí v okolí města, jako byl Petrov, Zvolenov, Radějov, Kněždub a Tvarožná Lhota, měli
značné dluhy u strážnických Židů. Například v Radějově u gruntu č. 64 je poznámka: „Ten
grunt jest podstaven Pinkusce Židovce v takovém spůsobu, aby Štěpán Bělobrad z něho té Pinkusce
15 zl vyplatil.“ 24 Také radějovský mlynář měl značné potíže s vyplácením svého zadluženého
mlýna u strážnického Žida Michala koželuha, který mu půjčil 58 zlatých na vysoký úrok. 25
Jiný strážnický finančník Šalomoun Žid koupil v roce 1594 podsedek ve Velké nad Veličkou,
který hned vyměnil za sousední, platil po dva roky a pak se už neuvádí. 26
Stav zadluženosti vesnických obcí u strážnických Židů můžeme názorně sledovat
v Petrově, kde někteří obyvatelé byli dlužni třem až pěti židovským věřitelům naráz. Tak po
Staňkovi Bartoňovém zůstaly dluhy: „Holomkovi Židu do Strážnice 16 zl, Šalomounce Židovce
do Strážnice 8 zl, Dobrušovi Židu do Strážnice 4 zl, Jozefovi Židu do Strážnice 1 zl 15 gr“; po
Tobiáši Mlynářovi: „Pinkusce Židovce 8 zl, Danielovi Židu 24 zl, Aronce Židovce 4 zl, Chaskovi
Židu 14 zl 17 gr 1 den“; po Lukáši Krejčířovém: „Abrahamovi Židu Holomkovi 13 zl, Danielovi
synu Mojžíšovi 1 zl 24 gr, Šerému Židu 1 zl 10 gr“; po Jírovi Charabcovi: „Dobrušový[mu] zeti
Židovi dluhu 12 zl 15 gr, Mojžíšovi Danielový[mu] synu 18 zl, Davidovi Holomkovýmu strejci
12 zl, Levovi Šalomounčiné[mu] 3 zl 8 gr, Šalomounce Židovce 2 zl 15 gr.“ 27
Texty domovních a sirotčích knih obsahují „mezi řádky“ ohlasy historických dějů a uvádějí
mnohé kulturní zajímavosti. Tak třeba v sirotčích výdajích u Jiříka Hrotka ze Zvolenova se
k roku 1612 uvádí položka „za šabli, kdy na vojnu do Polsky jíti měli 6 zl.“ 28 Údaje o válečných
událostech nacházíme také v dalších soudobých pramenech. Například v sirotčích knihách
se po vpádu uherských povstalců v roce 1605 poměrně často objevuje u jmen rodinných
příslušníků, ba někdy i celých rodin, poznámka „zajatý od nepřítele.“ Vykupování rodinných
příslušníků ze zajetí dokládá zápis z Velké nad Veličkou k roku 1614 u Jana Mezníka: „což
jest do Trnavy na vejplatu [...] z Budína z zajetí nepřátelského zaplatil.“ 29 V této souvislosti je
rovněž zajímavý údaj, objevující se v některých výdajových položkách sirotčích knih z Hrubé
Vrbky a Lipova: „na Tatary zbírky, aby nepálili“, který prozrazuje vybírání výpalného od Turků
a Tatarů, Bočkajových spojenců.
Také horenská kniha z Kněždubu se zmiňuje o některých událostech ze soudobého života
obce. Dovídáme se zde, že v roce 1639 obec pokládala splátky za kostelní zvon mistru zvonaři
do Uherské Skalice.30 Poměrně časté jsou i zápisy o pohnutých osudech obyvatel. Kolem
roku 1600 je doložen zápis o Matěji Majůvkovi, „kterýž pro přestoupení Božího přikázání
mistrem popravním za bránú města Strážnice, jenž slove Veselskou, své skončení vzal a sťat byl.“ 31
K roku 1668 čteme v horenské knize, že Jíra Koníček „skrzeva ruce pohanské tatarské jest zabit
a manželka jeho od těch Tatarů i s dítkami jest vzata.“ 32 Podobně byli zajati od Turků a Tatarů
také Matouš Procházka a Kateřina Chovancová. O Ondřeji Sekáčovi je poznámka z roku
1682, že „nešťastnú smrtí z toho světa zešel a od Tatarů jest i s manželkú svú zabit.“ 33 Jindy zase
najdeme zápis (z roku 1690) o verbování na vojnu: „Poněvadž J.M. Cí[sařská] potřebuje vojáků,
týž Martin Smolař dal se zverbovat za dědinu Kněždub.“ 34
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Sirotčí knihy obsahují rovněž množství cenných dokladů o hmotné kultuře obyvatel,
především o lidovém oděvu, který se popisuje ve velmi detailním výčtu, často s uváděním
speciálních názvů. Spíše informativní charakter mají soupisy domovního zařízení,
hospodářských nástrojů a řemeslnických dílen, vzácně jsou uváděny také zbraně, případně
knihy.35
Podle dochovaných sirotčích inventářů si můžeme vytvořit představu o starších podobách
lidového oděvu, především pro ženský oděv. Běžně jsou zastoupeny názvy oděvních součástek
„letnice“, „rukávce“, „fěrtoch“, jak se dodnes dochovaly v lidovém oděvu. Objevují se zde také
názvy dalších součástek, jako je „karmazínový kabátek“ (Petrov), „kabátek šamlatovej“ (Radějov,
Tvarožná Lhota), „obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami“ (Kněždub),
případně „mezulán na kabátek“ (Lipov). Tuto součástku lze nejspíš ztotožnit s ženským
kabátkem, jak jej známe z horňáckého kroje. Snad také výraz „kolárek“ (Kněždub, Lipov) nebo
„kolárek damaškový“ (Petrov) může být spojován s límcem, nejedná-li se ovšem o krejzlík, tedy
součástku z městského oděvu.
Z popisovaných oděvních součástek lze upozornit zvláště na pokrytí hlavy. Jsou to
původní šatky, které se někde uvádějí také jako „roušky“, „rúšky“. Nejnázorněji je přibližuje
položka z Kněždubu ve znění „šatky na hlavu z krajkou a bez krajků“. Patří k nim i tzv.
„brněnky“, citované v Tvarožné Lhotě a Lipově, byly také „hedbávné“ nebo „prosté“ (konopné).
Další pokrývky hlavy, „plachetky“, popřípadě „plachetky oděvací“, jsou uváděny běžně, některé
i podle velikosti, jako například v Tvarožné Lhotě „koudelné plachetky po třech loktech“, tedy
pozdější známé „tříloketky“. Z národopisného materiálu jsou neznámé „čepice popelicí“, které
se v soupisech často uvádějí jako běžná součást oděvu té doby (Radějov, Tvarožná Lhota,
Kněždub). Pravděpodobně se jedná o kožešinovou (kuní) čepici pro ženy, která přežívala ze
středověkého oděvu.
Ze svrchních součástek uvádějí seznamy mnoho dokladů zvláště k ženskému kožichu,
který se mnohdy označuje jako „kožich králíkový“, „kožich ženský králíkový“ (Tvarožná Lhota,
Kněždub), případně „kožich šamlatový“ (Velká nad Veličkou). Četné zmínky o pořizování
těchto součástek jsou obsaženy hlavně ve výdajových položkách sirotčích knih. Tak v Tvarožné
Lhotě se uvádějí položky: „Kateřině dáno na díl její na koupení kožicha 2 zl“ (1603); „Zuzanně
dáno z poručení J.M. Paní na kožich 6 zl“ (1603).36 Podobně v Lipově: „Babuši dáno na díl její
na kožich 4 zl 15 gr“ (1604); „Kateřině dáno na díl její na kožich 2 zl (1603); dáno Dorotě na
kožich 5 zl“ (1596).37 Také ve Velké nad Veličkou: „dáno Ance na díl její na kožich 2 zl (1595)“;
„dáno Ance sirotku na díl její na ukoupení kožichu a šatův choděcích 13 zl 15 gr“ (1595); „Kateřině
na kožich dáno 3 zl“ (1614).38 V Javorníku: „Zuzanně dáno z dílu jejího na kožich 2 zl 25 gr“
(1599).39 Za těmito položkami obvykle následují výdaje na svatbu či svatební veselí. Původní
domněnku, zda se nejedná o obřadní mentýk pro ženy, potvrzují další údaje z Hrubé Vrbky,
kde se přímo uvádí: „z poručení J.M. Paní dáno Kateřině na mentlíček peněz hotových na díl
její 8 zl 15 gr“ (1613); „z poručení J.M. Paní Kateřině [...] na zjednání mentlíčku 2 zl“ (1613);
„Kateřině [...] na koupení mentlíčku z poručení Její [Mil]osti Paní 4 zl“ (1613).40 Podobný zápis
najdeme rovněž z Velké: „Lukáš Ondřejových [z] Souchova na díl Anny manželky své srazil sobě,
což dlužen byl peněz hotových a za mentýk 9 zl“ (1607).41 V přímé souvislosti je další údaj
rovněž z Velké nad Veličkou: „přijato od Mikuláše Mirošovského za gr[unt] za 2 leta 16 zl. Ty
sou vydané k svadebnímu veselí a za kožich šamlatový Zuzanně“ (1617).42 Tato ženská obřadní
součástka se rozlišovala od jiných kožichů, které se uvádějí jako „kožich veliký“ (Zvolenov),
„kožich oděvací“ (Kněždub), „kožich oděvací frnštatový“ (Lipov), „kožichy liškové podšité“ či „šuba
liškami podšitá“ (Lipov).43 Na rozdíl od ženských mentýků se jen ojediněle cituje mužský
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mentýk, a to pouze v Radějově: „mentýk po otci šacován za 3 zl“ (1618).44 Nepochybně se
v tom odráží zvyklost, doložená i z pozdějšího období etnografickými výzkumy, že nevěsty si
pořizovaly obřadní mentýky k svatbě nově, na což dohlížela i vrchnost, jak dosvědčují uvedené
formulace „z poručení Její Milosti Paní“, zatímco muži mohli použít i starší součástky, třeba
z rodinného dědictví. V souvislosti s mužským svrchním oděvem se ještě objevují položky
z Petrova: „sukna, což sobě na kabát koupil 4 lokty po 14 gr za 1 zl 26 gr“ a z Velké nad Veličkou:
„Šimkovi za 4 ½ lokte soukna na kabát 1 zl 15 gr, od šití kabátu 6 gr“.45 V tomto případě by se
mohlo jednat o svrchní mužský kabát, tedy součástku, kterou známe z dnešního horňáckého
oděvu.
V citovaných soupisech nebo ve výdajových položkách sirotčích knih se uvádějí také
materiály pro výrobu oděvních součástek. Samozřejmě převládá konopné plátno, v některých
případech (pro nejvšednější pracovní oděv) jsou součástky zhotoveny i z koudelného plátna.
Na druhé straně se objevují dražší a vzácnější materiály, od „lněného“ plátna, takto označeného
pouze v Lipově a všude jinde jako „tenké“, k němuž lze přiřadit i „sliské plátno“ (slezské), až
po hedvábí a damašek.46 Z výzdobných technik lze upozornit – kromě již uvedeného použití
krajky – na „malování“, tedy výšivku, výslovně citovanou pouze v jednom případě (Lipov).
Uvedené prameny obsahují také zmínky o soudobých proslulých i méně známých
osobnostech, které byly významnými činiteli Jednoty bratrské nebo jiných vyznání.
Ve strážnických domovních knihách je přesně doložen obecně známý údaj ze životopisu
J. A. Komenského, který v letech 1604-1605 studoval na strážnické bratrské škole a bydlel
u své tety Zuzany Komněnské na Suchém řádku.47 Také rodina jeho strážnického spolužáka
a pozdějšího náboženského vizionáře Mikuláše Drabíka se v pramenech několikrát vyskytuje.
Jeho otec Jan Drabík byl předměstským konšelem, v roce 1600 zakoupil výsadní dům na
rynku a zastával funkci městského rychtáře.48 Za strážnického rodáka bývá označován
rovněž Matouš Konečný, senior Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Jeho jméno se vyskytuje
v Petrově, kde dědil část majetku po svém bezdětném bratru, mlynáři Pavlu Konečném.49
Ve Velké nad Veličkou zemřel v roce 1618 dvojctihodný kněz Daniel Dvorský, známý jako
pokračovatel tzv. Bartoškovy kroniky v Uherském Brodě.50
V ojedinělých zmínkách můžeme také sledovat používané názvy pro některé geografické
oblasti, ležící v přímém sousedství strážnického panství nebo v jeho blízkosti. Zdá se, že pod
označením „Horňák“ a od něho odvozeným „Horňácko“ se rozumí region Uherskobrodska nebo
Luhačovicka, odkud přicházeli noví osadníci. Například ve Tvarožné Lhotě se cituje Matouš
Horňák Sucholožský, jiní osadníci pocházeli z Bánova, Komně, Prakšic, Šumic, Nezdenic,
Záhorovic, Zádveřic, Vlachovic, Polichna i odjinud.51 Pozoruhodné je rovněž pojmenování
„Poduhří“, spojené nepochybně se sousedním Skalickem, zatímco označení „Bory“ či „Búry“
se používá dodnes. Vyskytuje se rovněž výraz „Slováky“ ve spojení „odešla do Slovák,“ který se
zřejmě také týká uvedených regionů přilehlých částí Slovenska.52
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Sirotčí kniha pro Radějov, f 294a.
Sirotčí kniha pro Petrov-Rybáře, f 13a; sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 496b. Je pozoruhodné, že
v obou citacích je zmíněno zhruba stejné množství sukna.
Tyto dražší materiály se nakupovaly u kramářů, jak svědčí položka z Lipova: „Janovi Vlachovi za ½ lokte
damašku 1 zl“ (1606). Sirotčí kniha pro Lipov, f 347b.
Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 93, f 148b.
Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 114, f 308a; domovní kniha pro výsadní domy, dům č. 13
(SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47), nepřepsáno.
Sirotčí kniha pro Petrov, f 159a.
Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 382a. Rok ani místo jeho úmrtí nebyly dosud
známy; srov. Zemek, P. (ed.): Bartoškova kronika. Uherský Brod 2004, s. 213.
U některých příchozích z této oblasti se objevuje také příjmení Záleský či Zálešák.
Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 117a; za 3 roky poznámka, že se „z Slovák navrátila a vina jí odpuštěna.“

Pravidla použitá při přepisu
Při přepisu originálních pramenů byly uplatněny zaužívané transkripční zásady, nikde
nebyla použita transliterace, která by značně ztížila přístupnost textů pro další použití. Podle
současných transkripčních pravidel bylo v textech opravováno pouze psaní velkých písmen
a diakritických znamének, nezbytná byla rovněž úprava interpunkce, bez níž by texty byly
málo přehledné a srozumitelné. Z toho vyplývá, že nebylo zachováno psaní velkých písmen
uprostřed věty či naopak malých písmen u osobních jmen, ani původní psaní měkkého
i a ypsilon, mnohdy hodně libovolné. Naproti tomu bylo zachováno původní použití spojek
s – z, nebo slov typu těžký – těšký, pročež – pročeš, nebožtík – neboštík, způsob – spůsob,
vyšší – vyžší, zaplacený – zaplatcený, také u dvojího psaní strážnický – strážnicský, rohatecký
– rohatecský, velický – velicský, Václav - Vácslav apod.
Jakékoliv případné další zásahy byly komentovány a v hranatých závorkách byly
rozepisovány všechny zkratky, jejichž zařazení v původní podobě by značně narušilo čitelnost
textu: p[an], s[irotek], sir[otek] i siro[tek], n[ebožtík], nebo[žtík] i nebožt[ík], g[runt] i gr[unt],
v[ědro], m[ěřice], mě[řice] i měř[ice], ach[tel] i acht[el], stejně jako písařské zkratky ut s[upr]
a či ut sup[ra] ad. Dále byly vypisovány pádové koncovky, v originálu naznačené zkratkou,
jako –ho, -mu a -ých.
Jiné a zaužívané zkratky byly ponechány, jejich psaní se však lišilo už v době vzniku
písemností, například u titulování: JMP či J.M.P. [Jeho Milost Pán], JHM či J.H.M. [Jeho
Hraběcí Milost], J.U.H.M. či J.V.H.M. [Jeho Urozená – Vysoceurozená – Hraběcí Milost],
také u jiných zkratek, jako je obvyklá formulka SRSAN či S.R.S.A N [slíbili rukou společnou
a nerozdílnou].
Další okruh zaužívaných zkratek se týká označování peněžní měny, která zde bývá
uváděna v moravském, českém, německém nebo rakouském počtu a ve vzájemných relacích
(přepočtech). Tak se vyskytují zkratky pro zlatý, v přepisu adekvátně jako R nebo zl [zlatý ve smyslu rýnský nebo moravský zlatý], fl [florén – zlatý], zlm [moravský zlatý], zlr [rýnský
zlatý], gr [groš], gr alb [groš bílý], den [denár], den alb [denár bílý], kr [krejcar] h [halíř],
v [vídeňský], v. v. [vídeňská valuta].
Psaní ostatních slov bylo ponecháno v původním znění: grunt – grunth – grundt,
leta – letha, rok – rokh, purgkmistr – purkmistr – purmistr – pulmistr – burmistr (analogicky
purkrechtní – purgkrechtní), sirotčí – sirodčí, knih – kněh, Zuzana – Zuzanna (analogicky
podle Anna), nebo starší způsob psaní ů jako uo (zuostalý, dědicuo).
Jiří Pajer
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Index těchto rejster purgkrechtních strážnických
i pro snadnější nález jednoho každého domů těchto,
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Dům
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

List

Jana Kavky ...............................
Jana Kučery ..............................
Honze Janoše .............................
Jiříka Hleděnohorského ...................
Jakuba Janky Vlacha ......................
Šimona Sládka ............................
Matěje Gergele ...........................
Tomáše Grausa krejčího ...................
Nárožní Jana Skřičky .....................
Druhý Jana Skřičky .......................
Matouše Urbanového .......................
Mikuoláše Hrdého .........................
Matouše Urbanového .......................
Jakuba Bernarta Opavského ................
Martina Melounka .........................
Viktorina Straky .........................
Pavla Linjenblota ........................
Daniele Bočka ............................
Jiříka Gergele ...........................
Jana Šrámka ..............................
Martina Mitmánka .........................
Tomáše Zejdy .............................
Bartoše Biskupicskýho ....................
Pavla Nejezchleba ........................
Jana Vlasáka .............................
Martina Hrdého ...........................
Jana Sokola stolaře ......................
Veroniky Vančurky ........................
Václava Reymunda .........................
Rathouz ..................................
Pavla Slavkovského .......................
Mikuoláše Modrého ........................
J.M. Pana Bředslavsk[éh]o ................
Kněze Jana Miletínskýho ..................
P.Dubry Věžníkovny .......................
Voldřicha Zuba krejčího ..................
Jana Štočka ..............................
Jana Michnova pernikáře ..................
Jiříka Pernikáře .........................
Lukáše Pernikáře .........................

1
13
27
37
49
61
63
85
97
109
121
133
145
157
169
181
193
205
217
222
241
253
265
277
285
291
313
325
337
351
363
376
387
399
411
415
423
447
459
471

2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Nikodyma Frozína Hrade[ckéh]o ...........
Zachariáše Macháčkova ...................
Jakuba Mazánka ..........................
Matěje Tučka ............................
Jíry Slováčkova .........................
Tobiáše Hulínskýho ......................
Bartoše Šlechty .........................
Jíry Prokšového .........................
Pavla Hulínského ........................
Daniele Kostického ......................
Jana Bílkova ............................
Špitál bratrský .........................
Tobiáše Káčerka .........................
Martina Mračny ..........................
Klimenta Kloboučníka ....................
Václava Mydláře .........................
Václava Okáče ...........................
Lázně ...................................
Daniele Šnoble ..........................
Matouše Sedláře .........................
Daniele Bellova .........................
Jana Lazebníka ..........................
Honza Knodera zlatníka ..................
Bolfa Sychlinka zahradníka ..............
Jana Polomského .........................
Zachariáše Čecha ........................
Jiříka Rysa stolaře .....................
Daniele Žida ............................
Davida Holomkového ......................
Geršle Žida .............................
Markusa Jozefa Vlacha zetě ..............
Izáka Michala kněze syna ................
Abrahama Šerého .........................
Davida Danhelového zetě .................
Fejtle krejčího .........................
Sorle vdovy .............................
Jakuba Chaska ...........................
Jakuba Noska sklenáře ...................
Abrahama provazníka .....................
Samuele kněze ...........................
Mojžíše Izrahelového ....................
Jakuba kněze ............................
Lazara Žida .............................
Abrahama Dlouhého Žida ..................
Lazara Michala ..........................
Jelena Šandrmana ........................
Hesa Brodského ..........................
Lazara syna Pinkuštiného ................
Špitál židovský .........................
Jakuba sklenáře .........................

483
495
507
519
531
543
555
567
579
591
603
615
627
639
651
663
675
687
701
713
725
737
749
761
777
785
797
809
821
833
845
857
869
883
895
907
1011
1023
1035
1047
1059
1071
1083
1095
1107
1119
1131
1143
1155
1165

3
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Arona Danielového syna ................. 1177
Škola židovská ......................... 1189
Jozefa Žida zlatníka ................... 1201
Davida Školného ........................ 1213
Jakuba Chaštiného muže ................. 1225
Markusa Lošica ......................... 1237
Leva Jakuba Čechového .................. 1249
Abrahama syna Mečířo[vého] ............. 1261
Hesky vdovy ............................ 1273
Mojžíše Danielového syna ............... 1285
Abrahama Holomka Žida .................. 1297
Šalomounky Židovky ..................... 1309
Jelena Davidového ...................... 1321
Izrahele kněze ......................... 1333
Pinkusky Židovky ....................... 1345
Samuele Danielového syna ............... 1357
Heršle Žida ............................ 1369
Lva Pinkusčiného syna .................. 1381
Izáka Poláka ........................... 1393
Izáka masaře zetě Davidového ........... 1406
Cehauz Izáka Mojžíše v nejposlednějším listu
To nic

4
1 Dům Jana Kavky

f 9a

Letha Páně 1562 podle zápisu knih starých purgkrechtních
v listu 5 Jan Kavka koupil jest duom svuoj od Jana Pekaře, tak
jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za 200 zl.
Více od letha 1562 na touž summu podle těch starých knih
Jan Kavka sám do letha [15]67 i z koupenými 95 zl vyplnil a na
vinohradě Jana Drahotouzskýho 105 zl odvedl, kterouž jest tenž
Jan Drahotoušskej na místě Jana Kavky letha 1590 doplnil.
A tak tenž Jan Kavka duom svůj zaplacenej a žádnému
v ničemž nezávadnej má.

5
2 Dům Jana Kučery
Ten
zápisu
mateři
kterýž

f 10a

Jan Kučera drží duom po nebožce Margitě Zvěřince podle
knih sirotčích starých červených v listu 92, vlastní
svej, se vším a všelijakým jiným jměním po ní zůstalým,
jest zouplna a docela zaplacený.

Leta 1596 při času s[vatéh]o Václava a za p[ana] purgmistra
Martina Mitmánka prodali fojt a starší bobalovští grunt svrchu
psaný po n[ebožtíku] Janovi Kučerovi zůstalý se vším je[h]o
příslušenstvím, tak jakž ho sám n[ebožtík] v užívání byl, a to
Mauricovi Khellerovi krejčímu za summu jmenovanou 400 zl.
Závdanku hned při odevzdávce položil fojtu a starším
bobalovským 50 zl a ostatek platiti má od leta 1597 při
Vánocích pořadně po 25 zl až do vyplnění sumy ut s[upra].
Odevzdán za volný a svobodný za purgmistra Jana Sokola na
rathauzi.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a i povinnosti všelijaké
Viktorin Straka, Jakub Bernart, Martinus Rožmberský, Pavel
Valentů slíbili R.S.A N.
Ta summa nahoře psaná náleží k vyzdvižení každého roku
fojtu a starším bobalovským.
Leta 1597 Mauric nadepsaný položil roční peníze 25 zl. Sou
odvedeny fojtu a starším bobalovským.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

6
3 Dům Honze Jonáše barvíře

f 11a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých červených
sirotčích, kteréž sou letha 1570 založené, v listu 61 vejš
psaný Honz koupil jest duom svuoj po nebožtíkovi Václavovi
Kameníkovi zůstalý za summu 245 zl. Na kteroužto summu do
letha 1594 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 140 zl a
tak ještě za něj dopláceti zůstává 105 zl. Ta summa náleží
sirot[kům] po tomž Václavovi Kameníkovi zůstalým, kterouž
platiti má od letha 1595 při Vánocích po 10 zl – 94 zl.
Též náleží na tomž domě Andresovi Šmitovi, co jest závdanku
souc na tomž domě položil i potomně, když jest z něho zběhl,
budouce tenž dům prodán a zůstávajíce po tomž Andresovi dluhu
nemálo, aby se odtud platiti mohly, co se bylo k ruce jeho
vydělalo, ještě by mimo těch 47 zl od Lidy Židovky
vyzdvižených náleží 11 zl.
Rukojmě za placení a opravu téhož domu a jiné povinnosti
panské, k témuž domu náležitých, Jiřík Zvěřina, Jiřík
Hleděnej, Tomáš Zejda, Jan Sokol stolař, Jan Kavka a Jan
Zámečník S.R.S.N.
f 11b
Letha 1595 položil Honz Barvíř za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha 1596 položil Honz Barvíř za duom svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Honz Barvíř za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

7
4 Dům Jiříka Hleděnohorského

f 13a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch bílejch
purgkrechtních v listu 1 tenž nadepsaný Jiřík Hleděnohorskej
měl dům svuoj od bratří a sester nebožt[íka] Joanesa
Trojanského za summu 800 zl koupenej, kterejž do letha 1589
zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému
v ničemž nezávadnej má.
Leta [15]98 z poručení urozeného pana pana Jana Jetřicha
z Žerotína a na Strážnici prodán dům z půl lánem roli, loukou
v hatí[ch] lideřovských, z štěpnicí za pivovarem, a to od
urozeného pana Jana Okrutského z Okruty, toho času ouředníka
na Strážnici, též i od purgkmistra [a] rady města Strážnice,
po n[ebožtíku] Jiříkovi Hleděnohorském zůstalý, a to Matyášovi
Prahenusovi za summu 800 zl. Závdanku dáti má o svatém Jiří
nejprve příštím leta tohoto [15]98 100 zl a ostatek platiti má
od letha [15]98 pořadně při Vánocích po 68 zl až do vyplnění
summy ut s[upr]a.
K tomu ke všemu nahoře psanému prodaji přidává se Matyášovi
Prahenusovi: tři stoly dřevěnné, totiž dva v světnici dolejší
a v síni [a] 1 na žoldře, v světnici 1 stůl, almara veliká,
tolikéž v síni 1 almara, v kuchyni druhá, truhlice 3 v síni
dolejší i v oknách, sena což ho koliv jest i hnůj všecken.
f 13b
Odevzdán za volný a svobodný za purgkmistra Jana Sokola
toho času v městě Strážnici.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké
panské i obecní Jan Sokol, Jan Vlasák, Václav Reymundt, Tomáš
Graus, Jan Remeš, Martin Rožmberský S.R.S.A.N.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

8
5 Dům Jakuba Janky Vlacha

f 15a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých bílých
purgkrechtních v listu 17 vejš psaný Jakub Vlach koupil jest
dům svuoj od Jiříka Hleděnohorského bez závdanku za 300 zl. Na
to jest do letha [15]94 vyplnil 135 zl a tak ještě od letha
1595 při Vánocích rok po roku po 15 zl dopláceti zůstává summy
165 zl. Ta všecka summa náleží Jiříkovi Hleděnohorskému.
Letha 1595 Jakub vejš psaný položil peněz purgkrechtních
Jiříkovi Hleděnohorskému 15 zl.
Letha 1596 Jakub Janko položil peněz purgkrechtních
Jiříkovi Hleděnohorskému 15 zl.
Leta 1597 položil Jakub Vlach peněz ročních poručníkům
n[ebožtíka]] Jiříka Hleděnohorského 15 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rath[auz].

9
6 Dům Šimona Sládka

f 16a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních
červených v listu 115 nadepsaný Šimon Sládek koupil jest dům
od Matěje Bobále za summu 300 zl. I nachází se, že jest do
letha 93 kromě obci strážnickej peněz prodaných vyplnil totiž
45 zl 15 gr a tak ještě od letha 1594 při Vánocích dopláceti
zůstává obci strážnickej rok po roku po 30 zl summy 154 zl
15 gr. Na to jest letha [15]93 a letha [15]94 zadržel 20 zl.
Nemajíc rukojmí k zaplacení a opravě domu, též povinností
panských, na to se uvolil, jestliže by kterejchkoli peněz
purgkrechtních nepoložil, aby purgkmistr a ouřad ten dům
prodali a zadržalé peníze z závdanku aby sobě vzali.
Letha [15]95 Šimon nahoře psaný položil za grunth svůj
peněz purgkrechtních obci městské 20 zl.
Téhož letha položil na zadržalé peníze též obci 10 zl.
Letha 1596 Šimon Sládek položil za duom svůj peněz
purgkrechtních 20 zl.
Leta Páně 1597 položil Šimon Sládek za dům svůj obci
strážnické 20 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 16b

10
7 Dům Matěje Gergele

f 18a

Letha Páně 1577 podle zápisu knih starých bílejch
purgkrechtních v listu 4 nadepsaný Matěj Gergel koupil dům
svuoj od Jiříka Hleděnohorského za 325 zl, kterejž jest letha
1589 zouplna a docela doplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému
v ničemž nezávadnej jmá.
Letha 1595 prodán grunth nahoře psaný po nebož[tíku]
Matějovi Gergelovi za summu 325 zl Margetě, manželce pozůstalé
po témž nebožt[íku] Gergelovi.
Více též Margetě prodáno toto, za kteréž ona sirotkům svejm
platiti povinna j[es]t:
Vinohrad v Podkovný za 300 zl.
Více druhý vinohrad [v] Malej hoře za 32 zl.
Více louku v Orlí za 16 zl.
Více medenici a obruč železnú za 2 zl.
Více prodáno ovsa za 13 zl 10 gr.
Více náčení cínového za 11 zl 26 gr.
Více pás stříbrný za 14 zl 15 gr.
Summa všeho, což Margeta Gergelova
za statek ukoupený platiti má, učiní 714 zl 21 gr.
Na to j[es]t sobě díl svůj, což na ni přišlo, zrazila. A
tak ještě mimo to dopláceti zůstává [neuvedeno], ty pokládati
má [od] letha [15]95 při Vánocích po 30 zl.
f 18b
Letha 1595 Margeta Gergelova položila za statek svůj peněz
ročních sirotkům svejm 30 zl.
Letha 1596 Martinus, manžel vejš psané Margety, položil
peněz ročních sirotkům 30 zl.
Letha 1597 položil Martinus Rožmberský za grunth a statek
koupený peněz ročních sirotkům 30 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

11
8 Dům Tomáše Krausa krejčího

f 20a

Letha Páně 1555 podle zápisu knih starejch černejch malejch
purgkrechtních v listu 26 ten nadepsaný Tomáš Kraus má duom,
kterejž jemu po Maruši manželce jeho, dceři nebožtíka Lorence
Mazance, připadl v summě 300 zl. A tak jej zouplna a docela
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Letha 1596 Tomáš Kraus svrchu psaný prodal dům svůj na rohu
ležící podle domu neboštíka Gergele z jednou loučkou u hatí
lideřovských Bartošovi Biskupickému, písaři radnímu, za summu
450 zl. Závdanku Bartoš položil Tomášovi Grausovi hned při
odevzdávce 100 zl a ostatek platiti má [od] letha [15]97 při
Vánocích pořadně po 30 zl.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti panské Viktorin
Straka, Jan Kavka, Václav Okáč, David Straka S.R.S.N.
Leta 1597 položil Bartoš Biskupický Tomášovi Grausovi za
grunth 30 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

12
9 Dům nárožní Jana Skřičky

f 21a

Na kderýžto dům jest uvedeno z gruntu Jana Zámečníka podle
kerchova nového k doplacení 80 zl, kterážto spravedlnost
náleží osobám těmto:
Item nápadníkům nebožt[íka] Dubce do Radočovec 28 zl.
Item Janovi Zámečníkovi do Hodonína 52 zl.
Na to jest Jan Skřička do letha [15]91 položil 28 zl,
z nichž vzal Jan Zámečník závdanku 10 zl a nápadníci
nebožt[íka] Dubce do Radočovec 18 zl. A tak ještě těm
nápadníkům se doplniti má od letha [15]93 a [15]94 10 zl, ty
za ním zadržalé zůstávají. A mimo těch 10 zl zadržalých
zůstává za Janem Skřičkou na těch 52 zl výš psané letha [15]94
zadrželých 2 zl. A od leta [15]95 při Vánocích rok po roku po
6 zl dopláceti zůstává 50 zl. Ty náleží Janovi Zámečníkovi do
Hodonína.
Letha [15]94 položil Jan Skřička zadržalejch peněz za duom
12 zl. Z toho dáno do Radočovec 10 zl a Janovi Zámečníkovi
dáno 2 zl.
f 21b
Letha 1595 Jan Skřička položil za grunth svůj Janovi
Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Letha 1596 Jan Skřička položil za grunth svůj Janovi
Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Letha [15]96 Jan Skřička položil za grunth peněz
purgkrechtních Janovi Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.
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10 Dům Jana Skřičky druhý

f 23a

Letha Páně 1548 podle zápisu knih starých černejch
purgkrechtních malých v listu 25 nadepsaný Jan Skřička ujal
jest dům svůj po nebožtíkovi Matoušovi Skřičkovi otci svém,
totiž na dílu, v summě 220 zl, kderejž zouplna a docela
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

14
11 Dům Matouše Urbanového Žaharovský

f 25a

Nachází se podle zápisu knih starejch červených sirotčích
v listu 56, že jest vejš psaný dům koupen byl za summu 300 zl,
na kderejž jest z dílem poraženým Anny manželky své do leta
1594 všeho zaplatil 257 zl 28 gr a ještě od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 15 zl dopláceti zůstává 42 zl 2 gr. Ta
summa náleží Jeho Milosti Pánu, a to tímto spůsobem:
Jakž se toho správa dává, že by to Anna Dobruška, nemajíce
se nač ostatek po nebožt[íku] Albrechtovi strejci svém
zemřelém souditi, Jeho Milosti Pánu darovati.
Letha 1595 Matouš Urbanů položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních 15 zl.
Leta 1596 Matouš Urbanů ten jest umřel, dům jeho ten nahoře
psaný jest prodán Tomášovi Grausovi s půl lánem roli
v sedlském poli, z štěpnicí Kalinovskou a 3 loukami pod
rybníkem Lhotským za summu 1030 zl. Též jest jemu Tomášovi
Grausovi podsedek na předměstí s kusem roli u rybníka
Lhotského, z roubanicí za Jašavou a z loukou při Velkej prodán
za summu 230 zl.
Téhož leta svrchu psaného položil Tomáš Graus závdanku při
odevzdání 300 zl.
Též závdan[ku] na podsedek při odevzdání položil 15 zl.
f 25b
Leta 1597 položil Tomáš Graus za statek svůj 100 zl.
Téhož leta položil Tomáš Graus za podsedek svůj 10 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

15
12 Dům Mikuláše Hrdé[ho]

f 27a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých bílejch
purgkrechtních v listu 14 ten nadepsaný Mikuláš Hrdý drží
duom, kderejž jest nebožt[ík] Jan Hrdý otec jeho za summu
350 zl od pana Šebestiana Rousa koupil. A tak jest leta 1594
doplacen poručenstvím svým tenž Jan Mikulášovi synu svému
odvedl, za kderejž nic dlužen nezůstává. Kderejžto dům
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Letha 1596 Mikuláš Hrdý prodal duom svůj nahoře psaný
Pavlovi Valentovýmu, písaři sirotčímu, za summu 400 zl.
Závdanku jemu Pavel Valentů položiti má o Vánocích příštích
letha [15]96 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při
Vánocích rok po roku pořadně po 50 zl až do vyplnění té summy
svrchu položené.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské
zejména tito: Pavel Liljenploth, Jan Vlasák, Václav Reymund,
Jakub Vlach, Bartoš Biskupický S.R.S.N.
Letha 96 položil Pavel Valentů závdanek Mikolášovi Hrdému
100 zl.
Letha 97 položil Pavel Valentů ročních peněz Mikolášovi
Hrdému 50 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

16
13 Dům Matouše Urbanového

f 29a

Letha Páně 1573 podle zápisu knih starých červených
sirotčích o jednej desce v listu 315 nadepsaný Matouš Urbanů
ten dům majíce ve 450 zl s jinejm [tak jakž zápis v sobě šíře
obsahuje] příslušenstvím ten jest leta 84 zouplna a docela
zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej
má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

17
14 Dům Jakuba Bernarta Opavského

f 31a

Leta Páně 1582 podle zápisu knih starých sirotčích
červených v listu 53 nadepsaný Jakub Bernart má duom svůj po
nebožt[íku] Honzovi Preysovi zůstalý v summě položený ve
400 zl, na kderýž jest s poraženým dílem Kateřiny manželky
svej do leta [15]94 vyplnil 372 zl. A tak ještě leta [15]95
při Vánocích doplniti má ostatních 28 zl.
Letha 1595 Jakub Bernart položil za duom svůj peněz
purgkrechtních 28 zl. A tak duom svůj zaplacenej a v ničemž
nezávadnej má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

18
15 Dům Martina Melounka

f 33a

Ten Martin Melounek drží po nebožtíkovi Mikulášovi Mračnovi
dům zůstalý ve 300 zl, na kderémž jest dílu Margety manželky
své podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 109
porazil 90 zl. A mimo to tejž Martin s manželkou svou peněz
trojích purgkrechtních za leto [15]91, též [15]92 a [15]93
vyplnil, tak jakž v knihách starých bílých purgkrechtních
v listu 18 položeno jest 60 zl. A tak ještě od leta [15]94 při
Vánocích za tejž dům rok po roku po 20 zl dopláceti má 150 zl.
Ta summa podle odvodu Mikuláše Hrdých náleží Jiříkovi
Slováčkovému, kteráž jemu jíti má, jakž napřed položeno, po
20 zl.
Rukojmě za opravu domu, též povinností panských Jan Sokol
truhlář, Jíra Stolař, Jíra Slováčků, Daniel Zezhulů, Jan
Drabíků a Jan Šrámek S.R.S.A.N.
Letha 1594 položil Martin Meloun za duom svůj peněz
purgkrechtních Jiříkovi Slováčkovi 20 zl.
Letha 1595 Martin Melounek vejš psaný položil peněz
purgkrechtních Jiříkovi Slováčkovi 20 zl.
f 33b
Letha [15]96 Melounek napřed psaný položil za grunth svůj
peněz purgkrecht[ních] Jírovi Slováčkovi 20 zl.
Letha [15]97 Melounek napřed psaný položil Jírovi
Slováčkovi 20 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

19
16 Dům Viktorina Straky

f 35a

Leta Páně 1576 podle zápisu knih starých sirotčích
červených z klauzulemi v listu 2 nadepsaný Straka měl svuoj
dům šenkovní podle téhož zápisu za summu 250 zl, kderýž jest
od letha výš psaného až do letha 1590 zouplna a docela
zaplatil.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

20
17 Dům Pavla Liljenplota

f 37a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých červených
sirotčích z klauzuremi v listu 39 ten vejš psaný Pavel má dům
svuoj po nebožt[íku] Johannesovi Podhorským, náměstku své[m],
mimo zaplacení dluhů téhož Johannesa, což po smrti jeho lidem
spraveno jest, za summu 1519 zl 22 gr 2 den koupenej. V tej
summě náleží Janovi, sirot[ku] nebožt[íka] Linharta Remše,
mimo první jemu ku právu složení od letha [15]89 při Vánocích
dopláceti po 100 zl ještě 1139 zl 10 gr.
A zvláště mimo tu summu, kteráž do toho 1519 zl 22 gr 2 den
vejš psaných potažena není, povinen jest Pavel Liljenplot
témuž Janovi, tak jakž zápis knih starých již jmenovaných
v listu 35 položeno jest, podle jemu od nebožtíka Linharta
Remše otce jeho nejmíněji 200 zl naučení, všakž sobě bez
ublížení pomaly, jakž se toho potřeba pozná býti, pokládati
má.
Týž náleží na tom domě sirotkům nebožt[íka] Johannesa
Podhorskýho, což mimo splacení dluhu ještě pozůstalo 380 zl
12 gr. Ta spravedlnost jim jíti má po vybrání summy
f 37b
Janovi Remšovému náležité též po 40 zl, tak jakž zápis v týchž
knihách starých v sobě šíře obsahuje a zavírá.
Rukojmě zadosti tomu učinění Jiřík Hleděnej, Jan Sokol,
Jakub Bernart, Jan Skřička, Matouš Urbanů, Václav Bzeneckej,
Matěj Gergel a Jakub Vlach S.R.S.A.N.
Na to jest od Pavla dotčeného položeno toto:
Letha 1590 položil 100 zl.
Letha 1593 položil 50 zl.
A letha 1594 položil 20 zl.
Pars těch peněz témuž Janovi Remšovému
položených učiní 170 zl.
A mimo to do letha [15]94 od letha 1589 za týmž Pavlem
témuž Janovi summy náležitej zůstává zadržalé 430 zl.
A ostatek podle napřed psaného poznamenání, což témuž
Janovi a sirot[kům] nebožt[íka] Johannesa Podhorskýho náleží
dopláceti od letha [15]95 při Vánocích po 100 zl, dokudž Jan
svej summy nevyzdvihne. A po vyzdvižení summy jeho sirot[kům]
Johannesa Podhorskýho po 40 zl pořadně pokládati povinen bude.
f 38a
Jakož jest se podle napřed psaného vyhledání našlo, že
Pavel Liljenplot za leto [15]90 a [15]93, též [15]94 položil
na summu napřed psanou 170 zl a dopláceti zuostává od letha
[15]95 1345 zl 22 gr 2 den, na kteroužto summu, jakž vejš
dotčeno, jest zadržel do letha [15]94 430 zl. Jeho Milost Pán
prohlídajíc k tomu, že ten Pavel v nemalých dluzích po
n[ebožtíku] Linhartovi Remšovi zuostalo a jich sám z svého
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měšce bez vej[h]ražky platiti musil, v tom jemu tuto milost
ráčil učiniti, aby tu summu všecku, totiž 1349 zl 22 gr 2 den,
tak jakž se svrchu píše, od letha [15]95 pořadně po 100 zl na
rathauz pokládal.
A mimo to tolikéž položiti má za rok [15]94, neb nepoložil
než 20 zl, 80 zl a tak se jemu dáti dostane při Vánocích letha
[15]95 180 zl.
Leta [15]95 a [15]96 položil Pavel Linjenploth Janovi
Remšovi peněz purgkrechtních 280 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Linjenploth Janovi Remšovi peněz
purgkrechtních 100 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

22
18 Dům Daniele Bočka

f 41a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých bílých
purgkrechtních v listu 21 nadepsaný Daniel Boček koupil dům
svuoj od Jana Kalnýho za summu 260 zl.
Téhož leta [15]92 položil závdanku 40 zl.
Item letha [15]92 a [15]93 položil Pavlovi Liljenplotovi
24 zl.
Na to jest jemu leta [15]94 zadržel 12 zl a ostatek od
letha [15]95 při Vánocích dopláceti má po 12 zl.
Item Šalomounce Židovce za dluh Václava Smíška, jakožto
dostatečně cedulí řezanou ukázala, když Viktorin Straka svou
spravedlnost vyzdvihne, náleží jí totiž 21 zl 15 gr.
A manželce nebožt[íka] Václava Smíška náleží též 2 zl
15 gr.
Item týž náleží sirot[ku] nebožt[íka] Mikuláše Spokojse
s Johannou mateří jeho každému toto:
Item Janovi náleží 65 zl 22 gr.
Item Johanně mateři jeho, manželce Jana Kalného, mimo to,
což závdanku 40 zl vyzdvihla i s tím, což na tom domě z mužem
svým vydělala, náleží jí 71 zl 22 gr.
Ty tomu sirotku s mateří takto jíti má:
f 41b
Item Janovi po 12 zl až jemu prve 40 zl, tak jakž mateř
vyzdvihla, vejde a potomně na každý díl každého termínu po
6 zl půjde.
Rukojmě za zaplacení a opravu domu, též povinností panských
k témuž domu náležitých Jan Šrámek, Jan Kavka, Bartoš Šlechta
a Martin Melounek S.R.S.A.N.
Letha 1594 položil Daniel Boček za grunth svůj peněz
purgkrechtních Viktorinovi Strakovi 12 zl.
Letha 1595 položil Daniel Boček za grunth svůj peněz
sirotčích Viktorinovi Strakovi 12 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

23
19 Dům Jiříka Gergele

f 43a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starých sirot[čích]
červených v listu 85 nadepsaný Jiřík Gergel koupil duom svuoj
po Lukášovi Brázdovi zůstalý za summu 300 zl. Nachází se podle
téhož zápisu ut s[upr]a, že Jiřík Gergel i z skoupenejmi do
letha [15]94 vyplatil 120 zl 25 gr a tak ještě dopláceti
zuostává od leta [15]95 při Vánocích po 20 zl – 179 zl 5 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergele mimo to, což jest
jim do leta [15]94 vyloženo, náleží ještě dovzíti 50 zl.
Item týž náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mokrýho podle
zápisu knih starejch sirotčích s klauzurami v listu 81, totiž
Kači, kteráž jest vdaná, a Lidě sestře její, kteráž u Náhlého
s vuolí Jeho Milosti Páně slouží, každej toto:
Item Lidě mimo ten vinohrad, kterejž jest na díl její vzat
v summě 125 zl, náleží jí k tomu ještě dovzíti na Jiříkovi
Gergelovi 42 zl 20 gr.
Kači též náleží mimo to, což již na díl svuoj přijala,
ještě na Jiříkovi Gergelovi z napřed psanej summy dovzíti
79 zl 10 gr.
Tu summu Jiřík Gergel od leta [15]95 při Vánocích pokládati
má nejprve s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergele a po vybrání
jejich spravedlnosti s[irotkům] n[ebožtíka] Mokrýho pořadně po
20 zl.
Rukojmě Jan Kavka, Mikuláš Hrdej, Jakub Vlach, Pavel Remeš,
Jan Vlasák a Matěj Gergel S.R.S.A.N.
f 43b
Letha 1595 přijato za grunth peněz purgkrechtních, kteréž
Anna, manželka n[ebožtíka] Jiříka Gergele, položila z statku
po něm zůstalého 20 zl.
Letha 1596 položil Jindřich Kyčka na místě Anny manželky
své 20 zl.
Letha 1597 ten duom napřed psaný prodán od Jindřicha Kyčky
Janovi Gergelovi se čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím
za summu 335 zl. Závdanku Jan Gergel dal Jindřichovi Kyčkovi
hned při odevzdávce 60 zl, platiti má od letha [15]97 při
Vánocích pořadně po 20 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské
Viktorin Straka, Pavel Liljenploth, Martin Rožumberský, Václav
Reymund, Jan Petrovský, Václav Okáč S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Jan Gergel za grunth svůj peněz
purgkrechtních 20 zl. Z toho dáno ostatních peněz s[irotkům]
n[ebožtíka] Jana Gergele 10 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Mokrého též dáno 10 zl.
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Téhož leta ut s[upr]a Jan Gergel skoupil sám na sobě na
domě svým od Jindřicha Kyčky z dovolením Anny manželky jeho,
což jemu na tom domě náleželo, peněz zaplatcenejch vydělaných
summy 53 zl za hotových 13 zl 7 ½ gr. A tak Jindřich Kyčka na
tom domě nic nemá. Act[um] stalo se v přítomnosti obou stran.
Leta 1598 položil Jan Gergelů za duom svůj sirotkům
n[ebožtíka] Jana Mokrýho 20 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 44a

25
20 Dům Jana Šrámka

f 46a

Leta Páně 1581 podle zápisu knih starých bílých
purgkrechtních v listu 9 nadepsaný Jan Šrámek koupil duom svůj
od Martina Kršáka za summu 250 zl. Na to jest závdanku a peněz
purgkrechtních do letha [15]88 vyplnil 142 zl a tak ještě
dopláceti zůstává 108 zl. Těch 108 zl náleží purgkmistru a
starším strážnickým koupených na rathauz.
Na těch 108 zl od letha [15]89 až do letha [15]94 peněz
purgkrechtních zadržel 90 zl a tak mimo těch 90 zl zadrželých
od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 18 zl. Ty
pokládati má po 15 zl a letha [15]96 ostatní 3 zl.
Rukojmě za opravu a placení téhož domu, též povinností
panských k témuž domu náležitých Štěpán Švec, Bolff
z předměstí, Mikuláš Mračno, Václav Smíšek, Petr Stodolský
S.R.S.A.N.
f 46b
Letha [15]95 při posudku činěným s poručení urozeného pana
Jana Šponara z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici,
prodán napřed psaný grunth od Jana Šrámka Janovi Petrovskému,
ležící mezi dome[m] Martina Mitmánka a dome[m] Jiříka Gergele,
za summu 250 zl. Závdanku tenž Jan Petrovský položil Šrámkovi
45 zl, z kteréhožto závdanku p[an] purgkmistr a páni přijali
30 zl a Jan Šrámek přijal 15 zl. A tak ještě dopláceti na týž
grunth zůstává mimo ten závdanek položený 205 zl, kteroužto
summu od letha [15]95 při Vánocích platiti má pořadně po
15 zl.
Ta summa nahoře psaná náleží osobám těmto:
Item obci peněz skoupených předně 78 zl.
Item Janovi Šrámkovi též náleží na posledních penězích
127 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské
Jakub Bernhart, Jan Kavka, Bartoš Biskupický, Václav Reymund
S.R.S.A.N.
Letha [15]95 Jan Petrovský položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci strážnické 15 zl.
Téhož letha [15]95 Jan Šrámek odvedl purgkmistru a starším
městským 30 zl, které jemu na tom gruntě náležely za těch
24 zl, které sou jemu
f 47a
při gruntu jeho připsány. A tak všecka summa, což Jan
Petrovský dopláceti má, obci městské, to jest 93 zl, náleží a
Jan Šrámek tu na témž gruntě žádné spravedlnosti více jmíti
nebude a nemá.
Letha 1596 Jan Petrovský koupil od Jana Šrámka peněz, což
jemu na tom gruntě náleží 100 zl a dal jemu za to 50 zl, které
je[mu] na zaplacení gruntu se srazí.
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Letha 96 položil Jan Petrovský obci peněz purgkrechtních
15 zl.
Letha 97 položil Jan Petrovský obci městské peněz
purgkrechtních 15 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

27
21 Dům Martina Mitmánka

f 50a

Letha Páně 1565 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch o jednej desce v listu 229 nadepsaný Martin
Mitmánek měl ten dům svuoj po nebožtíkovi Janovi Slezinovi za
summu 320 zl koupenej.
I nachází se podle téhož zápisu ut s[upr]a, že jest týž
Martin Mitmánek dům svuoj letha [15]79 doplatil. A tak jej
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej jmá.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

28
22 Dům Tomáše Zejdy

f 51a

Letha 1565 podle zápisu knih starejch purkrechtních,
v nichž sirotčí věci poznamenány sou, v listu 268 nadepsaný
Tomáš Zejda ujal svůj dům, za kterýž mimo sražený díl Alžběty
manželky své Matyášovi, synu nebo[žtíka] Jiříka Zejdy,
dopláceti zůstával 252 zl 22 ½ gr a z dílu manželky své též
takovou summu sobě srazil.
A více mimo to témuž Matyášovi podle zápisu knih sirotčích
starejch červenejch v listu 268 za vinohrad 40 zl vyplatiti
povinen j[es]t byl, kteroužto summu z gruntu i za ten vinohrad
zouplna a docela leta 1582 den s[vatéh]o Marka za purgmistra
Jana Hrdého doplatil. A tak jej zaplacený a v ničemž
nezávadnej má.
Jakož j[es]t Tomáš Zejda obci městské povinovat peněz
skoupenejch položiti 260 zl mimo prvnější, což j[es]t do letha
[15]95 složil a již vyplnil, kteréžto 260 zl má tenž Tomáš
Zejda od letha [15]96 pořadně po 25 zl pokládati.
Letha [15]96 položil Tomáš Zejda za grunth svůj obci
městské 25 zl.
Letha [15]97 položil Tomáš Zejda obci městské 25 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

29
23 Dům Bartoše Biskupské[ho], písaře radního

f 53a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch
skoupenejch v listu 93 nadepsaný Bartoš koupil dům svůj od
Kateřiny, vdovy po nebožtíkovi Matějovi Bílkovi, a od Jana
syna jejího za summu 357 zl. Na to j[es]t závdanku téhož leta
vyplnil 39 zl a tak ještě od leta 1594 při Vánocích rok po
roku po 12 zl dopláceti zůstává 318 zl. Na to j[es]t leta ut
s[upra] zadržel 12 zl.
Ta summa osobám níže psanejm náleží:
Obci strážnicské na ratouz předních peněz 206 zl.
Nápadníkom nebož[tíka] Martina Jezovita posledních peněz
též náleží 112 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské
Tomáš Zejda, Mikoláš Modrej, Jakub Vlach, Matěj Tuček, Jan
Bílků a Mikoláš Hrdej S.R.S.A N.
Letha [15]94 položil Bartoš Biskupický za grunth svůj
purgkrechtních [peněz] obci předměstské 12 zl.

f 53b

Letha [15]95 Bartoš Biskupický položil za grunth obci
městské 12 zl.
Letha [15]96 koupil Bartoš od nápadníků nebožtíka Martina
Jezuvita, což jim na tom gruntě náleželo 112 zl, za kteréž jim
dal peněz hotovejch 38 zl.
Téhož letha [15]96 položil Bartoš obci městské za grunth
12 zl.
Letha [15]96 Bartoš Biskupický napřed psaný prodal týž duom
svůj Davidovi Strakovi za summu 370 zl. Závdanku David Straka
položil Bartošovi Písaři hned při odevzdávce 70 zl a ostatek
dopláceti má od letha [15]97 pořadně po 12 zl.
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské
Viktorin Straka, Jan Kavka, Václav Okáč, Bartoš Biskupický
S.R.S.N.
Leta 1597 položil David Straka obci městské za grunt svůj
12 zl.
Téhož leta [15]97 prodal Bartoš Biskupický peníze, které
jemu na dotčeném gru[ntě] Davida Straky náležely, jmenovitě
117 zl, a to dotčenému držiteli jmenovaného gruntu za hotových
peněz 35 zl 15 gr, kterážto summa se jemu na zaplacení gruntu
srazí.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

30
24 Dům Pavla Nejezchleba

f 55a

Leta Páně 1573 podle zápisu knih starejch červenejch
sirotčí[ch] o jedné desce odlomené v listu 312 nadepsaný Pavel
Nejezchlebů má ten dům svůj podle poručentví nebož[tíka] otce
svého odvedený ve 280 zl. A tak jej podle téhož poručenství
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

31
25 Dům Jana Vlasáka Mošovského

f 57a

Leta Páně 1573 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
v listu 15 nadepsaný Jan Vlasák má ten dům svůj po Anně
manželce své, vdově po n[ebožtíku] Jiříkovi Nejezchlebovi
zůstalé, odvedený v summě 280 zl a již zouplna zaplacený
zůstává, na něm žádnému jinému nic nenáleží.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

32
26 Dům Martina, syna nebo[žtíka] Janna Hrdého

f 59a

Jest témuž Martinovi ten dům puštěn podle zápisu knih
starejch červenejch v listu 146 na díl jeho v sumě 450 zl. A
tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Kromě mimo to ten grunth zůstává sirotkům sestrám svejm,
tak jakž v knihách novejch sirotčích při statku 14 sirotků
n[ebožtíka] Jana Hrdého položeno j[es]t, na doplnění dílů
jejich vyplniti povinen j[es]t 809 zl 19 gr. Tu summu platiti
má od leta [15]98 při Vánocích po 40 zl.
Letha 1596 duom nahoře psaný s poručení Jeho Milosti Pána
prodán se čtvrtí roli a štěpnicí za pivovarem, též loukou
v Orlí, z půl roubanicí novou i z zahradou pro zelí Pavlovi
Slavkovskýmu, písaři důchodnímu, v té summě, jak předešle od
ouřadu strážnického pošacováno bylo, za summu 666 zl. Závdanku
položil Pavel Slavkovský peněz hotovejch 150 zl sirotkům
n[ebožtíka] Jana Hrdého a ostatek platiti má od letha [15]97
pořadně až do vyplnění summy po 60 zl.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti paanské Pavel
Nejezchlebů, Pavel Hulínský, Viktorin Straka, Tomáš Graus,
Matěj Tuček, Bartoš Biskupický. Ta summa všecka náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hrdého.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 59b

33
27 Dům Jana Sokola stolaře

f 60a

Letha 1577 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch
v listu 8 nadepsaný Jan Sokol má dům svůj od Jana Grudala za
sumu 275 zl koupený, kterejž j[es]t leta 1594 doplatil. A tak
jej již zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

34
28 Dům Veruny Vančurky

f 61a

Leta Páně 1595 v outerej po neděli Smrtné nadepsaná
Veronika Vančurka koupila dům svůj po n[ebožtíku] Václavovi
Vančurovi zůstalej za sumu 270 zl, kteréž j[es]t v dílu svém,
totiž v těch 270 zl, přijala. A tak jej již zouplna a docela
zaplacenej má.
Ten dům odveden ouřadu k správě na rathauz.

35
29 Dům Václava Reymunda

f 63a

Leta Páně 1574 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch, od kterých j[es]t deska odtržena, v listu 327
nadepsaný Václav Reymund ujal j[es]t dům svůj po n[ebožtíku]
Jiříkovi Dvořákovi zůstalý v sumě 280 zl, kteroužto sumu
Janovi Štočkovi letha 1594 zouplna doplatil. A tak jej
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

36
30 Dům obecní,
z něhož rathauz udělán, jest zaplacený.

f 65a

37
31 Dům Pavla Slavkovského, písaře důchodního

f 68a

Leta 1591 podle zápisu knih starejch červenejch skoupenejch
v listu 112 nadepsaný Pavel koupil dům svůj od ouřadu
městského strážnicského za 400 zl. Na to j[es]t do leta [15]94
z závdankem a penězi purkrechtními vyplnil 94 zl a ještě mimo
to od leta 1595 při Vánocích rok po roku dopláceti zůstává po
16 zl – 306 zl. Ta summa všecka náleží obci města Strážnice na
ratouz.
Rukojmě za placení i opravu gruntu aji povinnosti panské
Jan Sokol, Pavel Nejezchlebů, Pavel Plesníků z Rybář, Matěj
Gergel, Jan Vlasák S.R.S.A N.
Letha 1595 položil Pavel Slavkovský za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 16 zl.
Letha [15]96 Pavel Slavkovský nahoře psaný prodal duom svůj
z novou stodolou a z humnem, kteréž od Židů strážnických za
70 zl koupil, též i z jiným k témuž domu příslušenstvím, tak
jakž zápis (jak dotčené humno podstavené j[es]t) v knihách
rychtářských zapsáno jest, Jírovi Tiburcovi za sumu 500 zl.
f 68b
Závdanku Jíra Tiburc položil hned při odevzdávce Pavlovi
Slavkovskýmu 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při
Vánocích pořadně po 26 zl dotud, dokudž Pavel Slavkovský svou
sumu, což ještě na tom domě vyplaceného má, nevyzdvihne. A
když svou sumu týž Pavel Slavkovský po 10 zl vyzdvihne, tehdy
Jíra Tiburc nebude povinen za duom svůj toliko na obec po
16 zl platiti.
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské
Jan Kavka, Pavel Nejezchlebů, Václav Reymund, Daniel Zezhulů,
Jíra Praštěk, Jan Petrovský S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Tiburc za dům svůj peněz
purgkrechtních 26 zl. Z toho dáno na obec 16 zl a Pavlovi
Slavkovskýmu 10 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Tiburc peněz purkrechtních 26 zl.
Z toho dáno na obec 16 zl, Pavlovi Slavkovskému 10 zl.
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

38
32 Dům Mikuláše Modrého

f 70a

Leta Páně 1573 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch, od kterejchž j[es]t jedna deska odtržena, v listu
322 nadepsaný Mikoláš Modrej má dům svůj po nebo[žtíkovi]
Jiříkovi Kalném zůstalej za sumu 300 zl. Na kteroužto sumu
j[es]t závdanku a peněz purkrechtních do leta [15]94 vyplnil
142 zl 4 ½ gr a tak ještě od leta 1595 při Vánocích rok po
roku po 50 zl dopláceti zůstává 157 zl 25 ½ gr. Ta summa
všecka náleží Janovi Kalnému, pastorku nadepsaného Mikoláše.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti panské má
postaviti.
Letha 1595 položil Mikoláš Modrý za grunth svůj peněz
purgkrechtních Janovi Kalnému o posudku 50 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Modrý za grunth svůj Janovi
Kalnýmu podle smlouvy 50 zl.
Letha [15]97 položeno z stat[ku] n[ebožtíka] Mikoláše
Modrého za grunth podle smlouvy ostatní peníze 57 zl 25 ½ gr.
Ty peníze sou vydány Janovi Kalné[mu] a tak on na tom gruntě
více nic nemá.
Jan Kalný mpro
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 70b

39
33 Dům Jeho Milosti Pana Bředslavského
Jest ten dům dávno zaplacenej.
Ten duom j[es]t k správě na rathauz odveden.

f 72a

40
34 Dům kněze Jana Miletínského

f 74a

Leta Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 20 nadepsaný kněz Jan Miletínskej má dům
svůj po nebožt[íku] Jiříkovi Cirinovi zůstalej za 350 zl
koupenej. Na to j[es]t závdanku a peněz purkrechtních do leta
[15]94 vyplnil 160 zl a tak ještě od leta 1595 při Vánocích
rok po roku dopláceti zůstává 190 zl po 20 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
1. Obci městské strážnicské na ratouz skoupených 67 zl.
2. S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Týnecského, totiž Bernartovi
a Václavovi, předně před obecními penězi k vyplacení 33 zl.
3. Jeho Mi[losti] Pánu Strážnicskému, co n[ebožtík] Cirin
na tom domě vyplatil, náleží po vybrání obejm summy 90 zl.
Jakož jest na domě kněze Jan Miletínskýho Václavovi po
Alině Tvrdovské, sestře jeho, spravedlnosti náleželo 11 zl
15 gr, takovejch 11 zl 15 gr jest tenž Václav knězi Janovi za
hotovejch 7 zl 15 gr prodal. A tak Václav na tom domě více
spravedlnosti jmíti nebude. Stalo se letha [15]95 den památní
svatého Medarda.
f 74b
Letha [15]95 kněz Jan doložil ty skoupené peníze od Václava
Tejneckého 8 zl 15 gr. Ty sou do truhlice sirotčí vložené.
Letha [15]96 kněz Jan položil za duom svůj peněz
purkrechtních 20 zl. Z toho s[irotkům] n[ebožtíka] Tejneckýho
do truhly dáno 13 zl a na obec odevzdáno též 7 zl.
Letha [15]97 položil kněz Jan na obec peněz purgkrechtních,
kteréž oni na tom gruntě mají 20 zl.
Já Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici i z svými erby a
budoucími potomky, pány strážnickými, známo činím tímto
zápisem v knihách purkrechtních města Strážnice učiněným
obecně přede všemi, že sem dal a mocí zápisu tohoto dávám sám
od sebe i ode všech erbův a potomkův svých, pánů strážnických,
urozené paní paní Alžbětě Slavatovně z Chlumu a z Košumberka,
manželce své nejmilejší, pro její věrné a upřímné ke mně se
vždycky chování dům vejsadní v rynku v městě Strážnici v právě
městským přísedící a tolikéž k němu přidávám dvě nivy slove
v Hačkách zaplacené i s osetím, jedna Kalnovská a druhá od
Pavla písaře důchodního koupená. Kterýžto dům a ty dvě nivy
jsou mně Janovi Jetřichovi z Žerotína právem od oumrtním po
neboštíku ctihodným knězi Janovi Miletínským, faráři mým
strážnickým, jakožto kolátoru fary své nápadem po smrti jeho
přišly k jejímu pravému jmění a užívání,
f 75a
v čemž jí od erbův mých a budoucích pánů strážnických žádná
překážka činěna býti nemá nyní i v časích budoucích, nýbrž ona
bude moci s tím se vším činiti, což se jí dobře líbiti a zdáti
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bude jako z svým vlastním. Všakžméně jestliže by se jací
spravedliví dluhové buďto za dům nebo za ty nivy našly, aby
povinna byla paní Alžběta z Chlumu, manželka má nejmilejší, je
splatiti a spokojiti. Kterýžto svrchu psaný dům a ty dvě nivy
já nadepsaný Jan Jetřich z Žerotína jí paní Alžbětě z Chlumu
sám od sebe, od erbův svých a budoucích pánův strážnických za
volné a svobodné podli práva purkrechtního odevzdávám. Kdež na
jistotu toho a pevnost rukou svou vlastní pod tímto zápisem
dole sem se podepsal.
Jehož datum za purgmistra Matyáše Prahenusa a spolu osob
jeho radních toho času, v pátek před památkou s[vatéh]o Jana
Křtitele Božího letha Páně 1598.
J[an] J[etřich] z Žerotína
Ten duom j[es]t k správě ouřadu na rathauz odveden.

42
f 78a
35 Dům paní Dubry Věžníkovnej, pozůstalej vdově po neboštíku
panu Pavlovi Hostivarském
Leta Páně 1581 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 10 nadepsaná paní vdova dům svůj podle
poručenství ne[božtíka] pana Pavla Hostivarskýho, manžela
svého, v sumě ve 250 zl sobě poručenej má, za kterejž žádnému
platiti nic nepozůstává.
Ten duom odveden k správě ouřadu městskému na rathauz.

43
f 80a

36 Dům Jana Štočka

Leta Páně 1586 podle zápisu knih starejch červenejch
sirotčích v listu 115 nadepsaný Jan Štoček má dům svůj od
ouřadu po ne[božce] Kateřině Tiburcové zůstalej za summu
400 zl koupenej. Na to j[es]t závdanku a peněz purkrechtních
až do leta [15]96 vyplnil 205 zl a tak ještě od leta 1597 rok
po roku po 24 zl dopláceti zůstává 195 zl. Ta summa náleží
Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Tiburce bednáře.
Rukojmě za placení toho gruntu a jiné povinnosti panské
Mikoláš Modrej, Jan Kavka, Jakub Vlach, Tomáš Zejda, Honz
Barvíř S.R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jan Štoček
purgkrechtních Jírovi Tiburcovi 10
povinnen za svůj grunth platiti až
Letha [15]97 položil Jan Štoček
purgkrechtních 20 zl.

za grunth peněz
zl. A tak Štoček nebude
teprva letha 1598.
za grunth svůj peněz

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.

44
37 Grunt Voldřicha Zuba krejčího

f 82a

Leta Páně 1576 podle zápisu knih starých červenejch
purkrechtních v listu 34 nadepsanej Voldřich krejčí koupil
j[es]t grunth svůj od Daniele Jektavejch za summu 90 zl,
kterejž j[es]t leta 1589 zouplna a docela zaplatil a zaň
žádnému nic povinen platiti není.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

45
38 Grunt Jana Michnova pernikáře

f 84a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch červenejch
purkrechtních v listu 109 nadepsanej Jan Michnů koupil j[es]t
grunth svůj od purgmistra a starších strážnicských za summu
150 zl, za kterejž j[es]t leta [15]94 závdanku položil 30 zl.
A tak ještě od leta 1595 při Vánocích rok po roku dopláceti
zůstává 120 zl, kteréž platiti má pořadně po 10 zl až do
vyplnění sumy ut sup[ra].
Ta summa náleží osobám níže psanejm:
1. Obci městské strážnicské na ratouz 100 zl.
2. S[irotkům] n[ebožtíka] Janka Pekaře 20 zl.
Rukojmě za placení toho gruntu, též za opravu a jiné
povinnosti panské Jíra Zaměstknal, Jíra Hrnčíř, Lukáš Pernikář
a Jíra Pernikář S.R.S.A.N.
Letha [15]94 při posudku položil peněz purgkrechtních za
grunth svůj obci městské Jan vejš psaný 10 zl.
Letha 1595 Jan Michna položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 10 zl.
Letha [15]96 položil Jan Michna peněz purgkrechtních obci
městské 10 zl.
f 84b
Leta 1597 ten grunt napřed psaný prodal Jan Michna pernikář
grunt svůj se vším jeho příslušenstvím, jakž jej sám v držení
a užívání byl, Jírovi Pernikáři za summu 150 zl. Závdanku
položil při odevzdávce Jíra Pernikář Janovi Michnovi 40 zl a
ostatek platiti má od letha [15]98 pořadně při Vánocích po
10 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení [a] opravu gruntu i všelijaké
povinnosti zejména tito: Adam Pekař, Jíra Pekař, Matěj
zámečník Mikulec, Jan Michna S.N.R.N.
Na tomž gruntě Jíry Pernikáře náleží s[irotkům] n[ebožtíka]
Jana Hrdého podle odvodu Jana Michny na místě Jiříka Smetany
30 zl. Ty jim jíti mají, když obec svůj díl vyzdvihnou po
10 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

46
39 Grunt Jiříka Pernikáře

f 86a

Letha 1577 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch
o jedné desce v listu 350 vejš psaný Jiřík koupil grunth svůj
od ouřadu za summu 200 zl. Na to j[es]t závdanku a peněz
purkrechtních do leta 92 vyplnil 124 zl a tak ještě od leta
1595 při Vánocích mimo těch 20 zl, kteréž do letha 1594
zadržel, na těch 124 zl dopláceti zůstává od leta 1595 76 zl.
Ta summa náleží osobám níže psanejm:
1. S[irotku] n[ebožtíka] Martina, písaře předměstského,
totiž Jírovi samému, předních peněz od leta 1595 po 10 zl –
31 zl 27 gr.
2. Pavlovi Strejčkovému též 10 zl 14 gr.
3. Obci strážnicské na ratouz 39 zl 21 gr.
Na to j[es]t mezi těmi 20 zl vejš psanejmi zadrželejmi, co
Pavlovi ut s[upr]a jeho spravedlnosti předali 5 zl 9 gr 1 den,
a ostatek 24 zl 12 gr 5 den obci se vyplniti má po vybrání
spravedlnosti s[irotka] n[ebožtíka] Mikoláše písaře po 10 zl.
Letha [15]94 přijato od Jiříka vejš psaného peněz
zadržalejch dvojích po 10 zl za grunth povinný 20 zl. Z těch
20 zl dáno Pavlovi Strejčkovýmu, což jemu z téhož gruntu
náleželo 10 zl 14 gr a tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
f 86b
Letha 1595 položil Jíra Pernikář za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Pernikář za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta 1597 položil Jíra Pernikář za gr[unt] peněz
purgkrechtních k obci 10 zl. (po straně poznámka: omyl)
Leta [15]97 v pondělí po Hromnicích Mikoláš Krmelínský
koupil grunt od Jiříka Pernikáře se vším jeho příslušenstvím
za 200 zl. Závdanku týž Mikoláš Krmelínský při odevzdání
položil Jírovi Pernikáři 40 zl a od Jiříka Pernikáře koupil,
což na tom gruntě zaplaceného jměl 18 zl 12 gr 3 den.
Téhož leta [15]97 položil ročních peněz 10 zl.
Z toho vzato do sirotčích peněz n[ebožtíka] Martina písaře
ostatní 1 zl 26 gr 4 den a obec přijala s těch peněz
položených 8 zl 3 gr 3 den. A tak ještě za týž grunt dopláceti
zůstá[vá] 130 zl 17 gr 4 den. Z té summy náleží na kostel
100 zl, na těch sto zl položil [15]96 a [15]97 leta 12 zl a
obci též náleží 31 zl 17 gr 5 den. Takové peníze pokládati má
takto: na kostel od leta [15]98 po 6 zl a obci městský od
téhož leta po 10 zl.
f 87a
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš
Krmelínský, Jíra Kovář, Daniel Skrutecký, Jíra Rivola, Matouš
Vodička, Václav Růžička slíbili R.S.A.N.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

47
40 Grunt Lukáše Pernikáře

f 90a

Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních
červenejch v listu 35 vejš psaný Lukáš koupil j[es]t ten dům
svůj od Václava Olšanského za 185 zl, na kterejžto grunt
sirotkom n[ebožtíka] Pavla Pekaře na ratouz peníze pokládal a
jej leta 1590 zouplna a docela doplatil. A tak za něj žádnému
nic platiti povinen není.
Letha [15]96 Lukáš Pernikář krunt svůj nahoře psaný prodal
Janovi Skřičkovi za sumu hotovou 100 zl, kterejž jest jemu
zouplna a docela zaplatil. A týž Jan Skřička zase týž grunt
jemu prodal za sumu jmenovitě 200 zl, kterejž Lukáš Pernikář
Janovi Skřičkovi platiti má počna letha [15]97 při Vánocích
pořadně až do vyplnění sumy nahoře psané po 15 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské
zejména tito: Martin Melounek, Jan Šrámek (nedopsáno).
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

48
f 92a
41 Grunt Nikodyma Frozína Hradeckého
Leta 1588 podle zápisu starejch purkrechtních červenejch
v listu 28 nadepsaný Nikodem Frozín koupil dům svůj od Jana
Konváře za summu 480 zl. Na to j[es]t závdanku a peněz
purkrechtních i z skoupenej[mi] do leta [15]94 vyplnil 76 zl.
A tak do leta 1594 vyplnil 76 zl a ještě od leta [15]95 při
Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zůstává 104 zl. Ta suma
náleží Honzovi Jonášovi, barvíři z města Strážnice.
Rukojmě za zaplacení a opravu i jiné povinnosti panské Jan
Vlasák, Matyáš Prahenus, Lukáš Pernikář R.S.A.N.
Letha 1595 Nikodem Hradecký položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních Honzovi Jonášovi barvíři 8 zl.
Letha [15]96 Nikodem Hradecký položil za grunth Honzovi
Jonášovi peněz 8 zl.
Letha [15]97 položil Nikodem Hradecký za grunth Honzovi
Barvíři peněz 8 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

49
42 Grunt Zachariáše Macháčkova

f 94a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch v listu 113 nadepsaný Zachariáš Macháčků má grunth
svůj sobě od Pavla bratra svého za summu 200 zl puštěnej. Na
kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92
vyplnil 90 zl 20 gr i s tím, což na něho po Johance sestře
jeho připadlo a sobě na tom gruntě srazil. A letha [15]93, též
letha [15]94 zadržel 24 zl a tak mimo těch 24 zl zadržalých od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 12 zl dopláceti
zuostává 95 zl 10 gr. Ta summa náleží sirotkuom Martina
Macháčka.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k tomu grunthu náležitých (neuvedeno).
Letha [15]94 při posudku položil Zachariáš na zadržalé
peníze 18 zl. A tak při Vánocích letha [15]95 ostatních 6 zl
zadržalejch položiti má a nic míněji. Od téhož letha [15]95
platiti má po 12 zl pořadně mimo těch 6 zl ještě 71 zl 10 gr.
Letha 1595 položil Zachariáš Macháček za grunth svůj peněz
purgkrechtních 12 zl.
Téhož letha položil na zadržalé peníze 6 zl.
Letha 1596 položil Zachariáš Macháček za grunth peněz
purgkrechtních 12 zl.
f 94b
Letha [15]97 položil Zachariáš Macháček 12 zl.
Ten grunt odveden ouřadu k správě na rathauz.

50
f 96a
43 Grunt Jakuba Mazánkova
Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch v listu 48 a 65 nadepsaný Jakub Mazánků koupil
grunth svůj po n[ebožtíku] Janovi Mlynáři za summu 141 zl. Na
to jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil
81 zl a mimo nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Mlynáře do letha
[15]94 zadržalých zuostává 39 zl. A tak mimo ty po rocích
vyplacené i zadržalé ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku sirotkuom n[ebožtíka] Vavřince Staška po 10 zl dopláceti
zuostává 21 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinnosti panské
Martin Kovář, Jan Skřička S.R.S.A.N.R.
Letha 1594 při posudku položil Jakub Mazánků za grunth svůj
peněz purgkrechtních zadržalejch nápadníkům ne[božtíka] Pavla
Mlynáře 39 zl. Z toho dáno Pavlovi z těch nápadníků 19 zl
29 gr a Šimonovi, bratru téhož Pavla, dáno 19 zl 1 gr.
Letha 1595 při posudku položil Jakub Mazánků za grunth svůj
peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1596 Jakub Mazánek položil peněz purgkrechtních za
grunt svůj 10 zl.
Letha [15]96 Jakub Mazánků prodal na gruntě svým peněz, což
na něm vyplaceného má 50 zl, kteréžto peníze platiti má obci
městské od letha [15]97 po 6 zl.
Rukojmě Jíra Prokšů, Martin Melounek S.R.S.N.
f 96b
Letha [15]97 položil Jakub Mazánků obci městské 6 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

51
44 Grunt Matěje Tučka

f 98a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih nových při spravování
těchto rejster nových nadepsaný Matěj Tuček koupil grunth svůj
od purgkmistra a starších města Strážnice za summu 230 zl. Na
to jest závdanku do letha 94 vyplnil 25 zl a tak ještě od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 15 zl dopláceti
zuostává 205 zl. Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka]
Martina Opatřilového.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Jan Krsů, Jakub Mazánek,
Bartoš, písař radní města Strážnice S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 Matěj Tuček položil za grunt svůj peněz
purkrechtních 15 zl.
Letha [15]96 Matěj Tuček položil peněz za grun[t] svůj
15 zl.
Letha [15]97 položil Matěj Tuček za grunt svůj peněz 15 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

f 99b
Letha 1699 dne 7. Augustii tak jakož mezi Jozefem Samkem a
Šalomúnem Polákem, Židy strážnickým[i], nemalá nesvornost
skrze soumezí jest vznikla, skrze které nemohouce sami mezi
sebou na žádný spůsob se porovnati, nýbrž vždy větší a větší
roztržitost mezi nimi povstávajíc, tehdy nadepsaný Jozef
o[patrného] p[ana] purgmistra šetrně za to požádal, aby na to
soumezí podle pořádku městského (poněvadž beztoho pod
purgrecht městský patří) skrze souhradníky k tomu zřízené
vyhlédnoutí se stalo, aby od nadepsaného Šalomúna většího
outiskování a bezpráví netrpěl. I stanouce se se tehdy takové
vyhlédnoutí skrze Matěje Moravce, France Čejku a Martina
Karkulíka, zřízené souhradníky, u přítomnosti p[ana] Johanesa
Dačického, ten čas purgmistra města Strážnice, též p[ánů]
Mikuláše Rychlíka, Jakuba Hrdličky radních, kdežto také i sám
pan důchodní J.O.Kníž.Mti Frantz Mejer z Majerbochu přítomný
byl a to vyhledal.
A najdouce se, že on Jozef nějaké skrácení v témž soumezí
snáší, tehdy podle smlouvy se spravedlivě rozměřilo, aby tak
Jozefovi soumezí ven koncem šlo, jak předek domu a šíř od
ulice ukazuje, totiž na půl osmnácte lokte a půl čtvrti šíři,
a při tom rozměření na časy budoucí zůstati mají a mimo toho
ani jedna ani druhá strana aby nevystupovala, a to pod pokutú
10 tol[arů] od p[ana] důchodního vyřknutých. Stalo se
v přítomnosti všech psaných osob dne a leta ut supra.
f 99b
NB. Podobný zápis jest daný do rukú Josefa Samka Žida.
NB. Šalomúnového šířka domu i z ouličků počítaje má bejti
23 lokty zšíř.

52
45 Grunt Jury Slováčkova

f 102a

Letha Páně 1574 nadepsaný Jíra Slováčků má grunth svůj od
purgkmistra a starších po n[ebožtíku] Danielovi Hromovi
zuostalý za summu 200 zl koupenej, kterejž jest podle zápisu
knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 325 letha [15]86
doplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný
má.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

53
f 104a
46 Grunt Tobiáše Hulínskýho
Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 154 nadepsaný Tobiáš Hulínský má grunth svůj
od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku]
Václavovi Šalmanovi zuostalej za summu 225 zl koupenej. Na
kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94
vyplnil 60 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku po 10 zl dopláceti zuostává 165 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožky] Kateřiny Tiburcové předních peněz
140 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šalmana posledních
peněz náleží jim 25 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Pavel Hulínský, Jan
Šrámek, Šťastný Krejčí, Jan Krsů, Bartoš Šlechta švec
S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Tobiáš Hulínský za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
f 104b
Letha [15]96 položil Tobiáš Hulínský za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 10 zl.
Letha [15]96 položil Tobiáš Hulínský za grunt svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

54
f 105a
47 Grunt Bartoše Šlechty
Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
bílejch v listu 62 nadepsaný Bartoš Šlechta má grunth svůj od
Martina Marše za summu 158 zl koupenej, kterejž jest i penězi
od Martina Marše skoupenejmi téhož letha ut s[upr]a zouplna a
docela zaplatil. A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný má.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

55
f 107a
48 Grunt Jíry Prokšového
Letha Páně 1580 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 38 nadepsaný Jíra Prokšů má grunth svůj od
švagrů svých po n[ebožtíku] otci je[ho] zuostalej za summu
130 zl koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a
letha [15]94 zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a
žádnému v ničemž nezávadný má.
Avšak tenž Jíra Prokšů na gruntě svém zaplaceném pro
potřebu svou velikou obci městské strážnické 60 zl za
hotovejch 29 zl prodal, kterejchto 60 zl tenž Jíra Prokšů obci
městské platiti má pořadně od letha [15]94 při Vánocích po
7 zl.
Rukojmě Bartoš Šlechta, Martin Tichej švec S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Prokšů peněz obci strážnické na
sumu svrchu psanou 6 zl.
Letha 1595 položil Jíra Prokšů za grunth peněz
purgkrechtních obci městské 7 zl.
Ti nahoře psaní rukojmě sou z rukojemství propuštěn[i], na
místo jich slíbili za placení [a] opravu gruntu i povinnosti
panské za purgmistra Martina Mitmánka letha [15]95 o posudku
Bartoš Šlechta a Jíra Tichý S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Prokšů obci městské 7 zl.
f 107b
Letha [15]97 položil Jíra Prokšů za grunth peněz
purgkrechtní[ch] obci městské 7 zl.
Letha 1598 položil Jíra Prokšů za grunt svůj peněz
purgkrechtních obci městské 7 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

56
f 109a
49 Grunt Pavla Hulínského
Letha Páně 1575 podle zápisu knih starejch sirotčích o
jedné desce v listu 323 nadepsaný Pavel Hulínských má grunth
svůj po n[ebožtíku] Janovi Hulínských bratru jeho zuostalej za
summu 200 zl koupenej, kterejž jest letha [15]93 podle téhož
zápisu zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a
žádnému v ničemž nezávadný má.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

57
f 111a
50 Grunt Daniele Kostické[ho]
Letha Páně 1590 podle zápisu knih starých purkrechtních
černejch v listu 39 nadepsaný Daniel Kostický má grunth svůj
od Jakuba Mlynáře za summu 130 zl koupenej, kterejž jest téhož
letha ut s[upr]a závdankem a penězi purkrechtními též
skoupenejmi, jakž týž zápis to v sobě šíře obsahuje a zavírá,
zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému
v ničemž nezávadný má.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

58
f 113a
51 Grunt Jana Bílkova
Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch skoupenejch
v kůži červené v listu 86 nadepsaný Jan Bílků má grunth svůj
od purgkmistra a starších strážnicských za summu 130 zl
koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do
letha [15]94 vyplnil 55 zl a tak ještě od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 75 zl. Ta
všecka summa náleží obci městské strážnicské.
Letha [15]95 položil Jan Bílský(!) za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 10 zl.
Letha 1596 položil Jan Bílský za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 10 zl.
Letha 1597 položil Jan Bílský obci měst[ské] za grunth
peněz purgkrechtních 10 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

59
f 115a
52 Špitál bratrský
Ten jest od dávných časů zaplacený.

60
53 Grunt Tobiáše Káčerka

f 117a

Ten nadepsaný Tobiáš Káčerek ujal grunth svůj po
n[ebožtíku] otci svém v sumě 100 zl, kterejž jest zouplna a
docela zaplacený měl.
Avšak pro potřebu svou podle zápisu knih starejch
skoupenejch v kůži červené letha [15]91 prodal jest na témž
gruntě obci městské strážnicské summy 60 zl, na kterejž jest
do letha [15]93 vyplnil 18 zl a letha [15]94 též obci něstské
strážnicské zadržel 8 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti
zuostává 34 zl. Ta všecka summa náleží obci městské
strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Jan Uhléř, Jan Sejkora
tkadlec, Šimon Žaloudků, Matěj Trnka S.R.S.A.N.
A týž Tobiáš nemá toho podsedku ani rámu soukenicského bez
vuole těch rukojmí prodávati.
Letha [15]94 přijato od Tobiáše Káčerka za duom jeho peněz
purgkrechtních 8 zl.
Letha 1595 při posudku činěným prodán grunth vejš psaný od
Tobiáše Káčerka Janovi Šrámkovi za summu 100 zl, na kterejž
jest položil závdanku témuž Káčerkovi 16 zl.
f 117b
Téhož letha položil Jan Šrámek za napřed psaný grunth
24 zl.
A tak ještě za týž grunth Jan Šrámek dlužen zůstává
dopláceti po 8 zl – 60 zl. Ty má pokládati od letha [15]98 při
Vánocích pořadně po těch 8 zl, jakž vejš dotčeno j[est]. Ta
všecka summa náleží, totiž 60 zl, obci městské.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.
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54 Grunt Martina Mračny

f 119a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch skoupenejch
v kůži červené nadepsaný Martin Mračnů majíc grunth svůj
zaplacenej jest jej zase ouřadu městskému strážnicskému pro
potřebu svou za sumu 100 zl prodal, na kterejž jest do letha
[15]93 vyplnil 10 zl a letha [15]94 zadržel 10 zl. A tak ještě
mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
6 zl dopláceti zuostává 80 zl. Ta summa náleží obci městské
strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Voldřich Krejčí, Martin
Mareš z Radějova, Jíra Provazník, Tobiáš Káčerek S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 položil Martin Mračnů peněz purgkrechtních
zadržalejch, jakž vejš dotčeno 5 zl.
Letha 1595 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz
purgkrechtní[ch] obci městské 6 zl.
Letha [15]96 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 6 zl.
Letha [15]97 Martin Mračna položil obci městské peněz
purgkrechtních 6 zl.
f 119b
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.
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f 122a
55 Grunt Klimenta Klobučníka
Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch v listu 157 nadepsaný Kliment Klobučník ujal grunth
svůj v dílu Zuzanny manželky své v sumě 70 zl. A tak jej
zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.
Ten grun[t] odveden k správě ouřadu na rathauz.
Letha Páně 1666 dne 17. Februarii Václav Slavík majíce
grunt svrchu psaný v užívání sobě neodevzdaný, takový za
purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho
prodán jest Václavovi Vrbeckému za summu 70 zlm. Závdanku
položil na summu prodajnou 1 zlm, placením ročně po 2 zlm
k obci města Strážnice. Odevzdává se jemu za volný [a]
svobodný.
Rukojmě za zlepšení gruntu [a] všelijaké povinnosti Jan
Dvořák, Václav Slavík S.R.S.a N.
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56 Grunt Václava Mydláře

f 124a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 63 nadepsaný Václav Mydlářů má grunth
svůj od Petra Štyrletého za summu 80 zl koupenej. Na kterejž
jest závdanku a peněz purkrechtních i z skoupenejmi penězi do
letha [15]93 vyplnil 33 zl a letha 94 zadržel 7 zl.
Z kterejchžto 7 zl zadržalejch, když položeny budou,
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergele za víno povinné náležeti
bude 5 zl a sirotkuom n[ebožtíka] Václava Komínka 2 zl. A tak
ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku po 7 zl dopláceti zuostává 40 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Komínka mimo ty napřed
psané 2 zl předních peněz náleží jim 26 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kršáka na posledních
penězích 14 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Káčerek, Jíra
Provazník, Ondra Bridů, Jan Kramář, Jan Polomský, Jíra
Pernikář S.R.S.A.N.R.
Ti sirotci Martina Kršáka po řemesle ševcovském vandrují.
f 124b
Ten napřed psaný grunth jest spustl, Václav Mydlář na něm
hospodářem budouc nic neopravoval a na něm zaplaceného měl
33 zl, kterejžto grunth jest po smrti jeho opuštěný zase
prodán Janovi Kršákovi za summu 47 zl. A tak ty peníze, které
jest Václav Mydlář vyplacené měl, pro spuštění a neopravení
téhož gruntu jsou sleveny, tak aby sirotci, což na tom gruntě,
mají své spravedlnosti dojíti a Jeho Mil[osti] Pánu povinnosti
i grunt opravovati mohl. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný
na rathauze při posudku letha 1595. Závdanku hned při
odevzdávce položil 8 zl a ostatek platiti má od letha [15]96
při Vánocích pořadně po 7 zl.
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské
Jíra Pernikář, Ondra Bridů, Jíra Provazník, Jan Kramář
S.R.S.N.
Téhož letha [15]95 porazil sobě Jan na tom gruntě, což jemu
náleželo 14 zl. A tak ještě dopláceti zůstává 26 zl.
Těch dvaceti šest zlatých j[es]t nadepsaný Jan Kršák odvedl
s[irotkům] ne[božtíka] Václava Komínka na gruntě Bartoše
Špaty, kteréž se od letha [15]96 z Rybář pokládati mají po
6 zl.
A tak grunth svůj zaplacenej má.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.
1717. Místo jest naprotiv Pavla Smaženky za domem Ignátze
Nejezchleby k vodě.
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57 Grunt Václava Okáče
Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch v listu 131 nadepsaný Václav Okáčů má grunth svůj
od purgkmistra a starších strážnicských koupenej a po
n[ebožtíku] Štěpánu Lánským zuostalej za summu 160 zl. Na
kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93
vyplnil 75 zl a letha [15]94 zadržalých zuostává 10 zl. A tak
ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku po 10 zl dopláceti zuostává 75 zl. Ta všecka summa náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Lánského.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Viktorin Straka, Bartoš,
písař radní města Strážnice, Vaněk Koželuh, Daniel Šimonů
S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 při posudku položil Václav vejš psaný za
grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Václav Okáč za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Václav Okáč za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Václav Okáč za grunt peněz
purgkrechtních 10 zl.
Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.
f 126b
Letha Páně 1692 dne 28. Augustii za purgkmistrovství p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho majíce opatrnost
páni grunt popřed psaný k správě sobě odevzdaný, poněvadž
žádný nápadník na vyplacení Václava Okáče se nenacházel, že
pak neb[ožtík] Tomáš Kaštan po ty letha, co na něm seděl, sobě
připsat zameškal a poněvadž jej svýma rukama vystavěl po
vyhoření, tak nejmladší syn pozůstalý natahujíce na něj Pavel
Kaštan Jich Opatrnosti pánův žádal, aby jemu tenž grunt
připsaný byl. Na kteroužto jeho šetrnou žádost Jich Opatrnost
páni prohlídajíce jakošto na sirotka, jak předešle připsaný
byl s tej summy 60 zlm jemu upouští a toliko, totiž Pavlovi
Kaštanovi, se připisuje v summě 100 zlm. Na to položil ihned
závdanku hotových 10 zlm, které předepsaný purgkmistr přijal,
ostatek placením ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za zbývání cís[ařských], panských, obecních
povinností Jiřík Kaštan, Martin Malík S.R.S.N. Stalo se dne a
letha ut supra.
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Letha Páně 1696 dne 4. Aprilii za purgmistra p[ana]
Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha majíce sobě
ten grunt Pavel Kaštan po rodičích a odevzdaný, takový
popustil a odprodal i s tím, co na něm zaplaceného měl,
Martinovi Kaštanovi jakožto bratru svému za summu 100 zlm. A
majíce spolu smlúvu, aby jemu za vystavení jakožto 45 zlm
položil, tehdy jemu dal při odevzdávce 17 zlm 4 gr 2 den,
ostatní summy polovic má jemu složit při času veliko[no]čním
1697 a ostatek zase při Velkonoci 1698. Ostatní pak summy
55 zlm bude povinen platiti k obci města Stráž[nice ročně po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností, opravu gruntu p[an] Lukáš
Dominik a p[an] Joh[anes] Dašický S.R.S.A N. Stalo se dne a
letha ut supra.
NB. Ty oba zápise jsou omylem zde učiněné, poněvadž tento
grunt náleží do Zákostelní ulice a zůstává na něm Jozef
Straka. Notat. 10. Mai 1717.
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58 Lázně

f 119a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 65 Jiřík Hendrych lazebník koupil tu
lázni od Jana lazebníka za summu 240 zl, na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 67 zl.
A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 8 zl
dopláceti zuostává 173 zl. Ta všecka summa náleží obci městské
strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu též lázně Václav Okáč, Matouš
Sedlář, Tomáš Halnis stolař, Ondra Zámečník S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jiřík Hajer peněz purgkrechtních za
láznu 8 zl.
Letha 96 položil Jiřík Hajer za láznu obci městské peněz
purgkrechtních 8 zl.
Letha 97 položil Jiřík Hajer za láznu obci městské peněz
purgkrechtních 8 zl.
Ta lázně odvedena ouřadu k správě na rathauz.

f 119b
Letha Páně 1691 dne 23. Februarii za purgkmistra p[ana]
Václava Žarůška a spoluradních jeho ohlašujíc se Martin Malík
před opatrnosti pány o krunt, který někdy za lázeň obecní se
užíval, aby jemu k vystavení puštěný byl. Že pak od mnoha leth
tenž krunt pustý zůstával a více se k potřebě obecní neužívá,
pročež z vědomím a dovolením ouplnej obce takový krunt
nadepsanému Martinovi Malíkovi puštěný jest, za který on obci
(poněvadž ten čas potřebná byla a krunt na tou nejvěčí ruinu
přivedený) za ty peníze, které na tom kruntě k zaplacení obci
pozůstávaly, jednu pětítku vína odvedl. A tak se jemu za
zaplacený a v ničem nezávadný připisuje.
Rukojmě za spravování cís[ařských] a panských povinností
Jan John a Jiřík Peldřimovský S.R.S.N. Datum dne a letha ut
supra.
NB. Tento zápis jest velikú chybú a nedorozuměním sem
učiněn, poněvadž ta lázeň jest ta a ne jiná, která proti
vězení městskému v Zákostelní ulici od Moravy a ne u
pivovarského mostu stojí a tu po dnešní den obec městská
užívá. Notat. 10. Maii 1717.
[Poznámka německy na okraji listu:]
J[e]tzt Malikisches Haus man früher ein Baadhaus.
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[bez čísla] Grunt Martina Kaštánka v Hradskej ulici

f 130a

Přípis Jozefa Kaštánka
Leta Páně 1787 dne 15. měsíce ledna za purgmistra pana
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin
Kaštánek po otci svém Martinovi Kaštanovi, jakžto jeho zápis
předěj folio 676 doložený k vidění jest, v dědičném držení
ačkoliv nepřipsaný, takový dle testamentu de d[ato] 24ho
měsíce listopadu vzdělaného a pod datum 2ho měsíce prasince
publicirovaného odporučil synovi svému Jozefovi Kaštánkovi
s tím doložením, aby on matku svú Dorotu jakožto vdovu v tom
domě až do smrti v zadní světnice bez všelikého platu svobodné
přebývání zanechal, pak
sestře svej Dorotě hotových peněz 16 zlm,
sestře Rosalii 20 zlm,
sestře Anně podobně 20 zlm,
sestře Kateřině tím spůsobem 20 zlm,
jakož taky do casse chudých 30 gr, spolu 76 zlm 30 gr,
praví se sedumdesát šest rýnských 30 gr, vyplatil. Podle toho
když přitom taky ty na tom gruntě
f 130b
ještě víceji verunkové peníze pr 55 zlm k splacení po 2 zlm
ročně obci městskej přináležející na sebe přijal a zaplatit
přislíbil, týž grunt se jemu Jozefovi Kaštánkovi za jeho
vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního
připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých
císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností
pan Jozef Wainer a pan Johann Němčický S.R.S.V.a N.
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59 Grunt Daniele Šnoble
Ten Daniel má grunth svůj, kterejž jemu od Jiříka
Provazníka, muže Anny Olejnice, postoupen jest v 170 zl, na
kterémžto gruntě mimo první vyzdvižení do komory Jeho Milosti
Páně ještě podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch
v listu 145 se Jeho Milosti Pánu z téhož gruntu vyplnilo po
letech summy 90 zl. Kterejchžto 90 zl za věrné služby téhož
Daniele Šnoble Jeho Milosti Pánu činěné z mladosti jeho
z milosti a na přímluvu dobrých lidí jest darovati ráčil.
A takž ten Daniel Šnobl za nadepsaný grunth dopláceti
povinen bude Jiříkovi Provazníkovi sumy totiž 80 zl. Na to
jest tenž Daniel Šnobl témuž Jiříkovi Provazníkovi dal 10 zl a
ostatek, totiž 70 zl, témuž Jírovi Provazníkovi od letha 1601
počnouc pořadně při Vánocích po 10 zl pokládati povinen bude.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských (neuvedeno).
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzanna
Šnoblová za grunt Jírovi Provazníkovi 8 zl a Jíra Provazník
pustil Zuzanně Šnoblovej, aby jemu platila rok po roku od
letha 1602 po 8 zl. Stalo se v přítomnosti obou stran.
f 133b
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzannna
Šnoblová za grunt Jírovi Provazníkovi 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položila
Zuzanna Šnoblová za g[runt] Jírovi Provazníkovi 4 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položila
Zuzanna Šnoblová za g[runt] Jírovi Provazníkovi 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel
Hranický na místě Zuzanny manželky své za g[runt] Jírovi
Provazníkovi 6 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel
Hranický za grunt Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartoloměje Šlechty položil
Pavel Hranický za grunt Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Téhož letha a za purgmistra ut sup[ra] pan purgmistr a páni
prodali podsedek požár svrchu psaný Pavlovi Hranickýmu za
summu 100 zl. A jakož před kúpením a rozdíly statku vyplnil
peněz ročních 18 zl, ty sobě z tej summy a dílu po Zuzanně
manželce své 17 zl 20 gr sráží, ostatek platiti má rok po roce
od letha 1611 po 6 zl až do vyplnění summy. Odevzdán za volný
a svobodný.
Rukojmě Jiřík Chmelek, Václav Kalnej a Florian Budinský
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Jiříkovi Provazníkovi 29 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šnoble 30 zl 10 gr.
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f 134a
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil
Pavel Hranický předních peněz Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel
Hranický Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel
Hranický Jírovi Provazníkovi 6 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Hranický
položil Jírovi Provazníkovi za g[runt] 6 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel
Hranický Jírovi Provazníkovi za grunth 5 zl. A tak Jíra
Provazník na témž gruntě nic nemá.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel
Hranický položil s[irotkům] n[ebožtíka] Daniele Šnoble 8 zl.
Ty sou vydány Václavovi na učení řemesla ševcovského a
vpravení do cechu i což k tomu náležitého ještě.
Pustý
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Zuzanna
Šnoblová prodala ten požár ut s[upr]a Matějovi Mezeřickýmu za
summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Bartek Fryštacký a Ondra Mošovský S.R.S.A N.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Matěj Mezřický
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šnoble, kteréž
přijala 2 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj
Mezeřický položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šnoble
1 zl. Ty přijala Kateřina, sestra Vácslava Šnoble.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Mezřický
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šnoble 1 zl. Ten
přijala Kateřina, sestra Václava Šnoble.
f 134b
Letha 1634 za purgkmistra Martina Janky Martin(!) Mezřický
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Kuchařovi z Velkej za
summu 40 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Jan Hlučínský a Matouš Šašků SRSaN.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Kuchař položil za
gr[unt] svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijal následující
purgkmistr Jiřík Praštěk a vydal ten 1 zl na pohřeb Kateřiny
Šnoblové.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuchař položil
za gr[unt] svůj, kteréž při právě zůstávají 1 zl.
NB. Ten 1 zl vydán jest Anně, švagkrovej neb[ožky] Kateřiny
do Vnorov.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Kuchař položil
za gr[unt] svůj 1 zl.
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Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuchař položil
za gr[unt] svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijali nápadníci
n[ebožtíka] Šnobla.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Jan Kuchař položil
trojích peněz za r[oky] 1641, 1642, 1643 3 zl. Z těch přijali
1 díl nápadníci n[ebožtíka] Šnobla a 2 díly k záduší.
Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Jan Kuchař
položil ročních peněz do s[tatku] n[ebožtíka] Šnoblova. Ten
zůstává při právě 1 zl. Ten 1 zl přijala Anna, manželka
n[ebožtíka] Václava Šnoble, kteráž na ten čas ve Vnorovách
zůstává.
f 135a
Za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Kuchař položil 1 zl. Ty
přijala Anna, manželka ne[božtíka] Václava Šnoble z Vnorov.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních
jeho Jan Kuchař položil 1 zl. Ten přijal Václav Večeře na
kostel strážnický jakožto hospodář kostela.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho Jan Kuchař položil 2 zl. Z toho přijal
Martin Popík ze Vnorov na místě neb[ožky] Anny Šnoblové
manželky své 1 zl a na kostel strážnický 1 zl.
Jakož jest ještě Martinovi Popíkovi ze Vnorov na místě Anny
Šnoblové manželky své na gruntě ut supra 16 zl 10 gr
k področnému dobírání přináleželo, takových 16 zl 10 gr prodal
jest Janovi Kuchařovi za hotových 1 zl 18 gr. A tak nadepsaný
Martin Popík ani potomci jeho na tom gruntě žádnej praetensi
míti nebudou a nemají.
Letha Páně 1671 dne 18. Septembris za purgkmistra pana
Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Kuchař majíc
grunt ut supra zcela a zouplna zaplacený, takový jest prodal
Mikulášovi Vrbátkovi, poněvadž týž grunt k vylepšení přišel,
za summu, platíc ročně po 2 zl, za 50 zlm, závdanku položil
12 zl 15 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
všeliké povinnosti panské Martin Polenský a Matěj Říha
SRSVaNR.
f 135b
A poněvadž nadjmenovaný Jan Kuchař zemrouc dle obdarování
města Strážnice na obec města Strážnice dle učiněných rozdílů
připadlo 27 zl 15 gr, ostatních pak 10 zl náležeti budou
Janovi Solkovi ze Bzence posledních peněz 10 zl.
Letha Páně 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka
Dašického Mikoláš Vrbátek položil za grunt svůj k obci městské
1 zlm. Ročné peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu
svého za příjem položil.
Letha Páně 1673 dne 26. Februarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického Mikoláš Vrbátek položil za grunt svůj k obci
městské 1 zl. Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu
svého za příjem položil.
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Letha Páně 1689 dne 7. Martii za purgmistra p[ana]
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho dosednúce na tenž grunt
ut supra po smrti nebo[žtíka] Mikuláše Vrbátka s povolením
J.V.H.M., poněvadž žádných potomků jest po sobě nezanechal,
aby k spuščení a větší ruině nepřišel, Jann Čajka. Majíce pak
na tomž gruntě ut s[upra] Bartoň Pecen 14 zlm, zůstanouce po
smrti jeho manželka a takových 14 zlm k dobírání jí
přináleželo, takových 14 zlm jest od ní odkoupil Jann Čajka za
měř[ice] rži. A s ponaučení J.V.H.M. dle přiloženého memorialu
Jannovi Čajkovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný a nikdo
co více na něm praetendirovati má odevzdává
f 136a
a připisuje.
A [rukojmě] za povinnosti c[ísařské], panské, obecní p[an]
Tomáš Svoboda a p[an] Mikuláš Šašek S.R.S.N. Stalo se dne a
letha ut supra. Solutum.
Přípis domu Martina Hovoranského
Letha Páně 1752 dne 1ho Februarii za purkmistra Henricha
Bartelsmana a spoluradních teho času majíce Anna provdaná [za]
Frantze Žáka grunt ut supra po svým nebošt[íku] otci Martinovi
Čajkovi zděděný, jest takový Martinovi Hovoranskému za jedno
sto čtyřiceti pět rýnských odprodala. Pročeš se nadjmenovaný
grunt Martinovi Hovoranskému za jeho vlastní, volný a dědičný
zde připisuje a právně odevzdává.
Za opravu gruntu a splacení jak cís[ařských], tak
vrchnostenských a městských povinností rukojmí p[an] Johann
Weiner a p[an] Ignatz Filip. Stalo se v přítomnosti obojí
stran dne a roku ut supra.
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60 Grunt Matouše Sedláře

f 141a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 200 nadepsaný Matouš Sedlář má grunth svůj od
Bartoše Špaty ševce koupenej za summu 210 zl. Na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních i s penězi skoupenejmi do letha
[15]94 vyplnil 94 R. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích
rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 116 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Matyášovi Mrázkovi předních peněz náleží 4 zl.
Item Janovi Štočkovi náleží 112 zl. Ty jemu takto jíti
mají: letha [15]95 6 zl a od letha 1596 rok po roku po 10 zl.
Rukojmě [za] placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Daniel Nedolevek, Antonín
Mayer, Jan Karásek, Daniel Bellů S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 Matouš Sedlář položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Matyášovi Mrázkovi 4 zl a
Janovi Štočkovi též dáno 6 R.
f 141b
Letha [15]96 položil Matouš Sedlář za grunt Janovi Štočkovi
10 zl.
Letha [15]97 položil Matouš Sedlář Janovi Štočkovi za
grunth 10 zl.
Letha 1598 položil Matouš Sedlář Janovi Štočkovi za grunt
svůj peněz purgk[rechtních] 10 zl. Actum za purgmistra Matyáše
Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grause položil Matouš
Sedlář Janovi Štočkovi 10 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožumberského položil
Kašpar Cihář na místě n[ebožtíka] Matouše Sedláře Janovi
Štočkovi 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Kašpar Cihlář
prodal podsedek ut s[upr]a Eliášovi Sokolovi krejčímu za sumu
210 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha
ut s[upr]a po 10 zl až do vyplnění tej sumy. Na tom gruntě
náleží předních peněz Janovi Štočkovi sumy 56 zl placením po
10 zl a Kašparovi Cihlářovi posledních peněz 124 zl. Odevzdáno
za volné a svobodné.
Rukojmě Blažek Sedlář, Bartoš Biskupický S.R.S.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Eliáš Sokol
položil za grunt 10 zl. Ty přijal Jan Štoček.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Eliáš
Sokol za grunt Janovi Štočkovi 4 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Eliáš Sokol za g[runt] Janovi Štočkovi 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Eliáš Sokol krejčí za g[runt] 10 zl. Ty přijal Jan Kavků na
místě Jana Štočka.
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Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš
Všetička prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž jemu po neb[ožce]
Elišce sestře jeho, manželce někdy Eliáše Sokola připadl,
Voldřichovi Zubovi krejčímu za summu 210 zl, závdanku jemu dal
28 zl. A jakož ještě Lukášovi vejš psanému po též Elišce
sestře jeho na tom gruntě peněz od neb[ožtíka] Eliáše Sokola
vyplacených náleželo 36 zl, ty jest Voldřichovi ut s[upr]a
pustil a tak týž Lukáš na tom gruntě nic více nemá. A Voldřich
Krejčí ostatek summy, totiž 146 zl, platiti má od letha 1608
po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Hruška, Klimek Kloboučník, Václav Myslivců,
Václav Chládek S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům neb[ožtíka] Jana Štočka předních peněz 22 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Cihláře naposledy 124 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila
Dorotha, vdova po n[ebožtíku] Voldřichovi Zubovi krejčím, za
grunt nápadníkům neb[ožtíka] Jana Štočka 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila
Dorotha, vdova po n[ebožtíku] Voldřichovi Zubovi krejčím, za
gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Jana Štočka 4 zl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Dorota
ut s[upr]a za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Štočka 6 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rohatecký na místě Doroty Oldřišky položil nápadníkům
n[ebožtíka] Jana Štočka ostatních 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož Dorota
Oldřiška na tomto podsedku vyplatila 80 zl, z nichž náleželo
Lidě dceři její, manželce Martina Rohateckého, polovice 40 zl
a Janovi synu jejímu též 40 zl, takových 80 zl Jan Martinovi
Rohateckému švagru svému z lásky švagrovské pouští. Stalo se
při posudku městském u přítomnosti obou stran.
Téhož leta za téhož purkmistra ut s[upra] Martin Rohatecký
položil za ten grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Cihláře
4 zl. Zůstávají při právě městském.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož se
to při tomto gruntě našlo, že n[ebožtíku] Kašparovi Cihláři
náleží spravedlnosti 124 zl
f 142b
po n[ebožtíku] Matějovi Sedláři a ten Kašpar Cihlář, ano též i
manželka jeho od drahně let sou zemřeli, našlo se, že sou po
sobě zanechali dvě dcery jménem Barbory a Maryny a syna
jednoho Jana. Ty dvě dcery dostaly se ku právu na rathauz
strážnicský a hlásaly se k té spravedlnosti po otci a mateři
jejich a když to dostatečně prokázaly, že sou dítky zůstalé po
témž Cihláři, jest jim ta spravedlnost přisouzena, aby ji
braly podle nahoře psaného zapsání.
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Leta svrchu psaného dáno těm dvěma, totiž Barboře a Maryně
4 zl.
Leta ut s[upr]a za téhož purgkmistra Martin Rohatecský
položil za rok 1614 a 1615 peněz za grunt 6 zl. Ty sou vydány
Barboře a Maryně, nápadnicím svrchu psaný[m].
Letha Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin
Rohatecský položil za grunt nápadníkům svrchu ps[aným] 6 zl.
Ty sou vydány Barboře a Marině podle zapsání ut s[upr]a.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin
Rohatecký položil za grunt nápadníkům 4 zl. Ty přijal Lorenc
Folbiger, muž Marianin i na místě Barb[ory].
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rohatecký položil za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydané
dětem n[ebožtíka] Kašpara Cihláře do Slavkova.
Pustý
Letha Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán
jest ten g[runt] požár Janovi Pilátkovi za 80 zl bez závdanku,
platiti jej má ročně po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomek Polách a Adam Tesařů S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Pilátek
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Cihláře
2 zl.
NB. Tyto 2 zl na přímluvu ouřadu jsou vydány nápadníku
nebo[žtíka] Martina Rohatecského, kteréž Matouš Frankh na
místě Judity manželky své přijal.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Pilátek položil
za g[runt] peněz ročních 2 zl. Ty jsou na přímluvu ouřadu
vydány nápadníku nebo[žtíka] Martina Rohateckého, kteréž Mates
Frankh na místě Judity manželky své přijal.
f 143a
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Pilátek
položil za g[runt] svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal Mates
Frankh na místě Judity manželky své.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Pilátek
položil za g[runt] svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal Mates
Frantkh na místě Judity manželky své.
Item 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jan Pilátek
za g[runt] svůj peněz ročních 1 zl. Ty přijal purgkmistr
tehdejší Martin Mráz za rok 1639.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a položil za g[runt]
svůj Jan Pilátek peněz ročních do st[atku] n[ebožtíka] Martina
Rohateckého. Ten přijal purgkmistr vejš psaný.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Pilátek položil
za g[runt] svůj, které Matys Frank na místě manželky svej
přijal 1 zl.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Jan Pilátek položil
za grunt svůj, které Matys Frank přijal 1 zl.
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Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Jan Pilátek
položil peněz ročních, které Matys Frank přijal 1 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta [a] spoluradních
jeho po smrti Jana Pilátka vdova pozůstalá prodala ten grunt
ut s[upra] Janovi Svrčkovi z Bohoutína za sum[mu] 80 zlm.
Závdanku jí dal 10 zlm, však z toho závdanku na místě jejím
volka zasezelého do důchodův odvésti má, placení ročně po
4 zl. Od[evzdán] za v[olný] a sv[obodný].
Rukojmě za opravu g[runtu], placení i jiné povinnosti Jan
Kuchař a Matěj Sršňák S.R.S.a N.R.
Tato pamět se činí cokoliv Pilátek na tom gruntě vyplatil,
to vdova Janovi Svrčkovi pouští.
NB. Na ten svrchu psaný závdanek odvedl Jan Svrček 3 zl,
kteréž přijali cechmistři ševcovští na dluh jim do cechu
povinný.
f 143b
V tom pak ostatním závdanku, totiž 7 zl, má a povinný bude
volka zasezelého do důchodův na místě vdovy ut supra odvésti.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho z jistého povolení urozeného a statečného
rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas pronájemního
panství strážnického, Jan Svrček prodal jest ten grunt ut
supra Abrahamovi Čechovi z Kolína Židu za summu 80 zl.
Závdanku jemu dal 10 zl, placením při každých Vánocích po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Jakub Páleník jinak Kojetínský a Izák Němec,
Židé strážnický S.R.S.a N.R.
Pamět. Tato pamět při odevzdání tohoto grunthu se činí, že
nadepsaný Abraham Čech všechny ty povinnosti z toho grunthu
jako Jan Svrček vykonávati, tolikéž i činže každoročně
rychtářům spravovati a odváděti povinen bude. A jestliže by
ten grunth k prodaji přišel, nemá žádnému jinému, nýbrž
kresťanu zase prodán býti.
Letha 1660 za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních
jeho vyhoříc tento grunth, tak jako jiným vyhořelým (kromě za
4 letha zasedělých gruntovních peněz po 4 zl) Abrahamovi
Čechovi z Kolína polovice summy se upouští, totiž 27 zl. A tak
ještě Abraham Čech z Kolína na tom gruntě dopláceti področně
povinen bude 43 zl.
f 144a
Letha P[áně] 1695 dne 29. April[is] za purgmistra p[ana]
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný
grunth zprvopočátku křesťanský byl a Žid nemaje sobě jej po
otci odevzdaného ani zaplaceného, aniž ty povinnosti, jak výš
v paměti obligirováno bylo, nezbýval, nýbrž z něho pryč nočně
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do země cizí utekl. Jakub Řeha pohledávajíc toho při
u[rozeném] p[anu] Samuelovi p[anu] Střehovi, toho času
J.K.O.R.M. z Lichtensteina (titul) hejtmanu [v] městě
Stáž[nici], pokudž by ten gr[unt] na rujinu nepřišel, za ujití
mohl, toho náležitě dosáhl, pročež na dokonalé zde přiložené
poručení p[ana] h[ejtmana], aby obec kresťanská a užitky pak
panské i obecní se rozmáhaly, prodán jest ten g[runt] Jakubovi
Řehovi za summu 80 zlm k placení ročně při každých posutcích
komu přináležeti bude po 2 zlm. Odevzdán jemu jest za volný,
svobodný a v ničemž nezávad[ný].
Rukojmě za opravu g[runtu], placení a povinnosti všeliké
p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Václav Škoda. Stalo se letha
a dne ut supra.
f 144b
Letha Páně 1697 dne 30. Augustii za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož po
zběhnoutí sklenáře Žida, syna Abrhama, jest ten grund ut
s[upra] všechen spustovaný a zrujinýrovaný Jakubovi Řehovi
s povolením uro[zeného] pana hejt[mana] puštěn a odevzdán byl,
při kterémžto on nětco dosti málo opravíc z něho na rybářství
odstoupil a gr[unt] tak zanechal. Pročež zaujmúce se jeho
bratr Eliáš toho gr[untu ut s[upra] jej v mnohých věcech jak
vnitř i zevnitř opravil a zvelebil a jej, ačkoliv nemaje sobě
odevzdaného, s povolením uro[zeného] p[ana] hejt[mana] prodal
zase Benešovi Židu strážnic[kému], Tlustého krejčího synu,
v tejž summě, jak zvrchu odevzdán byl, totiž za 80 zlm.
Závdanku, který toliko za zvelebení a opravu téhož gr[untu] se
klade, dal 30 zlm a co Abrham Čech Žid 10 zlm [jakž zápis
nahoře ukazuje] na tom domě vyplatil
f 145a
a takové synu jeho patřiti by měly, poněvadž pak z toho
gr[untu] utekl, takových 10 zlm jakožto odběžné na pána gruntu
připadly, které on Beneš Žid do důchodů vrchnosti mil[ostivé]
zaplatil a odvedl. A tak bude mít on Beneš na tom gr[untě]
zaplaceného 40 zlm a on Sklenář ani nadepsaný Eliáš na tom
gr[untě] nic více co praetendirovat nemá. Ostatní summu pak
bude povinen on Benedikt platit k obci městské křesťanské
ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu ze vším od starodávna
příslušenstvím za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub a Samek krejčí, Židé strážnicskí S.R.S.N.
Stalo se dne a letha ut sup[ra].
Letha Páně 1723 dne 17. Febr[uarii] za purgmistra p[ana]
Antonína Duraye a spoluradních toho času tak jakož grunt aneb
podsedek ut supr[ra] jsouce křesťanský v roku 1697 Židovi
jistému Benešovi do rukú přišel, kterýžto jsouce pro své zlé
činy a svatokrádežní rabůvky kostelův skrz kata utracený,
pozůstalá po něm vdova bez vůle a povolení ouřadu aniž beze
vší vědomosti prodala
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jej zase druhému Židovi, který nemajíce jej sobě připsaný bez
všeho placení jak panských tak obecních povinností na něm až
dosavad seděl. Jsouce ale týž podsedek skrz ten nešťasný pod
datum 16. Augusti 1718 skrz Žida vyšlý oheň a soužení a až
posavad pustý, o takový se ohlásil Bartholoměj Vychodil
příchozí s žádostí, pokudž by jemu týž podsedek prodán a
k zvelebení puštěn býti mohl. Když tehdy z knih purgrechtních
vynalezeno jest, že podsedek ten od starodávna a hned od
počátku křesťanský jest a Židovi s tou obzvláštní položenou
výminkú, kdyby zase na prodej přišel, aby žádnému jinému krom
křesťanu prodati se mohl, prostředkem času prodán byl. Za
druhé: vidouce, že Žid po všechny časy držení svého ani
contributzí, ani cinsů panských, ani verunkův, které vše
k placení vzal z podsedku toho,
f 146a
neplatil. A za třetí: že ten v roku 1697 učiněný prodaj proti
pragmatice J[eho] M[ilo]sti Císařskej do rukú Židovi jest
přišel. Pročež z těch a jiných příčin, aby obec městská a
křesťanská se rozmnožovala a douchody panské nehynuly, z vůle
a poručení mil[ostivé] vrchnosti prodán jest týž podsedek
nahoře jmenovanému Bartholomějovi Vychodilovi za summu, jak
předtím byl 80 zlm. Závdanku dal na zaplacení tej summy deset
zlatých moravských, aneb 11 zlm 10 gr to co předjmenovaný Žid
na něm závdankem byl vyplatil, ostatek, poněvadž všechen pustý
jest, za vystavení nic se šacovati nemůže. Odevzdán jest tehdy
jemu týž podsedek podle práva purgrechtního za vlastní,
placením ostatní vejrunkovej summy 70 zlm ročně při posudcích
obci městskej po 2 zlm. A poněvadž jej z gruntu stavěti musí,
polhocení od daní všelijakých se mu uděluje na tři letha pořad
zběhlé.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris
Weiner a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha
ut supra.
f 146b
Leta Páně 1738 dne 5. Julii za purgmistra p[ana] Antonína
Duraye a spoluradních toho času předstoupil na dům radní před
purgmistra a radu města Strážnice Jiří Mega z žádostí,
poněvadž o grunt ut sup[ra] s manželkú svou Annú, předtím
pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Bartolomějovi Vychodilovi, se
porovnal a takový dle ratificati ouřadu hejtmanského i
purgmistrovského jest koupil, aby jemu za dědičný připsán byl,
kteréhožto kupu svého následující instrument produciroval a
sice in originali, zde slovo od slova vytažený:
Porovnání právní mezi Jiříkem Megú jednú a manželkú jeho
Annú, předtím pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Bartolomějovi
Vychodilovi, stranú druhú v příčině domu po tom nebo[žtíku]
Vychodilovi v Hradské ulici pozůstalého, a sice následujícím
spůsobem:
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Jakož po smrti neb[ožtíka] Bartoloměje Vychodila pozůstal
dům v Hradskej ulici pro vdovu po němž pozůstalú Annu a pro
tři jeho sirotky, totiž Jozefa,
f 147a
Jiřího a Jana, jenž jej rovným dílem děditi mohli, na takovém
domě provdajíce se nadjmenovaná Anna po něm vdova za Jiříka
Megu až do nynějšího času s nynějším manželem svým, ano i
s jejíma sirotkami, dokud ti dva přední let dospělých a sice
vyučení řemesla nedošli, s třetím nejmenším Janem ale až
dosavad bydlela, jej taky dotčený Jiří Mega vždy slušně
opravoval a povinnosti z něho splácel, však ale nikterak za
vlastní sobě odevzdaný neměl. Když ale ten dům skrz ten
nešťasný de dato 18. Febr[uarii] přítomného roku na Oujezdě
skrz vojáky vyšlý oheň spolu s jinými taky vyhořel, tu Jiří
Mega nejsouce týž dům jeho vlastní jej stavěti se spuroval a
dřívej stavěti nechtěl, pokud by jemu právně prošacován a
k prodeji, aby jej za vlastní koupiti mohl, resolvirován
nebyl. Což jsouce devolvirováno před ouřad hejtmanský, ku
kterémužto správa těch sirotkův náleží, od tohož ouřadu
hejtmanského purgmistru a radě města Strážnice nařízeno bylo,
aby co s tej příčiny dům právně vyšacován byl a v tej
vyšacovanej summě aby jemu Jiříkovi Megovi prodajem za vlastní
a dědičný prodán byl.
Podle takového nařízení tehdy jest prošacován ten dům tak
vyhořený za
f 147b
šedesáte rýnských, v kterejžto cenu následně jej také Jiřík
Mega přijati svolil, však sice spůsobem tímto: Poněvadž ta
cena na čtyři díly se děliti má, totiž třem nahoře jmenovaným
sirotkům a matce každému po 15 zlm, aby on předně na matku
přicházející 15 zlm sobě k lepšímu zanechal, pak taky poněvadž
nejmenšího sirotka Jana od dětinství jeho (jenž v 1 ½ roce
vezmúc sobě matku jeho stáří byl) až dosavad živil a šatil,
což jakožto otčím činiti povinen nebyl, aby i ty jemu přijíti
mající 15 zlm sobě na tej ceně defalurovati mohl. Nade všecko
ale to i v tom se dobrovolně zavázal, že (pokudž by jej řečený
Jan poslúchati chtěl) jej řemeslu svému stolařskému vyučiti
chce a nadto majíce Anna manželka jeho a respective matka
téhož Jana pro sebe samu z pozůstalosti po svém prvním manželi
dvoje honce roli poručené, aby mu budoucně, když potřeba bude
na připovídání a vypovídání, desíti rýnskýma nápomocna byla.
Na čemž všem v nadepsaném spůsobu již jmenovaná Anna
manželka jeho dobrovolně přestala, ano taky
f 148a
nenacházejíce v tom právo žádnej neslušnosti, k tomu své
právní potvrzení dalo to vše jak v příčině ceny, tak i
ostatních okolostojícností jakožto těchž sirotkův instantzi
ouřad hejtmanský s podpisem vlastní ruky ratificiroval a podle
toho týmž spůsobem Jiřík Mega dům ten sobě jakožto právně
koupený za vlastní do purgrechtu městského připsati dáti mocti
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bude. Těm ale ostatním, totiž Jozefovi 15 zlm a Jiříkovi
15 zlm, když oni potřebovati budú a ouřad hejtmanský nazná,
vždy složiti a zaplatiti povinen býti má.
Actum v Strážnici dne 20.Martii 1737.
Václav J.N.Feth, p.t.hejtman
P[an] Ant.Havlíček purgmistr
Podle kterejžto žádosti a respective moci toho
authentického instrumentu proukazu (ačkoliv nyní manželka jeho
se tomu protiví a dovoliti nechce) již v právní moc a sílu
zrostlého se přítomně grunt neb dům tento Jiříkovi Megovi
připisuje a odevzdává za vlastní a dědičný a ona manželka jeho
Anna ze svú protestatcí a odporem jakožto spozdilým a ničemným
odmrštěna jest. Stalo se na domě radním u přítomnosti obúch
stran d[ne] a letha ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an]
Vác[lav] Košvitz a p[an] Ignatz Filip S.R.S.V.a N.
f 148b
Přípis domu Augustina Tománka
Leta Páně 1758 dne 18. Aprilis za purgmistra pana
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času pozůstalí
dědici po nebošt[íku] Jiříkovi Megovi a manželce jeho Anně,
jmenovitě Johanna, Frantzek, Tomáš a Antonín, jsou ze svej
dobrej vůle grunt ut supra Augustinovi Tománkovi za summu dvě
sta rýnsk[ých] prodali, z kterej summy na jednoho každého
dědice po 50 zl zplatiti připadá. Kdežto kupec Frantzkovi jeho
díl padesáte rýnsk[ých] a Antonínovi podobně padesáte
rýnsk[ých] vyplatil, naprotiv jak Johanně patřících 50 zl a
Tomášovi 50 zl koupec pod interesem 6 zl [per] cento podlužen
zůstává. Pročeš nadepsaný grunt se Augustinovi Tománkovi za
jeho vlastní a volný i dědičný s tím na něm od starodávna
majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a zplacení císař[sko]
k[rálovských] a vrchnostenských i městských povinností p[an]
Jozef Svoboda a p[an] Jann Karásek. Stalo se u přítomnosti
p[ánů] Jozefa Vychodila, Antonína Megy jménem svým a svej
sestry a bratrův, pak kupca Augustina Tománka dne a roku ut
supra.
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61 Grunt Daniele Bellova
Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 111 nadepsaný Daniel Bellů ujal grunth svůj
po n[ebožtíku] Janovi Bellovi otci svém za summu 74 zl. Na
kterej jest závdanku a peněz purkrechtních i s poraženým dílem
svým vyplnil do letha [15]89 23 zl 7 gr 4 den a ještě od letha
[15]90 počna při Vánocích rok po roku po 5 zl dopláceti
zuostává 50 zl 22 gr 3 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item na zbor strážnicský předních peněz náleží jim 17 zl.
Ty sou všechny zadržalé a za ním zuostávají.
Item Martinovi a Zuzanně, bratru a sestře jeho, sirotkuo
n[ebožtíka] Jana Bellova, 32 zl 22 gr 3 den. Na to jest jim
tenž Daniel zadržel 3 zl a ostatek od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 5 zl dopláceti má.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Zachariáš Pehm zámečník,
Honz Zlatník S.R.S.A.N.R.
Letha 1594 Daniel vejš psaný položil při posudku peněz
zadržalejch za grunth svůj 20 zl. Z toho dáno na zbor
strážnický 17 zl a Zuzanně na díl její též dáno 3 zl.
f 153b
Letha 1595 Daniel napřed psaný umřel, podsedek jeho po něm
zůstalý prodán Pavlovi Řemenáři od přátel po témž nebož[tíku]
zůstalý[ch] za summu 80 zl. Závdanku tenž Pavel Řemenář
položil 18 zl, z toho závdanku dáno na zbor 17 zl a 1 zl jest
utracen, když se přátelé téhož nebož[tíka] Daniele Bella o
statek po něm zůstalý dělili. A tak ještě dopláceti zůstává
62 zl, ty pokládati má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po
6 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Martinovi nebož[tíka] Jana Bella 16 zl 16 gr.
Item Zuzanně též náleží, sestře téhož Martina 8 zl 16 gr.
Item nápadníkům po nebožce Margetě, manželce n[ebožtíka]
Daniele Belle, totiž Jiříkovi Plesníkovi, Mikolášovi
Tkadlcovi, Václavovi Polackému, Martinovi, bratru téhož
n[ebožtíka] Daniele, tak jakž se sami o ten všecken statek
srovnali a dobrovolně smluvili, náleží všem štyřem společně
summy 36 zl 28 gr.
Ta summa z téhož gruntu nejprve se pokládati má s[irotkům]
n[ebožtíka] Jana Belle po 6 zl a potom po vybrání svej
spravedlnosti těm nápadníkům též
f 154a
se pokládati bude pořadně po 6 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské
zejména tito: Matěj Sedlář, Jan Barveník, Antonín Mayer.
Letha 96 položil Pavel Řemenář za grunth svůj peněz
purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikolášovi Tkadlcovi po

81
n[ebožtíku] Martinovi Bellovi zemřelém, kterejž jemu
spravedlnost svou všecku cožkoli jemu náleželo odkázal 3 zl,
Jiříkovi Plesníkovi dáno 1 ½ zl, Václavovi Polackému dáno
1 ½ zl. A tak což tu kolivěk po témž n[ebožtíku] Martinovi
spravedlnosti zůstává, to j[es]t všeckno podle znění kšaftu
vejš psané[ho] Mikolášovi Tkadlcovi odkázal. A tak on při tom
napřed položeném statku dva díly jmíti bude mimo to, což jemu
obzvláštně dílu odkázaného, což n[ebožtík] Martin na svůj díl
spravedlnosti otcovské měl, napřed vyzdvihnouti.
Letha [15]97 položil Pavel Řemenář za grunth peněz
purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikolášovi Tkadlcovi 3 zl,
Jiříkovi Plesníkovi 1 ½ zl, Václavovi Poláckému 1 ½ zl.
Letha 1598 položil Pavel Řemenář za grunt svůj peněz
purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi Tkadlcovi 3 zl,
Jírovi Plesníkovi též dáno 1 ½ zl a Václavovi Poláčkovýmu
1 ½ zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Letha [15]99 za purgmistra Tomáše Grausa položil Pavel
Řemenář za g[runt] 6 zl. Z toho vzal Mikuláš Tkadlec 3 zl a
Plesník 3 zl.
f 154b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Pavel
Řemenář položil 6 zl. Z toho vzal Mikuláš Tkadlec 3 zl a
rybáři na sirotky Jíry cechového plesníka 3 zl.
NB. Mikuláš Tkadlec prodal na tom podsedku Pavlovi
Řemenáři, kteréž jemu náležely po Martinovi a Zuzanně
Bellových, strejci a tetě jeho, summy 16 zl za hotových 5 zl.
A jestliže by kdy kdo z jiných přátel na to se natahoval, má
s toho Pavel Řemenář odpovídato, za čež rukou dáním slíbil. A
tak nebude povinen platiti Pavel Řemenář nežli po 3 zl od
letha 1601.
Rybáři pustili ty 3 zl nahoře psané plesníčce a ona jich
přijala.
Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Pavel Řemenář
prodal grunt svůj ut s[upr]a Izákovi, zeti krejčího
židovského, za summu 110 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek
platiti má od letha 1602 po 7 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Ten grunt zase týž Izák Žid prodal Mikulášovi Kameníkovi za
summu ut s[upr]a. Závdanku dal Izákovi Židu 30 zl, platiti má
jakž nahoře psáno po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Sedlář, Jiřík Stolař, Daniel Hoffman zlatník
S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry cechového plesníka 8 zl
placením po 3 zl.
Václavovi Palackýmu do Podivína 8 zl placením po 3 zl.
Pavlovi Řemenářovi 64 zl jíti mají po 1 zl a když se
sirotkům n[ebožtíka] Jíry Cechového a Václavovi Palackýmu
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jejich summa, což na tomto gruntě mají, zaplatí, půjdou mu po
7 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Mikuláš
Kameník za grunt 5 zl 15 gr. Z toho vzal Pavel Řemenář 4 zl a
Václavovi Palackýmu do Podivína dáno 1 zl 15 gr, zůstávají při
ouřadu. Ty sou vydány plesníčce do Rybář, neb Palacký tu nic
nemá.
Jakož nahoře doloženo, že náleží Václavovi Palackýmu do
Podivína 8 zl, ty peníze od něho skoupil Mikuláš Žoužela a
Pavel Řemenář zase od Žoužely. A tak Palacký tu nic nemá, než
Pavel Řemenář jmíti bude všeho 68 zl.
f 155a
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položil
Mikuláš Kameník za g[runt] 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu,
vydáno z nich plesníčce 3 zl a Pavlovi Řemenářovi 4 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského Mikuláš
Kameník prodal podsedek svůj Jírovi Kopřivovi Kněždubskému za
summu 110 zl. Závdanku jemu dal 30 zl a platiti má od letha ut
s[upra] po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Lazebník, Zachariáš Bílků, Filip Vrbecký,
Blažek Sedlář S.R.S.N.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upra] položil Jíra
Kopřiva, pekař panský, za g[runt] ročních peněz 7 zl. S toho
dáno plesníčce 3 zl, Pavlovi Řemenářovi 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel
Červenka, náměstek neb[ožtíka] Jíry Kopřivy, prodal podsedek
ut s[upr]a s humnem, kterýž jemu po manželce jeho připadl,
Jiříkovi Chroustovi za summu 110 zl. Z té summy, což témuž
Pavlovi Červenkovi na tom gruntě náleželo, totiž 37 zl, ty
jest Jiříkovi Chroustovi za hotových 2 zl 15 gr prodal,
ostatek platiti má od letha 1609 po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Jan Fitoule, Mikuláš Vodák S.R.S.A N.
Lida, manželka někdy Pavla Řemenáře, z toho nápadu, což na
ni po témž Pavlovi manželu jejím přišlo a na tomto gruntě
náleželo, Jiříkovi Chroustovi na posledních penězích 30 zl za
hotových 2 zl prodala, kteréž se Jiříkovi ut s[upr]a na
zaplacení vypůjčil.
Na tom gruntě náleží těmto:
Johance, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry cechové[ho] plesníka
15 gr.
Lidě, manželce n[ebožtíka] Pavla Řemenáře 30 zl.
Pavlovi Červenkovi skoupených od Mikuláše Kameníka 12 zl
15 gr.
[Poznámka po straně: Toto jest omylem zapsáno.]
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Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jiřík
Chroust za grunt 5 zl. Z toho dáno Johance, s[irotku]
n[ebožtíka] Jíry cechového plesníka 15 gr, Jakubovi Řehořovi
nápadu po Pavlovi Řemenáři, což náleželo Lidě manželce jeho
4 zl 15 gr.
f 155b
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Chroust
prodal podsedek zaplacený Martinovi Švestkovi za sumu 84 zl.
Závdanku Martin vyplnil Jírovi 45 zl, ostatek platiti má od
leta 1610 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Eliáš Telčar, Blažej Sedlář, Jan Malenovský, Jan
Ištvan S.R.S.N.
Leta 1610 za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Švestka
za grunth Jakubovi Řehořovi 5 zl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin
Švestka za grunt Jakubovi Řehořovi 5 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Švestka položil dvojích peněz za grunt po 5 zl Jakubovi
Řehořovi 10 zl.
Podle bedlivého vyhledání z zápisů nahoře psaných náleží
peníze těmto:
Jakubovi Řehořovému předních peněz 5 zl 15 gr.
Mikulášovi Kameníkovi 12 zl 15 gr.
Jírovi Chroustovi 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Švestka položil
Jakubovi Řehořovému ročních peněz 5 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Švestka položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty náleží na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Červenky jinak Otčenáška,
zůstávají při právě městském.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten gr[unt] ut
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana
Františka z Magni, s[va]té Římské říše hraběte ma Strážnici,
prodán jest Václavovi Měšťánkovi za 70 zl bez závdanku,
placení po vyjití tří leth každoročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Matěj Mezřický a Jan Hlučínský
S.R.S.N.
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f 156b

Letha Páně 1642 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho prodal Václav Měšťánek gr[unt] ut s[upr]a ze
vším k němu příslušenstvím Jakubovi Krunovi Židovi za summu
80 zl. Závdanku hned při odevzdávce 12 zl, summu ostatní má on
obci městské, totiž 80 zl, každoročně při posudcích po 2 zl
zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaký
JHM i obecní Jakub Páleník a Isák Krejčí S.R.S.a N.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položila
Jistele Grunka za grunth ut supra k obci městské 12 gr 6 den.
Téhož letha a dne 31. Januarii za purgkmistra ut supra
vdova Jistele Grunka vyhoříc podle poručení vrchnosti jako i
jiným vyhořelým upouští se jí, co tak dopláceti měla mimo těch
12 gr 6 den položených polovice, totiž 39 zl 23 gr 4 den.
Nyní v roce 1784 grunt tento odkoupil Martin Šťastný od
Žida.
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62 Grunt Jana Lazebníka
Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 201 nadepsaný Jan Lazebníků má grunth svůj od
Abrahama Žida koupenej za summu 40 zl. Na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 20 zl a
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 zl
dopláceti zuostává 20 zl. Ta všecka summa náleží do důchodů
Jeho Milosti Páně.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Martin Štoček, Martin
Tichý S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jan Lazebník za grunth svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Lazebník za grunth peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 položil Jan Lazebník za grunth peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha 1598 položil Jan Lazebník za grunt peněz
purkrechtních 3 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Lazebník
peněz purk[rechtních] 3 zl.
f 161b
Letha 1600 za purgkmistra Rožumberského [položil] Jan
Karásek peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan
Karásek za grunt ostatních peněz 2 zl. A tak jej zouplna a
docela zaplatil.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev Elštin
syn koupil podsedek v Hradské ulici od Jana Karáska lazebníka
za summu 50 zl. Závdanku jemu položil 7 zl, ostatek platiti má
od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Lazar Hluchého zeť, Lazar Pinkusů syn, Samuel
masař, David R.S.a N.S.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského jakož náleželo
Janovi Karáskovi na tomto podsedku mimo vyzdvižení závdanku
43 zl, ty peníze prodal Levovi Elištinému synu za hotových
14 zl 15 gr. A tak ten Žid bude míti ten podsedek zouplna a
docela zaplacený.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského Lazar Žid
prodal podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Levovi Eliščiný[mu]
zeti Jírovi Libnerovi kováři za summu 100 zl. Závdanku dal
7 zl, ostatek platiti má ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za
svobodný a volný.
Rukojmové Tomáš Tesař, Zachariáš Bílků, Řehoř Všetečka
S.R.S.N.

86
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad města
Strážnice prodali podsedek požár ut s[upr]a Matějovi Mazáčovi
za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Konečný, Thomáš Hlučínský S.R.S.A N.
Ta summa všeckna náleží Levovi Elištinému zeti Židu.
f 162a
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil
Matěj Mazáč za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Mojžíš Danielů, fojt
židovský.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Matěj Mazáč
prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi, Izáka kněze synu, za
summu 65 zl. Závdanku jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od
letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] David Holomků, Jakub Izáka syn R.S.N.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Michal, Izáka
kněze syn, prodal podsedek ut s[upr]a Honsovi Kloboučníkovi za
summu 60 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od
letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení a povinnosti J.M. Páně Blažej Sedlář,
Klimek Kloboučník, Ondřej Menšík, Jakub Zámečník S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Hons
Kloboučník s[irotkům] n[ebožtíka] Leva Žida 2 zl. A ty přijal
David Žid Holomek, fojt židovskej.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Honz
Kloboučník za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal David
strejc Holomků na s[irotky] n[ebožtíka] [Leva Žida].
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Honz
Kloboučník za g[runt] Davidovi Holomkovi 2 zl.
Leta 1615 Honz Kloboučník položil za grunt Davidovi
Holomk[ovi] 2 zl na sirotky.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Honz
Kloboučník prodal podsedek svůj Jiříkovi Šalmanovi krejčímu za
summu 72 zl. Závdanku dal jemu 40 zl, platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. A což na něm Honz zaplaceného
měl, to jest Šalmanovi pustil.
Rukojmě Martin Peců a Jiřík Provazník SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík
Šalman položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lva Žida
2 zl. Dány sou Davidovi strejci Holomkovému na sirotky.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík
Šalman položil za grunt Davidovi strejci Holomk[ovému] 2 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Šalman položil za grunt Davidovi strejci Holomkové[mu] 2 zl.
Ty přijal Mojžíš Hesčin syn a Abraham Izáků.
Pustý
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Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest ten
požár grunth ut s[upr]a Tomášovi Kopčanskému za summu 72 zl
bez závdanku, platiti jej má počnouc hned letha 1630 při
Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Jan Houska a Martin Frankh S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Tomáš Kopčanský
prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Hlučínskému za summu 80 zl.
Závdanku dal jemu 8 zl, placení každoročně po 3 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Jan Dub a Řehoř Vítků S.R.S.N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hlučínský
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž zůstávají při právě
2 zl.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Jan Hlučínský prodal ten grunt ut supra
Šagovi Starému za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 20 zl,
placení každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Lebel Jeleňů zeť a Enoch Hluchý
S.R.S.a N.R.
Téhož letha a purgkmistra ut supra po zemřití Šaga Starého
Žida prodán jest ten grunth ut supra Abrahamovi Malému Židu za
summu 80 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Lebel Jeleňů zeť a Enoch Hluchý SRSaNR.
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Abraham Malý Žid položil za grunth ut supra
1 zl. Zůstává při právě.
f 163a
A poněvadž ten grunth podle jiných sousedův a Židův
vyhořel, Abrahamovi Malému polovic summy na vystavení se
upouští, totiž 39 zl 15 gr. A tak ještě Abraham Malý dopláceti
področně na tom gruntě povinen bude 39 zl 15 gr.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Abraham Malý
položil za grunth svůj 1 zl. Zůstává při právě.
Letha Páně 1672 dne 20. Septembris za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho pozůstalá vdova po
neboštíkovi Abrahamovi Malým Židu prodala jest týž dům Izákovi
Židu za summu 80 zlm. A poněvadž na témž domě táž vdova za
vystavení 41 zlm nápadu jest měla, takových 41 zlm tomu
Izákovi krejčímu za 10 zlm zase odprodala. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní
Jozef krejčí, Mojžíš Polák R.R.S.a N.
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63 Grunt Honza Knodera zlatníka
Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 207 nadepsaný Honz Gnoder zlatník má
grunth svůj od Bolfa Sychlinka zahradníka panského koupený za
summu 60 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních
vyplnil i s tím, což na něm prve souc zaplaceného měl, čehož
toho vše[ho] do letha [15]94 učiní 41 zl a tak ještě od letha
1595 při Vánocích rok po roku dopláceti zuostává po 3 zl –
19 zl. Ta všecka summa, totiž těch 19 zl, náleží Jeho Milosti
Pánu.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Moř[ic] Molkop stolař,
Antoní[n] Mayer S.R.S.A.N.R.
Letha 1596 prodán grunth nahoře psaný Michalovi Vlachovi i
z jeho příslušenstvím za summu nahoře psanou 60 zl. Závdanku
týž Michal položil Honzovi Knoderovi, kteréž manželka jeho po
smrti téhož Knodera přijala, 14 zl a letha [15]96 položil
dvoje peníze 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po
3 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra
Tichý, Tobiáš Lánský, Bartoš Špata S.R.S.N.
f 167b
Letha 1597 Jan Švejcar prodal grunth svůj Martinovi
Sýkorovi pekaři za summu 64 zl. Závdanku položil Martin Sýkora
témuž Švejcarovi při odevzdávce 18 zl a platiti má od letha
[15]97 pořadně po 3 zl.
Letha svrchu psaného položil roční peníze 3 zl.
Leta 1598 položil Martin Sejkora za grunt svůj peněz
purgkrechtních 3 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Martin
Sejkora pekař za grunt svůj peněz purk[rechtních] 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského z poroučení
pana ouředníka Bartoloměj Šlechta prodal grunt, z kterého
nadepsaný Martin Sýkora odešel, Mikulášovi Kameníkovi za summu
85 zl. Závdanku položil 18 zl, ty jsou odvedeny do důchodův
sirotčích za dluh Martina Sýkory, zůstává dopláceti od leta
1600 67 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Štoček, Jiřík Tichý, Bartoš Špata
R.S.P.A.N.R.S.
f 168a
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Jeho Milosti Pánu 4 zl, placení po 3 zl.
Honzovi Knoderovi 27 zl.
Michalovi Vlachovi 9 zl.
Matyášovi Prahenusovi odkázaných od Martina Sýkory dluhu za
obilí 10 zl.
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Tomášovi Grausovi odkázaných peněz od Martina Sýkory dluhu
za obilí 17 zl.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš
Kameník za grunt JMP 3 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Pavla Hulínského položil Mikuláš
Kameník za grunt J.M.Pánu 3 zl.
Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Mikuláš Kameník
prodal grunt svůj ut s[upr]a Izákovi zeti krejčího židovského
za summu 85 zl. Závdanku jemu dal 21 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě David Pinkusčin syn, Jozef, zeť Izáka masaře
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Izák zeť
krejčího židovského za grunt ut s[upr]a 3 zl. Ty zůstávají při
ouřadu, sou vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Honza Knodera.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Izák zeť krejčího židovského za g[runt] 3 zl. Ty přijal Honz
Kotlář na místě Anny manželky své.
Letha 1610 za purg[mistra] Barholoměje Šlechty prodán jest
požár svrchu psaný, kterýž 7 leth pustý zůstával, Vácslavovi
Lipnickýmu za summu 42 zl bez závdanku, platiti jej má počna
letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Mazáč, Martin Šarda, Jiřík Pardubský
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům n[ebožtíka] Honze Knodera předních peněz 10 zl.
Michalovi Vlachovi 5 zl.
Matyášovi Prahenusovi 10 zl.
Thomášovi Grausovi 17 zl.
f 168b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Václav
Lipnický prodal podsedek ut s[upr]a Ondřejovi Menšíkovi za
summu 62 zl. Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od
letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení a povinnosti J.M.Páně Balcar
Tejber, Blažej Sedlář, Adam Lazebník, Dobiáš Řemenář S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Ondřej Menšík
položil za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Honze Knodera
2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou vydány.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Menšík
položil za g[runt] na nápadníky Honza Gnodera 2 zl. Ty
zůstávají při právě městském, jsou vydány.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Ondra Menšík položil
za g[runt] na nápadníky Honza Gnodera, kteréž přijal Blažej
Sedlář podle zmocnění sobě daného, 2 zl.
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Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondřej
Menšík prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím za summu
62 zl Michalovi Židu, synu Izáka kněze židovského. Zavdal mu
28 zl, platiti má ročně po 2 zl a což měl Ondra na tom
zaplaceno, totiž 8 zl, to jest Michalovi všecko pustil.
Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti JMP
Zachariáš Žid mejtný, Šalomún syn Jelenů SRSN.
Téhož leta svrchu psaného Michal koželuh položil za grunt
2 zl. Ty přijal Blažej Sedlář a tak na tom gruntě nic nemá.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal
koželuh Žid položil za grunt na nápadníky n[ebožtíka] Honza
Knodra posled[ní] 2 zl. Ty přijal Blažej Sedlář podle zmocnění
sobě daného.
Pusté
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64 Grunt Bolfa Sychlinka, zahradníka panského
Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 210 nadepsaný Bolf Zahradník má grunth svůj od
Zuzanny Malířky koupený za summu 70 zl. Na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 14 zl a
tak ještě od letha 1595 při Vánocích rok po roku po 8 zl
dopláceti zuostává 56 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Linharta Malíře náleží předních
peněz 39 zl.
Item obci městské strážnicské peněz poručených od
n[ebožtíka] Jana Sečkaře na obec strážnicskou 15 zl. Ty jim
takto jíti mají: letha 1601 3 zl a od letha 1602 při Vánocích
rok po roku po 8 zl.
Item Zuzaně Malířce vydělaných na tom gruntě naposledy
náleží 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinnosti panské
Honz Konder zlatník, Bartoš Špata švec S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 ten grunth nahoře psaný prodal Bolf Sychlink
zahradník Hošmanovi Židu za 70 zl. Závdanku tenž Hošman Žid
Bolfovi Sychlinkovi položil hned při odevzdávce 8 zl a mimo
těch 8 zl pustil j[es]t Bolf Zahradník Hošmanovi Židu, což na
tom gruntě vyplaceného měl 6 zl,
f 171b
a tak Žid zaplaceného má všeho 14 zl. I zůstává se ještě za
týž grunth svůj dopláceti 56 zl, ty pokládati má od téhož
leth[a] 95 po 6 zl. Ta summa komuž náleží, napřed položeno
najdeš. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho
Milosti
Páně zejména tito: Izák Dobruš, Jozef zlatník, Jakub
Chazka, Jozef Majer S.R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Hošman Žid peněz purgkrechtních 6 zl.
Ty sou vydány Zuzanně, manželce n[ebožtíka] Linharta Malíře.
Roční peníze, které se letha 96 a 97 položiti mají, náleží
Holomku Židu, neb je[mu] takové peníze ho n[ebožtík] Linhart
Malíř podle zápisu dlužen zůstal.
Letha [15]96 položil Hošman za grunt 6 zl. Ty přijal
Holomek za dluh n[ebožtíka] Linharta Malíře.
Letha [15]97 položil Hošman Žid peněz purgkrechtních 6 zl.
Ty přijal Holomek Žid za dluh n[ebožtíka] Linharta Malíře.
Letha 1598 položil Hošman Žid za grunt peněz purkrechtních
si[rotkům] n[ebožtíka] Linharta Malíře 6 zl. Actum za
purgmistra Matyáše Prahenusa.
f 172a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Hošmanka
Židovka na místě n[ebožtíka] muže svého na sirotky n[ebožtíka]
Linharta Malíře 6 zl.
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Téhož leta za rychtáře Bartoše Šlechty nadepsaná Hošmanka
Židovka prodala podsedek Lazarovi Pinkusovi za summu 70 zl.
Závdanku jí položil 14 zl, ostatek summy platiti má od leta
1600 při každých Vánocích po 6 zl až do vyplnění.
Předních peněz náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Linharta
Malíře 9 zl.
Obci městské strážnické 15 zl.
Zuzanně Malířce vydělaných na tom gruntě 2 zl.
Hošmanovi Židu posledních peněz 30 zl.
Odevzdán ten grunt za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Felip
Žid, Izák Danielů zeť, Mojžíš Čech S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar
Pinkuštin syn prodal grunt ut s[upr]a Blaškovi Sedlářovi za
summu 72 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 16 zl 15 gr, ostatek
platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Bartoš Špata, Mikuláš Kameník, Antonín Mayer
S.R.A N.R.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Blažek
Sedlář za grunt na sirotky n[ebožtíka] Linharta Malíře 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Blažek
Sedlář za grunt na sirotky n[ebožtíka] Linharta Malíře 6 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Blažek
Sedlář za grunt obci prvních peněz 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Blažek Sedlář obci městské za g[runt] 6 zl.
f 172b
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil
Blažek Sedlář obci městské ost[atní] 6 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty jakož
náleželo na tomto gruntě Hošmanovi Židu posledních peněz sumy
30 zl, takové peníze prodali ouřad židovský Blažkovi Sedláři
za hotových 5 zl 15 gr. A tak má grunt svůj zouplna a docela
zaplacený.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažej
Sedlář prodal grunt ten Michalovi koželuhovi Židu za summu
200 zl. Závdanku dal Michal Blažejovi 70 zl, platiti má ročně
při posudcích počna leta 1616 po 8 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Jelen Bílený, Izák Kojetínský a Aron krejčí SRSN.
Act[um] leta a dne ut s[upra].
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Jakož Blažej Sedlář prodal byl grund svůj ut sup[ra]
Michalovi koželuhovi a na to hotových závdanku přijal 58 zl,
ještě měl jemu dodati 12 zl. J[eho] M[ilos]t Pán neráčil tomu
prodaji místo dáti, nýbrž poručil, aby Blažej na svým gruntě
zůstal a těch 58 zl Žid dostati má polovici do s[vatého] Jana
nejpříštího a druhú polovici do Vánoc téhož roku bez úroku.
Stalo se v přítomnosti obou stran za purgkmistra ut sup[ra].
Leta 1616 Jeho Milost Pán pan Jan Fridrich z Žerotína, pán
na Strážnici, těch 58 zl Židovi povinných ráčil na sebe
přijati a na místě Blažeje Sedláře za dílo Jeho Milosti ku
potřebě dělané Židovi zaplatiti se uvoliti ráčil. Na kterýžto
dluh Michal Žid šuldbrýf od JM Pána pod sekretem s podpisem
vlastní ruky panské sobě daný a odvedený má. A tak Blažej
Sedlář Michalovi na ten dluh nic povinen není.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažej
Sedlář prodal ten grunt svůj Melicharovi Šorfovi krejčímu za
200 zl. Závdanku dal Melichar Blažejovi 50 zl, platiti má
počna při posudku za rok 1617 po 8 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Vácslav Koudelků a Matouš Čermák SRSN.
Téhož leta Melichar Šorf položil za grunt peněz Blažejovi
Sedláři 8 zl.
f 173a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Melichar
Šorf krejčí položil za grunt Blažejovi Sedláři peněz ročních
8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Melichar
Šorf krejčí položil za grunt peněz ročních 8 zl. Ty přijal
Blažej Sedlář.
L[eta] Páně 1669 30. Septembris za purgmistra Lorence
Zajíčka a spoluradních jeho Martin Dub jináč Pražák zdědíce po
Melicharovi Šorfovi krejčím a matce svej vlastní grunt, tak
jakž napřed toho zápis atestiruje, takový grunt s jistou vůlí
a povolením vrchnosti milostivej prodal jest Židovi Mojžíšovi
Lipenskému, Markusovému zeti, za summu hotovou 29 zl a na
moravský počet činí 24 zlm 4 gr alb. Odevzdán jest jemu a
tímto zápisem odveden za zaplacený, nikomu v ničemž nezávadný.
Pokudž by pak krevní přátelé na témž gruntě nápadu se
natahovali a pohledávali, ne nadepsaný Žid Mojžíš, ale Martin
Dub nápadníkům z všeho práv bejti má.
Rukoj[mě] za něho Lebl Adam Žid, Izák krejčíř S.R.S.a N.
L[eta] [a] dne ut supra. Za opravu gruntu a všelijaké
povinnosti panské i obecní.
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f 177a
65 Grunt Jana Polomského
Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 100 nadepsaný Jan Polomský má grunth svůj od
Zachariáše Krejčího koupenej za summu 112 zl. Na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 63 zl
15 gr a ještě za něj dopláceti zuostává 48 zl 15 gr, a to
takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šatala, tak jakž v knihách
nových sirotčích při statku 41 položeno jest, náleží jim 21 zl
15 gr. Ty sou vyšlé a za tímž Polomským zadržalé zuostávají.
Item též náleží na kostel strážnicský 27 zl. Na to jest
zadržalých 11 zl 15 gr a ostatek od letha [15]95 při Vánocích
rok po roku po 7 zl pokládati má.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých David Labrů, Jan Havránek,
Jakub Solnička S.R.S.A.N.R.
Letha 1594 při posudku činěném položil Jan Polomský za
grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalých, jakž vejš dotčeno
jest, s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šatala 21 zl 15 gr. Z toho
vydáno Václavovi, s[irotku] téhož nebož[tíka] Šatala,
hotovejch 3 zl a ostatek tenž Václav mateři své a otčímovi
svému k vyzdvižení odvedl, kterýž jim podle téhož odvodu a
zmocnění podle cedul řezanejch od Jana Polomskýho se vypraviti
mají. A tak se tenž Václav při rejstřích na těch 21 zl 15 gr
více potahovati moci nebude.
f 177b
Téhož letha [15]94 položil Jan Polomský na peníze zadržalé
kostelníkům strážnickým 5 zl.
Téhož letha [15]94 položil Jan Polomský kostelníkům
strážnickým zadržalých peněz 6 ½ zl.
Letha [15]97 prodán napřed psaný grunth od Jana Straky
krejčího Kryštofovi Kalsterovi hrnčíři za summu 112 zl.
Závdanku dal při odevzdávce 13 zl, s toho závdanku dáno na
kostel 10 zl a Janovi Strakovi dáno 3 zl.
Téhož letha 97 Kryštof Hrnčíř koupil od Jana Polomského
peněz, což jemu na tom gruntě náleželo 85 zl 10 gr za
hotovejch peněz 27 zl.
Též on koupil od Jana Straky, což jemu na tom gruntě
náleželo 13 zl 20 gr za hotovejch peněz 3 zl. A tak Kryštof
Hrnčíř svůj grunth zaplacenej má.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel
Hermon ze Bzence, nápadník n[ebožtíka] Kryštofa Hrnčíře,
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Karáskovi lazebníku za summu
100 zl. Závdanku jemu položil 8 zl, ostatek platiti má od
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letha 1601 po 7 zl. Ta summa všecka náleží podle dobrovolné a
přátelské smlouvy sirotkom neboštíka Kryštofa Hrnčíře sestry
splozeným do Bzence. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] David Labr, Jiřík Stolař, Martin Foltýnů, Václav
Mochol R.S.a N.S.
f 178a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan
Karásek lazebník nápadníkům Hrnčířovým do Bzence 5 zl. Ty
zůstávají při ouřadu na rathauze, sou od ouřadu vydány.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan
Karásek lazebník nápad[níkům] Hrnčířovým do Bzence 3 zl. Ty
zůstávají v truhlici sirotčí, jsou vydány.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Jan Karásek lazebník nápadníkům Hrnčířovým do Bzence 7 zl. Ty
zůstávají při ouřadu, jsou vydány Jakubovi Hrnčíři na díl Anny
manželky jeho a uvolil se, že na rok bráti nechce.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jakubovi Hrnčíři 27 zl, ty
jest prodal obci městské za hotových 6 zl 9 gr. Ty jim jíti
mají od letha 1605 po 3 zl 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Jan
Karásek lazebník za g[runt] 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu,
dáno z nich podle zkoupení obci městské 3 zl 15 gr.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty purgmistr a
rada s dovolením J.M.Páně prodali požár, kterýž od vpádu pustý
zůstal a toliko místo bylo, Janovi Havránkovi zedníku za 27 zl
bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu [a] stavení gruntu a povinnosti J.M.
Páně Jíra Zedník, Bartoň Chmelař S.R.S.N. Ta všecka summa
náleží obci městské.
Letha 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan
Havránek za grunth obci městské 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jann
Havránek položil za grunt obci městské strážnicské 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jann
Havránek položil za grunt obci městské strážnické 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Havránek položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.
Pustý
f 178b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán
grunt ten ut s[upr]a Janovi Slováčkovi Bohunínskému za 50 zl
bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Martin Mléčko a Ondra Bílků S.R.S.a N.
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Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy po smrti Jana
Slováčka prodán jest ten gr[unt] Řehořovi Vencálkovi za summu
50 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě Jan Šenovský a Jan Chmelař S.R.S.N.
Letha Páně 1639 za purgkmistra Martina Mráza prodán ten
gr[unt] ut s[upr]a Janovi Šenovskému za summu 50 zl. Závdanku
dáti má 4 zl a platiti má každoročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Jan Chmelař a Jan Ručka S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a jakož byl Jan Šenovský
ten gr[unt] nadepsaný ujal, od něho zase upustil a jiný sobě
ukoupil. Jaby dáleji pustý nezůstával, prodán jest Janovi
Očenáškovi za summu 45 zl. Závdanku dal při odevzdávce 2 zl
18 gr a placení každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Jan Chmelař a Jan Ručka S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Očenášek
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 zl. Ty zůstávají při
právě.
f 179a
Letha 1660 za purgkmistra Václava Mračny i spoluradních
jeho ten grunth ut supra prodán jest Jelenovi Prostějovskému
jinak Velickému za summu 45 zl. A poněvadž také podle jiných
sousedův a Židův ten grunth ut s[upr]a vyhořel, upouští se
jemu jako jiným vyhořelým z tej summy polovice, totiž 22 ½ zl.
Ostatek pak summy, jmenovitě 22 ½ zl, má při každých posudcích
po 2 zl. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Jakub Šago a Samuel Polák SRSaNR.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil
Jelen Prostějovský za grunth 1 zl 15 gr. Zůstává při právě.
Letha 1663 dne 5. Feb[ruarii] za purgk[mistra] Jiříka
Kopřivnicského a spoluradních jeho položil Jelen Prostějovský
za gr[unt] svůj 15 gr. Ty přijal purgk[mistr] ut supra.
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66 Grunt Zachariáše Čecha

f 183a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 201 nadepsaný Zachariáš Čech má grunth svůj od
Daniele Nedolevkového koupenej za summu 85 zl. Na kterejž jest
závdanku téhož letha [15]94 vyplnil 9 zl a tak ještě od letha
[15]94 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zuostává
76 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Cikánka předních peněz
6 zl.
Item Linhartovi Suchánkovi náleží 52 zl 15 gr. Ty jemu od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 zl jíti mají.
Item Danielovi Nedolevkovi na posledních penězích náleží
17 zl 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Tomáš Zejda, Jan Polomský
S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 při posudku položil Zachariáš vejš psaný za
grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Tomášovi
Cikánkovi 5 zl sirotkům do truhlice sirotčí a Linhartovi
Suchánkovi dáno 1 zl.
f 183b
Letha 1595 Zachariáš Čech položil peněz purgkrechtních
6 zl. Ty přijal Linhart Suchánek.
Letha [15]96 Zachariáš Čech položil peněz 6 zl. Ty přijal
Linhart Suchánek.
Letha [15]97 Zachariáš Čech položil peněz purgkrechtních
Linhartovi Cigánkovi[!] 6 zl.
Téhož letha [15]97 prodal Daniel Nedolevek na gruntě před
psaném Zachariáše Zámečníka posledních peněz Linhartovi
Cigánkovi, což je[mu] náleželo 17 ½ zl, za kteréž je[mu]
hotových peněz dal 3 zl. A tak on Nedolevek tu nic nemá.
Letha 1598 Zachariáš Čech zámečník položil za grunt peněz
purkrecht[ních] Linhartovi Suchánkovi 6 zl. Act[um] za
purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Zachariáš
Čech zámečník Linhartovi Suchánkovi za grunt svůj 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Zachariáš Čech zámečník 6 zl. Ty přijal Jíra Stařický.
Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Zachariáš Čech
prodal podsedek ut s[upr]a Bolfovi Zlatníku za summu 85 zl, na
kterýž vyplnil závdanku a peněz ročních za rok 1601 18 zl.
Z toho vzal Zachariáš Čech 12 zl a Jíra Stařický na místě
Linharta Suchánka 6 zl.
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Ten grunt zase prodal Bolf Zlatník Danielovi Hoffmanovi
zlatníku za tu summu ut s[upr]a. Závdanku jemu dal 12 zl,
kteréž přijal Bartoš písař
f 184a
za dluh téhož Bolfa Zlatníka a zkoupil od něho posledních
peněz 6 zl. A tak bude mít Daniel Zlatník zaplacených 18 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný.
Rukojmě Antonín Mayer, Blažek Sedlář, Jiřík Jonáš barvíř
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Daniel
Hoffman za grunt ut s[upr]a Jírovi Stařickýmu 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil
Daniel Hoffman za g[runt] Jírovi Stařickýmu 6 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil
Daniel Hoffman za g[runt] Jírovi Stařickýmu 6 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož
tento grunt od vpádu nepřátelského pustý zůstával a žádný se o
něj ujíti nechtěl. I aby platy a povinnosti JM Pánu
neucházely, za touž příčinou p[an] purgkmistr a rada
s dovolením JM Páně jej prodali Blažkovi Králkovi za summu
25 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1615 po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a summou za všeckno Martin
Mořkovský a Jakub Večeřa SRSAN. Ta summa za ten g[runt],
pokudž by se žádný z nápadníkův nebo přátel nenašel, má býti
obrácena na obec strážnickou městskou.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažek anebo
Marina, manželka po něm zůstalá, položila za grunt obci
městské peněz 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažek
anebo Marina položila za ten grunt za rok ten 1 zl. Z toho
dáno Martě Vejborného na místě Linharta Suchánka 15 gr a tak
Marta tu nic více nemá, a na obec městskou obráceno z toho
15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažek
anebo Marina položila za ten grunt za rok 1 zl. Ten jest
přijat na obec městskou.
Tu Marinu po Blažkovi vzal Petr Vršovský za manželku.
f 184b
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr
vezmouc sobě Marianu, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Blažkovi
Králkovi, prodal ten grunt Jiříkovi Oříškovi za 33 zl.
Závdanku dal jemu 8 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Lipovský a Jan Havránek SRSaN.
Letha dtto Jiřík Oříšek položil za grunt peněz ročních obci
městské 2 zl.
Pustý
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Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt ut
s[upr]a požár s povolením Jeho [Mil]osti vysoce urozeného pana
pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na
Strážnici, prodán jest Janovi Ručkovi za summu 35 zl bez
závdanku, placení po vyjití tří let každoročně po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelihjaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Chmelař a Václav Měšťánek
S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních
jeho po odjití Jana Ručka z gruntův JHM jest takový gr[unt]
zase zaprodán Pavlovi Blahunovi za summu 50 zl. Závdanku při
odevzdávce dal 5 zl, ostatek summy placení poročně po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM a obecní
Jan Kuchař a Tomáš Vodička SRSaN.
Musí se obeslat Blahuna žena, kdo ten krun[t] nyní drží.
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67 Grunt Jiříka Rysa stolaře

f 186a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch sirotčích o
jedné desce v listu 326 ten nadepsaný Jiřík ujal grunth svůj
od Jiříka Roznkrance a na něm hned sobě díl Marty manželky
své, což jí náleželo, srazil a dotčenému Jiříkovi Roznkrancovi
ostatek, což mu na něm náleželo 30 zl, podle smlouvy zouplna
vyplatil. A tak ten Jiřík Rys má grunth svůj zaplacenej a
žádnému za něj nic dlužen nejni.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožmberského a
spoluradních jeho podli rozdílu statku n[ebožtíka] Jiříka Rysa
stolaře Jan Červenka malíř na díl Lidy manželky své, vdovy
zuostalé po témž n[ebožtíku] Jiříkovi Stolařovi, ujal podsedek
ut s[upr]a v summě 70 zl. A tak jej nezaplacený a za volný i
svobodný odevzdaný má. Stalo se v přítomnosti jeho letha ut
s[upr]a.
Z toho sobě dílu svého nesrazí nic, neb přijal zaplaceného
z vinohradu v Staré hoře 32 zl a za náčení stolařský 8 zl.
Zuostává těch 70 zl dopláceti od letha 1604 po 6 zl sirotkom
dvěma Janovi a Zuzanně.
Rukojmě za to Eliáš Sokol krejčí, Václav Pták sládek, Eliáš
Rybář S.R.S.N.
f 186b
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Jan Červenka malíř za g[runt] 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Václav
Lipnický na místě Lidy manželky své prodal týž svrchu psaný
podsedek Jiříkovi Pardubskýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu
dal 18 zl, placením každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Jakub Bučovský, Jiřík Kuběj, Vácslav Sýkora a
Michal Mička S.R.S.a N.
NB. Vácslav Lipnický nemajíc na tomto podsedku nežli 3 zl
zaplaceny, vyzdvihl v závdanku si[rotkům] n[ebožtíka] Jiříka
Stolaře náležitých 15 zl. Z těch povinen odpovídati, jestliže
se přátelé blíscí po těch sirotcích hlásati budou.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Pardubský prodal podsedek ut s[upr]a Levovi Joslovému zeti za
summu 70 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od
letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] Geršl masař, Michal Izáků syn S.R.S.N.
Však toto se znamenitě vyměňuje, aby se tato odevzdávka
stala, dovoleno když by ten podsedek k prodaji přišel, aby
žádnýmu prodáván nebyl nežli křesťanu.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Lev Joslů
zeť za g[runt] 5 zl. Ty přijal Václav Lipnickej na místě
manž[elky] své Lidy.
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Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev Joslů zeť
položil za g[runt] svůj peněz ročních 5 zl. Ty zůstávají při
právě měst[ském] strážnicském na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Stolaře.
f 187a
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Lev Joslů položil za
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stolaře 5 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Lev
Joslů za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stolaře
5 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev
Joslů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Rysa
stolaře peněz ročních 5 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev Joslů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Rysa stolaře
5 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty
z dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici,
Lev Joslů zeť prodal ten podsedek Abrahamovi, synu Izáka
kněze židovského, za 112 zl. Kterýž jemu odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Michal
a Jakub, bratrové téhož Abrahama.
Na tomto gruntě náleželo sirotkům po n[ebožtíku] Jiříkovi
Rysovi stolaři ještě od letha ut s[upr]a dopláceti summy
22 zl, kteřížto zemřeli a poněvadž se žádný z přátel krevních
bližší nenašel než Lida, matka jejich vlastní, za tou příčinou
jest jí taková spravedlnost od práva města Strážnice
přisouzena, kterouž má dopláceti Abraham, syn Izáka kněze
židovského po 5 zl.
Letha ut s[upr]a Abraham položil za gr[unt] peněz 5 zl. Ty
přijala Lida, manželka Václava Lipnického.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham
Izáků Žid položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány
Lidě Malířce.
Pustý
Letha Páně 1630 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham, syn
Izáka kněze židovského, prodal ten podsedek ut s[upr]a Janovi
Šenovskému za summu 80 zl bez závdanku, placením po 4 zl.
Kterýž jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Řehoř
Vítků a Pavel Eliášů S.R.S.a N.
f 187b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šenovský
položil za gr[unt] svůj 4 zl. Ty přijal Václav Lipnický.
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Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šenovský
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 8 zl. Ty peníze
náležely Václavovi Lipnickému a poněvadž všelijakých zbírek a
za šenk vinný peníze zadržel, odkázal jest těch 8 zl p[anu]
Jiříkovi Prašťkovi, kteréž za purgkmistrovství svého přijal.
Letha Páně 1641 za purgkmistra ut s[upr]a a spoluradních
jeho prodal Jan Šanovský zase gr[unt] svůj Pinkusovi Joslovi
za summu 80 zl, však všecky povinnosti, který Jan Šenovský
vykonával, aby i on vykonávati zavázán byl. Závdanku dal jemu
30 zl a co Jan Šenovský na tomž gr[untě] zaplaceného jměl,
totiž 12 zl, ty jest jemu pustil, ostatek summy 68 zl má
každoročně po 4 zl zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké
David sklenář a Izák Bzenecký S.R.S.a N.
Jakož jest byl Abraham, syn Izáka kněze židovského,
Michalovi Kraslovi za kože jistým dluhem povinný, což dle
správy Izraele fojta židovského před staršími židovskými
náležitě proukázal, kdež takových 68 zl na gruntě ut supra
témuž Michalovi Kraslovi se připisuje, kteréž področně jemu po
4 zl od držitele grunthu zplacovati se mají.
Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a
spoluradních jeho jakož jest na gruntě ut supra Michalovi
Kraslovi 68 zl náleželo, poněvadž Pinkus Josl
f 188a
podle jiných sousedův a Židův vyhořel, z jistej milostivej
vůle a poručení vrchnosti polovic summy, totiž 34 zl, se jemu
upouští. Ostatních pak 34 zl Michalovi Kraslovi dle vlastního
přiznání zaplatil a ouplně jemu odvedl. A tak Pinkus Josl má
týž nadepsaný grunth zouplna a docela zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný.
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NB. Odtud se počíná Židovská ulice

f 191b
f 192a

68 Grunt Daniele Žida
Letha Páně 1558 podle zápisu knih starejch krátkejch
v listu 163 ten nadepsaný Daniel má grunth svůj frejmarkem od
Pavla Nožíře ode 40 leth zaplacenej a žádnému v ničemž
nezávadný.
Letha Páně 1623 za purkmistra Bartoloměje Šlechty Šalomoun
Žid, syn nebožtíka Mojžíše, syna Danielového Žida, majíce
tento podsedek požár po témž otci jeho zůstalý a zouplna sobě
zaplacený daroval jej ctí a darem Jakubovi Bučovskému Židu,
tak aby za něj žádnému ničím nebyl povinen platiti, kromě aby
panské a obecní povinnosti podle jiných Židů odbejval. A tak
jest jemu za volný a svobodný a za zaplacený odveden.
Rukojmě za opravu a nadepsané povinnosti Alexandr Masař a
Mojžíš, Alexandů zeť, Židé strážničští S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 Jakub Bučovský Žid ut s[upr]a majíc ten
grunth svrchu psaný zouplna a docela zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný, od téhož grunthu s povolením slovoutného
pana Martina Jankhy, toho času ouředníka panství
strážnicského prodal jest kus humna na šest sahů zdýli a na
šest sahů zšíři slovoutnému panu Šimonovi Tesařovému, toho
času purgmistru města Strážnice, za dvě měřice pšenice a za
čtyri měřice rži, kteréžto obilí Jakub Bučovský Žid hned při
odevzdávce přijal. A pan Šimon Tesařů má takového kus humna
zouplna a docela zaplaceného. Actum v přítomnosti p[ana]
Mathouše Kovářového radního, p[ana] Samuele Prašťka, rychtáře
města Strážnice, též Izáka Čaštínského, fojta židovského dne
16. Martii letha svrchu psaného.
f 192b
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Jakub Bučovský zemřel a po sobě zanechal
jednoho sirotka jménem Krasl. Fojt a starší židovští na místě
téhož sirotka prodali jsou ten grunth napřed psaný zaplacený
se vším k němu od starodávna příslušenstvím Jakubovi Šagovi za
summu hotovou 100 zl. Však naprotiv tomu Jakub Šaga přidal
jest témuž sirotkovi ut supra grunth svůj v počtu 109 a což na
něm zaplaceného měl, to všechno tomu sirotku pustil. Odevzdán
Jakubovi Šagovi za volný, svobodný, zaplacený a žádnému
v ničem nezávadný.
Rukojmě Michal Krasl a Šalomoun Jelen S.R.S.a N.R.
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69 Grunt Davida Holomkového strejce
Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch bílejch
purkrechtních v listu 206 nadepsaný David Žid má grunth svůj
od Majera Šalomounového Žida za summu 100 zl koupenej, kterejž
jest letha [15]94 zouplna a docela zaplatil. A tak jej
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením
slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, náměstka
vrchnost[enského], Abraham, Davida Polácha syn, dostanouc
nápadem po manželce své, dceři neb[ožtíka] Davida strejce
Holomkového, grunthu svrchu psaného prodal jej Michalovi
Viktorinovému za summu hotových peněz 100 zl, kteréž týž
Abraham od něho zouplna na hotově přijal. A tak Michal
Viktorinů má týž grunth zouplna zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Michal
Viktorinů položil na dluh podle zápisu při gr[untu] 107
stalého 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Macháčků, plesník Rybář
strážnicských.
f 194b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Michal
Viktorinů položil na dluh podle zápisu při gruntě 107 stalého
2 zl. Ty přijal Václav Lipnicský, plesník Rybář strážnicských.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Viktorinů
položil na dluh podle zápisu při gruntě 107 stalého 1 zl
15 gr. Ty přijal Václav Lipnicský, plesník Rybář
strážnicských.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Michal Viktorinů
položil na dluh podle zápisu při gruntě 107 stalého, kteréž
Václav Lipnicský z Rybář strážnicských přijal 2 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Viktorinů
položil na dluh obci rybářské strážnicské podle zápisu při
gr[untu] 107 stalého, kteréž Ondra Eliášů, plesník toho času
přijal 2 zl.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Viktorinů
položil na dluh obci rybářské strážnicské podle zápisu při
gr[untu] 107 stalého, kteréž Jan Macháčků, plesník toho času
přijal 2 zl.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních
Michal Viktorinů prodal týž grunt ut s[upr]a Michalovi
koželohovi za summu hotových peněz 150 R. A jestli by na témž
gruntě ještě co k doplacení následovalo, to týž Michal koželoh
uvolil se platiti. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu Michal Viktorinů a Nosrle
S.R.S.a N. Stalo se ut s[upr]a.
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f 195a
Leta 1655 dne 1. Aprilis za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu]r[adních] jeho Michal koželuh Žid
prodal jest tento grunt svůj Jakubovi Joachymovi Židu za
hotových 50 zlm, které týž Michal Žid k rukám svým přijal.
Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Michal koželuh a
Pinkus Žid S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleželo dopláceti do Rybář sirotkům podle
zápisu při gruntu 107 35 ½ zl a poněvadž vyhořel, upouští se
jemu polovici 17 zl 22 ½ gr.
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Jakub Joachym položil na dluh podle zápisu
při gruntě 107 stalého 1 zl. Zůstává při právě.
Letha 1661 dne 31. Januarii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho položil Jakub Joachym za
grunth 1 zl 15 gr. Zůstává při právě.
Letha 1662 Jakub Joachym položil za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a s[polu]r[adních] jeho 1 zl. Zůstávají při
právě.
Letha 1663 dne 5. Feb[ruarii] Jakub Joachym položil za
purgk[mistra] Jiříka Kopřivnicského za gr[unt] svůj 15 gr.
Zůstávají při právě, ty přijal purgk[mistr] ut supra.
f 195b
Letha 1697 dne 18. Januarii za p[ana] purg[mistra] Mikuláše
Hrdličky a spoluradních jeho jakož ten grunt ut supra všechen
zruinirovaný po pádu rebelantském zůstal, kterýž on Šalomún
Polák od synů Kroměřížského jinak Jakuba Joachyma z jeho
dovolením za hotových 50 zlm koupil, před staršími svými
náležitě dosvědčil, což poněvadž všechen zrujinirova[ný] byl,
100 zlm se pro zvelebení jeho upustilo, za to z uctivostí
žádajíc, aby jemu dle pořádku městského připsán byl. Což
k slušné žádosti jeho se činí a jemu za volný a svobodný [a]
zaplacený se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za zbývání povinností panských Jakub Löbl [Senický]
a Isák David S.R.S.A.N.
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70 Grunt Geršle Žida
Letha Páně 1573 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 126 ten nadepsaný Geršl Žid má grunth svůj od
Kivy Žida Majerovýho syna za summu 110 zl hotovejch koupenej,
kterejž jest letha 1570(!) zouplna a docela zaplatil. A tak
jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.
Leta 1597 Geršl Žid prodal pro potřebu svou na gruntě ut
s[upr]a purgkmistru a ouřadu městskýmu na obec summy 300 zl.
Ty má platiti od leta [15]98 při každých Vánocích po 20 zl až
do vyplnění summy.
Rukojmě za platcení Abraham Holomek Žid, Izák Dobruš, Jelen
Bílených Žid, Majer Jozefů zeť, Abraham Holomků Žid zeť R.S.N.
slíbili.
Leta 1598 položila Geršlová na místě muže svýho peněz
skoupených k obci 20 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše
Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Geršl Žid
peněz skoupených obci městské 20 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Geršl Žid obci 20 zl.
f 198b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Geršl Žid
obci městské za grunt svůj 12 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Geršl
Žid za grunt obci městské 10 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil
Geršl Žid za g[runt] obci městské 20 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Geršl Žid za g[runt] obci městské 20 zl.
Letha 1608 puštěn tento grunt od ouřadu města Strážnice na
placení rok po roku po 10 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Geršl
Žid za grunt obci městské 5 zl.
Letha 1612 za purgmistra Šlechty položil Geršl Žid za grunt
obci městské 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Geršl Žid
položil za grunt svůj obci městské peněz 10 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Geršl Žid položil za
g[runt] obci městské 10 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila na
místě Geršle po smrti jeho manželka obci městské 5 zl. Přes
rok uvolila se druhých 5 zl položiti.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Rachele
zůstalá po Geršlovi položila obci městské 7 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského
Rachele, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Geršlovi, položila obci
městské 8 zl.
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Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Rachele,
zůstalá vdova po n[ebožtíku] Geršlovi, položila obci městské
8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Rachele
zůstalá po Geršlovi položila na obec městskou 4 zl.
f 199a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po
smrti Rachele Židovky, kteráž za tento grunt platila, ujal se
téhož gruntu Markus syn její a pojal sobě dceru Mojžíše Hesa
Žida a jí na tom gruntě věno její odvedl. Po smrti pak téhož
Markusa Žida pojal sobě vdovu pozůstalou Izák Kyjovský Žid a
za tento grunt, což ještě na něm vyplatiti zůstává 115 zl, ty
má po 10 zl vyplatiti. Odevzdán jemu ten grunt za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Viktorinů a David Poláků zeť S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Izák
Kyjovský položil za grunth obci městské 6 zl.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Izák Kyjovský
položil za grunth svůj na obec městskou 6 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Izák Kyjovský
položil za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 5 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský
položil za gr[unt] obci městské 3 zl. Ty přijal Martin Mráz
následující purgkmistr.
f 199b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský
položil za gr[unt] k obci městské 2 zl.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Hindele, pozůstalá vdova po Izákovi
Kyjovským, z vůlí fojta a starších židovských prodala jest
nadepsaný grunt Markusovi Nyklšpurskýmu za summu 115 zl. Co
tak Izák Kyjovský na tom grunthě vyplatil, totiž 45 zl, za to
jest dal Markus Nyklšpurský Hindeli Židovce 50 zl, ostatek
summy, totiž 70 zl, Markus povinen bude platiti k obci městské
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při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdán jemu ten grunth za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbejvání povinností panských i
obecních Mojžíš Ryšavý a Samuel knihař S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu]r[adních] t[oho] č[asu] Markus
Nyklšpurský Žid vyhoříc podle poručení vrchnosti jemu jako
jiným vyhořelým upouští se, co dopláceti měl, totižto [po
sražení 2 zl, které roku minulého položil a nadepsaný
purgkmistr jich přijal] 34 zl. A tak má ještě dopláceti k obci
městské 34 zl.
f 200a
Letha Páně 1687 dne 12. Augustii za purgkmistrovství pana
Václava Žarůška a přísedících p[ánů] radních p[ana] Jiříka
Pelhřimovského a p[ana] Václava Mlýnka budouce tenž psaný dům
skrz ten rebelantský pád 1683 v ruinu uveden a až posavad
pustý zůstával. Nechtíce pak milostivá vrchnost tomu, než aby
k svému zvelebení přišel, z poručení milostivého ten grunth
Jozefovi Samkovi dle decretati 19. Aprilis 1686 k stavení
zanechaný a za summu 115 zl mor[avských] bez závdanku,
z kteréžto summy za vyhoření polovic se sráží, do těchto
purgkrechtů mimo 34 zl mor[avských], které tak obci městské
k vyplacení patří, puštěn. Který jemu za volný a zaplacený se
připisuje a odevzdává dle cedulky pod 12 ut supra zde
přiložené.
Rukojmě za stavení grunthu, panských i obecních povinností
S.R.S.N. Eliáš Marek a Heršl Isák dne a leta ut supra.
Letha Páně 1698 dne 10. Februarii za purgmistra p[ana]
Johannesa Gatteho a spoluradních jeho, tak jakož od gruntu ut
supra držitele Jozefa Samka kus zahrady ke gruntu Johanesa
Juráska od předkův a držitelů téhož domu přihrazděný byl,
v kteréžto příčině nadepsaný Jozef Samek pohledávání jak při
ouřadě na rathauz města Stráž[nice], tak i potomně při ambtu
Jeho O.K.[Milo]sti při p[anu] důchod[ním] jest činil, že by
ten kus zahrady ke gruntu jeho Johanesa Juráska nenáležitě
patřil a podle toho
f 200b
pohledával, aby jemu to k vyhlédnutí a vyšetření přišlo a také
odevzdáno bylo. Kterážto věc jsouce potomně náležitě a bedlivě
vyhledávána a vyšetřena jmenovitě skrze tyto radní: p[ana]
rychtáře Matyse Navrátila, p[ány] Martina Kučeru, Jakuba
Hrdličku, France Kořínka, Eliáše Grögra, ten čas písaře
radního, ano také skrze samého p[ana] důchodního urozeného
p[ana] Frantze Mayera z Mayerbochu, a dostatečně se naleznúti
nemohlo, že by jemu Johanesovi Juráskovi to patřiti mohlo,
poněvadž se i to znamení ze svědectví vynacházelo, že táž
zahrádka zcela a zouplna, jakž súmezí od gruntu nadepsaného
Žida Jozefa ukazovalo, ke gruntu nadepsaného Juráska
přihrazena nebyla, ale na jednu sahu ještě kus ven vynechaný
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byl. K tomu také mnohými svědky se proukazovalo, že ten kus
toliko před časy tak přihražděný byl, aniž v purgrechtních
knihách to světle naleznouti se nemohlo, že by ze gruntu
Juráskova místo spravedlivě patřiti mělo.
f 201a
A majíce sobě nadepsaný Jan Jurásek termín do 6 ned[ěl], aby
ty věci svědkami aneb jakýmikoliv documenty provedl a
proukázal, že to spravedlivým titulem držitele a předkův jeho
drželi a užívali, toho on neučinil a nevyvedl, pročež
z dokonalého poručení a rozsudku uroz[eného] pana France
Mayera, ten čas důchodního J.O.K.M[ilo]sti (titul), ten kus
zahrádky od gruntu Jana Juráska se odjímá a Židu Jozefovi
Samkovi za vlastní a dědičný, tak jak súmezí jeho gruntu
ukazuje, se odevzdává a připisuje. Stalo se dne a letha ut
supra.
Accidenti položil ouřadu Jozef 45 gr.
Písaři od vyhledání a zápisu 18 gr.
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71 Grunt Markusa, Jozefa Vlacha zetě

f 206a

Ten nadepsaný Markus Žid má grunth svůj po Hindly ženě své,
dceři ne[božtíka] Jozefa Vlacha, v dílu jejím dostalej
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Čotl,
vdova pozůstalá po ne[božtíku] Abrahamovi Židu, synu Markusa
Jozefa Vlacha, prodala podsedek svrchu psaný Lazarovi krejčímu
za summu 90 zl. Závdanku jí dal 10 zl, ostatek platiti má po
letech od letha 1610 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lazar Pinkusčin syn, Izák Mojžíš, Jelen Lazar
S.R.S.a N.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar
krejčí dvojích peněz po 5 zl - 10 zl. Kteréž přijala Abrahamka
Židovka z Brodu v přítomnosti Dobiáše Sloupa.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar
krejčí Abrahamce Židovce do Brodu 6 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Lazar krejčí
Abrahamce Židovce do Brodu 5 zl.
Lazar krejčí jakož byl povinen za rok 1615 Abrahamce
Židovce roční peníze položiti, ale poněvadž na něj nočním
časem nenadále oheň přišel a grunth jemu zhořel, takové peníze
se jemu od p[ana] purgkmistra a spoluradních jeho pasirují.
f 206b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar
krejčí Žid položil za grunt Abrahamce do Brodu 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar
Žid položil za grunt Abrahamce Židovce do Brodu 3 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar
Žid položil za gr[unt] Abrahamce Židovce do Brodu 5 zl. Přijal
je David Polák, zeť Holomků v Strážnici.
Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Lazar Žid prodal
grunt tento Davidovi Polákovému zeti Židu za summu 228 zl.
Závdanku dal 180 zl a platiti jej má po 5 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Koželuhův a Šalomún Soplivý S.R.S.a N.
Letha Páně 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka David Polák
Žid ut s[upr]a položil za grunt od letha 1620 zadržalých peněz
vejrunkových v summě 48 zl. Takové peníze přijal Wolf, syn
Čotly Židovky, pozůstalej vdovy po nebo[žtíku] Abrahamovi
Židu, synu Markusa Josefa Vlacha, za rok 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1626, 1627 a 1628.
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A tak David Poláků zeť Žid má týž grunt zouplna zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se v přítomnosti obou stran
za purgkmistra a letha ut s[upr]a.
Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Švarcle, pozůstalá vdova po Davidovi Poláku,
nemajíc žádných dítek a jsouce již věkem zešlá, vyvolala jest
z Království polského bratra svého jménem Izáka, syna
Aronového,
f 207a
jinak Poláka, majíce on dítky své vlastní, aby se s nimi
živiti mohl. Odevzdán jest jemu u přítomnosti fojta a starších
židovských nadepsaný grunt za volný, svobodný, zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný, z vůlí manžela svého Jamle Daniele
ze Bzence.
Rukojmě za opravu grunthu a odbejvání povinností panských i
obecních Šalomoun Jelen a Izák Němec S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1703 dne 25. Junii za purgmistra p[ana]
Johannesa Bíteského a spoluradních jeho Izák Löjbl Chaňák
koupil gr[unt] ut s[upra] a toliko holé místo od leta 1683
pusté zůstávající od sirotků neb[ožtíka] Izáka Lazara
Aronového jinak Poláka za hotových 48 zlm, které jim splna
zaplatil, takže více žádný praetensi na něm míti nebude. Jemu
pak se ten gr[unt] za zaplacený připisuje a odevzdává i z tou
zahrádkou po zahradu p[ana] Milotského, jak soumezí od
gr[untu] varhaníkového jide. Odevzdán jemu za volný a
zaplacený.
Rukojmí za opravu gr[untu] a stavení i povinnosti Abrham
Herschl a Jakub koželuh S.R.S.N.
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72 Grunt Izáka, Michala kněze syna

f 210a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 103 nadepsaný Izák má grunth svůj od
Viktorina a Matyáše, bratrů svých z Lipníka, za summu 100 zl
koupenej, kterejž jest téhož letha ut s[upr]a týmž bratrům
svým zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému
v ničemž nezávadný má.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož Izák
Michala kněze syn dlužen byl dluhu pravého a spravedlivého
summy 100 zl, i poněvadž Abraham syn jeho ten grunt po otci
ujal, uvolil se takovou summu Tomášovi Grausovi vyplniti,
placení od letha 1608 po 16 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu a povinnosti J.M. Páně a
obecní (neuvedeno).
Na tu summu svrchu psanou Abraham Žid vyplnil do statku
n[ebožtíka] Tomáše Grausa do letha 1611 64 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil
Abraham Žid do statku Tomáše Grausa 16 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham Žid
položil za grunt svůj do statku Tomáše Grausa 16 zl.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Abraham Žid položil za
grunt svůj ostatní 4 zl. A tak má grunt zouplna zaplacený.
f 210b
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho fojt a starší židovští prodali jsou ten
grunth požár Abrahamovi Rušinovskému za summu 20 zl bez
závdanku, platiti jej má každoročně při posudcích k obci
židovské po 5 zl. Od[evzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Jakub Šago, Israel Kyjovský SRSaNR.
Letha 1672 dne 20. Septembris za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Abraham
Rušinovský z tohoto gruntu jest zešel, na poručení J.V.H.M.
aby takový grunt do konce nepřišel, prodán jest Markusovi
Polákovi za summu 20 zlm bez závdanku, platiti jej má
každoročně při posudcích po 5 zl. Od[evzdán] z[a] v[olný] a
sv[obodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všeliké
panské i obecní Itcek krejčí, Mojžíš Polák S.R.Sp.a N.R.
Pusté
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f 212a
73 Grunt Abrahama Šerého
Ten nadepsaný Abraham tenž grunth svůj po n[ebožtíku]
Šimonovi Soplivým otci svým, kterejž jest v dílu svém přijal.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského David Holomků
strejc, Majer Jozefa Vlacha zeť a Geršl Žid, poručníci po
n[ebožtíku] Abrahamovi Šerém, prodali podsedek ut s[upr]a
Šalomounovi Soplivýmu Židu za summu 100 zl hotových. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně ti svrchu
psaní poručníci všickni.
A tak má grunt svůj zouplna zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný.
Pustý
Tak jakož nadepsaný požár aneb dům po zemřetí Šalomouna
Soplivého všechen na spoustku přišel, tehdy po drahně prošlém
čase, což již toliko samo pusté místo bylo, Jakub Šimek to
pusté místo ujal a za 20 zl hotových peněz koupil, o kterémž
kupu fojt židovský David Polák svědomí vydá. Jemuž se za
volný, svobodný, zaplacený, žádnému v ničem nezávadný odvedlo.
Stalo se za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho
dne 17. Januarii 1647.
f 212b
Letha Páně 1672 dne 17. Septembris za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jakub Šimkův nemohouc
pro sešlost věku svého všeliké povinnosti panské i obecní
zapravovati, týž grunt svůj jest prodal Jakubovi Polákovi za
summu 70 zlm. Závdanku položil 1 zlm, placením ročně při
posudcích 1 zlm. A majíc týž Jakub Šimkův grunt svůj ut supra
zaplacený, z týž summy Jakubovi Polákovi 10 zlm upustil.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní Jozef krejčí, David Mojžíš S.R.S.a N.
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74 Grunt Davida Žida, Danielového zetě

f 214a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch skoupenejch
v kůži červené v listu 100 nadepsaný David Žid má grunth svůj
od purgkmistra a starších města Strážnice po n[ebožtíku]
Jakubovi Hysovi zuostalej za summu 90 zl koupenej. Na kterejž
jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil
55 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
10 zl obci městské strážnicské 35 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Daniel Žid, Holomek Žid,
Abraham Šerý S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 David Žid nahoře psaný položil obci městské
peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 David Žid nahoře psaný položil obci městské
10 zl.
Leta 1597 položil David Žid nahoře psaný obci peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil David Žid za grunt svůj ostatních peněz
obci městské 5 zl.
A tak grunt svůj zuouplna a docela zaplatil.
f 214b
Letha Páně 1600 v středu před s[vatý]m Janem Křtitelem
Božím jakož byla nesnáz mezi Davidem Židem, zetěm Danielovým,
a Abrahamem, Mojžíšovým synem, z strany cehauzku ve dvoře
z zadu při podsedku jeho, kterýž od neboštíka Hesa Žida
koupený má, že by měl míti tu svobodu skrze dvůr toho Davida
Žida vraty v zimě i v létě, v noci i ve dne jezditi i choditi,
toho aby jemu v časích budoucích žádné překážky od žádného
nižádným obyčejem a vymyšleným fortelem činěno nebylo. Též
taky žádného stavení blísko jeho oken aby děláno nebylo ani
staveno od žádného držitele toho podsedku Davidova. I poněvadž
týž David Žid proti smlouvě předešlé, kterou Abraham Žid
s neboštíkem Hesem Židem měl a to ukázal, učinil a zahrádku na
škodu Abrahama Žida bez dovolení jeho udělati dal, takže
dotčený Abraham pro tu zahrádku volně k cehausku svýmu
průjezdu míti nemože. Protož urozený pan Jan Skřičkovský
z Pozdětína, toho času ouředník na Strážnici, takovou nesnáz
mezi nimi vyzdvihl a ji takto porovnal, aby napřed psaný David
Žid tu zahrádku každého roku zbořiti dal, tak aby k podsedku
své[mu] Abraham Žid volný průjezd a průchod jmíti mohl, však
na boření a dělání tej zahrádky aby David sám náklad činil.
Vraty pak aby Abraham Žid volný průchod a průjezd v léti i
v zimě, ve dne i v noci i jiní držitelé toho cehausku jmíti
mohli. Co se pak dělání vrat dotýče, aby David Žid spolu
z Abraham[em] Židem i budoucí potomci jejich na ně spolu
náklad činili a mezi sebou aby nyní i na časy budoucí mír a
pokoj zachovali. Jestliže by pak jeden k druhému kdy jaká
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slova hanlivá mluvil, to zdvihali a se vadili a na ně to
ukázáno bylo, ten každý, kdož by k tomu příčinu dal, bude
povinen pokuty 2 funty pepře, kolikrát by se toho dopustil,
na zámek Strážnici do důchodův panských bez všech výmluv a
odporu dávati a odvozovati.
Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne nahoře
psaného.
f 215a
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Izák
Šaštínský majíc grunth napřed psaný po manželce své, dceři
Davidové, nápadem přišlý a žádnému v ničemž nezávadný, takový
gr[unt] požár prodal Jakubovi Izáka Kojetínského synu bez
závdanku za summu 35 zl, platiti jej má po vyjití tří leth po
4 zl každoročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení požáru, placení a jiné povinnosti Izák
Šaštínský a Nosrle Žid S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Izáka
Kojetínského syn položil za gr[unt] Izákovi Šaštínskému,
kteréž přijal 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jakub Izáka
Kojetínského syn položil za gr[unt] Izákovi Šaštínskému,
kteréž přijal 4 zl.
Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza Jakub Izáka
Kojetínského syn položil za gr[unt] Izákovi Šaštínskému,
kteréž přijal za rokh 1638 a 1639 8 zl.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jakub Izáka
Kojetínského syn položil za grunth sirotkům neb[ožtíka] Izáka
Šaštínského, kteréž přijali za rok 1640, 1641, [16]42, [16]43
a [16]44.
A tak Jakub Izáka Kojetínského syn má ten grunth ut supra
zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
f 215b
Letha Páně 1663 dne 5. Feb[ruarii] za purgkmistra pana
Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Rozina, pozůstalá
vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Izákovi Kojetínském jinak
Páleníku, ten gr[unt] docela zaplacený a žádnému nezávadný,
takový pouští [ze] své dobré vůle a lásky synu svému vlastnímu
Mojžíšovi Kojetínskému, budoucně bude povinen se s přáteli
svými porovnat. Odevzdán jemu v přítomnosti starších jejich
Jakuba Šage a Jakuba Joachyma za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní
Beneš krejčí a Jelen Prostějovský S.R.S.a N.R.
Tato pamět se při tejto odevzdávce činí, že se svým bratrem
porovnal, což cedulka to prokázati může, budoucně při jejich
starších Jakuba Šage a Jakuba Joachyma a což ihned proukázal.
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Letha Páně 1707 dne 14. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jana Stavinošky a s[polu]ra[dních] Taubele, pozůstalá vd[ova]
židovská po neb[ožtíku] Abrahamovi Feitlovi, zůstávajíc
v velikých dluhách a nemaje možnosti, kterak takových platiti,
pustila jest ten gr[unt] ut s[upr]a, který zaplacený měla,
všechen zpustovaný Abrahamovi Beniaminovi v dluhu 80 zlm a on
jí ještě 20 zlm
f 216a
hotových oddal a tak se jemu ten dům v summě 100 zlm připisuje
a odevzdává za zaplacený, volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností
rozličných Jakub Löybl Senický a Izák Pekh SRSAN.
Solutum.
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75 Grunt Fejtle krejčího

f 220a

Letha 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 122 nadepsaný Fejtl krejčí drží ten grunth
svůj po n[ebožtíku] Danielovi krejčím zuostalej, kterejž jest
v dílu Brauny manželky své přijal. A tak jej zaplacenej a
žádnému v ničemž nezávadný má.
Letha [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Fejtel krejčí Žid
prodal jest na tom podsedku pro potřebu svou obci městské
summy 120 zl za hotových 50 zl, platiti má od letha ut s[upr]a
po 10 zl. Rukojmě v rejstřích obecních jsou zapsáni.
Letha a za purgkmistra ut s[upra] položil Fejtel krejčí
dvojích peněz i za rok 1600 20 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Fejtl
krejčí obci městské 7 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Fejtl
krejčí obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Fejtl krejčí za g[runt] obci městské 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Fejtl krejčí za g[runt] obci městské 8 zl.
Letha 1608 puštěn tento grunt od ouřadu městskýho na
placení po 6 zl.
f 220b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad města
Strážnice prodali podsedek ut s[upr]a Mojžíšovi Čachtinskýmu
za summu 72 zl. Závdanku dal obci městské 2 zl, ostatek
platiti má od letha 1609 po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Mojžíš Čech, Jelen Bílený S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Mojžíš Čachtinský za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenuse položil Mojžíš
Čachtinskej obci městské za g[runt] 3 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Anna,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mojžíši Čachtinským, prodala
grunt ut s[upr]a Barochovi Židu zeti svýmu za tu summu, což za
něj doplatiti zůstává 64 zl bez závdanku, ostatek platiti má
od letha 1612 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M. Páně i
obecní Izáka Mojžíšů Zatrman a Markus provazník S.R.S.N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Baroch Žid
za grunth obci městské 6 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Baroch Žid za g[runt] obci městské 6 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Baroch Žid položil
za g[runt] obci městské 6 zl.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch
položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Baruch
Žid položil za grunt obci městské strážnicské 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Baruch Žid
položil za grunt obci města Strážnice peněz ročních 4 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch
Žid položil za grunt obci městské peněz ročních 5 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch
Žid položil za grunt peněz obci městské 2 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Margeta,
pozůstalá vdova po Baruchovi ut s[upr]a, položila za gr[unt]
obci městské peněz ročních 2 zl.
f 221a
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Mojžíš, manžel
Margety ut s[upr]a, položil za gr[unt] obci městské 2 zl. Ty
přijal p[an] Šimon Tesařů purgmistr l[etha] 1633.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mojžíš
Bolehradický, manžel Margety ut s[upr]a, položil za gr[unt]
obci městské 3 zl.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mojžíš Bolehradický
svrchu psaný poněvadž Margetu ut s[upr]a sobě za manželku
pojal, tehdy se jemu ten grunt nadepsaný za tou summu, což
ještě na něm dopláceti jest, připisuje. Odevzdán za volný a
svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Jakub Izáka Kojetínského syn, Izák Krumpíř,
Židé strážnicští S.R.S.N.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš
Bolehradický položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš
Bolehradický položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš
Bolehradický položil za gr[unt] obci městské peněz zadržalých
3 zl 28 gr 6 ½ den.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš
Bolehradický položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních
jeho Mojžíš Bolehradský prodal svůj grunt Michalovi koželohovi
za summu hotových 150 zl mor[avských]. A poněvadž na tom domě
k obci městské ještě 9 zl 1 gr 5 den k doplacení jest, ty
Michal zaplatit se uvolil. Od[evzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu a placení Michal Viktorinů a
Mojžíš Bolehradický SRSaNR.
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f 221b
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Michal koželuh Žid prodal grunth ut supra za
hotových 50 zl Samuelovi Kyjovskému. A poněvadž ještě na tom
gruntě k obci městské náleží 9 zl 1 gr 5 den, vyhoříc on podle
jinších sousedův a Židův polovic summy se jemu upouští, totiž
4 zl 15 gr 6 den, ostatek summy, jmenovitě 4 zl 15 gr 6 den,
povinen bude každoročně při posudcích po 2 zl 7 gr 6 den
k obci městské splacovati. O[devzdán] z[a] v[olný] a
s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Samuel Polák a Izák malého Samka zeť SRSaNR.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnickýho a
s[polu]r[adních] jeho položil za gr[unt] svůj k obci městské,
které p[an] purgkmistr ut supra přijal, 15 gr.
Letha 1662 dne 16. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a s[polu]r[adních] jeho položil Samek Kyjovský za
gr[unt] svůj k obci městské 15 gr. Ty přijal pan purgkmistr ut
supra.
Letha Páně 1707 dne 14. Decembris za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a s[polu]r[adních] Abrham krejčí pojmouce sobě
Šrole Žida dceru takový gr[unt] ut s[upra] zdědil a nemaje jej
sobě v rejstra připsaný a nemohouc jej dálejíc, jakožto
všechen od rebelantů spálený a zruinýrovaný, zvelebovati a
stavěti,
f 222a
prodal jej Izákovi Pekhovi za hotových sto tolarů, činí na
mor[avský] počet 128 zlm 17 gr. A tak se jemu odevzdává a
připisuje za volný a svobodný, zcela a zouplna zaplacený.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností Abraham
Beniamin a Jakob Löybl [Senický] S.R.S.A.N.
Solutum.
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f 226a
76 Grunt Sorle vdovy
Letha Páně 1563 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 106 ta nadepsaná Sorle vdova má grunth svůj
od n[ebožtíka] Jochyma kněze za summu 90 zl koupenej a ode
32 leth již zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný.
Letha 1607 za purgmistra Bartoloměje Šlechty fojt a starší
židovští prodali požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožce] Sorli
Mojžíšové Majerovi Židu synu její[mu] za summu 30 zl. Závdanku
dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě David Holomků strýc, Šalomoun Soplivý R.S.A N.
A jakož náleželo Sorli vdově ut s[upr]a z tohoto gruntu
vyplniti se 27 zl, ta Sorli zemřela a takový peníze na Majera
Žida jakožto syna jejího připadly. A tak má grunt zouplna a
docela zaplacený.
Pusté
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f 228a
77 Grunt Jakuba Chaska
Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 211 ten nadepsaný Jakub má grunth svůj od
Frumety, Možíščiny dcery, za summu 70 zl hotovejch koupenej,
kterejž jest téhož letha zouplna a docela zaplatil.
Letha 1597 Jakub Chaska prodal na gruntě svém peněz obci
městské summy 150 zl, platiti má po 10 zl od letha [15]97.
Téhož letha [15]97 položil Chaska na obec 10 zl.
Rukojmě Abraham Mojžíšů syn, Pinkuska Židovka, Heršl Žid,
Markus Lidin, Markus Jozefa Vlacha zeť, Jozef Hluchý S.R.S.N.
Letha 1598 položil Chaska Žid za grunt svůj peněz
purgkrechtních obci městskej 10 zl. Act[um] za purgkmistra
Matyáše Prahenusa.
Leta 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Chaska Žid
za grunt svůj peněz purk[rechtních] 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil
Chaska peněz obci městské koupených 5 zl.
Letha 1601 a 1602 položil Jakub Chaska za g[runt] obci
městské za purgmistra Pavla Hulínského 10 zl.
f 228b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského jakož Lazar
krejčí Žid, majíce cehauzek od tohoto gruntu od dávního času
koupený a zaplacený, prodal jest pro potřebu svou na tomž
cehausku obci městské summy 100 zl za hotových 40 zl, platiti
má takto: letha 1600 4 zl a od letha 1601 po 7 zl.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a položil Lazar krejčí
obci městské 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lazar
krejčí obci městské 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Lazar
krejčí za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Lazar krejčí za g[unt] obci městské 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Lazar krejčí za g[runt] obci městské 7 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar
krejčí za grunt obci městské 1 zl.
Leta 1613 Lazar krejčí položil za grunt svůj obci městské
za purgkmistra Bartoloměje Šlechty 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Lazar krejčí položil
za g[runt] obci městské 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar krejčí
prodal ten grunt Gabrielovi Koblížkovi pekaři za 45 zl bez
závdanku, platiti je má počna letha 1617 obci městské
strážnicské po 3 zl. A jakož jest ten grunt prodán laciněji,
nežli na něm obci náleželo 30 zl, takové peníze, totiž těch
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30 zl, bude povinen Lazar krejčí Žid platiti ročně na rathauz
od letha svrchu psaného po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu, placení povinnosti panské i
obecní Jan Pilátek.
f 229a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar
krejčí položil na těch 30 zl napřed psaných obci městské 1 zl.
Téhož letha za téhož purgkmistra Gabriel Koblížek položil
za grunt peněz ročních na obec strážnicskou městskou 1 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Gabriel
Koblížek postavíc a spravíc ten grunt prodal jej Fejtlovi
sklenáři Židovi za summu 88 zl. Závdanku dal 44 zl, platiti
jej má od letha 1618 po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Izák Kojetínský a Samuel Neřád S.R.S.A.N.
Letha ut s[upr]a Fejtl Žid položil za grunt peněz ročních
3 zl. Ty sou přijaté na obec městskou strážnickou.
Pusté
f 229b
NB. Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty s jistým
dovolením J.M. Páně pan purgmistr a rada prodali podsedek
požár Jakuba Chaska Žida, poněvadž jeho staviti nechtěl a aby
tehdy platy a povinnosti J.M.P. neodcházely, Matějovi
Prosenskýmu za summu 55 zl bez závdanku, placení od letha 1615
po 2 zl. Na tom požáru obec městská majíc přední peníze
lacinější o 50 zl prodali na ten spůsob po smrti Chaska Žida,
jestliže by se z ostatku na čemkoli optati mohli, aby jim před
jinejmi věřiteli zaplaceno bylo. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za stavení, placení a povinnosti J.M. Páně Řehoř
Bítecskej, Martin Mladík, Martin Steruskej, Pavel Horáček
S.R.S.N.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj
Prosenský svrchu psaný prodal ten podsedek ut s[upr]a Jakubovi
Butčovskému Židu za summu 105 zl. Závdanku dal jemu hned při
odevzdávce 40 zl, ostatek platiti má od leta 1615 po 3 zl obci
městské, totiž 65 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lev Žid zeť Joslů a Baruch zeť Abrahamčin
S.R.S.A N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub
Butčovský Žid položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub
Budtšovský položil za grunt obci městské 3 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Budtšovský položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Budtčovský položil za grunt obci městské 2 zl.
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Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Bučovský prodal jest ten podsedek požár Markusovi zeti
rabínovému Židu za summu 64 zl. Závdanku jemu dal při
odevzdávce 10 zl, ostatek totiž 54 zl platiti má obci městské
ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mojžíš Davidů zeť a Abraham Jelenů zeť S.R.S.a N.
f 230a
Letha Páně 1626 za purgmistra Martina Jankhy Markus rabínů
zeť položil za gr[unt] obci městské purkrecht[ních] 4 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Markus rabínů
zeť položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Markus rabínů zeť
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Markus rabínů zeť
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Markus rabínů
zeť položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Markus rabínů
zeť položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1635 Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť položil za
gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Pustý
Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho prodán jest od grunthu ut supra jedna
polovice Leblovi Polákovi za summu 32 zl. A poněvadž ten
grunth také shořel, upouští se jemu z summy nadepsané
polovice, jmenovitě 16 zl, ostatek summy platiti má k obci
městské při každých posudcích po 3 zl. O[devzán] z[a] v[olný]
a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Enoch Hluchý a Jakub Koryčanský SRSaN.
Téhož letha a dne za purgkmistra ut supra Abraham Zungel
dostanouc nápadem po Kateřině manželce své a tetce Markusa
rabína Žida druhou polovici grunthu ut supra
f 230b
zouplna a docela zaplacenou, takovou postoupil jest frejmarkem
proti polovici grunthu 108 Enochovi Hluchému Židu, kterážto se
jemu odevzdává za volnou a svobodnou, zouplna a docela
zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou.
Rukojmě za opravu grunthu Jakub Koryčanský a Lebel Polák
SRSaNR.

124
78 Grunt Jakuba Noska sklenáře

f 234a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 137 nadepsaný Jakub Nosek má grunth svůj od
Abrahama Benešova syna za summu 50 zl koupenej. Na kterejž
jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil
38 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
6 zl dopláceti zuostává 12 zl. Ta summa náleží Abrahamovi
Benešovi Židu.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Izák Polák, Majer kněz
S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jakub Nosek za grunth svůj peněz
purgkrechtních Benešovi Židu 6 zl.
Letha [15]96 položil Jakub Nosek za grunth Benešovi Židu
6 zl. A tak má grunth svůj zaplacenej.
Letha [15]97 Jakub Nosek
peněz purgkrechtních 75 zl,
5 zl.
Téhož letha položil obci
Rukojmě Izák Polák, Bolf
S.R.S.N.

prodal obci městské na gruntě svém
ty pokládati má od letha [15]97 po
5 zl.
Šilhavého syn, Šmul Danielů syn

f 234b
Letha 1598 položil Jakub Nosek Žid za grunt obci městské
peněz skoupených 5 zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jakub
Nosek Žid za grunt obci městské peněz skoupených 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil
Jakub Nosek za grunt obci městské peněz koupených 2 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jakub
Nosek za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jakub
Nosek za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Aron krejčí, zeť n[ebožtíka] Noska, za g[runt] obci městské
2 zl 15 gr.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Aron
krejčí, zeť n[ebožtíka] Noska, za g[runt] obci městské 1 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Aron krejčí
položil za grunt svůj obci městské 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského našlo
se to, že podsedek jest nebo místo pusté prodáno jest leta
1614 Tomášovi Křenovskému za summu 33 zl bez závdanku. A
poněvadž na tom gruntě náleželo obci městské 47 zl, z toho
purgkmistr a rada upustili a škodovati se uvolili 4 zl a Aron
má doplatiti 10 zl, platiti má Tomáš po 2 zl a Aron po 1 zl
počna leta 1617.

125
Rukojmě za Tomáše Gabriel Koblížek a Jan Liptálský a za
Arona Žida Izák Šilhavý a Samuel Bzenecský.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš
Křenovský prodal podsedek svůj Izákovi synu mečířovému Židu za
summu 70 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 37 zl, platiti
má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Zachariáš Mejtný a Lazar syn Jelenů S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Izák položil za grunt peněz prvních
obci městské 2 zl.
f 235a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák syn
mečířů položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Pustý
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních
jeho ten grunt napřed psaný poněvadž od letha 1621 pustý
zůstával a žádný z nápadníků se jeho neujímal, tehdy
s povolením Jeho [Milo]sti vysoce urozeného pána pana
Františka z Magni, hraběte na Strážnici, poněvadž obci
strážnicské na gruntě ut s[upr]a peníze nějaké k dobírání
náležely, prodali jsou jej Davidovi sklenáři Židu za tou
summu, což obci náleželo, totiž 39 zl bez závdanku, placení
když se jiní požárové po třech letech vyjití platiti počnou,
každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké
panské i obecní Abraham krejčí, Izák Perlhefter S.R.S.a N.
Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] r[adních] tento grunt vyhoříc podobně
jako jiným Davidovi sklenáři upouští se polovic, totižto 19 zl
15 gr.
Letha Páně 1663 dne 20. Feb[ruarii] za purgmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních podstoupil týž grunt David
sklenář zeti svému Markovi masařovi, který sobě ceru téhož
Davida sklenáře pojal a jest povinný týž plat, totiž 19 zlm
15 gr, verunky má klásti při každých posudcích počnouc 1664 po
2 zlm.
[Rukojmě] Michal Victorů, David Polák S.R.S.N.
Letha Páně 1663 položil 1 zlm.
Pusté
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f 241a
78 Grunt Mojžíše Cadrmon[a]
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Cedrmon prodal grunt ut s[upr]a Izákovi Šilhavýmu za summu
40 zl peněz hotovejch a tak je[j] má docela zaplacenej.
Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu a povinnosti J.M. Páně jest Šalomoun
Soplivej a Mojžíš Častínskej S.R.S.N.
Pustý
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt
nadepsaný poněvadž Abraham, vlastní syn Izáka Šilhavého, svých
let došel a ten grunt po smrti otce svého zdědil, tehdy jest
jemu v tej summě ut s[upr]a připsán a odevzdán za volný a
svobodný, žádnému v ničemž nezávadný a zouplna zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i
obecní Izák Kojetínský a Jakub Kojetínský, Židé strážnicští
S.R.S.a N.
Letha Páně 1663 dne 20. Feb[ruarii] za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického spolu [s] ouřadem jeho předstoupil Beneš krejčí
spolu [s] staršími Židy oznamuje, že jest nahoře psaný grunt
od Jakuba Šilhavého ukoupil dvoumi bečkami vína za 25 zlm. A
tak jemu za za svobodný a zouplna zaplacený se odevzdává.
Rukojmové za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i
obecní David Polák, Marek masař R.S.a Nerozd[ílnou].
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[bez čísla] Zuhaus Bolfa Školnýho

f 244a

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních pojmouce Samson Němec po zemřetí Bolfa Školnýho
jeho chovanici za manželku, dostal jest po ní nápadem zuhaus
ut s[upr]a v summě za 30 zl. Odevzdán za volný a svobodný,
docela a zouplna zaplacený, žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké JHM i
obecní Michal Koželuh a David Polák S.R.S.a N.
Letha Páně 1672 dne 20. Septembris za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho jsouc ut supra zuhaus
všecek zruinyrován na poručení J.V.H.M. týž zuhaus Mojžíšovi
Jakubovi Kroměřískýmu, aby takový vystavěl, za summu 30 zlm
jest odevzdán bez závdanku. Komu takový vypláceti má, cedulkou
prokázati povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Izák
Němec, Izák krejčí S.R.S.a N.
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79 Grunt Abrahama provazníka
Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch skoupenejch
v kůži červené v listu 107 nadepsaný Abraham provazník má
grunth svůj od purgmistra a starších města Strážnice za summu
134 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz
purkrechtních do letha [15]92 vyplnil 27 zl a od téhož letha
[15]92 do letha [15]93, též [15]94 zadržel 53 zl. A tak ještě
mimo ty zadržalé od letha 1595 při Vánocích rok po roku po
8 zl dopláceti zuostává 54 zl. Ta všecka summa i ty zadržalé
náleží obci městské strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Izák Uher, Samuel kněz,
Abraham Doročin syn S.R.S.A.N.R.
Jakož jest Abraham provazník Žid obci městské strážnické
53 zl zadržalých položiti měl, i poněvadž člověk chudý jest a
nemaje jich odkud vzíti, k snažné prozbě jeho od něho
s poručení p[ana] Jana Šponara z Blinzdorfu p[an] purgkmistr a
rada 8 zl přijali. A tak ještě všeho za týž grunth svůj
dopláceti má od letha 95 99 zl.
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Letha 1595 Abraham provazník Žid prodal a položil obci
městské za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]96 položil Abraham provazník obci městské 8 zl.
Letha 1597 položil obci městské Abraham provazník 8 zl.
Leta 1598 položil Abraham provazník za grunt svůj obci
městské 8 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Abraham
provazník obci městské 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Abraham
provazník položil obci 4 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham
provazník obci městské 4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham
provazník za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Abraham provazník za g[runt] obci městské 7 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Abraham provazník za g[runt] obci městské 8 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ten svrchu
psaný podsedek ujal Markus, syn Abrahama provazníka, a má za
něj obci městské summy, což na něm mají, totiž 33 zl
vyplatiti, placením od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě Izák Kojetínský, Mojžíš Čechtinský S.R.S.A N.
Letha 1609 i za 1610 rok za purgmistra Bartholoměje Šlechty
položil Markus provazníků za gr[unt] obci městské 6 zl.
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Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Markus provazníků za rok 1611 obci městské 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Markus provazníků syn
Žid prodal podsedek ut s[upr]a na ten Izákovi Lipen[skému]
spůsob, aby za něj doplatil to, což se zůstává obci městské,
totiž 23 zl, placením od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za téhož Izáka Lipenského Lazar krejčí, Josl Hluchý
a Nedvěd krejčí S.R.S.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Izák
Lipenský za grunt svůj obci městské 4 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Izák
Lipenský za grunth svůj obci městské 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Izák
Lipenský položil za grunt obci městské peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izákh
Lipenský položil za grunt svůj obci městské 4 zl.
Letha Páně 1618 za purkmistra Bartoloměje Šlechty Izákh
Lipenský položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Pustý
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho ten grunt nadepsaný poněvadž od mnoha leth
pustý a toliko holé místo zůstávalo, nápadníci po neb[ožtíku]
Giplovi Židu prodali jsou za hotových 5 zl Davidovi Polákovi
Židu. A poněvadž na tom gruntě obci městské ještě 4 zl náleží,
takové peníze bude povinen David Polák při každých posudcích
po 1 zl splacovati. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Jelen krejčí a Jelen Slavkovský SRSaNR.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil
David Polák k obci městské 1 zl.
Pusté
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80 Gru[nt] Samuele kněze
Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 106 nadepsaný Samuel Žid má grunth svůj od
Librmona Žida za summu 35 zl koupenej, kterejž jest podle
téhož zápisu ut s[upr]a letha 1588 zouplna a docela zaplatil.
Letha 1604 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Samuel kněz
prodal podsedek svůj ut s[upr]a Šimonovi knězi za summu 90 zl
bez závdanku, platiti má od letha 1605 po 6 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu i placení gruntu i povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně Jakub zeť Dobrušů, Jelen kramář, Lev masař a
Fejtl krejčí S.R.S.N.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty z poručení JM
Páně prodán grunt pustý, kterýž býval Samuele kněze, nestavený
od 8 let, Lukášovi Komňanskému za s[umu] 30 zl bez závdanku,
placením od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Janových a Šebesta Špaček SRSN.
Ty peníze náleží obci městské strážnické za tou příčinou, že
se o ten grunt v 8 letech žádný neujímal.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lukáš
Komňanský položil za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijala
Salomena, dcera n[ebožtíka] Samuele kněze Žida, nebo jí ta
spravedlnost náleží na tom gruntě.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš
Komňanský položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala
Salomena, dcera n[ebožtíka] Samuele kněze židovského.
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Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš
Komňanský položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala
Salomena Židovka, dcera Samuelova.
Téhož leta Lukáš Komňanský prodal podsedek svůj Jakubovi
Židu synu Izákovému za summu 44 zl. Závdanku dal Žid Lukášovi
18 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Viktorin kramář a Zachar, Židé v Strážnici SRSN.
Letha 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty nadepsaný
Jakub Žid syn Izáků prodal ten podsedek Mojžíšovi zeti Davida
Žida za summu 56 zl. Závdanku dal při odevzdávce 3 zl, ostatek
platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Bučovský a Mojžíš Alexandrův zeť S.R.S.a N.
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Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Mojžíš zeť Davidů jinak Ryšavý daroval jest
nadepsaný dům požár Lazarovi Prostějovskému Židu příteli svému
na tento spůsob, cokoliv na něm Mojžíš vyplatil, to jest
Lazarovi pustil, toliko aby na tom gruntě ostatních 26 zl komu
náležeti bude splacoval. Po smrti Lazara Prostějovského Izák
Němec pojmouc sobě Růže pozůstalou vdovu za manželku, takový
grunth jemu jakožto nápadem připadl, kterýchžto 26 zl Izák
Němec bude povinen každoročně při Vánocích po 2 zl splacovati.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mojžíš Ryšavý, Alexandr Vídenský S.R.S.a N.R.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Přední peníze k obci městské 2 zl.
Obci židovské 24 zl.
Pusté
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81 Grunt Mojžíše Izrahelového
Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 121 nadepsaný Mojžíš Izraelů má grunth svůj
od Estery, pozuostalé vdovy po n[ebožtíku] Havlovi Židu, za
summu 35 zl koupenej, kterejž jest letha [15]84 zouplna a
docela zaplatil.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Mojžíš Izrahelů
prodal grunt ut s[upr]a Alexandrovi Židu za summu 100 zl.
Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
7 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lazar krejčí, Abraham provazník, Josl Žid a Markus
provazníků syn S.R.S.A N.
Jakož na tom gruntě náleželo Mojžíšovi Izrahelovýmu summy
98 zl, ty jest prodal k obci městské za hotových 28 zl. A tak
Mojžíš na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Alexandr Žid za g[runt] obci městské 7 zl.
Puštěn ten podsedek na placení po 4 zl.
Leta 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan
purgk[mistr] a páni prodali podsedek ut s[upr]a Mikulášovi
Lipovskému za summu 70 zl bez závdanku, platiti má od letha
1615 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Rohatecký, Florian Fitule R.S.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš
Lipovský položil za grunt svůj obci městské 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš
Lipovský položil za grunt obci městské peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš
Lipovský položil za grunt obci městské 3 zl.
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Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš
Lipovský položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš
Lipovský položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš
Lipovský prodal jest ten podsedek Jakubovi Izákovému synu Židu
za summu 107 zl 15 gr. Závdanku dal při odevzdávce 50 zl,
ostatek totiž 57 zl 15 gr platiti má obci městské strážnické
každoročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Michal koželuh a Michal Viktorinů, Židé z města
Strážnice S.R.S.a N.
Letha Páně 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka po smrti
Jakuba Izákového prodán jest ten gr[unt] Samuelovi synu Jakuba
ut s[upr]a za summu 107 zl 15 gr. A což na něm Jakub
zaplaceného měl, totiž 50 zl, ty sobě na díl svůj poráží,
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ostatek summy platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Samuel Izáčků a Nosrle S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Samuel ut s[upr]a
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Samuel ut s[upr]a
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Samuel ut
s[upra]a položil za gr[unt] obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Samuel syn
Jakubů položil za gr[unt] obci 2 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů
položil za gr[unt] obci 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl 15 gr.
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Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Samuel syn Jakubů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Samuel syn Jakubů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakuba
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Samuel syn Jakuba
položil za gr[unt] svůj obci městské, které purgkmistr ut
s[upr]a přijal 1 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Samuel syn Jakuba
položil za grunt svůj obci městské, které přijal purgmistr ut
s[upr]a za rokh 1643 1 zlm.
Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického vyhoříc tento grunth tak jako jiným vyhořelým
Samuelovi Jakubovému se co dopláceti měl upouští polovici,
totiž 19 zl.
Letha 1659 dne 10. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského Samuel Jakubů jinak Malý položil za grunth k obci
městské, které dotčený purgkmistr přijal, 2 zl.
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Samuel Jakubů jinak Malý položil za grunth
k obci městské, který dotčený purgkmistr přijal, 1 zl.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil
Samek Malý k obci městské, který týž purgkmistr přijal, 3 zl
15 gr.
Letha Páně 1662 dne 16. Janu[arii] za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a spoluradních jeho položil Samek Malý k obci
městské, které týž purgkmistr přijal, 1 zl.
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Letha Páně 1663 dne 20. Feb[ruarii] za purgkmistra Jiříka
Kopřivnicského a spoluradních jeho Samuel Malý položil za
grunt svůj 15 gr. Ty přijal purgk[mistr] ut supra.
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82 Gru[nt] Jakuba kněze

Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 119 nadepsaný Jakub kněz má grunth svůj od
Michala mečíře Žida za summu 24 zl koupenej, kterejž jest
letha [15]74 zouplna a docela zaplatil.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho Izák zeť
Joklů prodal pro potřebu svou na podsedku ut s[upr]a obci
městské summy 60 zl, placení od letha ut s[upr]a po 5 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil obci městské 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Izák zeť
Joklů obci městské 2 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Izák
zeť Joklů za grunt obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil
Izák zeť Joklů za g[runt] obci městské 3 zl.
Letha 1604 Za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Izák zeť Joklů za g[runt] obci městské 4 zl.
Puštěn ten podsedek na placení po 2 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil
Izák zeť Joklův za g[runt] obci městské 3 zl.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty p[an]
purgkmistr a ouřad prodali tento podsedek [poněvadž ten Vala,
kterýž jej prve ujal, však jeho odevzdaného neměl a na něm
býti nechtěl] Mikulášovi Mléčkovi za summu 41 zl bez závdanku,
platiti jej má počna leta 1616 po 1 zl 15 gr. Ta summa všecka
náleží obci městské podle předešlého kupu.
Rukojmě za stavení, placení povinnosti panské i obecní Jan
Faber, Jan Kavoň SRSN. Stalo se leta a d[ne] ut s[upra].
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš
Mléčko položil za grunt peněz obci městské 1 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš
Mléčko položil za grunt svůj na obec městskou 1 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš
Mléčko položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.
Pusté
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních
zvrchu psaný gr[unt] aby do konce k spuštění nepřišel, jest
zaprodán Tomášovi Vodičkovi z Listnej za summu 40 zl. Závdanku
dal při odevzdávce Janovi Kordějovi 5 zl 4 gr 2 den, který
toho gr[untu] něco byl poopravil (tenž závdanek vezmouc ušel
pryč), platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti Jeho
[Milos]ti Páně a obecní Jíra Myšků a Melichar Bohuslavský
S.R.S.a N.
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Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních
Tomáš Vodička prodal grundt svůj Michalovi Glozerovi Židu za
summu 56 zlm. Závdanku při odevzdávce složil 16 zlm, z toho
Vodička přijal 12 zlm a obec co tak byl zaseděl 4 zlm, placení
po 2 zlm. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké obecní [a]
panskej Jakub Šaga a Nosrle S.R.S.a N.R. Actum ten pátek po
s[vat]ý[m] Valentinovi A[nno] ut s[upra].
Pustý
Letha 1659 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a
spoluradních jeho vyhoříc tento grunth tak jako jiným
vyhořelým Michalovi Glozerovi polovice se upouští, totiž
20 zl.
Letha 1660 za purgkmistra Václava Mračny Michal Gloser
položil za grunt ut supra 15 gr. Ty peníze přijal purgkmistr
ut supra.
Letha Páně 1673 dne 1. Februarii za purgkmistra Daniela
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Michal Glozer
z gruntů panských jest zběhl, týž grunt jest prodán Abrahamovi
Jelenovi Bzeneckýmu za summu 56 zlm bez závdanku, placením
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní Izák krejčí, Mojžíš Polák S.R.Sp.a nerozdílnou.
Na tom gruntě náleží k obci městské 36 zlm, do důchodův JVH
M[ilos]ti jakožto po zběhlém 20 zlm.
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83 Gru[nt] Lazara Žida
Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 208 nadepsaný Lazar Žid má grunth svůj rukojmí
Honze Takslhofera pekaře za summu 50 zl koupenej. Na kterejž
jest závdanku témuž Takslhoferovi položil 6 zl a mimo ten
závdanek tenž Takslhofer, což jest tu měl ještě totiž 4 zl, ty
jest Lazarovi Židu pustil. A mimo to peněz purkrechtních do
letha [15]94 vyplnil 4 zl a tak ještě mimo to od letha [15]95
při Vánocích rok po roku po 4 zl dopláceti zuostává 36 zl. Ta
summa náleží Mořovi Molkhopovi sedláři.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských Samuel kněz, Izák Polák S.R.S.A.N.R.
Letha 95 položil Lazar Žid za grunth svůj peněz
purgkrechtních Mořovi Molkhopfovi sedláři 4 zl.
Letha 96 položil Lazar Žid za grunth Mořovi Molkhupovi
sedláři 4 zl.
Letha 97 položil Lazar Žid za grunth Mořovi Molkhupovi
sedláři 4 zl.
f 260b
Leta 1597 na rathauzi strážnicským o posudku prodán jest
grunt napřed psaný od Lazara Žida se vším jeho příslušenstvím,
tak jakž jej sám v užívání byl, Václavovi Položilovi pekaři za
summu 58 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Václav Pekař
Lazarovi Židovi 8 zl a ostatek platiti má od leta 98 pořadně
po 4 zl – 50 zl. Odevzdán za volný a svobodný za purgmistra
Jana Sokola toho času.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Adam
Pekař, Jiřík Pekař a Václav Kovář S.R.S.N.
Leta 1598 položil Václav Pekař za grunt Matoušovi Molkopovi
sedláři 4 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 položil Václav Pekař za grunt Matoušovi Molkopovi
sedláři 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Václav Pekař n[ebožtíku] Matoušovi Sedlářovi 4 zl a ty
zůstávají při ouřadu na rathauzi. Jsou vydány Jeronymovi
Presmonovi podle poručentví n[ebožtíka] Sedláře.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav
Pekař za grunt Jeronymovi Presmonovi 3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav
Pekař za grunt Jeronymovi Presmonovi 2 zl.
f 261a
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského Václav Pekař
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Vejvodovi za summu 58 zl
bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Nedolevek, Jíra Pernikář, Blažek Pekař
S.R.S.A N.
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Na tom gruntě náleží předních peněz Jeronymovi Presmonovi
po Molkopovi sedláři 7 zl, placením od letha 1603 po 4 zl.
Lazarovi Židu 26 zl.
Václavovi Pekaři posledních peněz 25 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Vejvoda
za grunt Jeronymovi Presmonovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Martin
Vývoda prodal podsedek svůj Fejtlovi sklenáři z Kojetína za
summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti má od letha ut
s[upra] po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Izák Šilhavý, Mojžíš kramář, Alexandr Žid, Markus
provazníků syn S.R.S.N.
Jakož na tom gruntě náleželo Václavovi Pekařovi za
posledních penězích 25 zl, ty jest prodal obci městské za
hotové 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Fejtl sklenář z Kojetína za g[runt] svůj 4 zl. S toho vzal
Jeronym Presmon ostatních 3 zl a Lazar Žid 1 zl.
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa fojt a
starší židovští prodali týž svrchu psaný požár Jírovi
Voříškovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha
1612 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Blažej Sedlář, Vácslav Veselský S.R.S.a
Nerozdílnou.
Na tom podsedku náleží těmto:
S[irotku] n[ebožtíka] Lazara Žida mimo to, což jest
upuštěno, předních peněz 5 zl.
Obci městské posledních peněz 20 zl.

f 261b
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jíra Voříšek položil
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Lazara Žida 2 zl. Ty
peníze totiž přijal Abraham Žid.
Jiřík Voříšek leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty
prodal podsedek Davidovi synu Pinkusové[mu] za summu 40 zl.
Závdanku dal David Voříškovi 12 zl, platiti jej má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lazar mejtný Pinkusů syn a Jelen Bílený a Jakub
Polák S.R.S.N. Ac[tum] ut s[upr]a.
Leta ut s[upra] David Pinkusčin syn položil za grunt svůj
4 zl. Z těch přijal Jiřík Voříšek peněz vydělaných 2 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Lazara Žida obráceno 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jurtl,
vdova po n[ebožtíku] Davidovi synu Pinkusčiném, položila za
grunt 2 zl. Na s[irotka] n[ebožtíka] Lazara Žida obrácen a
starším židovským dán ten 1 zl a Jiříkovi Voříškovi vydán na
vydělané peníze 1 zl.
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Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jurtl,
vdova po n[ebožtíku] Davidovi synu Pinkusčiném, položila za
grunt 1 zl. Ten přijal Lev zlatník na s[irotka] n[ebožtíka]
Lazara Žida, nebo on toho sirotka má za manželku.
Pustý
Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt
nadepsaný, kterýž od mnoha let pustý a požár zůstával,
s povolením J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka
z Magni a na Stráž[nici] prodán jest Janovi Očenáškovi za
summu 30 zl bez závdanku, placení po vyjití tří leth
každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké
panské i obecní Šimek Závada a Jan Šenovský S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží peníze:
Obci městské předních peněz 21 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Davida syna Pinkusového mimo to,
což jest škodovati musel, 9 zl.
f 162a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Očenášek jinak
Veselý prodal ten g[runt] ut s[upr]a Jakubovi Židu synu
Abrahamovému za summu 59 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce
28 zl 25 gr 5 den, kteréž Jan Očenášek za postavení gruntu
přijal, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Jan Chmelař S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil za gr[unt] Jakub
syn Abrahamů obci městské 1 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních
jeho Abraham syn Jakuba Žida Bzeneckého zemřel a zůstal dlužen
do důchodův. Po smrti jeho fojt a starší židovští prodali
svrchu psaný grundt Markusovi Mojžíše Ryšavého zeti v závdanku
10 zlm, kterýmž ten dluh do důchodův spraven jest. A co na tem
gruntě ještě k doplacení jest, to Markus vypláceti povinen
bude. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Michal
Viktorinů a Abraham syn Jelenů SRSaNR.
Letha Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních Markus Žid prodal tento podsedek Izákovi zeti
Samka Malého za summu 40 zl. Závdanku dal jemu hotových 10 zl,
ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Michal
Krasl a Markus Nyklšpurský S.R.S.a N.
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A poněvadž tento grunt také vyhořel, nemá na něm nic více
platiti, toliko:
Obci městské 10 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Davida syna Pinkusového 4 zl 15 gr.
A Jakuba syna Abrahamového sirotkům 15 gr.
f 162b
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny
Izák zetě Samka Malého položil za grunth k obci městské 1 zl.
Ten přijal purgkmistr ut supra.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického vdova, cera
Samka Malého, položila za g[runt] k obci městské, které týž
purgkmistr přijal 15 gr.
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f 266a
84 Grunt Abrahama Dlouhého Žida
Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 144 nadepsaný Abraham Dlouhý má grunth svůj
od Hiršle fojta židovského s poručení Jeho [Mil]osti Pána pana
Jana Jetřicha z Žerotína a na Strážnici za summu 50 zl
koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do
letha [15]94 vyplnil 21 zl a tak ještě od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 3 zl dopláceti zuostává 29 zl. Ta
summa náleží do důchodů Jeho [Mil]osti Páně.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Jakub Chaska, Izák Polák
S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Abraham vejš psaný za grunth svůj peněz
purkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Abraham Dlouhý za grunth svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 položil Abraham Dlouhý za grunt svůj peněz
purgkrechtních] 3 zl.
Leta 1598 položil Abraham Dlouhej Žid za grunt svůj peněz
purgkrechtních do důchodů JM Páně náležitejch 3 zl. Act[um] za
purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 266b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Abraham
Dlouhý Žid za grunt svůj peněz ročních 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Abraham Dlouhý Žid za grunt svůj peněz ročních 3 zl. Jsou
odvedeny jiným sirotkům za dluh panský.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila vdova po
n[ebožtíku] Abrahamovi Dlouhém 1 zl. Jsou odvedeny jiným
sirotkům na vyšlou spravedlnost.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham
Dlouhý za grunt 1 zl. Jsou odvedeny jiný[m] sirotků[m] na dluh
panský.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Abraham Dlouhý za grunt 2 zl. Ty sou odvedeny jiným s[irotkům]
na dluh panský.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila
žena n[ebožtíka] Abrahama Dlouhého za g[runt] 2 zl. Ty sou
přijaty do důchodův sirotčích.
Letha 1608 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila
žena n[ebožtíka] Abrahama Dlouhého za gr[unt] 3 zl. Náleží
Jeho Milosti Pánu.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a tento grunt ujala
Ciprle Židovka, dcera n[ebožtíka] Abrahama Dlouhého a manželka
Mojžíše, zetě Abrahama Dlouhého, rektora židovského, za kterýž
zůstává dopláceti do důchodů JM Pánu 3 zl. A když se položí,
bude jmíti grunt zouplna zaplacený.
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Rukojmě za opravu a jiné povinnosti i placení Geršl Starý a
Baroch, zeť Abrahama Dlúhé[ho], oba Židé S.R.N.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ciprle
Židovka položila za grunt peněz ostatních 2 z. Ty sou přijaté
k ruce JM Páně. A tak má ten grunt zaplacený.
Pustý
f 267a
Letha 1660 dne 19.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Rozina Židovka, pozůstalá vdova po
neb[ožtíku] mladém Fejtlovi, prodala polovici toho gruntu
Jelenovi Prostějovskému jinak Velickému za summu hotovou 6 zl.
A tak se jemu odevzdává ta polovice za volnou a svobodnou,
zouplna a docela zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou.
Rukojmě za opravu grunthu Samuel Polák a Lebel Polák
SRSaNR.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho prodána jest druhá polovice od tejž Roziny
Židovky, pozůstalé vdovy po n[ebožtíku] mladém Fejtlovi,
Jelenovi Kojetínskému jinak Krejčímu za summu hotovou 6 zl.
O[devzdána] za v[olnou] [a] s[vobodnou], zouplna a docela
zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou.
Rukojmě za opravu grunthu a jiné povinnosti Pinkus Josl a
Lebel Šalomoun SRSaNR.
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f 270a
85 Grun[t] Lazara Michala
Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 135 nadepsaný Lazar má grunth svůj od
Zuzanny, pozuostalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Miškéřovi, za
summu 96 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz
purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 66 zl a tak ještě od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti
zuostává.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item obci městské strážnicské předních peněz 11 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Miškéře posledních peněz
náleží jim 19 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Hiršl Žid, Izrael Aronů
zeť, Izák Uher S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Lazar vejš psaný za grunth peněz
purgkrechtních obci městské 6 zl.
Téhož letha [15]95 koupil tenž Lazar na svém gruntě od
Zuzany Miškéřky peněz, což jí na tom gruntě náleželo 9 zl
15 gr.
f 270b
Letha [15]96 položil Lazar Michalů za grunth peněz 6 zl.
Z toho dáno na obec městskou 5 zl a sirotkům n[ebožtíka] Jana
Ryšánka 1 zl.
Letha [15]97 položil Lazar Michalů ostatní peníze za grunth
svůj 8 zl 15 gr. A tak grunth svůj zouplna zaplacený má.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty [purkmistr]
a starší prodali podsedek ut s[upr]a, pozůstalej po
n[ebožtíku] Lazarovi Židu, Vodkovi Kolonskejmu za summu 25 zl
bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Jestliže by se
krevních nápadníkův nenašlo, ta summa má přijíti obci městské
za tou příčinou, že se toho podsedku žádnej ujíti a nižádnej
stavěti nechtěl, aby tudy platy a povinnosti J.M. Páně
neucházely. Odevzdán za svobodný a volný.
Rukojmě Dobiáš Řemenář, Jan Solka slíbili R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek
Kolončík prodal ten grunt Šalomounovi Soplivému Židu za summu
49 zl. Závdanku dal Šalomoun Vojtkovi 24 zl, platiti jej má
ročně po 2 zl. Ta summa mimo závdanek náleží obci městské,
totiž 25 zl. Odevzdán za volný a sv[obodný].
Rukojmě Lev Šalomúnčin, Mojžíš Abrahamčin.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského
Šalomoun Soplivý položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten
přijal Izák Šilhavý na s[irotky] n[ebožtíka] Lazara Michala
jinak Noska, nebo jim náleží ta spravedlnost.
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Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šalomoun
Soplivý položil za grunt 2 zl. Ty přijal fojt a starší
židovští na s[irotky] n[ebožtíka] Lazara Michala jinak Noska.
f 271a
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového fojt a
starší židovští prodali ten gr[unt] požár Janovi Chmelařovi za
tu summu, což za něj k obci městské dopláceti zůstává, totiž
25 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě Řehoř Rybnikář a Matěj Mezeřicský S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Chmelař
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Chmelař položil
za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají při právě.
Letha 1638 za purgkmistra Jiřího Prašťka Jan Chmelař
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž při právě zůstávají
1 zl.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu]r[adních] poněvadž tento grunt vyhořel,
pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Janovi Chmelařovi nemajíc ho
nač stavěti prodala jej Jelenovi krejčímu, Židu z Kojetína, za
nadepsanou summu 25 zl a co její manžel 3 zl zaplatil, to jest
jemu pustila. Přitom jako pohořelému sráží se polovici, totiž
10 zl 15 gr, ostatek platiti má až do vyplnění po 2 zlm,
polovici k obci městské a druhou polovici k obci židovské.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Izák Malého Samka zeť a týž Samek Malý S.R.S.a N.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil
Jelen krejčí za gr[unt] svůj, které přijal týž purg[mistr]
15 gr.
Letha 1662 za purgkmistra Jiříka Ratiborského položil Jelen
krejčí za gr[unt] svůj, kteréž přijal týž purg[mistr] 15 gr.
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f 274a
86 Gru[nt] Jelena Sandrmana
Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch sirotčích
červenejch v listu 120 nadepsaný Jelen Žid má grunth svůj od
purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Jiříkovi
Myslivcovi zuostalej za summu 100 zl koupenej. Na kterejž
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 55 zl a
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 8 zl
dopláceti zuostává 45 zl. Tato všecka summa náleží synuom
n[ebožtíka] Jana Myslivce.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Lazar Michal, Izák Polák,
Lev Jozefa Čecha zeť, Izák knězů syn S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jelen Žid za grunth svůj peněz
purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]96 položil Jelen Žid za grunt svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]97 položil Jelen Žid za grunth do důchodů
panských, kteréž sou na jiné sirotky obráceny, 5 zl.
Leta [15]98 položil Jelen Žid za grunt svůj do důchodů
panských, kteréž sou na jiné sirotky vobráceny, 5 zl. Act[um]
za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 274b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jelen Žid
za grunt svůj 5 zl. Ty jsou obráceny do důchodův na jiné
sirotky za dluh panský.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Jelen Žid za grunt svůj 5 zl. Jsou obrácené do důchodů
sirotčích.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jelen Žid
za grunt svůj 3 zl. Jsou obráceny do důchodův sirotčích.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jelen
Žid za grunt 2 zl. Ty sou přijaty do důchodův sirotčích.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Jelen Žid za g[runt] 2 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty z poručení
J.M. Pána prodali pan purgkmistr a radní podsedek ut s[upr]a,
poněvadž se jeho žádnej z nápadníkův ujíti a stavěti nechtěl a
aby tyto platy a jiné povinnosti neucházely, Janovi Solkovi za
summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Vojtěch Kolomskej, Dobiáš Řemenář S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží předních peněz J.M. Pánu po
s[irotcích] n[ebožtíka] Jiříka Myslivce zběhlých 5 zl a
ostatek obci městské 20 zl.
Leta 1615 Jan Solga koupě ten požár nestavěl na něm nic,
prodal jej zase Ondrovi, synu Staňka Pavlíkova zedníku. Ačkoli
měl smlouvou Jan s Ondrou, že jej měl ujíti za 40 zl, však

145
zase puštěn za 25 zl, platiti jej má počna leta 1616 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Hruška, Jan Bartošů, Jan Havránek a Matěj
Prosenský S.R.S.N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra
Zedník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka
Myslivce 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
f 275a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra
Zedník položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka]
Jiříka Myslivce 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Ondra Zedník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Myslivce
2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra
Zedník prodal jest grunt tento Abrahamovi Jelenovému synu Židu
za summu 50 zl. Závdanku dal 12 zl a platiti jej má po 4 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal koželuh a Mojžíš Alexandrů zeť S.R.S.a N.
Pustý
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Abraham Jelenů
syn položil za gr[unt] k ruce Jeho [Mil]osti Páně 1 zl. Ten
jest odveden Václavovi Vinošickýmu, písaři důchodnímu na
Strážnici, do důchodův Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Abraham Jelenů
syn položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Myslivce
2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Abraham Jelenů syn
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Myslivce
2 zl. Ty přijal p[an] Martin Jankho purg[mistr] l[eta] 1632.
Letha 1632 za purg[mistra] Šimona Tesařového Abraham Jelenů
syn položil za gr[unt] ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka]
Jiříka Myslivce 1 zl. Ten přijal Vácslav Vinošicský, písař
důchodní do důchodův J.M. hraběcích.
NB. Z těch peněz za gr[unt] ut s[upr]a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jiříka Myslivce pokládaných a k ruce Jeho
[Mil]osti Páně obrácených přebráno jest 7 zl. Náležejí k obci
městské strážnicské, mají odjinud vynahraženy bejti. A mimo
těch 7 zl vyzdvižených k ruce Jeho [Mil]osti Páně ještě 13 zl
předních peněz k obci městské přináležeti bude.
f 275b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Abraham syn
Jelenů Žid položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham syn Jelenů
Žid položil za gr[unt] obci městské 1 zl.

146
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Abraham syn Jelenů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Abraham syn Jelenů
položil za gr[unt] obci městské 1 zl.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Předních peněz mimo vyzdvižení 7 zl, které se k ruce J[eho]
M[il]osti Páně vyzdvihly a odjinud vynahražené býti mají,
k obci městské ještě náležeti bude 15 zl.
Poslední peníze Janovi Hrošovi z městečka Velkej a
sirotkovi neb[ožtíka] Ondry Zedníka na dva díly, totiž 19 zl.
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho po smrti Abrahama syna Jelenového Rachele,
pozůstalá vdova po něm, prodala ten grunt ut supra Elišce
Bzenecké Židovce za summu 59 zl. Závdanku jí dala 25 zl, od
Jana Hroše z městečka Veliké a sirotka neb[ožtíka] Ondry
Zedníka skoupila 19 zl jim společně náležejících za 2 zl. A
poněvadž týž grunth podle jiných sousedův a Židův vyhořel,
z těch 15 zl, kteréž k obci městské náleží, upouští se jí
polovice, jmenovitě 7 ½ zl, ostatní pak summu totiž 7 ½ zl
platiti má při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] z[a]
v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Samek Malý a Jelen Kojetínský SRSaNR.
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87 Grunt Hesa Brodského
Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 118 nadepsaný Hesa má grunth svůj od Lva
Soplivýho Žida, bratra Holomkovýho, za summu 30 zl koupenej,
kterejž jest letha [15]88 podle téhož zápisu ut s[upr]a
zouplna a docela zaplatil.
Letha 1605 za purgmistra Martina Rožmberského Heska Židovka
majíc podsedek ut s[upr]a sobě od n[ebožtíka] Hesa manžela
svého daný prodala jej Mušlovi synu svému za hotových 100 zl,
kteréž od něho zouplna a docela přijala a tak jej má
zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Mojžíš Danielů syn.
Act[um] za rychtáře Jana Drabíka letha ut s[upr]a.
Pustý
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f 281a
88 Grun[t] Lazara, syna Pinkuštinýho
Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 140 nadepsaný Lazar má grunth svůj od Jara
kantora za summu 80 zl koupenej. Na kterejž jest téhož letha
[15]95 vyplnil 6 zl a od téhož letha [15]95 při Vánocích rok
po roku po 6 zl dopláceti zuostává 74 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Rachelce Židovce předních peněz 44 zl.
Item Jarovi Židovi posledních peněz 30 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Abraham
Pinkuščin syn S.R.S.A.N.R.
Letha 95 položil Lazar vejš psaný peněz purgkrechtních za
grunth Rachelce Židovce 6 zl.
Letha [15]96 Lazar Pinkuščin syn prodal grunth svůj nahoře
psaný Jarovi Židovi za sumu 60 zl. Závdanku Jaro Žid položil
Lazarovi hned při odevzdávce 12 zl.
Téhož letha [15]96 položil Jaro Žid peníze roční Rachelce
Židovce 6 zl.
A což jemu na tom gruntě náleželo, to sobě srazil 30 zl. A
tak Jaro Žid na svém gruntě zaplaceného má 48 zl.
f 281b
A ještě dopláceti zůstává Rachelce Židovce po 6 zl – 32 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské
Skyva Majer Žid a Abraham masař S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Jaro Žid peněz purgkrechtních Rachelce
Židovce 6 zl.
Leta 1598 položil Jaro Žid za grunt svůj peněz
purgkrechtních Rachelce Židovce 6 zl. Act[um] za purgkmistra
Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purg[mistra] Tomáše Grausa položil Jar Žid
za grunt Rachelce Židovce 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jar kantor
Žid prodal podsedek svrchu psaný dvěma Židom, totiž Lazarovi
Pinkuštinému půl podsedku za 40 zl a Izákovi mečířovému synu
druhou polovici též za 40 zl. Závdanku jemu Lazar Pinkuštin
dal 3 zl a Izák mečírštin syn též 3 zl. Ostatek platiti mají
od letha 1600 každý po 3 zl. Odevzdáno jim to za volný a
svobodný.
Ruk[ojmě] za Lazara Pinkuštiného Lev Elštin syn a za Izáka
mečířového Jakub masař, Markus provazníků syn R.S.A.N.
Téhož letha a za purgkmistra položil Lazar Pinkuštin 3 zl a
Izák mečířů syn 3 zl. Ty oboje peníze přijala Rachelka
Židovka.
f 282a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Izák mečířů
syn Rachelce Židovce 2 ½ zl. Též položil Lazar
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Pinkusčin syn Rachelce Židovce 2 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Izák
mečířů syn za gr[unt] Rachelce Židovce 1 zl 15 gr. Též položil
Lazar Pinkuščin syn Rachelce Židovce 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Izák mečířů syn za g[runt] Jarovi kantorovi 3 zl. Též položil
Lazar Pinkuščin syn Jarovi kantorovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Lazar
Pinkuštin syn prodal půl podsedku s tím se vším
příslušenstvím, jakž ho sám užíval, Fejtlovi zeti mečířovému
za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 13 zl, ostatek platiti má ut
s[upra] od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jelen Bílený, Lazar krejčí S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Izák
mečířů syn za g[runt] 3 zl. Též položil Fejtl zeť mečířů za
půl podsedku 3 zl. Těch všech 6 zl přijal Jaro kantor.
Jakož náleželo Jarovi kantorovi na tom gruntě mimo prvnější
vyzdvižení 18 zl, ty jest Izákovi a Fejtlovi mečířovému pustil
na ten spůsob, aby ten podsedek stavěli.
Za což zastavil rukojmě fojta a starší židovský nynější i
budoucí S.R.S.a N.
A tak týž Izák ten podsedek má zouplna a docela zaplacený.
Letha 1614 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty Izák Fejtl
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Liptálskému za summu 16 zl.
Závdanku jemu dal 2 zl a ostatek platiti má od letha 1615 po
2 zl. Odevzdán za volný.
Rukojmě Mikuláš Vodák, Bartoň Chmelař, Abraham fojt
židovský S.R.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Lipálský položil Fejtlovi za grunt 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan
Liptovský[!] položil Fejtlovi Židovi za grunt 2 zl.
f 282b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan
Liptovský prodal podsedek svůj Levovi Šulmeistrovi
židovské[mu] za 38 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 15 zl,
platiti má ročně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lazar krejčí a Lev zlatník SRSN.
Leta ut s[upra] Lev Školmistr položil Izákovi Šilhavému
1 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev Žid
Školmistr položil za ten grunt peněz ročních 5 zl. Z toho dáno
Izákovým sirotkům peněz náležitých 2 zl a Bětě, pozůstalé
vdově po n[ebožtíku] Janovi Liptovském, 3 zl.
Pustý
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f 265a
89 Špitál židovský
Ten špitál jest od dávních leth k obci židovské pro chudé
lidi koupenej a zouplna a docela zaplacený.
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f 287a

90 Gr[unt] Jakuba sklenáře

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 135 nadepsaný Jakub sklenář má grunth svůj od
Abrahama Poláka Žida za summu 20 zl. Na to jest letha [15]92
závdanku položil 2 zl a letha [15]93, též [15]94 zadržalých
zuostává
4 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95
při Vánocích rok po roku po 2 zl dopláceti zuostává 14 zl. Ta
všecka summa náleží Martinovi Mitmánkovi.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Jelen sklenář Žid, Jar
kantor S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 položil Jakub sklenář Žid za grunth svůj peněz
purgkrechtních Martinovi Mitmánkovi 4 zl.
Letha [15]95 položil Jakub sklenář Žid Martinovi Mitmánkovi
peněz purgk[rechtních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi
2 zl.
Letha [15]97 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi
2 zl.
Leta 1598 položil Jakub sklenář Martinovi Mitmánkovi za
grunt svůj 2 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 287b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jakub
sklenář za grunt Martinovi Mitmánkovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Jakub sklenář za grunt Martinovi Mitmánkovi 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty ouřad
města Strážnice prodali místo pusté, požár po témž Jakubovi
sklenářovi Židu zůstalý, Matějovi Prosenskému jinak Mazači za
summu 35 zl bez závdanku, platiti jej má po vyjití lhoty jemu
na ten požár danej od leta 1618 po 3 zl. Odevzdán mu za volný
a svobodný.
Rukojmě za placení a odbejvání povinnosti panské i obecní
Jan Drahotoušský, Šimek Vodislavský z Německé ulice a Tomáš
Křenovský S.R.S.N.
Ty peníze náleží obci městské, protože se z poručení JM
Páně jako pustý od ouřadu městského prodal, o nějž se prve
žádný ujímati nechtěl a platy i povinnosti JMP ucházely.
Pustý
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních
jeho ten grunt ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce
urozeného pana pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici
(titul), prodán jest Lachmanovi Židu, Abrahama koželuha Žida
pastorku, za touž summu, což ještě obci města Strážnice
k doplnění zůstává, za 34 zl, placení po vyjití tří leth
každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
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Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Izák Kojetínský a Abraham syn Jelenů,
Židé stráž[ničtí] S.R.S.a N.
f 288a
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních
jeho Lachman Žid umřel a budouc do důchodův dlužen 30 zl,
tehdy fojt a starší židovští prodali nadepsaný grunt Izákovi
židovskému kantorovi v tem dluhu, však na ten spůsob, co tak
ještě na tom gruntě k obci městské k splacování jest, totiž
34 zl, ty bude povinen Izák kantor spláceti každoročně po
2 zl. O[devzdán] za v[olný] a sv[obodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti Mojžíš
Volehradskej a Abraham Zungel S.R.S.a N.R.
Pusté
Letha Páně 1663 dne 5. Feb[ruarii] za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho tak jakož byl ten gr[unt] od
letha 1652 pustý ležel, tehdy p[an] purgk[mistr] a páni radní
prodali jsou ten gr[unt] nadepsaný Aronovi Kyjovskému Židu za
summu 34 zlm. A poněvadž jako jiní vyhořel, tedy se jemu
polovici na tom gr[untě] odpouští, totiž 17 zlm. Polhocení se
jemu dává do třech leth, po třech letech má platiti jej
každoročně při posudcích k obci městské po 2 zlm až do
vyplnění té summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení gr[untu] a povinnosti panské i obecní
Jakub Šage a Jakub Joachym S.R.S.A.N.R.
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91 Gru[nt] Arona, Danielového syna
Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 141 nadepsaný Aron má grunth svůj od Leva
Jakubový[ho] syna Žida za summu 46 zl koupenej, kterejž jest
letha [15]93 zouplna a docela zaplatil.
Leta 1597 Aron Danielů syn prodal nadepsaný grunt Wolfovi
kramářovi Židu za summu 48 zl a ostatek summy platiti má od
leta ut s[upr]a při každých Vánocích po 5 zl až do vyplnění
summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Abraham Holomek, Fejtl krejčí Žid, Jakub Chaska S.R.S.
Stalo se v přítomnosti obou stran leta ut s[upr]a.
Leta 1597 a 1598 položil Wolf kramář Žid za grunt svůj
peněz purgk[rechtních] Aronovi Židu 10 zl. Act[um] za
purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Wolf
kramář Žid za grunt Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil
Wolf kramář Žid Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Wolf
kramář Žid Aronovi Židu 3 zl.
f 291b
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Wolf
kramář za grunt Aronovi Židu 2 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Wolf
kramář za grunt Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Wolf kramář za podsedek Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa Margita,
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jozefovi Polákovi krejčím
prodala půl podsedka svého Jakubovi Kantorovi za hotových
20 zl, kteréž od něho zouplna a docela přijala a tak jej má
zaplacený. Odevzdán za volný, svobodný a žádnýmu nezávadný.
Jestliže by pak se jaký komu dluh na tom podsedku našel, tehdy
Margita vdova povinna bude takový dluh zaplatiti, tak aby
Jakub Kantor o to hindrován a upomínán nebyl. Stalo se
v přítomnosti obou stran letha ut sup[ra].
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
rektor židovský prodal grunt svůj Jakubovi Poláčkovi Židu za
summu 20 zl bez závdanku. Platiti jej má takto: při odevzdávce
dal jemu hned 10 zl a v roce pořad zběhlém při Vánocích anebo
při posudku za rok tento 1615 položiti mu má ostatních 10 zl.
Rukojmě Michal, knězů syn, Viktorin kramář. Odevzdán mu za
volný a svobodný. U přítomnosti obou stran act[um] 20. dne
Januarii.

154
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Ružumberského po
smrti Jakuba Poláčka Žida zůstalá po něm dcera, kterouž vzal
Lev Žid z Brodu Uherského a prodal ten podsedek Jakubovi
kantorovi z Bryklšpurgku za summu 62 zl 15 gr. Závdanku měl
dáti 40 zl, ale položil mu 54 zl, protože skoupil ostatek
peněz. A tak má grunt ten zaplacený.
Rukojmě Mojžíš Čech a Jelen Bílený S.R.S.N.
Tohoto podsedku nemá Jakub prodávati ani darovati bez vůle
Jitle, manželky své.
Tato odevzdávka náleží k gruntu 97.
f 292a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Poláček prodal grunt svůj Jakubovi kramářovi Bzeneckému Židu
za summu peněz hotových 20 zl. A tak jest jemu odevzdán za
volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní
Michal, knězů syn, a Samuel Neřád S.R.S.A N.
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92 Škola židovská
Ta škola jest od dávních leth koupená, zouplna a docela
zaplacená, při kteréžto škole grunth pro kněze jejich jest.
Ten grunth předešlých leth ohněm do konce jest byl skažen,
na němž Jan Kuběj z Lipova podle odvodu na Šalomouna Žida
kloboučníka spravedlnost se jmíti praví, tak jakž v knihách
purkrechtních starejch černejch v listu 221 položeno jest,
60 zl, kteréžto peníze rok po roku po 2 zl se pokládati měly.
Poněvadž položený Jan Kubějů jeho stavěti a v platy, kteréž
se Jeho [Mil]osti Pánu z něho spravují, uvoliti nechtěl,
z jistého poručení Jeho Milosti Páně obec židovská z nemalým
nákladem jej stavěti a platy z něho spravovati musili. Bude-li
chtíti Jan Kubějů těch 60 zl z toho grunthu po letech míti,
povinen jest obci židovské, což na stavení toho grunthu
vynaloženo jest, zase navrátiti.
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93 Gr[unt] Jozefa Žida zlatníka
Ten Jozef drží grunth od Leva zetě Čechova vyfrejmarčený,
za nějž podle zápisu knih starých purkrechtních bílejch
v listu 212 vyplniti povinen jest 62 zl, a to takto:
Item Markusovi Židovi předních peněz 52 zl. Na těch 52 zl
položil Markusovi Židovi 8 zl a mimo těch 8 zl ještě od letha
[15]95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává
44 zl.
Item Levovi Čechovýmu zeti na posledních penězích náleží
10 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Izák Polák,
Abraham Dlúhý, Jar kantor S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 položil Jozef Žid zlatník peněz purgkrechtních
Markusovi Židu 8 zl.
Letha [15]96 položil Markus krejčí Žid peněz purgkrechtních
Markusovi Židu 8 zl.
Letha [15]97 ten grunth nahoře psaný prodán od Sorli
Židovky Lipmanovi Židu zlatníkovi za sumu 120 zl. Závdanku
položil Lipman Žid Sorli Židovce 20 zl a platiti má od letha
[15]97 pořadně po 8 zl – 30 zl. A když ty vyplní,
f 297b
má ostatek platiti Sorli Židovce po 5 zl.
Téhož letha [15]97 položil Lipman Žid 8 zl. Ty přijal
Markus Žid na díl svůj a podle toho povinen bude Sorlu
Židov[ku] u sebe v podruství nechati bez úplatku, dokud se
nevdá.
Rukojmě sou napřed psaní.
Leta 1598 Lipman Žid položil za grunt svůj peněz
purgkrechtních Markusovi Židu 8 zl. Act[um] za purgkmistra
Matyáše Prahenusa.
Letha 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Lipman Žid
za grunt Markusovi Židu 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Lipman Žid za grunt Markusovi Židu 4 zl. A tak na tom gruntě
Markus Žid, manželka, dítky ani přátelé jeho nic nemají.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Lipman Žid
zlatník prodal jest pro potřebu svou z dovolením urozeného
pana Jana Skřičkovského, toho času ouředníka na Strážnici,
polovici gruntu svého zadní díl Lipmanovi knězi za summu
49 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má při každých
Vánocích od letha 1601 po 5 zl. I jakož náleží na tom gruntě
Levovi Čechové[mu] předních peněz 10 zl, ty mají společně
zaplatiti. Těch 10 zl Lev Čechů odkázal za dluh svůj Felipovi
Židu, jakž při gruntě 97 zapsáno stojí. A toho gruntu i humna
mají společně, jeden druhému v ničemž
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nižádným vymyšleným spůsobem překážky činiti nemajíc, užívati.
Co se pak činže a jiných dávek jak panských, tak i jiných i
také robot dotýče, to všecko taky spolu dávati a robot
odbývati mají bez všelijaké nesnáze a hidrunku jeden z druhým.
Odevzdali sobě za volné a svobodné. Stalo se v přítomnosti
obou stran.
Rukojmě za Lipmana kněze za placení a opravu gruntu Samuel
kněz, Mojžíš Jelenů syn S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lipman
kněz 2 ½ zl a vdova n[ebožtíka] zlatníka 1 ½ zl. Ty 4 zl
přijal Felip Žid podle odkázky ut s[upr]a.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Lipman
kněz za g[runt] Felipovi Židu 5 zl.
Pustý
Letha 1623 purgkmistr Bartoloměj Šlechta a spoluradní jeho
po smrti Lipmana Žida zlatníka prodali jsou tu přední polovici
gruntu Lvovi zlatníku Židu za 54 zl bez závdanku, platiti má
ročně po 3 zl. Odevzdána jemu ta polovice gruntu podle zápisu
napřed psaného za volnou a svobodnou.
Rukojmě (neuvedeno).
Téhož letha týž purgkmistr a rada prodali sou druhou
polovici (totiž zadní) téhož gruntu po Lipmanovi knězi
židovském zostalou Šalomounovi masaři za 23 zl bez závdanku,
platiti má ročně po 2 zl. Odevzdána jemu táž polovice podle
nahoře psaného zápisu za volnou a svobodnou.
Rukojmě (neuvedeno).
Pustý
Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho po smrti Lva zlatníka Jelen Slavkovský Žid,
pojmouc Margetu pozůstalou vdovu za manželku, přední polovici
toho gruntu ut supra ujal v tej summě, jakž jej neb[ožtík]
předek jeho měl, totiž 54 zl. Však poněvadž také dotčený
grunth vyhořel, upouští se jemu polovice tej summy, jmenovitě
27 zl, ostatek pak summy, totiž 27 zl, platiti má ročně po
3 zl. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Jakub Šago, Samuel Polák SRSaNR.
NB. Platí se k obci města Stráž[nice].
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94 Grunt Davida Školnýho
Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 138 nadepsaný David Školný má grunth svůj od
Elišky, vdovy po n[ebožtíku] Lazárkovým synu Alexandrovi
pozuostalej, za summu 130 zl. Na kterejž jest do letha [15]94
vyplnil 50 zl a zadržel i s tímž lítem [15]94 50 zl a tak
ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku po 10 zl dopláceti zuostává 30 zl. Ta summa náleží obci
městské strážnicské na rathauz.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Abraham Holomek, Abraham
Polák, Baroch Hasa Žida zeť a Izrael Aronů zeť, Izák Polák
S.R.S.A.N.
Jakož jest David Školný obci městské peněz purgkrechtních
do letha [15]94 zadržel 50 zl, i nemaje jich odkud vzíti
k snažné žádosti a k prozbě jeho, tolikéž i na přímluvu
dobrých lidí pan Jan Šponar jemu jich čekati poručil, a to na
takovej spůsob: hned při zápisu téhož posudku letha [15]94
položil 10 zl a ostatek jakž zadržalé, tak také i ty peníze,
kteréž ještě z téhož gruntu, to jest 70 zl, dopláceti má, ty
má pořadně po 10 zl od letha [15]95 při Vánocích pokládati.
Letha [15]95 položil David Školný za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] obci městské 10 zl.
Letha [15]96 položil David Školný obci městské 8 zl.
f 301b
Letha 1597 ten grunth napřed psaný prodán Lazarovi Židu
v té summě, což David Školný za něj dopláceti měl, summy
jmenovitě 52 zl. Místo závdanku položil obci městské peněz
purgkrecht[ních] 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]98
pořadně po 6 zl až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu Markus kněz Žid, Jelen
Izrahelů, Izák Mojžíše Cadrmona, Abraham masař S.R.S.N.
Leta 1598 položil Lazar Žid za grunt svůj peněz skoupených
obci městské 6 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Lazar Žid
za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Lazar
Hluchého Žida zeť prodal grunt ut s[upr]a Markusovi synu
provazníkovému za summu 75 zl. Závdanku jemu dal 15 zl,
ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Lazar Pinkusů, Viktorin knězů syn S.R.S.A.N.
f 302a
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Markus syn
provazníků za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Markus
syn provazníků za grunt obci městské 3 ½ zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Markus
syn provazníků za g[runt] obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil
Markus syn provazníků za g[runt] obci městské 4 zl.
Puštěn tento podsedek na placení po 3 zl.
Letha 1613 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil
Markus Žid dvojích peněz po 3 zl obci městské 6 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus
provazník Žid prodal ten grunt pustý, od vpádu nestavený,
Martinovi Molkerusovi tesaři za summu 18 zl bez závdanku,
platiti jej má počna leta 1616 po 3 zl. Na tom gruntě náleží
obci městské 11 zl 15 gr. Odevzdán Martinovi za volný a
svobodný u přítomnosti obou stran.
Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti všelijaké Jan
Drahotouský, Florian Fitule, Martin Rohatecký a Václav
Drahokoupil S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Molker tesař nespravě nic na tom požáru prodal jej zase Janovi
Kavoňovi za 18 zl bez závdanku, platiti jej má podle zápisu
předešlého.
Rukojmě Daniel Štefanů a Mikuláš Mléčko S.R.S.N. Ac[tum]
v pátek 15. dne máje leta ut s[upr]a.
Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského po smrti
Jana Kavoně manželka jeho vzala sobě za muže Matěje
Pardubského a on prodal ten grunt Tomášovi Křenovskýmu za
18 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Pardubský a Jakub Huk S.R.S.N.
Leta 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš
Křenovský položil za ten grunt obci městské peněz prvních
3 zl.
Pustý
f 302b
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Izák Malý masař
ujal se požáru svrchu psaného a jej vystavěl, na kterémžto
jest k obci městské k doplacení 8 zl 15 gr. Takové povinen
bude splatiti ročně po 1 zlm a tak toliko v tej sumě jemu
odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Izák kantor a David sklenář S.R.S.a N.R. Actum ten
čtvrtek po s[vat]é Dorotě letha ut s[upra].
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95 Gr[unt] Jakuba, Eliščinýho muže

f 305a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 145 nadepsaný Jakub koupil jest grunth od
pana Diviše Hošticského, na onen čas ouředníka strážnicského,
za sumu 40 zl. Na kteroužto summu závdanku a peněz
purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 19 zl 15 gr a tak ještě
od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 zl dopláceti
zuostává do důchodů Jeho Milosti Páně odběžné spravedlnosti po
Markusovi Židu totiž 20 zl 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Jozef zlatník, Abraham
provazník S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj 3 zl.
Letha [15]97 položil Jakub vejš psaný za grunth peněz
purgkrecht[ních] 3 zl.
Leta 1598 položil Jakub vejš psaný za grunt svůj peněz
purgkrechtních do důchodů JM Páně 3 zl. Act[um] za purgkmistra
Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jakub vejš psaný
položil za grunt svůj 3 zl.
f 305b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty purgk[mistr]
a ouřad prodali podsedek, kterýž od několika let pustý
zůstával, Martinovi Leklovi za summu 26 zl bez závdanku,
ostatek platiti má od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Balcar Lekl, Jiřík Lodnhult, Martin Slováků a Jan
Horcna S.R.S.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin
Lekl prodal ten podsedek Levovi zlatníkovi Židu za 32 zl.
Závdanku dal jemu Lev 6 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný.
Rukojmě za něj Lazar krejčí a Abraham Prostějovský S.R.S.N.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev
zlatník položil za grunt peněz dvojích 2 zl.
Pustý
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96 Gru[nt] Markusa Lošiča

f 307a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 120 nadepsaný Markus Lošič má grunth svůj od
Lidy Židovky, mateře manželky své, v dílu jejím v sumě 100 zl
hotovejch penězích odevzdaný, zouplna a docela zaplacený.
Tento grunth židovský jest k dvoru JM Páně strážnicskému
připojen. A tak již z toho gruntu schází a není se potřebí při
něm zastavovati.
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97 Gr[unt] Leva, Jozefa Čechového zetě

f 309a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch skoupenejch
v kůži červené v listu 104 nadepsaný Lev drží grunth od Jozefa
zlatníka vyfrejmarčený, kterejž jest byl za summu 120 zl
koupenej. Na kterejž jest do letha [15]94 i s tím, což jest
ten Jozef zlatník na něm zaplaceného, tomu Lvovi pustil, ten
Lev všeho vyplatil 56 zl a tak ještě od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 8 zl obci městské strážnicské na
rathauz dopláceti zuostává 64 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Izrael Aronů zeť, Izák
Polák S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Lev Jozefa Čecha zeť peněz
purgkrechtních obci městské 8 zl.
Letha [15]96 položila Leva Jozefa Čechového zetě manželka
obci městské 4 zl.
Letha 1597 položila Leva Jozefa Čechového zet[ě] peněz obci
městské 6 zl.
Leta 1598 položila Levova Jozefa Čechového za grunt peněz
obci městské 6 zl. Act[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa.
f 309b
Leta [15]99 za rychtáře Bartoše Šlechty Mojžíš Čech učinil
frejmark na místě Levové neboštíka Čecha Žida, manželky své,
na podsedek napřed psaný s Felipem Židem a to takový, že týž
Felip Žid dal cehauzek svůj zaplacený a 40 zl hotových jemu
k tomu přidal týmuž Mojžíšovi Čechovi a ostatek, což se za ten
podsedek dopláceti zůstává, totiž obci městské summy 40 zl,
bude povinen ten Felip Žid placení[m] od leta [15]99 po 8 zl
dopláceti. Odevzdali sobě z obou stran za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Jakub
Elištčin Žid, Mojžíš Čech Žid, Abraham Pinkusčin syn S.R.S.N.
Stalo se u přítomnosti obou stran.
Leta ut s[upr]a Felip Žid položil za podsedek svrchu psaný
obci městské peněz koupených za purgmistra Tomáše Grausa 8 zl.
Lipman zlatník přiznal před purgmistrem na rathauze, že
jest povinen Felipovi Židu na pomoc placení tohoto podsedka
leta 1602 10 zl položiti.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Felip Žid obci městské za podsedek 8 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Felip Žid
obci městské 6 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Felip Žid
obci městské 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Felip Žid za g[runt] obci městské 8 zl.
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Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Johanka
Židovka prodala grunt svůj již postavený vedli Jeho [Mil]osti
Pána dvoru Aronovi Židu za summu 100 zl hotových. A tak ten
grunt Aron zouplna zaplatil a žádnýmu zaň nic dlužen není.
Johanka pak Židovka vymínila sobě, aby u něho byla v hoferství
pět leth pořad zběhlých, nejsouce jemu od týhož hoferství
ničímž povinna, avšak nechtěl-li by ji u sebe míti, tehdy za
každý rok povinen bude Johance dáti po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný.
Za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně rukojmě David Polák, co
má Holomkovu dceru. Stalo se letha ut sup[ra].
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Aron Polák
Žid prodal grunth svrchu psaný Abrahamovi Prostějovský[mu]
Židu za summu 90 zl peněz hotových a tak má zouplna [a] docela
zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu a povinnosti panskej i obecní David
Polák Holomků zeť, Aron Polák, Baroch Abrahamčin zeť S.R.S.N.
Pustý
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Abraham
Prostějovský majíce tento grunt zouplna zaplacený podstavil
jej Izákovi Čaštínskému v summě 72 zl. Po smrti pak téhož
Abrahama Prostějovského nevidouce odkud takového svého dluhu
dosáhnouti, ujal se jest zase to[ho] gruntu v týž summě
jmenovaných 72 zl. A tak Izák Čaščínský má takový grunt
zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské i obecní Šalomoun syn
Jelenů a Alexander masař S.R.S.a N.
NB. Tato odevzdávka náleží k grunthu následujícímu 98.
A tento pustý grunth leta 1628 jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně
obrácen, na kterémž místě palírně ustavena jest.
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98 Gr[unt] Abrahama, syna mečířova a Jidle, bratra jeho

f 313a

Kterejžto grunth po mateři jejich jim připadl v summě
160 zl zaplacenej, přišlo na každého po 80 zl. Díl Abrahamů na
tom gruntě v celosti zuostává a Jidl bratr Abrahamů pro
chudobu svou purgkmistru a starším strážnicským na rathauz
80 zl dílu svého prodal.
Na kteroužto summu Odl Židovka, manželka po n[ebožtíku]
Jidlovi Židu zuostalá, do letha [15]94 vyplnila 52 zl 15 gr. A
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 7 zl
obci městské strážnicské na rathauz dopláceti zuostává 27 zl
15 gr, na to jest do letha 94 zadržela 10 zl 15 gr. A tak když
ta summa obci městské strážnicské se na rathauz vyplní, bude
Abrahamovi vejš psanému na tom podsedku 80 zl a Odl Židovce
spolu [se] sirotky jejími též 80 zl náležeti.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Abraham mečířů, Izák Uher
S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Abraham syn mečířin za grunth obci
městské 5 zl.
Letha [15]96 položila Odl Židovka obci městské 3 zl.
f 313b
Letha [15]97 položila Odl Židovka obci městské 3 ½ zl.
Leta 1598 položil Izák syn Židovky Odl na místě jejím za
grunt svůj peněz purgkrech[tních] obci městské 5 zl. Act[um]
za purgkmistra Matyáše Pragenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Izák syn Odl
Židovky položil na místě jejím obci městské peněz koupených
5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberské[ho] Izák syn
Odl Židovky položil obci městské 5 zl.
Leta [15]99 za rychtáře Bartoše Šlechty Samuele mečíře
grunt od Abrahama syna jeho, od Izáka Idle a od Odl Židovky
prodán Abrahamovi Holomkovýmu zeti za summu 160 zl. Závdanku
jim položil 60 zl, ostatek summy platiti má od letha ut
s[upr]a pořadně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.U.M.Páně
David Holomků strejc, Izák syn Idlovej, Izák mečířů syn
S.R.S.N. Stalo se v outerý po 2.neděli po s[vaté] Trojici u
přítomnosti obou stran.
Téhož letha a za rychtáře ut s[upr]a položil Abraham
Holomků zeť za grunt svůj Abrahamovi mečířovýmu synu a Izákovi
Idlové 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Abraham Holomků zeť Abrahamovi mečířovému a Izákovi dvojích
peněz i za rok 1601 20 zl.
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f 314a
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Jachet,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Abrahamovi zeti Holomkovým,
prodala podsedek Jakubovi Dobrušovýmu zeťovi za summu 160 zl.
Závdanku položil Jachet Židovce 50 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Majer Lidin zeť, Jegl Žid, Lazar Hluchého zeť
S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jakub Dobrušů zeť za podsedek ut
s[upr]a 50 zl. Z toho vzala Jachet Židovka 40 zl a Abrahama
mečíře syn Izák 10 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil
Jakub Dobrušů zeť za g[runt] Izákovi mečířovýmu 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Jakub Dobrušů zeť za g[runt] Izákovi mečířovýmu 10 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty fojt a starší
židovští prodali podsedek ut s[upr]a Markusovi Lidinému zeti
za summu 60 zl, závdanku dal 4 zl. Z toho dáno obci městské,
což se jim ještě skoupených peněz doplniti mělo, totiž 1 zl, a
vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Dobrušovým zeti vzala 3 zl.
Ostatek platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Izák Kojetínský, Jelen Bílený S.R.S.A N.
Zůstává se za ten grunt doplatiti ročně při posudcích
56 zl. Ty náleží Esteře Židovce, kteráž měla za muže Abrahama
syna mečířového, placení po 4 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty ouřad
města Strážnice z poručení JM Páně prodali ten požár pustý
(když se ten Markus po své újmě do Nyklšpurgku odebral a
stavěti jeho nechtěl) Abrahamovi Prostějovskému Židu za 60 zl.
Závdanku dal při odevzdávce 2 zl, ten přijala Estera.
Od leta 1614 až do 1618 vyplnil Abraham Prostějovský kromě
závdanku za ten grunt peněz všech 12 zl. Ty jest přijala
Estera Židovka po muži svém.
A poněvadž ten Markus gruntu pustého odešel a ouřad městský
na tom gruntě 4 zl vydělali, ty na obec náleží.
Rukojmě Mojžíš Hesčin, Markus zlatník syn provazníků a Lev
zlatník podle dvora panského S.R.S.N.
f 314b
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham
Prostějovský položil za grunt svůj Esteře Židovce 28 zl.
Takové peníze že jest Estera přijala, k tomu se před pane[m]
purgkmistrem a ouřadem na rathauze přiznala.
Pustý
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Leta 1625 za purgmistra Martina Jankhy Abraham Prostějovský
majíce tento grunt zouplna zaplacený podstavil jej Izákovi
Čaštínskému v summě 72 zl. Po smrti pak téhož Abrahama
Prostějovského nevidouc odkud takového svého dluhu dosáhnouti,
ujal se jest toho grunthu v tej summě jmenovaných 72 zl. A tak
Izák Čaštínský má takový gr[unt] zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské i obecní Šalomoun syn
Jelenů a Alexander masař S.R.S.a N.
Izák Čaštínský zemřel a po sobě téhož gruntu zanechal,
Michal Viktorinů pojmúc manželku po něm toho gruntu se ujal,
kterýž jemu za zaplacený, volný a svobodný se připisuje. Avšak
při tomž gruntě tato památka se činí, že Michal Viktorinů
takového gruntu bez vůle a vědomí manželky své prodati nechce.
Ruk[ojmě] za opravu gruntu a povinnosti všeliké JHM i
obecní Michal koželuh a Nosrle S.R.S.a N. Stalo se za
purgkmistra Martina Mráza a spoluradních letha 1644.
f 315a
Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a
spoluradních jeho Michal Viktorinů s vuolí manželky své pro
sešlost věku svého prodal ten grunth ut supra Lazarovi Michala
koželuha zeti za hotových 100 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké
J.H.M[ilosti] a obecní Michal koželuh a Izák Malého Samka zeť
S.R.S.a N.R.
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f 319a
99 Grunt Hesky vdovy
Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 204 Jakub Hes Žid ležíc na smrtedlné posteli
v přítomnosti Martina Mitmánka, ten čas rychtáře
strážnicského, též Daniele Růže a Abrahama kněze, obou Židů
strážnicských, podsedek vejš psaný, tak jakž zápis to v sobě
šíře obsahuje, v 100 zl hotovejch Guldě manželce své jest
z dobrým rozmyslem svým odvedl, v čemž aby jí z dítek jeho i
všech přátel žádné překážky činěno nebylo, za to žádal. A tak
jej táž Gulda vdova svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný má.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty po smrti
Mojžíše, syna nadepsaného Jakuba Hesa (kterémuž ten grunt byl
připadl), od svrchu psaného purgkmistra a spoluradních jeho
prodán jest Mojžíšovi Alexandrovému zeti za summu 150 zl bez
závdanku, platiti má ročně po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě Mojžíš Davidů zeť a Jakub Bučovský S.R.S.a N.
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Mojžíš
Alexandrů zeť položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty přijal
ouřad židovský na sirotky n[ebožtíka] Mojžíše Hesa.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Mojžíš Alexandrů
zeť položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mojžíše Hesa
Žida 10 zl. Ty jest přijal ouřad židovský na týž sirotky.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mojžíš Alexandrů
zeť položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mojžíše Hesa
Žida 5 zl. Ty jest přijala Růže, matka sirotků ut s[upr]a.
f 319b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Alexandrů
zeť prodal ten grunth Samuelovi masaři Židu za summu 150 zl.
Závdanku dal jemu při odevzdávce 20 zl, ostatek summy platiti
má ročně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti panské i obecní Markus
Lipenský a Lev zlatník S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Samuel masař Žid položil
za grunth peněz ročních 10 zl. Ty přijal Daniel Maušlů syn.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Samuel masař Žid
položil za gr[unt] Danielovi Maušlinému synu peněz ročních
8 zl. A za rok 1631 položil jemu 6 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Samuel masař
Žid položil za gr[unt] Danielovi Maušlinému synu, kteréž
přijal David Holomků strejc 6 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Samuel masař
Žid položil za gr[unt] Danielovi Maušlinému synu, kteréž on
přijal 6 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař
položil za gr[unt], kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
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Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař
položil za gr[unt], kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Samuel masař
položil za gr[unt], kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
f 320a
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař
položil za gr[unt], kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
Jakož Rejzl, matka Danielova, ještě na tomž domě poročně
70 zl dobírati jměla, kteréžto peníze ona Samuelovi masařovi
prodala za summu 20 zl moravských. A tak již ona Rejzl na tomž
gruntě nic více nemá, nýbrž Samuel masař má grundt svůj
zouplna [a] docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Stalo se za purgkmistra ut s[upr]a a v přítomnosti obouch
stran letha 1641.
Pustý
Letha Páně 1673 dne 1. Februarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt
jsouc zcela a zouplna zaplacený a k spuštění přišel, aby pak
zase k zvelebení a k vystavení přijíti mohl, prodán jest týž
grunt Samuelovi kuchaři za summu 100 zlm bez závdanku, placení
po 3 zlm k obci židovské, poněvadž pak to k obci židovské
přináleží. Takový grunt obec židovská za zaplacený témuž
Samuelovi kuchaři odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní Lejbl Šalomounů, Markus Pinkus S.R.Sp.a N.
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f 323a
100 Gr[unt] Mojžíše Danielového syna
Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 202 nadepsaný Mojžíš Žid má grunth svůj od
Jakuba Heska Žida za summu 135 zl koupenej. Na kterejž jest
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 75 zl a
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl
obci městské strážnicské dopláceti zuostává 60 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Hiršl Žid, Jelen Žaldin
zeť, Markus Lidin zeť, Daniel Růže Žid S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Mojžíš za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci městské 10 zl.
Letha [15]96 položil Mojžíš napřed psaný obci městské
10 zl.
Letha [15]97 položil Mojžíš napřed psaný obci městské
10 zl.
Leta 1598 položil Mojžíš napřed psaný obci městské za grunt
svůj 10 zl. Act[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 323b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mojžíš
Danielů syn obci městské peněz koupených za grunt svůj 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil
Mojžíš Danielů syn obci městské ostatních peněz 10 zl. A tak
již doplatil.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a Izák Daniele Žida zeť
majíce tento grunt od Mojžíše švagra svého za hotových 120 zl
koupený a sobě za volný a svobodný odevzdaný, prodal jest pro
potřebu svou obci městské na tom gruntě 120 zl za hotových
50 zl, placením po 10 zl.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a položil Izák Žid obci
městské dvojích peněz 20 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Izák zeť
Danielů prodal podsedek svůj v Židovské ulici Jeglovi Židu za
summu 130 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 30 zl, ostatek
má platiti tomu komuž náleží po 10 zl.
Rukojmě za placení i opravení g[runtu] i povinnosti panské
Josl Žid, Jakub Dobrušů, Markus provazníků, David syn
Pinkusčin S.R.S.N.
f 324a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty
purgkmistr a spoluradní prodali z poručení JM Páně pro příčinu
škod a scházení platů, robot i jiných povinností panských
grunt ten pustý Matějovi Prosenskému mazačovi za summu 105 zl
bez závdanku, platiti jej má počna leta 1616 po 5 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný u přítomnosti obou stran.
Rukojmě Beneš Tesař, Jíra Gostkovský, Pavel Hořáček a
Martin Mladík S.R.S.A Nerozdílnou.
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Ta všecka svrchu psaná summa náleží obci městské
strážnické, nebo na tom gruntě peníze skoupené majíc jej
prodávali, když pustý byl a žádný se o něj ujíti nechtěl.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Macek Prosinský mazač
prodal podsedek Šalomounovi Šimšovi Židu za summu 135 zl.
Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1616 po
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Izák Kojetínský, Mojžíš Sadrman, Samuel Bzenecký
S.R.S.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimša
Žid položil za grunt na obec městskou 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimša
Žid položil za grunt svůj ročních peněz na obec městskou 5 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimša Žid
položil za grunt peněz na obec městskou 5 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimša Žid
položil za grunt svůj na obec městskou 3 zl.
Pustý
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového fojt a
starší židovští prodali ten grunt ut s[upr]a Markusovi
Lipnickému za summu 109 zl. Závdanku dal 20 zl, takový
závdanek 20 zl jest odveden do důchodův Jeho [Mil]osti Páně po
neb[ožtíku] Šimšovi, ostatek totiž 89 zl platiti má na obec
městskou při každých Vánocích po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Michal Viktorinů, Samuel masař a Lev zlatník
S.R.S.a N.
f 324b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Markus
Lipnický za gr[unt] položil obci městské 5 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Markus Lipnický za
gr[unt] položil obci městské peněz ročních 5 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Markus Lipnický
položil za gr[unt] k obci městské 5 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Markus
Lipnický položil za gr[unt] k obci městské 3 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Markus Lipnický
položil za gr[unt] k obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Markus Lipnický
položil za gr[unt] obci městské peněz zadržalých 6 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Markus Lipnický
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.

171
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a položil Markus
Lipnický za gr[unt] svůj obci městské 2 zl. Ty přijal
purgk[mistr] ut s[upr]a.
Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze Markus Lipenský(!)
položil za grunt k obci městské 4 zl 22 gr. Ty přijal
purgmistr ut s[upr]a za rok 1642 a 43.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Markus Lipnický
položil za grundt svůj k obci městské 1 zl. Ten přijal
purgmistr ut s[upra] za rok 1644.
f 325a
Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho
jakož Markus Lipenský Žid k obci městskej ještě 43 zl 8 gr
k vyplacení povinen byl, takové peníze na sobě a na domě svém
koupil a dle společnej smlouvy jednu bečku vína k obci městské
odvedl. Pročež nadepsaný Markus bude jmíti takové peníze na
sobě a domu svém vyplaceny a obec při tom gruntě nic více
k pohledávání jmíti nebude. Stalo se ut s[upra].
Pamět. Leta Páně 1709 dne 28. Julii za purgmistra pana
Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož leta ujmúce Marek syn
knihařů gr[unt] ut s[upra] k stavení nesnáz v súsedství skrz
to stavení ze sou[se]dem jeho Jakubem Alexandrem jest vznikla.
Kterýžto Alexandr předstoupiv před ouřad purgmistr[ovský] jest
si stěžoval, že v tom stavení od nadepsaného Marka újmu a
skončení na stavení svém a škodu trpěti by měl a aby se to
náležitě vyhlídlo a jak by stavěti měl naznalo, za to šetrně
požádal. I jsouce ta věc skrz východ pánů radních vyšetřena a
vyhlédnuta, takto se usúdilo, aby Marek stěnu svú až k stěně
Alexandrový připojil, tak aby bez uličky byla, však on Marek
aby na stěnu Alexandrovu žádných trámů nekladl, ani na střeše
škody nedělal, ani budúcně na dvoře žádného víc stavení vedle
stěny souseda svého aby nestavil, a slovem, aby tak svůj grunt
stavil, aby gr[untu] Alexandrovému neškodilo. Act[um] dne a
leta ut s[upra].
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f 329a
101 Gr[unt] Abrahama Holomka Žida
Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 120 nadepsaný Abraham Holomek má grunth svůj
od Možíše Izrahelova za summu 52 zl hotovejch koupenej,
zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského vdova
pozůstalá po neboštíku Abrahamovi Holomku Židu ležíc na
smrtedlné posteli, u přítomnosti Davida Holomkového strýce,
toho času fojta židovského, jsouc při dobré paměti a z dobrým
svým rozmyslem poručila podsedek ut s[upr]a, kterýž jí po tomž
neboštíku Holomkovi Židu manželu jejímu přišel, Jitly, dceři
své vlastní, v hotových 150 zl. Kterýž jest jí za volný a
svobodný odevzdán, aby jeho jako svého vlastního užívala a s
ním činila, což se jí zdáti a líbiti bude. A když by ten
podsedek jí na prodaji byl, nemá jeho žádnému mimo Abrahama
zetě Holomkového, švagra svého, prodávati. A což by nadepsaná
Jitle na tom podsedku ustavěti a neb opraviti dala, má se o to
týž Abraham švagr její náležitě srovnati.
f 329b
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho fojt a starší židovští prodali jsou
nadepsaný grunth Alexandrovi Vídenskému za summu hotovou
60 zl, kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný, zouplna
a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu grunthu, povinnosti všelijaké J.H.M. a
obecní Šalomoun Jelen a Izák Polák S.R.S.a N.R.
Pusté [škrtnuto]
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102 Gr[unt] Šalomúnky Židovky
Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 126 nadepsaná Šalomounka Židovka má grunth
svůj po n[ebožtíku] Samuelovi a Lazarovi, synuov její[ch],
v summě 100 zl zuostalej, zouplna a docela zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev
Šalomúnčin majíc sobě daný grunt ut s[upr]a od n[ebožky]
Šalomúnky babky své za volný, svobodný a v ničemž nezávadný
prodal jej Zachariášovi mečířovému zeti za hotových peněz
60 zl, kteréž Lev Šalomúnčin k sobě zouplna a docela jest
přijal.
Rukojmě za opravu a povinnosti JM Páně i obecní Abrahama
syna Mojžíše syn Izák a Mojžíš Sadrma[n] S.R.S.N.
Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti
Zachariáše mečířového zetě pojal sobě Margetu pozůstalou vdovu
Mojžíš Ryšavý, kteráž jemu ten dům věnovala a za zaplacený
oddala. Odevzdán jemu za volný a svobodný a zaplacený.
Rukojmě za opravu a povinnosti Michal Krasl a Lebl Šalomoun
S.R.S.a N.
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f 332a
103 Gr[unt] Jelena Davidového
Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 214 nadepsaný Jelen má grunth svůj od Zaldy
Židovky, mateře ženy své, za summu 140 zl koupenej. Na kterejž
jest do letha [15]94 švagrům svým i obci městské strážnicské,
jakž týž zápis ut s[upr]a to v sobě šíře obsahuje a zavírá,
vyplnil 133 zl a tak ještě letha [15]95 při Vánocích dopláceti
zuostává 7 zl. Ty náleží obci městské strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Lazar Michal Žid, Abraham
Holomek Žid S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 položil Jelen Davidových za grunth ostatních
peněz obci městské 7 zl. A tak ten podsedek scela a zouplna
zaplatil a žádnému za ně[j] nic dlužen není.
Leta 1598 Jelen Bílený Žid prodal na gruntě ut s[upr]a pro
potřebu svou obci městské summy 200 zl, platiti má takto: leta
1598 11 zl a od leta [15]99 po 22 zl až do vyplnění summy.
f 332b
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Abraham Holomek Žid, Izák Dobruš, Izák knězů syn, Majer
Jozefa Vlacha zeť, Geršl Žid S.R.S.a Nerozdílnou. Act[um]
stalo se u přítomnosti všech stran.
Leta 1598 položil Jelen Bílenej Žid za grunt svůj k obci
městské peněz purgkrechtních 11 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jelen Bílený
Žid [položil] za grunt obci městské peněz purkrechtních 15 zl.
A letha 99 položil obci městské peněz Jelen Bílený
koupených, jakž se z knih obecních našlo 22 zl.
Letha 1601, 1602 a 1603 Jelen Bílený položil v těch třech
letech obci městské 25 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jelen Bílený
položil obci městské za g[runt] 3 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Jelen Bílenej Žid obci městské za rok 1610 6 zl.
Leta 1613 za purgkhmistra Bartoloměje Šlechty Jelen Bílený
položil za grunt obci městské peněz ročních 8 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jelen Bílený
za g[runt] obci městské peněz ročních 6 zl.
f 333a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jelen
Bílený položil za grunt svůj obci městské 7 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jelen
Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 6 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jelen
Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 7 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jelen
Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 10 zl.
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Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Margeta,
po Jelenovi Bíleným Židu vdova zůstalá, nemohouce na tom
gruntě pro některé příčiny oseděti prodala jej Šalomounovi
synu svému za summu 200 zl. Závdanku dal při odevzdávce 7 zl a
ostatek platiti má ročně po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě David Polák, Fejtl Bučovský, Lev zlatník a
Alexander masař SRSaN. Těch 7 zl závdanku obec městská
přijali.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Šalomoun Žid
položil za grunt peněz ročních na obec městskou 5 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Šalomoun Žid
položil za grunt na obec městskou 5 zl. Ty přijal p[an] Šimon
Tesařů teprv letha 1633.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Šalomoun Žid
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šalomoun Žid
položil za gr[unt] obci městské 3 zl.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu]r[adních] poněvadž tento grunt také
vyhořel, upouští se na něm vdově po Šalomounovi Židu zůstalé
polovici z toho, co dopláceti měla, totižto 88 zl 15 gr.
f 333b
Letha Páně 1692 dne 14. Augustii za purgkmistrovství pana
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Bernard Samek Žid
majíce dluh, který tak patřil otci jeho od obce města
Strážnice, že se na 94 zlm vztahuje, jest přednesl. Poněvadž
pak obec odkud jemu takový dluh zaplatiti neměla, aby předce
jemu se to netratilo, Jich Opatrnosti pánův šetrně žádal, aby
ten dluh na gruntě předepsaném co obci platiti se má Bernátovi
Samkovi se porazilo a za zaplacené potáhlo. Pročež taky vidouc
a uznávaje dluh spravedlivý jemu patřící, na předepsaném
gruntě Bernátovi Samkovi Židovi za zaplacené 88 zlm 15 gr se
vypisují. Stalo se za purgkmistrovství dne a letha ut supra.
Pamět se činí zde, že se ta summa proto vypisuje, poněvadž
ten grunt pustý a holé místo bylo.

176
104 Grunt Izraele kněze

f 338a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 120 nadepsaný Izrael kněz má grunth svůj od
Jakuba Hesa za summu 65 zl koupenej, kterejž jest podle téhož
zápisu letha [15]94 zouplna a docela zaplatil. A tak jej
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Izrael Aronů zeť
prodal na tomto podsedku svém zaplacené[m] pro vlastní potřebu
svou obci městské su[my] 200 zl za hotových 100 zl. Na
kteroužto sumu vyplnil do letha 1604 obci peněz hotových
35 zl, ostatek dopláceti má od letha 1609 po 20 zl až do
vyplnění sumy.
Rukojmě na ten gru[nt] a to placení vstúpil Izák Lipnický,
kterýž manželku po témž Izrahelovi pojal.
Jakož Izrael Aronů zeť obci městské dopláceti za tento
podsedek peněz skoupených zůstává 165 zl, na tu summu Izák
Lipnický náměstek jeho odvedl obci městské na vinohradě
Mojžíše Danielového syna předních peněz 32 zl a na vinohradě
p[ana] Krištofa z Lichtnštejna v Štamfátu 40 zl. A tak zůstává
ještě dopláceti obci městské Izák Lipnický od letha 1611 93 zl
placením po 10 zl.
Rukojmě za tož placení fojt a starší židovští nynější i
budoucí.
f 338b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Izák
Lipnický prodal grunt svůj Markusovi synu provazníkovému Židu
za tou sumu, což za něj dopláceti jest, totiž 93 zl, placením
od letha 1614 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Lazar krejčí, Josl
Hluchý a Nedvěd krejčí S.R.S.N.
Téhož letha položil Markus syn za týž grunt 10 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus
provazníků syn položil obci městské 10 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Markus
provazník položil za grunt na obec městskou 8 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Markus
provazníků syn zlatník položil obci městské 8 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus
provazníků syn zlatník položil obci městské 10 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus
syn provazníků položil obci městské 4 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož
Abraham koželuh a David Polák, Židé strážničtí, rukojmové byli
za Markusa syna provazníkového za summu 200 zl panu
Ladislavovi Hleděnohorskýmu do Skalice a takovou summu 200 zl
za něj zaplatiti museli, ujali se toho gruntu a prodali jej
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Izákovi Kyjovskýmu Židu za summu 150 zl. Závdanku jim dal
30 zl a platiti jej má po 10 zl. Odevzdán jemu ten grunt za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Viktorinů syn a Šalomún Soplivý Žid S.R.S.a N.
f 339a
Letha 1628 za purg[mistra] Šimona Tesařového Izák Kyjovský
prodal ten grunth Šalomounovi krejčímu bez závdanku za summu
150 zl. A což na něm Izák zaplaceného měl, totiž 30 zl, ty
jest Šalomounovi pustil, platiti jej má po 10 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě Izák Kyjovský a Izák Šaštínský S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty po smrti Šalomouna
krejčího Nosrle Žid pojmouc sobě Ráchel pozůstalou vdovu za
manželku ujal se grunthu napřed psaného za summu tu, což na
něm dopláceti zůstává, totiž 120 zl, platiti jej má ročně po
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Michal Viktorinů a Samuel Jakubů S.R.S.a N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Nosrle Žid položil
za gr[unt] obci městské peněz ročních 3 zl. Ty přijal p[an]
Martin Jankho purg[mistr] a[nn]o 1632.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Nosrle Žid položil
za gr[unt] obci městské 3 zl. Ty přijal p[an] Šimon Tesařů
purg[mistr] a[nn]o 1633.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Nosrle Žid
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Nosrle Žid
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle Žid položil
za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle Žid položil
za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Nosrle položil za
gr[unt] obci městské 2 zl.
f 339b
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle položil za
gr[unt] svůj obci městské 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle položil za
gr[unt] svůj obci městské 1 zl.
Jakož Markus syn provazníkův od roku 1614 při odevzdávce
zůstal k obci městské za ten grundt doplatiti 93 zl a na to
vyplatil od téhož letha týž provazník až do 1619 totiž 50 zl.
Poněvadž pak Abraham koželuh a David Polák za Markusa
provazníka za 200 zl v rukojemství byli a za ně[j] touž summu
platiti musili, jakož odevzdávka nahoře 1623 tím šířeji
vysvětluje, ten grundt jim rukojemníkům připadl. A tak
pozůstalá vdova po Šalomounovi krejčímu takový peníze zložila
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a na tom gruntě zaplatila totiž 50 zl. A tak k obci městské na
tom gruntě zůstává doplatiti 25 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Nosrle Žid položil
k obci městské, kterýž přijal purg[mistr] ut s[upra] 1 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních
jeho po zemřetí Nosrle Žida a Rachele manželky jeho Aron syn
její zdědil po ní, kterémuž nadepsaný dům připsán v tej summě,
což ještě k doplacení jest, totiž k obci městské 25 zl a co by
se mezi Židy k vyplacení našlo, bude povinen platiti.
Od[evzdán] za v[olný] a sv[obodný].
Rukojmě za opravu g[runtu], placení i jiné povinnosti malý
Samek a Šimek masař S.R.S.a R.
f 340a
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu]r[adních] vyhoříc tento grunt také se
Aronovi od obce městské upouští polovici, totižto 12 zl 15 gr.
Letha Páně 1661 dne 23. Martii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a s[polu]r[adních] jeho Aron Nosrlův pastorek
prodal grunt svůj Bernhartovi, synovi Samka Malého Žida, za
summu hotových peněz čtyridceti zlm spolu i ze sklepem.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntův Samek Malý, otec jeho, Jozef
Polák S.R.S.a N.R.
Při tom se pak tato pamět činí, že Bernhart syn Malého
Samka povinen bude Aronovi Nosrlovi v tom gruntě na svůj
náklad zuhaus dáti vystavěti a jemu i jeho potomkům v tom
zuhausu bez všelijakého ouplatku, pokud ten rod trvati bude,
bytí příti.
Pamět. Mimo ty hotové peníze ještě k obci platiti povinen
bude 12 zl 15 gr při posudcích po 2 zlm ročně pokládati.
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f 345a
105 Grunt Pinkusky Židovky
Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 117 nadepsaná Pinkuska Židovka má grunth svůj
po n[ebožtíku] Pinkusovi muži svém zuostalej v summě 254 zl,
kterejž již podle téhož zápisu zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný [má].
Leta [15]99 za rychtáře Bartoše Šlechty Pinkuska vejš psaná
prodala podsedek svrchu psaný, ležící z jedné strany Srole
kněze a z druhé strany Šmaule Žida, Davidovi synu svýmu a
Šalomounovi Keclovi týž zeti svýmu za summu hotovou 200 zl,
kteříž jej zouplna a docela zaplatili. Než to sobě Pinkuska
Židovka vymínila a v moci své zanechává, jestliže by co při
tom gruntě staviti chtěla a jí se dobře líbilo, však žádného
z synů ani z přátel svých do toho podsedku na podružství
přijímati nemá bez vůle a vědomí vejš psaných syna a zetě
svého. Stalo se den svatého Martina u přítomnosti obou stran.
f 345b
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty fojt a
starší židovští prodali požár pozůstalý po n[ebožtíku]
Samuelovi Židu Danielovýmu synu za příčinou dluhu JM Pánu
strážnickému povinnýho, kteréhož 21 zl i s ourokem přišlo,
Lazarovi Pinkusčinýmu synu za summu 210 zl. Závdanku dal
ouřadu židovskýmu 72 zl, platiti má od letha 1611 po 11 zl,
ostatek na sirotky Samuele Žida platiti se má. Odevzdán za
volný a svobodný.
[Rukojmě] Lazar Žid, Jakub Čech S.R.S.a N.
NB. Tato odevzdávka náleží ku gruntu 106 Lazara
Pinkusčinýho. (škrtnuto)
Na této věci nemýlí se žádný, nebo jest zase napravena
1613. Na tom gruntě náleží všecky peníze obci židovské
strá[žnické], totiž 138 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar Žid
Pinkusčin syn položil za grunt obci židovské 26 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po
smrti Lazara Pinkusčina syna prodán jest grunt tento Michalovi
Židu koželuhu za 250 zl. Závdanku dal 105 zl, ty přijala paní
vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] panu Ferencovi Bogattym, na
dluh jí od Lazara Pinkusčiného povinný a platiti jej má po
15 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Viktorinů syn, Samek masař, David Poláků zeť a
Šalomoun Soplivý, Židé strážničtí S.R.S.a N.
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f 346a
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko fojt a starší obce
židovské strážnické majíce na tomto gruntě peněz týž obci
židovské k dobírání náležitých 112 zl, takové peníze prodali
jsou Michalovi Židu koželuhu za jistou summu 50 zl.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického vyhoříc grunt Michala Žida upouští se jemu, co
dopláceti měl, polovici 16 zl 15 gr.
Letha 1697 dne 18. Januarii za purgmistra p[ana] Mikuláše
Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha Jakub Senický jinak
Löbl předstoupíc před radu města Stráž[nice] přednesl, kterak
ten grunt ut supra od Fejle, pozůstalé vdovy po neboš[tíku]
Michalu koželuhu, náležitě ukoupil za summu peněz 100 zlm.
Který sice ačkoliv za 250 zlm taxirován byl, však poněvadž
v púhú rujinu uvržen byl, pro tu příčinu 150 zlm se upustilo a
majíce tenž Jakub Senický těch 100 zlm na termíny pokládati,
takové za 75 zlm skoupil, což poněvadž u přítomnosti svojich
starších provedl. Pročež na žádost jeho, poněvadž jej až
dosavad připsaný neměl, jemu se v těch 100 zlm za volný a
svobodný odevzdává a připisuje.
Rukojmě za zbejvání povinností Šalomún Polák a Izák David,
Židé stráž[ničtí] SRSaN letha ut s[upra].
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f 349a
106 Gr[unt] Samuele Danielového syna
Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 142 nadepsaný Samuel ujal grunth svůj od
Daniele Růže Žida otce svého sobě odevzdaný, kterejž již
zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.
Letha Páně 1610 za purgkmistra Batholoměje Šlechty fojt a
starší židovští z dovolením Lazara syna Pinkusčiného prodali
podsedek po Pinkusovi otci jeho zůstalý za příčinou dluhu Jeho
[Mil]osti Pánu povinnýho, k čemuž zeť i jiní nápadníci místo
dali, Lazarovi synu Pinkusovýmu za summu 50 zl. Závdanku dal
na zaplacení dluhu Jeho [Mil]osti Páně fojtu a starším
židovským 10 zl, ostatek platiti má od letha 1611 po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě David Holomků strejc, Jakub Žid, Mojžíš Hesčin syn,
Geršl Žid, Mojžíš kramář, Abraham Izáků syn S.R.S.N.
Jestliže by se jakých více dluhů po Pinkusce Židovce našlo,
povinen bude Lazar takové dluhy pokojiti a je platiti.
Tato odevzdávka náleží ku gruntu 105 Pinkusky Židovky.
(škrtnuto)
Nemyl se na té věci, neb jest zase napravena 1613.
Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Pragenusa Lazar Pinkusčin
syn prodal ten podsedek ut s[upra] Izákovi Šilhavému Židu za
summu 50 zl. Zavdal 15 zl, platiti má od leta 1612 po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Markus provazníkův syn, Samuel masař, Alexander
sklenář, Židé strážničtí S.R.S.A.N.
f 349b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Izák Šilhavý
prodal podsedek tento Mojžíšovi Sadrmanovi za summu 35 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volný
a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti JM Páně Šalomoun Soplivej,
Izák Mojžíšů, Mojžíš Častínskej S.R.S.A.N.
Ta summa, což se jí koliv nachází, náleží obci židovské
strážnické.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Sadrman
položil na tu summu ut s[upr]a obci židovské strážnické 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Sadrman položil Jakubovi synu Samuelovému za grunt trojích
peněz po 5 zl, čehož učiní 15 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš
Sadrman položil za grunt synu Samuelovému peněz 5 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš
Sadrman položil za grunt synu Samuelovému 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Sadrman položil za grunt synu Samuelovýmu 4 zl.
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Letha Páně 1622 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po
smrti Mojžíše Sadrmana Žida Jeho [Mil]ost Pán Jan Jetřich
mladší z Žerotína a na svobodným domě v městě Strážnici ráčil
se tohoto gruntu ujíti za dluh 100 zl, což týž Mojžíš Žid Jeho
[Mil]osti Pánu dlužen byl, a ráčil zase týž grunt prodati
Fejtlovi Kojetínskýmu Židu za summu 103 zl. Závdanku dal
13 zl, z toho závdanku Jeho [Mil]ost Pán na vejš psaný dluh
ráčil přijíti 10 zl a fojt z staršími židovskými přijali
posledních peněz 3 zl. Odevzdán jemu ten grunt za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní
Mojžíš Bolehradský a Jakub Šimka syn masař, Židé strážničtí
S.R.S.a N.
f 350a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Fejtl
Žid položil jest za grunt peněz ročních 10 zl. Ty jsou
odvedeny Jeho [Mil]osti Pánu Jetřichovi mladšímu z Žerotína na
dluh svrchu psaný.
Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového svrchu
psaný Žid Fejtl položil jest za grunt svůj dvojích peněz
20 zl. Takové peníze ráčil jest JM Pán sám přijíti na dluh
svrchu psaný.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Fejt[l] Žid masař
položil jest za grunt peněz ročních 10 zl. Ty sou odvedené do
důchodův Jeho Milosti Páně na dluh ut s[upr]a.
Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Fejtl Žid masař
položil jest za grunt peněz ročních 50 zl. Ty že Jeho [Mil]ost
Pán sám přijíti ráčil, provedl jest to quitancí od Jeho
[Mil]ost Pána pod sekrytem s podpisem ruky vlastní, danou dne
20. Januarii téhož letha ut s[upr]a.
A tak jej má zouplna a docela zaplacený.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii (nedopsáno).
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f 353a
107 Grunt Hiršle Žida
Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 206 nadepsaný Hiršl Žid má sobě grunth svůj
podle smlouvy dobrovolné od Guldy mateře své v sumě 100 zl
odevzdaný, kterejž již zouplna a docela zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný má.
Leta 1597 Hirš Žid prodal Aronovi, synu n[ebožtíka] Daniele
Žida, podsedek svůj, kterejž sám osobně v užívání držel,
[s] tím vším právem a svobodou, kterúž on jměl, za summu
150 zl. Závdanku Aron syn Danielů položil H[i]ršlovi Židovi
hned při odevzdávce 48 zl a platiti má při Vánocích od leta
[15]97 pořadně po 5 zl.
Však H[i]ršl Žid sobě v témž podsedku napřed cehaus podle
Abrahama Pinkusa, totiž světnici, síň a komoru naprotiv ní a
nazad humna za marštalí půl sedmu loktě krámského zdýli
vymínil, tu na tom místě aby sobě buď maštal anebo co jiného
volně a svobodně postaviti mohl bez překážky. Což se pak toho
místa za touž světnicí dotýče, tu aby H[i]ršl moci jměl drva
svá sházeti a jich tu nic dýle nenechati, toliko do týhodne,
však držitel téhož podsedku ani on H[i]ršl na časy budoucí na
tom místě aby nic stavěti nemohli. K tomu také aby H[i]ršl
svobodu jměl a jmíti bude buď vedne nebo v noci svobodně do
téhož domu věci své vvésti anebo vnésti a k tomu světlo Aro[n]
Žid u světnice aby jemu nižádným právem
f 353b
zastaviti moci neměl. Odevzdáno za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské
David Danielů zeť, Mojžíš Danielů syn, Jelen Izrahelů syn a
Lazar kněz S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Aron Žid za podsedek svůj 5 zl. Ty
přijali rybáři na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Jidáška.
Leta 1598 položil Aron Žid za podsedek svůj peněz
purgkrechtních 5 zl. Ty přijali rybáři strážnicští na
s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Jidáška.
Téhož leta ut s[upr]a jakož náleželo Hiršovi Židu od leta
98 na podsedku ut s[upr]a sumy 92 zl, ty jest plesníku a
rybářom strážnickým na obec jejich prodal, kteréž oni rok po
roce po 5 zl od leta [15]99 bráti budou. A tak Hiršl Žid na
tom gruntě nic nemá. Act[um] u přítomnosti obou stran.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil Aron
Žid lonských a letoších peněz 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského vdova po
n[ebožtíku] Aronovi Židu položila rybářům strážnickým 3 zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského vdova zůstalá
po n[ebožtíku] Aronovi Židu prodala podsedek ut s[upr]a s těmi
všemi svobodami a výminkami, jakž napřed psáno jest,
Abrahamovi synu Izákovýmu za summu 150 zl. Závdanku dal 35 zl
a pustila jemu Aronka vdova, což zaplaceného měla 36 zl,
ostatek dopláceti má totiž 79 zl rybářům strážnickým, placením
od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Izák knězů syn, Majer Vlachů a Viktorin Žid
S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Abraham
Izáků syn za g[runt] rybářům strážnickým 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil
Abraham Izáků syn za g[runt] rybářům strážnickým 3 zl.
f 354a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty při
posudku Abraham starého Izáka kněze syn prodal podsedek ut
s[upr]a Viktorinovi kramářovi za tou summu, což na něm
dopláceti jest, totiž 74 zl, placením od letha 1616 po 3 zl.
Odevzdán jest za volný a svobodný.
Rukojmě Josl Žid, Jelen Lazarů, Markus provazníků syn a
Jakub Polák S.R.
Leta Páně 1616 za purgkhmistra Martina Rožumberského
Viktorin kramář Žid položil obci rybářské za grunt 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského
Viktorin kramář položil za grunt obci rybářské strážnicské
2 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Viktorin
kramář položil za grunt obci rybářské stráž[nické] 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Viktorin
kramář položil za grunt obci rybářské strážnicské 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po
smrti Viktorina kramáře Michal, syn téhož Viktorina, musil
dluh panu Ladislavovi Hleděnohorskýmu do Skalice 120 zl
zaplatiti, protož za tu summu jest mu ten grunt otcovský
odveden. A což ještě rybářům strážnickým summy 65 zl 15 gr
dopláceti na tom gruntě pozůstává, ty aby po 3 zl rok po roku
vyplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal koželuh a Šalomún Soplivý S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Michal
Viktorinů položil za grunth svrchu psaný peněz ročních k obci
rybářské strážnicské trojích 9 zl. Ty peníze přijal Václav
Lipnický, plesník Rybář strážnicských.
f 354b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením
slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka
vrchnosti, Michal Viktorinů prodal ten grunt svrchu psaný
Abrahamovi Davida Polácha synu za summu 156 zl 15 gr. Závdanku
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dal jemu při odevzdávce hotových 100 zl, ostatek summy platiti
má každoročně při posudcích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Viktorinů, Izák krumplíř S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Abraham Davida
Polácha syn položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty přijal Jan
Macháčků, plesník Rybář strážnických.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Abraham Davida
Polácha syn položil za g[runt] dvojích peněz 6 zl. Ty přijal
Vác[lav] Lipnický plesník.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a jakož Abaham Davidů syn
na tom gruntě dopláceti povinen byl 47 zl 15 gr, takové peníze
podle smlouvy dobrovolné s Michalem Viktorinovým stalé týž
Michal z gruntu svého v počtu 69 platiti a zouplna vyplniti se
ohlásil každoročně po 3 zl podle rukojemství při odevzdávce
podstaveného. A tak Abrahamovi odevzdává se týž gr[unt] za
volný, svobodný a zaplacený.

f 369a
107 Cuhauz Jara Kantora
Letha Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Nahyl,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Hiršlovi Židu, odprodala kus
podsedku svého se vším k němu příslušenst[vím] Jarovi kantoru
židovskému za sumu 75 zl hotových. Odevzdán za volný a
svobodný. A tak má jej zaplacený.
Pustý
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108 Gr[unt] Lva Pinkuštinýho syna
Letha Páně 1581 podle zápisu knih starejch purkrechtních
černejch v listu 126 nadepsaný Lev má grunth svůj od Jitle
vdovy, mateře Rachle manželky je[ho], místo věna jejího v sumě
130 zl odevzdaný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského pan Jan
Skřičkovský připověděl se na tento podsedek ut s[upr]a
Abrahama Pinkuščiného, kterýž je[mu] po Lvovi bratru jeho
připadl, že jest jemu dlužen okolo 300 zl, na ten spuosob, aby
ho neměl moci prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati
potud, pokud [se] s ním nesrovná anebo summy nezaplatí.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Dorota
Bzenecká Židovka, žena Abrahama Pinkuščiného, prodala podsedek
požár ut s[upr]a Wolfovi masařovi za summu 50 zl bez závdanku,
platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Mojžíš Čachtinský, Lazar sklenář S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Bolf masařů
za grunt panu Janovi Skřičkov[skému] 4 zl.
Letha 160 a za purgkmistra ut s[upr]a položil Bolf masařů
za gr[unt] panu Janovi Skřičkovskému 4 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Wolf
masařů za gr[unt] panu Jano[vi] Skřič[kovskému] 4 zl.
f 375b
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil
Wolf masařů za grunt p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 4 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož Wolf
masař zůstával za tento podsedek panu Janovi Skřičkovskýmu
summy 34 zl, takové peníze jemu zouplna [a] docela vyplnil. A
tak ten podsedek zaplacený má.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po
smrti Wolfa masaře poručníci sirotkův po něm zůstalých, totiž
David Poláků zeť, prodal jest grunt tento Idlovi kantorovi
Židu za summu hotových 150 zl. Z toho jest zaplaceno dluhu
panu Gabrielovi Kučovskýmu 100 zl a Jeho [Mil]osti Pánu Janovi
[Jetřichovi] mladšímu z Žerotína a na domě v městě Strážnici
dluhu 50 zl. A tak jest týž grunt vejš psanému Idlovi
kantorovi Židu za volný, svobodný a zaplacený odevzdán.
Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních David
Poláků zeť a Šalomún Soplivý, Židé stráž[ničtí] S.R.S.a N.
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Kopl
Žid z Bozkovic dostanouc nápadem po manželce své, dceři
neb[ožtíka] Samuele Jary Žida, půl podsedku neb cuhauzka při
podsedku Jidle kantora Žida, takového půl podsedku prodal jest
Idlovi kantorovi Židu za s[um]u hotových 43 zl. Odevzdán jest
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Idlovi Židu za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Izák
Kojetínský, Beneš kramář S.R.S.N.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Enoch Hluchý z Prahy
f 376a
pojmouc sobě Dorotu, pozůstalou vdovu po Jidlovi kantorovi
Židu, za manželku toho grunthu se ujal, kterýž jemu po
manželce jakožto nápadem připadl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem
nezávadný.
Rukojmě za opravu grunthu Abraham Zungl a Samuel knihař
SRSaNR.
Pustý
Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Enoch Hluchý postoupil jest frejmarkem ten
podsedek ut supra proti půl podsedku v počtu 77 Abrahamovi
Zunglovi. Kterýžto se jemu odevzdává za volný a svobodný,
zouplna a docela zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní
Jakub Šage a Jakub Koryčanský SRSaNR.
Letha Páně 1696 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Mikuláše
Hrdličky a spoluradních jeho teho leta tak jakož Abrham Zungl
ten podsedek ut sup[ra], nyní však toliko požár a toliko holé
místo, jakž [se] nahoře vysvětluje, sobě za volný a zaplacený
odevzdaný měl, takový nápadem otcovským připadl synu jeho
Zunglovi Avremovi, kterýž se jemu podobně za zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za stavení, opravu g[runtu] a jiné povinnosti
Herschl Jurist a Isák David S.R.S.A.N. Stalo se dne a letha ut
sup[ra].
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109 Grunt Lva Elštiného zetě
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Lev svrchu
psaný majíce grunt tento po dceři Izáka Senického Žida v věně
daný prodal jej Lazarovi Hluchého zeti Židu za summu 111 zl
15 gr. Z tej summy skoupil od nápadníků, totiž Izáka
mečířového syna a od Lva Elštiného zetě, summy 74 zl a tak
mimo to zůstává dopláceti Jirli, dceři n[ebožtíka] Izáka
Senického, 37 zl 15 gr. Ty má položiti, když k svému vdání
přijde. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Markus syn provazníků, Lev Elštin zeť S.R.S.A N.
Jestliže by kdy na prodej byl Lazarovi Hluchého zeti, nemá
jej mimo Markusa provazníka syna žádnému prodávati. A což by
koli týž Lazar Hluchý na tom podsedku opravil, o to se mají
srovnati.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lazar mejtný
Pinkusčin syn jsouc rukojmě za Lazara zetě Hluchého panu
Bokatemu do Skalice, takový dluh mejtný Lazar na sebe přijal a
pana Bokateho spokojíc grunt tento ujal a v něj se uvázal,
kterýžto prodal Šalomounovi krejčímu Židu za 250 zl. Závdanku
dal Šalomoun Lazarovi mejtné[mu] 150 zl, ostatek platiti má od
letha 1615 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Josl Hluchý, Šalomoun Soplivý, Baroch zeť
Abrahamčin, Izák Kojetínský slíbili R.S.N.
f 381b
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar mejtný
Pinkusčin syn jsa dlužen do důchodův Jeho Milosti Páně nemalou
summu peněz a nemaje odkud jinud zaplatiti, prodal jest na tom
gruntě peněz jemu náležitých 100 zl Šalomounovi krejčímu Židu,
tomu kterémuž ten grunt předešle byl prodal a na něm 100 zl
dopláceti měl. Kterýchžto 100 zl prodal jest Šalomounovi za
hotových 50 zl a tak již Lazar na tom gruntě nic nemá, ani
žádný na místě jeho. Šalomoun pak má tenž grunt zaplacený,
volný, svobodný a žádnému za něj nic dlužen nezůstává. Stalo
se u přítomnosti obou stran 14. Octobris leta ut s[upra].
Pakli by se někdo na Šalomouna pro Lazara o nětco
natahoval, tehdy Lazar uvolil se všeliké závady vyvazovati a
za ně odpovídati. Zaplacený.
Pustý
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Šalomoun
krejčí prodal ten grunt svrchu psaný Izákovi krumpíři bez
závdanku za summu 40 zl, platiti jej má každoročně po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Michal Viktorinů a Jakub Bučovský S.R.S.a N.
Takových 40 zl podle odkazu od Šalomouna krejčího náleží
Izákovi Kojetínskému.
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Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Izák krumpíř
položil za gr[unt] peněz ročních trojích Izákovi Kojetínskému
12 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák krumpíř
položil za gr[unt] Izákovi Kojetínskému 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák krumpíř
položil za gr[unt] Izákovi Kojetínskému, kteréž přijal 4 zl.
f 382a
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho po zemřetí Izáka krumpíře fojt a starší
židovští prodali gr[unt] ut s[upr]a zase Jakubovi Šeghovi za
summu 82 zl. Závdanku jim dal ihned při odevzdávce 60 zl,
ostatek summy platiti má področně při každých posudcích po
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké
JHM i obecní Samuel masař a Abraham Zungel S.R.S.a N. Takové
peníze obrátili fojt a starší ut s[upr]a na zplacení dluhův.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jakub Šegha za
gr[unt] svůj ročních peněz 12 zl 15 gr. Ty přijal fojt a
starší židovští na zplacení dluhův Izákovi Kojetínskému,
kteréž přijal.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jakub Šegha položil
za gr[unt] svůj ročních peněz, které Abraham Sungal na místě
Izáka Kojetínského přijal 1 zl.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho jakož jest byl Jakub Šaga Krasle, pozůstalé
dceře po Jakubovi Bučovským, naprotiv grunthu v počtu 68 od
fojta a starších židovských jemu prodaného, ten grunth ut
supra přidal. Takový grunth poněvadž podle správy učiněnej
f 382b
někdy přináležel ku grunthu Abrahama Zungle, kterýž jest
v počtu 109, fojt a starší židovští prodali zase Abrahamovi
Zunglovi za hotových 82 zl. Kterýžto se jemu odevzdává za
volný, svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný.
Rukojmě za opravu grunthu Samuel knihař a Enoch Hluchý
S.R.S.a N.R.
Leta 1696 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Mikuláše
Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten g[runt] ut s[upra],
nyní toliko holé místo a požár, jakž zápis nahoře vysvětluje,
koupený a zouplna zaplacený, takový nápadem otcovským připadl
synu jeho Zunglovi Avremovi. Který se jemu za zaplacený v teji
summě ut sup[ra] 82 zlm a žádnému v ničemž nezávadný připisuje
a odevzdává.
Rukojmě za stavení g[runtu] a opravu a jiné povinnosti
Herschl Jurist a Isák David S.R.S.a N. Stalo se dne a letha ut
s[upr]a.
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109 Grunt Izáka Poláka
Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních
bílejch v listu 109 nadepsaný Izák Polák má grunth svůj od
Pinkusa Žida za summu 135 zl koupenej. Na kteroužto summu
vyplnil ouřadu předměstskému 90 zl a tak ještě od letha [15]95
při Vánocích rok po roku po 10 zl ouřadu městské[mu]
strážnicskému na rathauz dopláceti zuostává 45 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností
panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Jozef zlatník
S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Izák Polák za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] obci strážnické 10 zl.
Letha [15]96 položil Izák Polák obci předměstské peněz
purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]97 položil Izák Polák obci předměstské peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil Izák Polák za grunt svůj peněz
purgkrechtních koupených k obci městskej 10 zl. Act[um] za
purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Izák Polák
peněz skoupených obci městské ostatních 7 zl. A tak grunt svůj
zouplna a docela zaplatil.
f 387b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Izák Polák
majíce grunt zaplacený prodal jest pro potřebu svou obci
městské summy 200 zl za hotových 80 zl, placení takto: letha
1600 8 zl a od letha 1601 po 15 zl.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Izák položil obci městské
8 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položila
vdova po Izákovi Polákovi za g[runt] obci městské 8 zl.
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad městský
prodali grunt požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Izákovi
Polákovi Izákovi Kojetínskýmu za summu 140 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1608 po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Fejtl Kojetínský, Gecl Pinkuštin zeť, Markus
provazník, Jozef krejčí S.R.S.A N.
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil
za grunt Izák Kojetínský obci městské 3 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák
Kojetínský položil obci městské za grunt 4 zl.
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Izák Kojetínský
položil obci městské za grunt svůj 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák
Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Izák
Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.
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Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izák
Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šechty Izák
Kojetínský položil za gr[unt] obci městské 5 zl.
f 388a
Letha 1626 za purgmistra Martina Jankhy Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
NB. Těch 8 zl ut s[upr]a položených teprve složil jest za
purgkmistra Jana Šlechty, kteréž on Jan Šlechta přijal.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské, kteréž Šimon Tesařů
následující purgmistr přijal 3 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Izák Kojetínský
položil za grunt obci městské 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho Izák Kojetínský prodal gr[unt] svůj ut
s[upr]a Abrahamovi Sungelovi za summu 214 zl 13 gr 3 den, však
na ten jistý způsob, aby on k obci městské 85 zl mor[avských]
področně po 6 zlm předních peněz vyplnil a cokoliv Izák
Kojetínský JHM do důchodů dlužen jest, aby tolikéž vyplatil.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké
JHM i obecní Izák Kojetínský a Jakub Šegha S.R.S.a N.
f 388b
NB. Abraham Singal Žid předložil accord z podpisem ruky
vlastní pana Jana Kluga, toho času ouředníka, sub dato dne
10. Julii 1641, aby nadepsaný Abraham Singal Žid počnouc při
s[vaté]m Michalu rokhu ut s[upr]a a tak dále každoročně po
15 zlm do důchodů JHM na místě Izáka Kojetínského Žida až do
vyplnění 151 zlm 6 kr na sebe zpláceti vzal a tomu zadosti
učiniti se uvolil. Stalo se na rathauze města Strážnice za
purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho při posudcích
letha 1642.
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Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Abraham Singal
položil za grunt k obci městské 4 zl 22 gr. Ty přijal
purgmistr ut s[upr]a za rok 1642 a 43.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Abraham Singal
položil k obci městské za grunt svůj 1 zlm. Ten přijal
purgmistr ut s[upra] za rok 1644.
Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Abraham
Zungl položil za grunth k obci městské 3 zl. Ty přijal
purgkmistr ut supra.
Letha Páně 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho vyhoříc tento grunth také se Abrahamovi
Zunglovi od obce městské upouští polovici, totiž 38 zl 4 gr.
Letha a za purgkmistra ut supra položil Abraham Zungl za
grunth k obci městské 1 zl. Ten přijal purgkmistr ut supra.

193
f 392a
110 Gr[unt] Izáka Dobruše
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberského Jakub Polák
zeť Dobrušů majíce podsedek ut s[upr]a zůstalý po Oršile
manželce své, dceři Dobrušově, ujatý, prodal jej se vším
k ně[mu] příslušenstvím, jakž jej n[ebožtík] Dobruše Žid
držel, Mojžíšovi Čechovi Židu za summu 268 zl. Závdanku jemu
dal 48 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 15 zl
městské obci až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Mojžíš Danielů syn, Jakub Dobrušů zeť, Lev masař,
Majer zeť Jozefů S.R.S.A N.
A podle těch rukojmí Mojžíš Čech svrchu psaný podstavil
všecken statek svůj, což ho koli málo nebo mnoho má a ještě
míti může, na ten jistý spůsob, aby toho statku svého žádnému
neprodával, nepodstavoval ani neprofrejmarčoval bez dovolení
rukojmí ut s[upr]a potud, pokudž summy nahoře psané zouplna
nezaplatí.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mojžíš Čech za
podsedek obci městské 15 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martinusa Rožmberského položil
Mojžíš Čech za podsedek obci městské 15 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil
Mojžíš Čech za grunt obci městské 4 zl.
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil
Mojžíš Čech za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Mojžíš Čech za grunth obci městské 6 zl.
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Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Mojžíš
Čech Žid za grunt svůj obci městské 8 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a [položil] Mojžíš
Čech Žid za grunt svůj obci městské 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Čech položil za grunt svůj obci městské peněz 8 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš
Čech Veliký položil za grunt obci městské peněz 8 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš
Čech Veliký kramář položil za grunt obci městské 8 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Čech Veliký kramář položil za gr[unt] obci městské 8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš
Čech Veliký položil za grunt svůj obci městské 5 zl.
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Mojžíš Čech
Veliký položil za grunt obci městské peněz 8 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mojžíš Čech
položil za grunth obci městské peněz 6 zl.
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Více našlo se, že za purgmistra Jiříka Prašťka vyvěřeno
bylo 5 věder vína za 15 zl. Tyto jemu též za grunth ut s[upr]a
jako by od něho položeny byly se vypisují.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Mojžíš Čech Žid
položil k obci městské peněz ročních 8 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mojžíš Čech Žid
položil k obci městské peněz ročních 4 zl.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Mojžíš Čech
položil k obci městské peněz ročních 4 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mojžíš Čech
položil k obci městské peněz ročních 6 zl.
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Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Čech
položil za gr[unt] obci městské 6 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Čech
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mojžíš Čech položil
za gr[unt] obci městské 4 zl.
Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položila
vdova po Mojžíšovi Čechovi k obci 15 gr.
Leta 1655 dne 11. Martii za téhož purgkmistra poněvadž ten
grunt také vyhořel, upouští se jí co dopláceti měla polovici,
totiž 3 zl 22 gr 3 ½ den.
Letha Páně 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a
spoluradních jeho po smrti Bely, pozůstalej vdovy po
neb[ožtíku] Mojžíšovi Čechovi, ten grunth ut supra nápadem
připadl Davidovi Čechovi synu jejímu vlastnímu, na kterémž
když 3 zl 22 gr 3 ½ den obci městské vyplatí, bude jej míti
docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Jakub Šage a Michal Viktorinů S.R.S.a N.R.
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111 Grunth Izáka masaře, zetě Daniele krejčířového.

f 397a

[Letha] 1595 ten nahoře psaný grunth má Izák masař platiti
obci městské, kteréž na něm koupili v sumě 94 zl, kteréžto
94 zl platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 zl.
Ta všecka summa na obec náleží.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské
zejména tito: Izrahel kněz Žid, Fejtl krejčí, David strejc
Holomků, Izák Polák S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Izák masař obci městské 6 zl.
Letha [15]97 položil Izák masař obci městské purgkrechtních
6 zl.
Leta 1598 položil Izák masař obci městské peněz
purgkrechtních 6 zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 položil Izák masař za grunt peněz skoupených
obci městské za purgmistra Tomáše Grausa 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Izák masař
položil za grunt obci městské peněz purkrechtních 6 zl.
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Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Izák masař položil
za grunt svůj obci městské 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Izák masař
prodal grunt ut s[upr]a Samuelovi Bzeneckýmu za sumu 90 zl.
Závdanku jemu dal hotových 30 zl a zaplatiti má týž Samuel
obci městské 50 zl, placením od letha ut s[upr]a po 6 zl. A
Izák masař naposledy také má obci vyplniti 10 zl, placením
tolikéž po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za Samuele Viktorin knězů syn, Alexandr, Wolf
kramář, Lev Eliščin zeť S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Samuel Bzenecký
za grunt ut s[upr]a obci městské 3 zl.
Rukojmě za Izáka masaře za vyplnění těch 10 zl posledních
obci Hiršl Žid, Chaska Žid S.R.S.A N.
Učinil smlouvu tenž Izák masař s purgmistrem a pány strany
těch 10 zl, kteréž naposledy zaplatiti měl, a to takovou, že
takových 10 zl pokládati má počnouc od letha 1603 každého roku
po 1 zl až do vyplnění těch 10 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Samuel Bzenecký za g[runt] obci městské 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil
Samuel Bzenecký za g[runt] obci městské 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel
Bzenecký položil za grunt svůj obci městské 3 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Samuel Bzenecký
položil obci městské za grunt 3 zl.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel
Bzenecký položil za grunt svůj obci městské stráž[nické] 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Samuel
Bzenecký Žid položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Samuel
Bzenecký položil za grunt svůj na obec městskou 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel
Bzenecký položil za gr[unt] na obec městskou 6 zl.
Pusté
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Nový podsedek Jakuba Heršle krejčího a Jozefa Samka

f 400a

Zůstávajíce před jatkami židovskými holé prázdné místo,
takové z dovolením a vědomím p[ana] Johanessa Dahlitzkého, ten
čas purgkrabího J.M.H Exccel[ence] p[ana] hraběte z Kounic,
prodáno jest Jakubovi Herschlovi a Josefovi Samkovi podle
vyměření na deset sahů našíř a na 5 sahů nazdýl dolů do kaluže
za hotových 13 zl. Kteréžto místo se jim připisuje a odevzdává
za zaplacené každému polovic, Jakubovi po horní straně od
jatek a Josefovi pod ním dolů, každému jednostejnú polovic na
5 sahů zšíři a na 5 sahů zdýli. Stalo se za purgmistra Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho dne 4. Maii a[nno] 1708.
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Letha Páně 1710 dne 18. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Jan Svoboda předstoupíc
před ouřad purgmistrovský města Strážnice spolu ze švagrem
svým Filipem Sruským jest přednesl, kterak od něho podsedek
v Rybářskej ulici za 20 zlm ukoupil, žádajíc za to šetrně,
poněvadž na ty podsedky, které rybářské nejsou, purgkrechtu a
rejster se nenachází, aby mu ten kup téhož podsedku pro
budoucí pamět a zaopatření spravedlnosti jeho i dítkám jeho do
register městských na rathúze poznamenán a zapsán byl. Což
k jeho žádosti slušnej a spravedlivej ten podsedek za 20 zlm
koupený za volný a svobodný se připisuje. Stodolu pak při tom
podsedku on Filip sobě vymínil, aby sobě na druhý grunt, který
mu otec manželky jeho popustil, přestěhovati mohl. Stalo se
v přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].
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Zápis pamětní na kup a prodej jednoho mlýna pod Hrubú Vrbkú
ležícího k žádosti strany kupující i prodávající pro budoucí
jejich bespečnost a zaopatření do tohoto purgkrechtu
měst[ského] vtažený a slovo od slova vepsaný, jenž takto zní:
Letha Páně 1710 dne 4. Aprilii stal se jest prodaj a kup
mezi Martinem Žákem z městečka Lipova prodavačem strany jednej
a Ondrášem Petruchú a Jurú Petruchú, bratrem jeho strejčiným
ze mlýnů Petruchových, kupujícími strany druhej, a to takový:
Majíce nadepsaný Martin Žák jeden mlýn z deště mlející pod
Hrubú Vrbkú ležící od předešlej milost[ivé] vrchnosti na
věčnost koupený a listem na pergameně psaným sobě za dědičný
odvedený, takový mlýn a nyní sic jen toliko místo pusté, jsouc
od rebelantů Uhrů v létu 1704 spálený, z svej dobrej vůle i
s tímž listem na pergameně psaným a všeckým k němu dle
vlastního znění téhož listu
f 405b
přináležejícím příslušenstvím, totiž: z loukou nad panským
rybníkem při trávníku jménem Brkůvce, z rolí podsedkovú při
tejž louce nad panským rybníkem až k mezi Svárovej pod cestú,
z zelnicú nad mlýnem při příkopě a z humencem při témž mlýně
ležícím, jakž jeho otec i on Martin Žák až posavad jej z tím
vším dle urbarium v držení měl a užíval, prodal jest nahoře
psanému Ondrášovi Petruchovi a Jurovi Petruchovi, bratru jeho
strejčinému, za summu jedno sto a šedesáte rýnských peněz
hotových, kteréžto ihned při tomto kupu jemu v hotovosti zcela
a zouplna složili, takže on prodavač ani děti aneb potomci
jeho nic více co pohledávati míti nebudou nyní i v časech
budoucích. Rešta aneb zadrželé povinnosti jestliže by se až do
datum kupu tohoto jaké našly, on prodavač na sebe přijal a za
ně státi má. Ondráš pak Petrucha z Jurú bratrem svým povinni
budú ten plat dle urbarium, jak se až posavad milostivej
f 406a
vrchnosti dával, od dnešního datum zapravovati i výsadní
povinnosti aneb roboty dle urbarium vykonávati.
Při kterémžto prodaji však on častěj dotčený Martin Žák
touto výminku sobě pozůstavil a zanechal: Kdyby dotčený Ondráš
Petrucha z bratrem svým Jurú neb děti aneb budúcí potomci
jejich ten mlýn aneb to místo někdy prodati chtěli, aby on
Martin Žák neb děti a budúcí potomci jeho k tomu před jinými
předek měli a jej koupiti mohli, jestliž by však vrchnost
milostivá sama jej koupiti nechtěla.
Což vše od jednej i druhej strany náležitě a pevně
zachováno a zdrženo býti má. K tomu konci se od ouřadu
hejtmanského tento kup a prodaj ve všem svém znění potvrzuje.
Jenž jest datum na zámku strážnickém anno et die ut supra.
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Poněvadž tento mlýnec z místa pustý a z deště mlející jest
a se nenachází, aby milost[ivé] vrchnosti k jakej platnosti
býti mohl, tehdy se z ohledu toho a že v starým urbariu stojí
a jeden z držitelův sobě v Hrubej Vrbce robotní grunt ujati
má, do vůle milost[ivé] vrchnosti k tomu kupu svolují, a to
mně a erbům mým beze škody a závady. Dat[um] anno et die ut
supra.
L.S.
Adam Ignat Froml,
ten čas hejtman strážnický

201
f 406b

Zápis pamětní.

Narovnání mezi nápadníky Petruchovými strany mlejna ležícího
pod dědinú Súchovem pro budoucí jejich bezpečnost a zaopatření
do tohoto purgkrechtu městského vtažený a slovo od slova
vypsaný, jenž takto zní:
Letha Páně 1711 dne 17. Aprilis učiněný jest narovnání mezi
nápadníky Petruchovými strany mlejna ležícího pod dědinú
Súchovem, a to na tento a takový spůsob totiž:
Že Martin Petrucha svůj podíl na tom mlejně mající svému
synu Ondrášovi Petruchovi za summu jedno sto dvaceti rýnských
zlatých prodal, kteréžto peníze ihned položil.
Item on však jmenovaný Ondráš Petrucha skúpil druhú částku
od Pavla Petruchy též za jedno sto dvaceti rýnských
f 411a[!]
zlatých, ostatní půl částky od Jury Petruchy za šedesáte
rýnských zlatých. A tak jemu jedno složení zcela a zouplna
patřiti bude.
Vícej Jan Petrucha, vlastní syn Mikuly Petruchy, ukoupil
třetí půl částky od Jury Petruchy, bratrance svého, za
šedesáte rýnských zlatých. Zasej Janovi Petruchovi se
připisuje na tom mlejně mající částka za jedno sto dvaceti
rýnských zlatých.
Ostatní jedna částka se nápadníkům po neboštíkovi Jurovi
Petruchovi, totiž Jurovi, Štěpánovi, Janovi a Mikulovi
v jednom stu dvaceti rýnských zlatých zanechává.
Kterážto smlouva na canceláři strážnickém dobrovolně mezi
nápadníky se stala, což taky podpisem ruky mé a pečetí
ztvrzuji.
Actum na zámku strážnickém anno et die ut supra.
Leopold Igl

L.S.

Schakh von Rodobyl
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Zápis pamětní na kup a prodej jednej polovice mlejna pod
Hrubou Vrbkou ležícího k žádosti strany kupující a prodávající
pro budoucí jejich bezpečnost a zaopatření do tohoto
purgkrechtu městského vtažený a zní takto:

Letha Páně 1716 dne 1. Aprilis stal se jest prodaj a kup
mezi Ondrášem Petruchú ze Súchova prodavačem strany jednej a
Jurú Machaněm z Kuželového kupujícím strany druhé, a to
takový:
Majíce nadepsaný Ondráš Petrucha svůj podíl ze svejm
bratrem Jurou Petruchou, totiž polovicu na mlejně pod Hrubou
Vrbkou ležícím, takový svůj poloviční díl jest prodal Jurovi
Machaňovi z Kuželového dle přátelského a dobrovolného
domluvení za hotovejch dvě sta rejnských ze všem tím
přináležejícím příslušenstvím, co jemu Ondrášovi Petruchovi na
polovic patřilo a on taky teho náležitě užíval, aby on
kupující Jura Machaň z Kuželového všeho teho taky tak užívati
mohl pokojně a náležitě beze vší překážky mne prodavatele,
manželky neb potomkův mejch, totiž polovic louky nad panským
rybníkem při trávníku jménem Brkůvku,
f 408b
rolí podsedkovou polovici, která při tej louce nad panským
rybníkem až k mezi Svárovej pod cestú leží, item zelnice
polovicu nad mlýnem při příkopě, i z půl humencem při témž
mlýně ležícím, tak jak sem já teho užíval a předkové užívali
neb užívati mohli, z tím vším jak urbarium toho ukazuje.
Prodčež tehdy ještě jedenkráte obmezuji já Ondráš Petrucha,
že žádný vícej kdo co na polovici téhož mlejnu buďto z dítek
mých neb přátel pohledávati míti nebude. Contributi a
všelijaké rešta neb povinnosti, které by se zasezelé vynašly,
prodavač na sebe potahuje a bere. Však ale za 1716 rok Jura
Machaň contributi platiti se obligiruje, z tejž polovici
odprodanej plat při termínu s[va]tojiřském 1716, totiž 45
kr[ejcarů], on prodavač polovicu a kupující polovici složí.
Při kterémžto prodaji Ondráš Petrucha sdobě vymínil, kdyby táž
polovice mlejna ku prodaji přijíti měla a buďto on kupující
neb děti jeho takovú držeti nemínili, aby Ondráš Petrucha neb
potomkové jeho takovou polovicu mlejna přede všema jinýma
předek a právo míti mohl a měl, krom milost[ivé]
f 409a
vrchnosti, kdyby ona ji koupiti ráčila.
Což vše od jednej i druhej strany zdrženo a zachováno bejti
má pevně a náležitě. K tomu cíli a konci se tento zápis do
purgkrechtů městských vpisuje dne a letha svrchu psaného.
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Zápis reversu pamětní de a[nn]o 1712.

f 406b

Já Jan Bíteský, měštěnín města Strážnice, známo činím a
přiznávám se za sebe i dědice a potomky mé, že sem sobě od
urozeného a slovoutného pana Františka Edra, král[ovského]
vejběrčího Kraje hradišťského, též spoluradního král[ovského]
města Hradiště, jedno sto padesáte zlatých rejns[kých], jeden
každý zlatý rejnský po 60ti kr[ejcarech] a kr[ejcar] po 4
d[enárech] počítajíc, k mé důležité potřebě, a to jmenovitě
k fedrování mého hospodářství, vypůjčil a takové na dobré,
v zemi tejto berné minci k rukám mým bez žádného nedostatku
náležitě vyčtené sem docela pospolu přijal.
Pročež tehdy slibuji a spolu z erby a potomky mýma se
zavazuji, nad dotčených 150 zl mně k důležité potřebě na vděk
zapučených nadjmenovanému panu Františkovi Edrovi, erbům a
potomkům jeho po vyjití půl roku od dnes dole psaného datum
počítajíc, budocně ale dle líbeznosti pana creditora po čtvrt
ročním napřed vypověděním, na minci dobré a v zemi tejto vůbec
berné pospolu náležitě bez jedinkýho nedostatku zase k rukám
v král[ovském] městě Hradišti spolu i z obecním 6 pro cento
inter usum pro rata temporis
f 407a
s poděkováním odvésti a zaplatiti.
Aby pak pan crerditor můj, erbové a budoucí potomci jeho
tím pevněj ubezpečeni byli, pročež tehdy podstavuji tudy za
specialní hypotheku dům můj v městě Strážnici mající, též i
rolu, vinohrady a štěpnice i všechno mohovité i nemohovité
mění mé, dávajíce tou ouplnou moc a právo, aby pan creditor
můj spolu z erby a potomky svými in casum moral do tejž
hypotheky podle libosti své se právně uvésti, až do posledního
krejcaru pak strany capitalu tak interesse, též škod a outrat
se spokojiti dáti mohl, proti čemuž mně jediné právní
dobrodiní jak by koliv jmenováno aneb skrz lest lidskou
vymyšleno bejti mohlo, hájiti a prospívati nemá. Poněvadž se
všech a všelijakých právních dobrodiní z dobrým rozmyslem a
svobodnou vůlí a prázdného činím, k tomu také dávám tou moc a
zmocnění, aby pan creditor můj tuto obligati mou do dlužních
quaternův města Strážnice, kdykoliv buď v přítomnosti neb
nepřítomnosti mé, na můj náklad sobě vložiti a vepsati dáti
mohl.
Vše věrně, bezelstně na potvrzení a pojištění všeho
nadepsaného sem tuto obligati mú vlastní rukú podepsal a můj
obyčejný secryt přitiskl, jakož také dožádal sem se níže
psaných pánův svědkův, že jsou se podle mne podepsali a své
obyčejné secryty přitiskli, však jim pánům svědkům
f 407b
a erbům jejim vším spůsobem beze škody.
Jenž se stalo v král[ovském] městě Hradišti šestnáctého dne
ledna letha Páně 1712.
L.S.
Johannes Bíteský, měštěnín
strážnický
L.S.
Frantz Vítecký, corporal
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Vtaženo do těchto knih d[ne] 22. Junii 1712.
Tato obligatci jest z prodaného domu skrz právo
purgmistrovské náležitě, docela a zouplna p[anu] Františkovi
Edrovi do jeho vlastních ruk zaplacená dne 13. Aug[ustii] 1718
v domě pana Dašitského.
Notat. d. a letha ut supra
Christoph Aloi[sius] Mihatsch,
syndicum jur. Ibidem
Jedno sto padesát rýnských, pravím 150 zlr.
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Vpis contracautzi od Joannesa Bíteského Elisovi Grögrovi danej
slovo od slova:
Já níže podepsaný známo činím tímto mým spisem vůbec přede
všemi a zvláště kdež náleží, tak jakož sem sobě k mej
důležitej potřebě na pronájem palírně v Ježově jedno sto
rýnských od p[ana] kmotra mého Martina Konečného dnes dole
psaného datum vypůjčil a na den svatého Martina roku budoucího
1718 jich zas oplatiti a za čekanú pětítku vína z roku 1718
rostlého dáti se zavázal. Za to pak všechno, jak těch 100 zlr,
tak za tu pětítku vína p[an] Elis Grögr za mne jemu prosebně
cadiroval, ručil a zaslíbil, ano i 13 h[onců] roli svej
vlastní za mně do cautzi zapsal na ten spůsob, kdybych já mému
creditorovi slova mého nezdržel a nezaplatil, že on Elis za
mne takové peníze platiti povinen bude, a kdyby ne, tehdy aby
on můj creditor k těm jeho 13 h[oncům] sáhnúti, jich
f 409b
do zaplacení užívati neb jinému podstaviti aneb i třebas
dokonce prodati a sobě zaplatiti moc a právo měl.
Pročež já jsouc toho vděčen zasej naprotiv tomu jemu panu
Eliášovi tímto se obligiruji, že slovo mé zdržeti a jeho
zavésti nechci. Jestliž by pak ode mne in contrarium se stalo,
tehdy jemu pro ujištění mé všechny vinohrady, jmenovitě
v Šamfátech 2/4 acht[ele], v Kněhnicích 2/4 acht[ele], v Dolní
hoře a v Baxahoře do cautzi a do jeho vlastní moci tímto
zadávám na ten spůsob, abych já jich obdělával, on pak p[an]
Elis netoliko k těm vinohradom sáhnúti, nýbrž také i z nich
užitek do svej búdy k presování, ano i víno z búdy do svého
sklepu pod svoji moc (však vše z mým sklizením a nákladem a
opatrováním) vzíti právo měl, tak aby když by se víno prodalo,
ručitel můj zaplacen bejti mohl, tím ujištěn byl. Kdyby pak
vinohrady chybily, tehdy mu na domě regres dávám, aby k němu
sáhnúti, prodati a sobě od svej cautzi zaplacením mého
creditora osvoboditi moc a právo měl.
Čehož pro jistotu tento list mocný s podpisem mej vlastní
ruky a přitisknutím mého vlastního jména secretem i
s vědomí[m] manželky mej jemu od sebe dávám.
Datum v Strážnici d[ne] 23. Novembris a[nn]o 1717.
L.S.

Johannes Bíteský,
měšt[ěnín] strážnický
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A poněvadž sem já níže podepsaná z těchto zde nahoře panu
Elisovi od mého neboš[tíka] manžela do cautzi zapsaných
vinohradů jisté kuse odcizila, totiž Baxahoru purgmistru
rohateckému za 30 zl i z užitkem prodala, Dolní horu pak cechu
kožišnickému ve 20 zl dluhu popustila, pročež na to místo
podpisuji zas jemu panu Elisovi tu zahradu za panským dvorem
vedle pana Paravičina na ten a podobný spůsob, jak ty
vinohrady zastavené byly, aby totižto on pan Elis, kdyby skrz
to své za mého neb[ožtíka] manžela za těch 100 zl nahoře
psanému p[anu] Martinovi Konečnému zaručení jakú těškost,
trpění a placení téhož dluhu buďto zplna aneb zčásti za nás
potahován bejti měl, zas na tej zahradě svůj regress vzíti a
sebe i své rola z toho osvoboditi právo měl.
Čehož pro douvěrnost neumíc sama psát dožádala sem se
Antonína Havlíčka, aby netoliko mé jméno tuto, ale také sám
sebe za svědka tej věci podepsal.
V Strážnici d[ne] 27. Julii 1718.
P[an] Ant.Havlíček,
svědek tejto věci

Anna po neboštíkovi
Joannesovi Bíteském
pozůstalá vdova

Vtaženo do těchto kněh z pravého originálu d[ne] 31. Julii
1718

______________________________________________________________
Nejstarší purkrechtní kniha města Strážnice, část pro výsadní
domy a židovskou čtvrt, SOA Hodonín, fond MA-St, č.48.
Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc ve Strážnici, říjen 2004.
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Dům
1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

list
Jana Kavky krejčího ......................
Maurice Kellera krejčího .................
Honza Jonáše barvíře......................
Matyáše Prahenusa ........................
Jakuba Janky Vlacha ......................
Šimona Sládka ............................
Martinusa Rožumberského ..................
Bartoše Biskupického .....................
Nárožní pana Jana Skřičkovského ..........
Druhý pana Jana Skřičkovského ............
Tomáše Krausa ............................
Pavla Valentového ........................
Václava Reymunda .........................
Jakuba Berharta Opavského ................
Martina Melounka .........................
Viktorina Straky .........................
Pavla Linjenplota ........................
Daniele Bočka ............................
Jana Gergelového .........................
Jana Petrovského .........................
Martina Mitmánka .........................
Tomáše Zejdy .............................
Davida Straky ............................
Pavla Nejezchleby ........................
Jana Vlasáka Mošovského ..................
Pavla Slavkovského .......................
Jana Sokola stolaře ......................
Veruny Vančurky ..........................
Hana Remše ...............................
Jiříka Tiburce ...........................
Mikuláše Modrého .........................
Kněze Jana Miletínského ..................
Paní Dubry Věžníkovny ....................
Jana Štočka ..............................
Oldřicha Zuba krejčího ...................
Jíry Pernikáře ...........................
Mikuláše Krmelínského ....................
Lukáše Pernikáře .........................

2
12
19
35
49
45
55
61
71
79
91
95
99
105
114
119
125
135
145
155
165
179
189
199
205
210
222
235
245
254
263
273
277
287
297
309
314
322

2
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
[57

Nikodema Frozína Hradeckého .............
Zachariáše Macháčkového .................
Jakuba Mazánkova ........................
Matěje Tučka ............................
Daniele Slováčka ........................
Tobiáše Hulínských ......................
Bartoše Šlechty .........................
Jíry Prokšového .........................
Pavla Hulínského ........................
Daniele Kostického ......................
Jana Bílkovového ........................
Jana Šrámka ševce .......................
Martina Mračnového ......................
Klimenta Klobúčníka .....................
Jana Kršákova ...........................
Václava Vokáče ..........................
Lázně městská ...........................
Jatky obecní ............................
Obecní pivovar - Matyáš Voldřichů .......

330
337
340
353
361
371
377
386
390
403
406
407
414
421
429
437
447
457
461a]
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1 Dům Jana Kavky krejčího
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Letha Páně 1562 podli zápisu knih starých purkrechtních
v listu 5 Jan Kavka koupil jest dům svůj od Jana Pekaře, tak
jakž týž zápis to v sobě šířeji obsahuje a zavírá, za summu
206 zl.
Na tu summu od letha ut s[upr]a Jan Kavka až do letha 1567
vyplnil i z penězi koupenými summy 95 zl a na vinohradě Jana
Drahotoušského odvedl. Kteréž jest tenž Jan Drahotoušský na
místě Jana Kavky do letha 1590 vyplnil, totiž summy 105 zl.
A tak Jan Kavka dům svůj zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný má.
Letha Páně 1603 při času s[vatéh]o Havla Jan Kavka ležíc na
smrtedlné posteli poručil dům svůj svrchu psaný Janovi synu
svýmu i se vším příslušenstvím k němu přináležitým. Kterýž
jest témuž Janovi za volný, svobodný a žádnému v ničemž
nezávadný od Albrechta a Václava, bratřích jeho starších
odevzdán.
R[ukojmě] za opravu toho domu a povinnosti Jeho M[ilosti]
Pánu i obci náležité Albrecht a Václav bratři jeho, Pavel
Roušečník, Jiří Barvíř a Bartoš Špata SRSAN.
Po smrti nebo[žtíka] Jana Kavkovýho Vavřinec Koželský
z Hradiště pojav za manželku Margitu, pozůstalou vdovu po týmž
nebo[žtíku] Janovi Kavkovým, sám od sebe i na místě týž
Margity manželky své ten svrchu psaný dům zhořelý i
s roubaničkou v Bakovici [prodal] Pavlovi Zezhulovýmu za summu
220 zl. Závdanku jemu hned při smlouvě dal 20 zl a platit ho
má, když se jiní požárové platiti počnou při posudcích rok po
roku po 12 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho domu, opravy, placení i
povinnosti Jeho M[ilosti] Pánu a obci náležité Nikodym Frozín,
Jiřík Praštěk, Bartl Vechter SRSN. Stalo se za rychtáře
Maurice Kellera v pátek před nedělí Invocavit.
f 2b
Letha 1608 Pavel Zezhulů položil za dům svůj ročních peněz
12 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel
Zezhulů položil za dům svůj dvojích peněz 24 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Zezhulů
položil za dům svůj ročních peněz 12 zl.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožmberského Pavel Zezhulů
položil za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kavkového
peněz 12 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Pavel Zezhulů za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kavkového
12 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel
Zehulů za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kavkového 12 zl.
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(přehozený foliant) f 5a
Leta 1611 v pondělí den svatého Štěpána [u přítomnosti]
pana Tomáše Zelenky Lomnického, měštěnína města Bzence, pana
Jana Nosislavského, měštěnína z města Sušic, Bartoloměje
Thirispusa z Bzence mezi panem Janem Zezhulovým z strany jedné
a Pavlem, bratrem jeho vlastním, z strany druhé stala se
smlouva dobrovolná, celá a dokonalá, a to taková, že vejš
jmenovaný pan Jan majíce tu při městě Strážnici nápad po
nebožce sestře své jménem Anně a manželce ne[božtíka] dobré
paměti Daniele Slováčka, obyvatele města Strážnice, sobě
vlastně náležitou, takovou, což jemu ji na díl jeho přijíti
mělo, Pavlovi, bratru svému vlastnímu, již psanému summy
področní 380 zlatých, za 1 zl 30 gr a [za] 1 gr 7 ½ den
počítajíc, prodal a aby ní vládnouti a ji jako své vlastní
užívati mohl, povolil. Za kteroužto spravedlnost panu Janovi
Pavel dobrovolně takto se platiti uvolil a povinen bude:
Jmenovitě na den svatého Jiří nejprve příštího dáti má
50 zl počtu moravského a potomně rok po roku vždycky při
Vánocích platiti jemu má a povinen bude po 15 zl počtu vejš
psaného počna od leta 1612 až do vyplnění summy 380 zl svrchu
psaných, a to beze všech nesnází a zaměstknání.
Pakliže by Pavla Pán Bůh z tohoto světa povolati ráčil a on
panu Janovi, bratru svému vlastnímu, summy již psané zouplna a
docela nevyplnil, tehdy ten, kdokolivěk statek po Pavlu
pozůstalý ujme a jeho užívati bude, aby zouplna a docela na
místě jeho panu Janovi takovou summu vyplniti povinen byl.
A tak u přítomnosti vejš psaných osob takový nápad Pavlovi
odevzdán za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný.
Naprotiv tomu Pavel panu Janovi místo rukojemství
podstavuje statek svůj všecken, jestliže by se této smlouvě
dobrovolně zadosti nestalo, aby se na statku jeho hojiti a
postihati mohl.
Pakliže by pana Jana Pán Bůh z tohoto světa povolati ráčil,
tehdy takové peníze aby Lidmile manželce jeho anebo dědicům po
nich pozůstalým zouplna a docela, jakž nahoře, docházely, a to
beze všeho umenšení.
Kdež pro lepší toho jistotu a důvěření mezi stranami tento
zápis zdělán a do knih městských u přítomnosti obou stran
vepsán jest.
Stalo se leta a dne ut s[upr]a.
Nad pamět poznamenáno, že tíž svrchu psaní bratři majíce
nápad po vejš psané Anně sestře své na vinohradě v Štamfátě.
kterýž pan Bartoloměj Šlechta v držení má, takové peníze
področní, co by se koliv v rejstřích horenských našlo,
společně jeden jako druhý každoročně bráti a tím se
spravedlivě děliti mají.
Tohoto svrchu psaného zápisu panu Janovi Zezhulovi vejpis
vydán jest.
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f 5b
Leta Páně 1612 v pondělí den památný Proměnění Pana Krista
za purgkmistra p[ana] Bartoloměje Šlechty a spoluradních Pavel
Zezhulů položil podle smlouvy svrchu psané Janovi Zezhulovému
bratru svému závdanku 50 zl. Kteréžto na připsaní učiněné od
Jana Zezhulového jsou odeslány po Janovi Herbertovi Fulneckým,
vlastním bratru Pavla Vodičky a ujci manželky Johanky Jiříka
Prašťka, kteréž peníze Jan k sobě přijal podle téhož
plnomocenství od Jana Zezhulového daného a když se bohdá domů
dostane, zamluvil se a připověděl jemu Janovi takové peníze
odvésti. Místo kvitanci svou vlastní rukou v tomto zápisu se
podepsal. Actum leta a dne svrchu psaného.
Jan Herbert svou vlastní rukou
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty při času
svatého Jiří Pavle Zezhulů položil Janovi bratru svému za rok
1612 peněz ročních podle smlouvy svrchu psané 15 zl.
Ty jest přijal Pavel Tuček na místě téhož Jana Zezhulového
podle zmocnění sobě daného.
Leta 1613 svrchu psaného za téhož purgkmistra Pavel Zezhulů
položil Janovi bratru svému peněz ročních 15 zl.
Ty jest přijal Pavel Tuček na místě Janovém podle
plnomocenství svrchu psaného od Jana daného.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožmberského Pavel Zezhulů
položil Janovi bratru svému za rok 1614, 1615, 1616 trojích
peněz po 15 zl, [učiní] toho 45 zl.
Z těch dáno Pavlovi Tučkovi plnomocníku 2 zl, tomuž Pavlovi
Tučkovi plnomocníku odvedeno k odeslání Janovi Zezhulovýmu
43 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel
Zezhulů Janovi bratru svému peněz ročních podle vejš psané
smlouvy za rok 1617 15 zl.
Ty sou vydány Šimonovi Dopitovi, vyslanému pro ty peníze od
téhož Jana Zezhule z města Sušice, dne 16. Aprilis letha 1618.
f 4a
Letha Páně 1633 v středu po Božím Těle za purgkmistra
Šimona Tesařového a spoluradních jeho prodán jest ten dům ut
s[upr]a vysadní v rynku, ten čas požár, s roubaničkou
v Bakovici Lorencovi Jankovi jinak Pyskovský za summu 180 zl
bez závdanku, placení když se jiní požárové platiti počnou
každoročně po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravu i placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Lazebníků, Martin
Havlíčků, Jan Lukeš a Martin Klouček S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Lorenc Jankho
Pyskovský položil za dům svůj sirotkům aneb nápadníkům
nebo[žtíka] Jana Zezhule peněz ročních vejrunkových 6 zl.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Lorenc Pyskovský
položil za dům svůj sirotkům aneb nápadníkům n[ebožtíka] Pavla
Zezhule peněz ročních verunkových 12 zl.
Ty přijal Pavel a Daniel Zezhula.
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Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Lorenc Pyskovský
položil za dům svůj 3 zl.
Ty přijal Pavel Zezhula.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Lorenc
Pyskovský položil za dům svůj 2 zl.
Ty přijal Pavel Zezhula roku 1649.
Leta Páně 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického při držení posudkův za rok 1654 činí se tuto
pamět jakož ještě slavné paměti nebo[žtík] J.M pan hrabě
z Magni po vyjití toho nef 4b
šťastně založeného ohně 1. Junii v roku 1653 se jest
resolutovati ráčil jednomu každému vyhořelému, buď on do
důchodův platí neb nápadníkům jakýmkoliv polovici summy
upustiti, což také nyní od pana ouředníka nynějšího p[ana]
Valentina Daniele Šreyera i psaným poručením jest potvrzeno,
kteréž při těchto rejstřích přiložené se nachází, pročež podle
toho postupujíc vypisuje se tuto Lorencovi Pyskovskému a sráží
i ale aby vyplnil polovici summy, totiž 78 zl 15 gr.
Letha 1657 dne 11. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a spoluradních jeho Lorenc Pyskovský skoupil na
sobě a gruntě svém peníze ty všechny, totiž 78 zl 15 gr,
kteréž Pavlovi Zezhulovi vlastně náležely, a dal jemu podle
smlouvy peněz hotových 4 zlm, kterýž jmenovaný Pavel Zezhula
dle cedulky přiložené k rukám svým náležitě přijal a již nic
více na tom gruntě k dobírání nemá. Jmenovaný pak Lorenc
Pyskovský nadepsaný dům bude míti zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný. Což se stalo u přítomnosti Pavla
Radmileho a Jana Netolického roku jminulého 1656.
Letha Páně 1683 dne 8. Februarii za purkmistra p[ana]
Martina Frantzka a radních jeho u přítomnosti Lorentze
Pyskovského stala se přátelská smlouva na rathouzu města
Strážnice u přítomnosti pana Tomáše Svobody (další text
nečitelný)

f 3a
J.Mti.V.U.P. p[aní] Anny Kateřiny hraběnky Magnisovej, rozené
ze Žďáru, ten čas poručnice panství strážnického (titl) na dům
ut supra dosednouti musil pan Martin Frantzek, kteréžto
porovnání přátelské takto v sobě obsahuje a zavírá, totižto že
nadepsaný ut s[upr]a dům Lorentz Pyskovský p[anu] Martinovi
Frantzkovi ve stu zlatých morav[ských] postupuje, placením
ročně po 6 zlm. Závdanku na porážku summy p[an] Martin položil
2 zlm, na contribuci zasezelou roku 1676 2 zlm. Odevzdává se
za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní p[an] Tomáš
Svoboda, p[an] Jan Katy, p[an] Václav Žarůšek a p[an] Franz
Urtika S.R.S.a N.R.

7
Při tomto zápisu tato pamět se činí, poněvadž nadjmenovaný
dům ruinirovaný a spouštčený týž p[an] Martin Frantzekh
vystavil a zvelebil, za vystavení jeho, poněvadž hůř skažený
skrz nedbanlivost Lorence Pyskovského než jiné domy od
vypálení byl, polovici summy z těch 100 zl mor[avských] dle
milostivé resoluti J.M.P. p[ana] Františka hraběte Magni dne
1. Junii 1653 udělené se spouští, totiž 50 zl mor[avských].
Stalo se u přítomnosti vejš jmenovaných p[ánů] radních dne a
letha ut supra, totiž dne 8. Feb[ruarii] a[nn]o 1683.
f 3b
Letha Páně 1685 dne 15. Janu[arii] položila Kateřina
Francková za grunt ut supra Luciji Pyskovskej jakožto
nápadnici toho gruntu při posudcích toho roku v summě 6 zlm.
Za purgmistrovství p[ana] Vác[lava] Žarůška a spoluradních
jeho.
Letha Páně 1708 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jana Stavinošky a spoluradních jeho tak jakož Jan Gajda
pojmouce sobě Kateřinu, někdy neb[ožtíka] pana Martina Francka
bývalou manželku, na dům ut s[upra] jest dosedl, kterýžto dům
poněvadž také od rebelantů v letu 1704 k spálení přišel,
majíce pak tu Franz, vlastní syn neb[ožtíka] p[ana] Martina
Franceka, praetensi svú, takovú Janovi Gajdovi za tři kuse
ovec sprodal, což tak pro B. Note svú učinil. Nadepsaná pak
Kateřina Janovi Gajdovi jakožto manželu svému svůj všechen díl
za jeho vlastní popúští a cediruje, kterej z obojí strany
60 zlm 24 gr 2 den se nachází. A tak se nadepsanému Janovi
Gajdovi ten dům se připisuje v summě 100 zlm a na tu summu
těch 60 zlm 24 gr 2 den
f 7a
od roku 1715 až do 1718 inclusive, totiž na tři letha pořad
zběhlé, tak jak též nadřečené privilegium ukazuje.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Joannes
Dašitský a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
Pamět se činí, že nadepsaná Catheřina Gajdová vymínila sobě
obydlí v tom domě do svej smrti, k čemuž taky pan kupec
dobrovolně zvolil a k zachování se zavázal.
Zueschrifft des Herrn Ignatz Wolgarth
Anno 1753 den 31te Decemb[ris] untern Burgermeister Ambt
des H[err]n Heinrich Wil[helm] Bartelsmann und dermachten Sich
befundt[liche]n Rathen Verwandten hat (titl) Herr Ignatz
Wolgarth, Kais. König. Filial Saltz und Zahl. himmehuner
allhier dem firsamben ung Wohlweisten Stadt Rath beigebracht,
wo das derselbe das zwischen dem H[err]n Mathys Jurásek einen
und dem Anton Klem anderer sieths im Platz Situirtes hauß mit
allen Uhralterher habenden Gerechtigkeit von der Eleonora
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Verwittibten Saltzmanin p[e]r drei hundert guld[en] rein[isch]
erkhaufet und
f 7b
wircklichen mitgaben außgezahlet hab. Folgsamb alß dieses hauß
Baldt darauß durch daß Unglick feuer abgebrennt ist, ermelthe
H[e]rr Ignatz Wolgarth, solche hauß unter Tochezüge Gutt und
Standthaft auffgebauet und zu füglichen und sicherer
untebringung des Kais. Materiali mit Kamern und geworbern
Versehen hat alwo Jahre diese reparation Lauth umß in
Authentico Vogezeugt Außlaag-Consignation cum Suis Allegatis
Sechs Hundert Neuntzig ein guld[en] 57 kr gekhaufet hat,
mithin sothanes Hauß sambt den Kauffschilling Neun Hundert
neuntzig ein gul[en] 27 kr würck[liche] Kostet, wohin gegen
offt gesagt H[e]rr Ignatz Wolgarth Vermög das untern dato
8th Aug[ustii] zu Endt gehenden 1753 Jahr von einer Hoch Löbl.
Kais. König. Ministerial. Conv. Deputation erganzenen
Rescripti eine Fide inssoriam Cautionem respectu des
obhabenden Kais. Officii Fünff Hundert guld[en] vom an diesen
hauß von allen Schulden befreutes Verschreibet, welches in dem
Grunt Buch der Stadt Strasnitz zue besserer sicherheit des
Kais. aerarii eingetragen worden. Solchemnach offt
f 8a
entliches Bürger hauß cum suis oneribus und mit der
Verchreibener Cautions-Versicherung wirdt dem H[err]n Ignatz
Wolgart vor eigene thumblich und Erblich, auch von allen
Schulden entreuches p[e]r 991 flr 57 kr hiemit zugeschreiben
und gerichtlich übergeben. So gestehen Strasnitz den tag und
Jahr ut supra.
(následuje přeškrtaná část s nadpisem Cautions-Instrumentum)
f 8b, 9a
Zuschrift Eines Kaißer-Königlichen Bancal Aerarii
f 9b
Im Jahr 1781 den 31ten Octobris unter Burgermeister Amte
des Franz Johann Jeschik und des derzeitigen Stadt Rath wurde
von dem Straßbitzer Kais. König. Saltz versielberes Herrn Karl
Zeit mandatoris nomine auf eingehollte decretal Bestättigung
einer Hochlöb. Kais. König. Ministerial-Banco hof. deputation
iezenwartiges titulo exepti dem H. Ignatz Wolgard, Kremsierer
k.k. Saltz Versilberer, Grund bucherlich zugeschriebene, somit
derselben eigenthümlich zugehörige ob dem Bezirk des Rings
zwischen dem Johann Mattona und dem Anton Johann Klem situirte
steuerbahre Burger Hauß nebst einen darzu storckwesteg
liegenden kleinen Kraut ackerl, für das hohe Kaiser. König.
Bancal Aerarium zu erkaufen beliebte, auch bereits darfür er
obernannte H. Eingenthümer laut beinebst in originali
producirten Kauf- und Verkauf contract, dem ganz pactirtern
Kaufschilling p[e]r Acht Hudnert gulden rh. würklich
überkommene habe und erütrigete demnach anderes nicht als
womit besagtes gewest Wolgardische Hauß unumehro dem Hohen
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K.K. Bancal Aerario grund bücherlich zugeschrieben fomit zum
wahren und rechtmässigen Besitz übergeben werde. Gleichwie
aber sothanen in conformitate des obermelten hierorts zur Einf 10a
sicht vorgelegten dießfälligen Kauf und Verkauf contract
angebrachten Vortrag nichts in Weege stehet, besagtes Hauß von
allem hierau Vorgemerkt gewesten Schulde und Ausprüchen
gänzlich bestreyet ist. Aber alßo wird dasselbe den
Hocherwöhnte Kais. Königlichen Bancal Aerario mit allem Recht
und Gerechtlichkeiten hier durch für eigenthümlich
zugeschrieben und nach Burgrechts gewohnheit übergeben.
Actum in Beisein des pro tempore in Straßnitz angestellten
K.K. Saltz Versielberers Herrn Karl Zeit die et anno ut supra.
Anmerckung
das füreinen Antrag die Stadt Straßnitz mit der K.K.
Mähresten Banco-Gestallen administration in Aufschung dieses
Haußes und respective deren das selbe betreffenden allerlei
Schuldigkeiten getroffen, wie folget:
Nachdeme eine Hoch. Löbl. K.K. Ministerial Bancohof
deputation mittels Hohen Decrets von 4te Octob[ris] dieses
Jahrs zur gänzlichen Lerndigung des Wolgartischen Hauß Kauffes
in Straßnitz pro Aerario Bancali, besonders aber zur
einndannstertigung aller gedachtes Hauß betreffen mögenden
jetzig und künftigen Landes-grundobrigkeitlichen und
städtischen Auf- und Anlängen, wie selbe immer Namen haben
mögen, auch zur Bestreiung von aller Militar Einquartierung
und Concurirung zu solche oder zu aderen außerordentlichen,
das Hauß in Mitlei dem betreffenkönnenden Anlaagen in Kriege
und Friedenszeiten das von dem Straßnitzer Stadt Rath und
Gemeinde bestimte Pauss-quantum jährlicher dreizehen gulden
rh. zu begnehmigen geruhet hat.
Das ist zu Versicherung das diesefälligen steierlichen
Intrags heünt unten gesitzten dato folgenf 10b
der Contract geschlossen werden, und zwar:
Erstens sterbündet sich die Kais. König. Mährische
Bancagestallen Administration aus obig hoher Begnehmigung,
nebst steuerten Anzicht auf allers exercitium das Burger
Rechts abscheiten des K.K. Bancal Aerarii als ein Paussquantum für alle auf die nummehro in dem aerial Besitz
übernommenen Wolgartischen Hauß sub No militari 371 haffende
und nach Beschaffenheit des zeit Wechsels oder anderer Gemeind
Erfordernüssen nothwendig werden darstende onera publica
dominicalia, civica et militaria alljährlich das durch
gegenwärtigen Contract stipulirende Pauss-quantum jährlicher
dreizehen Gulden, in solang das Hohe Aerarium den Besitz das
obigen Haußes beibehalten wird, mittels der Straßnitzer Kais.
König. Salz Amts Cassa in Viertl, halb oder ganz jährigen
Ratis zu Handen des dortigen Stadt Raths in die Gemeind Cassa
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gegen Quittung bezahlen zu lassen wegegen.
Zweitens: Nun genannten Stadt Rath und Gemeinde die
Verbündlichkeit übernehmet von obigen Pauss-quanto alle das
nummehrige Kais. König. Bancal Hauß für künftige Zeiter
betreffende Anlaagen und Schuldigkeiten, wie solche immer
Namen haben mögen an die eigene Cassen und Stellen
dergestalten jährlich abzutragene daß dießtalls von keiner
Seite oder Stelle wegen obgedachten Hauß, solang solches
Aerarialich verbleiben wird, jennechts eine Forderung
gemachtet werde kommen, allermassen mehrgedachten Stadt Rath
f 11a
und Gemeinde für alle Auforderungen zu haffen sich verbündet
und dahero steierlich erkläret, daß durch wiederholtes Paussquantum alle real- und personal onera des Haßes jährlich
getielget, dieser folglich zu entrichten nicht dem hohen
Bancal Aerarii sondern dem Stadt Rath und Gemeinde
zuberichtigen oblieget.
Alles getreülich und ohne Gestahrde, auch mit Begebung
aller in Rechten sich geunden mögenden Außnahmen.
Zu dessen vollkommener Bestättigung sind dieses Contracts
zwei gleichlautende Exemplaria außgefertiget von beiden
Contractirenden Theilen behörig unterschrieben und besingelt,
dann auch nach vorläufig bittlichen Anergehen jedoch citra
praejudicium der städtischen Privilegien abseiten der
Straßnitzer Grundobrigkeit verstättiget, sofort jeden
Contractiernanden Theil Einers außge händget worden.
So geschehen Brünn den 31te Octob[ris] des Ein Taußend
Siebenhundert Ein und achtzigsten Jahrs.
Frantz Anton Sedelmayer
K.K. 1ter Administrations Assesor

Johann Ježík Burgermeister
Franz Anton. Gatty Rath
Johann Tyml Rath
Filip Dvořák Rath
Joseph Horný Rath
Karl Večeřa Rath
Ignatz Košvic Rath
Paul Paravičini Rath
Ig[natz] Dvořák Rath
Jos[eph] Stanislav Rath
Anton Ferdiny Rath
Joseph Svoboda Rath
Johannes Mihatsch Syndicus
Aus dem Aussfus: Venzl Továrek, Paul Machálek, Matěj Ráček,
Pavel Mikulka, Philip Kajda, Jan Možnar.
Gegenwärtigen Contract wird von Grund obrikeitlichen Amte
Anmit bestätiget.
Sig[num] Schloß Straßnitz d[en] 1. Novemb[er] 1781.
Johannes Nedopil, Director
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2 Dům Maurice Kellera krejčí[ho]

f 12a

Letha Páně 1596 při času s[vatéh]o Václava za purgmistra
Martina Mitmánka fojt a starší bobalovští prodali dům
pozůstalý po neboštíku Janovi Kučerovi s vší[m] jeho
příslušenstvím Mauricovi Kellerovi krejčímu za summu 400 zl.
Závdanku hned při odevzdávce položil fojtu a starším
bobalovským 50 zl a tak zuostává ještě od letha 1597 placením
při každých Vánocích po 25 zl dopláceti mimo položení závdanku
summy všecké 350 zl. Odevzdán jemu ten dům za volný a svobodný
za purgmistra Jana Sokola.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské
Viktorin Straka, Jakub Bernart, Martinus Rožmberský a Pavel
Valenta S.R.S.N. Act[um] ut supra.
Letha Páně 1599 Mauric Keller položil dvojích peněz za dům
zadržalých za rok [15]97 a za rok [15]98 50 zl.
A tak zůstává za rok [15]99.
Letha Páně 1600 Mauric Keller položil dvojích peněz za dům
lonských a letoších 50 zl.
Letha ut s[upr]a za purgkmistra Martina Rožmberskýho vydáno
fojtu a starším bobalovským 100 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Mauric Keller
položil za g[runt] 15 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumb[erského] Mauric
Keller položil za dům svůj ročních peněz 25 zl.
Ty přijali Mikuláš Kušánek, fojt bobalovský, a z starších
Jan Oulehla, Václav Halouska a Jíra Luňák na sirotky
ne[božtíka] Jana Kučery.
f 12b
Smlouva o ten požár mezi Mauricem Kellerem z Strážnice a Janem
Barveníkem z Koryčan
S dovolením a vědomím urozeného pana Balcara Šimunského
z Šimuni, ty časy ouředníka panství bředslavského, u
přítomnosti osob dožádaných strany Maurice Martina
Rožumberského a Matyáše Ostřešovského a strany Jana Barveníka
Václava Okáče a Jana Choryně jinak Drahotoušského v domě
Bartoloměje Šlechty, purgkmistra města Strážnice, stala se
smlouva mezi svrchu psanými osobami, a to taková, že jest
Mauric Keller dům svůj požár (kterýž od pádu nepřátelského
stalého 1605 pustý byl) v městě se vším přislušenstvím a
svobodami, jakýchž měšťané strážnicští užívají, prodal Janovi
Barveníkovi z Koryčan a k tomu přirává Mauric Janovi roubanici
svou, kteráž slove Wolfovská, to všecko za summu 218 zl.
Zavdati má Jan 8 zl a platiti má rok po roku při každých
Vánocích počna leta 1613 po 10 zl. Odevzdal mu jej za volný a
svobodný se vším příslušenstvím, což při tom požáru jest. A
když Mauric ten závdanek přijme, nebude na tom domě ani na té
roubanici nic více míti, nebo ta summa, totiž 210 zl, náleží
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s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery do Bobalova, poddanému Jeho
Mi[l]osti pana Bředslavského. Pro pamět jsou mezi nimi cedule
vzdělané, v jednostejná slova psané.
Rukojmí za stavení, opravu toho požáru, za placení a
povinnosti Jeho Mi[l]osti Páně i obecní Jan Faber, Petr Sojka,
Jiřík Černíkovský, Pavel Sedláků, Jiřík Tesař kovář a Jan
Klikavský, všickni z předměstí strážnického SRSN. Actum
v neděli před s[vatou] Alžbětou 1612.
Po smlouvě svrchu psané učiněné položil Jan Barveník
závdanku Mauricovi Kellerovi 8 zl.
A tak Mauric Keller na tom požáru ani roubanici nic nemá.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Jan Barveník za ten dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery
z Bobal[ova] 10 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Barveník položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery
z Bobalova 10 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan
Barveník položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery
z Bobalova 10 zl.
f 13a
Letha 1616 za purgmistra Martina Rožmberského Jan Barveník
položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery do
Bobalova 10 zl.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Janovi, synu neb[ožtíka]
Jana Kučery z Bobalova, z peněz za dům od Jana Barveníka
posavad pokládaných odvedeno jest 30 zl.
Letha 1617 za purgmistra ut s[upr]a témuž Janovi, synu
neb[ožtíka] Jana Kučery z Bobalova, peněz vyšlých dáno podruhé
10 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožmberskýho položil Jan
Barveník za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery 10 zl.
Ty sou vydány Janovi, synu neb[ožtíka] Jana Kučery do
Bobalova.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan
Barveník za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kučery 10 zl.
Letha Páně 1633 v středu po Božím Těle za purgkmistra
Šimona Tesařového a spoluradních jeho z jistého poručení Jeho
[Mil]osti vysoce urozeného pana pana Františka z Magni,
hraběte na Strážnici, prodán jest ten dům ut s[upr]a vejsadní
na rynku, ten čas požár, kterýž od mnoha leth pustý zůstával a
žádný se jeho neujímal, Adamovi Rosimu Vlachu zedníku za summu
150 zl bez závdanku, placení když se jiní požárové platiti
počnou každoročně po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení téhož požáru, opravu, placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Lazebníků, Martin
Havlíčků, Jan Kokeš a Martin Klouček S.R.S.a N.
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Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Rosi položil
za dům svůj peněz ročních 3 zl.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1640 dne 5. Octobris za purgkmistra Jiříka Praštka a
spoluradních jeho prodal Adam Rosi svůj dům v okršlku městském
z jednou roubanicí, jenž slove Za pivovarem, podle Daniela
f 12b
(první řádek odstřižen při vazbě)
ihned při odevzdávce závdanku Rosimu 22 zl, ostatek summy,
totiž 158 zl, má rok po roku po 6 zl platiti. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmí za stavení a opravu téhož gruntu, placení,
povinnosti JHM a obecní Eliáš Tovačovský, Jiřík Přerovský a
Václav Šlechta SRSaN.
Letha 1643 za purgkmistrovství Martina Mráze položil Matěj
Hořejší k obci městskej, tak jakž quitanci podpisem ruky
vlastní Mar[tina] Mráze dosvědčuje, že jich přijal, ačkoliv
z ní že za roli položil, poněvadž Matěj za roli ne k obci,
nýbrž do důchodů klade a všechno vyplatil, z tej příčiny se ty
peníze, že z gruntu platí, tuto kladou 6 zlr, činí moravské
5 zl 4 gr 2 den.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Matěj Hořejší
položil k obci městské 3 zlm.
Leta [1]655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického při
posudcích poněvadž dům Matěje Hořejšího také vyhořel, podle
paměti při prvním gruntě učiněné se jemu srazí tak jak u
jiných polovice, totiž 74 zl 27 gr 6 den.
Letha Páně 1670 dne 29. Maii za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického a spoluradních jeho z jistého poručení J.Mti vysoce
urozeného pana pana Františka, S[va]té Řím[ské] Říše hraběte,
dědičného pána na Strážnici titul, prodán jest dům vejsadní
z jednú roubanicí v rynku, ten čas požár, kteréhož někdy Matěj
Hořejší v držení byl a pustýho zanechal, Janovi Svobodovi za
summu 140 zl bez závdanku, placení po vyjití polhocení od roku
1670 do třech leth rok po roce po 6 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný.
Rukojmě za stavení téhož požáru, opravu, placení a
povinnosti JM Pánu i obecní Matouš Gejda, Mikuláš Šašek SRSaN.
Letha Páně 1672 dne 11. Junii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Svoboda majíc dům
vejsadní v okršlku městském někdy požár, tak jak zápis ut
supra sobě odevzdaný, takový dům jest zase prodal Pavlovi
Žákovi za summu, tak jak sám týž dům ujal i s jednou
roubanicí, 140 zlm. A vystavíce týž dům Jan Svoboda, za takové
vystavení Pavel Žák Janovi Svobodovi položil 17 zlm, a tak Jan
Svoboda na témž domě žádného práva nemá a míti nebude.
Odevzdán jemu po vyjití polhocení po 6 zlm za volný a
svobodný.
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Rukojmě za stavení téhož domu, placení a všelijaké
povinnosti panské i obecní Matouš Gejda, Jan Černý SRSp a
neroz[dílnou].
Letha Páně 1676 dne 26. Martii za purgkmistra Lorentze
Zajíčka Pavel Žáků položil za dům svůj peněz gruntovních
3 zlm.
Takové peníze nadepsaný purgkmistr přijal do počtu svého.
Letha Páně 1680 dne 16. Decembris za purgkmistra Václava
Knejzla a spoluradních jeho Pavel Žáků přednesl jest před
purgkmistra a radu města Strážnice sub 3 dto 30. Aprilis
testament neboštíka Matěje Hořejšího, kterýžto testament plným
právem dne 16. Decembris na rathauzi města Strážnice k svému
utvrzení, nejsouce jemu žádný odpor právní činěný, jest
přišel. V kterémžto testamentu
f 14b
v slovích patrných a vejslovních se vynachází, že nadepsaný
Matěj Hořejší Pavlovi Žákovi, co tak koliv na témž domě
vyplaceného mněl, totižto 105 zlm 2 gr 1 den, to jest všechno
Pavlovi Žákovi plným právem a testamentem odporučil. Nato
vejše zůstávaje často psaný Pavel Žák z domu svého k obci
městské k področnímu placení 14 zl 27 gr 6 den dopláceti a
poněvadž pak on Pavel Žák k obci městské 30 zlr zapučil, za
těch 14 zl na interessu svém 10 zlr jest defaliroval. A tak
týž Pavel Žák bude míti svůj dům zcela a zouplna zaplacený a
v ničemž nezávadný. Stalo se za purgkmistra svrchu psaného a
spoluradních jeho dne a letha ut supra.
Letha Páně 1699 dne 22. Augusti za purgmistra p[ana]
Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta stalo se
náležité přátelské porovnání mezi Pavlem a Ančou a Jiříkem,
pozůstalými sirotky po ne[božtíku] Pavlovi Žákovi již v Bohu
odpočívajícím, a to takové:
Tak jakož po smrti Pavla Žáka provdajíce se matka jejich za
Václava Žarůžka a s ním v roku 1698 do Uher ujdouce, pročež
nadepsaní sirotci toho domu ut supra, aby na skázu dálejší
nepřišel a oni svého netratili, se jest zaujali.
f 15a
A ač sice dům mladšímu přináleží, však nejmladší sirotek Jiřík
tenž dům Pavlovi popustil v tejž summě, jak jej neb[ožtík]
otec jejich připsaný a zaplacený měl, jakž zápis nahoře
ukazuje, za 140 zlm. Závdanku položil 20 zlm a co tak jeho
dílu přináleží, totiž 46 zlm 20 gr alb, to za zaplacené se
jemu připisuje a tak již bude mít zaplaceného na tom domě
66 zlm 20 gr, ostatních 73 zlm 10 gr alb bude povinen platit
nápadníkům po 6 zlm při každých Vánocích. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmí za opravu domu a všelijaké povinnosti p[an] Matys
Navrátil a p[an] Václav Prokeš Sl.R.S.V.N. leta a dne ut
supra.
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Nápadníci jsou tito, kterým se tento nápad rozděluje:
Anně sestře mimo závdanku 36 zlm 20 gr.
Jiříkovi podobně 36 zlm 20 gr.
Z položeného závdanku 20 zlm přijali:
Anča 10 zlm.
Jiřík 10 zlm.

f 15b
Letha Páně 1700 dne 31. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních majíce Anna svrchu psaná na
gr[untu] ut s[upra] 36 zlm 20 gr, takové na žádost a
pohledávání Pavla Žáka bratra svého a držitele gr[untu] ut
s[upra] sprodala jemu za 10 zlm. A tak se jemu těch 36 zlm
20 gr na tom domě za zaplacené vypisují a ona sestra jeho Anča
ani nápadníci aneb potomci její na svrchu psaném Pavlovi a na
gruntě ut s[upra] nic více pohledávati jmíti nebudou.
Letha Páně 1715 dne 4. Febr[uarii] za purgmistra p[ana]
Carla Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra
Pavel Žák po svém neb[ožtíku] otci mocí porovnání z druhýma
svýma spoludědici, jak toho zápis nahoře vysvětluje, takový za
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný prodal z svej
dobrovolnej vůle i z jednú roubanicí k tomu domu od
starodávna patřící vedle aneb pod Oború tak se jmenující
roubanicí ležící pod Hatěmi, i s tím vším, cokoliv na tom domě
vyplaceno aneb vyplatiti měl, Joannesovi Mochnickému, mydláři
příchozímu z Kyjova, za hotových 100 zlr. Které peníze
poněvadž Pavel Žák náležitě
f 16a
přijal, na právu purgmistrovském týž grunt se nadjmenovanému
Joannesovi Mochnickému mydláři za volný a svobodný a docela a
zouplna zaplacený připisuje.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Joannes
Bíteský a p[an] Matys Navrátil S.R.S.V.a N. Stalo se dne a
letha ut supra.
Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Pavel Žák k placení na sebe
přijal, jakož neméněj bratrovi svému Jiříkovi patřící
praetensi ještě 36 zlm 20 gr alb, poněvadž za zaplacený dům
prodal, tenž Pavel Žák k zaplacení na sebe zanechal a se
obligiroval. Jmenovaný pak Joannes Mochnický mydlář žádnému
dokonce nic z gruntu ut supra spláceti povinen nebude. Stalo
se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1716 dne 14. Decembris za purgmistra p[ana]
Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce Joannes
Mochnický grunt ut supra od Pavla Žáka za zaplacený ukoupený a
připsaný, takový zase ze svej douležitej potřeby a z svej i
manželky jeho dobrovolnej vůle prodal zase Andrisovi Švendovi
i s tou roubanicí k tomu domu od starodávna patřící za
hotových jedno sto čtyriceti rýnských. Kteréžto peníze
poněvadž již pravený Joannes Mochnický náležitě a v hotově
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k rukám svým přijal, pročež týž grunt se připisuje a odevzdává
Andrisovi Švendovi za vlastní, svobodný a ve všem docela
f 16b
zaplacený, poněvadž touž praetensi 36 zlm 20 gr, která
Jiříkovi Žákovi náleží, Pavel Žák bratr jeho dle nahoře
učiněného zápisu spláceti povinen jest. Odevzdán jemu za volný
a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti p[an] Joannes Bíteský
a p[an] Ventzl Korotin S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti
obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Contrib[uci] a jiné rozličné platy teprv v roku 1717
platiti počne.
Přípis obligatzi Andrise Švendy na 100 zlr urozenému a
statečnému rytíři panu Vilhelmovi Erasimovi Jakardovskému
z Suditz podlužných.
Já níže tak jmenovaný Andrys Švenda vyznávám tímto, že mně
urozený a statečný rytíř pan Vilhelm Jakardovský z Suditz
k mej důležitej a nevyhnutedlnej potřebě na žádost netoliko
mojí, nýbrž i mej nynější manželky, jedno sto rejnských, každý
rejnský po šedesáti krejcařích počítaje, v dobrej minci a bez
nejmenší schůsky zapůjčil. Aby ale nadjmenovaný pan věřitel
jak stran capitalu, tak stran na dlouze neb krátce vyrůsti
mohoucího interessu 6 pro cento ujištěn byl.
f 16a
Protož jemu (což dobře znamenati jest) přede všema jinýma
věřiteli pro generali hypotheca všechno mé jmění nyní vskutku
držící neb ještě nabýti mohoucí constituiruji, pro speciali
ale můj dům v rynku města Strážnice ležící mimo všechno obilí
a jiné mobilia et immobilia v něm i jinde se nacházející
zůstavuji a svobodno činím. Kdyby již jmenovaný pan věřitel
(čtvrtletně vyjádřený dluh vypovědíce) v času právním jak
s odvedením capitalu, tak interessu spokojen nebyl, by on jakž
dotčeno přede všema jinýma věřiteli v tou specialní hypothecu
právně uveden, vyslovených věcí tak dlúho užíval, dokavad by
k svému dluhu řádně nepřišel. Toho nezměnitedlné ujištění jest
můj obyčejný secret a vlastní mej ruky podpis. Jenž se stalo
ve Strážnici dne 13. máje 1730.
L.S. Andris Švenda,
mynář rohatecký
Inprotocollirován do těchto knih dne 27. Febr[uarii] 1731
za purgmistra p[ana] Antonína Duraje.
Tento protocoll nic neplatí, poněvadž Andris Švenda p[anu]
věřiteli o ty 100 zlr spokojil. Vypsáno d[ne] 23. Junii 1732.
f 16b
Leta Páně 1740 dne 21. Junii za purgmistra Joannesa Richtra
a spoluradních toho času majíce dotčený grundt ut supra p[an]
Andris Švenda, takový nechtíce delej držeti odprodal ho z svej
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dobrovolnej vůle p[anu] Antonínovi Klemovi, mlynáři
strážnickému, za summu dvě sta rýns[kých]. Kteréžto peníze
prodavač p[an] Andris Švenda náležitě přijal a proto tenž
grunt se p[anu] Antonínovi Klemovi za vlastní a dědičný
připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne
a leta ut supra.
Rukojmě za opravu grunt u toho a placení povinnosti p[an]
Andris Weiner a p[an] Václ[av] Košvitz S.R.S.a N.
Přípis Antonína Jana Klema
Leta Páně 1779 dne 29. máje za purgmistra pana Jozefa
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce zvrchu psaný
p[an] Antonín Franz Klem grunt ut supra od pana Andrise Švendy
ukúpený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej vnukovi
svému Antonínovi Janovi Klemovi, pozůstalému synovi po
neb[ožtíku] Antonínovi Urbanovi Klemovi, ze všema na domě tom
majícíma mobiliama, nechť oné v čemkoliv by se vynacházely,
jakož taky rola, zahrady neb štěpnice a lúky (vymínějíc
samotné vinohrady, z kterýma on dálejc
f 17a
dle libosti disponirovati mocti sobě per consessum obmezuje)
ostatek vesměs za svého živobytí a tím spůsobem daruje a
zanechává, aby on vnuk Antonín Jan Klem předně matku svou
Barboru, jak dlouho jí Bůh při živobytí zachovati ráčí,
nákladem svým vyživoval a potřebně šatil, jakož taky dálejc
sestrám svým, jmenovitě Barboře, Thekly, Anně a Jozefě každej
po dvouch stách rýnských při dospělosti jich bez oddalování
proti quitanci vydal, následovně všem pospolu osum sto
rýnských vyplatil. A podle toho vše dle řádu sobě za dědičné,
kdež přísluší, připsat a odevzdat dal, jakž k tomu cíli a
konci taky syna svého Ignáce Klema on p[an] Antonín Franc Klem
z Ostroha, kdežto mlynářem jest, jménem svým splnomocněného
sem odeslal a předstojící vůlu obšírnějc vyslovit nechal. Což
když na ten před psaný spůsob přijati on Antonín Jan Klem
osobitě přítomný jsouce se declariroval, týž grunt (mimo rol,
štěpnice, zahrady a lúky, které vzlášť se připisujú) se jemu
Antonínovi Janovi Klem za vlastní, volný a dědičný tímto
purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel
Večeřa a pan Pavel Paravičiny Sl.R.S.V.a N.
Cautions Instrumentum
Ich Anton Johann Klem urkunde und bekamme für mich meine Erbin
und Nachkommen in Kraft gegenwärtigen Cautions Instrumenti
offentlich vor jedermäglich, abe sonderlich, abe de worts
Tomöthen.
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Dernach eine Löblich N.Or. Tranksteuer Administration mich
als Tranksteuer Filial Einneheures Adjuncten
f 17b
zu resolviam gemühet hat und es dabei ersordelrich sein vide,
daß ich occasione dieses mir anvertrautes Amts zur allfaligen
Sicherheit eine rechtliche cautionem p[e]r Zwei Hundert Gulden
Rh. dennen nicht einbringen soll.
Als Thue diesenach der obmentionirt Löb. N.Or. Tranksteuer
Administration zu besagten Ende hiemit obigen 200 fr rh. ein
wahres Unverstand und Hypothec mein eigenthümliches in der
Marggraftum Mähren Hradischer Kreises gelegenen Stadt
Strassnitz ob dem Platz sub conscriptionis No 372 befändliche
neben Herrn Ignatz Wolgart und Herrn Johan Seidl stehende auf
2 Stok hoch gebaute mit Dach Zigeln eingedekte Weichauks
berechtigte bishere keine Schulden, unterliegende Burgerhauß,
dergestalten constituiren und verschreibene, daß install ich
wider allbesseres Vermuthen in Abführung der Cassa Gelder oder
sonstiger Manipulations Schuldigkeiten meistweilen unrichtig
bestunchen und hieraus dem Hofen aeraris superer Nachtheil
zugefüget wurde hochdieselbe guten stug, macht auch all
ergebene Recht haten solle, sieh an diesen meinen Hauß nach
Maat der vergeschriebenen 200 fr sub paratisima Executione
regressiren und allerdings zehlhaft machen zukommen. Werwider
mich keine Ausflucht weder einige Rechts wohlthaten Schützen
noch Schirmen sollen, als welchen ich auf steuerlichste das
entsage und denen selben auch begeben haben wile. Alles
getreulich und ohne Gefahrde.
Zu dessem Urkund habe ich dieses gegenwärtige Cautions
Instrumentum nicht nur allein eigenf 18a
händig unterschrieben und mein gewöhn. Petschaft eingedrucket,
sondern auch einen Wohlweissen Stadt Rath gezimmend ersuchet,
dieses Cautions Instrumentum in dem Stadt Grund Buch auf
sothanes mein Hauß gehörig praenotiren und desrselben
Cortificat zur Glaubwürdigkeit hierbei anfügen zu lassen.
Straßnitz d[en] 24. Novembris [1]781.
Anton Joh[ann] Klemm
Daß gegenwärtiges Caut. Instrum. in dem Grund Buch des
Rings N. 2 fol 23 in denni prioritate vorgemerket worden und
dieses pro Hypotheca ernannte Hauß vernigstens Ein Taußend
Gulden Rh. in Werth betragen bestättiget unsere hierunten
gestellte Stadt Rathliche Namens und Insigelt Fertigung.
Straßnitz die et anno ut supra.
Burger. und Rath Insigl
J. Mihatsch, syndicus
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Přípis paní Theresii rozenej z Bertelli, provdatej za p[ana]
Antonína Klema
Leta Páně 1784 dne 17ho měsíce září za purgmistra pana
Františka Gatty a spoluradních jeho toho času předstoupil před
Jich Opatrnost pány pan Antonín Johann Klem, měšťan
strážnický, uctivě přednesl, kterak on majíce dům ut supra
spolu s rolma, s zahradú, s štěpnicí a s zelnicí per actum
inter vivos s tou výminkú a povinností sobě připsaný a za
vlastní odevzdaný, aby z tohož jemu odevzdaného hospodářství
nejenom matku svú Barboru až do smrti její potřebně živil a
šatil, nýbrž aby taky sestrám svým Barboře, Thekly, Anně a
Jozefě každej po 200 zlr, vesměs pak všem 800 zlr při
dospělosti jejich na hotově vyplatil. Nyní týž dům z dobrej a
čistej vůle svej paní manželce Theresii rozenej z Bertalli
naproti těm od ní na hotově přijatým 500 zlr docela postupuje
a zadává,
f 18b
však s tím vzláštním doložením, aby ona povinna byla, jestli
by dřívej sestry pana manžele jejího, a sice ještě Anna a
Jozefa, s svou předěj psanú praetensi spokojené a tak, jak již
Barbora a Thekla vybavené jsou, podobným spůsobem vyplacené
nebyly, jednej každej dvě sta rýnských složiti, k tomu dluh u
p[aní] vdovy Klingeistovej p[e]r 100 zlr a u p[ana] Ant[onína]
Košvica p[e]r 100 zlr na sebe k vyplacení přejati. Ostatně
toto odevzdavatel domu ut supra p[an] Antonín Johann Klem sobě
per expressum obmezuje, že kdyby zmíněná paní manželka jeho
dřívej nežli on pan manžel Ant[onín] Joh[ann] Klem ze světa
smrtí zešla, aby týž dům zase jemu p[anu] manželovi cum onere
ut supra naspátek připadl. S tím tehdy přítomný grunt neb dům
ze vším od starodávna majícím právem se jí paní Theresii,
manželce p[ana] Ant[onína] Joh[anna] Klema za vlastní, volný a
dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností
pan Johann Tyml a p[an] Jozef Horný S.R.S.V.a N. u přítomnosti
obojí strany.
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3 Dům Ho[n]za Jonáše barvíře

f 19a

Letha Páně 1584 podli zápisu knih starých sirotčích
červených v listu 61 vejš psaný Honz Jonáš barvíř koupil jest
dům svůj po n[ebožtíku] Václavovi Kaménkovi zuostalej za summu
245 zl.
Na kteroužto summu týž Honz Barvíř vyplnil závdanku a peněz
purkrechtních od letha ut s[upr]a až do letha 1597 summy
170 zl a tak ještě dopláceti zuostává od letha 1598 placením
každého roku při Vánocích po 10 zl summy 75 zl.
Z toho náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Václava
Kaménka 64 zl a naposledy Andresovi Šmitovi, kterýž jest
z toho domu zběhl, mimo zplacení dluhův zuostává se 11 zl.
Odevzdává se ten dům za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské Jiřík
Zvěřina, Jiřík Hleděný, Tomáš Zajda, Jan Sokol stolař, Jan
Kavka a Jan Zámečník S.R.S.N. Act[um] ut supra.
Leta 1598 položil Honz Janoš barvíř za duom svůj 10 zl.
Ty sou přijaty na si[rotky] n[ebožtíka] Václava Kaménka.
Leta 1599 položil Hanns Barvíř za dům svůj 10 zl.
Ty sou přijatY na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kaménka.
Leta 1600 položil Honz Barvíř za dům svůj 10 zl.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kaménka.
Leta 1600 položil Honz Barvíř za dům svůj 10 zl.
Ty sou přijaty na s[irotky n[ebožtíka] Václava Kaménka.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Jíra Barvířů
položil za dům na si[rotky] ne[božtíka] Václava Kaménky 10 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Jíra Barvířů
položil za dům na sirotky n[ebožtíka] Václava Kaménky 4 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Jíra
Barvířů za dům na sir[otky] ne[božtíka] Václava Kaménky 10 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jíra Barvíř
položil za dům na sir[otky] ne[božtíka] Václava Kaménky 10 zl.
f 19b
Letha Páně 1606 když týž Jiřík v ten nešťastný vpád od
nepřátel zabit byl, po smrti jeho takový dům zhořelý připadl
podli přísudku právního na Kateřinu, vdovu pozůstalou po týmž
Jiříkovi. A poněvadž zhořelý byl, puštěn jí na placení po
5 zl, za nějž toliko vyplniti má počnouc platit od letha 1608
polože 6 zl, potom po 5 zl, obci městské 11 zl a Janovi
Janošovi, bratru Jiříkovýmu, 100 zl. A vdadouc se táž Kateřina
za Jiříka Hulínskýho, to jich na něm měla, jemu projevila a on
spolu s ní to placení na se přijal a platiti se uvolil. Kterýž
jest jemu od ní prodán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho požáru, opravu, placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu a obci náležité Nikodym Frozín,
Tobiáš Sloup, Simeon Blanařů a Václav Chládek S.R.S.N. Stalo
se v pátek před s[vatý]m Václavem letha 1606.
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Letha Páně 1608 Jiřík Hulínský položil za dům k obci
městské 6 zl.
Letha ut s[upra] za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan
Janoš k žádosti Jiříka Hulínskýho a na přímlu[vu] pana
purgmistra, pánů i jiných dobrých lidí, rukojmí svrchu psaných
odpustil Jiříkovi na posledních penězích 20 zl. A tak Jiřík
Janovi za ten požár vyplniti povinen bude toliko summy 80 zl.
Letha svrchu psaného den s[vatéh]o Valentina Jan Jonášů jak
by měl na tom požáru spravedlnosti své podle ut s[upra]
zapsání 80 zl, ty všecky peníze prodal jest Jiříkovi
Hulínskýmu, každý zlatý po 7 gr, čehož učiní hotových 18 zl
20 gr. A tak Jan Jonášů na tom domě nic více nemá a Jiřík
takový dům zouplna a docela zaplativ za něj žádnýmu nic dlužen
nezůstává. Stalo se za purgmistra Bartholoměje Šlechty a spolu
pánův radních jeho letha a dne ut s[upra].
f 20a
Letha 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních
jeho Pavel Hulínský z města Ustopeč majíce dům na městě
Strážnici zaplacenej a po otci svém nápadem přišlej, takový
jest prodal podle přátelskej smlouvy Nazarovi Catymu za summu
200 zl mor[avských]. Závdanku jemu dáti má 30 zl mor[avských],
ostatní summu placení každoročně po 6 z l mor[avských] až do
vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní Lorenc Pyskovský, Jiřík Santal, Václav Lazebník jinak
Schneller S.R.S.a N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a
dne ut s[upra].
Tak jakož jest Václav Šneller lazebník na místě Anny
manželky své, pozůstalé dcery po neb[ožtíku] Janovi Hulínském,
na domě ut supra po strýci jejím Pavlovi Hulínském polovic
nápadu, totiž 100 zl, jmíti chtěl, poněvadž pak Nazar Celsus
Gatty, který Zuzannu, starší dceru po dotčeným neb[ožtíku]
Janovi Hulínským, za manželku sobě pojal, že neb[ožtík] Pavel
Hulínský ještě za živobytí svého v domě pana Jiříka Praštka
ten všechen nápad těch 200 zl, na tom domě vlastně
přináležející, jich jmenované Zuzanně manželce i dítkám jeho
z svej otcovské lásky a dobré vůle své daroval, živým a
hodnověrným svědomím se prokázal.
Za druhé uznávajíc také (i bez toho) vejš psaný Václav
Šneller, že po vyhoření i také předtím týž dům Nazar Gatty
z dosti velikým nákladem vystavěl a že by jemu podle jiných
sousedův polovice svrchu psané summy podle milostivého
poručení J.V. paní hrabinky
f 20b
spuštěno býti mělo, od takového nápadu již řečený Václav
Šneller i na místě Anny manželky své a erbův svých dobrovolně
upustil a všechen Nazarovi Gattymu, manželce a erbům jeho
postoupil. Z kterýchžto příčin vejš jmenovaný dům témuž
Nazarovi Gattymu, manželce a erbům jeho za zouplna zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný se připisuje a dokonale odevzdává.
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Stalo se u přítomnosti obou stran při držaných posudcích za
purgkmistrovství Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho dne
3. Januarii 1659.
Letha Páně 1682 dne 31. Augustii za purgkmistra Václava
Kneyzla a spoluradních jeho pan Jan Gatty po smrti neboštíka
Nazara Gattyho otce svýho zaujmouce domu ut supra, který na
větším díle ruinyrován byl, jako také přednesouce před ouřad,
kterak nadepsaný pan Jan Gatty takový dům dvakráte jako znovu
vystavěl. Za takové vystavení podle jinších měšťanův za
vystavení se panu Janovi za zaplacené se vypisují, tak jako by
vyhořel, polovičné summy 100 zlm, placením každoročně při
držaných posudcích po 5 zlm. Odevzdán za svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní pan Frantz
Čejka a pan Matouš Glogar SRSp a N.
Tento nápad takto se rozděluje s povolením ouřadu a
nápadníkův:
P[anu] Janovi Gattymu 120 zlm.
Mikulášovi Gattymu 20 zlm.
Frantcovi Gattymu 20 zlm.
Jiříkovi Lanzarovitz 20 zlm.
Martinovi Pauperovi 20 zlm.
f 21a
Při tomto zápisu tato pamět se činí, že nápadníci Janovi
Gattymu ze svého nápadu po 5 zlm upouštějí, kteréžto Janovi
Gattymu za zaplacené se vypisují 20 zlm.
Dne 8. Februarii 1683 při posudcích za purkmistra pana
Martina Frantzka zaplatil p[an] Jan Gatty nápadníkům, předně
na sebe porážejíc 1 zlm, na Františka Gattyho 1 zlm, na Jiříka
Lanzariča 1 zlm a na Martina Paupera 1 zlm, v summě 4 zlm.
Letha 1685 dne 28. Februarii za purkmistra Martina
Frantzeka a spoluradních jeho stalo se náležité porovnání a
přátelské domluvení mezi p[anem] Janem Gatty a Jiříkem
Lanzaričem a Martinem Pauperem, vlastními švagry, v příčině
nápadu na domě po jejich otci již v Pánu odpočívajícím, na
němž nadepsaný p[an] J[an] Gatty dokonalým hospodářem zůstává,
že totižto jmenovaný p[an] Jan Gatty za 15 zl mor[avských]
Jiříkovi Lanzaričovi nápad jeho dal hotových dvanácte zlr a
Martinovi Pauperovi taky za 15 zl mor[avských] devět zlr, ato
z švagrskej lásky. Z tej příčiny na časy věčné a budoucí ani
oni, ani potomkové jejich, ani žádný z přátel nic víc na
častěj opakovaném p[anu] Janovi Gattym že praetendirovati nemá
a nebude. Tento zápis toho potvrzuje dne a letha ut supra.
Téhož letha a dne ut supra ačkoliv o třetí nápad a díl
p[an] Jan Gatty z bratrem svým vlastním Frantzem Gattym
domlouviti se nemohli, než se nadepsaný zápis udělal. Však
předce potom přátelsky se porovnali a dal jemu Francovi za
patnácte zl mor[avských] hotových devět zlr a tak taky víc nic
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ani on, ani potomci jeho na něm a na domě jmenovaném
praetendirovati nemají a mocti nebudou. Stalo se za
purkmistrovství Martina Frantzeka a spoluradních jeho dne
28. Februarii 1683.
f 21b

Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra p[ana]
Hendrich Bartelsmanna a spoluradních toho času držitel gruntu
ut supra p[an] Johannes Gatty nechtíce ho věcej držeti,
odprodal ho panu Jozefovi Durayovi spolu i s tím průjezdem,
který od gruntu sub Nro 3 ad finem folio 1332 druhého dílu
knih purgkrechtních předměstí strážnického nyní Ondřeje Žilky
opsáno jest, za summu sto a třicet rýnských. Kteréžto peníze
poněvadž p[an] Jan Gatty přijal, pročež nyní se jemu za
vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav
Košvitz a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
f 22a
Přípis pana Jozefa Horného
Leta Páně [1]770 dne 13. Septembris za purgmistra pana
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu
radního nahoře psaný p[an] Jozef Horný a slušně přednesl,
kterak on ten po neb[ožtíku] Jozefovi Durayovi zanechaný dům
při právní a veřejné licitaci jakošto skliorimum offirens et
solonis za summu 670 zlr odkoupil, přitom uctivě žádal, aby
jemu ten dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu
p[anu] Jozefovi Hornému s tím na něm od starodávna majícím
právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko]
králov[ské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an]
Johann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku
ut supra.
Přípis pana Johannesa Seidl
Leta Páně 1780 dne 27. mněsíce září za purgmistra pana
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce pan Jozef
Horný dům vejsadní ut supra právně ukúpený a pořadně připsaný,
takový z čistej vůle svej odprodal panu Johannesovi Ignác
Seidl, ten čas na statcích královského hlavního mněsta
Holomouce, a sice v Skrbeni dobře zaslouželýmu obročnímu, za
summu sedumset osumdesát rýnf 22b
ských. Kteréžto peníze když prodavač k rukám svým, a to sice
při ouřadě purgmistrovském, ihned na hotově přijal, následovně
tím samým kup ten a respective prodej svou sílu a moc zrůstl,
opáčený dům spolu i s tou na Trávníkoch z pastviska učiněnou
zelničkú podle Fr[ance] Juri a Martina Kaštánka ležící se jemu
Johannesovi Ignacimu Seidl za jeho vlastní, volný i dědičný
řádem purkrechtním připisuje a odevzdává. Jedině poněvadž
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prodavač k pohodlnému vystěhování sobě termín od Jana příštího
[1]781 roku vzal a ten jemu od kupce popřítý jest, tuto se
obmezuje, že on prodavač taky tak dlouho contribuci a jiné
povinnosti vypláceti povinen býti má.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan
Johann Tyml a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
f 23a
Přípis p[ana] Leopolda Melcer
Leta Páně 1783 dne 22. máje za purgmistra pana Jana Ježíka
a spoluradních toho času majíce pan Jan Ignaci Seitl dům
vejsadní ur supra sub No militari 373 spravedlivě ukúpený a
pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej zase odprodal
p[anu] Leopoldovi Melcer, ten čas sládkovi u mil[ostivé]
vrchnosti strážnickej, za summu sedum sto rýnských tím
spůsobem, aby kupec namísto jedno sto rýnských syna pana
prodavače Jozefa Seitl nejenom sladovnického řemesla vyučil,
anobrž taky při poctivém cechu jak přípovědní, tak výpovědní
patřící peníze zaplatil a přes celý čas učení jemu synovi
potřební vyživení neb kost bez všelikého ouplatku náhrady
dával, na ostatních šest sto rýnských ale obligaci
s vyrozumívající se jedno čtvrtletní jednej neb druhej stránky
výpovědí v obyčejným spůsobu á 4 p[er] c[en]to vyhotovil a tak
k rukám pana prodavače odvedl. Ostatně co se všelikých jak
královských, zemských, tak vrchnostenských a městských
povinností neb poplatků dotýče, takové začínajíc od prvního
Julii tohoto běžícího 1783 roku kupec p[an] Leopold Melcer
vybavovati, až potud ale prodavač pan Jan Ignaci Seitl vše
v pořádek uvésti, následovně dům od všelikého reštu čistý jemu
p[anu] Leopold Melcer odvésti se zavazuje. S tím tehdy dům ut
supra i s jednou k němu přináležející zelničkú na Trávníkoch
vedle
f 23b
France Juriho a Martina Kaštánka ležící se jemu p[anu]
Leopoldovi Melcer ze vším od starodávna příslušejícím právem
za jeho vlastní, volný a dědičný, v ničem dosavad nezávadný
dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení povinností
královských, zemských, vrchnostenských i městských pan Jozef
Dvořák a p[an] Pavel z Paravičinů, kdežto jmenovaný p[an]
kupec k zápisu přítomnému namísto sebe pana Bernarda Bouckýho,
bejvalého purkrabího panství Strážnice, jest splnomocnil,
v jehožto přítomnosti vše konáno a psáno dne a roku ut supra,
a tak jak p[an] prodavač, tak p[ana] kupce jménem plnomocněný
podáním ruky vlastní kup a prodej tento dokonale přisvědčil.
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4 Dům Matyáše Prahenusa

f 25a

Letha Páně 1598 Matyáš nadepsaný koupil dům z půl lánem
roli, loukou u hatí lideřovských, z štěpnicí za pivovarem od
urozeného pana Jana Okrutského z Okruta, ouředníka na
Strážnici, též od purgkmistra a rady města Strážnice, po
n[ebožtíku] panu Jiříkovi Hleděnohorským zůstalej, za summu
800 zl. Závdanku položil poručníkům statku Hleděnovského
100 zl, ostatek dopláceti má pořadně rok po roku při Vánocích
od letha 1598 po 60 zl až do zaplacení summy ut s[upr]a.
Odevzdán jemu ten dům za volný a svobodný za purgmistra Jana
Sokola
Rukojmí za placení, za opravu domu a povinnosti panské Jan
Sokol stolař, Jan Vlasák, Václav Reymundt, Tomáš Kraus, Jan
Remeš, Martinus Rožmberský S.R.S.N. Act[um] ut s[upr]a.
Leta Páně 1598 při Vánocích Matyáš Prahenus položil za dům
a statek ut s[upr]a 60 zl.
Ty přijali Jan Skřičkovský a Jakub Vlachův, poručníci
statku ne[božtíka] Jiříka Hleděnohorského za purg[mistra]
Tomáše Grausa (škrtnuto a přepsáno: Matyáše Prahenusa).
Leta Páně 1599 při Vánocích Matyáš Prahenus položil za dům
a statek ut s[upr]a 60 zl.
Ty přijali vyslaní od pana purgk[mistra] a rady města
Kroměříže na sir[otky] n[ebožtíka] Fridricha Hleděnohorského
za purgk[mistra] Tomáše Krausa.
Letha Páně 1600 za purgmistra Martinusa Rožumberského
Matyáš Prahenus položil za dům a statek ut s[upr]a 60 zl.
Ty přijali vyslaní od pana purgmistra a rady města
Kroměříže na si[rotky] ne[božtíka] Fridricha Hleděnohorského,
jmenovitě Samuel Šemelka.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matyáš
Prahenus položil za dům svůj a statek svrchu psaný za rok
[1]601, [1]602, [1]603 a [1]604 čtverých peněz po 60 zl, toho
všeho v summě 240 zl.
Z těch přijal pan Jiřík Hleděnohorský na díl svůj 120 zl a
pan Samuel Šemelka vyslaný od pana purgmistra [a] pánu města
Kroměříže na díl Ladislava sirotka 120 zl.
Jiřík Hleděnohorský z Častrova,
měšťan krom[ěřížský]

Samuel Šemelka,
měšťan kroměřížský m.p.
f 25b
Letha Páně 1606 Jich [Mil]osti poručníci sirotka a panství
strážnického prohlídajíc na tak hroznou skázu a pohubení,
naříditi milostivě ráčili to, aby lidé pro snadnější zase
stavení grunthů svých neplatili až letha 1608.
Letha 1608 v pondělí před památkou obrácením s[vatéh]o
Pavla na víru za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Prahenus položil za dům svůj 30 zl.
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Letha 1609 v pondělí po památce obrácení s[vatéh]o Pavla na
víru za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matyáš Prahenus
položil za dům svůj 30 zl.
Z těch dvojích verunkových peněz vydáno Bartošovi písaři
podle odvodu od pánů kroměřížských na místě s[irotků]
n[ebožtíka] Fridricha Hleděnohorského, jakž zápis pod pečetí
města Kroměříže ukazuje 58 zl.
A písaři od vydání těch 58 zl, po 2 den od každého zlatého
počítajíc, 16 gr 4 den.
A ouřadu od vydání těch 58 zl dáno 1 zl 13 gr 3 den.
Leta Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Pragenus položil za dům svůj 60 zl.
Ty sou vydány panu Jiříkovi a panu Tomášovi, písaři radnímu
města Kroměříže, vyslaným od p[ana] purgmistra a pánů města
Kroměříže na místě sirotka.
Jiřík Hleděnohorský m.p.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Prahenus položil za dům svůj za rok 1611 60 zl.
Ty přijal pan Ladislav Hleděnohorský na svůj díl za 2 leta.
Ladislav Hleděnohorský z Častrova m.p.
Téhož leta za téhož purgkmistra Matyáš Pragenus položil
panu Jiříkovi Hleděnohorskému za dvě leta, totiž za rok 1611 a
1612, jak kvitanci pod sekretem vlastní rukou jeho psaná
svědčí 60 zl.
f 26a
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Pragenus položil za dům svůj a za statek ostatních peněz, což
na díl pana Ladislava Hnleděnohorského náleželo, totiž 20 zl.
Kteréžto peníze p[an] Ladislav přijav již nic více na tom
domě nemá ani erby jeho. Protož tímto zápisem Matyáše kvituje
a svou vlastní rukou pod tímto zápisem se podepsal.
Ladislav Hleděnohorský z Častrova m.p.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty p[an]
Matyáš Pragenus položil dvojích verunkových peněz panu
Jiříkovi Hleděnohorskému, jakž jeho kvitoval pod sekretem
svým, jmenovitě 60 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty p[an]
Matyáš Pragenus položil za dům svůj a za statek ostatních
peněz, což na díl pana Jiříka Hleděnohorského náleželo, totiž
20 zl.
Kteréžto peníze pan Jiřík přijav již na tom domě a statku
nic nemá ani erbové jeho. Protož tímto zápisem p[ana] Matyáše
kvituje a svou vlastní rukou pod tímto záípisem se podepsal.
Stalo se 3. Junii 1614.
Jiřík Hleděnohorský z Častrova m.p.
f 26b
Letha Páně 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberského po
smrti Mathyáše Prahenusa Anna, vdova po něm pozůstalá,
ukoupila od ouřadu města Strážnice u přítomnosti nápadníkův
k tomu přináležejících dům vejsadní napřed psaný s půl lánem
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roli v Sedlským poli, s loukou na Veliké nad hatěmi
lideřovskými, s štěpnicí pod Starým městem, s achtelem
vinohradu v Růženné, s koňmi 4, s vozy 2 a s kuchynským i
jiným všelijakým domovním nářadím podle rozepsání v rejstrech
sirotčích při statku téhož neb[ožtíka] Mathyáše Prahenusa za
summu 871 zl. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo
636 zl 1 gr 1 den a tak zůstává za to dopláceti 234 zl 28 gr
6 den. Odevzdáno jí to všecko za volné a svobodné.
Rukojmě za placení i za jiné všelijaké povinnosti Balcar
Teyber, Jiřík Hulínský, Martin Jankho a Jan Jaroslavský
S.R.S.A.N.
Ta summa 234 zl 28 gr 6 den náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho 131 zl, placením od
letha 1617 po 5 zl.
A ostatek knězi Ondřejovi Sculteti, faráři lipovskýmu
náleží, totiž 103 zl 28 gr 6 den. Ty jemu podle zapsání při
statku neb[ožtíka] Mathyáše Prahenusa vyplniti má do
Velikonoci 1618.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položila
Anna, vdova po neb[ožtíku] Mathyášovi Prahenusovi, za dům a
statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho 5 zl.
Letha 1618 za purg[mistra] ut s[upr]a do dne 14. Septembris
Anna, vdova po nebožtíku Mathyášovi Prahenusovým pozůstalá, za
dům a statek napřed psanej přes díl svůj převzatej vyplnila
zouplna všecku tou summu, kteráž se odtud vyplniti měla, totiž
knězi Ondřejovi Sculteti, zprávci církevnímu v městečku
Lipově, jmenovitě 103 zl 28 gr 6 den, jakž se to v rejstřích
sirotčích při s[irotcích] n[ebožtíka] Mathyáše Prahenusa
zapsáno nachází.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mathouš
Kovářů, náměstek nebožtíka Matyáše Prahenusa, položil na místě
Anny manželky své za statek převzatý 5 zl.
Ty sou dány do statku nebožtíka Mikuláše Hrdého.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mathouš
Kovářů položil za dům a statek napřed psaný do s[tatku]
n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho 5 zl.
f 27a
Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho dům vejsadní napřed psaný s povolením
slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství
strážnicského, (aby k většímu spuštění nepřišel) prodán jest
Tomášovi Rojíčkovi [z] města Bzence za summu 350 zl i z loukou
1 na Velikej nad hatěmi lideřovskými k němu přidanou bez
závdanku, placení rok po roku počnouc letha přítomného 1634 po
15 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obecní všelijaké Lukáš Vaňků, Jan Kolíček,
Simeon Frankh, Jiřík Svoboda a Jiřík Přerovský mydlář
S.R.S.a N. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
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Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Thomáš Rojíček položil za
dům svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého peněz ročních
6 zl.
Ty sou vydány Martinovi Jankho na díl Alžběty manželky
jeho.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Thomáš Rojíček
položil za dům svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého
peněz ročních 6 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Tomáš Rojíček
položil za dům svůj 6 zl.
Ty přijal Matyjáš Voldřichů.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Tomáš Rojíček
položil za dům svůj 6 zl.
Ty přijal Jan Dvořák na místě manželky svej Anny.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Tomáš Rojíček
položil za dům svůj 5 zlm.
Ty přijal Jíra Koblížek za rok 1638.
Item položil týž Thomáš 6 zlm.
Ty přijal Jan Dvořák švec za rok 1639.
f 27b
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Thomáš Rojíček
položil za dům svůj 6 zl.
Ty přijal Jan Dvořák ze Starého města za rokh 1640.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] r[adních] s jistou vůlí a vědomím pana
Valentina Daniele Šreyera, ouředníka panství strážnického,
puštěn jest od něho tento dům témuž Jiříkovi Kopřivnickému
jsouc spuštěný za 200 zl a poněvadž zatím vyhořel, ještě se
jemu upouští 50 zl. A tak ostatní summu platiti má počnouc
máje při následujících posudcích, tehdy když jiní požárníci
platiti budou, po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaký povinnosti Martin
Janko, Jiřík Ratiborský, Matěj Žalud a Jan Dvořák S.R.S.a N.
Při tomto gruntu činí se pamět, jakož Tomáš Rojíček na
tomto gruntě 41 zl byl zaplatil, poněvadž jej netoliko
spustil, ale také klenutí z síně pobořil, kamení, mříže,
zámky, panty a jiné věci pobral i ze studně kamení a prodal,
tou příčinou to všecko tratiti má a držitel gruntu nic více
platiti nemá, toliko:
Nápadníkům nebo[žtíka] Mikuláše Hrdce mimo to, co
dobrovolně upustili, polovici ještě předních peněz 37 zl
15 gr.
A obci městské posledních peněz 112 zl 15 gr.
Leta Páně 1659 dne 2. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho Jiřík Kopřivnický položil za
grunth svůj 2 zl.
Ty přijal Jan Dvořák z Starého města.
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f 28a
Letha 1661 dne 6. Januarii položil Jiřík Kopřivnický, toho
času purgkmistr, za dům svůj 5 zl.
Ty přijal Jan Dvořák z Starého města.
Letha Páně 1683 dne 9. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho Anna, pozůstalá vdova po
neboštíkovi p[anu] Jiříkovi Kopřivnickým, přednesouce před
ouřad jistý zápis, kterak Jan Dvořák maje na domě ut supra
nápadu k dobírání 30 zl 15 gr, takových 30 zl 15 gr Anně vdově
Kopřivnický z dobré své vůle daroval. A tak Jan Dvořák na tomž
domě žádného práva nemá.
Dne a letha ut supra Anna nadepsaná vdova položila za dům
svůj k obci městské 2 zlm.
Ty přijal týž purgkmistr do počtu svého.
Letha Páně 1695 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předstoupíce Joannes
Menšík před ouřad města Stráž[nice] z šetrností se ohlásil, že
svrchu psaný dům, který všechen tenkrát na ruinu přišel a jen
toliko požár zůstal, staviti chce, kterýžto dům aby zase
k zvelebení přišel a povinnosti jak c[ísařské], panské i
obec[ní] nehynuly, nýbrž se zvelebo[va]ly, puštěn jest od
ouřadu města Stráž[nice] k stavení témuž Joannesovi Menšíkovi
za summu 150 zl bez závdanku a 200 zl se upúští na takový
spůsob, poněvadž všechen na ruinu přišel a jen požár zůstal,
k placení ročně nápadníkom po 5 zlm,
f 28b
totiž k obci města Stráž[nice] 110 zlm 15 gr, ostatek
nápadníkom po neb[ožtíku] Jiříkovi Kopřivnickým, totiž
39 ½ zlm. A tak se jemu za volný a svobodný připisuje i z tou
loukou na Veliké nad hatěmi lideřov[skými].
Rukojmí za stavení a povinnosti jak J.M.C., panské i
obec[ní] p[an] Joanes Gatty a Franc Čejka SRSVN letha a dne ut
s[upra].
Letha Páně 1706 dne 5. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa
Bíteského a spoluradních jeho Jan Menšík maje ten dům ut
s[upra] sobě odevzdaný, jakž zápis ut s[upra] ukazuje, takový
vystavil a zvelebil. Přindouce pak zasej tenž dům v roku 1704
skrz rebely Uhry k spálení a k púhej ruině, takový leže na
smrtedlnej posteli, jsou ještě při dobrém [vědomí], poručil
jej Antonínovi Hrabalovi, jestliž sobě dceru jeho Marynu
vezme, a to z tej příčiny, poněvadž ostatní sirotci
k zvelebení toho gr[untu] dostateční nebyli. I poněvadž
nadjmenovaný Antonín Hrabal dceru Marynu po smrti neb[ožtíka]
f 29a
Jana Menšíka sobě jest vzal, pročež podle testamentu tak
znějícího tenž dům jemu Ant[onínovi] Hrabalovi se připisuje a
odevzdává v tej summě, jak jej předek jeho odevzdaný a
připsaný měl, totiž v summě 150 zlm. Však z tou výminkú, tak
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jak testament ukazuje, aby matka z ostatními dítkami při něm
v domě místo do smrti měla, kdyby pak pro nesvornost její
spolu zbýti nemohli, aby jí vzlášť místečko vystavil. A
poněvadž ta lúka k domu patřící ve 18 zlr u Adama Bačíka jest
podstavena, takovú nadepsaný Ant[onín] k vyplacení přijal.
Odevzdán ten dům za volný a svobodný, placením ročně když se
jinší domy platiti budou po 2 zlm, 29 ½ zlm nápadníkom
Kopřivnickým, ostatních 110 zlm 15 gr k obci městské, dne a
leta ut s[upra].
Rukojmí za zvelebení gruntu a povinnosti všeliké p[an]
Šebestian Jarolím a Jiřík Jakubovský SRSN. Stalo se dne a leta
ut s[upra].
NB. K obci jsou přední platit.
f 29b
Letha Páně 1708 dne 18. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jana Stavinošky a spoluradních jeho poněvadž Antonín Hrabal
maje sobě dům ut s[upra] výsadní připsaný, z něho zešel a domu
tak spáleného na velikú ruinu přijíti zanechal, nic
nezvelebil, nýbrž ještě 6 zlr od Adama Bačíka na louku k domu
patřící vypůjčil, kterážto louka i s těmi 14 zlr, co
neb[ožtík] Jan Menšík vypůjčil, v summě 20 zlr jest
podstavena. Pročež aby dům ten do konce a do gruntu na ruinu
napřišel, nýbrž aby obec se rozmnožovala a užitky panské i
cís[ařské] a obecní růstly, popuštěn jest od vdovy Menšíčky a
prodán od ouřadu Francovi Kayserovi za 200 zlm bez závdanku,
toliko na stavení z tej summy se upúští a zde za zaplacené
vypisuje 50 zlm, ostatní summu platiti bude povinen předních
peněz k obci městskej 110 zlm 15 gr ročně po 5 zlm a
nápadníkom neb[ožtíka] Kopřivnic[kého] 39 zlm 15 gr ročně po
5 zlm. A poněvadž náklad v tom domě vnitřní od neb[ožtíka]
Jana Menšíka naložený za 24 zlr od op[atrných]
f 30a
pánů prošacován byl, kteréžto peníze nápadníkom téhož Jana
Menšíka patřiti by měly, že však ale louka od domu ve 20 zlm
podstavena jest, k tomu 16 ½ zlr rozličných restů zasedělých
zůstalo, pročež Franc Kayser protiv tomu nákladu 20 zlr
k vyplacení tu louku i ty rešta všechny na sebe přijímá.
Odevzdán jest jemu i z tou loukú nad hatěmi lideřovskými za
volný, připisuje [se a] odevzdává.
Rukoj[mě] za stavení domu a placení p[an] Jan Bíteský a
p[an] Mikuláš Hrst. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] Menšíčky
dne a leta ut s[upra].
Letha 1709 dne 18. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho Vavřín Trubecký uxorio nomine
majíc praetensi na gruntě ut s[upra] po matce ženy svej Evě,
dceři neb[ožtíka] Jiříka Kopřivnického, čtvrt toho dílu 9 zlm
26 gr 1 ½ den na leta budúcí k dobírání, takovú praetensi
sprodal Francovi Kayserovi, držiteli gruntu, za hotových 2 zlr
a tak se jemu zde za zaplacené vypisuje 9 zlm 26 gr 1 ½ den.
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Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních jeho majíce Frantz Kayser z gruntu ut
supra ještě k obci městské strážnické 110 zlm 15 gr alb na
letha spláceti, však že
f 30b
nadepsaný Frantz Kayser slušnú svú žádost před J[ejich]
Opatr[nosti] pány přednesl, aby takové peníze a praetensi
obecní skúpiti mohl. Na kterúžto jeho žádost a z ohledu
všelijakých štrapací, které jest mu skrs tou rebelantskú vojnu
pro obecní dobré (jsouce vachmistrem městským) jest měl,
takové peníze, totiž 110 zlm 15 gr alb, za hotových 18 zlr
jemu skúpiti dovolili a jemu je prodali. A tak ta summa
110 zlm 15 gr alb jemu se za docela zaplacené vypisují a obec
strážnická nic více na tomž domě praetendirovati nemá. Stalo
se dne a letha ut supra.
Letha Páně 1711 dne 2. Augusti za purgmistra p[ana] Pavla
Rychlíka a spoluradních toho času majíce na gruntě ut supra
nápadníci po neb[ožtíku] Jiříkovi Kopřivnickém ještě
k dobírání 29 zlm 18 gr rovným dílem, totiž po neb[ožtíku]
Václavovi Kopřivnickém Barbora a Tereza 9 zlm 26 gr 1 5/6 den,
f 31a
Franc Zajíček po matce svej Apolonie, dceři Jiříka
Kopřivnického, 9 zlm 26 gr 1 5/6 den a Cateřina Feldscharka a
nyní Škřivánková po otci svém Jiříkovi Kopřivnickém 9 zlm
26 gr 1 5/6 den, takové své praetensi odprodali p[anu]
Frantzovi Kayserovi za hotových, jakž následuje:
Barbora a Tereza což tak Frantz Kayser jim řemeslem
krejčířským oddělal spolu, totiž za 4 zlr,
Frantz Zajíček dle dobrovolnej smlúvy za 2 zlr 30 kr,
Cateřina Škřivánková za 4 zlr.
A tak nápadníci Kopřivnického nic více a žádný jiný na tomž
gruntě praetendirovati míti nebude, nýbrž držitel gruntu toho
Frantz Kayser bude míti grunt svůj docela a zouplna zaplacený.
Stalo se dne a letha ut supra.
Solutum.
f 31b
Letha Páně 1714 dne 21. Martii za místodržícího purgmistra
p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času majíce grunt
ut supra Frantz Kayser svůj vlastní a docela a zouplna
zaplacený, takový z svej dobrovolnej a manželky svej vůle
prodal p[anu] Carlovi Kayserovi bratru svému, na ten čas
purgmistru města Strážnice, za hotových tři sta třiceti šest
rýnských spolu i s jednou loukú nad haťama lideřovskýma na
Veliké vedle Michala Gajdy a z druhej strany Kašpara Najmona
ležící. Kteréžto peníze poněvadž jmenovaný Frantz Kayser
náležitě k rukám svým přijal, týž grunt spolu i s tou
jmenovanou nahoře loukú se nadepsanému panu Carlovi Kayserovi
připisuje a odevzdává za volný, svobodný, docela zaplacený,
též žádnému v ničem nezávadný.
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Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Philip
Černý a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti
obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Leta Páně 1741 dne 7. Martii za purgmistra p[ana] Carla
Dedela a spoluradních toho času gruntu ut supra
f 32a
držitel Carl Kayser odemřel zanechajíce po sobě dvouch synů,
totiž Carla a Jozefa, kterým mocí své poslední vůle grunmt ut
supra odporučil, totiž každému polovic. Kteřížto synové, totiž
Carl a Jozef, nechtíce ten grunt držeti z svej dobrovolnej
vůle odprodali ho Michalovi Lintnerovi za summu dvě sta devět
rýnských s tou výminkú, aby on, totiž Carl, dokavat se jemu za
půl gruntu toho docela summa nesložila a Jozef pokavat by
k místu svému nepřišel, v tom gruntě obydlí bez všeho platu
měli, na čemž obě strany (jak přiložený psaný contract
proukazuje) sou přestaly. A tak nyní ten nahoře psaný grundt
vejsadní se připisuje a odevzdává Michalovi Lintnerovi za
svobodný, volný a dědičně zaplacený. Stalo se dne a leta ut
supra u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel
Svoboda a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N.
Leta Páně 1747 dne 18. Febrzarii za purgkmistrovství pana
Filipa Ignáce a druhých pánů spoluradních koupil Jozef
Vychodil od Michala Lintnera před opsaný dům za dvě stě
rejnských hotových peněz se vším k němu od starodávna patřícím
právním příslušenstvím. Pročež
f 32b
se jemu takovej dům za vlastní, volný a dědičný připisuje,
přitom pak taky k tomu domu patřícího práva podotknuto jest,
že ten z vyjdoucího domu vedle Jana Vašíčka domu mocí
burgrechtu Bednářskej ulice folio 1302 majícího svobodný
průchod pro něho kupce jakož nynějšího possesora a jeho dědice
i všechny budoucí držitele tohož domu bez vší jakýkoliv
překážky ostati má. Act[um] die a[nn]o ut supra.
Za rukovníky spravování domu a poslušenství právu jsou
p[an] Ignác Filip a p[an] Jan Richtr.
Památka se činí, že za purkmistra pana Gottfrida Mayera a
spoluradních toho času dne 7. Martii 1750 roku jest p[an]
Jozef Vychodil proukázal, kterak ten výjezd qualitirovaný při
svém domě za purkmistra p[ana] Ignatze Philipa za deset
rýns[kých] od obce odkúpil a takové peníze
f 33a
jmenovitému p[anu] Ignatzovi Philipovi odvedl, které on ve
svém purkmistrovském počtě za příjem bere, který výjezd
16 sahů zdélky a 2 střevíce, pak jedenáste střevíců šířky
vynáší. Pročeš se takový výjezd p[anu] Jozefovi Vychodilovi za
jeho vlastní, zaplacený a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo dne a roku ut supra.
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Přípis Pavla Paravičina
Leta Páně 1769 dne 7ho Junii za purgmistrovství p[ana]
Karla Večeře a jeho spoluradních majíce Joseph Vychodil sům ut
supra, takový testamentaliter tím spůsobem dceři svej Anně
provdanej za Pavla Paravičina odporučil, aby ona matce svej
70 zlm vyplatila a všeckny za ním Josephem Vychodilem se
vynacházející dluhy spokojila. Když ale takový dluhy Pavel
Paravičin dílem zaplatil, ostatní zaplatiti se tuto zavázal,
odkudž se tento jmenovaný dům Pavlovi Paravičinovi s tím všem
právem, jak toho neboštík tchán jeho Joseph Vychodil užíval,
právně za jeho vlastní a volný i dědičný připisuje a
odevzdává. Stalo se na radním domě strážnickým u přítomnosti
vdovy Vychodilovej a Pavla Paravičina, před svědky p[ana] Jana
Wainera a p[ana] Jana Karáska dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.
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5 Dům Jakuba Janky Vlacha

f 35a

Letha Páně 1586 podli zápisu kněh starých bílých
purkrechtních v listu 17 Jakub Vlach koupil jest dům svůj od
p[ana] Jiříka Hleděnohorského bez závdanku za summu 300 zl.
Na tu summu vyplnil po letech peněz purkrechtních od letha
ut s[upr]a až do letha 1597 summy 180 zl a tak ještě doplatiti
zuostává od letha 1598 placením při každých Vánocích po 15 zl
summy všecké 120 zl.
Ta summa všecka náleží nápadníkům po n[ebožtíku] panu
Jiříkovi Hleděnohorským zuostalým. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Act[um] letha ut supra.
Leta 1598 položil Jakub Vlach za duom svůj poručníkům
n[ebožtíka] Hleděnohorskýho 15 zl.
Leta 1599 při Vánocích Jakub Vlach položil za dům svůj
15 zl.
Ty přijali vyslaní od pana purgk[mistra] a rady města
Kroměříže na s[irotky] n[ebožtíka] Fridricha Hleděnohorského
za purgk[mistra] Tomáše Krausa.
Letha 1600 při Vánocích Jakub Vlach položil za dům svůj
15 zl.
Ty přijali vyslaní od pana purg[mistra] a pánů
kroměřížských na s[irotky] n[ebožtíka] Fridricha
Hleděnohorského za purg[mistra] Martina Rožmberského.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho jakož Jakub
Janko Vlach ještě za svůj dům doplatiti povinen zůstával
75 zl, takový peníze pojednou zouplna a docela položil.
Ty přijali do Kroměříže pan Jiřík Hleděnohorský na díl svůj
37 ½ zl a pan Samuel Šemelka, vyslaný od pana purgmistra a
pánů kroměřížských, na díl p[ana] Ladislava Hleděnohorského
37 ½ zl.
A tak Jakub Vlach dům svůj zouplna a docela zaplatil a za
něj žádnému nic dlužen nezůstává.
f 35b
Po smrti neboštíka Jakuba Janky Vlacha napřed psaný dům
zhořelý dostal se na díl Kateřiny, vdovy pozůstalé po témž
Jakubovi Vlachu, na díl její. Kterýž jest jí od ouřadu odveden
za volný, svobodný i zaplacený odevzdán.
Martin Rožmberský pojav svrchu psanou Kateřinu za manželku,
po ní toho požáru dostav, prodal jej Jakubovi Filipovýmu
z Bučovic za summu 150 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce
10 zl a platiti ho má od letha 1609 při posudcích po 10 zl rok
po roku až do vyplnění summy svrchu psaný. Odevzdán mu za
volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravy, placení i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu a obci náležité Nikodym Frozín,
Martin Mračnů, Adama Kalina, Adam Hruška, Klimenth Kloboučník,
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Balcar Tayber SRSN. Stalo se za rychtáře Marice Kellera ve
středu po neděli Oculi letha Páně 1608.
Letha 1609 Jakub Filipů za purgmistra Bartholoměje Šlechty
položil za dům 10 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje šlechty Jakub Filipů
položil za dům svůj na 10 zl.
Takových 20 zl přijal Martinus Rožmberský.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Filip
Butčovský položil za dům svůj za rok 1611 a za rok 1612
dvojích peněz Martinusovi Rožumberskému 20 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Filip
Butčovský položil Martinusovi Rožumberskému za dům 10 zl.
Těch 10 zl dáno jest do statku neb[ožtíka] Jakuba Jankhy
Vlacha podle odvodu od Martinusa Rožumberského.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Butčovský položil za dům svůj Martinusovi Rožmberskému 10 zl.
Jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Bučovský položil za dům svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba
Vlacha 10 zl.
f 36a
Leta 1616 za purkmistra Martinusa Rožmberského Jakub
Bučovský položil [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha za
dům svůj 10 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Jakub
Bučovský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha
10 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Bučovský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha
10 zl.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Bučovský za dům svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha
položil 5 zl.
A jakož jest Jakub Bučovský za napřed psaný dům mimo
vyplacení vejš rozepsané po rocích dopláceti ještě pozůstával
všeho v summě 35 zl, takové všecky peníze od Jana, syna Jakuba
Jankhy Vlacha, jemuž peníze z téhož domu náležely, týž Jakub
Bučovský jest zkoupil, za kteréž dal jest jemu peněz hotových
24 zl.
A tak Jakub Bučovský má ten dům svůj zouplna a docela
zaplacený a za něj víc nic dlužen není. Actum dne 20. Januarii
1620 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jaroměřickýho.
Letha 1670 dne 7. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a
spoluradních jeho prodán jest požár po zůstalý po neb[ožtíku]
Samuelu Praščku od ouřadu svrchu psaného Jakubovi Žákovi za
summu 75 zlm bez závdanku, ačkoliv napřed psaný dům byl jest
za summu 150 zlm. I poněvadž dotčený Jakub Žáků jej zgrunthu
vystavěl, za vystavení (tak jakž se jinším za vyhoření polovic
upouštělo) jemu se 75 zlm poráží, z tej pak svrchu psanej
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summy každoročně (komukolvěk náležeti bude) po 2 zlm platiti
bude. Odevzdán jemu ten dům za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Michal
Reguli a Šimon Vytřasil S.R.S.a Neroz[dílnou].
Vedle poručenství neboštíka Jiříka Praštka náleží placení
obci.
f 36b
Leta 1672 dne 16. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického a spoluradních jeho Jakub Žákůj platí za dům ut
supra k obci mstské 2 zlm.
Takový přijal pan purgk[mistr] ut supra do počtu svého.
Letha Páně 1708 dne 13. Decembris za purgmistra p[ana]
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíce Jakub Žáků
z Janem bratrem svým a ze sestrú svú Kateřinú po smrti matky
svej až posavad na gr[untu] ut supra, však žádný z nich
dokonalým hospodářem ustanoven nejsouc, nýbrž mnoho
nesnadnosti mezi nimi se nacházíc. Aby tehdy grunt ten jedním
dokonalým hospodářem osazen byl a vidouc, že Jakub ještě za
živobytí ne[božky] matky z matkú se živil a hospodařil a ona
také i to v testamentu oným jeho za hospodáře míniti učinila,
k tomu také po smrti její on tom gruntě všelikých těškostí,
jak vojenských, tak jinších povinností čitedlný byl, pročež
také on za hospodáře na tom domě ustanoven a jemu odevzdán
jest v summě 150 zlm, placením ročně nápadníkom dole
poznamenaným při každých posudcích po 2 zlm, potom pak bratru
svému za jeho náklad, který společně na stavení téhož domu
provedli, položí ihned hotových 19 zlr a jeho podílu se za
zaplacené vypisuje 25 zlm. Odevzdán jest jemu za
f 37a
volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti, platu purgkrechtního i
gruntu zvelebení p[an] Samuel Nejeschleba a p[an] Jan Hlubocký
S.R.S.V.N.
Nápadníci:
Obec města Strážnice 73 zlm.
Jan bratr 25 2/3 zlm.
Sestře Kači 25 2/3 zlm.
NB. Pamět se činí, že Jakub sestru svú Kateřinu z jejíma
sirotky při sobě míti zaslíbil.
Letha 1710 d[ne] 2. Decembris za purgmistra p[ana] Carla
Kaysera a spoluradních jeho při držaných posudcích majíce
Jakub Žák obci strážnickej ještě 73 zlm dopláceti, však že
skrz tou rebelii uherskú ten k vyhoření a na ruinu spolu
z jinými jest přišel, aby tím lépeji stavěti mohl,
z společného snešení J[ejich] Op[atrnosti] p[ánů] jemu z tej
summy třetí díl se upúští, totiž 24 zlm 10 gr. A tak dle vejž
dotčeného spůsobu ročně po 2 zlm tu ostatní summu 48 zlm 20 gr
platiti má, na kterúšto tohož dne a letha obci
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stráž[nické] položil 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené
vypisuje 25 zlm 10 gr.
f 37b

Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra
Jakubovi Žákovi, jak zápis nahoře ukazuje, od J[ejich]
Opatr[nosti] pánů k possessi a držení uvedený, ten nadepsaný
Jakub Žák na něm zůstávajíce z něho do konce žádných
povinností spravovati nemohl, aniž jej co zveleboval, nýbrž
ještě vždy na větší a větší ruinu přiváděl a na něm všelijaké
rešta zaseděl, které po učiněném zúčtě na 30 zlr 8 kr se
vztáhly, totiž milost[ivé] vrchnosti za vybyté ovce a peníze
neodvedené 19 zlr, contrib[uci] a všelijaké obecní povinnosti
11 zlr 8 kr dlužen zůstal, aniž těch reštů nikterak zaplatiti
mocen byl, jakož taky všeliké praetensi na gruntě nápadníkom
ut supra nevyplácel. Pročež vidouc J[ejich] Opatr[nost] páni
že by toliko dalej a dalej do dluhu lezl a že toliko grunt by
v nic uvedl a na poroučení pana hejtmana, náměstka milostivej
vrchnosti,
f 38a
jakž toho přiložené poručení od pana hejtmana vysvětluje, tenž
grunt prodali Janovi Žákovi, bratru často psaného Jakuba Žáka,
jakožto prvnímu na ten grunt praetendantovi (dle nejvyžší
možnosti a dobrého svědomí, aby žádnému se křivda nestala) za
hotových 40 zlr. Z kterýchžto hnedt při odevzdávce ty
přednější nadspecifirované dluhy se poplatily a 9 zlr 52 kr na
právě, zdaliž by se ještě který dlužník hlásil, se
pozanechaly. Kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají,
grunt pak se jemu Janovi Žákovi odevzdává v summě prodajnej
jak nahoře, totiž 150 zlm, kteroužto summu bude povinen
platiti při každých posudcích ročně po 2 zlm srazíce svou
summu, která na něho přinde, totiž 25 2/3 zlm. Připisuje se mu
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností
p[an] Matěj Saltzman a pan Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
(Na přiloženém lístku:)
Poněvadž Jakub Žákh ze svého domu pro nedbanlivost jakh
císarské, takh panské povinnosti zbejvati nemůže a vždycky
dalej a více tenž dům spustuje, i taky větší rešty každodenně
činí, pročež se tuto z vědomím na ten čas mi[lostivé]
vrchnosti při ouřadu strážnickým purgmistrovským nařizuje, aby
vejš jmenovaný dům Janovi Žákovi jakožto prvnímu pretendentovi
dle spravedlnosti prošacován a jako lepšímu hospodáři v ruce
uveden byl
Act[um] na zámku Stráž[nici] d[ne] 11. Febr[uarii] 1712.
Gronner
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Nápadníci jsou:
Oběc města Strážnice 47 zlm 20 gr.
Sestra Kateřina 25 zlm 20 gr.
Jakub bratr 51 zlm.
NB. Z praetensi Jakubovej přinde Kači přidat 12 zlm 20 gr,
poněvadž spolu hospodařili.
f 38b
Letha Páně 1714 dne 13. Maii za purgmistra p[ana] Carla
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Žák grunt ut supra
sobě připsaný a na něm praetensi peněz verunkových 25 zlm
20 gr alb, takový z svej dobrovolnej vůle prodal panu Petrovi
Joannesovi Alojsimu Parthey i s tou svou praetansi za hotových
šedesáte dva rýnské, které toliko za vystavení a za jmenovanú
praetensi 25 zlr 20 kr se počítají, grunt ale ten se připisuje
v summě verunkovej ostatní 124 zlm 1 gr, kteroužto summu bude
povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm, totiž obci
městskej 47 zlm 20 gr alb, Kateřině Žákovej 38 zlm 10 gr alb,
Jakubovi Žákovi 38 zlm 10 gr alb. Odevzdává se jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel
Kayser a p[an] Philiph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
NB. Pamět se činí, kdyby týž grunt na prodej přijíti měl,
tehdy aby Jan Žák k kupu předek měl.
Contrib[uci] od začátku roku 1714 p[an] Parthey platiti
povinen bude.
f 39a
Letha Páně 1714 dne 9. Junii za purgmistra p[ana] Carla
Kaysera a spoluradních toho času majíce na gruntě ut supra
obec městská praetensi 47 zlm 10 gr, takové jsouce toho
nevyhnutedlná potřeba prodali panu Petrovi Joannesovi Parthey
za hotových patnácte rýnských. Kteréžto se jemu nyní za
zaplacené vypisují, totiž 47 zlm 10 gr, a obec strážnická na
gruntě ut supra nic více co praetendirovati míti nebude. Stalo
se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1714 dne 12. Septembris za purgmistra p[ana]
Carla Kaysera a poručeného purgmistra p[ana] Philipha Černého
a spoluradních toho času majíce Cateřina Žáková 38 zlm 10 gr a
Jakub Žák 38 zlm 10 gr na gruntě ut supra praetensi, takové
z svej dobrovolnej vůle prodali panu Petrovi Partheyovi,
držiteli gruntu toho, každý za hotových dvanácte rýnských. A
poněvadž takové peníze jmenovaní praetendanti oba spolu 24 zlm
20 gr náležitě přijali, na gruntě ut supra nic více
praetendirovati míti nebudou a jemu tych obojí praetensi
76 zlm 20 gr alb na gruntě za zaplacené se vypisuje. A tak
jmenovaný
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f 39b
pan Petr Perthey bude míti týž grunt docela a zouplna
zaplacený a žádný více na něm nic praetendirovati míti nebude.
Stalo se z přítomnosti stran d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
Leta Páně 1730 dne 15. Novembris za purgmistra pana
Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupil na
rathaus města Strážnice urozený pan Joseph Klügl de Stahlberg
z císař[ského] svobodného města Schönfeldtu v německých
Čechách rozený a paní Catheřina, pozůstalá vdova po
neboštíkovi panu Petrovi Parthayovi, při slavném Hamiltonském
courasirském regementu bejvalý Carneth, přednášejíce, kterak
nadjmenovaný pan Klügl de Stahlberg dle dobrovolnej prodajnej
a kupnej společně zavřenej smlúvy koupil od dotčenej paní
Catheřiny Partayovej nadepsaný dům, tak jak nyní v mezech
svých obsažený jest, ze vším svým příslušenstvím, ze vším tím,
co na něm zaplaceno jest za summu hotovú dvě sta dvaceti dva
rýnské spolu s připojenú žádostí, aby
f 40a
jemu tenž dům podle řádu purgkrechtního do knih purgkrechtních
připsán a odevzdán byl. Což když nadepsaná paní vdova
Catheřina Parthayová dokonale a vše dobrovolně vyznala a
podobně jakožto prodavačka takový jemu panu kupcovi odevzdaný
bejti žádala, odevzdán a připsán a tímto se odevzdává ten
nahoře opsaný dům častěj dotčenému uroz[enému] panu Josephovi
Klügl za vlastní a dědičně docela zaplacený, bez všelikých
reštů zasezelých až do 15. Octobris přítomného 1730 roku, od
toho pak času, totiž od 15. Octobr[is] teprv pan kupec všechny
povinnosti jak císařské, tak panské, ano i obecní městské jako
jiný měšťan v okršlku města neb na rynku snášeti a vybevati
povinen býti má, nápodobně poněvadž dům ten do rynku a mezi
třiceti tři domy šenkovní a výsadní patří, všechny commoda
jako měšťan v rynku požívati má. Stalo se dne a leta ut supra
v přítomnosti obúch stran.
Rukojmě p[an] Václav Košvic a p[an] Carel Dedel
S.R.S.V.a N.
f 40b
Leta Páně 1740 dne 31. Octobris za purgmistra pana Hendrich
Bartelsmana a spoluradních toho času majíce v držení grunt ut
supra p[an] Jozef Klügl, takový prodal Carl Gattemu, který
nedadouce sobě připsat odprodal ho p[anu] Joannesovi
Petráskovi, kterýžto též namajíce dosavate sobě odevzdaný
odprodal ho zase p[anu] Jozefovi Bohuslavskému, ten čas u
mi[lo]stivej vrchnosti slátkovi, za hotových dvě sta rýnských.
Kteroužto summu poněvadž prodavač náležitě k svým rukám
přijal, pročež nahoře psaný grundt nyní za vlastní a dědičně
zaplacený se připisuje a odevzdává jemu p[anu] Jozefovi
Bohuslavskému u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
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Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých jak císařských
povinností, tak i obecních p[an] Václav Košvitz a Pfilip
Krajánek S.R.S.V.a N.
f 41a
Přípis domu p[ana] Josepha Křižana
Leta Páně 1755 dne 18ho Decemb[ris] za purkmistra p[ana]
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času majíce Joseph
Bohuslavský grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný,
takový ze svej dobrej vůle p[anu] Josephovi Křižanovi ze vším
na něm od starodávna majícím právem za summu čtyři sta
padesáte rýnsk[ých] odprodal a k svému svobodnému bydlení na
dvě leta v tej zadní sednici na dvoře sobě vymínil, kdyby ale
se prodavaču téhož gruntu spíše nejaké štěstí někde trefilo,
tak taková výminka beze vší záplaty skončena býti má. Pročeš
se nadepsaný grunt p[anu] Jozephovi Křižanovi za jeho vlastní,
volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císař[ských],
vrchnostenských a městských povinností p[an] Joseph Duray a
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran a
svědkův jejich p[ana] Ignatze Pfilipa a p[ana] Josepha
Haisika.
f 41b
Na tom gruntě od Josepha Bohuslavského Václavovi Sobotkovi
300 zlr a V.V. pánům P.P. Piarum scholarum zdejším 60 zlr
k zaplacení podlužných p[an] kupec Jozef Křižan na sebe vzal a
takové zaplatit se zavázal z kupní summy.
Solutum.
Die von Herrn Joseph Křižan d[e] d[ato] 1n April[is] [1]793
zu Handen des Herrschaft Strassnitzer Waisen-Amt aus gestellte
Schulderschreibung p[e]r 100 fr wird auf das ihm
eingenthümlich zugeschreibene Hauss primo loco grundbucherlich
zu erhaltung des sicherheit Pfanden vergemerket.
Grundamt Strassnitz den 8ten Februarii [1]794.
Joseph Horný, Grundtamte Verwesser
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6 Dům Šimona Sládka

f 45a

Letha Páně 1595 podli zápisu knih starých purkrechtních
červených v listu 115 nadepsaný Šimon Sládek koupil jest dům
svůj od Matěje Bobále za summu 300 zl.
Na to vyplnil Šimon Sládek Matějovi Bobálovi do letha 1593
purkrechtních peněz 45 zl 15 gr a obci městské peněz koupených
od Bobále také vyplnil do letha 1597 70 zl, což všeho učiní
115 zl 15 gr. A tak ještě Šimon Sládek ut s[upr]a zuostává od
letha 1598 dopláceti placením při každých Vánocích rok po roku
po 20 zl summy všecké 184 zl 15 gr.
Ta summa všecka náleží obci městské strážnické.
Rukojmí za placení, opravu domu a povinností panských Šimon
nemajíc, v tom se uvolil, jestliže by kterých peněz
purkrecht[ních] nepoložil, aby ouřad strážnický ten dům
prodali a z závdanku zadržalé peníze sobě vzali, i což by za
povinnosti panské neb obecní náleželo.
Actum letha a dne ut supra.
Letha 1598 položil Šimon Sládek za duom svůj obci městské
peněz koupených 20 zl.
Leta Páně 1599 Lida, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Šimonovi
Sládkovi, před rozdíly statku položila za dům 20 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho Kryštof
Kraus položil za dům 20 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Kryštof Kraus
položil za dům 10 zl.
Jakož jest Anně, dceři nebožtíka Šimona Sládka, z domu
tohoto po vyplacení obci městské, což na něm peněz zkoupených
náleží, vyplatiti se mělo summy 85 zl 15 gr, takové peníze a
spravedlnost svou propadla jest táž Anna podle obdarování na
obec města Strážnice, a to z příčiny té, že jest se zmrhala a
z gruntův panských do Skalice ušla a tam 2 pankharty porodila.
f 45b
Nadepsaný dům, jež po vpádu zhořelý, prodán jest panu
Mikulášovi Florianovýmu z Bojkovic, na ten čas purkrabímu na
Strážnici, s jednou roubanicí za summu 200 zl. Závdanku
položil hned při odevzdávce 5 zl, platiti ho má počna když
jiní požárové se platiti počnou při posudcích po 8 zl až do
vyplnění summy napřed psaný. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravu i placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Bartoš
Biskupický, Pavel Nejzchlebů, Martin Duchoněk, Daniel
Nedolevek, Simeon Blanařů a Jan Ráček S.R.S.N. Stalo se za
purgmistra Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho v outerý
po Narození Panny Marie letha 1607.
Ten svrchu psaný závdanek přijali pan purgmistr a páni na
obec městskou.
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Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních
jeho Mikuláš Florianů platí za dům svrchu psaný po 8 zl a
položil na summu prodejnou za rok 1608, 1609 a 1610 trojích
peněz 24 zl.
Ty sou přijaty na obec města Strážnice.
Leta Páně 1611 položil Mikuláš Florianů peněz ročních 8 zl.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Mikuláš Florianů za dům svůj 8 zl.
Za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a spolu pánův radních
jeho dům ten prodal pan Mikuláš Florian se vším
příslušenstvím, což na něm hřebíky přibito a hlinou zamazáno,
s jednou roubanicí Martinovi Vodičkovi, písaři obecnímu, za
summu, jakž jej sám měl, totiž za 200 zl bez závdanku a což na
tom domě pan Mikuláš měl zaplaceného, to všecko pustil
Martinovi Vodičkovi, platiti má ten dům rok po roku počna o
Vánocích leta 1613 po 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný,
při zápisu byly obě strany.
Rukojmě za placení, stavení a opravu toho domu, povinnosti
JM Páně i obecní osoby tyto: Nikodem Frozín, Tomáš Pěkník,
Daniel Nedolevků Simeon Blanařů, Klement Kloboučník a Matěj
Skalický jinak Večeře SRSN. Actum za rycháře městského Pavla
Zehulového v středu před památkou svaté Lucie leta Páně 1612.
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Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Vodička položil za rok 1613 a 1614 peněz za dům svůj 16 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Martin Vodička za grunt svůj peněz ročních 8 zl.
Letha Páně 1633 v středu po Božím Těle za purgkmistra
Šimona Tesařového a spoluradních jeho prodán jest ten dům ut
s[upr]a vejsadní na rynku, ten čas požár, s jednou roubanicí
za summu Martinovi Glogovské[mu] 130 zl bez závdanku, platiti
jej má když se jiní požárové platiti počnou každoročně po
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravu i placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Hulínský, Martin
Mráz, Jan Lazebníků a Václav Široký S.R.S.a N.
Letha Páně 1635 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka
Prašťka a spoluradních jeho ten dům napřed psaný požár, jakož
byl prodán Martinovi Glogovskému, kteréhož on pro nemožnost
svou postaviti nemohl, tehdy prodán jest zase týž dům vejsadní
s jednou roubanicí Lorencovi Johnovi za summu 130 zl bez
závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravu i placení a
povinnosti Je ho [Mil]osti Páně i obecní Florian Fitule,
Thobiáš Řemenář, Jan Hrbek a Jan Peška S.R.S.a N.
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Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Lorenc
John za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž při právě zůstávají
3 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Martina Mráza Lorenc John položil
za gr[unt] svůj ročních peněz 2 zl.
Kteréž při právě zůstávají.
f 46b
Letha 1642 za purgmistra Martina Mráza Lorenc John položil
za dům svůj a dal vína v penězích 8 zl 17 gr 1 den, kteréžto
víno přijal oznámený purgmistr do sklepu obecního a takové
peníze teprv jemu Lorencovi 1645 za purgmistra Pavla Nešporka
se vypisují.
Item roku 1645 týž Lorenc John položil k obci vína za dům
svůj v penězích 4 zlm. To víno jest za purgmistra Pavla
Nešporka přijato.
Letha 1625(!) za purgkmistra Martina Jankhy Lorenc John
položil za dům svůj a dal vína 3 vědra, v penězích 10 zl 8 gr
4 den, kteréžto víno z svrchu psaný purgkmistr na nejvyzšího
pana lejtenandta Stammera od regimentu J.M. knížete z Sasů,
jakž počet jeho purgkmistrovský téhož roku ut supra vykazuje,
přijal a takové peníze teprv jemu Lorencovi 1650 za
purgkmistra Jiříka Kopřivnického se vypisují.
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Letha Páně 1665 dne 9. Julii za purgkmistra p[ana] Lorence
Zajíčka a spoluradních jeho napřed psaný dům majíce Andres
Bítešský koupený za summu 130 zlm, na kterýž 1 ½ zlm byl
zavdal, však jemu v rejstrách purgkrechtních zapsán nebyl,
poněvadž rejstra purgkrechtní domu nebyly. Takový jest prodal
týž Andris Bítešský Janovi Černýmu za summu, tak jakž jej sám
byl ukúpil, i nemohouce a možnosti nemajíce povinnosti
zbývati, dle přiložený cedulky z poručení JVHM tomuž Janovi
Černému týž Andres jej podstoupil. Závdanek Jan Černý 1 zlm
15 gr byl položil, ostatní peníze z tej svrchu psaný summy,
kteréž ještě vyplatceny nejsou, po 4 zlr ročně k obci města
Strážnice spláceti se má. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za spravování domu a zbývání povinnosti všelijaké
Jan Sušický, Martin Patočka S.R.Sp.a ner[ozdílnou]. Datum na
rathauzi města Strážnice letha a dne ut sup[ra].
A[nn]o 1666 dne 15. Martii položil na svůj dům 15 gr,
kteréž purgkmistr Daniel Dašický přijal a takové do počtu za
příjem položil. A tak ty druhé 2 zl mor[avské] při příštích
posudcích položiti se uvolil.
Co se toho domu prodaje dotýče, ty peníze, které Lorenc
John vyplatil, náležeti budou pozůstalým sirotkům,, však s tou
conditi, když se nejprve zasedělé contributi JCMti zapraví,
druhé peníze všechny obci platiti náleží.
L[eta] 1667 9. Januarii nadepsaný Jan Černý položil na svůj
dům peněz ročních naproti summě 1 zlm, kterýžto p[an] Danihel
Dašický purgmistr přijal a do počtu za příjem položil.
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L[eta] 1669 23. Novembris Jan Černý položil na dům svůj
peněz ročních naproti summě 3 zlm, kteréžto poněvadž na
porážku dluhu obecního podstoupil, za nadepsané tři zlaté
6 zlm se Janovi Černému z povolením Jich Opatrnosti pánů
vypisuje.
Takové 3 zlm purgmistr Lorenc Zajíček jest přijal a za
příjem sobě položil l[eta] a dne ut supra.
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického Jan Černý platí za grunt svůj k obci městské 3 zlm.
Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého
přijal a náležitě za příjem položil.
Letha Páně 1685 dne 9. Novembris za purkmistrovství Martina
Frantzekha a spoluradních jeho ten dům napřed psaný, který
n[ebožtík] Jan Černý za svého živobytí vystavil, zas nětco
skrz neopravení sám, ostatek pak manželka jeho po smrti
spustujíc a sirotci po něm pozůstalí zvelebovati a povinnosti
J.Mti cís[ařské, J.Mti Páně i obecní zbývati nemohouc, aby týž
povinosti jmenované nehynuly a dům na ruinu nepřišel, J[ejich]
Op[atrnosti] p[an] purkmistr a p[áni] radní prodali jsou
Martinovi Žákovi za summu 160 zl mor[avských]. Závdanku tej
summy na porážku hned položil 10 zl mor[avských].
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Odevzdává se jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný.
Rukojmě za stavení, opravu jeho, placení i povinnosti
všeliké Václav Žarůšek, Jan John S.R.S.a N. Platiti jej má
každoročně při posudcích po 5 zl mor[avských].
Nápadníci jsou tito: obec města Strážnice, Jan John a
sirotci n[ebožtíka] Jana Černého. Stalo se dne a letha ut
supra.
Letha 1686 za purgmistra p[ana] Václava Žarůžka a
spoluradních jeho svrchu psaný dům majíce Martin Žáků koupený,
takový odprodal p[anu] Johanesovi Juráskovi za summu 160 zlm.
Závdanku jemu dal hned při odevzdávce 10 zlm. Odevzdán jemu za
volný a svobodný a v ničemž nezávadný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a placení i povinnosti všeliké
p[an] Mikuláš Šašek a p[an] Jiřík Peldřimovský. Platiti jej má
při každých každoročních posudcích po 5 zlm. Stalo se letha a
dne ut supra.
Letha 1695 dne 21. Aprilis za p[ana] purg[mistra] Mikuláše
Šaška a spoluradních jeho p[an] Joannes Jurásek majíce svrchu
psaný dům koupený, takový prodal Martinovi Machálkovi za summu
160 zlm. Závdanku jemu dal hned 18 zlm, platiti jej má při
každých ročních posudcích po 3 zlm obci m[ěstské] stráž[nické]
a nápadníkom.
Rukojmí za opravu domu, placení a povinnosti všeliké p[an]
Václav Škoda a pan] Mikuláš Hrdlička. Stalo se letha a dne ut
supra.
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Leta Páně 1699 dne 22. Maii za purgmistra pana Johannesa
Dašického Martin Machálek položil za dům ut supra k obci města
1 zlm. Za který jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení
dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli
obecní byl zapůjčil, vypisuje se 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1710 d[ne] 2. Decembris za purgmistra pana Karla
Kaysera a spo[luradních] majíce Martin Machálek na gruntě ut
supra k obci městské doplatiti 140 zlm 15 gr, však že tenž
grunt skrz tu nešťasnú rebelantskú vojnu spolu z jinými
vyhořen a na ruinu přišel, aby jej tím lepší opravovati mohl,
z tejž nadepsané summy 140 zlm 15 gr sráží se jemu za
zaplacené třetí díl, totiž 46 zlm 25 gr a tak jen 93 zlm 20 gr
jemu k zplacení budoucnému ročně jak prv po 3 zlm. Na kterúžto
summu d[ne] a letha vejž psaného klade obci strážnickej 1 zlm.
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Letha Páně 1714 dne 12. Martii za purgmistra pana Philipha
Černého a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Martin
Machálek svůj vlastní koupený, takový z svej dobrovolnej vůle
prodal Frantzovi Kayzerovi z jednú štěpnicí vedle Nekřtěnky a
vedle Jiříka Myšky ležící, k tomu domu od starodávna
přináležející, i s tím, co na něm vyplaceného měl za hotových
šedesáte rýnských. Kteréžto peníze poněvadž Martin Machálek
náležitě k rukám svým přijal, týž grunt se jmenovanému
Frantzovi Kayzerovi připisuje a odevzdává za volný a svobodný,
s placením ostatní hlavní summy při posudcích ročně po 3 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel
Hořák a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha
ut supra.
Letha Páně 1721 dne 4. Octobris za purgmistra p[ana] Jiříka
Myšky a spoluradních toho času Frantz Kayser, držitel gruntu
ut supra, předstoupil na rathaus města Strážnice přednášeje,
že jest z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal týž
grunt ut supra
f 49b
Lorentzovi Jäklovi, na ten čas mlynáři veselskému, i s tou
štěpnicí k domu tomuž přináležející vedle Nekřtěnky a p[ana]
Jiříka Myšky ležící, jakož taky s tím vším, co peněz
verunkových na tomž domě vyplaceného jest, totiž 47 zlm 25 gr
alb, kteréžto za vystavení se byly porazily, za summu hotovú
jedno sto rýnských. Dle čehož taky týž kupec Lorentz Jäkl
pokudž by za spoluoud v městě přijat bejti a grunt týž dle
dobrovolně zavřeného kupu jemu připsati se mohl, společnú radu
uctivě žádal. Pročež nejsouce v tom žádnej překážky, op[atrní]
páni jej za spolu měštěnína přijali a týž grunt se jemu
připisuje za vlastní, placením ostatní verunkovej summy 92 zlm
20 gr alb při posudcích ročně po 3 zlm. Odevzdán jest jemu za
vlastní.
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Rukojmí za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín
Duray a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Notandum. Prodavač všechny povinnosti a resta jak císařské,
tak panské i obecní až do posledního Septembris 1721 k placení
na sebe vzal a kupec teprv od 1ho Octobris téhož letha okrom
contrib[uci] za 1719, [17]20 a [17]21 rok, která však,
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jakožto pod polhocením v příčině vystalého ohně užívajícím
šacovaná, vyrozuměti se má.
Letha Páně 1722 dne 3. Novembris za purgmistra pana
Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupil na
rathauz Laurentz Jakl přednášejíce, že jest z svej i manželky
jeho dobrovolnej vůle prodal týž grunt slovoutnému panu
Carlovi Senior, bejvalému directorovi na hraběcím panství J.
Excel. pana hraběte de Czobor (titl), i s tou štěpnicí k domu
tomuž přináležející vedle Nekřtěnky a Jiříka Myšky ležící,
jakož taky s tím vším, co peněz verunkových na tomž domě
vyplaceného jest, totiž 47 zlm 25 gr alb, kteréžto za
vystavení se byly porazily, za summu hotovú tři sta dvacet
rýnských. Což taky tak přiznajíce nadjmenovaný pan kupec,
pokudž by jemu týž dům do purgkrechtu připsán byl a tak on za
spoluoud měšťanstva přijat byl, šetrně žádal. Pročež nejsouce
v tom žádnej překážky na odpor stojící, za spolu měštěnína bez
všechnej obtížnosti přijat jest a týž grunt se jemu připisuje
a odevzdává podle práva purgrechtního za vlastní, pod všeliké
onera na roven jiných spolu měštěnínů připadají,
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jakož taky pod placení ostatní verunkové summy 92 zlm 20 gr
alb ročně při posudcích po 3 zlm. Dle kteréhožto spůsobu
odevzdán jest týž grunt za volný.
Rukojmě p[an] Philip Černý a p[an] Carel Kayser
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obnúch stran d[ne] a letha
ut supra.
Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut
supra p[an] Carel Senior delej držeti, nýbrž dostanúce se do
služby do Kunitz, ten grunt prodal jest z své dobrovolnej vůle
Jozefovi Durayovi za dvě sta rýnských hotových, i s tú
rúbanicí k tomu domu náležející vedle Nekřtěnky a Jiříka Myšky
ležící, jakož taky s tím vším, co prv na penězích verunkových
za vystavení se bylo porazilo. Pročež se nyní mocí contractu
producirovaného, mezi sebú de dato d[ne] 5. Januarii 1726
zavřeného týž grunt připisuje a odevzdává jmenovanému kupcovi
Jozefovi Durayovi za vlastní, s placením ostatní verunkovej
summy 92 zlm 20 gr alb ročně při posudcích po 3 zlm a běžících
povinností a daní od datum contractu, poněvadž až do datum
contractu zasezelé rešta
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prodavač na sebe k vyplacení přijal. Odevzdán jest podle řádu
purgkrechtního dne a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel
Karásek a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.
Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra
substituirovaného p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho
času držitel gruntu ut supra p[an] Jozef Duray odprodal ho
Jakubovi Opálkovi, který nedadúce sobě připsati odprodal ho
p[anu] Hendrich Bartlsmanovi spolu i s tou rúbanicí k tomu
domu náležející, jakož i vším tím, co prv na penězích
verunkových na tom gruntě za vystavení se porazilo, za summu
hotových sto osumdesát pět rýnských. Pročež nyní se jemu za
vlastní a volný připisuje a odevzdává, s placením ostatní
verunkovej summy 92 zlm 20 groš alb ročně při posudcích po
3 zlm. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an]
Pavel Svoboda a p[an] Václav Továrek S.R.S.V.a N.
f 51b
N 376
Přípis pana Johannesa Bartelsmanna
Leta Páně 1773 dne 11. Junii za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času po smrti nebošt[íka] Heinrich
Vilhelm Bartelsmanna, pravého držitele gruntu tohoto, pro
uvarování, aby časem tenž grunt nespustl, pan Johann
Bartelsmann jakožto vlastní syn jeho zaujal jej o svej újmě
v summě dvě sta čtyricet rýnských, z kterých sestře svej
Jozefě provdatej Mariarovej 80 zlr, pak pozůstalým sirotkům po
nebo[žtíku] Heinrich Tobiášovi Bartelsmannovi, bratrovi svém,
Antonínovi, Therezii, Johannesovi, Philipovi a Rozáře 80 zlr
na podíl vyplatil a právně představeným poručníkům odevzdal,
však s tím doložením, kdyby sirotci dosáhnúce dospělých let se
zdomnívali, že by tenž grunt za lechkú cenu přijatý byl a tak
jim křivda se stala, aby vždy svobodu měli na něm panu
Joahnnesovi Bartelsmann spravedlnost pohledávati. Podle toho
se grunt ten v obmezenej summě dvě sta čtyriceti rýnských i
s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 92 zl
m[oravských] 20 groš alb ročně při posudcích po 3 zl
mor[avských] k placení panu Johannesovi Bartelsmannovi za jeho
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem
připisuje a odevzdává.
Svědkové stran placení císařsko královských,
vrchnostenských i městských povinností, jakož taky stran
opravy gruntu pan Jozef Dvořák a pan Johann Karásek
S.R.S.V.a Ne.
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Přípis Jozefa Wainer
Leta Páně 1773 dne 12. Junii za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času předstúpil pan Johann
Bartelsmann na dům radní a tu přednesl, kterak on pastorkovi
svému Jozefovi Wainerovi dům ut supra sobě právně připsaný a
odevzdaný za podíl v domě No purgrechtu 16 folio 155 mající
per transf 52a
actionem mezi sebú učiněnú přefrejmačil a tím spůsobem tenž
dům No purgrechtu 16 od dalšího pohledávání Jozefa Wainera
odvobodil a tento grunt ut supra jemu Jozefovi Wainerovi
cediroval. Podle toho se jemu Jozefovi Wainerovi i s těma na
něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 92 zlm 20 gr alb za jeho
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan
Jozef Dvořák a pan Johann Karásek S.R.S.V.a N.
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7 Dům Martinusa Rož[m]berského

f 55a

Letha Páně 1595 prodán jest dům pozůstalý po neboštíku
Matějovi Gergelovi Markytě manželce jeho, z achtelem
vinohradem, z búdú a s presem i káděmi v Podkovné hoře,
z kusem vinohradu v Dolní hoře, z loukou v Orlí, z ovsem
mláceným, z náčením cínovým a jiným nářadím domovným i s pásem
stříbrným za summu podli bedlivého šacování 743 zl 21 gr.
Z toho jest sobě Markyta nahoře psaná dílu svého porazila
summy 282 zl 24 gr 6 ½ den a tak dopláceti zuostává od letha
ut s[upr]a mimo sražení dílu svého sirotkům Matěje Gergele
460 zl 26 gr ½ den, placením každého roku při Vánocích po
30 zl. Odevzdán ten dům za volný a svobodný.
Act[um] ut supra.
Letha 1595 Markyta Gergelka položila za statek svrchu psaný
ročních peněz 30 zl.
Letha 1696 a 1597 položil Martinus Rožmberský na místě
Markyty manželky své dvoje peníze 60 zl.
Leta 1598 položil Martinus Rožmberský za duom svůj peněz
purgkrechtních 30 zl.
Letha 1599 Martinus Rožmberský položil za dům peněz
purgkrecht[ních] 30 zl.
Letha 1600 Martinus Rožmberský položil za dům peněz
purgk[rechtních] 30 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Martin
Rožumberský položil za dům svůj 30 zl.
Letha 1603 Martin Rožumberský purgmistr za svého ouřadu
položil za dům 30 zl.
Letha 1604 Martin Rožumberský purgmistr za ouřadu svého
položil za dům 30 zl.
f 55b
Martin Rožumberský prodal nadepsaný dům svůj vejsadní a
šenkovní z štěpnicí za mlejnem a zahradou zelnou u mostu
Bartlovi Vachterovi krejčímu za summu 220 zl. Závdanku jemu
dal hned při odevzdávce 30 zl, ostatek summy platiti má rok po
roku počna při posudku letha 1606 po 20 zl až do vyplnění
summy ut s[upra].
Jestliže by pak pro zkázu domu toho od nepřátel od
vrchnosti z strany placení jaký polhocení lidem se stalo,
takovýho polhocení i Bartl Vachter užíti má. Což pak summy ut
s[upra] mimo závdanku za týž dům dopláceti jest, totiž 190 zl,
ta náleží sirotkům nebo[žtíka] Matěje Gergele.
R[ukojmě] za placení, opravu domu, též povinností Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležitých Václav Vokáč, Nikodym Frozín,
Jan Gergel, Daniel Boček a Martin Rožumberský S.R.S.N. Stalo
se u přítomnosti obou stran za rychtáře Tomáše Krausa letha
Páně 1606.
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Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bartl
Vechter za dům svůj peněz zadržalých s[irotkům] n[ebožtíka]
Matěje Gergele 7 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Bartl Vechter s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele peněz za
dům 20 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Bartl Vechter s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele 20 zl.
Letha 1616 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Bartl
Vechter položil za dům zasedělých za rok 1615 10 zl.
A za rok 1616 též on položil za týž dům 15 zl.
Purgkmistr a rada města Strážnice po smrti nebožtíka Bartle
Vechtera prodali dům vejsadní šeňkovní po něm zůstalej (velice
zpustovaný, aby na další a větší zpustování nepřišel) se
všelijakým k němu příslušenstvím, s jedním stolem vetchým,
s štěpnicí za mlejnem u uličky mezi štěpnicí bratrskou,
s zahrádkou zelnicí u Písečnic blíž mostku předního ve 220 zl,
též s jedním achtelem vinohradu v hoře Růženné, též nemálo
spustovaným, mezi vinohrady Jana Choryně a Ambruzka bednáře
ležícím ve 160 zl Lukášovi Vaňkovýmu, to všecko spolu za summu
380 zl.
f 56a
Závdanku dáti má za dům a jiné věci k němu přidané o Vánocích
nejprve příštích 20 zl, vinohrad pro zpustování jeho bez
závdanku se pouští a ročních peněz za dům a ty jiné všecky
věci, též i za ten vinohrad při těchž nejprve příštích
Vánocích položiti má tolikéž 20 zl a potom od letha 1619
platiti má za dům a jiné věci po 15 zl a za vinohrad po 5 zl,
rok po roku po 20 zl. Odevzdáno jest jemu to všecko za volný a
svobodný.
Rukojmě za stavení toho domu i placení Pavel Vodička, Jan
Voldřichů, Adam Hruška, Jiřík Svoboda. Stalo se za purgmistra
Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho v sobothu před nedělí
Laetare letha 1618.
Letha Páně 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš
Vaňků položil závdanku za dům a statek 20 zl.
Též položil peněz ročních za týž rok 1618 20 zl. Z toho se
pořítá za dům 15 zl a za vinohrad 5 zl.
Těch 40 zl dány sou do statku nebožtíka Bartle Vächtera.
Letha Páně 1622 v pátek po ochtábu s[vatéh]o Václava za
purg[mistra] Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho Lukáš
Vaňků dům napřed psaný vejsadní šeňkovní, po nebož[tíku]
Bartlovi Vächterovi zůstalý, kterýž měl od p[ana] purgmistra a
pánův radních sobě prodaný s štěpnicí za mlejnem u uličky a
s zahrádkou zelničkou u Písečnic, prodal jest tenž dům tak
zpálený a zpustovaný i s tou štěpnicí a s zahradou zelnou
(kromě achtele vinoh[radu] v hoře Růžennej) Hanzovi Preysovi
za summu, což se za týž dům dopláceti pozůstávalo, totiž za
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185 zl bez závdanku, placením začna, když se za jiný domy
platiti počne do 4 leth po 12 zl a po 4 letech za tím po 15 zl
až do vyplnění té summy. Odevzdán jest ten dům Hanzovi
Preysovi pekaři za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení i opravu téhož domu i jiné všelijaké
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Jidášek, Jiřík
Svoboda, Jan Mračnů, Jan Sobolovský S.R.S.a N. Actum letha a
dne za purgmistra ut s[upr]a.
f 56b
Což jest Lukáš Vaňků závdanku i peněz ročních jedněch za
dům napřed psaný vyplnil, totiž 35 zl, to jest všecko při
prodaji téhož domu jest škodoval, poněvadž jej o těch 35 zl
laciněji prodal. Toliko na achteli vinoh[radu] v Růženné
zaplaceného má 5 zl, kterýž vinoh[rad] poněvadž s domem
neprodal, povinen bude za něj předce týž Lukáš Vaňků do
s[tatku] n[ebožtíka] Bartle Vächtera při rejstřích sirotčích
každoročně uroď se neb neuroď po 5 zl pokládati, protože prve
peníze za týž vinoh[rad] zaseděl.
Letha Páně 1635 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka
Prašťka a spoluradních jeho ten dům napřed psaný z jednou
štěpnicí za mlejnem u uličky a z zahrádkou zelnou u Písečnic
prodán jest Jiříkovi Millerovi pekaři za summu 185 zl bez
závdanku, platiti jej má po vyjití tří leth každoročně po
6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu téhož domu, placení a jiné povinnosti
všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Thobiáš Grešl řemenář,
Adam Rosi a Hans Fischer stolař a Pavel Hepnar S.R.S.a N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Müller
položil za dům svůj ut s[upr]a peněz verunkových 6 zl.
Ty přijal týž purgkmistr ut s[upr]a a zůstávají při právě.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze Jiřík Miller
položil za dům svůj peněz ročních, kteréž při právě zůstávají
2 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka vdova, pozůstalá po
neb[ožtíku] Jiříkovi Milerovi, položila k obci 1 zlm.
Ty přijal purgmistr ut s[upra] do statku neb[ožtíka] Matěje
Gergela.
f 57a
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních
jeho Jiřík Santal vezmouce sobě vdovu, pozůstalou po
neb[ožtíku] Jiříkovi Millerovi, ukoupil ten grunt svrchu psaný
v tej summě, jakž on jej sám měl, totiž 185 zl bez závdanku,
roční placení po 6 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti J.H.M.
i obecní Lorenc Pyskovský a Jiřík Pokorný S.R.S.a N.R. Stalo
se ut s[upra].
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Letha 1695 dne 7. Februarii za purgmistra p[ana] Mikuláše
Šaška a spoluradních jeho předstoupíc před ouřad města
Stráž[nice] Jan Kyselý, ten čas mlynář stráž[nický],
z šetrností žádal, aby ten grunt svrchu psaný zaujíti a
staviti mohl. Pročež prohlídajíce na to, že tenž svrchu psaný
grunt na ruinu spuštěný jest, tak že toliko holé místo
zůstalo, aby obec města Stráž[nice] se nestenčovala, nýbrž se
rozmá[ha]la a tudy užitky jak cís[ařské], panské i obecní
nehynuly, prodán jest tenž svrchu psaný grunt témuž Janovi
Kyselýmu za summu pokavadž tak spuštěn jest 100 zl bez
závdanku, k placení ročně po 2 zlm k obci města Stráž[nice].
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností z něho
p[an] Joannes Dašický a p[an] Kašpar Weiner SRSVaN. Stalo se
letha a dne ut s[upra].
f 57b
Nápadníci jsou:
Sirotci neb[ožtíka] Milera na 9 zlm.
Obec m[ěsta] Stráž[nice] 91 zlm.
Letha Páně 1708 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluradních jeho Jan Kyselý proukázal náležitou
quitanti, kterak svrchu psaný nápad sirot[kům] neb[ožtíka]
Millera patřící, těch 9 zlm, Kristyně Millerové náležitě
zaplatil a podle smlúvy 8 zlr za těch 9 zlm jí dal, a tak se
jemu zde za zaplacené vypisuje 9 zlm.
Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra p[ana]
Carla Kaysera a spoluradních toho času Anna, pozůstalá vd[ova]
po neb[ožtíku] Janovi Kyselým majíce z gruntu ut supra ještě
obci městskej na letha spláceti 91 zlm, že takový spolu
z jinýma na ruinu vyšel, z tej summy se jí upúští třetí díl,
totiž 30 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den pokládá při
držaných posudcích 15 gr, čehož jsouce pilná potřeba vypisuje
se jí 1 zlm.
f 58a
Pročež se jí za zaplacené vypisují, totiž 31 zlm 10 gr,
ostatní povinna platiti bude na spůsob jak nahoře, totiž
59 zlm 20 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1714 dne 1. Decembris za purgmistrovství p[ana]
Carla Kayzera a spoluradních toho času zůstávajíce Anna
Kyselková ze sirotky pozůstalými po neb[ožtíku] Janovi Kyselým
na gruntě ut supra, takový pro nemožnost svou opravovati a
stavěti nemohla. Pročež pro zmenšení nákladu na stavení
prohandlovala týž grunt Jakubovi Vlčkovi za grunt jeho na
předměstí Nro 37, na který jmenovaný Vlček jí 9 zlr přidal a
grunt svůj ze vším, cokoliv za vystavení poražené měl, jakož i
to polhocení, které ještě sám užíti měl, zadal. Kterým podobně
spůsobem jemnovaná Anna Kyselková, nyní provdaná za Mikuláše
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Kutějku, týž grunt ut supra ze vším, cokoliv na něm vyplaceno
jest, beze všech reštů až do datum zápisu zniklých odevzdala.
Kterýžto se jemu jmenovanému Jakubovi Vlčkovi připisuje a
odevzdává za vlastní a
f 58b
volný i s tím, co na něm vyplaceno jest, totiž 40 zlm 10 gr
alb, s placením ostatní summy k obci města Strážnice, totiž
60 zlm ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan
Hlubocký a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Anna Kyselková k placení na
sebe vzala.
NB. Polhocení z ohledu velkej pústky, která vždy k spatření
jest, uděluje se mu od všelikých povinností císař[ských],
panských i obecních od 1ho Januarii 1715 do ultima Decembris
1716, id e[st] na dvě letha.
Přípis domu paní Marianě ovdověnej Havlíčkovej
Letha Páně 1749 dne 7. Julii za purgmistra pana Jana
Weinera a spoluradních toho času koupila paní Mariana ovdověná
Havlíčková dům vedle p[ana] Heinricha Bartlsmana z jednej a
Jana Svobody druhej strany ležící od Antonína Hlobila a
manželky jeho za summu osumdesáte rejnsk[ých] hotových peněz
f 59a
s tím doložením, že paní kupující chce jednu sedničku,
kuchynku a komoru pro bydlení Antonína Hlobila a manželky jeho
na své outraty vystavit, v kterým bydlením do svej smrti
pouzůstávati a s kúskem dvoru užívati mají. Pročeš jmenovitý
dům ze vším majícím právem se paní Marianě Havlíčkovej za její
volný, vlastní a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinnosti p[an[
Ferdinand Kocián a p[an] Joseph Fojt. Stalo se dne a roku ut
supra.
Verunky nadpředepsané 60 zlm pozůstávají na tom domě
k vyplacení.
Přípis domu p[ana] Johanesa Nokera
Letha Páně 1753 dne 15. Maii za purkmistra pana Henricha
Vil[éma] Bartelsmana a spluradních teho času zdědíce (titl)
pan Fridrich de Kotrovský, cís[ařský] a král[ovský]
Leutt[enant] po svej paní Mariany grunt ut supra ležící,
f 59b
zase takový p[anu] Johanesovi Nokerovi za summu dvě sta
rejnských hotových peněz odprodal. A jak v tom domě předešlý
držitel téhož domu Antonín Hlobil ze svojú manželkú výminku
svobodného bydlení do smrti jejich mněli po jedním dílem, skrz
smrtí neboš[ky] paní Mariany posledně provdanej Kotrovskej
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taková výminka se proměňuje druhým dílem, ale pro všelijaký
rozepři, které mezi hospodářem a držitelem gruntu, pak
takovýma hoferama povstávají, se více potvrditi nemohú, nýbrž
kdyby se důležitá a dostatečná příčina našla, za takovú
výminku držitel gruntu jistý quantum položiti povinnen byl,
tak p[an] Johanes Nocker se zavázal, kdyby z Antonínem
Hlobilem aneb manželkú jeho zbýti nemohl a příčiny od
počestnej rady mněstskej za důležité naznané byly,
f 60a
nadjmenovanému Antonínovi Hlobilovi a manželce jeho za takovú
výminku třiceti rejnsk[ých] složiti, kde po přijatí takových
peněz často jmenovaný Antonín Hlobil a manželka jeho z domu
vytahnúti povinna budú. Pročeš se takový grunt z nadpředepsanú
clausulú a s těma na tom domě podlužnýma verunkovýma 60 zl
mor[avských] penězi p[anu] Johanesovi Nokerovi za jeho
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a placení cís[ařských],
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johanes Weiner a
p[an] Matěj Paška. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis domu pana Vencla Lánskýho
Leta Páně 1770 dne 7. Novembris za purgmistra pana Karla
Večeře a spoluradních toho času předstoupila paní Františka,
prveji provdaná za neb[ožtíka] Johanesa Nokra, před počestný
ouřad a ohlásila, že ona z lásky manželské ten nyní dle
učiněného testamentu neb[ožtíka] prvního manžela Johanesa
Nokra v okršku rynku připadající dům ležící vedle p[ana]
Jozefa Horného
f 60b
svému nynějšímu manželovi p[anu] Venclovi Lánskýmu odevzdává,
však ale s tou výminkou, že kdyby ji paní Františku spíšej
z tohoto světa Bůh všemohoucí povolati ráčil, aby z tohoto
domu z padesáti rýnskýma podle svej libosti disponirovati
mohla. Pročež se jemu panu Václavovi Lánskýmu s tyma na něm
podlužnýma verunky p[e]r 60 zlm ročně po 2 zlm obci mněstskej
splacení, s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje
a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak
císařských královských, vrchnostenských a mněstských pan
Frantz Králík a p[an] Jozef Horný. Stalo se u přítomnosti
obúch stran dne a roku ut supra.
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8 Dům Bartoše Biskupického

f 61a

Letha Páně 1596 Bartoš nadepsaný koupil dům svůj z loukou
při hatěch lideřovských od Tomáše Krausa za summu 450 zl.
Závdanku a peněz purkrechtních vyplnil na tu summu do letha
1597 Tomášovi ut s[upr]a summy 130 zl a tak ještě doplatiti
zuostává od letha 1598 placením při každých Vánocích po 30 zl
summy všecké 320 zl. Odevzdán jemu ten dům za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, za opravu a povinnosti panské Viktorin
Straka, Jan Kavka, Václav Vokáč, David Straka, Pavel Valenta
S.R.S.N. Actum ut supra.
Letha [15]98 položil Bartoš Biskupický Tomášovi Krausovi za
dům ročních peněz 30 zl.
Leta Páně 1599 Bartoš Biskupický, písař sirotčí na
Stráž[nici], prodal dům svůj nárožní s loukou na Veliké podle
hatí lideřovský[ch], i s roubanicí za Starým městem
Bartolomějovi Šlechtovi za summu 500 zl. Závdanku položil
110 zl, platiti má počnouc při Vánocích příštích po 30 zl.
Ruk[ojmě] za zaplacení, opravu domu i povinnosti panské
Viktorin Straka, Pavel Nejezchlebů, Matěj Koudelka, David
Labra, Jan Jezuit, David Straka, Jakub Sobůček, Bartoš
Biskupický SRSN. Odevzdán za volný a svobodný.
Leta 1599 při Vánocích Bartoloměj Šlechta položil za dům
30 zl.
Ty přijal Tomáš Kraus.
Leta 1600 Bartholoměj Šlechta položil za dům 30 zl.
Ty přijal Tomáš Kraus.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Bartholoměj
Šlechta položil za dům svůj 30 zl.
Ty sou vydány Tomášovi Krausovi.
NB. Jakož na tom domě náleželo Bartošovi Biskupickému
posledních peněz summy 100 R, takové peníze odvedl Jiříkovi
Tiburcimu.
f 61b
Kteréž jemu Bartholoměj Šlechta po vyplnění summy Tomášovi
Krausovi náležitě vyplniti povinen bude placením rok po roku
po 30 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Bartholoměj
Šlechta položil za dům svůj 30 zl.
Ty přijal Tomáš Kraus.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Bartholoměj
Šlechta položil za dům svůj 30 zl.
Ty přijal Tomáš Kraus.
Letha Páně 1606 v sobotu po památce Mistra Jana Husa Tomáš
Kraus k žádosti Bartholoměje Šlechty prohlídajíc na to, že ten
dům napřed psaný jest od nepřátel ohněm spálen, z svej dobrej
a svobodnej vůle, aby měl na pomoc na stavení, upustil jemu
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z tej summy, kteráž mu ještě za tenž dům dopláceti povinen
jest, jmenovitě 20 zl.
Letha ut s[upr]a v pátek před památkou s[vatý]ch Šimona a
Judy Václav Vokáč pojav manželku, pozůstalou po nebo[žtíku]
Tomášovi Krausovi, a podli zadání od ní sobě statku smlouvami
svadebními z svej dobrý a svobodný vůle z dobrým rozmyslem
daroval a odpustil Bartholomějovi Šlechtovi dvoje roční peníze
z domu jeho témuž Václavovi Vokáčovi náležitý, jmenovitě
60 zl.
Letha Páně 1607 na den Hromnic za purgmistra Martina
Rožumberskýho Jiřík Tiburci, měštěnín města Hradiště, prodal
těch napřed psaných 100 zl sobě od Barthoše Biskupického na
Bartholomějovi Šlechtovi odvedených témuž Bartholomějovi
Šlechtovi za hotových 27 zl. A tak Jiřík Tiburci na tom domě
nic více nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne
ut s[upra].
f 62a
Letha 1609 v sobotu po středopostí za purgmistra
Bartholoměje Šlechty jakož Václavovi Vokáčovi na tom domě
náleželo vostatních peněz ještě summy 60 zl, takový peníze
prodal jest tomuž Bartholomějovi Šlechtovi za hotových 30 zl a
2000 kolíčka vinohradního po 2 zl. A tak Bartholoměj Šlechta
takový dům zouplna a docela zaplativ za něj žádnýmu nic dlužen
nezůstává. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne
svrchu psaného.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Bartoš
Biskupický za dům svůj peněz zadržalejch verunkovejch za rok
1603, 1604, 1608, 1610, každého roku po 30 zl, učiní 120 zl.
Z toho přijal Pavel Slavkovský štverých peněz po 10 zl –
40 zl.
Jiří Tiburc z Hradiště též štverých peněz po 4 zl – 16 zl.
A obec městská skoupených peněz přijala 64 zl.
Jakož náleželo Tiburcovi z Hradiště ještě na tom domě mimo
prvnější vyzdvižení ještě 50 zl, ty jest prodal Bartošovi
písaři za hotových 10 zl.
A tak tenž Jiřík Tiburci na tom domě nic nemá.
Omylem napsáno, najde se to při domě 30.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho p[an] Jan Wallner majíc dům vejsadní
šenkovní od Kateřiny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Janovi
Šlechtovi, roku 1648 ukoupený, takový zase prodal se dvoumi
štvrtěmi roli a jiným k témuž domu od starodávna
přináležejícím příslušenstvím panu Janovi Dašickému za summu
500 zl. Závdanku jemu dal 100 zl, ostatek summy
f 62b
platiti má každoročně počna roku 1652 při každých Vánocích po
34 zl 8 gr 4 den. K tomu domu přidal pan Jan Wallner jeden
okovaný vůz, pluh a vorací železa jedny, bránu jednu, stoly
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dva a stoliček pět. Odevzdáno to vše panu Janovi Dašickému za
volné a svobodné.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Martin Jankho, Jan Lazebníků, Václav Forster a
Jan Slavík S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1672 dne 16. Januarii za purgkmistra pana
Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž od
svrchu psaného domu nápadníci po neboštíkovi Janovi Šlechtovi
jak roli, tak jinší věci sou odprodali, k tomu také týž dům
spuštěný skrz oheň přijdouc, aby pak do konce takový dům na
ruinu nepřišel, ve 30 zl pan purgkmistr a páni dům ut supra
Jiříkovi Santalovi sou jeho jemu k užívání pustili, nápadníci
téhož domu při posudcích držaných budou se moci ohlásiti.
Odevzdán jemu za volný k užívání.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti
panské i obecní Lorentz Zajíček a Fridrich Brodský SRSpaN.
f 63a
Letha Páně 1682 dne 22. Januarii za purgkmistra pana
Václava Kneyzla a spoluradních jeho neboštík Jiřík Santal
zemrouc, Anna, pozůstalá vdova po tomž neboštíkovi, provdajíce
se za Wolfganga Synögla, aby pak grunty panské nehynuly, nýbrž
k zvelebení přicházely, prodán jest týž dům tomuž Wolfovi
Synoglovi na ten a takový spůsob, aby se z nápadníky
Sutorovskými o quantum i vejrunky smluvil. Odevzdán za volný
k užívání.
Rukojmě za opravu domu a všelijaké povinnosti Václav
Kneyzl, Frantz Urtika S.R.Sp.a N.
Letha Páně 1697 dne 18. Junii za purgmistrovství p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož Anna,
pozůstalá vdova po neboštíku Wolfovi Synoglovi, nemohouce dům
pro nemožnost svou delej držeti, takový prodala Bernátovi
Fijalovi za summu 200 zlm (další text vybledlý a nečitelný)
f 63b
platiti při držaných posudcích po 3 zlm povinen bude
nápadníkom. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu domu a povinnosti p[an] Johanes Jurásek a
p[an] Frantz Kořínek SRSVN.
Nápadníci jsou tito:
Na kostel stráž[nický] 25 zlm.
Na klášter stráž[nický] 25 zlm.
K obci města Stráž[nice] 102 zlm 25 gr 3 den.
Letha 1697 dne 21. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho Bernát Fijala položil
svrchu psaný termín těch 23 zlr.
Letha Páně 1701 za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského
Bernát Fijala náležitou quitanti proukázal, že ty dluhy za
Rozinu Zháňalku a Pavla Pospíchala penězi, které Rozině
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Zháňalce na závdanek složiti se měly, jak specificati ukazuje,
náležitě poplatil a tak bude mít již vyplaceného 47 zlm.
Letha Páně 1710 dne 12. Aprilii za purgmistra p[ana] Karla
Kaysera a spoluradních jeho Bernát Fijala položil za gr[unt]
ut s[upra] peněz na kostel strážnický 2 zlr, však z douležitej
potřeby chrámu Páně vypisuje se 2 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
f 64a
Letha Páně 1711 d[ne] 4. Febr[uarii] za purgmistra pana
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Bernardt Fijala
z gruntu ut supra obci městskej 102 zlm 25 gr 3 den na letha
spláceti, však že tenž grunt spolu z jinýma na ruinu vyšel
skrz tou uherskú rebelii, z tej summy se jemu upúští třetí
částka, totiž 34 zlm 8 gr 3 1/3 den. A k tomu hnedt ten den
při držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak se jemu za
zaplacené vypisují 35 zlm 8 gr 3 1/3 den, ostatní summu, totiž
68 zlm 16 gr 6 2/3 den platiti má na spůsob jak nahoře. Stalo
se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1725 dne 21. Augusti za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času jakož držitel
gruntu ut supra Bernardt Fijala dům ten vystaviti a z něho
povinnosti zbejvati možnosti neměl, takže po mnohá letha pustý
zůstával. Pročež nemohouce obec toho dalej snášeti, nýbrž aby
k zvelebování město přicháf 64b
zelo a domy jak pro quartýry vojenské, tak pro jiné
nevyhnutedlné potřeby města k vystavení přišly dychtíce,
takový dům dle právního prošacování v summě za 60 zlr obec
strážnická k ruce obecní koupila a na obecní outraty a peníze
vystavila. Když pak ale ten dům v roce 1718 skrz oheň zase na
ruinu vyšel a takový již více obec stavěti nemínila, nýbrž jej
prodati, nětco na polovic vystavíce, za dobré resolvirovala.
Pročež opatrní páni a rada prodali jsou ten grunt na místě
obce Pavlovi Sukupovi za hotových jedno sto rýnských, kteréžto
toliko za vystavení se počítají, v summě ale verunkovej
118 zlm 16 gr 6 2/3 den alb, kteréžto bude povinen platiti
ročně při posudcích po 3 zlm, totiž na kostel farní 25 zlm, na
klášter strážnický 25 zlm, obci městskej 68 zlm 16 gr
6 2/3 den. Pročež odevzdává se ten grunt Pavlovi Sukupovi za
vlastní a dědičný s povinností placení contributzi ze 2
komínů, též jiných povinností od 1ho Julii 1725.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub
Hrdlička a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut
supra.
f 65a
Já níže podepsaný známo činím tímto spisem, že jsem vzáctně
slovutnému panu Petr Antonínovi Havlíčkovi za vlnu šedesáte
čtyri r[ýnské] a osmnácte kr[ejcarů] dlužen pozůstal a takový
dluh pro neodbyty řemesla našeho nynější časy spokojiti a
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zaplatiti nemohouc, z těch nadepsaných peněz zemský interesse
6 p[er] cento podle úmluvy naší každoročně (od Nového roku
1727 počítajíc) contentirovati sem se uvolil a pro jeho
ujištění tento revers do purkrechtu městského vedle přípisu
domu mého položiti jsem svolil. Kterýžto dluh jestliže do roku
bych nespokojil, od dalšího datum počítajíc jemu creditorovi
mému k domu sáhnúti a na něm svůj dluh pohledávati vůli dávám.
Stalo se dne 28. Aprilis 1727.
ut testis Václav Košvitz, ten čas radní
Pavel Sukup
Jan Hlubocký, radní
NB. Kdyby (čehož Pán Bůh uchovej) na dům ten můj buď oheň
neb jakákoliv skáza a ruina přišla, já předce panu creditorovi
tak jak předtím v mej povinnosti státi budu a v ut s[upra]
jmenovaném termínu zaplatiti povinen jsem.
Pavel Sukup
Tento revers jest dokonale a náležitě vyplacen dne
26. Febr[uarii] 1731.
f 65b
Leta Páně 1731 dne 27. Februarii za purgmistra pana
Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupili před
ouřad purgmistrovský Pavel Sukup, držitel gruntu tohoto, a
p[an] Antonín Prokeš přednášejíce, kterak on Pavel Sukup
z douležitej svej příčiny a potřeby dům ten z dobrovolnej vůle
prodal panu Antonínovi Prokešovi za hotových jedno sto dvaceti
pět rýnských a podle toho taky týž p[an] Antonín Prokeš žádost
složil, aby jemu podle řádu purgkrechtního tenž dům odevzdán a
připsán byl. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává za
vlastní a dědičný, s placením až posavad v reště pozůstávající
verunkovej summy 118 zlm 16 gr 6 2/3 den alb ročně při
posudcích po 3 zlm, totiž:
Na kostel farní 25 zlm.
Na klášter strážnický 25 zlm.
Obci městskej 68 zlm 16 gr 6 2/3 den alb.
Ostatně bez všelikých reštů běžících až do roku 1730
inclusive, poněvadž kupec teprv od 1ho Januarii 1731
povinnosti k placení na sebe přijal běžící.
Rukojmě za opravu domu a placení povinnosti (jenž 2 komíny
má) p[an] Vencl Košvic a p[an] Michal Saltzman S.R.S.V.a N.
Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 66a
Letha Páně 1731 dne 15. Septembris za purgmistra pana
Antonína Duraye a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka]
p[ana] Antonína Prokše zůstanouce grunt a dům ten ut supra bez
hospodáře a poněvadž sirotci po něm pozůstalí malí a nedospělí
jsou, z dobrého uznání a rozsouzení práva, aby dům ten na
ruinu nepřišel a tak sirotci škodu netrpěli, pan purgmistr a
rada prodali jsou velebnému a vysoce učenému pánu Františkovi
Kayzerovi, na ten čas děkanovi podivínskému, za jedno sto
třicet rýnských, který jej pro bratra svého Františka Kayzera
obětoval a kúpil, jakožto taky dne prvního pominulého měsíce
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Augusti takové 130 zlr po něm Františkovi Kayzerovi na hotově
k rukám p[ana] purgmistra poslal a aby jemu připsán byl,
povolení dal. Pročež poněvadž až posavad připsaný nebyl,
nadjmenovaný Frantz Kayser donatarine na rathaus pod dnešním
datum předstoupil a aby jemu připsán byl, za to šetrně žádal.
Podle čehož jsouce všechno dokonale provedeno, dům ten se
připisuje
f 66b
a odevzdává častěj psanému Františkovi Kayzerovi za vlastní a
dědičně zaplacený, s placením ostatní verunkovej summy ročně
při posudcích po 3 zlm, totiž na kostel farní 25 zlm, obci
městskej 68 zlm 16 gr 6 2/3 den. Contributzi za rok 1731
půlročně platiti bude, podobně i jiné daně.
Rukojmě za opravu domu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N.
Leta Páně 1741 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Carla
Dedela a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Frantz
Kayser odemřel zanechajíce po sobě dcě cery, totiž Annu a
Terezu, kterým nadepsaný grundt jakožto dědicom připadnúti by
měl. Poněvadž ale nadepsaný Frantz Kayser naprotiv gruntu toho
mnoho dluhů jest zanechal, aby takové k zaplacení přišly,
naddotčení dědici dožádali p[ana] purgmistra, aby nadepsaný
grunt k prodaji přišel, kterýžto taky do toho vkročil s vůlí
jejich a
f 67a
takový odprodal s povědomostí jejich p[anu] Jozefovi Tylovi,
ten čas u mil[ostivé] vrchnosti sklepníkovi, za summu sto
osumdesát rýnských. Pročež taky nyní se jemu za volný a
dědičně zaplacený připisuje a odevzdává, s placením ostatní
verunkovej summy nápadníkom následovně, totiž: kostelu farnímu
25 zlm, klášteru strážnickému 25 zlm, obci městskej 68 zlm
16 gr 6 2/3 den, kterú platiti povinen bude ročně při držaných
posudcích po 3 zlm. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností jak
panských, císařských a obecních p[an] Matúš Svinka a p[an]
Jozef Duray S.R.S.V.a N.
Letha Páně 1741 dne 24. Novembris za poručenýho purgkmistra
pana Eliáše Grögera a jiných spoluradních toho času paní
Kateřina Tylová předstoupila před vzácný ouřad purgkmistrovský
[a] přednesla, že ona skrz testament po svým manželu
nebo[žtíku] panu Jozefovi Tylovi dostalý dům Janovi Svobodovi,
tak jak on nebo[žtík] pan Jozef Tyl i s tou roční praetensi
(kromě colleje zdejší, která vyplacena jest), odprodala za sto
osumdesát rýnských.
f 67b
Vymiňuje sobě v tom domě sklep, kterej ona užívala, na dvě
letha od příštího 1742 nového letha a kdyby Jan Svoboda ten
sklep nepotřeboval, aby ona předek proti záplatě měla. Pročež
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se jemu Svobodovi za volný a dědičný připisuje a s plným
právem odevzdává v tej summě 180 zlr.
Rukojmě za opravu gruntu toho, všech povinnostech sobě
dožádal pana Václava Košvice a pana Andresa Weinera. Stalo se
die et anno ut supra.
Vejrunkové ročním brání[m] po 3 zlm:
Kostelu farnímu 25 z lm.
Obci zdejší 68 zlm 16 gr 6 2/3 den.
Paní Kateřina Tylová dokázala, že 25 zlm k zdejšímu
klášteru patřící praetensi i quitanti pod datum 23. Novembris
1741 zapravena.
Přípis domu Andrisovi Smejkalovi
Leta Páně 1757 dne 19ho Novemb[ris] za purkmistra p[ana]
Christopha Mihatsche a spoluradních tohož času předstoupil
před ouřad purkmistrovský Andris Smejkal z svýma švagrama
Antonínem a Pavlem Svobodú a tou jsou přednesli, kterak
nadepsaný dům ut supra Andrisovi Smejkalovi ve dvúch stech
rýnsk[ých] podle testamentu nebošt[íka] Jana Svobody, otce
jejich, z reservirujícím právem possessionis na tom domě Pavel
Svoboda majícím podílu postoupil, že kdyby nyní jmef 68a
novaný Pavel Svoboda (zbytek řádku odstřižen při vazbě)
potahnúti chtěl na jeho švagra Andrisa Smejkala, pak podíl
jeho manželky Mariany Smejkalovej, tak co by se do teho domu
vynaložilo na opravení gruntu vyplatil on často jmenovaný
Andris Smejkal postoupiti povinen bude, pakli by Pavel Svoboda
téhož vyplacení vstavu nebyl, s tím vším právem tenž grunt
Andrisovi Smejkalovi popustiti má. Pročež nadepsaný grunt
s tou clausulú a výminkú se Andrisovi Smejkalovi za jeho
vlastní a volný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi a
vším od starodávna majícím právem a svobodú připisuje a
odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu, placení císařsk[ých],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Duray a
p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti Andrisa
Smejkala, Antonína a Pavla Svobody dne a roku ut supra.
Přípis domu Jozefa Hornýho
Leta Páně 1760 dne 22. April[is] za purkmistra p[ana]
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Andris
Smejkal dům ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, kdežto
strany v tom přípisu předstojícím Andris Smejkal ze svým
švagrem Pavlem Svobodú se porovnal, že tenž Pavel Svoboda na
tomž gruntě nic k pohledávání nemá. A tak Andris Smejkal tento
nadepsaný
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f 68b
grunt jakošto svůj docela vlastní a od něho vystavený ze svej
dobrej vůle a vědomí svej manželky Mariany rozenej Svobodovej
Jozefovi Hornýmu za pět set padesáte rýnsk]ých] odprodal.
Pročeš se tento grunt ze vším od starodávna majícím právem a
s těma na něm 93 zlr 16 kr 2/5 den, a sice farnímu kostelu
25 zlr, které Andris Smejkal na sebe bere, pak obci městskej
68 zlr 16 kr 2/5 den, ty kupec Jozef Horný při posudcích po
2 zlr splatiti povinen jest, za jeho vlastní, volný a dědičný
připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Grunner a
p[an] Jann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti
obojí stran.
f 69a
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 12. Junii [1]788.
Přípis Antonína Horného
Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná a
nepřinucená smlúva mezi panem Jozefem Horným jakožto stranou
jednou, pak Antonínem Horným stranou druhou v příčině skrze
prvního poslednímu postoupeného domu a zní následovně:
Za první: pan Jozef Horný odevzdává synovi svému Antonínovi
jeho vlastní, z jednej strany vedle Jozefa Blažka a z druhej
Václava Kořenka pod Nrem 378 stojící dům v summě šest sto
rejn[ských], id est 600 zlr, z kterýchžto on Antonín na svůj
podíl otcovský zanechá 400 zlr, pak pan Jozef Horný a manželka
jeho Paulina k svej dispositi zanechávají 200 zlr, spolu
600 zlr.
Za druhé: pan Jozef Horný jakž taky opáčená manželka jeho
v témž domě až do smrti jejich hospodářství a řemeslo všechno
svobodně provozovati a v těch na rohu stojících světnicách i
s komorou a chlévem, slovem ze všechným tím, co na tej straně
zastavené jest, přebývati a vládnouti má.
Za třetí: zavázaný bude opáčený Antonín Horný ze svým panem
otcem uctivě zacházeti, jak taky i paní matkú, ve všechnej
uctivosti míti, tak aby rodičové
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jeho v pokoji a v lásce v temž domě přebývati mohli, jakož
taky
Za čtvrté: kdyby ale často psaný Antonín Horný za svým
panem otcem společně zbýti nemohl, techdy otcovi z těch jemu
vymíněných setnic vytáhnouti a do tej setnice vedle Jozefa
Blažka se vystěhovat musí.
Za páté: kdyby ale něštěstí ohně, od čehož Bůch milostivě
zachrániti rač, na tenž dům přišlo, techdy on Antonín samotně
nejenom takový zase svým nákladem postaviti, ale taky jej rok
od roku opravovati zavázaný jest.
Za šesté: přijímá na sebe budoucí gruntu držitel Antonín
Horný ty obci městskej patřící a na tom domě vězící verunkové
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peníze p[e]r 68 zl mor[avských] 16 gr alb 6 1/3 den, pak ke
kostelu strážnickému podobně 25 zl mor[avských], oboje po 2 zl
mor[avské] ročně k splacení.
Vše věrně a bezelstně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest, nejenom obě stránky
svýma vlastníma rukama se podepsaly, ale taky dvouch p[ánů]
p[ánů] svědků, však jim beze škody, k společnému podpisu
schválně sou dožádaly.
Jenž se stalo v městě Strážnici d[ne] 12. Junii 1788.
Pavel Paravičiny, dožádaný svědek
Joseph Jermař, dožádaný svědek

Joseph Horný otec
Antonín Horný syn

S tím techdy tento contract od ouřadu gruntovního
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města Strážnice se strvrzuje a týž dům nynějšímu gruntu
držitelovi Anton Hornému se za jeho vlastní, volný a dědičný
připisuje a odevzdává.
Stalo se v Strážnici d[ne] 14. Junii 1788.
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel
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9 Dům nárožní pana Jana Skřič[kovskéh]o

f 71a

Na ten dům jest uvedena z gruntu Jana Zámečníka, kde nyní
nový špitál jest podle nového kerchova, k doplacení summy
80 zl.
Na tu summu pan Jan Skřičkovský do letha 1597 vyplnil peněz
purkrechtních po letech summy 58 zl. Z toho vzali nápadníci
n[ebožtíka] Dubce do Radočovec 28 zl. A tak na tom domě ani na
nové[m] špitáli nic nemají.
Jan Zámečník do Hodonína vyzdvihl z tej summy i z závdanku
všeho 30 zl a tak ještě doplatiti zuostává od letha 1598
placením každého roku při Vánocích po 6 zl – 22 zl.
Ta summa všecka náleží Janovi Zámečníku do Hodonína. Actum
ut supra.
Leta 1598 položil p[an] Jan Skřičkovský za duom nárožní
svůj Janovi Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Letha 1599 položil pan Jan Skřičkovský za dům svůj nárožní
Pavlovi Zámečníkovi do Hodonína, synu n[ebožtíka] Jana
Zámečníka 6 zl.
Letha 1600 položil urozený pan Jan Skřičkovský za dům svůj
nárožní Pavlovi Zámečníkovi do Hodonína, synu n[ebožtíka] Jana
Zámečníka 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského pan Jan
Skřičkovský položil za dům nárožní ostatních 4 zl.
Ty sou vydány do Hodonína synu ne[božtíka] Jana Zámečníka.
A tek ten gr[unt] zouplna a docela zaplativ za něj žádnému
nic dlužen není.
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Grunt ten po vpádu nepřátelském zůstával po shoření leta
1605 pustý až do leta Páně 1615. A poněvadž se žádný o něj
neujímal a Jeho [Mil[ost vysoce urozený pan pan Jan Fridrich
z Žerotína a na Strážnici spatříc, že se Jeho [Mil]osti na
důchodích i na jiných povinnostech nemalá škoda děje (též
podle vyměření a nařízení od Jich Milostí nejvyzších pánů
ouředníků a soudců zemských a Jeho Milosti pana hejtmana
zemského byl jest s jiným statkem, zůstalým po n[ebožtíku]
panu Janovi Skřičkovském, od purgkmistra a ouřadu šacován
v summě 40 zl), ráčil jest takové poručení skrz psaní učiniti:
Purgkmistře a konšelé strážnicští věrní milí, o tom vám
poroučím, aby ten požár nárožní prodán byl Tobiášovi
Řemenářovi za summu 40 zl a závdanku aby dal při Vánocích leta
1616 5 zl a potom ročně aby platil při posudcích po 5 zl.
Lhůtu jemu dává[m] od datum listu tohoto do tří let pořad
zběhlých, aby nerobotoval ani platů mně povinných nedával.
Podle kteréhožto poručení JM Páně jest témuž Tobiášovi
odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu, placení povinnosti panské i
obecní Jakub Batřovský, Pavel Vodička, Jakub Zámečník, Klement
Kloboučník, Mikuláš Tichý a Izaiáš Žouželů SRSN. Stalo se za

65
purgmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho 25. Junii
leta Páně 1615.
Letha 1616 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Thobiáš
Grešl řemenář položil závdanku za dům 5 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Thobiáš
Grešl řemenář položil za dům na nápadníky neb[ožtíka] p[ana]
Jana Skřičkovskýho 5 zl.
Ty oboje peníze náleží paní Kateřině Skřičkovský vdově
podle odkazu.
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tasařového a
spoluradních jeho Thobiáš Grešl řemenář prodal ten grunth svůj
ut s[upr]a se vším k němu přináležejícím příslušenstvím
Pavlovi Pernikářovi za summu 110 zl. Závdanku dal jemu při
odevzdávce 10 zl a platiti jej má každoročně po 5 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Thobiáš Grešl a Adam Bělínský S.R.S.a N.
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Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho Pavel Pernikář prodal ten grunth svůj ut
s[upra se vším, což k tomu přináleží Valentinovi Jantošovi
soukeníku za summu 100 zl bez závdanku a platiti jej má
každoročně po 5 zl. A což na něm Pavel zaplaceného měl, totiž
10 zl, ty jest za příčinou lacinějšího prodaje toho gr[untu]
na summě škodovati musel. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jiřík
Svoboda, Jan Sobolovský, Vácslav Navrátil a David Drešer
S.R.S.a N.
Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho ten grunt ut s[upr]a (poněvadž Valentin
Jantoš z něho zběhl a ušel pryč) i aby na další časy pustý
nezůstával a nápadníci aby na svém nehynuli, tehdy pan
purgkmistr a páni prodali jsou jej se vším tím, což k němu
přináleží, Hansovi Fischerovi stolaři za summu 100 zl.
Závdanku má položiti ve dvou nedělích 5 zl a platiti jej má
každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Thobiáš
Grešl, Jan Hrbek, Thomáš Rojíček a Lorenc John S.R.S.N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Hans Fischer
stolař položil za grunt svůj závdanek napřed psaný, kterýž
přijal Jiřík Praštěk následující purgkmistr, totiž 5 zl.
Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Hans
Fischer stolař položil za dům svůj 10 zl.
Ty přijal p[an] Martin Šaštínský podle reversu od sebe
daného.
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Letha 1644 dne 17. Februarii s povolení urozeného a
statečného rytíře pana Jahna Kluga, ten čas ouředníka na
Strážnici, pan purgkmistr a páni prodali tenž grunt Hanze
Fischera stolaře po odjití jeho mladému řemenáři Thobiášovi
Grešlovi za s[umu] 100 zlm bez závdanku, však na ten spůsob,
aby týž Thobiáš všecky ty dluhy, co tak se po zběhlém
Fischerovi stolaři zasezelých vynalezne, splácel až do
vyplacení jich začna 1644 po 5 zlm, však na porážku summy
prodajné svrchu doložené po vyplnění ale těch dluhův, komuž
tak z grunttu dopláceti povinen bude. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné všeliké povinnosti
Eliáš Tovačovský, Matys Weiner, Lorenc John a Ondra Bačický
S.R.S.a N. Stalo se ut s[upra].
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Thobiáš
Grešl do důchodův JHM a přinesl cedulku, již přijal Pavel
Nešporek 7 zl 21 gr 3 den.
Letha 1659 dne 3. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Thobiáše Grešle
z jistého povolení vzáctně slovoutného pana Balthazara Vogle,
ten čas ouředníka panství strážnicského, prodán jest ten dům
ut supra požár a všecken ruinirovaný Janovi Tesařovému za
summu 100 zl. A poněvadž týž dům v ten nešťastný oheň podle
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jinších sousedův také vyhořel, podle paměti při prvním gruntě
učiněné polovice se jemu na vystavení jeho z tej summy, tak
jak by je položil, sráží, totiž 50 zl, ostatek summy platiti
má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Jiřík Pokorný, Jan Slavík, Jan Dvořák a Martin
Ochrasta SRSaNR.
Letha Páně 1694 dne 3. Julii za purgkmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského s spoluradních jeho Jan Havlíček ohlásíce se
při ouřadu města Stráž[nice] zaujal se toho gruntu ut supra,
aby jej vystaviti mohl, že pak ten grunt tak spuštěný jest, že
jen holé místo téměř jest, tehdy se to prohlídajíce takový
grunt témuž Janovi Havlíčkovi toliko za 10 zlm, platcení
každoročně při posudcích po 1 zlm, za vlastní a svobodný
připisuje, odveden jest.
Rukoj[mě] za zbývání povinností jak panských, tak obecních
a jiných p[an] Václav Kořínek a p[an] Mikuláš Hrdlička SRSAN
letha a dne ut sup[ra].
Platí se k obci.
Letha Páně 1710 d[ne] 19. Novembris za purgmistra pana
Carla Kaysera a spoluradních
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toho času tak jakož p[an] Antonín Havlíček zdědíc grunt ut
supra po otci svém a maje na něm obci strážnickej 10 zlm
k vyplacení, takové jest skúpil od obce nadjmenovanej za summu
hotovú 2 zlr. Pročež se jemu tenž grunt za volný, svobodný a
docela zaplacený připisuje. Stalo se dne a letha ut supra.
Solutum.
Letha Páně 1720 d[ne] 16. Decembris za poručeného
purgmistra p[ana] Jiříka Myšky majíce grunt ut supra p[an]
Antonín Havlíček po svém neb[ožtíku] otci zděděný a docela
zaplacený, takový z svej dobrovolnej vůle profrejmarčil
Mikulášovi Košvitzovi za jeho dům Nro 23. nic žádný žádnému
nepřidávajíc. Pročež se nyní připisuje týž grunt ut supra za
vlastní a docela zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín
Duray p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Rešta všeliké každý sebú
potahuje.
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Přípis domu Ignatzovi Košvitzovi
Letha Páně 1752 dne 8. Januarii za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce grunt ut
supra Mikuláš Košvitz profrejmarčený a sobě připsaný, takový
jest svému synovi Ignatzovi Košvicovi s těma nadělanýma
dluhama dobrovolně postoupil a právně odevzdal. Pročeš takový
grunt ze všemi majícím právem v okršku rynku se Ignatzovi
Košvicovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a
odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak císařských, tak
vrchnostenských a městských povinností p[an] Matěj Paška a
p[an] Ferdinand Kocián. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis domu Ignácovi Dedelovi
Letha Páně 1762 dne 16ho Aprilis za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času handloval p[an] Ignác Košvic
z Ignácem Dedelem a mající dům
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ut supra právně sobě připsaný s Ignácem Dedelem ze svej
dobrovolnej vůle následovně permutiroval, že Ignác Košvic svůj
nadjmenovaný grunt Ignácovi Dedelovi za jeho dům odstúpí a
k tomu jedno sto padesát rýnsk[ých] položí a za jeho dům
přidává. Pročež se nadjmenovaný dům Ignácovi Dedelovi za
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak
cis[ařsko] král[ovské], tak vrchnostenský i městský p[an]
Pavel Svoboda a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti
oboje stran dne a roku ut supra.
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Přípis domu Lorentca Kratochvíle
Leta Páně 1765 dne 28. Octobris za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času předstoupil před počestnou
radu Ignatz Dedel a oznámil, že svůj dům v okršku rynku ležící
vedle p[ana] Antonína Košvitca skrz nemožnost svoju z svej
dobrej vůle Lorentcovi Kratochvílovi za summu dvě sta a třicet
rýnsk[ých] odprodal. Kteréžto peníze kupec k ouřadu
purgmistrovskému do půl roku zajistě in natura interessu
složiti se zavazuje, však nyní
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při zápisi položil hotových peněz jedno sto třicet rýnsk[ých]
a ostatní se jemu do půl roku počítati budú. Pročeš se
nadjmenovaný grunt Lorentcovi Kratochvílovi s tím na něm od
starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko]
král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských pan Karel Večera
a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne
a roku ut supra.
Přípis paní Barbory Košvicovej
Leta Páně 1777 dne 28. Junii za substituirovaného
purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času
kúpíce sobě předcházející držitel gruntu Lorenc Kratochvíla
grunt No purgkrechtu 27 dle přípisu fol. 266, naprotiv tomu
zase odprodal grunt tento titulo emptionis sobě pořadně
připsaný vejš jmenovanej paní Barboře, provdatej za pana
Antonína Košvice, ze vším od starodávna majícím právem za
summu 260 zlr hotových peněz, které ihned jemu prodavači
k rukám připočítané byly. S tím tehdy grunt tento čistý a
v ničem nezávadný odevzdává se dle řádu purgkrechtního jí paní
Barboře Košvicovej za vlastní, volný a dědičný i docela
zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchf 75b
nostenských i městských povinností pan Karel Večeře a pan
Philip Dvořák S.R.S.V.a N.
Přípis pana Jozefa Nedopila
dle povolení vrchnostenského pod datum 8ho Martii [1]788
Dnes dole psaného dne a roku odevzdává Johann Nedopil svému
synovi Jozefovi Nedopilovi svůj vlastní dům v městě Strážnici
vedle pana Antonína Košvitza na rohu sub No 321 stojící, s tím
ouplným právem a mocí, aby jemu takový v dílu otcovském p[e]r
500 zlr za vlastní a dědičný připsán byl, s tou výminkou, že
otec i matka jeho v témž domě své obydlí až do smrti zachovati
mají.
Vše věrně a bezelstně.
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Což nejenom vlastním, nýbrž i k tomu dožádaných pánův
svědkův podpisem se potvrzuje.
Jenž se stalo v Strážnici dne 8ho Martii [1]788.
Anton Košvitz, dožádaný svědek
Johann Nedopil
Jozef Maleček, dožádaný svědek
Sub eodem dato se tento contract od ouřadu gruntovního
města Strážnice potvrzuje a ten jemu odevzdaný dům se za
vlastní, volný a dědičný připisuje a jemu odevzdává.
Karl Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel
Ob diesem Hauss haftet 200 fr Herrschat
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Straßnitzer Waisenamt geldern, welche hier primo loco
vorgemerket und versicheret worden.
Straßnitz den 15ten Februarii [1]795.
Ob diesem Hause haften 300 fr Seiner Hochreichsgräflichen
Gnaden dem Hochgebohrenen Herrn Herrn Anton Grafen v[on]
Magnis und Straßnitz gehörig, welche hier 2do loco vorgemerkt
werden.
Straßnitz den 14. Jänner [1]797.
Svoboda
Ob diesem Hause haftet 100 fr dem Lukáš Brlovský gehörig,
welche hier vorgemerkt werden.
Straßnitz sen 11. Februar [1]797.
Svoboda.
Weiters haften an diesem Hause laut zu Handen den
Hnátekischen Erben d[e] d[ato] 31te Marz [1]796 ausgestellt.
Obligation 30 fr, welche hier 4do loco vorgemerket worden.
Straßnitz Rathkanzley am 20ten Maii [1]797.
Prat
Laut der auf Ansuchen des Haus Eigenthümers erhobenen
Schätzungs untreues ist dieses Haus auf sechs hundert Gulden
rein. abgeschätzt worden.
Sig[num] Straßnitz den 13te April 1798.
Borowitschka
Laut vorgezeugten sind und im Buche Quitantiarum folio 10
einverleibten Quittung sind die dem Lukas Brlovský schuldige
100 fr berichtiget, folglich hier erst gelöschet werden.
De sessione 18te Maii [1]798.
Prat
Hypothec. Eben ab diesem Hause haftet 150 fr dem Hr. Martin
Závodský gehörig, welche hier 4ten Satz vorgemerket sind.
De sessione 18te Maii [1]798.
Prat
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Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum de a[nn]o
[1]795 folio 17 p.v. einverleibten Quittung sind die der Stadt
Straßnitzer Pfarrkirche St.Martin schuldige 30 fr samt 6 fr
Inter. baar bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 3ten November [1]799.
Prat
Laut im Buche Quitantiarum d[e] a[nn]o [1]795 folio 19 p.v.
entabilierten Quittung sind diese dem Herrn Grafen v[on]
Magnis schuldige 300 fr bezahlt, folglich hierorts gelöschet
worden.
De sessione 10e Januarii 1800.
Prat
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 19
intabul. Quittung sind dies dem Herrschaft. Straßnitzer
Waisenamte schuldige 200 fr samt Inter. bezahlt, folglich hier
gelöschet worden.
De sessione 6te Februarii 1800.
Ignatz Prat
Die dem Martin Závodský schuldige 150 fr samt Interess sind
ordentlich ut Quittung im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795
folio 19 p.v. bezahlt, folglich hier geleschet worden.
De sessione 6te Februarii 1800.
Prat
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10 Dům druhý pana Jana Skřič[kovskéh]o
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Letha Páně 1548 podle zápisu kněh starých červených
purkrechtních malejch v listu 25 nadepsaný pan Jan Skřičkovský
ujal dům zaplacená v dílu svém po n[ebožtíku] Matoušovi
Skřičkovi otci jeho v summě 220 zl.
A tak jej zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný má.
Actum letha ut supra.
Urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína profrejmarčil dům
svůj zvrchu psaný, zouplna a docela zaplacený, Václavovi
Vokáčovi za jeho dům nárožní, kteréhož on po nebo[žtíku]
Tomášovi Krausovi dostal, a přidal pan Jan Václavovi Vokáčovi
2 b[ečky] vína. Odevzdán Václavovi Vokáčovi za volný,
svobodný, zouplna a docela zaplacený i žádnému v ničemž
nezávadný.
Stalo se u přítomnosti obou stran za rychtáře Maurice
Kellera v pátek před nedělí provodní letha Páně 1607.
R[ukojmě] za opravu toho domu a povinnosti Jeho [Mil]osti
Páně i obci náležité Jiřík Praštěk, Bartl Vachter, Nikodym
Frozín a Daniel Mazánků S.R.S.N.
Václav Okáč umřev pan purgkmistr a páni podle poručenství
od n[ebožtíka] učiněného prodali ten dům vejsadní se vším
příslušenstvím, což na něm hřebíkem přibito [a] hlínou nebo
vápnem zamazáno jest, jakž práva vyměřují, s jednou loukou
orací pod hatěmi lideřovskými, s loukou pro seno na Veliké pod
týmiž hatěmi podle louky Ozvalda Krejčího a s štěpnicí za
Starým městem Václavovi, synu Matouše Urbanového, za summu
750 zl. Závdanku dal 130 zl, platiti jej má ročně počna leta
1615 při posudku po 35 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení povinnosti JM Páně i obecní
p[an] Martinus Rožmberský, Matyáš Ostřešovský, Jan Pernikář,
Tobiáš Sloup, Martin Duchoněk, písař důchodní a Martin Kašuba
S.R.S.N.
Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních
jeho v středu po památce svatých Petra a Pavla leta Páně 1615.
Leta 1615 Václav Urbanů za purgkmistra Barholoměje Šlechty
položil za grunt ročních peněz 35 zl.
Ty sou vydány na stavení nové věže.
Letha Páně 1617 ve středu den památky svatého Františka
jakož jest Vácslav, Matouše Urbanového syn, Thobiáše Grešle
řemenáře souseda svého před právem rychtářským města Strážnice
obžaloval, tou jemu vinu dávaje, že jest okno to, kterýmž se
jemu do kuchyně svítí, Thobiáš Řemenář dotčený zoumyslně a
všetečně i bez povolení a naznání prvního, deskami zahradil a
hřebíky přibil a tak jemu tím zahrazením světlo odňal. Naproti
tomu Thobiáš Řemenář příčiny takové před právem jest
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předkládal, že se jemu tím oknem i ještě jinšími, kteréž po
tej straně od něho, totiž do jeho dvoru zdělaný sou, škoda
děje.
I z té příčiny pan rychtář k žádosti obou stran, dožádajíce
se pánův radních i některých pánův z staré rady do domu téhož
Vácslava Urbanového a Thobiáše Řemenáře k zhlídnoutí tej věci
nachvále sou vešli a na to, jaká by se škoda Tobiášovi
příčinou těch oken dála, bedlivě se dotazovali. Však aby
Tobiáš Řemenář nějakou jinší podstatnější škodu proukázal,
toliko tou, že čeládka od Vácslava Urbanového k němu tím oknem
z kuchyně do dvoru jeho zhlídává, toho sou neuznali ani
nespatřili.
Poněvadž pak při odevzdávkách jak domu Vácslava Urbanového,
tak ani Tobiáše Řemenáře, kterýž posléze kupoval, žádné
vejminky o žádném tom okně se nenachází, nýbrž že dům
Vácslavovi Urbanovému prodanej jemu za volnej a svobodný se
odevzdal, to sama ta odevzdávka patrně ukazuje. A tak jakž
toho artykul právní pod literou H 2 o trzích a kupích
potvrzuje, totiž: Cožkoli kdo koupí, toho všeho tím právem a
v té
f 80a
spravedlnosti má a bude moci požívati jako předek jeho, od
něhož to koupil, a nic méně a nic vejše. Item artykul právní
pod literou K 15, jenž tak vzní: Soused sousedu v starodávním
stavení překážky nečiň a což od starodávna postaveno, zděláno
a vyzdviženo jest, to při svém spůsobu zůstaň. A artykul pod
literou K 16: Jeden druhému novým stavením zoumysla světla
neodjímej a oken nezastavuj ani nezastěnuj, to nařizují.
Poněvadž Thobiáš Řemenář právně neprovozuje, aby Vácslav
Urbanů které okno z stej strany od téhož Řemenáře v novosti
udělati dal, nýbrž toho domu, tak jakž jej předek jeho Vácslav
Vokáč v držení měl, v držení vešel a posavad pokojně užíval,
pročež podle práva nenacházíme, aby Vácslav Urbanů k vůli
Thobiáše Řemenáře to které okno zazdíti a zahraditi dáti
povinen byl.
Nežli chtíce právo jak Vácslava Urbanového, tak Thobiáše
Řemenáře o touž věc smířiti a upokojiti a z dalšího
zaměstknání sjíti aby mohlo, takto vynalezeno jest:
Aby Vácslav Urbanů v tejž zdi na týmž oknem kuchynním
dadouc prolámati tak vysoko, což by z země člověk do domu
Tobiáše Řemenáře patřiti nemohl, to prvnější odřví
nerozšiřujíc jeho i s tou železnou mříží, kteráž v něm jest,
do tejž zdi zase zazdíti dal, tak aby jak často psaný Vácslav
Urbanů, tak i potomci jeho bez překážšky toho okna světlem
užívati mohli.
Strany pak jinších oken po té straně, poně[va]dž sou od
země vysoké, aby zvláště pak to na rohu dvoru Thobiáše
Řemenáře od souseda jeho Adama Hrušky, kteréž místo pod týmž
oknem jest, s kusem humna od neboštíka Voldřicha Zuba krejčího

73
k tomu domu, kdež Tobiáš Řemenář nyní, jest přikoupené, tak i
jinší okna v té zdi aby na svém místě prvnějším zůstávaly.
Však toto také ještě Vácslavovi často psanému z práva
nacházíme, aby v kterýchž oknech po tej straně od Tobiáše
Řemenáře mříží není, do nich takové železné mříže zdělati dal,
tak aby mezi nimi i potomky jejich na potomní časy dalších
různic a nejakých nesnází nevzniklo.
Actum na rathauze města Strážnice letha a dne svrchu
psaného.
f 80b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav
Urbanů položil za dům svůj do statku n[ebožtíka] Václava Okáče
35 zl.
Ty přijali purgkmistr a ouřad města Strážnice.
Leta Páně 1618 v pondělí den svatého Jiří za purgkmistra
Bartoloměje Šlechty Václav Urbanů položil za dům svůj do
statku n[ebožtíka] Václava Okáče peněz ročních za rokh 1617
35 zl.
Leta Páně 1619 za purmistra Bartoloměje Šlechty Václav
Urbanů položil za dům svůj do statku neboštíka Václava Okáče
peněz ročních za rokh 1618 35 zl.
Vácslav Urbanů prodal ten dům vejsadní svrchu psaný se vším
k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím, s jednou
loukou orací pod hatěmi lideřovskými, s loukou pro seno na
Veliké pod tymiž hatěmi a s štěpnicí za Starým městem
urozenému panu Bernarthovi Patulínskému z Patulína, Jeho
[Mil]osti urozeného pana pana Františka svobodného pána
z Magni, pána na Strážnici a rytíře J.M.C. válečné rady a
nařízeného nejvyzšího, štolmistru za summu 500 zl. Závdanku
dal hned při odevzdávce témuž Vácslavovi Urbanovému 20 zl. A
tak Vácslav Urbanů na témž domě nic víceji nemá a ta summa
všecka svrchu psaná, totiž 480 zl, k doplacení zůstávající,
náleží k záduší kostela strážnického, kterouž platiti má
každoročně počnouc od letha 1629 při posudcích po 35 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení, povinnosti Jeho [Mil]osti
Páně i obecní Mathouš Kovářů, Jiřík Hulínský, Jiřík Praštěk,
Martin Mrázek, Jan Koláčků a Pavel Pernikář S.R.S.a N.
Actum za purgmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho
v pátek po s[vaté]m Františku letha Páně 1628.
f 91a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového urozený pan
Bernart Patulínský z Patulína položil za dům svůj ut s[upr]a
k záduší na kostel strážnicský 30 zl.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Jana Slováčka a spoluradních
jeho poněvadž nadepsaný dům na velkou spústku přišel, aby
k další skáze nenásledoval a tudy povinnosti J.H.Mti i k obci
nehynuly, z jistej milostivej vůle J.H.Mti prodán jest týž dům
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ze vším příslušenstvím, což od starodávna k němu příslušelo a
přináleželo, totiž z jednou loukou orací pod hatěmi
lideřovskými, z jednou loukou pro seno na Velkej pod tymiž
hatěmi a z štěpnicí za Starým městem urozenej paní Johanně
Jozefce z Lemberku, rozené z Romiru a na mlýně v Žeravinkách,
za summu 350 zl. Závdanku dala odvedouc k obci 2 bečky vína,
jakž níže stojí 30 zlm, placení ročně k záduší strážnickému po
20 zlm až do vyplacení nadepsanej summy, ačkoliv ten dům
předkem dražší byl, pro tu spústku, kteráž se spatřuje, na
summě 100 zlm uleveno. Odevzdán jest za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i jiné povinnosti
J.H.Mti i k obci, jakž od starodávna z t ohož domu následovala
p[an] Martin Janko, Martin Mráz, Jiřík Kopřivnický, Matěj
Žalud S.R.S.a ner[ozdílnou]. Actum v sobotu po neděli Judica
letha ut s[upra].
f 81b
Letha 1646 za purgkmistrovství Jana Slováčka a spoluradních
jeho urozený pan Jan Karel Gozapa z Gerše, manžel napřed
položené paní Johanny Jozefky (titul) položil vínem 2 bečkami
po 20 zlm – 40 zlm, z toho vypisuje se napřed psaný závdanek
těch 30 zlm z toho vína.
Item na druhý termín vypisuje se 10 zlm.
Ty peníze náleží na kostel strážnický a víno vzato do
sklepu obecního.
Pustý
Letha Páně 1711 dne 9. Junii za purgmistra pana Pavla
Rychlíka a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra
od mnoha leth pustý a velmi zruinirovaný, na takový se
ohlašoval chtíce jej zaujíti urozený pan Johann Voldřich
z Nayhausu, na ten čas milotský obroční, rodem z Brna. Pročež
aby obec městská se rozmnožovala a císarské, panské a obecní
[užitky] růstly, týž nadepsaný grunt jemu nadjmenovanému panu
z Nayhausu puštěn jest za summu, jak předek jeho jest měl,
totiž 350 zlm.
f 82a
Závdanku hnedt při odevzdávce dal 40 zlr, ostatní summu, totiž
318 zl 21 g r 4 den, povinen bude platiti k farnímu zdejšímu
kostelu každoročně při držaných posudcích po 10 zlm. Připisuje
se jemu a odevzdává za volný a svobodný i s tím vším
příslušenstvím, což od starodávna k němu přináleželo, totiž
z jednú lúkú orací pod hatěmi lideřovskými mezi loukama p[ana]
Vilhelma Jakardovského a z jednú lúkú pro seno na Velikej pod
těmiž hatěmi vedle p[ana] Pfilipa Černého a vedle Martina
Tománka ležící a jednú štěpnicí za Starým městem vedle Jana
Múčky strany jednej a vedle Dobiáše Žilky strany druhej.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých
cís[ařských], panských a obecních povinností p[an] Pavel
Rychlík a p[an] Matěj Saltzman. Stalo se d[ne] a letha ut
supra S.R.S.V.a N.
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Letha Páně 1713 dne 20. Junii za purgmistra pana Pfilipha
Černého a spoluradních toho času tak jakož grunt ut supra od
ouřadu města Strážnice v roku 1711 p[anu] Joannesovi
Voldřichovi z Nayhaus jakožto
f 82b
všechen zruinirovaný a pustý k vystavení puštěn a prodán jest,
který hnedt 40 zlr závdanku za něj položil. Však potomně že
všeliké rozepře a interrupti o nadjmenovaný grunt ze zdejším
panem farářem znikly a přes dlúhý čas trvaly, takže jmenovaný
pan kupec ku gruntu stavění a jej k užívání přijati nemohl,
skrz což jemu od gruntu a kupu toho chuť a vůle odpadla a od
ouřadu strážnického svůj položený závdanek 40 zlr spolu z nich
přes 2 letha zrostlým interessem 4 zlr 58 kr a zniklýma skrz
sem mnohonásobné jezdění outratami, jakž jich sobě sám počítal
8 zlr, spolu 52 zlr 48 kr naspátek jemu k přinavrácení míti
žádal. Na kterúžto jeho žádost nechtíce ouřad strážnický s ním
o to v rozepři bejti, jemu ty žádané 52 zlr 48 kr
přinavrátili, jak tedt přiložená od něho quittantzi
vysvětluje. Po kterémžto přinavrácení na jmenovaný grunt ut
supra se ohlásil slovoutný pan Jakub František Gromer, na ten
čas inarendirovaného panství strážnického hejtman, a aby mu
popuštěn a připsán byl,
(Na fol. 83a vlastnoruční německy psaný výčet útrat a
požadavků předešlého majitele, jehož znění je obsaženo
v českém zápisu. V dalším číslování je pak vynechán fol. 84.)
f 85a
na rathauzi žádost složil. Kterejžto snažné a náležité žádosti
chtíce neodepříti, nýbrž douchody jak milostivej vrchnosti,
tak i obecní zvelebovati chtíce, jemu J[ejich] Op[atrnost]
páni v tom rádi zvolili a grunt ten spolu ze vším tím k němu
od starodávna přináležejícím příslušenstvím, totiž z jednú
lúkú orací pod hatěmi lideřovskými mezi loukama pana Vilhelma
Jakardovského a s jednú loukú pro seno na Velikej pod těmiž
hatěmi vedle pana Pfilipha Černého a vedle Martina Tománka a
z jednú štěpnicí za Starým městem vedla Jana Múčky a vedle
Dobiáše Žilky ležící jemu v summě jak předtím, totiž ve
350 zlm pustili. Závdanku ihnedt při odevzdávce položil na
srážku summy hlavní těch 52 zlr 48 kr, které na moravské neb
bílé peníze činí 45 zlm 7 gr 5 den, ačkoliv kostelu se
neodvádí a neodvedlo toliko 40 zlr, však že obec městská na
gruntě tom taky 40 zlm od p[ana] Jana Carla Gočapa z Gerše
složených praetensi má, na místě těch 12 zlr 48 kr tu celú
summu těch 40 zlm kostelu darujú a obec nic více na gruntě
tom praetendirovati nechce, ostatní summu, totiž 304 zlm 22 gr
2 den alb, bude povinen
f 85b
platiti též zdejšímu farnímu kostelu každoročně po 20 zlm.
Odevzdává se jemu jmenovanému panu Jakubovi Františkovi
Gromerovi za volný a svobodný.
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Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pfiliph
Černý a p[an] Elis Grögr S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha
ut supra.
Letha Páně 1716 dne 29. Julii za purgmistra p[ana] Matyse
Anderl uroz[ená] paní Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku]
panu Jakubovi Františkovi Gremerovi, položila za grunt ut
supra na summu hlavní k zdejšímu farnímu kostelu patřící peněz
ročních dvaceti tři rýnské dvacer krejc[arů], což činí na
počet moravský peněz bílých 20 zlm. Ty odevzdané jsou Šimonovi
Svobodovi kostelnímu hospodáři pod počet kostelní. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
Leta Páně 1717 dne 23. Febr[uarii] za purgmistra pana
Matyse Anderl a spoluradních jeho uroz[ená] paní Anna,
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] panu Jakubovi Františkovi
Gremerovi, rozená Schaková z Radobylu, položila za grunt ut
supra na summu hlavní zdejšímu farnímu kostelu patřící peněz
verunkových
f 86a
dvaceti tři rýnské dvacet krejc[arů], což činí na počet
moravský peněz bílých 20 zlm. Ty odevzdané jsou Šimonovi
Svobodovi kostelnímu hospodáři pod počet kostelní. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1718 d[ne] 10. Junii za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluradních jeho ur[ozená] paní Anna, pozůstalá
vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Františkovi Gromerovi, nyní
Porubská, položila za grunt ut supra na summu hlavní
k zdejšímu farnímu kostelu patřící peněz verunkových dvaceti
tři rýnské dvacet krejc[arů], což činí na počet moravský peněz
bílých 20 zlm. Ty odevzdané jsou Šimonovi Svobodovi kostelnímu
hospodáři pod počet kostelní. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1719 d[ne] 18. Julii za purgmistra pana Pavla
Hořáka a spoluradních jeho ur[ozená] paní Anna Gromerová, nyní
provdalá Porubská, položila za grunt ut supra na summu hlavní
verunkovú zdejšímu farnímu kostelu patřící peněz verunkových
dvaceti tři rýnské dvacet krejc[arů], což činí na počet
moravský peněz bílých 20 zlm. Ty odevzdané jsou panu faráři
Václavovi Kucheli na místě kostelního hospodáře Šimona Svobody
pod počet kostelní d[ne] a letha ut supra.
f 86b
Leta Páně 1734 dne 1. April[is] za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času připadnúce dům ut
supra po smrti neb[ožtíka] p[ana] Jakuba Frantze Gromera na
pozůstalé po němc sirotky, totiž cery jeho Annu a Zuzannu a
syny Antonína a Jozefa, tíž společní cery a synové a
respective dědici domu tohož dojdouce let dospělých a jsouce
taky od práva z poručnictví propuštěni a za dospělých právně
uznáni, z svej společnej dobrovolnej a nepřinucenej vůle
prodali ten dům panu Václavovi Košvicovi, jakož i ten vzadu,
co do Kostelní ulice patří Nro 35, který od Jana Pašky kúpený
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byl, jak tam vzláštní zápis ukazuje, za summu hotovú čtyri sta
padesáte rýnských, k tomu taky i ten rest posudkových peněz,
který z toho domu ku kostelu farnímu ještě 47 zlr 36 kr
k vyplacení pozůstává, k vyplacení pan kupec na sebe přijal,
f 88a(!)
naprotiv čemuž oni jemu dva achtele vinohradu v Kněhnicích i
s búdou (jak zápis v horenských knihách vysvětlí) přidali.
Podle čehož nyní se připisuje a odevzdává dům ten (který 2
komíny v sobě na domě obsahuje) panu Václavovi Košvicovi za
vlastní, dědičný a docela zaplacený, mimo těch 47 zlr 36 kr,
které ještě kostelu verunkových peněz doplatiti má.
Případnosti ale jiné, jako louky a stěpnice, ty jsou od domu
oddělené a jiným porozdílně prodané. Stalo se u přítomnosti
prodavačů Anny, Zuzanny, Antonína a Jozefa Gromera.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel
Dedel a p[an] Václ[av] Brauner S.R.S.V.a N.
Přípis domu paní Barbara provdaná Košvicová
Leta Páně [1]771 dne 2. Martii za purgmistra pana Karla
Večeře a spoluradních toho času majíce neboštík pan Václav
Košvic ten od sirotkův Grunerovských v okršku rynku koupený
dům sobě právně připsaný a takový dům nebošt[íkovi] panu
Václavovi
f 88b
Košvitzovi nomine haereditatis na svého syna p[ana] Antonína
Košvitza připadl. On ale ten dům svojí nejmilejší manželce při
svém živobytí paní Barboře Košvitz odevzdal a slyšení žádal,
aby ten jmenovaný dům spolu s ním sub Nro 35 od Jana Pašky
koupeným v Zákostelní ulici ležícím a ze vším od starodávna
majícím právem připsán byl. Na kteroušto slušnou žádost se jí
paní Barboře Košvicové a synovi Antonínovi jako docela
zaplacený připisuje a odevzdává.
Svědkové toho a opravu gruntu a placení vrchnostenské a
král[ovsko] císařské a mněstské [povinnosti] p[an] Frantz
Králík a p[an] Carl Haberman. Stalo se dne a roku ut supra
Zuschrift des Hauses sub cons. No 322 zu Handen des Herrn
Anton Koschwitz
Im Jahre 1791 den 20ten Maii Bath Herr Anton Koschvitz,
womit demselben dabis dem Bezirke des Rings gelegene,
dermachten aber aus der Intestat verlassenschaft einer
abgelebten Frau Mutter Barbara Lpschvitz erblich
f 89a
zugefallenn Bürgerhaus sub cons. No 322 eigenthümlich
zugeschriebe würde.
Nachdem man dieses Ausruhen gegründet stand, als wurde
gedachtes Bürgerhaus cum omni onere et comodo dem selben et
sucessione ab intestate als wahres und drechtmässiges
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Eigenthum hier mit zugeschrieben. Actum Grund Amt Strassnitz
ut supra.
No 1o.
Dasten dem Hr. Anton Koschvitz zu Handen der hesen
Magnischen Vorgrundschaft und Administrat. auf gestellte
Cautions Instrumentum p[e]r 600 zlr wird auf deto ihme
zugeschriebene Haus 1o loco zue Suchgefints Ofandrecht
vorgemecrkt.
Straßnitz d[en] 10. Aug[usti] [1]794.
No 2do.
Hypothec. Dasten dem Hr. Ant. Koschvitz zu Handen des Hr.
Johann Baptist Keller aus vorgestellte Cautions Instrumentum
p[e]r 450 fr wird hierorts 2do loco versicheret.
Straßnitz den 14. April[is] [1]795
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10 Dům Tomáše Krausa

f 91a

Letha Páně 1596 Tomáš nadepsaný koupil dům svůj od
purgmistra a ouřadu, pozuostalý po n[ebožtíku] Matoušovi
Urbanovým, z půl lánem roli v Sedlském poli, z štěpnicí
Kalnovskou, ze třemi lúkami pod rybníkem lhotským za summu
1030 zl, též podsedek na předměstí s kusem roli u rybníka
lhotského, z roubanicí za Jašavou a s loukú při Veliké za
summu 230 zl, což učiní vší summy za dům a podsedek 1260 zl.
Na tu summu vyplnil Tomáš Graus závdanku a peněz
purkrechtních do letha 1597 za dům 400 zl a za podsedek též
závdanku i z penězi purkrechtními 25 zl. A tak ještě mimo to
od letha 1598 doplatiti zuostává za dům placením při Vánocích
po 100 zl – 630 zl a za podsedek placením od téhož 1598 leta
při tomž čase ut s[upr]a po 10 zl, zuostává dopláceti 205 zl.
Odevzdán jemu ten dům za volný a svobodný i z podsedkem a
případnostmi ut s[upr]a. Actum 1596.
Letha 1598 položil Tomáš Graus si[rotkům] n[ebožtíka]
Matouše Urbanového za dům 100 zl, za podsedek 10 zl, učiní
všeho v jedné summě 110 zl.
Letha 199 Tomáš Kraus položil s[irotkům] n[ebožtíka]
Matouše Urbanového za dům 100 zl, za podsedek 10 zl, učiní
toho všeho 110 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Tomáš Kraus
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového za dům
100 zl a za podsedek 10 zl, učiní toho všeho 110 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Tomáš Kraus
položil za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Urbanovýho a za
podsedek 110 zl.
Letha 1602 Tomáš Kraus položil Absolonovi 27 ½ zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumber[ského] Tomáš
Kraus položil za dům a podsedek 110 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýhom Tomáš Kraus
položil za dům a podsedek nápadníkům nebo[žtíka] Matouše
Urbanovýho 110 zl.
f 91a
Po smrti nebo[žtíka] Tomáše Krausa Václav Vokáč pojav
manželku po něm pozůstalou toho domu nápadem dostal a tak což
za něj dopláceti jest i za podsedek, to Václav Vokáč všecko
dopláceti povinen jest. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Stalo se za rychtáře Maurice Kellera v pátek před nedělí
provodní letha Páně 1607.
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Václav Vokáč s jistou vůlí manželky své profrejmarčil dům
svůj svrchu psaný i s tím, což v něm hřebem přibito a hlínou
přimazáno urozenému panu Janovi Skřičkovskému z Pozdětína za
jeho dům, ležící mezi domem Václava Vokáče a starým špitálem a
což za ten dům dopláceti jest, to Václav sám doplatiti má.
Odevzdán panu Janovi za volný, svobodný, zouplna a docela
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Stalo [se] u přítomnosti obou stran v pátek před nedělí
provodní za rychtáře Maurice Kellera letha 1607.
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12 Dům Pavla Valentového

f 95a

Letha 1596 Pavel nadepsaný koupil dům svůj od Mikuláše
Hrdého za summu 400 zl.
Na tu summu vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha
1597 Mikulášovi Hrdému summy 150 zl a tak jemu ještě doplatiti
zuostává od letha 1598 placením při každých Vánocích po 50 zl
summy 250 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské Pavel
Liljenplot, Jan Vlasák, Václav Reymundt, Jakub Urlach, Bartoš
Biskupický S.R.S.N. Actum letha ut supra.
Leta Páně 1599 v sobotu po neděli Iudica pan purgk[mistr] a
páni prodali dům šeňkovní v rynku, zůstalý po n[ebožtíku]
Pavlovi Valentovém, Danielovi Slováčkovému podle Tomáše Krausa
za 500 zl. Závdanku Daniel dal 300 zl, ty přijali páni na
zplacení dluhu a dali Mikolášovi Hrdému z nich zadržalých
dvojích peněz 100 zl, platiti má rok po roku po 60 zl.
Ruk[ojmě] za placení, opravu krunthu i povinnosti panské
Pavel Nejezchleba, Mikoláš Hrdý SRSN. Odevzdán za volný a
svobodný za rychtáře Bartoše Šlechty.
Leta Páně 1599 Daniel Slováček položil za dům Mikolášovi
Hrdému peněz purkrecht[ních] a dal jemu 60 zl.
Leta Páně 1600 Daniel Slováčků položil za dům ut s[upr]a
60 zl.
Ty přijal Mikuláš Hrdý.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Daniel
Slováčků položil za dům svůj 60 zl.
Ty přijal Mikuláš Hrdý.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Daniel Slováčků
položil za dům 10 zl.
Ty sou dány Mikolášovi Hrdýmu.
f 95b
Letha Páně 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Daniel
Slováček položil za dům svůj 10 zl.
Ty sou vydány Mikulášovi Hrdýmu.
A tak Daniel dům svůj zouplna a docela zaplatil a za něj
žádnýmu nic dlužen nezůstává.
Letha Páně 1633 v pondělí po Třech Králích za purgmistra
Martina Jankhy a spoluradních jeho prodán jest ten dům
vejsadní v rynku ut s[upr]a, ten čas požár, kterýž k veliké
zkáze přišel a přes 12 letha pustý zůstával, Janovi Slováčkovi
za 150 zl, platiti jej má počnouc po 3 lethech při každých
Vánocích po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení domu a povinnosti panské i
obecní Martin Slováků, Jíra Bartutovský, Vítek Janule a Matěj
Vlk S.R.S.a N.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jan Slovátček
položil za grunt svůj 6 zl.
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Ty přijal Havel Navrátil na místě manželky svej za rok
1637.
Letha 1646 za purgkmistra Lorence Peypolta položil Jan
Slováček za grundt svůj 4 zl.
Ty přijal Navrátil Havel na místě manželky své a odvedl
jich zase na zaplacení dluhu 5 zl Nešporkovi, kterých byl za
purgkmistrovství svého Havlovi k svadebnímu veselí zapůjčil
(ještě na ten dluh rešt jest 20 kr).
f 96a
Letha 1647 položil Jan Slováček za purgkmistra Lorence
Peypolta za grunt Havlovi Navrátilovi 2 zl.
Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického při
držaných posudcích za rok [1]654 Jan Slováček položil za grunt
svůj Havlovi Navrátilovi 2 zlm.
Item toho dne podle povolení vrchnosti, poněvadž Jana
Slováčka dům podle jiných vyhořel, upouští se jemu a vypisuje
jemu polovic summy, totiž 68 zlm.
Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a
spoluradních jeho při držaných posudcích položil Jan Slováček
za grunt svůj 3 zl mor[avské].
S těch přijal ještě nebo[žtík] Havel Navrátil podle
přiznání manželky po něm zůstalé 45 kr a na pohřeb jeho táž
manželka dostala 1 zlr. Ostatek, totiž 1 ½ zlm, přijala
dotčená manželka po něm zůastalá na zaplacení dluhu do Kyjova
podle poručení neb[ožtíka] Havla Navrátila, co byl švagkru
svému 5 zl mor[avských] dlužen na srážku.
Letha Páně 1667 za purgmistra Danihele L[udvíka] Dašického
a s poluradních jeho dům skrz testament nebo[žtíka] Jana
Slováčka odporučený Marianě manželce jeho vlastní, kterážto
provdajíce se připisuje se manželu jejímu Pavlovi Strakovi
s tím vším příslušenstvím, jakožto jednou b[ečkou] soli, a
cokoliv nebo[žtík] na témž domě zaplaceného měl, tohož se
nachází 87 zlm, to jemu a manželce jeho na tom domě zaplacené
bejti má, k tomuž žádný, ani dcera nebo[žtíka] Jana Slováčka
žádnej praetenti míti moci nebude. Ostatní summu při každých
posudcích ročně po 6 zlm spláceti
f 96b
povinen bude.
Rukojmě za opravu domu a splacování i jinší všeliké
povinnosti p[an] Jan Ouhořík, Mikuláš Rychlík S.R.S.a N.
l[eta] [a] dne ut supra.
Hlavní summa toho domu Slováčkovského, tak jakž nebo[žtík]
Jan Slováček jej koupený měl, Pavlovi Strakovi se podobně
vystavuje 150 zlm, tou summu nad vyplacené peníze když vyplní,
bude míti dům zaplacený.
Letha Páně 1671 dne 19. Februarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Markyta Ouhořka mající
nápad na domě ut supra po neboštíkovi Havlovi Navrátilovi,
někdy manželu jejím, vztahující se na summu 63 zlm, takové
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peníze prodala Pavlovi Strakovi za summu 5 zlr 30 krej[carů].
A tak Pavel Straka bude míti dům svůj zaplacený a v nitčemž
nezávadný, Markyta pak Ouhořka ani žádný z dědicův jejích na
tu praetensi se podtahovati práva již více nemají.
Letha Páně 1684 dne 9. Augusti majíce Pavel Straka dům svůj
šenkovní scela zouplna zaplacený, takový jest prodal Martinovi
Machálkovi nemohouc jej, od rebelantův uherských 1683 letha
spálený, vystavěti za summu jedno sto rýnských, závdanku ihned
položil třicet zlr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení domu a zbejvání panských i
obecních povinností pan Jan Gaty a p[an] Jan Havlíček
S.R.S.a N. Stalo se za purgkmistra p[ana] Martina Frantzeka a
spoluradních tohož dne a letha ut supra.
f 97a
Platiti jej má každoročně podle dobrovolnej vůle a
společného domluvení při s[vatém] Vavřinci po 10 zlr.
Na to položil při Vánocích tohož letha 1684 10 zlr a letha
1685 dne 29. Augusti 10 zlr.
Takové peníze všechny Pavel Straka i z závdankem přijal do
svých vlastních rukú.
[Leta] 1687, 1688 dne 16. Januarii položil Martin Machálek
po dvakrát při termíně s[vaté]ho Vavřince každýkrát po 10 zlr
Pavlovi Strakovi 20 zlr, činí na moravský počet po 70 kr
počítajíc 17 zlm 4 gr 4 den.
Ty přijal tenž Straka náležitě.
Roku 1688 při termíně svatého Vavřince Martin Machálek
položil za grunt ut supra Pavlovi Strakovi peněz 10 zlr.
Kteréžto peníze Pavel Straka náležitě přijal.
Roku 1690 Martin Machálek co tak Pavlovi Strakovi dlužen
zůstával dle smlúvy a zápisu napřed psaného, totiž 20 zlr,
zouplna jemu zaplatil.
A tak Martin Machálek tenž grunt má scela a zouplna
zaplacený.
Letha Páně 1692 dne 14. Augusti za purgkmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho majíc Martin
Machálek předepsaný grunt scela zaplacený, takový jest prodal
Rozině Malince vdově za hotových 40 zlm. Pročež ten dům za
zaplacený jí se odevzdává a připisuje.
Rukojemníci za zbejvání všelikých povinností p[an] Václav
Škoda a p[an] Jan Havlíček S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut
supra.
f 97b
Leta Páně 1697 dne 30. Septemb[ris] za purgkmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti Rozinky
Malinky prodán jest ten g[runt] ut supra od nápadníků
neb[ožky] Malinky p[anu] Václavovi Škodovi za hotových 30 zlm.
Kterýžto se nadepsanému Václavovi Škodovi za zaplacený
připisuje a odevzdává.
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Rukojmě za stavení gr[untu] a povinnosti rozličné p[an] Jan
Stavinoška a Jan Hlubocký SRSVN.
Letha Páně 1700 dne 24. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Škoda maje ten
g[runt] ut supra zouplna zaplacený, jej zvelebil a zemřel.
Pozůstalá vd[ova] Veruna nemohúc jej držeti, aby jí na újmu
nepřišel, prodala jej p[anu] Karlovi Hromádkovi za hotových
peněz 100 zlr za zaplacený a žádf 98a
nému v ničemž nezávadný. Kterýžto se také nadepsanému p[anu]
Karlovi Hromádkovi zouplna za zaplacený odevzdává a připisuje.
Rukojmě za opravu g[runtu] a zbývání povinnosti jak
c[ísařské], panské i obecní p[an] Martin Kučera a p[an] Jiřík
Peldř[imovský] SRSVN.
Pustý
Letha Páně 1714 dne 29. Maii za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od
tej uherskej rebelie a pádu sem do Strážnice v roku 1704 dne
7. Januarii pustý a skrz neopravování do konce zruinirovaný, o
takový se ohlásil vznešený pan Joannes Carolus Boromeus
Strasser, očí a života lékař, rodem z Roschfeldu
z španihelského Bravandtu, nyní z Brna příchozí, šetrně
žádajíce, aby jemu jest vystaviti a se osaditi spříváno a
dovoleno bylo. Jehožto žádost, aby město tím lépejíc
k zvelebení přijíti mohlo a obec se rozmnožovala, libě přijata
jest a grunt ten jemu v summě jak nahoře 150 zlm bez závf 98b
danku puštěn jest a pro tu ruinu, aby jej tím lépejíc
vystaviti mohl, z jmenovaných 150 zlm třetí díl za vystavení
se jemu upúští, totiž 50 zlm, ostatní pak summu, totiž
100 zlm, bude povinen platiti nápadníkům, kteří se najdú,
ročně při každých posudcích po 3 zlm. Pročež se nyní týž grunt
připisuje a odevzdává jmenovanému panu Joannesovi Carlovi
Boromeusovi Strosser za volný a svobodný bez všechnej
poddanosti, nýbrž mocí a dle znění od J.H.M. Hrab. Excel.
z Kounic a Rittberku (titul), vrchnosti zdejší dědičnej a
milostivej, v roku 1709 vnově milostivě nadaného privilegium.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel
Kayzer a p[an] Matys Andrle S.R.S.V.a N.
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13 Dům Václava Reymunda

f 99a

Letha Páně 1597 Václav Reymudt teno dům frejmarkem dostal
od Jana Remše za dům, který jest mezi Vančurků a rathauzem
ležící.
Kteréhožto svrchu psaného domu dostal Jan Remeš po Anně
manželce své, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Matoušovi
Urbanovým, v dílu jejím z půl lánem roli v Panským poli, se
dvěma loukami na Veliké podli Tomáše Grausa, z štěpnicí za
mlejnem, z roubanicí za pivovare[m] Štěpánovskou, se dvěma
kusy vinohradu v Staré hoře ležícím.
Kteréžto všecko od pana purgmistra a pánů za volné a
svobodné a za zaplacené sobě odevedené má. Act[um] 1596.
Leta Páně 1.6.0.0 v středu první postní Václav Reymund
prodal jest dům svůj výsadní, kterýž od Jana Remše frejmarkem
dostal, Janovi Drabíkovi za summu 400 zl. Závdanku Jan Drabík
Václavovi Reymundovi dal 125 zl, platiti má při Vánocích počna
rok po roku po 25 zl až do summy nahoře psané vyplnění.
Rukojmě za placení domu i opravu a jiné povinnosti Jeho
[Mil]osti Thobiáš Strejčků, Kašpar Bednář, Mikuláš Hrbků,
Matěj Tuček S.R.S.N. Actum letha a dne ut s[upr]a za rychtáře
Bartholoměje Šlechty.
Letha Páně 1600 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil
Jan Drabík za dům ut s[upr]a 25 zl.
Ty přijal Václav Reymund.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Drabík
položil za dům 25 zl.
Ty přijal Václav Reymund.
f 99b
Letha Páně 1602 v pátek před ne[dělí] Sexagesima za
purgmistra Pavla Hulínskýho a spoluradních jeho jakož na domě
svrchu psaném Václavovi Reymundovi náleželo peněz ročních
summy 225 zl, za hotových 127 zl 15 gr takové peníze prodal
Janovi Drabíkovi. A tak na tom domě Václavovi Reymundovi nic
více nenáleží.
A Jan Drabík týž dům zouplna a docela zaplativ za něj
žádnému nic dlužen nezůstává. Act[um] ut s[upr]a.
F I N I S.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho prodán jest ten dům ut s[upr]a vejsadní na
rynku, ten čas požár, se zahrádkou v Hačkách Janovi Hrbkovi
koláři za summu 180 zl bez závdanku, platiti jej má, když se
jinší požárové platiti počnou každoročně po 8 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení domu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Lorenc John, Hans Fischer stolař,
Jiřík Svoboda a Martin Havlíčků S.R.S.a N.
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Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového položil za
grunt svůj Jan Hrbek, kteréž svrchu psaný purgkmistr přijal
4 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Hrbek
položil za grunt svůj k obci městské 4 zl.
Ty přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hrbek položil
za dům svůj obci městské 4 zl.
f 100a
Letha Páně 1682 dne 31. Augustii za purgkmistra Václava
Kneyzle a spoluradních jeho předstoupíce před ouplnou radu
František Gatty žádaje, aby [mu] ten požár po neb[ožtíku]
Janovi Hrbkovi k stavení puštěn byl. Takový požár prodán jest
od ouřadu nadepsanému Františkovi Gattymu za summu 80 zlm bez
závdanku, platiti jej má, když se jinší požárové platiti
počnou každoročně po 4 zl. Odevzdán jemu za volný [a]
svobodný.
Rukojmě za placení, stavení domu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní pan Tomáš Svoboda a p[an] Mikuláš
Šašek S.R.SpaN.
Letha Páně 1695 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho majíce Frantz Gatty
výsadní dům v okršlku městském vystavený sobě připsaný a
odevzdaný, takový z jistých svých příčin pustil a prodal
Francovi Kayserovi za summu hotovú 42 zl 25 gr 5 den.
Kteréžto peníze poněvadž jemu Frant[zovi] Gattymu náležitě
položil, nebude míti nic více na tom domě co pohledávati. A
tak se Francovi
f 100b
Kayzerovi za vlastní v summě připisuje a odevzd[ává] 80 zlm,
které platiti má ročně při držaných posudcích po 3 zlm.
Rukojmí za opravu domu a zbejvání povinností jak
c[ísařských], tak panských Frantz Čejka a p[an] Jan Hlubocký
SRSVaN letha a dne ut s[upra]. Platí se k obci městské.
Leta 1699 dne 8. Novembris Frantz Kayser položil za
gr[untz] svůj ut s[upr]a k obci města Stráž[nice] 1 zlm na
zaplacení dluhu Balášovského na Vrbovce, za který jsouce toho
douležitá příčina vypisuje se mu 2 zlm.
Ty peníze přijal p[an] Johan Dašický do počtu svého
purgmistrovského za příjem.
Leta Páně 1702 dne 20. Aug[usti] za purgmistra pana Jana
Dašického Frantz Kayser položil k obci městské na dluh p[ana]
faráře stráž[nického] 1 zlm, za který se mu vypisuje 2 zlm.
Leta Páně 1705 dne 13. Maii za purgmistra p[ana] Jana
Bíteského a spoluradních jeho pozůstávajíc Frantz Kayser ještě
34 zlm k obci městské dopláceti, před ouřad purgmistrovský
předtoupítz
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f 101a
šetrnú žádost složil, poněvadž on v ty rebelantské vojny po
ten všechen čas, jsouc k vartám městským k dohlídání a
ustanovování dnem nocí ze vší pilností k tomu se vynasnažuje a
velikou práci a péči za celé město pro všechny lidi má, aby se
jemu za práci jeho na tom domě nětco vypsalo. Pročež všemi
jeho pilnost schválená a ode všech povědomá, vypisuje se mu za
zaplacené 20 zlm. Act[um] dne a leta ut s[upra].
Dne 24. Janu[arii] 1707 za purgmistra p[ana] Johannesa
Bíteského a spoluradních jeho poněvadž křiky rebelanské až
posavad trvají a držitel gr[untu] toho Frantz Kayser po ten
všechen čas v službě městského vachtmistrovství mnoho práce ve
dne i v noci z pilnosti za celé město činíce a nemaje mu tej
jeho práce čím vynahradit a recompedirovat, pročež se mu tuto,
co on k obci z gr[untu] ut s[upra] dopláceti měl na léta, za
zaplacené vypisuje, totiž 14 zlm. Act[um] dne a leta ut
s[upra]. Má gr[unt] zouplna zaplacený.
Solutum.
Letha Páně 1712 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Frantz Kayser
grunt ut supra docela a zouplna zaplacený, takový majíce dům
svůj jiný prodal jej Václavovi Korotinovi, příchof 101b
zímu z Třebíče, za hotových třicet rýnských i s tím všechným,
co on na něm vyplaceného měl, totiž 80 zlm. Kteréžto peníze
tenž jmenovaný Frantz Kayser náležitě přijal, tenž grunt ale
se jemu nadepsanému Václavovi Korotinovi za volný, svobodný a
docela zaplacený v tej summě jak prv, totiž 80 zlm, připisuje
a žádný více na něm co praetendirovati míti nebude. Contributi
a jiné všelijaké povinnosti on Václav Korotin zasezelé, jestli
by se jaké vynašly, na sebe nepřijímá, než teprv od datum
zápisu tohoto s něho zbejvati povinen bude. Odevzdává se jemu
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností
p[an] Pfiliph Černý a p[an] Rudolf Franti S.R.S.V.a N. Stalo
se d[ne] a letha ut supra.
Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra p[ana]
Hendrich Bartelsmana a spoluradních toho času držitel gruntu
ut supra Václav Korotin odemřel zanechajíce po sobě vdovu a
respective manželku Annu Mariju, kterej nadepsaný grund
testamentaliter odporučil. Poněvadž ale ona vdovský stav
proměnila a za p[ana] Gottfrida Mayera se provdala a časem ho
odemřela, odporučila ten grunt nahoře psaný jemu Gottfrid
Mayef 102a
rovi respective pozůstalému manželovi testamentem de dato
23. Janua[rii] 1738, mocí kterého taky nyní se jemu p[anu]
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Gottfrid Mayerovi za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef
Wainer a p[an] Pavel Svoboda.
Přípis Josephovi Jirúškovi
Letha Páně 1749 dne 14. Aprilis za purgkmistra p[ana] Jana
Wainera a spoluradních toho času prodal dům svůj mající p[an]
Gottfrid Mayer ze vším právem a příslušenstvím Josephovi
Jirúškovi dle contractu za 250 zlm hotových peněz, které
kupující panu prodavačovi skutečně složil a docela zaplatil.
Pročeš se ten dům Josephovi Jirúškovi za jeho vlastní, volný a
v ničem nezávadný, docela zaplacený a dědičný zde připisuje a
odevzdává dne a roku ut supra.
Rukojníky za opravu gruntu a placení povinnosti p[an]
purgkmistr Jan Weiner a p[an] Joseph Heisig.
f 102b
Přípis domu Václava Továrka
Leta Páně 1763 dne 29ho Augusti za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Jozef Jirúšek
spolu z manželkú svou Ančú a přednášeli, že oni ze svej
dobrovolnej vůle přítomnému Venclovi Továrkovi dům ut supra za
summu dvě sta a tři rýnských, id est 203 zlr, beze všeckej
výminky odprodali. Pročež se nadjmenovaný dům Venclovi
Továrkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a
odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko]
král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Pavel Svoboda a
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne
a roku ut supra.
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14 Dům Jakuba Bernharta

f 105a

Jakub nadepsaný koupil dům svůj pozuostalý po n[ebožtíku]
Honzovi Preysovi za summu 400 zl.
Za kterýž sobě díl po manželce své Kateřině porazil a
ostatek sirotkom doplatil.
A tak zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.
Ten dům po vpádu zhořelý i z stodolou na předměstí též
zhořelou, se dvěma loukami na Veliký a jednou loukou v Orlí,
též se čtvrtí roli v Sedlským poli ve tři pole slove
Pěkníkovská [prodán] Jiříkovi Praštkovi za summu 423 zl.
Závdanku dal hned při odevzdávce 20 zl a plati[t] ho má počna,
když jiní požárové se platiti počnou, při posudcích rok po
roku po 30 zl až do vyplnění vší summy. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
Rukojmě za stavení toho domu i stodoly, opravy, placení i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Pavel
Nejezchlebů, Jan Vnuček, Tobiáš Sloup, Jan Frydl, Pavel Černý,
Václav Vrchníček SRSN. Stalo se v středu po Novým letě za
rychtáře Maurice Kellera letha Páně 1607.
Na tom domě náleží Johance, manželce téhož Jiříka Praštka,
spravedlnosti jí od Anny Hrdý koupené 85 zl, ty jest době
Jiřík Praštěk hned z summy srazil. A tak ještě dopláceti
povinen bude placením ut s[upr]a summy 338 zl:
Johance Makovcový po 15 zl summy 74 zl 6 den.
Kateřině, dceři Jana Špačka předních peněz 13 zl.
Janovi Obloučkovi do Opolí placením, pokudž se Johance
Makovcový její summa nevyplní, po 15 zl a potom po 30 zl summy
95 zl 22 gr 4 den.
Naposledy obci městský 105 zl 6 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Špačka 30 zl.
Těch 30 zl náleží obci městské strážnické, protože jsou
p[an] purgkmistr a ouřad Samuele Chomútového spokojili penězi
obecními, což jest přijal na díl manželky své Kateřiny
Špačkové.
f 105b
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jiřík
Praštěk položil závdanku do statku nebo[žtíka] Jakuba Bernarta
20 zl.
Letha Páně 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík
Praštěk položil za dům a jinší statek jemu prodaný 15 zl.
NB. Ty přijal Pavel Makovec.
Jakož na tom domě náleželo Janovi Obloučkovi z Opolí summy
pordroční 95 zl 22 gr 4 den, takový peníze prodal Jiříkovi
Praštkovi za hotových 23 zl 4 ½ gr. A tak na tom domě témuž
Janovi nic více nenáleží. Stalo se u přítomnosti obou stran za
purgmistra Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho v první
středu v postě letha Páně 1609.
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Letha Páně 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Praštěk položil za dům svůj 15 zl.
Ty přijal Pavel Makovec.
Leta Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Praštěk položil za dům svůj 15 zl.
Ty přijal Pavel Makovec.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa Jiřík
Praštěk položil za dům svůj 15 zl.
Ty jsou dány Pavlovi Makovcovi.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Jiřík Praštěk za dům svůj peněz ročních 15 zl.
Ty přijala Johana Makovcová do Brodu.
Pavlovi Makovcovi náležele po manželce 71 zl, na to jemu
vydáno 75 zl a tak přebral 4 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Jiřík Praštěk za dům na obec městskou 15 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Praštěk položil za dům svůj na obec městskou 15 zl.
Po smrti n[ebožtíka] Jiříka Praštka podle bedlivého
vyhledání našlo se ještě za týž dům doplatiti 134 zl 6 gr
4 den. Ta všecka summa náleží obci městské strážnické, placení
roční po 20 zl.
f 106a
Leta 1615 Matouš Martinků na místě n[ebožtíka] Jiříka
Praštka za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil k obci
městské 15 zl.
Leta 1616 Matouš Martinkův za purgmistra Martina
Rožmberského položil za dům k obci městské 15 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil
Mathouš Martinků obci městské za r ok 1617 15 zl.
Více téhož letha 1618 a za purgmistra ut s[upr]a položil
Mathouš Martinků za dům za rok 1618 obci městské 15 zl.
Leta 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil
Mathouš Martinků za dům obci městské 10 zl.
Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty položil Matouš
Martinků dvojích peněz za rok 1630 a 1631 obci městské 35 zl.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Mathouš Martinků
položil peněz ročních ostatních k obci náležejících za dům ut
s[upr]a 27 zl 6 gr.
A tak již k obci nic víceji za něj pokládati není povinen.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Matouš Martinků
položil peněz ročních 10 zl.
Ty přijal Samuel Praštěk.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matouš Martinků
položil peněz ročních 10 zl.
Ty přijal Jiřík Praštěk.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Martinků
položil za dům svůj peněz ročních 10 zl.
Ty jsou vydány Anně, dceři nebo[žtíka] Mikuláše Lípy.
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Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Martinků
položil za dům svůj peněz ročních 10 zl.
Ty přijal týž Jiřík Praštěk ut s[upr]a na díl svůj.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Matouš Martinků
položil za dům svůj peněz ročních 12 zl.
Ty přijal Samuel Praštěk na díl svůj.
f 106b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Martinků
položil za dům svůj ročních peněz 35 zl 24 gr 4 den.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Mathouš Martinků
položil za dům svůj dvojích ročních peněz za rokh 1641 a 1642,
totiž 30 zl 19 gr 2 den.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matouš Martinků
položil za dům svůj, co tak ještě Samuelovi Prašťkovi
náleželo, totiž 1 zl 12 gr.
A tak na tomž domě a při tomž statku nic více nemá.
Letha 1643 Mathouš Martinků položil za dům a statek
převzatý za purgkmistra Martina Mráza 30 zl 15 gr.
Kteréžto peníze přijal Jiřík Pokorný po n[ebožce] Anně
manželce jeho.
Letha 1644 za purgmistra Pavla Nešporka Matouš Martinků
položil za dům svůj 8 zl 7 gr 2 den.
Ty přijal Jiřík Pokorný na místě manželky svej za dům a
statek převzatý za rok 1644.
A[nn]o 1654 dne 13. Februarii přiznal se Jiřík Pokorný,
toho času rychtář, že jest v roku 1649 na nápad svůj po
manželce jeho náležející od Johanny Martinkové jednu čtvrt
roli za převzatý statek přijal ve 100 zlm.
Matouš Martinků zemřouc po sobě jest zanechal dům vejsadní
v rynku ležící, Johanna, vdova po něm pozůstalá, aby dokonce
k spuštění nepřišel, takový dům vejsadní prodala jest
s stodolou na předměstí zhořelou, ze dvěma loukami na Velikej
a jednou čtvrtí roli v Sedlským poli slove Pěkníkovská v tři
pole
f 107a
panu Janovi Sušickému, ten čas purgkmistru města Strážnice, za
summu 370 zl. Závdanku složil hned při odevzdávce 20 zl,
placením po vyjití třech leth při posudcích každoročně po
10 zl až do vyplnění tej summy. Odevzdáno jet jemu to vše za
volné a svobodné.
Rukojmě za placení a opravu grunthu a povinnosti všelijaké
J.M. Páně i obecní pan Martin Jankho, pan Jiřík Praštěk, pan
Lorenc Peypoldt a pan Jiřík Přerovský mydlář S.R.S.a N. Stalo
se letha Páně 1649 dne 17. Maii.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického poněvadž dům Jana Sušického také podle jiných
shořel, vypisuje se jemu to, co k vyplacení ještě přijde
polovici (dům však za 246 zlm, poněvadž k němu rolí a lúky sou
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a ve 124 zlm se pokládá, počítajíc), totižto srážky v summě
123 zlm.
Leta Páně 1656 dne 17. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského při držaných posudcích přednesl jest Jan Sušický
quitanci, že jest Jiříkovi Pokornýmu za dům svůj nápadu jeho
zaplatil a položil 20 zlm, které se jemu tuto vypisují.
Letha 1660 dne 10. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Jan Sušický položil za dům svůj čtyri zl
mor[avské] - 4 zlm.
Takové přijal Jiřík Pokorný za převzatý statek, po
neb[ožce] Anně manželce své jemu nápadem náležející.
Letha 1661 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a spoluradních jeho Jan Sušický položil za dům
svůj čtyri zl mor[avské] – 4 zlm.
Takové přijal Jiřík Pokorný za převzatý statek, po
neb[ožce] Anně manželce své jemu nápadem náležející.
f 107b
Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha připisuje se
Janovi Sušickému skoupených peněz od nebo[žtíka] Jiříka
Pokorného za 10 zlm mor[avských] – 209 zlm, taky o tom
poručenství nebo[žtíka] J[iříka] Pokorného dosvědčuje.
Kterýžto držitel gruntu Jan Sušický má ten grunt zouplna a
docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Solutum est.
Letha Páně 1670 dne 7. Januarii za purgkmistra Lorence
Zajíčka a spoluradních jeho připisuje se dům vejsadní po
neb[ožtíku] Janovi Sušickém, který tak patřil po smrti
manželce jeho Zuzaně, nynějšímu manželu Ladislavovi Bernartovi
Čapalovskému za 370 zlm, kterýžto dům neb[ožtík] Jan Sušický,
předek Ladislava Čapalovského, zouplna a zcela zaplatil a jemu
se také za zaplacený a žádnému nezávadný připisuje, jakž
nahoře obmezeno jest.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké JM Pánu i
obecní Lorenc Zajíček, ten čas purgkmistr, a Michal Reguli
S.R.S.a N. Stalo se letha a dne ut supra.
f 108a
Letha Páně 1694 dne 3. Julii za purgkmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho ohlásíce se Matys Navrátil
při ouřadu města Stráž[nice], aby ten grunt zaujíti mohl,
čehož jistý dosáhl. Však prohlídajíce na tom, že tenž grunt
svrchu psaný všechen zruinirovaný jest, tehdy se upúští
z předešlej summy 370 zlm, jak předešle šacován a placen byl,
124 zlm a svrchu psanýmu Matysovi Navrátilovi za summu 246 zlm
k placení při každých posudcích po 4 zlm za volný a svobodný
připsán a odevzdán jest.
Rukoj[mě] za zbývání povinností jak panských, tak obecních
p[an] Mikuláš Hrdlička a p[an] Jan Gatty S.R.S.N. Stalo se
letha a dne ut supra.
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NB. Nápadníkom po neb[ožtíku] Ladislavovi Čapalovském
pozůst[alým] sirotkům ty peníze náleží.
Letha Páně 1700 [dne] 20. April[is] za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních
f 108b
téhož letha tak jakož p[an] Matys Navrátil ten dům ut supra
všechen zruinirovaný ujal, jej vystavil a náležitě zvelebil a
při 500 zlr nákladu na tej proukazoval. I poněvadž tehdy jej
tak velmi zruinirovaný zvelebil a tolej na něj naložil, pročež
ještě 61 zlm na summě hlavní se jemu upouští na vystavení a
tak polovici summy od předešle tak znějícího milo[stivé]
vrchnosti poručení jako jinším vyhořelým se upúští, totiž
185 zlm a za zaplacené vypisují, ostatní pak summy polovic,
totiž 185 zlm, platiti bude nápadníkom Čapalovským a s nimi se
porovnati. Act[um] na rat[hause] m[ěsta] Stráž[nice] dne a
leta ut s[upra].
Nápadníci jsou:
Sirotci nebo[žtíka] Ladisl[ava] Čapalovského na 185 zlm.
Letha Páně 1705 dne 12. Maii za purgmistra p[ana] Jana
Bíteského a spoluradních téhož leta Matys Navrátil
předstoupítz před právo purgmistrovské přednesl, že od France
Čapalovského a Anny sestry jeho, jakožto pravých nápadníků,
těch 185 zlm náležitě skoupil
f 109a
a 4 honce roli protiv cihelnám ležící od tihelní k loukám
vedle Pavla Černého jest popustil. Z kterých se každému 2
h[once], totiž Francovi vrchní 2 h[once] a Anči spodní od lúk
2 h[once] podle spravedlivého rozdělení odddělují a
k dědičnému vládnutí odevzdávají, Matysovi pak Navrátilovi ta
summa všechna za zaplacenú se připisuje. A tak bude svůj dům
mět zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Solutum.
Letha Páně 1718 dne 12. Decembris za purgmistra poručeného
p[ana] Vencla Korotina a spoluradních toho času majíce Matys
Navrátil grunt ut supra svůj vlastní a docela zaplacený, jak
toho vrchní zápise dosvěčujú, takový z svej dobrovolnej vůle
prodal Antonínovi Durayovi za hotových jedno sto padesáte
rýnských tím podobně za zaplacený, jak jej on prodavač
předešle držel, jakož taky bez všelikých reštů, jak by koliv
ony jmenované bejti mohly, poněvadž všechny povinnosti
kterékoliv až do ultima Decembris dobíhajícího tohoto 1718
roku Matys Navrátil vybýti a spraviti se zavázal a od 1ho
Januarii 1719 teprv Antonín Duray k splacení na sebe přijal.
Pročež poněvadž obě strany se v tom dobrovolně smluvili, týž
grunt se připisuje a odevzdává kupci
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f 109b
Antonínovi Durayovi podle práva purgkrechtního za vlastní,
dědičný a docela zaplacený.
Rukojmě za stavení gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl
Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
NB. Vejminku Matys Navrátil učinil, aby mohl ve světničce
tam až do svatého Jiří svobodně své obydlí jmíti.
Přípis Johanesa Duraye
Leta Páně 1770 dne 9. Janu[arii] za purgmistra pana Carla
Večeře a spoluradních jeho toho času po smrti neb[ožtíka]
Antonína Duraye pozůstal grunt ut supra, kterýžto nápadníkům
jeho Johanesovi, Anně provdatej za Heinricha Kleina a Alžbětě
provdatej za Jiříka Turečka dle testamentu na podíly připadl.
Poněvadž ale dědici jmenovaní napotom mezi sebú přátelsky se
uznesli a tenž grunt Johanesovi bratrovi svému v summě
300 zlr, tak aby on jisté dluhy, jenž po otci jejich
Antonínovi pozůstaly, vyplatil a na sebe vzal, popustili.
Podle toho tenž grunt jemu Johanesovi Duray podle práva
purgkrechtního za jeho vlastní a dědičný se připisuje a
odevzdává.
Svědkové stran stavění a opravy gruntu, pak placení
všelikých povinností pan Johanes Weiner a p[an] Joseph Horný
S.R.S.V.a N.
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Přípis Jozefovi Dvořákovi
Leta Páně 1773 dne 21. Junii za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních jeho teho času držitel gruntu ut supra
Johanes Duray ponechajíce po sobě syna jediného Antonína,
kterému nadepsaný grunt testamentaliter odporučil. Nic však
méně poněvadž onen syn ještě jest nedospělý a dluhy všeliké
pozůstaly, aby takové zaplacef 110a
né býti mohly, Jich Opatrnost páni jakožto nynější poručníci
v bedlivé uvážení vzali a z ohledu toho, že tenž grunt ani
tolej užitku, co daně všeliké vynáší, nevysazuje, tím meněj
aby opravován býti mohl, jsouce vznesli takový grunt k lepšímu
sirotka odprodati. I vynalezl se kupec pan Jozef Dvořák,
kterýžto předvolán jsúce na dům radní, ze tenž grunt 440 zlr
nanejvýš oferiroval i když lepšího a víc dávajícího kupce
nebylo, jemu se v tejž řečenej summě těch čtyri sta čtyriceti
rýnských právně odprodal. Podle toho taky se zvrchu psanému
panu Jozefovi Dvořákovi za jeho vlastní, volný a dědičný podle
řádu purgkrechtního tímto připisuje a odevzdává. Stalo se u
přítomnosti jemu sirotkovi testamentaliter ustanovenej
poručnice Anny, provdalej za Heinricha Kleina, jakož taky
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Alžběty ovdovělej Turečkovej, obúch sester nebo[žtíka]
Johanesa Duraye a tetek tohož sirotka.
Svědkové strany opravy gruntu, placení císař[sko]
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan
Ventzl Lánský a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.
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15 Dům Martina Melounka

f 114a

Ten Martin nadepsaný ujal dům po manželce své, pozuostalé
vdově po ne[božtíku] Mikulášovi Mračnovi, v summě 300 zl.
Z toho sobě týž Martin po manželce své na díl její porazil
90 zl a od letha [15]91 až do letha 1598 vyplnil po letech
všeho 120 zl. A tak mimo to zuostává ještě dopláceti za ten
dům od letha 1598 placením při Vánocích po 20 zl summy 90 zl.
Ta všecka summa náleží Jiříkovi Slováčkové[mu podli odvodu
Mikuláš Hrdého švagra jeho.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti Jeho
Mi[l]osti Páně Jan Sokol stolař, Jíra Stolař, Jíra Slováčkuo,
Daniel Zezhulů, Jan Drabík a Jan Šimek S.R.S.N.
Leta 1598 položila Margita Mračnová peněz purgkrechtních
Jírovi Slováčkovýmu za grunt svůj 20 zl.
Leta 1599 Markéta Mračnová položil peněz purkrechtních za
dům 20 zl.
Ty přijal Jíra Slováčků.
Leta Páně 1600 den památný Hromnic Markéta, zostalá po
n[ebožtíku] Martinovi Melounkovi vdova, prodala j[es]t dům
svůj svrchu psaný Janovi Mračnovi synu svému za 380 zl.
Závdanku jí dal 143 zl, platiti má při Vánocích po 20 zl až do
vyplacení Jírovi Slováčkovi předních peněz 50 zl počna při
Vánocích příštích a potom bratru a sestrám svým 171 zl 12 gr
povinen bude ročně vyplniti, počna 1602 letha toho roku položí
jim 10 zl a potom rok po roku do vyplnění summy po 20 zl.
Ruk[ojmě] za placení, opravu grunthu i povinnosti panské i
obecní Tomáš Krmelínský, David Viktorinů, Václav Okáč, Ondra
Nejezchleba, Jiřík Tichý, Klimek Kloboučník SRSNN.
Odevzdán za volný a svobodný. Act[um] v přít[omnosti] obojí
strany za rych[táře] Bartoše Šlechty dne a leta ut s[upr]a.
A jakož na tom domě nejposlednějších peněz 35 zl 18 gr
zostává, ty jsou Janovi puštěny, protože ten dům všecken
zboře[n] a on má hned toho roku žulder postaviti. Jan Mračno
pak z toho závdanku dluhy mateřiny zplatil tyto zejména:
Olejníkovi 25 zl, Tichému 16 zl, Křižačce 8 zl, náčení cínové
vyplacené od Žida 4 zl, Jírovi Slováčkovi 20 zl, Janovi
Štočkovi 30 zl, Holomkovi 11 zl, Pinkusce 30 zl.
f 114b
NB. Jakož jest Jírovi Slováčkovému na domě Jana Mračny
náleželo 30 zl, takovou summu jest Jíra Slováčků odvedl
s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Lukáše Opatřilového, tak jakž
jim podle nálezu vyžšího práva Brnněnskýho Jíra Slováčků
povinen byl. A tak již Jírovi Slováčkovému více nic nenáleží.
Letha 1600 Jan Mračnů položil zá dům ut s[upr]a 20 zl.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Lukáše
Opratřilovým.
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Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Mračnů
položil za dům na si[rotky] ne[božtíka] Martina Lukáše
Opatřila 10 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Mračnů prodal
dům svrchu psaný se vším k němu od starodávna příslušenstvím
Adamovi Travnickému, písaři radnímu města Strážnice, za summu
400 zl. Závdanku jemu vyplnil 125 zl, ostatek platiti má při
každých Vánocích od letha 1602 po 20 zl až do vyplnění tej
summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti Jeho [Mil]osti
Páně Matěj Tuček, horný strážnický, Jan Drabík, Bartoš
Biskupický, písař sirotčí.
Na tom domě náleží předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Mračny 17 zl 12 gr, placením od letha 1602 po 20 zl.
Janovi Mračnovi posledních peněz 103 zl 18 gr.
Letha 1602 za purgmistra ut s[upr]a jakož náleželo na tomto
domě Janovi Mračnové[mu] summy 103 zl 18 gr, takové peníze Jan
Mračnů Adamovi Travnickýmu prodal za hotových 26 zl. A tak Jan
na tom domě nic nemá. Act[um] u přítomnosti obou stran letha
ut s[upr]a.
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Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil Adam
Travnický za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny
20 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožmberského položil Adam
Travnický za d§m na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny
5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožmberského zpuštěno
Adamovi pís[aři] na placení po 12 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty přijato od
Adama Travnického za dům 6 zl.
Ty přijala Anna na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Adam
Travnický za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny
6 zl.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa Anna, zůstalá po
n[ebožtíku] Adamovi Travnickém, ten svrchu psaný dům ujala a
což na něm dopláceti jest s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše
Mračny, se uvolila, což se ještě nachází týmž sirotkům na tom
domě 134 zl 12 gr, placení rok po roku při každém posudku po
12 zl až do vyplacení tý summy.
Rukoj[mě] (neuvedeno).
Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa položila Anna
Travnická za dům svůj peněz ročních 12 zl.
Z těch jest vydáno Anně Mračnové 6 zl.
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Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty přijato od
Jiříka Cibulky za grunt na peníze roční 6 zl.
Ty sou vydány Anně Mračnové.
Leta 1613 za purgkmistra svrchu psaného přijato od Jiříka
Cibulky za grunt 12 zl.
Z těch pokládá se za rok 1612 6 zl, kteréž sou přijaté do
peněz obecních a Anně vydáno 6 zl.
Více položil Jiřík Cibulka za grunt svůj peněz zadrželých
6 zl.
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Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Cibulka položil za dům svůj na peníze roční 6 zl.
Ty sou vydány na obec strážnickou, náležely sirotkovi tomu,
který se k registrům nestavěl, totiž Pavlovi.
Téhož leta položil Jiřík Cibulka za dům svůj za týž rok
6 zl.
Ty sou vydané Anně.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík
Cibulka položil za dům svůj ročních peněz 12 zl.
Z těch dáno Anně na díl její 6 zl a na Pavla bratra jejího
vzato na obec 6 zl.
Letha Páně 1616 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho
položil Jiřík Cibulka za dům svůj 6 zl.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Jiřík
Cibulka položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Mračny 6 zl.
Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík
Cibulka položil za dům za rok 1618 na s[irotky] n[ebožtíka]
Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1620 za purgk[mistra] Pavla Tučka po smrti Jiříka
Cibulky z statku jeho zasedělých 2 peněz za dům na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Mračny přijato jest 18 zl.
Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka po smrti Jiříka
Cibulky prodán jest od ouřadu města Strážnice dům napřed psaný
vejsadní šeňkovní se vším od starodávna k němu příslušenstvím
i s tím, což na něm hřebíkem přibito neb hlínou a vápnem
zamazáno jest, Janovi, synu nebožtíka Jiříka Slováčkového, za
summu 550 zl. Závdanku dal ihned při odevzdávce hotových
150 zl, kterýž obrácen jest na dluhy po nebožtíku Jiříkovi
Cibulkovi, ostatek summy platiti má od Vánoc nejprve příštích
každoročně po 20 zl. Odevzdán jest jemu týž dům za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení téhož domu i opravu jeho, též všelijaké
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležitý Jiřík Prašťků,
Šimon Tesařů, Mathouš Kovářů, Lukáš Vaňků, Pavel Vodička a
Václav Chládek S.R.S.A N. Actum ve čtvrtek po památce seslání
Ducha s[vatéh]o na apoštoly letha a za purgmistra svrchu
psaného.
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Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Janky Jan Slováček
položil za grunt svůj 3 zl.
Ty přijala Anna Mračnová jinak Klempéřka ze Skalice letha a
za purgkmistra ut s[upr]a.
Pusté
Obrácen na zahradu klášter[ní], kdežto nyní školy vystavené
se nachází.
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16 Dům Viktorina Straky

f 119a

Letha Páně 1576 Viktorin vejš psaný koupil dům svůj za
summu 250 zl, kterýž zouplna docela zaplatil a není za něj nic
dlužen.
Po smrti nebo[žtíka] Viktorina Straky ten dům jest odveden
Pavlovi Vodičkovi, kterýž po sražení dílu svého a manželky
jeho dopláceti má na díl Jana sirotka malýho 285 zl 23 gr
6 den polože závdanku při posudku nejprve příštím 20 zl a
plati[ti] má od letha 1612 rok po roku až do vyplnění vší
summy po 12 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení toho domu, opravu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Matyáš Oborovský, Lukáš Vaňků,
Jan Hulínský, Bartl Vechter, Eliáš Telčar a Simeon Blanařů
SRSN. Stalo se v středu po s[vat]é Luciji letha Páně 1609.
Letha Páně 1622 za purgmistra Barholoměje Šlechty a
spoluradních jeho po smrti Pavla Vodičky dům nadepsaný po
shoření požárem jsouc, se všelijakým od starodávna k němu
příslušenstvím šacován jsa ve 200 zl, též štěpnice nad hatěmi
za zámkem v 15 zl a roubanice 2 též při hatěch za zámkem
v 15 zl, prodáno jest to všecko Davidovi Drešerovi soukeníkovi
za summu 230 zl. Závdanku dáti má o Vánocích nejprve příštích
10 zl a ostatek summy platiti má při každých Vánocích po
10 zl. Odevzdáno jest jemu to všecko za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, též stavení a opravu gruntu i jiné
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci povinné Thobiáš Grešl
řemenář, Jiřík Pštros lazebník, Vácslav Farač a Mikuláš Tichý
S.R.S.A N. Actum na rathauze města Strážnice v pátek den
památky svaté Maří Magdaleny letha a za purg[mistra] ut
s[upr]a.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho David Drešer nemoha s tu věc býti, aby ten
dům požár ut s[upr]a stavěti měl, od něho jest upustil a pan
purgmistr a páni radní města Strážnice prodali týž dům, i
s tím se vším ut s[upr]a Martinovi Mrázovi z Pruzského za
summu 230 zl
f 119b
bez závdanku, platiti jej má počna v roce pořad zběhlým při
každých posudcích po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení a opravu téhož domu i jiné povinnosti
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Samuel Praštěk, Mathouš Martinků,
Lukáš Vaňků a Martin Mrázek S.R.S.a N. Actum v o uterý před
památkou obrácení s[vatéh]o Pavla letha a za purg[mistra] ut
s[upr]a.
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Mráz
položil za dům svůj peněz ročních 10 zl.
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Ty peníze přijal Jiřík Praštěk, toho času purgkmistr.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Mráz
položil za dům svůj peněz ročních, kteréž purgkmistr svrchu
psaný přijal 5 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Mráz položil
za dům svůj peněz zadržalých, kteréž při právě zůstávají 13 zl
21 gr 3 den.
Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického a spoluradních
jeho Rozina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] panu Martinovi
Mrázovi, ten dům napřed psaný s jednou štěpnicí nad hatěmi za
zámkem a dvoumi roubanicemi též při hatěch za zámkem prodala
jest Pavlovi Sčerbovi z Vyškova za summu 290 zl. Závdanku dal
jí hned při odevzdávce 30 zl a ostatek summy platiti má při
každých Vánocích po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu téhož domu i jiné povinnosti
J.M. Páně i obecní Jiřík Ratibořský, Lorenc Pyskovský, Jakub
Paška a Pavel Hakl SRSaNR. Actum letha ut supra.
f 120a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Pavel
Štěrba položil za dům svůj peněz ročních rozdílně 20 zl.
Ty přijala paní Rozina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] panu
Martinovi Mrázovi, za rok 1650 a [16]51.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického přio posudcích za rok [1]654 poněvadž dům Pavla
Štěrby podle jiných vyhořel, podle vůle a usnesní vrchnosti
vypisuje se jemu polovici jakž jiným vyhořelým a sráží se mu
v summě 120 zlm.
Letha Páně 1666 dne 15. Martii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho tak jakož Jiřík Svoboda
přiženil se k vdově, pozůstalý po nebo[žtíku] Pavlovi Štěrbovi
jménem Marijaně, kterážto dle smluv svadebních svůj díl, co
tak na tom domě nebo[žtík] předek vyplaceného jměl, jemu
zadala. A tak jest jemu za volný a svobodný odevzdán, však
ostatek summy, tak jakž napřed doloženo při odevzdávce Pavlovi
Štěrbovi, při každých Vánocích po 10 zlm spláceti povinnen
bude.
Rukojmě za placení a opravu tohož domu i jiné povinnosti JM
pánům i obecní Jiřík Ratiborský a Jiřík Kopřivnický sou ručili
rukou nerozdílnou.
Tato pamět se činí při odevzdávce tejto, že přední peníze
k obci spláceti se mají, druhé nápadníkom, však pokudtž by se
nějakých závad contribučních neb obecních nenacházelo.
NB. Letha Páně 1671 dne 20. Junii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho činí se pamět,
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tak jakž na domě ut supra po neboštíkovi Pavlovi Štěrbovi
majítce nápadníci, totiž paní Rozina Šobarka a paní Rozina
Kalivodka, nápad po sirotku Anně, pozůstalým po neb[ožtíku]
Pavlovi Vodičkovi, dle vejtahu a náležitého s nimi učiněného
oučtu k dobírání 71 zlm 4 gr alb a poněvadž pak takové summy
dle učiněného psaní k ouřadu města Stráž[nice] panu
Baltazarovi Habrovanskému, advocatu jejich, za práci jeho
čtvrtý díl sou postoupily, z té příčiny J[ejich] Op[atrnosti]
pan purgk[mistr] a páni radní takový čtvrtý díl od téhož pana
Baltazara Habrovanského, vynášející 20 zlr 20 kr, za summu
4 zlr hotových peněz sou skoupili. A tak často psaný p[an]
Baltazar na tomž nápadu k praetendirování žádnýho práva míti
nebude. Co se pak dotýče paní Roziny Šobarky a paní Roziny
Kalivodky jejich nápadu, po vyjití termínu a ročního placení
budou se mocti ohlásiti, však za práci J[ejich] Op[atrnosti]
pánům a od vyhledávání accidenti povinny budou contentirovati.
Letha Páně 1685 dne 28. Februarii za purgkmistrovství
Martina Frantzeka a spoluradních jeho tak jakož pan Kryštof
Rožumberský podle vynalezení v gruntovních knihách těchto
38 zlm na domě Marijany Ščerbovej nápadu mněl, na zaplacení
jmenovaného nápadu, jakž revers od nadvrhnutého p[ana]
Kryštofa Rožmberského jí danej a od urozeného p[ana] Bohuslava
Jindřicha Lišky z Rottenwaldu, registrátora při tribunálu
v Margkrabství moravském, collationariovaný zní, jest odvedla
jemu Rožumberskému dne 28. Novembris 1677 10 zl mor[avských].
Že pak ale těch peněz za živobytí svého v registra neb[ožka]
Marijana vepsati nedala, na slušné pohledávání p[ana] Kryštofa
Fojta, zetě jejího, J[ejich] Op[atrnosti] p[an] purkmistr a
spoluradní v registra vepsati poručili dne a letha ut supra.
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Letha Páně 1685 dne 28. Februarii když skrz ten nešťasný
pád rebelantův uherských v roku 1683 dům po neb[ožtíku]
Pavlovi Ščerbovi, kterýž Jiřík Svoboda z Marianou, manželkou
po něm pozůstalou, když ji sobě za manželku zas pojal, sobě
připsaný a odevzdaný měl, od nich vypálený jsouc nemohouc jej
pro nemožnost nadjmenovaný Jiřík stavěti, pustil jej
Kryštofovi Fojtovi, zeti svému, aby nápadníky, kteříkoliv
ještě jsou, podle register purgkrechtních splácel.
Rukojmě za zplacení a opravu tohož domu i jiné povinnosti
J.C.Mti, J.Mti Páně i obecní p[an] Mikoláš Šašek a p[an] Pavel
Hořák S.R.S.a Neroz[dílnou]. A protož jest nadvrhnutému p[anu]
K[ryštofu] Fojtovi za volný a svobodný za purkmistrovství
Martina Frantzeka a spoluradních jeho odevzdán dne a letha ut
supra.
Pamět se při tomto zápisu činí, že přední peníze k obci
m[ěsta] Strážnice spláceti se mají, druhé nápadníkům, však
pokudž by se nejakých závad contribučních neb obecních
nenacházelo.
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Letha Páně 1691 dne 16. Junii za purgkmistra pana Václava
Žarůška a spoluradních jeho majíce soěbě dům odevzdaný a
připsaný Kryštof Fojt dle předepsaného zápisu, že pak pro svou
službu Jeho Jasnosti Císarskej téhož delej držeti nemůže,
nýbrž při Jich Opatrnosti pánech a ouřadu se ohlásil, že
takový Václavovi Škodovi púští za summu 64 zl mor[avských]. Na
kterou summu Václav Škoda položil
f 121b
hotových, které taky Kryštof Fojt náležitě přijal, totiž 26 zl
mor[avských] 17 gr alb 1 den, ostatních 37 zl mor[avských]
12 gr alb 6 den předně dluh na povinnosti císarské a panské
spokojíc dlužníky pokojit povinen bude a koho tak spokojí, do
rejster k vydání jemu se zapíše. Pročež ten dům Václavovi
Škodovi za volný a svobodný se připisuje.
Rukojmě za dobré hospodářství p[an] Jiřík Peldřimovský a
p[an] Samuel Nejezchleba, i taky za zbývání císarských,
panských a obecních povinností S.R.S.N. Datum dne a letha ut
supra.
A tak na tomž domě žádný více pratensi míti nemá ani
nebude, okrom k obci zůstává ještě dluhu 106 zl mor[avských],
které ročně po 5 zlm platiti má při posudcích.
Letha Páně 1693 dne 17. Decembris za purgkmistrovství pana
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho pan Václav Škoda co
tak na místě Kryštofa Fojta vydal nebošce Anně před smrtí
2 zlr 2 kr a na pohřeb vynaložil její 6 zlr 18 kr, zde se jemu
na hlavní summě vypisuje, na moravský počet 8 zlm 8 gr 4 den.
f 122a
Letha Páně 1709 dne 22. Februarii za purgmistra p[ana]
Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož letha koupíce Jan
Seitrman dům ut s[upra] od Václava Škody v letu 1697, takový
doukladně vystavil a zvelebil a nemaje sobě jej připsaného
v Brně umřel. Majíce pak J.Excel. (titl) pan pan hrabě
z Kounic etc. na tomž domě neb[ožtíku] Janovi Seitrmanovi
jistej praetensi 170 zlr, takového domu i z tou loukú, která
neb[ožtík] Seidrman od Pavla Štroby za 52 zlr koupil, v tej
praetensi se zaujal a Martinovi Sáblíkovi, possesoru svému,
již spálený prodati ráčil, na kteroužto summu z possesoru
svého 100 zlr do důchodů J.Excel. vyplatil. Však netroufaje
sobě jej držeti, nemaje sobě jej ani připsaného, takový zas
Jiříkovi Línkovi popustil a prodal, který z vědomím a
ohlášením se při uroz[eném] panu Johannesovi Godefridovi
Feuglerovi, ten čas visitatoru J.Excel. pana hraběte z Kounitz
etc., jej koupil. A tak se mu připisuje a odevzdává i z tou
loukú pod hatěmi lideřovskými vedle p[ana] faráře a p[ana]
Philipa Černého ležící, též z jednou štěpnicí
f 122b
a dvěma roubaničkami vedle ní u hatí bzeneckých ležící v summě
251 zlm 21 gr 3 den. Na kterúžto summu těch 100 zlr Martinovi
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Sáblíkovi ihned položil, které se jemu zde za zaplacené
vypisují a činí na moravský počet 85 zlm 21 gr 3 den, těch pak
70 zlr ještě do důchodů patřících, jenž na morav[ský] poč[et]
60 zlm činí, platiti má po 10 zlr měsíčně, které za 7 měsíců
má vyplatit a quitanti polože, tehdy se mu tuto za zaplacené
vypíšú, ostatních pak 106 zlm obci městské platiti má na leta
ročně po 5 zlm. Rešta kterékoliv na tom domě z běžících
ročních povinností až posavad zniklé se naleznú, Jiřík Línek
na sebe k placení přijal. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinnosti p[an]
purgmistr a Elis Gröger, písař radní Sl.R.S.N.
Leta a dne ut s[upra] za purgmistra ut s[upra] Jiřík Línek
majíc 106 zlm na leta obci spláceti, takové skoupil za
hotových 15 zlr. A tak se mu za zaplacené vypisuje 106 zlm a
obec na tom domě nic víc co praetendirovati míti nebude.
f 123a
Letha 1709 dne 10. Martii za purgmistra pana Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho Jiřík Línek položil na těch
70 zlr nahoře dotčených do důchodu panského patřících
anticipando dva termíny 20 zlr, které p[an] Jan Dašický dle
quitanti jeho do důchodu panského přijal.
Letha Páně 1710 dne 23. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho Jiřík Línek nejsouce v zdraví
svém dostatečný, prodal ten dům výsadní zasej Martinovi
Tománkovi za summu smluvenú 150 zlr hotových a ty peníze,
které od obce skoupil i do důchodův vyplatil i co Martinovi
Sáblíkovi dal, jemu vše pustil, co pak ještě do důchodů těch
50 zlr platit se má, to na sebe Línek k zaplacení přijal a tak
spolu učiní 251 zlm 21 gr 3 den. V kterej summě jemu Tománkovi
[se] ten grunt i z tou loukú pod hatěmi lideřovskými a třemi
štěpničkami u hatí za zámkem, nyní v jednu uvedenú, připisuje.
Nacházející se resta na t om domě contrib[uci] za 1698 4 zlr
17 ½ kr, za 1703 9 zlr 19 kr, za služebníky za 1703, [170]4,
[170]5, [170]6, [170]7, [170]8 a 1709 rok 3 zlr 42 kr, vánoční
dánky za týž leta
f 123b
2 zlr 51 ½ kr a na sirotky za rok 1704, [170]5, [170]6 a
[170]7 4 zlr 40 kr, spolu pak 24 zlr 50 kr, on Tománek na sebe
přijal k placení. Ty pak na kostel velický v dluhu po
neb[ožtíku] Kryštofovi Fojtovi pozůstávající peníze na domě
tomto ani na Martinovi Tománkovi se pohledávati mají, ale na
dědicích Václ[ava] Škody, poněvadž on ten rest po Kryštofovi
Fojtovi na sebe přijal a nezaplatil a dům prodal za hotových
217 ½ zlr a ani z těch nezaplatil, k vývodu stojí. A tak se
nadepsanému Martinovi Tománkovi za volný, svobodný a v ničemž
nezávadný připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obúch
stran dne a leta ut s[upra].
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Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra p[ana]
Hendrich Bartelsmana a spoluradních toho času držitel gruntu
ut supra Martin Tománek odemřel zanechajíce po sobě syna
Jozefa, kterému nadepsaný grundt odporučil. On ale Jozef zas
ho odemřel a ten grundt odporučil Petrovi Tománkovi
f 124a
ve dvúch sto zlr, kterýžto nemajíce sobě připsaný odprodal ho
p[anu] Andrisi Wainerovi za summu dvě sta dvacet zlr. Protož
nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Elias
Gröger a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.
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17 Dům Pavla Liljenplota

f 125a

Letha Páně 1588 podli zápisu knih starých sirotčích
červených z klauzurami v listu 39 ten vejš psaný Pavel má dům
svůj po n[ebožtíku] Johanneosvi Podhorským náměstku svém mimo
zaplacení dluhů po smrti téhož Johannesa pozůstalých.
Kterýž ujal z jinším všelijakým statkem s poručeným dílem
Anny Remšové manželky své v summě 1719 zl 22 gr. A mimo tu
summu, kteráž do toho potažena není, povinen jest Pavel
Liljenplot Janovi, sirotku n[ebožtíka] Linharta Remše, tak
jakž zápis knih starých sirotčích v listu 35 ukazuje, od
n[ebožtíka] otce jeho na učení vymíněných vyplniti pomalu,
jakž toho kdy potřeba uznána bude, pokládati má summy 200 zl.
Na tu všecku summu od letha [15]90 až do letha 1597 Pavel
vejš psaný po letech vyplnil i s tím vinohradem v Štamfátě,
který jemu v penězích zadržalých odveden, summy všecké 550 zl.
Zuostává ještě týž Pavel od letha [15]98 dopláceti placením
rok po roku při Vánocích po 100 zl summy 1169 zl 22 gr.
Z tej summy náleží předních peněz sirotkom n[ebožtíka]
Linharta totiž Remše mimo tě ch 200 zl nahoře psaných, na
učení Janovi vymíněných, 789 zl 10 gr a naposledy Johanesa
Podhorského sirotkom 380 zl 12 gr. Ty jim jíti mají po vybrání
peněz Jana Remšového syna rok po roce při Vánocích po 40 zl.
Leta 1598 položil Pavel Liljenplot za duom svůj Janovi
Remšovi, pastorku svýmu 100 zl.
Leta 1599 položl Pavel Liljenplot za dům svůj 100 zl.
Ty přijal Jan Remeš, pastorek jeho.
Letha 1600 položil Pavel Liljenplot za dům svůj 100 zl.
Ty přijal Jan Remeš, pastorek jeho.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Pavel Lillenblat
položil za dům svůj na summu svrchu psanou Janovi Remšovi a
dal jemu podli smlouvy přátelské a vejpovědi ubrmanské
vinohradu achtel v Štamfátě ten bez boudy ve 410 zl.
f 125b
A jakož Pavel Lillenblat Janovi Remšovi ještě doplatiti
povinen jest 79 zl 10 gr, ty jemu podle týž vejpovědi
ubrmanské Pavel takto vyplniti povinen jest:
Počna o posudku nejprve příštím položiti má 19 zl 21 gr a
tak platiti rok po roku při posudcích až do vyplnění těch
79 zl 10 gr.
Letha 1604 v pátek po s[vaté]m Jakubu za purgmistra Martina
Rožumberskýho Pavel Lillenblat položil za dům svůj Janovi
Remšovi zadržalých peněz za rok 1602 20 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Pavel
Lillenblat položil za dům svůj ročních peněz podli smlouvy za
rok [1]603 a [1]604 dvojích peněz 39 zl 10 gr.
Ty sou vydány Janovi Remšovi.
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Letha Páně 1606 v pondělí masopustní po smrti nebo[žtíka]
Pavla Lillenblata, když takového dluhu bylo, že nebylo odkud
věřitelům platiti a sirotkům nebo[žtíka] Johannesa Podhorskýho
na tom statku a domě náleželo spravedlnosti 380 zl 12 gr a
Janovi Remšovi ostatních peněz 20 zl, i aby jim spravedlnost
jejich nehynula, pan purgmistr a páni odvedli jim v tý summě
dům v 300 zl a štěpnici za pivovarem vedli uličky v 50 zl,
louky na Veliký zastavený panu Šebestianovi Rousovi v 15 zl,
na achteli vinohradu v Žerotíně 22 zl a jednu zahradu, to
všecko v summě 400 zl 12 gr, což vše Jan Remeš, Pavel
Nejezchlebů na místě Kristyny manželky své a Tobiáš Purgkrábek
na místě Alžběty manželky své a oni oba i na místě Anežky,
sestry manželek jejich nejmladší, dobrovolně přijali a tomu
všemu povolili i místa dali. Podli čehož jest jim ten dům i
s těmi věcmi nahoře psanými odevzdán za volný i svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké
J.M. Paní i obci náležité Barthof 128a
loměj Šlechta, Tomáš Kraus, Václav Vokáč, Pavel Nejezchlebů,
Bartl Vachter S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti jich všech tří
za rychtáře Tomáše Krausa letha a dne ut s[upra].
Jan Remeš, Pavel Nejezchlebů a Tobiáš Purgkrábek i na místě
manželek svých nahoře psaných a Anežky sestry jejich prodali
dům napřed psaný s zahradou zelnou a loukami na Veliký,
zastavenými panu Šebestianovi Rousovi, Martinovi Rožumberskýmu
za summu 300 zl. Závdanku dal 35 zl a platiti má počna, když
jiní lidé požáry své platiti počnou, po 18 zl až do vyplnění
summy svrchu psaný. Odveden Martinovi Rožumberskýmu za volný a
svobodný, při zápisu byly obě strany. Stalo se za rychtáře
Tomáše Krausa letha a dne ut s[upra].
R[ukojmě] za opravu toho domu, placení a povinnosti JM Pánu
i obci náležité Bartholoměj Šlechta, Tomáš Kraus, Václav
Vokáč, Pavel Nejezchlebů a Bartl Vachter S.R.S.N.
Louk pak těch na Veliký bude-li chtíti Martin Rožumbrský
užívati, bude jich povinen sobě svými penězi vlastními
vyplatiti.
Letha Páně ut s[upra] Martin Rožumberský položil závdanku
35 zl.
Z těch přijal Jan Remeš 20 zl a tak jemu tu nic nezůstává,
Pavel Nejezchlebů 5 zl a Tobiáš Purkrábek 5 zl a na Anežku
sirotka zanechává se 5 zl.
A jakož na tom domě mimo přijetí 5 zl z závdanku Pavlovi
Nejezchlebovi náleželo po Kristyně manželce jeho 88 zl 10 gr,
ty jest Martinovi Rožumberskýmu prodal každý zlatý po 6 gr,
učiní toho v summě 17 zl 18 gr. A tak na tom domě Pavlovi
Nejezchlebo[vi] nic více nenáleží. A Martin Rožumberský bude
povinen Tobiášovi Purkrábkovi a Anežce sirotku dopláceti díly
jejich toliko rok po roku pokládajíc po 12 zl.
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f 128b
Letha 1608 jakož za právem zůstávalo závdanku položenýho od
Martina Rožumberskýho na Anežku sirotka 5 zl, ty jsou vydány
po smrti její Tobiášovi Purkrábkovi, protože ta všecka
spravedlnost po Anežce pozůstalá připadla na Alžbětu, manželku
Tobiáše Purkrábka, jakožto vlastní sestře její.
Letha svrchu psaného Martin Rožumberský položil za dům svůj
6 zl.
Ty přijal Tobiáš Purkrábek.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rožumberský položil za dům 10 zl.
Ty přijal Tobiáš Purkrábek.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rožumberský položil za dům svůj 8 zl.
Ty přijal Tobiáš Purkrábek.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Martin Rožmberský
položil za dům svůj 12 zl.
Ty sou vydány Tobiášovi Purgkrábkovi.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rožumberský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Johannesa
Podhorského peněz ročních 12 zl.
Ty sou vydány Tobiášovi Purgkrábkovi.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rožmberský položil za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Podhorského 12 zl.
Ty sou vydány p[anu] Tobiášovi Purgkrábkovi.
Leta 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martinus
Rožmberský položil za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Podhorského ročních peněz 12 zl.
Ty přijal p[an] Tobiáš Purgkrábek.
Leta 1615 purgkmistr[a] Bartoloměje Šlechty Martinus
Rožmberský položil za dům 12 zl.
Ty přijal p[an] Tobiáš Purkrábků.
Letha 1616 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
týž Martinus za dům svůj 9 zl.
Ty přijal pan Thobiáš Purgkrábek.
Letha 1617 za purgmistrovství Martinusa Rožumberskýho
položeno z statku zůstalého po něm za dům i což roku lonskýho
3 zl zasedělý byly, všeho 15 zl.
Ty sou vydány p[anu] Thobiášovi Purgkrábkovi, ouředníku
strážnickýmu.
f 127a
Jakož se to spatřovalo, že z tohoto domu, kterýž býval
někdy p[ana] Martinusa Rožumberskýho, z kuchyně jeho, kteráž
jest podle uličky, kudyž se do masných krámův, do lázny a ke
mlejnům chodí, všelijaká nečistota po trúbě do té uličky se
vylívala, nad čímž netoliko dobří lidé a sousedé se
zastavovali, ale i sám pan Thobiáš Purgkrábek, ouředník toho
času na Strážnici, poněvadž proti artykuli a nařízení Jeho
[Mil]osti Páně, kterýž se v hromadě čítává, to velice čelelo,
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těžce to nesl. Pročež o tom dostatečné poručení učinil, aby
taková trúba byla zazděna a nikdy více na časy budoucí od
žádného držitele toho gruntu aby z té kuchyně do té uličky
žádné takové trúby nebylo děláno a nečistoty takové aby se
tudy nevylívaly. Kteráž věc pro budoucí pamět z poručení pana
ouředníka napřed psaného do těchto kněh purgkrechtních při
gruntě tomto zapsána jest.
Actum v outerej před památkou s[vatéh]o Jana Křtitele za
purgmistra Bartholoměje Šlechty a[nn]o 1618.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Chotěbudický, náměstek nebožtíka Martinusa Rožumberskýho,
položil za dům svrchu psaný peněz ročních 12 zl.
Těch 12 zl vydány sou panu Thobiášovi Purgkrábkovi,
ouředníku strážnickýmu, po Alžbětě manželce jeho.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Chotěbudický položil za dům svůj napřed psaný 12 zl.
Letha Páně 1623 dne 24. Januarii za purgmistra Bartholoměje
Šlechty a spoluradních jeho po smrti Jakuba Chotěbudickýho pan
purgmistr a páni radní města Strážnice prodali ten dům požár
svrchu psaný urozenému panu Martinovi Šaštínskému za summu
357 zl 10 gr bez závdanku, platiti jej má každoročně při
posudcích po 12 zl. Odevzdán jemu týž dům za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu téhož domu i povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní pan Thobiáš Purgkrábek, Lukáš Vaňků,
Martin Mráz a Martin Mrázek S.R.S.a N. Actum letha a dne
svrchu psaného.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a spoluradních
jeho jakož jest na domě ut s[upr]a slovoutnému panu Thobiášovi
Purgkrábkovi a na domě na předměstí strážnickém
f 127b
po neb[ožce] Alžbětě manželce jeho a dceři neb[ožtíka] Jana
Podhorského náleželo summy peněz 44 zl 10 gr 5 den, takové
peníze prodal jest p[anu] Martinovi Šaštínskému, držiteli
téhož domu, za summu hotových peněz 25 zl. A tak pan Thobiáš
Purgkrábek na tomž domě nic víceji nemá. Actum dne
24. Januarii letha a za purgkmistra svrchu psaného.
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho z jistého poručení Jeho [Mil]osti vysoce
urozeného pana pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici,
jakož p[an] Martin Šaštínský grunt nebo[žtíka] Jakuba
Chotěbudickýho byl ukoupil a v držení měl, jehož ihned ukoupíc
žádnými opravami nevzdělával, ani žádných berní a dáněk, jak
J.M.C., taky Jeho [Mil]osti Pánu, tolikéž obci města Strážnice
nespravoval a neodbejval, nýbrž k velikému spuštění přijíti
dal a naposledy pryč do Uher odjel. Z tej tehdy příčiny prodán
jest ten dům svrchu psaný Jiříkovi Ambruzkovému jinak
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Ratibořskému za summu 357 zl 10 gr bez závdanku platiti jej má
každoročně počnouc při posudcích letha následujícího po 12 zl.
Odevzdán jemu týž dům za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu téhož domu i povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Martin Mrázek, toho času rychtář města
Strážnice, Martin Mráz, Jan Koláček, Jan Hulínský, Václav
Široký, Daniel Teyber a Martin Glogovský S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík
Ratibořský, držitel domu ut s[upr]a, kterýž sobě Johanku,
dceru nebo[žtíka] Martinuse Rožumberského, za manželku pojal
ačkoliv za ten dům každoročně po 12 zl do s[tatku] n[ebožtíka]
Martinuse Rožumberského pokládati měl, avšak poněvadž do
s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Janky Vlacha z s[tatku]
n[ebožtíka] Martinuse Rožumberského náleželo vyplniti summy
106 zl 20 gr, ty jest Jiřík Ratibořský do téhož statku Jakuba
Janky odvedl, kteréž Martin Jankho přijal, jakž o tom šířeji
při s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Janky Vlacha i při s[tatku]
n[ebožtíka] Martinuse Rožumberského obsaženo a rozepsáno jest.
f 128a
Letha Páně 1658 dne 2. Januarii jakož jest ještě Jiřík
Ratibořský na gruntě ut supra, komuž by se koliv vynalezlo
250 zl 20 gr každoročně po 12 zl splacovati povinen byl,
poněvadž pak týž dům podle jiných roku 1652 dne 1. Junii
vyhořel, z té milostivé vůle a poručení tehdejší vrchnosti a
přislané cedulky od pana Valentina Daniele Schreyera, toho
času ouředníka panství strážnického, purgkmistru a ouřadu
města Strážnice vypisuje se jemu jako i jiným vyhořelým a
sráží se z nadepsané summy 250 zl 20 gr polovice, totiž 125 zl
10 gr. Stalo se u přítomnosti pana Jiříka Pokorného, Jana
Tesařového, Lukáše Peštyho spoluradních a Jana Ignatiusa
Čapalovského, písaře radního města Strážnice, letha a dne ut
supra.
Letha Páně 1688 dne 16. Januarii když skrz ten nešťastný
rebelantský pád v roku 1683 na velkou ruinu a skázu uveden
jest, kterýžto grundt od vlastní nápadnice Anny Ratiborskej a
sirotkův k předešlému zvelebení přiveden býti nemohl, nechtíce
pak milostivá vrchnost aby k větší ruině a tu jak vrchnostské,
cís[ařské] i obecní povinnosti nehynuly, z vůlí milostivé
vrchnosti prodán jest ten grundt Samuelovi Nejezchlebovi jinak
Červenkovi za summu 300 zl mor[avských], ačkoliv týž grundt
jakž zpředu za 357 zl mor[avských] 10 gr šacován by prodán
byl, že na velkou skázu přišel, sráží se na rathauzi m[ěsta]
Stráž[nice] z tej summy těch 357 zl 10 gr – 57 zl mor[avských]
10 gr, a tak zůstává svrchu psaná summa těch 300 zl
mor[avských]. Majíce pak táž nápadnice na tom domě 106 zlm
20 gr, jak zpředu zápis, náležitě zaplacené, z své dobrovolné
a svobodné vůle upuští toho nápadu kupci svému polovici,
totižto v summě 53 zl mor[avských] 10 gr.
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Item za zvelebení nynější toho gruntu sráží se za vystavení od
J[ejich] O[patrnosti] pánů 123 zl mor[avských], a tak zůstává
dopláceti summy náležité placením ročně po 13 zl mor[avských]
127 zl mor[avských].
Z kteréžto summy předních peněz patří:
K obci města Strážnice 71 zl mor[avských].
Item Anně Ratiborské ostatních 53 zl mor[avských].
Kterýžto grunt témuž Samuelovi za volný a svobodný připsán a
odevzdán za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a
přísedících p[ánů] radních Tomáše Svobody.
Rukojmě za dobré hospodářství p[an] Martin Mlýnek a Lorenc
Satkovský dne a leta ut supra.
Eodem dato vypisuje se p[anu] Samuelovi Nejezchlebovi
podle reverse vidimovaného 16. Septembris 1678 v Brně vykázanú
summu od ouřadu na Matouši Straku a Marianě Štěrbovej na tom
domě patřícících summy, kterú on zaplatil Janovi Kr[yštofovi]
Rožumberkému v summě k obci patřící 12 zl mor[avských].
Item pod datum 21. Novembris 1687 na místě Anny Ratiborský
do kláštera strážnického vyplatil dle quitanci 5 zl
mor[avských], id est 5 zl mor[avských].
Letha Páně 1692 dne 7. Februarii vypisuje se p[anu]
Samuelovi Nejezchlebovi, co tak Anně Mariji Bítovskej na dluh
Jana Čapalovského vydal dle její quitanti 6 zl mor[avských].
Item vícej jí dáno Ratiborskej 2 zl mor[avských].
f 129a
Letha Páně 1707 dne 26. Septembris vypisuje se p[anu]
Samuelovi Nejezchlebovi, co tak Johanně, dceři p[ana] Jana
Ratiborského položil, totiž 3 zlm.
Item Anně Ratiborskej 4 zlr, činí na moravský počet 3 zlm
12 gr 6 den.
Letha Páně 1711 dne 25. Septembris za purgmistra p[ana]
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času stala se jest rozepře
mezi p[anem] Samuelem Nejezchleba jakožto žalobníkem strany
jednej a mezi Martinem Tománkem sousedem jeho jakožto stranú
odpornú strany druhej, a to taková:
Předstoupíce před právo purgmistrovské na rathauz města
Strážnice Samuel Nejezchleba stížnost sobě vedl na Martina
Tománka souseda svého, že by jemu stavějíce sobě komoru do zdi
jeho díry pro trámy byl dělal a tak že jemu jeho stěně škodný
byl. Pročež chtíce J[ejich] Opatr[nosti] páni a právo
purgmistrovské jednemu každému spravedlnosti uděliti a takovej
mezi dotčenýma sousedy dlúho trvající rozepři jedenkrát konec
učiniti, dle práv městských K 19, jakož i dle jejich žádosti
čtyrech přísežných, jmenovitě p[ana] Matěje Saltzmana, p[ana]
Václava Nejmona, p[ana] Antonína Duraye, přísežných radních, a
Christopha
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Mihatsche, písaře radního pro vyšetření tej věci ad locum
controversiae jest vyslalo. Však po bedlivém toho od nich
vyšetření a pod jejich juramenty správu dání, že ta zedt,
v kterej Martin Tománek dotčené díry pro trámy dělati začal,
ne jinému než Martinovi Tománkovi náleží z mnohých starých
znamení, jakož že v tejž zdi slepé okna, item znamení, kde
klenutí do tejž komory zapjaté bylo, item že táž zedt Samuele
Nejezchleby zedt míňá, což ze dvoru Samuele Nejezchleby patrně
viděti jest, item že podobně patrně viděti jest, že ta zedt in
controversia stojící šikem k vrchu, když vysokost stavení
Martina Tománka se skončuje, taky se tratí, se vynašlo. A tak
jemu Martinovi Tománkovi od předsevzetí jeho dle těchž nahoře
dotčených práv ret. eod par. 5 k stavení a těch dír dělání
spříční těch dotčených zbraňované nebylo, od práva vypovědíno,
nýbrž jak tej zdi předek jeho užíval, tak i on Martin Tománek
dle práva užívati mocti bude. K tomu aby další přátelství mezi
nimi se zachovávalo, Samuel Nejezchleba aby Martinovi
Tománkovi na střechu
f 130a
z jeho střechy nekapalo dle práva L 3 opatřiti má. Tento zápis
pro budoucí pamět při gruntě tomto do purgkrechtu se zapisuje.
Vypovědíno na rathauzi města Strážnice dne a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra
Samuel Nejezchleba ještě obci města Strážnice 59 zlm a
nápadníkom Ratiborským 33 zlm 17 gr 1 den na letha spláceti,
z takovej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými skrz tu
uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl (tak
jak to všichni nápadníci upustiti musí), totiž z obecní 19 zlm
20 gr, z praetensi Ratiborského 11 zlm 5 5/7 gr, ostatní summu
bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž obci 39 zlm
17 gr 1 den, nápad[níkům] Ratiborským 22 zlm 11 gr 3 den.
Letha Páně 1714 dne 25. Junii za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních toho času zůstanouce grunt ut supra po
smrti neb[ožtíka] Samuele Nejezchleby jinak Červenky bez
hospodáře, společní po něm
f 130b
pozůstalí dědici jich v počtu i s matkú sedmero pozůstalo,
totiž Ignatzi, Lukáš, Rozina, Augustin, Carel a Christian a
Johanna matka jejich, o takový pozůstalý grunt nechtějíce, aby
na ruinu připadl, nýbrž se velebil, na tom jsou se společně a
dobrovolně snesli a za hospodáře staršího syna a druhých
dědiců staršího bratra pana Ignatiho Nejezchleba jinak
Červenku, na ten čas v Malém Ořechovém správčího, dobrovolně
přijali a jemu grunt ten naprotiv jim splácení vyplacenej
summy praetensi zouplna odevzdali. Dle kterejžto jejich
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dobrovolně sub dato 13. Decembris 1713 zavřenej smlúvy a od 2
svědků potvrzenej se týž grunt jmenovanému panu Ignatimu
připisuje v summě tej jak nahoře 300 zlm, kterúžto summu
následujícím praetendantom patřící:
obci městskej 39 zlm 17 gr 1 den,
nápad[níkům] Ratiborským 22 zlm 11 gr 3 den,
ročně při posudcích po 3 zlm. Z ostatní pak od neb[ožtíka]
Samuele Nejezchleby vyplaf 131a
cenej summy na 238 zlm 1 gr alb 3 den se vstahující po sražení
18 zlr, které již na dlužnú pozůstalú contrib[uci] a jiné věci
p[an] Ignati z ouplnej summy vyplatil, na morav[ské] minci
15 zlm 12 gr 6 den činící, která se jemu také nyní na summě
hlavní vypisuje, bude povinen platiti na spůsob v tej
naddotčenej smlúvě contrahirovaný a zavřený, totiž každému
7 dílů přicházejícího, jakž následuje:
Johanně matce svej 31 zlm 24 gr 4/7 den,
Lukášovi 31 zlm 24 gr 4/7 den,
Rozině 31 zlm 24 gr 4/7 den,
Augustinovi 31 zlm 24 gr 4/7 den,
Carlovi 31 zlm 24 gr 4/7 den,
Christianovi 31 zlm 24 gr 4/7 den.
Odevzdává se mu týž grunt za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub
Hrdlička a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra u přítomnosti všech dědiců.
Dne téhož Johanna matka jeho dobrovolně před purgkrechtem
vyznala, že jemu z mateřskej lásky praetensi svou daruje,
podobně bratr jeho Augustin, item Lukášovi
f 131b
hnedt toho dne vyplatil ouplnou jeho praetensi, totiž 31 zlm
24 gr 4/7 den. A tak ani Johanna matka jeho, ani Augustin, ani
Lukáš na gruntě tom žádnej praetensi nemají, nýbrž pan Ignati
spolu vyplaceného bude míti a má 110 zlm 25 gr 6 5/7 den, item
praetensi na něho přicházející 31 zlm 24 gr 4/7 den. Act[um]
dne a letha ut supra.
Accidentzi od zápisu přicházející pan Ignati Červenka
zaplatil radním 4 zlr.
Písařskej 1 zlr 25 kr.
Leta Páně 1730 dne 24. Maii za purgmistra p[ana] Antonína
Duraye a poručeného in absentim principalis p[ana] Carla
Dedela p[an] Ignatzi Červinka předstoupil na rathauz s žádostí
složenú, pokudž by mohl tu summu obci městskej verunkových
peněz patřící 39 zlm 17 gr 1 den alb za hotové peníze
skoupiti. I rozvážíce opatr[ní] páni jeho snažnú žádost a
motiva od něho přednešenú, též potřebu obecní peněz ku
všelijakým obecním potřebám i stavení, k žádosti jeho jsou
svolili a tu summu 39 zlm 17 gr alb 1 den za hotových jedenáct
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rýnských jsou prodali, kteréžto peníze taky jmenovaný p[an]
Ignatzi Červinka ihned složil a p[an] purgmistr
f 132a
Antonín Duray takové za příjem vzal. Pročež těch 39 zlm 17 gr
1 den se tuto za zaplacené vypisují a obec strážnická na
gruntě ut supra nic více co praetendirovati míti nebude.
Act[um] d[ne] a leta ut supra při přítomnosti přísedících
radních p[ana] Carla Dedela, p[ana] Carla Kaysera, p[ana]
Matyse Dedela a p[ana] Martina Svrčiny.
Na špitál panský obrácen
jakožto od Ignáce Červinky za summu 150 zlr ukúpený, kdežto na
to místo zase bejvalý předešlý špitál cum omni jure et
beneficio obci městskej per transactionem připúští a
zanechává, jakž přípis folio 986 Jana Dvořáka Instrumentum
transactionii obšírněji dovozuje.
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18 Dům Daniele Bočka

f 135a

Letha Páně 1592 podli zápisu knih starých bílých
purkrechtních v listu 21 nadepsaný Daniel Boček ujal dům svůj
po manželce své v summě 260 zl.
Na to vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních od letha 1592
do letha 1595 summy 88 zl a tak zuostává ještě dopláceti za
ten dům od letha [15]96 placením každého roku při Vánocích po
12 zl summy všecké 172 zl.
Ta summa náleží těmto:
Viktorinovi Strakovi předních peněz 10 zl 15 gr.
Šalomounce Židovce za dluh n[ebožtíka] Václava Smíška, jakž
ten dluh cedulí řezanou proukázala 21 zl 15 gr.
Manželce n[ebožtíka] Václava Smíška mimo dluh Šalomounky
Židovky 2 zl 15 gr.
Sirotku n[ebožtíka] Mikuláše Spokojse 65 z l 23 gr.
Johanně Spokojsce, manželce Jana Kalného, mimo to, což
závdanku 40 zl vyzdvihla, i s tím , což na tom domě s manželem
svým vydělali 71 zl 22 gr.
Sirotku mají jíti po 12 zl, po vybrání nápadníků ut s[upr]a
až 40 zl vyzdvihne jako matka jeho, potom každého termínu po
6 zl přicházeti jim bude.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské Jan
Šrámek, Jan Kavka, Bartoš Šlechta, Martin Melounek S.R.S.N.
Leta 1596 položil Daniel Boček Viktorinovi Strakovi za dům
ost[atní] 12 zl.
Leta 1597 a [15]98 položil Daniel Boček dvojích peněz
Šalomounce Židovce 24 zl.
Nenáleželo Šalomounce než 21 zl 15 gr a vzala 24 zl,
převzala 2 zl 15 gr, ty j[es]t letha 1598 zase navrátila a tak
jí ten omyl napraven.
Leta Páně 1599 Daniel Boček prodal dům šeňkovní v rynku
Tomášovi Krmelínskému za 260 zl. Závdanku položil 77 zl,
platiti má rok po roku po 12 zl a cožkoli Daniel Boček na tom
domě zaplaceného má, to všecko Tomášovi pouští.
Ruk[ojmě] za placení, opravu krunthu i povinnosti panské
Lukáš Bašták, Jan Krmelínský, Matyáš Strýčků, Daniel Boček,
Václav Boček, Nikodem Frozín, Mikoláš Krmelínský SRSN.
Odevzdán za volný a svobodný za rych[táře] Bartoše Šlechty.
Leta 1599 při svaté[m] Jiří jakož Janovi Kalnému a Johance
manželce jeho na tom domě náleželo 71 zl 22 gr, ty jsou
prodali pánom literátom strážnickým, mají jíti počna při
Vánocích příštích po 6 zl až do vyplnění summy, dali jemu za
ně hotových 20 zl. Actum ut s[upr]a v přítomnosti obojí
strany.
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Leta Páně 1599 Tomáš Krmelínský položil za dům ut s[upr]a
12 zl.
Z těch přijali páni literáti na kup ut s[upr]a 6 zl a 6 zl
dáno do s[irotčí] truhlice a na zámek.
Leta ut s[upr]a vyhledáno j[es]t, že Daniel Boček mimo to,
což za ten dům závdanku vzal, měl posledních peněz svých na
tom domě 47 zl. Ty j[es]t Tomášovi Krmelínskému, držiteli toho
gruntu, pustil, jakž při odevzdávce zapsáno. A tak Daniel
Boček na tom domě nic nemá.
Letha Páně 1600 Tomáš Krmelínský položil za dům ut s[upr]a
12 zl.
Z těch přijali páni literáti 6 zl a 6 zl dáno do truhlice
s[irotčí] nahoru.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Tomáš Krmelínský
položil za gr[unt] 12 zl.
Z těch přijali páni lieráti 6 zl a na si[rotka]
Spokojsovýho nahoru 6 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Tomáš
Krmelínský položil za dům svůj 12 zl.
Z těch přijali p[áni] literáti 6 zl a do truhlice na
sirotka 6 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožum[berského] Tomáš
Krmelínský položil za g[runt] 12 zl.
Z toho dáno pánům literátům 6 zl a nahoru do truhlice
sir[otčí] 6 zl.
Tomáš Krmelínský na smrtedlnej posteli poručil požár svůj
Kateřině švagrový svý a Tomášovi pastorku svýmu společně, aby
ho sobě doplatili. Podli čehož jest jim odevzdán za volný a
svobodný.
Václav Chládek pojav napřed psanou Kateřinu za manželku,
koupil ten požár se vším jeho příslušenstvím za summu 143 zl
15 gr bez závdanku, platiti ho má, když jiní požárové se
platiti počnou po 8 zl až do vyplnění summy ut s[upra].
Odevzdán mu za volný a svoodný.
R[ukojmě] za stavení, opravení i placení toho požáru i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu a obci náležité Eliáš
f 136a
Telčar, Simeon Blanařů, Pavel Malhotský, Adam Hruška, Adam
Kalina, Pavel Červenka SRSN. Stalo se za rychtáře Maurice
Kellera v středu po neděli Oculi letha Páně 1607.
Na tom gruntě náleží pánům literátům strážnickým 41 zl
22 gr a s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Spokojse 135 zl, ty jim
společně půjdou každýmu po 4 zl.
Václavovi Chládkovi dílu Kateřiny manželky jeho 32 zl, ty
sobě Václav sráží.
Tomášovi pastorku 32 zl na posledních penězích, půjdou mu
po vyplnění peněz s[irotku] n[ebožtíka] Spokojse po 4 zl a po
vyjití i literátských peněz po 8 zl.
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A jakož Tomášovi svrchu psanému náleží na tom domě 32 zl,
ten za živobytí svýho v nemoci učinivši poručenství, takový
peníze poručil Kateřině sestře svý a manželce Václava Chládka.
A tak Václav Chládek za ten dům doplácet povinen jest
literátům a sirotku Spokojsovýmu a nic více. Actum při právě
za purgmistra Bartholoměje Šlechty a spolu pánův radních jeho
v pátek před sva[tým] Valentinem letha Páně 1608.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav
Chládek položil za dům 4 zl.
Ty přijali Matyáš Prahenus a Mauric Keller, starší
literátští, na místě jiných pánů literátů.
Letha 1609 Václav Chládek položil za dům 4 zl.
Ty sou vydány Johance Spokojsce na připsání pánů
Hradišťanů.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav
Chládek položil za dům svůj 8 zl.
Z těch přijali páni literáti 4 zl a sirotci Spokojsovi
4 zl. Ty přijal Michal, manžel Johany Spokojsový, podle
plnomocenství od téhož Jana Spokojsovýho.
f 136b
Leta 1611 v středu před svatým Matějem Michal Kloboučník
předstoupil jest před pana purgmistra a pány do rady a
přednesl jest plnomocenství Jana, syna n[ebožtíka] Mikuláše
Spokojse, vlastní rukou psané a pečetí města Hradiště
strvrzené, těmito slovy: Jakož mně náleží spravedlnosti po
otci mém milém, což se jí kolvěk vyhledati moci bude, tu
všecku dávám sám od sebe dobrovolně Johance, vlastní matce mé
milé, a Michalovi Kloboučníkovi, manželu jejímu a otčímovi
svému, aby s ní činili, jakž se jim nejlépe líbiti a zdáti
bude. A který se ještě mimo vyzdvižení vyhledalo na domě
Václava Chládka 27 zl.
Takových 27 zl vejš jmenovaný Michal Kloboučník i na místě
Johanky manželky své prodal jest Václavovi Chládkovi, každý zl
po 10 gr alb, čehož v summě učiní 9 zl. Kterýžto peníze Václav
Chládek při prodaji zouplna a docela Michalovi Kloboučníkovi
zaplatil. Stalo se leta a dne ut s[upr]a.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav
Chládek položil p[ánům] literátům dvojích peněz, totiž za rok
1612 a 1613 po 11 zl, kteréž literáti přijali, totiž 22 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav
Chládek položil pánům literátům, kteréž sou přijali 11 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožmberského Václav
Chládek položil p[ánům] literátům strážnickým ostatek 22 gr.
A tak Václav Chládek má dům svůj zouplna zaplacený.
NB. Poněvadž týž Václav Chládek zemřel a po něm manželka
Kateřina vdovou zůstala, kterouž Pavel Jidášek letha 1623 sobě
za manželku pojal, a tak týž dům jemu připadl a odevzdán za
zaplacený.
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f 137a
Letha Páně 1644 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních
jeho koupil týž požár ut s[upr]a Jiřík Fijala za summu 140 zlm
a poněvadž velmi spuštěný byl, na ročním verunku pokládání
jemu upuštěno, a tak dotčený Jíra Fijala začnouc od letha 1644
při posudcích každoročně po 4 zlm pokládati povinen bude až do
vyplnění summy nadepsaný. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné jak J.H.M., tak i
k obci všelijaké povinnosti Martin Stavinoška, Lorenc John,
Ondřej Lazický a Jan Svoboda S.R.S.a N. Stalo se letha a dne
ut supra.
NB. Na tomž gruntě náleží dle poručenství Zuzanny,
pozůstalej vdovy po n[ebožtíku] Simeona Franka, co poručila na
špitál strážnický, totiž co n[ebožtík] Pavel Jidášek dle účtu
po něm zůst[alého] 10 zlm
NB. Má se také sraziti a upustiti třetí díl z toho, totiž
3 zlm 20 gr.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Jiřík
Fijala za dům svůj ročních peněz za rokh 1644 2 zl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a a zůstávají při právě.
NB. Jakož jest byl Pavel Jidášek Izákovi Častinskému Židu
11 zl dle zápisu učiněného dlužen zůstal, což náležitě
prokázal, kterýchžto 11 zl po splacení všech dluhův jak J.M.
Páně, tak i obecních sirotkům po témž Izákovi Častinským
pozůstalým na posledních penězích na témž gruntě se vykazují.
Však poněvadž shořelým upouštěno, i on polovici tratiti má.
f 137b
Leta Páně 1655 dne 10. Martii při držení posudkův za rok
1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického poněvadž dům Jiříka
Fijaly podle jiných skrz nešťastný oheň vyhořel, sráží se jemu
tak jako jiným vyhořelým polovici, ale na špitál co platiti má
toliko třetí díl, a přijde toho 66 zl 8 gr 4 den.
Tak jakož sirotkům neb[ožtíka] Izáka Častinského na domě ut
supra 11 zl na posledních penězích se vykázalo, takové peníze
sprodal jest na místě těchž sirotkův Michal Viktorin jinak
Krasl Jiříkovi Fijalovi, držiteli grunthu, za summu hotovou,
totiž 1 zl 22 gr 5 den. Stalo se u přítomnosti obou stran
letha 1658 dne 10. Januarii.
L[eta] 1667 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka]
Dašického a spoluradních jeho prodán jest dům vejsadní po
smrti nebo[žtíka] Jiříka Fijaly na místě sirotkův pozůstalých
Václavovi Menclovi zedníku z milostivej voule a poručení
H.V.H.Mti za summu tou, jak jej Jiřík Fijala koupený měl
140 zlm, platiti jej povinen bude při každých posudcích
podobně po 5 zlm až do vyplnění summy nadepsanej. Odevzdává se
jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za opravu domu i placení i všelijaké povinnosti
p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík Santal S.R.S.a N. l[eta] a
dne ut supra.
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V příčině závdanku Jich Op[atrnosti] pány dovolávati se má,
ten na porážku reštu cintrib[uci] po nebo[žtíku] J[iříkovi]
Fijalovi jíti má. Summa vyplacená skrz pohledávání a vyhledání
nápadníkům se budoucně přednese.
f 138a
L[eta] 1671 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Daniele
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Václav Mencl zedník
maje dům vejsadní od nebo[žtíka] Jiříka Fijaly aneb sirotkův
jeho koupený, tak jak zápis nahoře toho attestiruje, za summu
140 zlm, na témž domě nevyplatíce nic prodal jej za touž
summu, tak jak jej sám koupený měl, Jakubovi Quejsarovi,
totižto za 140 zlm. Spláceti jej povinen bude sirotkům
Fijalovým ročně při každých posudcích po 5 zlm až do vyplnění
summy a po učiněných rozdílech v statku Fijalovském držitel
domu Jakub Quejsar po manželce svej Kateřině, vlastní dceři
nebo[žtíka] Jiříka Fijaly, na domě zaplacený díl svůj míti
bude. Odvádí se jemu a připisuje za volný a asvobodný.
Rukoj[mě] za všelijaké povinnosti panské i obecní a stavení
domu Jan Quejsar, Fridrich Brodský SRSaN.
Nápadníci a sirotci Fijalovští napřed v zápisi, jak a na co
každý praetendirovati mají, se vynalezne.
f 138b
Nápadníci na tomto gruntě jsou, totiž:
Obec strážnická 50 zlm 21 gr 3 den.
Na špitál strážnický 6 zlm 20 gr.
S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Fijaly 82 zlm 18 gr 4 den.
Letha Páně 1711 dne 6. Februarii za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jakub Kvejsar
nápadníkom ut supra z gruntu tohoto na letha spláceti 140 zlm,
z takovej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu
skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, s takových praetensi
nápadníkův nahoře jmenovaných okrom špitálu z společného
slav[ného] magistrátu snešení třetí díl upúští, totiž obecního
nápadu 16 zlm 27 gr 1 den a nápadu s[irotků] Fijalovských
27 zlm 16 g r 1 1/3 den. Však že nadepsaný Jakub Kvejsar to od
J[ejich] Op[atrnosti] pánů slušně žádal, aby ostatní peníze
obci strážnickej přináležející skoupiti mohl, což opatrní páni
přivolili a tu ostatní
f 139a
summu obecní, totiž 33 zlm 24 gr 2 den jemu za hotových 10 zlr
prodali. A tak již nic více obec strážnická na tomto gruntě co
praetendirovati míti nebude a nemá. Ostatní summu povinen bude
platiti na spůsob jak nahoře, totiž špitálu 6 zlm 20 gr,
s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Fijaly 55 zlm 2 gr 2 2/3 den.
Letha Páně 1713 dne 27. Januarii za purgmistrovství p[ana]
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce grunt ut supra
Jakub Kvejsar a nemohouce již na něm pro vzešlost věku jej
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délejíc držeti a na něm hospodařiti, takový pustil svému
synovi Joannesovi Kvejsarovi v tej summě hlavní, jak jej sám
měl, totiž 140 zlm, a sice na ten a takový spůsob, aby on
Joannes Kvejsar svého otce spolu i z matkú do smrti jejich
v malej světničce v příznosti a lásce, též svornosti bez
všelikých výtykův měl a jemu spříval. Jestliže by [se] pak
(proti všechnej naději) tenž Joannes Kvejsar proti svému otci
tak lechce choval, že by proti Bohu a právu čelilo, aby on
Jakub
f 139b
Kvejsar vždy právo měl takové své zadání (kdyby tak na právu
uznáno bylo) změniti a zase jak prv měl, tak jej zase užíval
dle svej volnej libosti. K tomu za vystavení, poněvadž Jiřík
Mohelnický taky tenž grunt po vyhoření rebelantském v roku
1704 stavěti pomáhal, aby on jmenovaný držitel gruntu Jiříkovi
Mohelnickému osm rýnských na dva termíny, totiž o s[va]tém
Janě 4 zlr a o s[va]tém Václavě 4 zlr položil a jinému žádnému
nic více za vystavení spláceti aby povinen nebyl, toliko ty na
verunky k placení přicházející peníze, totiž 140 zlm, bude
povinen platiti každoročně při posudcích nápadníkom
následujícím:
Špitálu 6 zlm 20 gr.
Sir[otkům] neb[ožtíka] Fijaly 55 zlm 2 gr 2 2/5 den.
Sestrám svým třem, totiž Bětě, Anči a Dorotě každej po
10 zlm, spolu 30 zlm,
a jemu dílu jeho za zaplacené se vypisuje 48 zlm 7 gr
4 1/3 den, a to sice vedle pořádku praetensi platiti bude po
5 zlm. Grunt týž ale se jemu
f 140a
připisuje za vlastní a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností všelijakých
p[an] Pavel Hořák a p[an] Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se
u přítomnosti všech erbů dne a letha ut supra.
Letha Páně 1723 dne 3. Augusti za purgmistra p[ana]
Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra
spolu s jinými skrz ten nešťasný de dato 26. Augusti 1718 roku
připadlý oheň na ruinu uvedený a jsouce na tom gruntě až do
roku 1723 po sražení tříletního polhocení rozličných reštů
zasezelých 23 zlr 2 kr, takové pozůstalá vdova po neb[ožtíku]
Jakubovi Kvejsarovi, držitelkyně toho gruntu, platiti se
zbraňovala, nýbrž týž grunt nechtíce jej zase stavěti, zadala
jest tak pustý městu a ouplnej obci v tom reště, který
zasedělý byl, aby jej sobě prodali komu chtějí i s tím, co na
něm zaplaceného bylo. Pročež nechtíce přátelé po právních jim
daných termínech takovej summy žádný položiti, purgmistr a
rada prodali jsú týž grunt Joannesovi Mayerovi pekaři za
hotových 23 zlr 2 kr, to jest za ten zasezelý rešt, ze vším
tím, co na něm
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f 140b
zaplaceno jest, totiž 78 z lm 7 gr 4 1/3 den. Kterýžto grunt
taky jse jemu připisuje a odevzdává dle řádu purgkrechtního za
vlastní, placením ostatní verunkovej summy ročně při posudcích
na špitál strážnický 6 zlm 20 gr alb po 5 zlm a sirotkom
Fijalovským 55 zlm 2 gr 2 2/5 den po 2 zlm. Odevzdán jest jemu
za volný bez všelikých reštů, contrib[uci] a jiné povinnosti
teprv od 1ho Januarii 1724 roku platiti a zbejvati počne.
Rukojmě za placení povinnosti a stavení gruntu p[an] Andris
Weiner a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha
ut supra.
Pamět se činí, že od toho zápisu předešlého, který v roku
1713 Janovi Kvejsarovi učiněn byl, zešlo a nic neplatí,
poněvadž Jan Kvejsar jej přijati potom nechtěl, nýbrž zas do
rukú otce Jakuba Kvejsara ten grunt i ze vším placením a
spravedlností se navrátil a připadl. Po smrti pak jeho
manželce jeho Catheřině Kvejsarce, kterážto potom, jak horní
zápis vysvětluje, obci v reštech ho zadala.
f 141a
Přípis reverse Joannesa Mayera pekaře na 151 zlr 45 kr od
p[ana] Josepha Klügl de Stahlberg vypůjčených
Ich eines unterschriebener bekenne hiemit, daß vorwissen
meiner Ehefrau von dem Herrn Cornet Josephum Klügl de
Stahlberg zu meiner Notthurff Ein Hundert Ein undt Fünffzig
gulden rein. 45 kr bahrer Einstangen undt Enthohen habe,
welches ich demselben ehestens mit dank zubezahlen mich
obligire kraft deßen meine eigene Handt Unterschrifft undt
Petschafft fertigung. Actum Straßnitz den 7ten Junii [1]731.
Id e[st] 151 fr 45 kr.
Johannes Meyer
Inprotocolirován dne 6. Junii 1732, kdežto taky p[an]
creditor na dům debitora přípověď a zákaz učinil, za
purgmistra p[ana] Andrise Weinera.
Leta Páně 1732 dne 24. Julii za purgmistra p[ana] Andrise
Weinera a spoluradních toho času poslal na rathauz velebný a
vysoce učený pan Christian Dominik Kirchsteiner, farář
strážnický, jednu na spůsob memorialu žádost a oznámení,
kterak on milosrdenstvím jsa hnut Joannesovi Mayerovi,
držiteli domu ut supra,
f 141b
na vyplacení reverse zpředu psaného, na 151 zlr 45 kr p[anu]
Jozefovi Klügl dlužných znějícího hotových peněz jedno sto
padesáte dva rýnské půjčiti se resolviroval, však s tou
výminkú, by jemu nadtitulirovanému panu faráři to právo
paratae exemtionis, které vejš jmenovaný pan Jozef Klügl na
jeho Mayerovém domě má, patřilo, takže kdyby on Jan Mayer
budto v placení obyčejného 6 pro cento interesse každopůlročně
neb contributzi císařskej a platův jak panských, tak obecních
nedbanlivý byl, on pan farář vždy moc a právo měl ihned dům
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jeho tento, na který strany těch 151 zlr 45 kr pan Jozef Klügl
v pravní posses již skutečně uvedený jest, tímž taky právem
prodajný učiniti a sobě jak na capitalu, tak zasedělým
interessu a všech škodách a outratách náležitě zaplatiti, což
vše do protocollu městského uvésti žádaje. A pod tú všechnú
výminkú spolu taky hned skrz varhaníka kostelního Joannesa
Buresch takové jedno sto padesáte dva rýnské na hotově, a sice
36 specie dukátů po 4 zlr 9 kr – 149 zlr 24 kr, 1 specie tolar
za 2 zlr a ostatně jiných stříbrných peněz za 36 kr na rathauz
f 142a
odeslal, aby takové u přítomnosti rady předešlému věřitelovi
p[anu] Jozefovi Klüglovi odevzdané byly. Podle čehož taky tak
se učinilo a p[an] Jozef Klügl svůj dluh 151 zlr 24 kr ze
stolu radního k rukám svým přijal, ostatní 15 kr Janu Mayerovi
odevzdané jsou. A podle toho revers vrchní p[ana] Klügla se
cassiruje a pan farář jakožto nový věřitel to právo na tomto
pro speciali hypotheca zapsaném domě paratissimae executionis
a všechnu moc jak p[anu] Klüglovi od práva uvedena byla,
užívati má. Čehož pro jistotu to všechno do tejto knihy
v protocoll uvedeno jest. Na rathauze města Strážnice dne a
leta ut supra.
Leta Páně 1738 dne 3ho Maii za purgmistra p[ana] Antonína
Duraye a spoluradních toho času stal se jest následující kupní
zápis: Jakož držitel gruntu ut supra Joannes Mayer zůstal
dlužen (titl) panu Jozefovi Klüglovi de Stahlberg dluhu
pravého 151 zlr 45 kr a nemajíce takový odkud zaplatiti, na
pohledávání právní nadjmenovaného pana věřitele po předešlých
předně právních citatzích a termínů k zaplacení právně
uložených, když přece zaplacení nenásledovalo, post omnes
gradus legales tenž p[an] věřitel (titl) Joseph
f 142b
Klügl de Stahlberg v dluhu tom 151 zlr 45 kr do domu toho
právně uveden jest byl, po kterémžto uvedení od obouch stran
přijatém potřebujíce tenž p[an] Klügl peněz, takové u (titl)
neboštíka pana faráře strážnického Christiana Kirchsteinera
aby jemu půjčené býti, snažně pohledával. Kterýžto jemu taky
takové 151 zlr 45 kr vyplatil, a sice naprotiv půjčce takovej
pro ujištění dluhu takového uvedení to, které pan Klügl již
právně užíval, do domu toho míti žádal, tak aby jako on pan
farář peníze takové předešlému panu creditorovi Klüglovi
vyplatil, tak také aby v tom dluhu jemu to právo paratae
exemtionis na tom domě a respective právně do něho uvedení,
jak jej pan Klügl měl, patřilo a plným právem přináleželo, což
taky jemu vše právně definirováno jest, jak předcházející
zápisové toho vysvědčují. Když tehdy tak na domě ut supra
mající právo tenž pan farář (titl) Christian Kirchsteiner
zemřel a dům ten taky inter medio tempore dne 18ho Februarii
1737 spolu s jinými vyhořel. Aby dálejíc na poslední ruinu
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nepřišel, ustanovený pozůstalosti jeho pan executor velebný
p[an] děkan Uhersko Brodský (titl) pan
f 149a
Joannes Trhalík, zdejší pan farář (titl) pan Pavel Antonín
Kořínek, a sice respective pan farář tedt jmenovaný zdejší,
ohlašujíc se míti plnomocenství od přednějšího pana executora
již taky jmenovaného pana děkana Brodského, prodal jest dům
ten pro dobré a do masse pozůstalosti Kirchensteinerovskej
patřiti mající plus offerenti, a sice Jakubovi Kyselkovi za
padesáte pět rýnských. A podle toho taky prodaje toho od něho
učiněného ceduli svým vlastním jménem a rukú podepsanú
vysvědčil, de eodem dato 3ho Maii 1738 vyhotovenú, a na
rathauz plnomocenství dal, aby jemuž Jakubovi Kyselkovi dům
ten odevzdán a do kněh purgkrechtních připsán byl. Dle čehož
nyní se připisuje a odevzdává dům ten jmenovanému Jakubovi
Kyselkovi za vlastní a dědičný za tychž 55 zlr u pana faráře
do substantzi Kirchensteinerovskej složiti majících. Odevzdává
se jemu tehdy a připisuje dům ten respectu praetensi a strany
neb[ožtíka] pana faráře Kirchsteinera za zaplacený a za
nezávadný. Verunkové ale peníze na tom domě vězící bude
povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm, totiž na špitál
strážnický 6 zlm 20 gr alb a dědicům Fijalovským 55 zlm 2 gr
2 2/3 den alb. Stalo se d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu domu a placení povinnosti p[an] Antonín
Hoffman a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
f 149b
Letha Páně 1746 dne 7. Octobris za purgmistra pana Ignatze
Filip a spoluradních toho času majíce Jakub Kyselka grunt ut
supra, takový z své dobrovolné vůle nechtějíce jej déle držeti
paní Kateřině, pozůstalé vdově po nebošt[íku] panu Jozefovi
Tyllovi, se vším právem, tak jak sám na něm měl za sto a
padesáte rejnských hotových peněz jest odprodal. Pročež ten
grunt se jí paní Kateřině Tyllovej připisuje a odevzdává.
Verunkové ale peníze na tom domě vězící bude povinna platiti
ročně při posudcích po 2 zlm, totiž na špitál strážnický
zaplacené 6 zlm 20 gr alb a dědicům Fialovským 55 zlm 2 gr
2 2/3 den. Actum dne a leta ut supra.
Rukojmí za opravu domu a splácení povinnosti p[an] Ignatz
Filip a p[an] Henrich Bartelsman S.R.S.V.a N.
Přípis pana Petra Grunera
Leta Páně [1]770 dne 5. Julii za purgmistra p[ana] Carla
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního
nahoře psaný p[an] Peter Gruner a ohlásil, kterak on hned
v roku [1]747 od Cateřiny Tyllové dům v okršku rynku vedle
vdovy Srnské ležící zhořený a bez střechy za summu 160 zlm
odkoupil, přitom uctivě žádal, aby jemu takový dům právně
připsán byl. Na kteroušto slušnou žádost se
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f 150a
jemu p[anu[ Petrovi Grunerovi i s těma na tom domě od 100 leth
dědicům Fialovským patřícími verunkami 55 zlr 2 gr 2 2/3 den
při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Světkové za opravení domu a placení cís[ařsko] král[ovské],
vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a
p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis Ignáce Grunera
Leta Páně 1781 dne 4. Decembra za purgmistra pana Johanesa
Ježíka a spoluradních jeho toho času předstoupil před Jich
Opatrnost pány Ignác Gruner, pozůstalý vlastní syn po
neb[ožtíku] p[anu] Petrovi Grunerovi, s uctivou žádostí, by
jemu ten dle testamentu a respective dle inventáře prošacovaný
v 250 zlr přijatý aneb ukúpený dům ut supra podle ulice
Špitální a vedle Pavla Soltana stojící, do okršku rynku
patřící purgrechtně připsán a pořadně odevzdán byl. Na což
povážíce Jich Opatrnost páni, že týž žádost jeho slušná a
v pravdě jest, kterak on Ignác Gruner v těch 250 zlr týž grunt
proti rukojemství Johanesa Mattoni na sebe přijal a respective
ukúpil a peníze do pozůstalosti Petr Grunerovskej co nejdříve
možno složiti, mezitím ale zemské inter[ese] spláceti se
zavázal, i taky vejš dotčené verunkové peníze p[e]r 55 zl
mor[avských] 2 gr 2 2/3 den alb po 2 zl mor[avských] ročně
odváděti přiznal, nadstojící grunt ze vším od starodávna
majícím právem se jemu Ignácovi Gruner za vlastní, volný a
dědičný tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení povinností
všelijakých p[an] Jos[ef] Stanislav a pan Anton Ferdini
S.R.S.V.a neomylnú.
f 150b
Přípis Martina Gattyho
Leta Páně 1781 dne 5ho Decemb[ris] za purgmistra pana
Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Ignác
Gruner dům ut supra po neb[ožtíku] otci svém p[anu] Petrovi
Gruner proti rukojemství Johanesa Mattoni ukúpený a pořadně
připsaný, takový s vědomostí a u přítomnosti řečeného
rukojemníka odprodal zase Martinovi Gattymu, mydláři
strážnickému, za summu čtyri sta a třináct rýnských bez
všelikej výminky. Odtudž když pn prodavač Ignác Gruner z peněz
tych podlužnú summu do casse sirotčí otce svého neboštíka
k rukám pana poručníka odvedl, jakož taky všechny jiné
povinnosti jak contribučenské, tak městské a jakékoliv jiné
vybavil, jakož taky předdotčené verunkové peníze kupec Martin
Gatty p[e]r 55 zl mor[avských] 2 gr 2 2/3 den splacení po 2 zl
mor[avských] ročně na sebe přijal a skrze takový dokonalý
pořádek jeho prodavače rukojemník od všeho dalšího potahu
v příčině tohoto domu osvobozen byl, grunt tento ze vším od
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starodávna majícím právem se jemu Martinovi Gatty za vlastní,
volný a dědičný, i taky (mimo verunkovej summy) zaplacený
tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých
královských, vrchnostenských neb městských povinností pan
Pavel Paravičini a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
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19 Dům Jana Gergelového

f 145a

Letha Páně 1597 svrchu psaný Jan Gergeluo koupil dům svůj
se čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím od Jindřicha
Kyčky za summu 336 zl.
Na kterýchž vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha
1597 summy 80 zl a tak zuostává dopláceti ještě za dům ut
s[upr]a od letha 1598 placením při Vánocích po 20 zl summy
255 zl.
Z tej summy náleží předních peněz sirotkom n[ebožtíka] Jana
Mokrého summy 115 zl a naposledy sirotkom n[ebožtíka] Jiříka
Gergela 140 zl.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské
Viktorin Straka, Pavel Liljenplot, Martinus Rožumberský,
Václav Reymundt, Jan Petrovský a Václav Okáč S.R.S.N.
Letha 1598 položil Jan Gergelů za dům na si[rotky]
n[ebožtíka] Jana Mokrého ročních peněz 20 zl.
Letha 1599 Jan Kerkelů položil za dům na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Mokrého ročních peněz 20 zl.
Letha Páně 1600 Jan Gergelů za dům svůj položil ročních
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mokrého 20 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Jan Gergelů
položil za dům na si[rotky] Jana Mokrého 20 zl.
Letha Páně 1603 v pátek před s[vatý]m Bartholomějem za
purgmistra Martina Rožumberskýho a spolu pánů radních jeho
podle vejtahu z rejster sirotčích na zámku Strážnici ukázaného
Jan Gergelů skoupil sám na sobě na domě svém od Jindřicha
Kyčky z dovolením Anny manželky jeho, což jemu na tom domě
náleželo peněz zaplacených a vydělaných 53 zl za hotových
13 zl 7 ½ gr. A tak Jindřich Kyčka na tom domě nic nemá. Actum
ut s[upr]a.
f 145b
Letha 1603 v pátek před s[vatý]m Bartholomějem za
purgmistra Martina Rožumberskýho Jan Gergel skoupil sám na
sobě na domě svým od Jiříka Hodinářka 9 zl za hotových 4 zl
15 gr. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.
Letha 1603 a za téhož purgmistra v sobotu před památkou
Narození Panny Marie Jan Gergelů skoupil sám na sobě a na svým
domě od Jiříka Hodinářka ostatek spravedlnosti po Lidě
manželce jeho, jmenovitě 6 zl 18 gr za hotových 5 zl 15 gr a
1 pár střevíců. A tak Jiřík Hodinářek díl manželky svý u domu
toho zouplna a docela vyzdvihl, i což mu za oužitek vinný za
ouřadem zůstávalo. Podle čehož jemu ani za ouřadem, ani za
Janem Gergelovým nic více nezůstává. Stalo se letha a dne ut
s[upra].
Letha ut s[upr]a a za téhož purgmistra Jan Gergelů položil
za dům svůj 10 zl.
Ty přijali páni předměští na sirotky Višenkovy.
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Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumber[ského] Jan
Gergelů položil za vinohr[ad] svůj 20 zl.
Z těch dáno na předměstí na sir[otky] Višenkovy 10 zl
sirot[ky] n[ebožtíka] Jiříka Gergele 10 zl.

a na

Po smrti nebo[žtíka] Jana Gergelovýho nadepsaný dům po
zhoření nětco opravený dostal se nápadem Anně, pozůstalý vdově
po týmž Janovi Gergelovým, kterážto vdadouc se za Jana
Pernikáře z předměastí, jemu svou spravedlnost krom vejminky
proženila a ten dům jemu v moc uvedla jakožto hospodáři svému.
Protož jest jim odevzdán za volný a svobodný. Stalo se den
s[vatéh]o Bartholoměje letha 1608.
Jan Pernikář prodal napřed psaný dům Matyášovi Oborovskýmu
zvonaři za summu 272 zl. Závdanku na to dal hned při odevzávce
40 zl a položil ročních peněz hned při tom zadržalých
f 146a
na místě Anny Gergelky za rok 1608 12 zl. Ten závdanek přijal
Jan Pernikář a těch 12 zl pan purgmistr a páni na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Mokrého. Odevzdán Matyášovi Oborovskýmu za
volný a svobodný, při přípisu byly obě strany.
R[ukojmě] za stavení toho domu, opravy, placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obci náležité Václav Chládek,
Klimek Kloboučník, Adam Kalina lazebník, Lukáš Vaňků SRSN.
Stalo se v neděli Reminiscere letha Páně 1609.
Na tom domě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka]
Jíry Gergele 130 zl, placením po 12 zl.
Janovi Pernikáři a manželce jeho 142 zl.
Letha 1610 za purgmistra Barholoměje Šlechty Matyáš
Oborovský položil za dům svůj za rok 1609 12 zl.
A za rok 1610 12 zl.
Ty oboje peníze sou dány do statku nebo[žtíka] Jiříka
Gergele.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Matyáš Oborovský
položil za dům na si[rotky] n[ebožtíka] Jiříka Gergele 12 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Oborovský položil za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka
Gergele peněz ročních 12 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Oborovský položil za ten dům peněz ročních na rathauze 12 zl.
Matyáš Oborovský svrchu psaný prodal ten dům od Jana
Pernikáře koupený proti kostelu podle domu Václava Chládka se
všechněmi svobodami městskými i s tím, co v něm hřebíkem
přibito a hlínou zamazáno, jakž se obyčejně odevzdává, Janovi
Jaroslavskému za summu 252 zl. Závdanku dal Jan 30 zl, platiti
má ročně počna při posudku nejprvnějším po 10 zl. Odevzdán za
volný a svobodný na rathauze strážnickém.
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Rukojmě za stavení a opravu i placení toho domu, též za
povinnosti panské i obecní Pavel Tuček, Jakub Butčovský,
Václav Sýkora, Pavel Vodička, Matyáš Oborovský, Pavel Mareš,
Jan Barveník, Jíra Kovář, Jan Doubek a Jan Bartošů SRSN. Stalo
se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a rychtáře Bartle
Vechtera v pondělí po s[va]tém Medardu leta 1614.
A Jan Pernikář upustil z dílu svého na posledních penězích
z své dobré vůle, proto aby Jan Jaroslavský mohl ten dům snáze
zpravovati a stavěti, totiž 12 zl.
f 146b
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Jaroslavský položil za dům svůj na s[irotky] n[ebožtíka]
Jiříka Gergele 10 zl.
Leta Páně 1615 za purkmistra Bartholoměje Šlechty Jan
Jaroslavský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka
Gergele 10 zl.
Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožmberského Jan
Jaroslavský položil za dům svůj na s[irotky] n[ebožtíka]
Jiříka Gergele 10 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Jan Jaroslavský za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Gergele
10 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan
Jaroslavský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka
Gergele 10 zl.
Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Jankhy a
spoluradních jeho z jistého poručení Jeho [Mil]osti vysoce
urozeného p[ana] p[ana] Františka svobodného pána z Magni a na
Strážnici ten svrchu psaný grunt, pozůstalý po nebo[žtíku]
Janu Jaroslavským, ten čas požár, prodán jest Rudolfovi
Hoffmanovi za summu 172 zl bez závdanku, placení po vyjití tří
leth každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Michal Schiller, Hans Fischer a
Adam Svoboda S.R.S.N.
Letha Páně 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho ten dům svrchu psaný postavený Rudolf
Hoffman prodal zase s povolením slovoutného p[ana] Jana
Jakubovského, ouředníka panství strážnicského, Matoušovi
Šaškovi za summu 172 zl. A poněvadž Rudolf ten grunt požár
jsouc zlepšil a postavil, tehdy za práci a dílo dal jemu
Matouš peněz hotových 22 zl, tou pak summu ut s[upr]a platiti
má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Lipovský, Martin
Havlíčků, Jan Hlučínský a Matěj Mezřícký S.R.S.N.
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Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Šašků
položil za grunt do st[atku] n[ebožtíka] Jiříka Gergele 2 zl
15 gr.
Ty přijal Martin Jankho, následující purgkmistr.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Matouš Šašků ten dům svrchu psaný postoupil
frejmarkem Martinovi Mořskovskému v tejž summě, jakž jej sám
měl, totiž 172 zl bez závdanku, placení při každých Vánocích
po 5 zl a cožkoliv na tom domě Matouš vyplaceného měl, totiž
2 zl 15 gr, to Martinovi dobrovolně pustil. Odevzdán za volný
a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho Mi[l]osti Páně i obecní Jan Slavík, Jiřík Fijala, Matouš
Šašků a Pavel Blahounek S.R.S.a N.R. Actum letha ut supra.
Leta Páně 1656 dne 22. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a s[polu] radních prodán jest tento požár,
kterého Martin Mořkovský pustého zanechal, Matoušovi Strakovi
za summu nahoře psanou 172 zlm bez závdanku. A poněvadž se
jinším vyhořelým upouštělo, také se jemu polovice na něm
upouští, totižto 86 zlm, ostatek summy platiti má po 3 zlm.
Odevzdán jest Matoušovi Strakovi za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a povinnosti Jan Horák, Daniel
Velický, Matěj Vlk a Jan Plidlich S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Obci městské předních peněz 84 zl 22 ½ gr.
A Martinovi Mořkovskému 1 zl 7 ½ gr.
Letha 1669 [dne] 14. Maii z milostivého poručení J.V.H.Mti
Matouš Straka dal 5 v[ěder] vína, kteréžto víno dalo se do
Holomouce na zaplacení dluhu holomouckého. Za nadepsaných 5
v[ěder] vína vypisuje se jemu 40 zlm.
f 147b
Letha Páně 1686 dne 22. Januarii za purkmistra Martina
Frantzeka a spoluradních majíce na domě ut supra Matouš Straka
summy zaplacenej 126 zl mor[avských], takovou s vůlí a vědomím
J[ejich] Op[atrnosti] p[ana] purkmistra a pánův radních
nemohouce tohož domu pro nemožnost svou stavěti, aby dům do
konce na ruinu nepřišel, nadjmenovaný M[atouš] Straka jest
prodal Vavřínovi Satkovskému za summu 20 zlr. A tak týž Matouš
Straka ani potomkové a přátelé jeho žádného nápadu na tomž
domu nitz nemají a nebudou. Odezdává se Vavřínovi
Satkovskému za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a povinnosti všeliké Jan Sasín,
Václ[av] Pidlich S.Ru.S.a N. Platiti má ročně po 3 zl
mor[avských], závdanku hned položil týž V[avřín] Satkovský
8 zlr, ty přijal M[atouš] Straka náležitě k rukám svým.
Leta ut supra jakož proukázal před J[ejich] O[patrnosti]
pány tenž Lorenc Satkovský dvouma svědky Janem Sasínem a
Václavem Pidlichem, že ostatní peníze Matoušovi Strakovi
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náležitě vyplatil, a tak se vypisují, totižto 12 zlr, na
moravské učiní s předešlými 17 zl mor[avských] 4 gr 2 den. A
tak tenž Straka již na tom Satkovským na nyní i budoucí časy
ani děti, ani přátelé nic pohledávati nemá. Stalo se za
purgkmistrovství Václava Žarůška dne 22. Janu[arii] 1688.
Letha Páně 1687 dne 6. Martii za poroučeného
purgkmistrovství pana Tomáše Svobody a spoluradních jeho
položil svrchu psaný Lorentz Satkovský na těch k obci
patřících 46 zlm 22 ½ gr 4 zl rej[nské], za které se jemu
vypisuje 10 zl mor[avských], které na školu obrácené jsou.
K obci jest platiti 35 zlm 22 ½ gr.
f 148a
Letha Páně 1711 d[ne] 4. Febr[uarii] za purgmistra p[ana]
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Martin Tománek
vd[ovu], pozůstalú po neb[ožtíku] Kryštofovi Klaudovi, který
grunt ut supra jest držel, však sobě ho až posavad připsaného
neměl ani nemá, až tenž grunt sirotkom jeho připadl.
S kteréhož majíce obci městské strážnickej zpláceti na letha
35 zlm 22 gr 3 ½ den, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu
vyšel, upúští se z tej summy třetí díl, totiž 11 zlm 27 gr
3 1/6 den, ostatní summu, totiž 23 zlm 25 gr 2/6 den na jejich
matky slušnú prozbu a žádost skoupiti obdržela a takovú od
J[ejich] Op[atrnosti] pánů skúpila za hotových 7 zlr. A tak
týž grunt budú mět nadepsaní sirotci po neb[ožtíku] Kryštofovi
Klaudovi docela a zouplna zaplacený a žádný více na něm co
praetendirovati míti nebude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
f 148b
Letha Páně 1711 d[ne] 11. Julii za purgmistra p[ana] Pavla
Rychlíka a spoluradních jeho jsouce na gruntu ut supra mocná
poručnice Dorotha Klaudová na místě dětí svých a sirotkův po
neb[ožtíku] Christophovi Klaudovi, manželu jejím, takový grunt
docela a zouplna zaplacený s povolením sirotkův (kteří již
tenktáte v dobrém svém rozumu jsou) nadepsaná Dorotha
Klaudová, nyní provdalá za Martina Tománka, (nechtíce se jeho
sirotci zaujati) prodala p[aní] Rozině, pozůstalej vd[ově] po
neboštíkovi Joannesovi Kořínkovi, za hotových peněz jedno sto
dvacet rýnských. Kteréžto peníze Dorota Klaudová, nyní
Tománková, a sirotci neb[ožtíka] Christopha Klaudy k rukám
svým náležitě přijali a týž nadepsaný grunt se nadepsanej
p[aní] Rozině Kořínkovej připisuje za volný, svobodný,
dědičný, docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, tak jak
jej prodavač vyplacený měl. A jestli by se nějaké resta na tom
domě vynašly zasezelé před datum zápisu tohoto, takové Dorota
Klaudová poplatiti má a p[aní] Rozina Kořínková teprv od datum
zápisu tohoto v povinno-
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stech z toho gruntu přicházejících čititedlná býti má.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností
cís[ařských], panských a obecních p[an] Pavel Hořák a p[an]
Filip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran
dne a letha ut supra.
Solutum.

Letha Páně 1722 dne 1. Septembr[is] za purgmistra p[ana]
Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra
spolu s jinými v ten nešťasný oheň v roku 1718 de dato
26. Augusti připadlý v popel obrácený, takový jakožto pustý a
pohořelisko nechtíce více p[an] Jo[an]es Richter, jakožto
manžel nadjmenovanej p[aní] Roziny Kořínkovej, stavěti, prodal
jest Philipovi Srnskému ze vším tím, co na něm zaplaceno jest,
za hotových 25 zlr. Pročež dadouce v tom p[an] Richter
plnomocenství, nyní se připisuje a odevzdává týž grunt
Philipovi Srnskému za vlastní a docela zaplacený. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík
Horný a p[an] Václav Netolička S.R.S.V.a N.
f 149b
Přípis domu Václavovi Srnskému
Letha Páně 1753 dne 8ho Janua[rii] za purkmistra pana
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času
předstoupil jest Pfilip Srnský před purkmistrovský ouřad a tou
přednesl, kterak on mající svůj grunt vedle p[ana] Frantze
Látala z jednej a Petra Grunera z druhej strany v okršku rynku
ležící ze svej dobrej vůle a otcovskej lásky svému synovi
Václavovi Srnskému postupuje a zadává, vyjímajíce sobě do svej
smrti svobodné bydlení v tom domě míti. Pročež nadjmenovaný
grunt se Václavovi Srnskému čistý ouplný za jeho vlastní,
volný a dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravení gruntu a splacení povinností jak
f 150a
císařsk[ých], vrchnostensk[ých] a městských p[an] Jozef Duray
a p[an] Frantz Látal. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a
roku ut supra.
N 316
Přípis domu Pavla Soltana
Leta Páně 1772 dne 19. Decembris za purgmistra pana Carla
Večeře a spoluradních jeho předstúpila na dům radní pozůstalá
dcera po neb[ožtíku] Vác[lavovi] Srnském Apolonia a přednesla,
kterak ona ten zvrchu psaný právně prošacovaný grunt na podíl
svůj dle právních rozdílů ve 160 zlr přijímá, tím spůsobem
však, aby matka její Anna jakožto vdova nahradíce jí dceře
60 zlr v tomž domě až do smrti své svobodné bydlení měla, ku
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kterémužto cíli a konci taky jí vdově vzadu jedna světnička
z kuchynkú vystavená býti má a tu napotom ona vdova na své
outraty opravovat zavázána jest. Aby ale tenž grunt hospodářa
měl, tehdy zmíněná Apolonia manželovi svému Pavlovi Soltan
také ze svej dobrej vůle a lásky za vlastní oddává,
s kterýmžto on dle libosti jakožto ze svým vládnúti moc míti
má. Podle toho tehdy se jemu Pavlovi Soltanovi za jeho
vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a pořadně odevzdává.
Světkové strany opravování gruntu a placení jak
král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností
p[an] Frantz Gaty a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
NB. Vdově se přitom taky 2 kuse svinského dobytka chovat a
v maštali mět povoluje.
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20 Dům Jana Petrovského

f 155a

Letha Páně 1595 Jan nadepsaný koupil dům svůj od Jana
Šrámka za summu 250 zl.
Na tu summu vyplnil závdanku a peněz purkrechtních od letha
[15]95 do letha 1597 i s penězi koupenými, kteréž od Jana
Šrámka skoupil, summy 190 zl. A tak ještě zuostává doplatiti
od letha 1598 placením při každých Vánocích po 15 zl summy
všecké 60 zl.
Ta summa náleží obci městské strážnické.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské Jakub
Bernart, Jan Kavka, Bartoš Biskupický a Václav Reymundt
S.R.S.N.
Leta 1598 Jan Petrovský položil za duom svůj obci městské
peněz koupených 15 zl.
Leta 1599 Jan Petrovský položil za dům svůj obci městské
15 zl.
Letha 1600 Jan Petrovský položil za dům svůj k obci městské
15 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Petrovský
položil za dům svůj obci městské 15 zl.
A tak dům svůj zouplna a docela zaplatil.
Po smrti nebo[žtíka] Jana Petrovského nadepsaný dům zhořelý
prodán byl Janovi, synu nebo[žtíka] Oldřicha Zuba krejčího. A
když on na něj nedosedl, prodán jest zase Jakubovi Weisovi
zámečníku za summu 100 zl bez závdanku, platiti ho má počna o
Vánocích příštích po 8 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, stavení toho domu, opravy a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obci náležité Eliáš Telčar,
Matyáš Oborovský, Jiřík Zaměstknal a Jiřík Černíkovský
S.R.S.N. Stalo se v středu po s[vaté]m Duše letha Páně 1609.
f 155b
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
Jakuba Zámečníka za dům 8 zl.
Z těch vydáno do Bobalova Thomanovi 4 zl a Kateřina
Pikhardka vzala 4 zl.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub
Zámečník za dům svůj nápadníkom svrchu psaným za rok 1610
8 zl.
Ty sou vydány, jakž nahoře zapsáno.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Zámečník
položil za dům svůj peněz 8 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Batoloměje Šlechty Jakub Zámečník
položil za dům svůj peněz ročních 8 zl.
Ty sou vydány nápadníkům svrchu psaným do Bobalova.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub
Zámečník jinak Weiss položil za dům svůj 8 zl.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jakub
Zámečník položil za dům svůj 8 zl.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Jakub
Zámečník položil za dům svůj 8 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberského Jakub Weis
zámečník položil za dům do s[tatku] n[ebožtíka] Jana
Petrovskýho 8 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub Weis
zámečník položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Petrovskýho 8 zl.
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného
p[ana] p[ana] Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten dům
nadepsaný, poněvadž od několika leth požár zůstával, prodán
jest Martinovi Havlíčkovému za summu 120 zl bez závdanku,
placení po vyjití tří leth
f 156a
každoročně po 6 zlm.
Rukojmě za stavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké
JHM i obecní Tobiáš Grešel, Michal Labra, Matys Vejčner,
Matouš Šašek SRSaN.
Majíce jmenovaný Martin Havlíčků na místě Judity manželky
svej u mlatčí sestry Zuzanny nápad za obcí po n[ebožtíku]
Blažejovi Čápovi, otci svým vlastním, naprotiv tomu na gruntě
v počtu 5 rejstr purgkrechtních městských, kterého někdy Jakub
Weis zámečník v držení byl a bez dědiců zemřel, tehdy podle
obdarování městských to, co na témž gruntě vyplatil, na obec
městskú připadlo, totiž 92 zl, který se jemu tedt místo
hotových peněz na gruntě ut s[upr]a vypisují 92 zl.
Letha 1646 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho
z jistého povolení J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana]
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici,
ten dům nadepsaný aby na další poustku nepřišel, prodán jest
Michlovi Herrovi za summu 220 zlm bez závdanku, každoročně
pokládati po 6 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Martin Lehrenbecher, Matouš Šaša, Adam Reiflinger, Jiřík
Urbanů S.R.S.a N.R. Actum ten pondělí před s[va]tými Fabianem
a Šebestianem letha ut s[upr]a.
f 156b
Letha Páně 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a
spoluradních jeho s povolením vrchnosti poněvadž nadepsaný
grundt v nemalou vskázu vzešel, aby k dalšímu spuštění
nepřicházel, purgkmistr [se] spoluradními prodali jej
Mathoušovi Husýmu krejčímu zmenšením summy o 20 zl pro skázu
vzatou, toliko za 200 zl bez závdanku, placení po roce pořad
zběhlém po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
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Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské
i obecní Václav Vacivře, Jiřík Fijala a Mathouš Šašů
S.R.S.a N. Actum dne 12. Januarii letha ut s[upra].
Leta Páně 1655 dne 10. Martii poněvadž dům Matúše Husýho
také s jinými vyhořel, také jemu se polovici jako jiným poráží
na něm 100 zl.
Letha 1658 dne 27. Aug[usti] za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Mathouše Husýho
prodán jest ten dům vejsadní všechen spuštěný Matějovi
Skočdopolovi knihaři za summu 180 zl. Závdanku má dáti při
příštích Vánocích roku 1658 5 zl, ostatek summy platiti má
počna při posudcích roku 1660 každoročně po 4 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské
i obecní Jiřík Ratibořský, Jiřík Praštěk, Matěj Žalud a Petr
Hrdlička SRSaN.
f 157a
Letha 1660 dne 28. Januarii za purgkmistra Václava Mračny
položil Matěj Skočdopole za dům ut supra závdanku 5 zl.
Takové peníze jsou obrácené na zasedělé contributi a za
nestavení sirotkův, co tak neb[ožtík] Mathouš Husý zaseděl.
Letha 1669 [dne] 14. Maii z milostivého poručení J.V.H.M.
Matěj Skočdopole dal 5 v[ěder] vína, kteréžto víno dalo se
Olomouce na zaplacení dluhu Palasovského. Za takových 5
v[ěder] vína vypisuje se jemu 40 zlm.
Letha Páně 1672 dne 30. Junii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dačického a spoluradních jeho Matěj Skočdopole
nemohouc pro sešlost věku svého jak JMC contributi, tak také
všeliké povinnosti panské zapravovati, týž dům jest prodal
zase Lukáši Tomeníkovi za summu, tak jak sám jest ho koupil,
totiž 180 zlm. Závdanku jemu dal 30 zlm a majíc týž Matěj
Skočdopole mimo teho závdanku 15 zlm na domě ut supra, takové
jest odprodal témuž Lukáši Tomeníkovi za summu 3 zlm. A tak
Matouš(!) Skočdopole na témž domě žádného práva nemá. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, všeliké povinnosti panské i obecní
Tomáš Svoboda, Lukáš Pešty S.R.S.a Ne.
Tak jakž nadepsaný Lukáš Tomeník na dům neboštíka Matěje
Skočdopole, který všechen spuštěný byl, dosedl a Matoušovi
Husýmu na vyhoření, aby takový dům zase zvelebil a vystavěl,
100 zl se upustilo, což se od něho nestalo. Aby takový dům
zase k zvelebení svému přijíti mohl, vyhoříc též dům Lukáše
Tomeníka jemu takových 100 zl se připisují. A tak erbové
Matouše Husýho na tom domě žádného práva nemají.
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f 157b
Letha Páně 1688 dne 11. Martii za purgkmistra pana Václava
Žarůška a spoluradních jeho majíce Lukáš Tomeník dům ut supra
zcela a zouplna zaplacený, ačkoliv ještě 35 zl mor[avských]
vypsané neměl, což pro nedbanlivost se stalo, takový prodal
jest Mikulášovi Hrdličkovi za summu 120 zlm. Závdanku dal
ihned při odevzdávce 42 zlm 17 gr 1 den, ostatek summy dle
contractu mezi nimi učiněného dopláceti má na 4 termíny ročně
po 8 zlm 17 gr 1 den, však při příštím vinobraní vše složiti
má 42 zlm 17 gr 1 den. Pročež takový dům se jemu za volný,
svobodný a v ničem nezávadný odvádí a připisuje.
Rukojmě za povinnosti cís[ařské], panské i obecní S.R.S.N.
Tomáš Svoboda a Mikuláš Šašek dne a leta ut supra.
Letha Páně 1697 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož ten dům ut
supra Mikuláš Hrdlička koupil a summu ostatní na termíny, jakž
zápis nahoře vysvětluje, vyplatiti měl. Proukážíce pak po
smrti výš nadepsaného Mikuláše Hrdličky Alžběta, manželka jeho
pozůstalá vdova, náležitú quitanti, že takové termíny neboštík
manžel její náležitě vyplatil, za to šetrně žádala, aby to pro
budoucí bespečnost zápisem zaopatřené bylo. Pročež se jí
nadjmenovanej Alžbětě tenž dům náležitě zaplacený a v ničemž
nezávadný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a letha ut
supra.
Solutum.
f 158a
Letha Páně 1705 dne 28. Feb[ruarii] za purgkmistra p[ana]
Jana Bíteského a spoluradních téhož letha jakož jest ten grunt
ut s[upra] p[an] Mikuláš Hrdlička ukoupil, po letech pak
nekterých zemřel, manželka po něm pozůstalá Alžběta provdajíc
se za Filipa Černého též zemřela a dítky po nich pozůstalé
v sirobě dohromady pozůstaly. Filip pak Černý zasej vdovu
Urbanku k stavu manželskému pojmouce, domu toho od rebelantů
spáleného a na ruinu uvedeného tak zanechal a z něho zešel, i
poněvadž tíž sirotci ještě v věku nedospělém byli, takže
gruntu toho žádný z nich se zaujíti nemohl. Pročež vidouce to
přátelé sirotků nadepsaných, že dům ten bez hospodáře býti
nemůže, aby na skázu nepřišel do gruntu ze zdmi svými a
sirotci praetensi svej nestratili, podle společného snešení
prodali ten dům Karlovi Kayserovi za hotovú summu 120 zlr. A
tak jej zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný jmíti bude a
sirotci ani přátelé jejich žádnej praetensi na tom domě míti
nebudou. A kromě tu excepti p[áni] přátelé na místě sirotků
činí, kdyby dnes nebo zejtra nadepsanému Karlovi Kayserovi ten
dům zasej na prodej byl a nekterý ze sirotkův jej zasej kúpiti
mohl a chtěl,
f 158b
aby mimo jinších předek k tomu kupu měl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný, zcela zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
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Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti rozličné p[an] Jiřík
Jakubovský a Jiřík Svoboda S.R.S.N. dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1714 dne 12. Janu[arii] za purgmistra pana
Philipha Černého a spoluradních toho času majíce grunt ut
supra p[an] Carel Kayser svůj vlastní a docela a zouplna
zaplacený, takový z svej dobrovolnej i manželky svej vůle
prodal p[anu] Jakubovi Bořilovi, příchozímu z Hranic, za
hotových jedno sto osmdesáte osm rýnských. Kteréžto peníze
poněvadž jmenovaný p[an] Carel Kayser náležitě k rukám svým
přijal, týž grunt se připisuje p[anu] Jakubovi Bořilovi za
volný, svobodný a docela též zouplna zaplacený a žádnému
v ničem nezávadný. A poněvadž od poddanosti svobodný sem
přišel, podobně zde svobodný dle privil[egia]
f 159a
od mil[ostivé] vrchnosti vnově nadaného zůstati má.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Philiph
Černý a p[an] Václ[av] Najman S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Notandum. Kdyby panu Bořilovi týž grunt zase k prodaji
přišel, p[an] Carel Kayser předek ku kupu míti má.
Letha Páně 1718 d[ne] 12. Augusti za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluradních toho času majíce p[an] Jakub Bořil
grunt ut supra od Carla Kaysera za vlastní a docela zaplacený
ukoupený, takový z svej dobrovolnej i manželky vůle prodal
urozenému panu Fridrichovi z Reingruber za hotových jedno sto
šedesáte šest rýnských. Kteréžto poněvadž p[an] Jakub Bořil
náležitě k rukám svým přijal, týž grunt aneb dům vejsadní se
připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený podle
obserování městského aneb práva purgkrechtního, z kteréhožto
císařské, panské a obecní povinnosti k placení a vybejvání od
1. Julii 1718 roku na sebe přijal. Stalo se d[ne] a letha ut
supra u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl
Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.
f 159b
Letha Páně 1719 dne 4. Martii za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluiradních toho času majíce p[an] Fridrich
Reingruber grunt ut supra ukoupený od Jakuba Bořila, jak zápis
přední ukazuje, takový z svej dobrovolnej vůle profrejmarčil
p[anu] Václavovi Kratochvílovi za grunt jeho v prvním dílu
předměstí Nro 54 a k tomu ještě Vác[lav] Kratochvíla jemu
p[anu] Reingruberovi přidal 15 zlr. Po kterémžto frejmarku
učiněném ani nedosednúc na něj prodal jest zas jmenovaný p[an]
Vác[lav] Kratochvíla Michalovi Lintnerovi za hotových
štyriceti štyri rýnské. Kteréžto poněvadž p[an] Vác[lav]
Kratochvíla náležitě k rukám svým přijal, týž grunt se
připisuje Michalovi Lintnerovi za volný a docela zaplacený.
Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
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Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an]
Vác[lav] Korotin a p[an] Vác[lav] Kratochvíla S.R.S.V.a N.
Leta
Richtra
Michael
spolu i
držící,

Páně 1740 dne 4. Aprilis za purgmistra pana Joannes
a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra
Lintner takový grunt z svej dobrovolnej vůle zaprodal
ze vším svým měním, totiž z jednú nivú dvacatery honce
ležící vedle Antonína Veitschnera
f 160a
v Padělkách, spolu i ze zahradú níž tej nivy ležící v tej
šířce, jak ta niva vynáší, začínaje od nivy až po příkopu,
item jednu louku v Orlí vedle pana Bernarda Paravičina a vedle
obecní louky ležící, item ¼ achtele vinohradu v Štamfátech
ležící vedle Martina Vaitschnera, všechno spolu za summě pět
sto padesát rýn[ských] a za jednu pětítku červeného vína roku
1739 Václavovi Černému. Kteroužto summu poněvadž prodavač
Michael Lintner přijal, pročež nyní tenž grunt spolu i nahoře
psanýma grunty se Václavovi Černému za vlastní a dědičně
zaplacený připisuje a odevzdává. Nicméně vymínil sobě prodavač
v tomž gruntě bez všeho platu přebývat až s[va]tého Martina
tohož roku. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch
stran.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an]
Anton Duray a p[an] Václav Košvitz S.R.S.V.a N.
f 160b
Letha Páně 1743 dne 7. Octobris za purgkmistra opatrného
pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Václav Černý před
právo purgkmistrovské v domě radním jest předstoupil a oustně
přednesl, že svůj koupený dům od Michala Lintnera, takovej
jest Antonínovi Trmulovi za sto osumdesáte pět rýnských
odprodal. Na tu summu jest přijal 105 zlr a poněvadž takovej
dům i s vinohradem byl prodán za 205 zlr, tak dle smlouvy
povinen bude pan Antonín Trmula při svátcích vánočních 50 zlr,
toto jest 1743, a při druhejch 50 zlr podle příležitosti
složiti přislíbil. Pročež panu Antonínovi takovej dům za
vlastní a dědičný i svému synovi staršímu Antonínovi nyní se
připisuje a odevzdává.
Za opravování gruntu a placení jiných dáněk jak
královských, panských i obecních rukojmě sobě dožádal pana
Jozefa Haisika a p[ana] Pavla Surýho radních.
Letha Páně 1745
pana Eliáše Grögra
pozůstalá vdova po
v domě radním jest

dne 1. Aprilis za purgkmistra opatrného
a spoluradních toho času Christina,
nebo[žtíku] panu Antonínovi Trunterovi
se přif 161a
hlásila, že ten ut supra dům odprodala Francovi Látalovi za
summu jedno sto padesáte rýnských. A poněvadž předešlý
prodavač Václav Černý 80 zlr na něm měl, z tej příčiny 10 zlr
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opouštěla, 70 zlr jemu patřiti bude a poněvadž paní vdova
25 zlr od předešlej summy upouští, jí 80 zlr patřiti má, na
kteroužto summu kupující že jí zadosti quitanti dokázati
povinen bude. Pročež Francovi Látalovi takovej grunt se jemu
za vlastní, dědičný připisuje a odevzdává.
Za rukojemníky za opravu gruntu a vyplacení všelijakých jak
královských, tak vrchnostenských a obecních dáněk sobě dožádal
pana Pavla Svobody a pana Jozefa Fojta radních.
Frantz Látal quitanti na 80 zlr od vdovy Christiny
Trunterovej, že jí zaplatil, jest proukzal, též taky, že
Václavovi Černému jeho 70 zlr zaplatil.
Přípis Antonína Látala
Leta Páně 1777 dne 4ho měsíce února za purgmistra pana
Antonína Košvice a spoluradních jeho toho času jakož po
nebo[žtíku] Francovi Látal grunt ut supra pro dluhy prodaný
býti měl, takový pozůstalý starší syn Antonín nechtíce aby do
cizích rukú přišel, v summě dvě sta rýnských dle právního
inventáře de dato 6ho Septemb[ris] [1]769 spolu z dvouma
kusama vinohr[adu] p[e]r 60 zlr na sebe potáhl, pak peníze
p[e]r 264 zlr rozličně podlužné sobě vypučil a předešlých
creditorů vyplatil. Podle toho grunt tento se jemu Antonínovi
Látal
f 161b
s tím od starodávna majícím právem a tak, jak jej předek
užívati mohl a užíval, za jeho vlastní, volný a dědičný i
docela zaplacený dle práva purgrechtního připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan
Anton Ferdini S.R.S.V.a N.
Přípis Veroniky, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Antonínovi
Látal
Leta Páně 1778 dne 12ho měsíce března za purgmistra pana
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Anton
Látal grunt ut supra po nebo[žtíku] otci svém Francovi naproti
výplatě dluhův právně připsaný a odevzdaný, takový když nyní
on Anton Látal smrtí zešel, dle inventáře de dato 10ho měsíce
března [1]778 vejš jmenovanej po něm Antonínovi Látal
pozůstalej vdově Veronice, rozený Suchánkovej, v summě dvě sta
padesát rýnských a proti tej v tomž inventáři podotknutej
výplatě od počestnost rady městskej přinechán jest. Podle
čehož taky týž grunt ze vším od starodávna majícícím právem se
jí vdově Veronice Látalce, rozenej Suchánkovej, za její
vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního
připisuje a odevzdává.
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Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan
Ignatz Košvitz a p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a N.
f 162a
Přípis Martina Vavříka
Leta Pánně 1781 dne 1ho Decembris za purgmistra pana
Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce vdova po
neb[ožtíku] Antonínovi Látal pozůstalá Veronika, rozená
Suchánková, grunt ut supra po manželi svém tedt jmenovaným
v podíly zděděný a purgkrechtně připsaný, takový z čistej vůle
svej a z ohledu, že jí jakožto ženskej osobě jej opravovati a
z něho všeliké povinnosti zbývati obtížno přichází, odprodala
Martinovi Vavříkovi za summu dvě sta rýnských. Na které
závdanku čtyri rýnské při smlouvě jest přijala, ostatní
196 zlr kupcovi proti reversu pod interess, jak dlúho by se jí
Veronice Látalce líbilo, zanechati míní. Dálejc prodávající
strana sobě obmezuje a kupec Martin Vavřík povinen býti má ju
v domě tom až do její smrti budt u sebe v setnici neb vzlášť
v zadní světnice, jak by se jí nejlíp vidělo, svobodné bydlení
popříti, tak aby ona vdova Látalka přitom jednu krávu a pár
ušípaných sobě chovati, i taky stěžené zboží ochrániti,
vymlátiti a do komory složiti mohla a právo měla. Kdyby však
proti lepšímu důmnění spolem v tom domě snášeti se nemohli a
na hospodářovi toho příčina při ouřadě se vyšetřila a také
vytáhnuti přinucená byla, v tom příběhu hospodář Martin Vavřík
jí vdově Veronice čtyricet rýnských splatiti zavázán bude.
S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se
jemu Martinovi Vavřík za vlastní, volný a dědičný připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností všelikých pan
Karel Večeřa a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. u přítomnosti
obojí strany.
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f 165a

21 Dům Martina Mitmánka

Letha 1565 Martin Mitmánek koupil dům svůj po n[ebožtíku]
Janovi Slezinovi za summu 320 zl.
Kterýž jest zouplna a docela zaplatil a žádné[mu] za něj
nic dlužen není.
Sepsání statku pozůstalého po ne[božíku] Martinovi
Mitmánkovi a k tomu co z něho podle poručenství téhož
Mar[tina] Mit[mánka] vydáno jest.
Dům nárožní v rynku zaplacený, s loukou, s roubanicí a
zahradou.
Půl lánu roli zaplacený.
Čtvrt vinohradu i s vrchem v Štamfátě zaplacený.
Achtel vinohradu v Štamfátě z boudou, presem, káděmi a
jiným k tomu příslušenstvím zaplacený.
Peněz hotových našlo se:
Dukátů 554 počítajíc po 2 rejnských učiní 949
3 den.
Tolarů širokých 1121, počítaje každý po 73 kr
1 gr 2 den.
Na rozličné minci 60 zl.
Od Jana Mračnova přijatých 10 zl.
Od Jezuvitky za vyplacený pas 12 zl.
Z domu Hlaváčového z Uherského Brodu 30 zl.
Za 29 sahů dřev prodaných po 15 gr utrženo za
15 gr.
Za rozličné svršky naporůzno prodávané 176 zl
2 ½ den.

zl 21 gr
učiní 1169 zl

ně 14 zl
24 gr

Za 3 krávy a 5 kusů dobytka svinského 24 zl.
Více hotových peněz při rozdělování truhelnými šaty
nalezených 134 zl.

f 165b

Dluhové témuž ne[božítku] Mar[tinovi] Mit[mánkovi] povinní:
Na Jeho Mil[osti] Pánu panu Arklebovi z Kunovic podli
zápisu na papíře 500 zl.
Dluhův rozličných na šuldprýfích a cedulích řezaných co,
kde a na kom, to níže v odvozovánáí statku nápadníkom ukázáno
bude, summy podle sečtení 1275 zl 19 gr.
Stříbra se našlo:
Lžic stříbrných 12 váží 35 lotů, počítajíc za každý loth po
20 gr učiní 23 zl 20 gr.
Spinadel pozlacených 24 loty, počítajíc za každý loth po
18 gr učiní 14 zl 20 gr.
Prstýnků zlatých 12 váží 16 dukátů, učiní za ně 25 zl 25 gr
5 den.
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Prstýnky stříbrné z kaménky pozlacené 2 váží 1 loth za
22 ½ gr.
Stříbra všelijakého starého 61 loth, počítajíc za každý po
15 gr učiní 30 zl 15 gr.
Koflíky stříbrné 3 váží 32 lothy, každý loth za 20 gr učiní
21 zl 10 gr.
Mimo to bez šacování odvedeny:
Pás stříbrný pancířovým dílem jeden.
Obruč stříbrná z řetískem a jablkem pozlacovaná jedna.
f 166a
Pás na tkanici zatohlavové z řetízkem místy pozlacovaný
jeden.
Náčiní cínovýho 240 funtů, po 4 gr za každý funth počítajíc
učiní 32 zl.
Vína 4 b[ečky], počítajíc každou bečku po 30 zl učiní
120 zl.
Pšenice v zrně 40 m[ěřic], pokládajíc každou po 50 gr učiní
66 zl 20 gr.
Rži 5 m[ěřic], pokládaje každou po 40 gr učiní 20 zl.
Summa všeho statku kromě domu, vinohradu, roli, louk a
štěpnic v jedné summě 4710 zl 24 gr 4 den.
Mimo to co se šatů choděcích mužských našlo, ty sou
Eliášovi Telčarovi podle poručenství odvedeny.
Truhelný pak a ložný šaty též podle poručenství sou
rozděleny:
do zboru dáno povlaků 15 kusů, jiné pak
Kateřině Špačkový z dětmi jejími jeden díl,
Alžbětě děvce jeden díl,
dceři Víta Horažďovského z Uherskýho Brodu jeden díl.
Z toho statku ut s[upr]a zaplaceno dluhův po ne[božtíku]
Martinovi Mitmánkovi zůstalých toto:
S[irotkům] ne[božtíka] Matouše Urbanovýho za dříví 10 zl a
za víno na místě tychž si[rotků] přijatý od Jana Mlynářovýho
z Mezeříčí 15 zl.
Obci za 6 m[ěřic] ovsa dlužného po 15 gr – 3 zl.
Věderního Jeho Mi[losti] Cís[ařské] dáno 4 zl 10 gr.
Na pohřeb a outrat všelijakých od smrti jeho až do
rozdělení statku a všeho na níže postavení, podle sečtení
utraceno 51 zl 27 gr 2 den.
f 166b
Do statku ne[božtíka] Telčara v Uherským Brodě dáno 66 zl
4 ½ gr.
Summa dluhů a outrat 150 zl 11 gr 5 ½ den.
Zůstává čistého statku mimo splacení dluhů a rozličných
outrat 4560 zl 12 gr 5 ½ den.
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Z toho všeho statku napřed položeného podli poručenství
ne[božtíka] Martina Mitmánka jednomu každému vydáno jest
jmenovitě toto:
Kateřině Špačkový dům se čtvrtí roli, s loukou, roubanicí a
zahradou.
Zuzanně dceři její achtel vinohradu v Štamfátě z boudou,
presem, káděmi a jiným příslušenstvím, pás stříbrný pancířovým
dílem jeden, z jedno lože šatů a jednu krávu.
Kateřině a Alžbětě, dcerám týž Kateřiny Špačkový, odvedeno
dluhu na J.M. panu Arklebovi z Kunovic 500 zl.
Vítovi Horažďovskému hotových peněz na dukátích a jiné
minci dáno 200 zl.
Týž jemu navrácen pás jeho zastavený bez výplaty.
Margitě dceři jeho náleží dluhů na Danielovi Slováčkovým
100 zl.
Na Jakubovi Bernartovi 100 zl.
Na Martinovi Mračnovým 30 zl.
Na Janovi Remšovým 100 zl.
Na Matouši Kopytlanským 60 zl, item 30 zl.
f 167a
A peněz hotových se jí zanechává na rathauze na dukátích a
tolařích 210 zl.
Učiní toho všeho tej Margitě poručených v summě 600 zl.
Eliášovi Telčarovi odvedeno:
Na Hlaváčovým domě mimo sražení nákladů na něho šedesáti
šesti zlatých půl pata groše 123 zl 25 ½ gr.
Na Hiršlovi Židu dluhu k vyupomínání 10 zl.
Na hospodářích zboru kunovského 15 zl.
Na Pavlovi Hrbkovi dluhu 30 zl.
Hotových jemu na dukátích a jiné minci dáno 321 zl 4 ½ gr.
Učiní toho všeho jemu podle poručenství vydání 500 zl.
Kateřině, manželce Matouše Kováře, a dítkám jejím od ní
splozeným, a to Zuzaně, Janovi, Martinovi, Jírovi a Pavlovi
každýmu po 50 zl, dáno hotových peněz 300 zl.
Martě, manželce ne[božtíka] Ondry Srhy, odvedeno
k upomínání na podsedku na předměstí brodským 35 zl.
A hotových peněz jí dáno na tolařích a jiné minci 125 zl.
Kateřině, Matějovi, Zachariášovi a Anně dítkám jejím dluhů
náleží:
Na Joslovi a Markusovi Židu 150 zl.
Na Dobrušovi Židu 61 zl.
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Jiříkovi Hájkovi 20 zl.
Pavlovi Zezhulovi 20 zl.
Staškovi dluhu 10 zl.
Zachariášovi Bílkovi 15 zl.
f 167b

Na Pavlovi Lillenblatovi 50 zl.
Na Bartholomějovi Šlechtovi 33 zl 10 gr.
Na Elišce Holešový dluhu 30 zl.
Na vinohradě Jana Uhlíře v Teplý 17 zl 15 gr.
Na Matějovi Koudelkovi 10 zl.
Na Janovi Vyskočilovi 3 zl 8 gr.
Na Janovi Peškovým 12 zl.
Na Pavlovi Hachovým 6 zl.
Hotových na rathauze na ně se zanechává na tolařích 201 zl
27 gr.
A tak toho všeho přijde na ty si[rotky] a mateř[i] jejich
800 zl.
Jiříkovi Kutvicovi a manželce jeho zápis navrácen a cožkoli
více dlužni i za sladovnu byli, jim odpuštěno.
Johanně, dceři Jiříka Kutvice, obruč stříbrná, kterouž otec
její k sobě přijal, dána jest a k tomu peněz hotových 40 zl.
Zuzaně, též dceři jeho druhé, dán pás stříbrný, jejž též
otec její přijal, a k tomu peněz hotových 60 zl.
Aničce, dceři jeho třetí, odvedeno dluhu na Burjanovi
písaři brodském 74 zl.
A k tomu jí dáno peněz hotových, kteréž otec její přijal
26 zl
Toho učiní podle poručenství 100 zl.
Václavovi Mitmánkovi na dukátích a tolařích vydáno hotových
peněz 100 zl.
f 168a
Alžbětě děvce ukázáno dluhu:
Na Baslovi Barvíři v Brodě 62 zl.
Na Mikulášovi Žebráčkovi 10 zl.
Na Janovi Ondrovým 14 zl.
Na Alexandrovi Židu 10 zl.
Hotových jí dodáno 104 zl.
A tak toho všeho vydání jí učiní 200 zl.
Kašparovi Bednáři hotových na dukátích a tolařích dáno
20 zl.
Pavlovi Rendekovi a manželce jeho dáno hotových na dukátích
a jiné minci 20 zl.
Bratru Matoušovi Radošovi do B[z]ence dáno hotových na
tolařích a dukátích 50 zl.
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Na kostel strážnický dáno hotových na tolařích a dukátích
20 zl.
Na špitál městský dáno hotových 50 zl.
K domu bratrskýmu odvedena čtvrt vinohradu i s vrchem
v Štamfátě zaplacená a čtvrt roli v Sedlským poli zaplacená,
též 15 kusů povlaků.
Na špitál bratrský strážnický dáno hotových 50 zl.
Pavlovi Hulínskému dáno hotových 20 zl.
Jakubovi Bernartovi hotových 20 zl.
Janovi Drabíkovi též hotových dáno 20 zl.
Summa toho vydání všeho podli kšaftu učiní 3700 zl.
f 168b
Mimo toto vydělení nápadníků pozůstává toho statku summy
860 zl 12 gr 5 ½ den.
Ta pozůstalost podle poručenství rozdělena jest mezi ty
nápadníky, kterýchž ne[božtík] Mar[tin] Mit[mánek] sám
poručenstvím nevydělil, a těm, kteréž ti nevydělení dobrovolně
k dílům připustili, jichž se všech našlo 11.
Dělíc tedy tu pozůstalost na 11 dílů, dostalo se jednomu
každýmu po 78 zl 6 gr 4 den.
Z níž toto jeden každý na díl svůj přijal:
Kateřina Špačková z dítkami svými přijala:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr za funt počítajíc učiní
3 zl 6 gr.
Srvšků, které koupila za 31 zl 26 gr 6 den.
Vína 1 b[ečku] za 30 zl.
Summa toho 65 zl 2 gr 6 den, zůstává
se jí dodati 13 zl 3 gr 5 den.
Eliáš Telčar přijal:
Náčiní cínovýho 24 funthy, po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Svršků přijal za 22 zl 22 gr.
Pšenice 40 m[ěřic] po 50 gr učiní 66 zl 20 gr.
Rži 15 m[ěřic] po 40 gr učiní 20 zl.
Krávu 1 a 5 kusů dobytka svinského za 13 zl.
Vína 1 b[ečku] za 30 zl.
Summa toho 155 zl 18 gr, převzal
více než by jemu z tý pozůstalosti náleželo 77 zl 11 gr 3 den.
f 169a
Lida Hájková přijala:
Náčiní cínovýho 24 f[unty], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Svršků, které koupila za 6 zl 5 gr.
Dluhu na Staňkovi Bednáři 13 zl.
Summa toho 22 zl 11 gr, zůstává
se jí dodati ještě 55 zl 25 gr 4 den.
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Pavel Rendek přijal na díl svůj:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Svršků, které ukoupil za 4 zl 22 ½ gr.
Summa toho 7 zl 28 ½ gr, zůstává
se jemu dodati 70 zl 8 gr ½ den.
Jan Zahrádka přijal na díl svůj:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Koflíky 3 za 21 zl 10 gr.
Dluhu na Mikulášovi Jurkovi 27 zl.
Summa toho 51 zl 16 gr, zůstává
se jemu dodati ještě 26 zl 20 gr 4 den.
Vít Horažďovský přijal na díl svůj:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Vína 2 b[ečky] za 60 zl.
Svršků za 34 zl 3 gr.
Krávy 3 za 11 zl.
Summa toho 108 zl, a tak převzal mimo jemu náležitý
díl, kteréž jiným nápadníkům dodati má 29 zl 23 gr 3 den.
Jan Cihelka z Kroměříže přijal:
Náčiní cínovýho 21 f[unty], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.

f 169b
Zůstává se jemu ještě dodati 75 zl 4 gr.

Martin Mitmánek přijal:
Náčiní cínovýho 24 funty, po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Svršků přijal ukoupených za 13 gr.
Summa toho 3 zl 19 gr, zůstává
se jemu dodati ještě 74 zl 17 gr 4 den.
Jiřík Kutvic přijal na díl svůj:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr učiní 3 zl 6 gr.
Stříbra všelijakého přijal za 94 zl 27 gr 6 den.
Svršků jiných přijal, kteréž ukoupil za 33 zl 1 gr.
Summa toho 131 zl 4 gr 6 den, a tak převzal
mimo díl svůj, kteréž jiným nápadníků[m] dodati má summy 58 zl
20 gr 1 den.
Alžběta děvka přijala:
Náčiní cínovýho 24 f[untů], po 4 gr za 3 zl 6 gr.
Svršků přijala, jež ukoupila za 9 zl 18 gr.
Summa toho 12 zl 24 gr, zůstává
se jí dodati 52 zl 24 gr 2 den.
Václavovi Mitmánkovi ukázáno dluhu:
Na Šimkovi Židu 2 zl, odpustil mu Václav.
Na vinohradě Hiršle Žida 13 zl.
Na podsedku Abrahama Poláka Žida 6 zl.
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Summa toho 21 zl, zůstává
se jemu dodati hotových 57 zl 6 gr 4 den.
f 170a
Což pak koli kdo z nápadníků té pozůstalosti mimo díl svůj
na čemkoli přebral, to zase na doplnění dílů jiných nápadníků,
kteříž svršky dílů svých vyplněných neměli, hotovými penězi
zouplna a docela zaplatil a těmi sou dílové jejich a jinejmi
hotovými penězi z též pozůstalosti doplněni.
A tak jeden každý díl svůj zouplna a docela přijal, takže
z toho statku za ouřadem nic nezůstává, kromě si[rotků]
některých a dcery Víta Horažďovského, jakž napřed zejména co
čího jest zápis ukazuje.
Act[um] v pátek před ne[dělí] Palmarum letha Páně 1601.
f 170b
Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského přijato na
sir[otky] ne[božtíka] Ondry Srhy od Josle Žida na dluh jeho
15 zl.
Od Dobruše Žida též těm sir[otkům] náležitých na dluh jeho
přijato 6 zl.
Od Markusa Žida též těm sir[otkům] náležitých přijato na
dluh jeho 20 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínského přijato od
Matouše Kopytlanského náležitých Margitě, dceři Víta
Horažďovského 30 zl.
Letha ut s[upr]a z dílu sirotků ne[božtíka] Ondry Srhy dáno
za dluh otce jejich do Veliký 21 zl 27 gr.
Též vydáno Martinovi, synu ne[božtíka] Eliáše Vodičky, dílu
jeho 50 zl.
A Zuzannně sestře jeho též 50 zl.
Jakož napřed na listu 202 se nachází, že podle poručenství
ne[božtíka] Mar[tina] Mit[mánka] dostalo se Ondrovi Srhovi
s manželkou a dítkami jejich summy 800 zl, po rozdělení pak a
v rejstra vložení toho statku a po smrti Ondry Srhy našli se
dluhové někteří po týmž ne[božtíku] Ond[rovi] Srho[vi]
k zaplacení, mimo to což ut s[upr]a do Veliký za dluh jeho
dáno jest, jmenovitě:
Pinkusovi Židu do Brodu 20 zl.
Do truhlice obecní na předměstí brodský 11 zl.
Samuelovi Židu do Brodu 8 zl.
Kazíkovi do Nivnice 10 z.
Jiříkovi Janečkovi do Brodu 5 zl.
Jakubovi Židu do Brodu 13 zl.
f 171a
Summa všech dluhů i s tím, co do Veliký dáno jest
88 zl 27 gr.
A tak po smrti otcově a splacení dluhů po něm zůstalo na
mateř a sirotky svrchu psaný k rozdělení summy 711 zl 3 gr.
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Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se každému dílu jeho
142 zl 11 gr 2 den 1 v.
Napřed pak na listu ut s[upr]a 202 zapsáno jest, že vydáno
Martě mateři dílu jejího i z dluhem jí na předměstí brodským
ukázaným 160 zl, což se proto stalo, že se o dluzích ještě
nevědělo.
Podle toho tedy převzala 17 zl 18 gr 4 ½ den, které jest
povinna sirotkům navrátiti.
Letha Páně 1601 v čtvrtek před s[va]tou Kateřinou Marta
Srhová položila těch, kteréž přebrala 17 zl 18 gr 4 ½ den.
A díl svůj všecken zouplna a docela vyzdvihla, takže jí za
ouřadem nic více nezůstává.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Daniel Slováčků
položil náležitých Margitě, dceři Víta Horažďovského 20 zl.
Letha Páně 1601 při posudku za purgmistra Pavla Hulínskýho
Josl Žid položil si[rotkům] ne[božtíka] O[ndry] Srhy 15 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Markus Žid
položil si[rotkům] ne[božtíka] Ondry Srhy 20 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Bartholoměj
Šlechta [položil] za štěpnice 3 zl.
NB. Náležejí si[rotkům] ne[božtíka] Ondry Srhy. Nenáležejí
Srhovým, než Margitě Víta Horaž[ďovského].
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho dáno
Kateřině, manželce Matouše Kováře dílu jejího 50 zl.
Více o tom hledej v rejstřích si[rotčích] v listu 118.
f 171a
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty a
spoluradních jeho Eliáš Telčar i s Kateřinou manželkou svou
prodal jest dům svůj napřed psaný vejsadní po shoření se vším
tím, což hřebem přibito [a] hlínou přimazáno, Mauricovi
Kellerovi za summu 315 zl. Místo závdanku Mauric Eliášovi dal
podsedek svůj v Rybářích v summě 135 zl za zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný, též Mauric Eliášovi dal 2 b[ečky] vína za
40 zl. Item přejal na se dluhu, kterýž Eliáš Davidovi strejci
Holomkovému Židu povinen byl, jakž zápis v knihách
rychtářských o tom vzní, jmenovitě 55 zl. Též Mauric za ten
podsedek svůj v Rybářích, kterejž témuž Eliášovi odvedl,
dopláceti má, totiž 85 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška.
Ty taky Mauric sám zaplatiti má platíc počna od Vánoc letha ut
s[upra] po 10 zl až do vyplnění vší summy. Odevzdán ten dům
Mauricovi Kellerovi za volný a svobodný, při zápisu byly obě
strany.
R[ukojmě] za opravu toho domu, placení i povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně a obci náležité Martin Rožumberský, Matyáš
Ostřešovský, Václav Sýkora a Eliáš Telčar SRSN. Stalo se letha
ut s[upr]a v středu po s[vaté]m Vítě.
Leta Páně 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mauric
Keller položil na místě Eliáše Telčara 20 zl.
Ty přijal David strejc Holomků Žid z Strážnice.
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Leta Páně 1612 položil Mauric Keller na místě Eliáše
Telčara dluhu ostatek povinného 35 zl.
A tak již Mauric ten dluh do konce doplatil a David strejc
Holomků těch 35 zl ostatních přijal. Stalo se za purgkmistra
Bartoloměje Šlechty leta ut s[upra].
Leta Páně 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mauric
Keller položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška do Rybář
10 zl.
Leta Páně 1611 a 1612 Mauric Keller položil opět 2 peněz
20 zl.
Ty oboje přijali Pavel Jidášků a Honz Tesař, manžel Anny,
n[ebožtíka] Jidáška dcery.
f 172a
Leta Páně 1613 ve čtvrtek před památkou svaté Margety za
purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest ještě náleželo
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška do Rybář strážnických
dobírati 55 zl, takovou spravedlnost Pavel Jidášků a Honz
Tesař na místě Anny manželky své, dcery n[ebožtíka] Jana
Jidáška, společně jsou prodali a předstoupivše před p[ana]
purgkmistra a pány na rathauz jednomyslně oznámili, totiž
Mauricovi Kellerovi napřed jmenovanému za summu hotových peněz
27 zl 15 gr. Kteroužto summu Jan(!) Jidášků a Honz u
přítomnosti svrchu psaných pana purgkmistra a pánův radních
zouplna jsou přijali a téhož Maurice Kellera z přijatých 27 zl
15 gr kvitovali, kteroužto kvitanci Mauric k sobě jest přijal.
A tak již jakož Pavel Jidášek a Honz Tesař, tak žádný jiný na
domě Mauricovém nic více nemá, nýbrž Mauric má ten dům svůj
docela a zouplna zaplacený a žádnému za něj nic povinen není.
Stalo se leta a dne ut s[upra].
Zaplacený.
Letha Páně 1628 v outerý před svatou Margethou za
purgmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho Mauric
Kheller jakož jest byl od neb[ožtíka] Barholoměje Šlechty ku
potřebě své vypůjčil 100 zl a v takové summě dům vejsadní ut
s[upr]a podstavil, aby jej neměl moci prodati ani
profrejmarčiti, pokudž by toho dluhu nespokojil. Takový dům
přijdouc k shoření a k spálení odvedl jest v též summě Pavlovi
Šlechtovému, vlastnímu synu neb[ožtíka] Bartholoměje Šlechty.
A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný. Actum ut s[upra.
Letha a dne i za purgmistra ut s[upr]a Pavel Šlechtů majíc
dům požár ut s[upr]a sobě od Maurice Khellera dokonale
postoupený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, takový dům
vejsadní požár prodal jest se vším tím od starodávna k němu
přináležejícím příslušenstvím Thobiášovi Řemenářovi za summu
120 zl bez závdanku, platiti ho má počna letha 1629 při
každých Vánocích po 6 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
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R[ukojmě] za placení, stavení toho domu, opravy a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obci náležité Jan Frydl, Jan
Koláčků, Simeon Frankh a Vácslav Koudelka S.R.S.a N. Actum ut
s[upr]a.
f 172b
Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních
jeho jakož jest na domě ut sup[ra] Pavlovi Šlechtovi náleželo
summy peněz 120 zl, takové peníze prodal jest všeckny k obci
města Strážnice za hotových 25 zl mor[avských]. A tak týž
Pavel Šlechta na témž domě nic víceji nemá. Actum letha ut
s[upr]a.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních
jeho ten dům napřed psaný ze vším k němu náležejícím
příslušenstvím Thobiáš Řemenář prodal jest Tomanovi Bulíkovi
z města Jihlavy za summu 300 zl. Závdanku dal jemu při
odevzdávce 60 zl, platiti jej má při každých Vánocích po
12 zl.
Rukojmě za opravu domu, placení a povinnosti všelijaké Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Matouš Martinků, Jan Hrbek, Jan
Sobolovský a Lorenc Pyskovský S.R.S.N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Thobiáš Řemenář položil
za dům ut s[upr]a peněz vejrunkových dvojích 12 zl.
Ty přijal Jiřík Praštěk purgkmistr k obci městské.
Letha Páně 1641 za purgmistra Jiříka Praštka a spoluradních
jeho ten dům napřed psaný ze vším k němu příslušenstvím Toman
Bulík prodal jest Martinovi Lährenpecherovi za summu 300 zl
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 12 zl.
Rukojmě za stavení, opravu,
f 173a
placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM a obecní Tobiáš
Grešel, Toman Bulík, Adam Reiflinger a Michal Beber SRSaN.
Jakož Tobiáš Grešel na tom domě jměl dobírati 1640 132 zl,
z lásky upřimný jest pustil a daroval Martinovi
Lährenpecherovi 10 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka jakož Thobiášovi
Grešlovi starému řemenáři ještě 122 zlm náleželo, ta[ko]vé
Martinovi Lehrenbechero[vi], držiteli gruntu toho, sprodal za
summu 16 zlm 8 gr 4 den. A tak dotčený Grešel na tom domě nic
více nemá.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho ten dům napřed psaný se vším k němu
náležejícím příslušenstvím prodán jest z poručení urozeného a
statečného rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas
ouředníka panství strážnického, Václavovi Procházkovi jinak
Slezinovi za summu 300 zl, Závdanku dal 10 zl, kterýž přijal
purgkmistr ut supra, placením při každých posudcích po 10 zl.
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Rukojmě za opravu domu, placení a povinnosti všelijaké Jeho
Milosti Páně i obecní Jan Malenovský, Jiřík Kuběj, Lorenc
Musil a Jiřík Černý S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického podle povolení vrchnosti poněvadž dům Václava
Procházky také k vyhoření podle jiných přišel, také se jemu
polovici, co dopláceti měl, upouští, totiž 145 zlm.
Z těch peněz náleží obci předně 49 zl.
Do důchodův J.H.M. na místě Tomáše Bulíka 30 zl.
A na místě Lehrenbechera též do důchodův 66 zl.
f 173b
Letha Páně 1688 dne 15. Januarii za purgmistrovství Václava
Žarůška a spoluradních jeho tak jakož nadepsaný grunt ut supra
skrz ten nešťasný uherský rebelanský pád z jinšíma na velkú
skázu a ruinu jest přišel a v nic uveden, nechtíce J[ejich]
Op[atrnost] páni, aby grunty panské hynuly, nýbrž aby se
zvelebovaly a všechny povinnosti jak J.C.Mti, panské i taky
obecní se náležitě zapravovaly, zaprodali ten grunt ut supra
Janovi Maděrovi za summu, totiž bez závdanku 80 zlm, placení
ročně při posudcích po 3 zlm, z těch peněz náleží k obci
49 zlm.
Rukojmě za opravení a stavení gruntu a jinších jak J.C.Mti,
panské i obecní povinnosti Jiřík Cigánek, Bernard Šneller
S.R.S.a N. Odevzdán za volný a svobodný dne a letha ut supra.
Letha 1692 za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a
spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný dům po Janovi Maděrovi
bez hospodáře zůstal, aby tehdy na rujinu nepřišel a užitky
všeliké nehynuly, z poručení J.M. p[ana] hr[aběte] prodán jest
f 174a
ten dům Martinovi Machálkovi za summu 200 zlm. Závdanku dal
p[anu] Jiříkovi Bresovi, co tak na tom domě měl 20 zlr.
Odevzdán jemu za volný a svobodný, platiti jej má při každých
posudcích ročně po 3 zlm.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti rozličné p[an]
Mikuláš Šašek a p[an] Joanes Jurásek. Stalo se letha a dne ut
supra.
Letha 1695 dne 21. Aprilii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše
Šaška a spoluradních jeho majíce Martin Machálek ten dům
koupený, takový odprodal p[anu] Martinovi Kučerovi za summu
140 zlm, poněvadž velice spuštěný byl a mnoho opravy
potřebuje. Závdanku položil 25 zlr, platiti jej má každoročně
při držených posudcích po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmí za opravu, placení a povinnosti rozličné p[an]
Mikuláš Hrdlička a p[an] Mikuláš Rychlík SRSN. Stalo se ut
s[upra].
Při závdanku položil za dům accidenti 2 zlr.
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Letha Páně 1697 dne 25. Junii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních téhož času Martin Kučera
předstoupítz před p[ana] purgmistra a radu s uctivostí
přednášejíce žádal, poněvadž dostanúce se on na dům tento
všechen zpustovaný jej dostatečně (další text nečitelný pro
vybledný inkoust).
Leta 1699 dne 23. Julii za purgmistra pana Johannesa
Dašického majíce p[an] Martin Kučera z gruntu ut supra 118 zlr
40 kr k obci městské na časy budoucí platiti, i jsouce toho
velmi pilná a nevyhnutedlná potřeba na doplnění těch 100
tol[arů] p[anu] faráři stráž[nickému], které on obci
stráž[nické] na výplatu roli obecní byl zapůjčil, a jemu je
oplatiti majíce. Však nemohouce se již takové peníze z jinších
gruntů zebrati, tehdy p[an] Martin Kučera takové peníze
zkoupil a 10 zlr hotových za túž summu položil ku potřebě tej.
A tak Martin Kučera bude míti svůj dům docela a zouplna
zaplacený.
Solutum.
f 175a
Letha Páně 1720 d[ne] 1. Febr[uaris] za purgmistra p[ana]
Pavla Hořáka a spoluradních toho času přijdouce grunt ut supra
skrz ten nešťasný od Boha na celé téměř město pod datum 26.
Aug[usti] 1718 roku zeslaný oheň na ruinu a skázu, držitelkyně
jeho Johanna, pozůstalá vdova po neb[žtíku] Martinovi
Kučerovi, po takovej ruině jej již více vystaviti nemohouce,
pustila jej z svej dobrovolnej a nepřinucenej vůle, z stalým
domluvením ze všema svýma sirotky zeťovi svému Carlovi
Fabricimu za jeho vlastní, aby totižto on ten grunt volně a
svobodně jakožto svůj vlastní vystavěl a budoucně dědičně
užíval za zaplacený a žádnému v ničem nezávdaný v summě, jak
prve byl 300 zlm. Kteréžto jakožto summu hlavní a verunkovú
neb[ožtík] otec Martin Kučera všechny docela vyplatil a protož
všechny dítky děditi měly, však všechny ostatní dítky, jakžto
Joannes a Martin, skrz spíš vlastních rukú podepsání
dobrovolně od sebe daný a při purgkrechtě producirovaný, matka
pak a cera Barbora skrz osobní a vlastní před purgkrechtem
dobrovolně učiněné vyznání a zadání jemu Carlovi Fabricimu a
manželce jeho, svej pak sestře Anně, jsou zadali a darovali,
tak aby ani matka ani bratři, tolikéž ani sestra Barbora na
tom domě jakýmkoliv spůsobem nic více praetendirovati neměli,
Proti kterémužto dobrof 175b
diní zavázal se a přislíbil přijimač gruntu Carel Fabritzi aby
předně matka Johanna do smrti svej, Barbora do svého provdání,
ostatní pak bratři, pokudž by on Fabritzi na dům nedosedl (tak
jak tu obzvláštní působnú mezi sebú smlúvu mají) quartýr a
svobodné bydlení bez všelikých ouplatků jmíti mohli a měli,
jakož taky contrib[uci] za rok 1714 a 1715 z domu zasezelú
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k zaplacení na sebe vzal. Pročež se mu nyní týž grunt
připisuje a odevzdává za vlastní a dědičný, též docela
zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel
Hořák a p[an] Václ[av] Korotin S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obúch stran.
Letha Páně 1741 dne 20. Julii za ouřadu purgkmistrovského
opatrného pana Karla Dedela a spolu jiných pánů radních
předstoupila paní Anna Fabritiusová před opatrný magistrát
města Strážnice a se prohlásila, že ze své dobrolíbezné vůle a
nepřinucena dům svůj v rynku vedle pana Jana Richtera z jedné
a do ulice do kostela farního doucí z druhé strany, [do]cela
zouplna vyplacenej, s tím vším právem a příslušenstvím od
starodávna k
f 176a
domu tomu patřícím, tak jak ona a přední držitelé v užívání a
držení měli, za summu hlavní za sto padesáte osum zlatých
rýnských panu Matějovi Wircentrovi jest odprodala, přijmouce
takovou summu těch 158 zlr, z takové summy pana kupujícího in
optima juris forma quituje a prázna činí. Protož tento sům
kupujícímu za dědičný a vlastní se připisuje a odevzdává.
Vymínila sobě paní prodávající vejměnek v domě až do smrti,
kterej on kupující jí vystavěti povinen bude, nyní pak až do
vystavení toho vejměnku v tej seknici zůstávati a tu kuchyni
užívati má, jednu krávu a drobnej dobytek chovati se jí přeje.
Co se dotejče povinnosti jak královské contribuce, tak jiných
vrchnostenské, takové do půl roku prodávající platiti se
uvolila.
Za rukojmě jak královských, tak vrchnostenských povinností
pana Václava Košvice a p[ana] Ondřeje Weinera sobě dožádal.
Stalo se die et anno ut supra u přítomnosti obojí strany.
Přípis domu p[ana] Jozefa Svoboda
Leta Páně 1761 dne 2. Septemb[ris] za ouřadu
purgmistrovského pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho
času předstoupil před počestnú radu pan Jozef Svoboda a
přednesl, že by koupcem na dům po Matějovi Wircingerovi, který
skrz oheň na skázu přišel a co víc do větší ruiny padal, aby
f 176b
tehdy do konce a v nic nepřišel a creditoři do věčí škody
nepřišli, od společnej počestnej rady zavřeno jest, aby per
licitationem plus offerenti prodán byl. Podle čehož když p[an]
Jozef Svoboda za něj nejvíc, a sice 200 zlr offeriroval, ten
kup se skutečně zavřel a pan kupec Jozef Svoboda takové
200 zlr ihned na rathúzi složil. Podle čehož ten dům p[anu]
Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a
odevzdává ze vším na něm od starodávna majícím právem. Co se
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dotýče povinnosti jak královské contribuci a jiných
vrchnostenských, od 1ho Septemb[ris] 1761 kupec povinen
platiti bude.
Svědkové za opravu gruntu a placení král[ovských],
vrchnost[enských] a městských povinností pan Ignatz Košvitz a
pan Petr Gruner. Stalo se dne a leta ut supra.
Přípis p[ana] Ignáce Součka
Leta Páně 1784 dne 5ho měsíce Septembra za purgmistra pana
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce p[an] Jozef
Svoboda grunt ut supra pořadně ukoupený a připsaný, takový
z čistej vůle svej odprodal p[anu] Ignácovi Součkovi za summu
hotových šest sto sedumdesáte rýnských, kdežto on kupec hned
při učiněnej smlúvě jemu p[anu] prodavačovi dvaceti pět rýnf 177a
ských k rukám prostředkem banco cedulky odevzdal. Dálejc pak
kupec p[an] Ignác Souček se zavázal p[anu] prodavačovi
Jozefovi Svobodovi do posledního Novembra tohoto běžícího
[1]784 roku tři sta čtyriceti pět rýnských a ostatních tři sta
rýnských zase za rok, totiž posledního Novembra 1785 bez
oddalování na hotově vyplatiti tím jistěj, čím zajistě právní
exekuci etiam citra sententiam judicis, kterejžto kupec se
podrobil, následovati a průchod svůj míti má. Naprotiv tomu
ale p[an] prodavač dotudt, pokudt všechny peníze zaplacené
nebudú, sobě vymiňuje, jestli by jemu potřeba byla, v komoře
na tomž prodaném domě bez překážky skládati a víno, jak by se
nejdřív dělat nechalo, nejdýl za půl roku vytahnút mocti, zeť
prodavače p[an] Martin Horný ale hned po Všech svatých nejdýl
za 4 dny vystěhovati se má. Ostatně kupec v tom prodaném domě
sobě co v světnici jest a v komoře mohovité mimo tupl. oken,
jakož taky 2 hrantů krmíka a 2 podsednic, ve sklepě kantnéřů,
ostatek všechno nádrabí, stolice a skřichy vymiňuje. S tím
tehdy grunt ten ze vším na něm pozůstávajícím právem za jeho
vlastní, volný a dědičný podle řádu purgrechtního připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všel[ijaké] povinnosti
pan František Králík a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
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f 177b
Nota.
Leta Páně 1791 dne 10ho Februarii předstoupil před ouřad
gruntovní města Strážnice pan Jozef Svoboda a tu přednesl,
kterak on tu od pana Ignáce Součka kupní summu p[e]r šest sto
sedumdesáte rejnskejch za ten jemu odprodaný a vejš právně
připsaný dům k svojím rukám náležitě a zouplna v dobrej běžící
minci odpočítané přijal. Proto taky on pan Jozef Svoboda
přiznává, že on pan Ignác Souček na touž kupní summu nic vícej
dlužen nejni, nýbrž zcela a zouplna zaplacený jest. Že tomu
všemu tak a nejináče jest, nejenom on pan Jozef Svoboda
jakožto přítomný vlastní rukou svou se podepsal, ale taky ze
strany gruntovního ouřadu se toto vyznání a dokonalá záplata
tímto potvrzuje.
Jenž se stalo v Strážnici a[nn[o et die ut sup[ra].
Caspar Bartelsmann, gruntovní

Jozef Svoboda
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22 Dům Tomáše Zejdy

f 179a

Letha 1565 podli zápisu knih starých purkrechtních, v nichž
sirotci něčí poznamenáni jsou, v listu 268 nadepsaný Tomáš
Zejda ujal dům svůj po Alžbětě Zejdové manželce své.
Za kterýž majíc Matyášovi pastorku svému 282 zl a za
vinohrad 40 zl vyplniti, to jest zouplna všechno zaplatil
letha [15]82.
A tak dům majíc zaplacený potom prodal jest pro potřebu
svou na tom domě purgmistru a radě k obci městské strážnické
summy 260 zl mimo to, což již prve do letha [15]95 vyplnil.
Na tu summu ut s[upr]a Tomáš Zejda položil k obci městské
dvojích peněz za letho [15]96 a 1597 summy 50 zl. A tak od
letha [15]98 zuostává ještě dopláceti placením při Vánocích po
25 zl summy všecké 210 zl.
Leta 1598 položila Justyna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku]
Tomášovi Zejdovi obci městské 25 zl.
Leta 1599 Justyna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Tomášovi
Zejdovi, položila za dům obci městské 25 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Václav
Dolobraz položil za dům obci městské 25 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Václav Dolobraz
položil na roční peníze obci městské 14 zl.
Letha 1603 za purmistra Martina Rožumberskýho r[ukojmě] za
Václava Dolobraza položili za dům ut s[upra] 25 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumb[erského] Václav
Dolobraz položil za dům svůj 20 zl.
Ten nahoře psaný dům zhořelý ačkoliv prodán byl Petrovi
Hankovi z Šumberka, ale když smlouvě zadosti nečinil, maje se
v 7 nedělích po smlouvě do Strážnice dostaviti a svý věci na
míře postaviti, více nežli v roce pořad zběhlým toho nevykonal
f 179b
a na tom domě se škoda dála a zdi se deštěm bořily a
rozmokaly, tentýž tou příčinou Petrovi nedošel, ale prodán
jest Martinovi Rotkircherovi z Opavy za summu 300 zl. Závdanku
dal hned při odevzdávce k obci městské 10 zl a platiti ho má
počna při posudcích od letha 1609 rok po roku po 15 zl až do
vyplnění summy svrchu psaný. Přidány jsou jemu dvě louky na
Veliký, k témuž domu náležející. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu toho domu i placení povinnosti
Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Nikodym Frozín, Jakub
Adam, Daniel Nedolevek, Balcar Tayber, Martin Drešer a Tomáš
Tesař S.R.S.N. Stalo se v středu po neděli Oculi letha Páně
1608.
Na tom domě náleží obci městské předních peněz mimo přijetí
těch ut s[upr]a závdanku 10 zl ještě summy všecký 96 zl.
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Sirotkům nebo[žtíka] Pavla Roušečníka, co z jejich peněz
dáno bylo za dluh nebo[žtíka] Václava Dolobraza do Kroměžíže
k svatému Michalu 15 zl. A ještě témuž bratrství s[vatéh]o
Michala dáno býti má ostatek toho dluhu za Václava Dolobraza
15 zl. Ty mají prv dány býti nežli s[irotkům] Roušečníkovým
oplaceny budou.
Levovi Židu Šalomounčinému synu, co za Václava Dolobraza
byv za něj rukojmím nebo[žtíku] Matějovi Tučkovi dáti musil
13 zl. Těch 13 zl náleží Janovi Jonášovi, nebo se Žid Lev ujal
vinohradu v Zbavsa hoře mimo pořad práva, k[ter]ý Janovi
náležel.
Jiříkovi Hulínskýmu, který Jiřík Barvíř předek jeho jsouc
za Václava rukojmím dal 12 zl.
Naposledy Janovi Jonášovýmu ostatních 139 zl.
Letha Páně 1610 v pondělí po neděli Laetare Jan Jonáš pro
potřebu svou těch napřed psaných 139 zl peněz področních
prodal
f 180a
k obci města Strážnice, každý zlatý po 5 gr, za což přišlo
dáti peněz hotových 23 zl 5 gr. A tak témuž Janovi Jonášovýmu
na tom domě nic více nenáleží. Stalo se letha a dne napřed
psaného.
Já Jan Jonáš, toho času obyvatel v městě Bzenci, přiznávám
se vlastní rukú, že sem zúplna a docela vyzdvihl spravedlnost
na domě Zejdovským po sestře mojí Justyně mně náležité letha
1610 v pondělí po neděli Laetare.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rotkircher položil za dům obci městské 15 zl.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rotkircher položil za dům obci městské 15 zl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Martin Rotkircher
položil za dům obci městské 15 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rotkircher položil obci městské za dům 15 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rotkircher položil za dům svůj obci 15 zl.
Leta 1613 Jan Januš z města Bzence prodal jest obci městské
s povolením Martina Opavského těch 13 zl, kteréž jsou jemu
právem přisouzené, za hotových 4 zl. Kteréžto peníze půjdou,
až přední nápadníci vyzdvihnou.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Rotkircher položil za dům svůj obci městské 15 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rotkircher položil za dům svůj obci měst[ské] 15 zl.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožmberského přijato na
obec městskú od Martina Rotkirchera z domu 15 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Martin
Rottkircher položil za dům obci městské 15 zl.
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Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rottkircher položil za dům svůj 15 zl.
Z toho dáno Jiříkovi Hulínskému, což jemu odtud náleželo,
totiž 12 zl. A tak týž Jiřík Hulínský na tom domě nic více
nemá.
A k obci městské na zkoupené peníze přijato jest 3 zl.
f 180b
Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Rottkircher jinak Opavský za dům svůj napřed psaný položil
obci městské 15 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Simeon Frank,
náměstek Martina Rottkirchera, za dům svůj položil k obci
městské peněz ročních 10 zl.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 10 zl.
Ty přijal Jan Šlechta následující purgmistr.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 10 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho následující purg[mistr].
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 10 zl.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 10 zl.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 9 zl 12 gr 6 den.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr.
Letha 1635 za purgk[mistra] ut s[upr]a Simeon Frankh
položil za gr[unt] obci městské 10 zl.
Ty přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující.
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho Zuzana, pozůstalá vdova po n[ebožtíku]
Simeona Franka, prodala dům ut s[upr]a Matějovi Žaludovi
Pyšelskýmu ze vším k němu příslušenstvím, hospodářstvím, co
hřebíkem přibito, ve zdech zazděno a zamazáno jest, i ze dvěma
loukami na Velikej za summu 500 zl.
f 181a
Závdanku dal ihned při odevzdávce 50 zl a o posudku nejprve
příštím 50 zl a k s[va]tému Václavu rokhu 1642 50 zl zložiti
aby povinen byl, ostatek summy platiti má každoročně při
posudcích po 15 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravy, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní
p[an] Lorenc Peypolt, rychtář přísežný města Strážnice, p[an]
Jiřík Kopřivnický, spoluradní téhož města Strážnice, Michal
Beber a Václav Večeřa S.R.S.a N. Act[um] letha a dne ut
s[upr]a.
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Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matěj Žalud položil
za grundt svůj, co tak Zuzanna Opavská ještě na gruntě ut
s[upr]a k obci městské doplatiti povinna byla a svému
švagkrovi Michalovi Šillerovi na jeho podsedku, kterého
tolikéž k obci městské platí, vypsati dala, totiž v summě
45 zl 17 gr 1 den.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil týž Matěj Žalud
za grundt svůj peněz ročních, kterých přijala Zuzanna Opavská,
poněvadž jí již toliko samej všecky peníze na tomž domě
náleží, totiž 16 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Matěj
Žalud ročních peněz za dům svůj, totiž za živobytí Zuzany
Opavskej vydal jí na všelijaký potřeby i potomně na pohřeb
její v summě 10 zl a Michalovi Šillerovi majíce on podli
manželky svej k tej pozůstalosti Zuzany O[pa]vskej praetensi
na odkazu k obci městské, poněvadž on Šiller k obci platí,
jako by hotový peníze položil, těch druhých 10 zl se vypsaly
Matějovi Žaludovi, pak na rozličných outratách obecních na lid
vojenský vzešlých, což učiní 20 zl.
f 181b
Leta 1654 dne 20. Novembris za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického předstoupíc Petr König jinak Šiller před ouřad
dobrovolně se prohlásil, poněvadž ten dům skrz palače v popel
obrácen byl a Matěj Žalud jej velkým nákladem vystavěti musel,
že jemu z své praetensi 90 zlm upouští a kassiruje. K tomu
ještě hotových dal jemu 8 zlm a tak tuto Matějovi Žaludovi se
vypisuje 98 zl.
Náleží tu ještě dopláceti a přijde 270 zl 12 gr 6 den.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického vedle poručení vrchnosti, poněvadž se vyhořelým
lidem polovici srážeti má na gruntovních penězích a náleží na
kostel, klášter a špitál z toho domu po 10 zlm, to toliko
třetí díl se sráží, totiž na všech třech místech 10 zl.
Petrovi pak Zámečníkovi ještě přijíti mělo k vybírání 240 zl
12 gr 6 den, protož přijde na vyplnění polovice, mimo těch
90 zl nahoře dobrovolně upuštěných, ještě sraziti 75 zlm 6 gr
3 den.
A tak Matěj Žalud má toliko na tom gruntě ještě dopláceti
Petrovi Königovi jinak Šillerovi předních peněz 165 zl 6 gr
3 den.
Na kostel strážnický 6 zl 20 gr.
Na klášter 6 zl 20 gr.
A na špitál 6 zl 20 gr.
Letha 1660 dne 10. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho Matěj Žalud Pyšelský prodal dům vejsadní
napřed psaný s vším k tomu od starodávna přináležejícím
příslušenstvím, s dvoumi loukami na Velikej a co hřebíkem
přibito, ve zdech zazděno a zamazáno jest Danielovi Dašickému
za 500 zl.
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f 182a

Závdanku jemu dal při odevzdání toho domu 40 zl, platiti
ostatek summy má při každých posudcích aneb Vánocích po 10 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení domu a všelijaké povinnosti
J.H.Mti i obecní Matěj Žalud Pyšelský, Jan Dašický, Václav
Procházka jinak Slezina a Matěj Skočdopole S.R.S.a N.R.
Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického položil Daniel Dašický za dům svůj 7 zl 21 gr
3 den.
Ty peníze přijal Petr Khönig.
Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra Daniele
Dašického Thomáš Bitonský, manžel vlastní Marijany, pozůstalej
vdovy po nebo[žtíku] Petrovi Königovi, přiženíc se k ní na
místě jejím a z vůlí povědomu její prodal jest spřed psaný
nápad místo přijatých 7 zlm 21 gr 3 den, které předek jeho
k rukám svým přijal, za summu 15 zl mor[avských] hotových
peněz panu Danielovi Dašickému, totiž 157 zlm 15 gr.

Letha Páně 1671 [dne] 13. Januarii za purgmistra Danihele
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Danihel Ludvík Dašický
maje dům svůj od Matěje Pyšelskýho jinak Žaluda, tak jak zápis
toho napřed
f 182b
atestituje za summu 500 zlm, takový dům prodal jest zasej na
summu tou panu Karlovi Kayzerovi stolaři za summu 500 zlm.
Závdanku při zápisi Karel dal 10 zlm, ostatní summu každý rok
při posudcích splacovati povinen bude po 10 zlm, napřed psaný
závdanek Danihel Dašický k rukám svým přijal. Tímto zápisem se
Karlovi Kayzerovi připisuje tenž dům a odvádí s tím vším
příslušenstvím jakž napřed, totiž k domu přináležejícím
příslušenstvím od starodávna, dvouma lúkami na Velkej a co
hřebíkem přibito, v zdi zazděno [a] zamazáno jest, za volný a
svobodný.
Rukoj[mě] za všeliké povinnosti panské i obecní i placení a
opravu domu Pavel Straka, Tomáš Malina S.R.S.a N.
Jak mnoho nápadníkům splacovati se má a kterým, napřed
psané zápisy vysvětlují. L[eta] a d[ne] ut supra.
f 183a
Letha Páně 1680 dne 3. Septembris za purgkmistra Václava
Knejzla a spoluradních jeho Martin Remler pohledávaje toho při
ouřadě města Strážnice, kterak ten dům Žaludovský na velikou
ruinu přišel a majítce na týmž domě po manželce svej
praetensi, z vůlí milostivý vrchnosti týž dům připisuje se
Martinovi Remlerovi za summu 500 zlm i s těma dvouma loukama
na Velký, placení při každých posudcích po 10 zlm. Odevzdán za
svobodný.
Rukojmě za opravu, všeliké povinnosti panské i obecní pan
Martin Polenský a pan Václav Ospalík SRSpaN.

161
Letha Páně 1694 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho Jakub Mauric pohledávaje
toho předně při milostivej vrchnosti a ouřadu města
Strá[žnice], aby ten svrchu psaný grunt zaujíti mohl, toho
jest dosáhl. Že pak ale ten grunt předešle zvelebený a
vystavený za summu 500 zl mor[avských] připisován byl i s tím,
cožkoliv k témuž gruntu přináleží, a nyní poněvadž všechen
zrujinirovaný jest, tehdy upúští se z tej summy 500 zlm
204 zlm 23 gr 4 den,
f 183b
co tak všelijaké nápady na něm jsou, a tak zůstává summa
295 zl mor[avských] 7 gr 3 den. V kterejžto summě svrchu
psanýmu Jakobovi Mauricimu tenž grunt za volný a svobodný
odevzdán bez závdanku a připsán jest i z těma dvěma loukami,
které sice tenkrát v jednu louku sražené jsou. Kteroužto summu
při každých posudcích po 10 zl mor[avských] splatiti povinen
bude, předně:
K obci města Stráž[nice] 165 zlm 6 gr 3 den.
Na kostel stráž[nický] 6 zlm 20 gr.
Na klášter 6 zlm 20 gr.
Na špitál 6 zlm 20 gr.
Nápadníkom po neb[ožtíku] Danieli Dašickém 100 zl.
Sirotci n[ebožtíka] Karla Kaysera 10 zlm.
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za zbývání povinností jak panských, tak obecních
p[an] Václav Škoda a Johanes Jurášek SRSN. Stalo se letha a
dne ut sup[ra].
f 184a
Letha Páně 1697 dne 5. Sept[embris] za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha jsouce
z Jakubem Mauricem v roku 1695 od qvartýru p[ana] fendricha
zde na zimním qvart[ýru] logirujícícho 10 zlr zjednáno a
nemaje obec poctivá hotových peněz odkud na hotově zaplatiti,
tehdy se jemu na domě ut s[upr]a za vyplacené na srážku summy
hlavní vypisují, totiž 10 zlr.
Letha Páně 1714 dne 3. Maii za purgmistra p[ana] Karla
Kaysera a spoluradních jeho jsouce dům ut s[upra] od leta
1694(!) skrze tou rebelanskou uherskú vojnu spálený a dosavad
zruinirovaný a pustý zůstávaje, takový z vědomím vrchnosti
mio[stivé] puštěn jest od ouřadu p[anu] Kryštofovi Aloi[si]
Mihatschovi, ten čas písaři radnímu města Strážnice, a připsán
v summě jak nahoře ve 295 zlm 7 gr 3 den.
f 184b
Na kterúžto summu místo závdanku vypisuje se mu zaplacené a
sráží ze summy obci městskej patřící na vystavení třetí díl,
id e[st] 55 zlm, ostatní 240 zlm 7 gr 3 den platiti bude
povinen povyjití lhůty od J.Excell. udělenej po 10 zlm (a půl
roku se mu ještě k tomu přidává) praetendantom těmto:
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Obci strážnickej 100 zlm 6 ¾ gr.
Na kostel stráž[nický] 6 zlm 20 gr.
Na klášter stráž[nický] 6 zlm 20 gr.
Na špitál stráž[nický] 6 zlm 20 gr.
Nápadníkom [po] p[anu] Dašickém 100 zlm.
Erbom Karla Kaysera 10 zlm.
Erbom Mauricovským 10 zlm.
Odevzdán jest jemu i z tou loukú pod dvorem panským k němu
patřící za volný a svobodný. A kdyby dnes nebo zejtra nejaká
rozepře skrz těch od p[ana] Najmona nebošt[íku] sto
tolarů Mauricovi půjčených,
f 185a
na klášter legirovaných (které sic již skrz resoluti J.Excell.
jakožto gruntu dokonce nic se netýkající, než toliko Jakubovi
Mauricovi půjčené annulirované jsou) vzniknúti měla, to ouřad
defendirovati chce.
Rukojmí za stavení gruntu a zbývání povinností budúcích
p[an] Karel Kayser a Elis Grögr S.R.S.V.N. leta a dne ut
s[upra].
Letha Páně 1719 d[ne] 8. Novembris za purgmistra p[ana]
Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce grunt ut supra
Kryštoph Aloisius Mihatsch sobě purgrechtem odevzdaný a
vystavíce jej docela a dokonale, takový po tom nešťasném pod
datum 26. Augusti 1718 celého města stalém vyhoření prodal ze
vším tím příslušenstvím, jak ho sám držel, totiž jednu louku
na Velikej pod hatěmi lideřovskými, jakož i s tím, co on za
vystavení 55 zlm sobě poraženého měl, Václavovi Košvitzovi za
hotovú summu 200 zlr, kteréžto toliko za to, co na něm
vystaveného bylo a za těch 55 zl, se počítají. Pročež se mu
nyní týž grunt připisuje podle práva purgkrechtního v summě
hlavní jak prve po sražení těch 55 zlm – 240 zlm 6 3/7 gr,
kteréžto peníze bude povinen ročně při posudcích po 10 zlm
nápadníkom těmto:
f 185b
Totiž obci městskej 100 zlm, 6 gr 3 den.
Na kostel strážnický 6 zlm 20 gr.
Na špitál 6 zlm 20 gr.
Na klášter 6 zlm 20 gr.
Nápadníkom Daniele Ludvíka Dašického 100 zlm.
Erbom Carla Kaysera 10 zlm.
Erbom Jakuba Mauritza 10 zlm.
Odevzdán jest jemu týž grunt za vlastní. Však prodavač
Kryštoph Mihatsch tu vejminku sobě expressi reserviroval,
kdyby ten dům na prodej zase přijíti měl, budto od něho neb
dědicův jeho, aby on přede všema, ano i krevníma přáteli
Václava Košvitza, ke kupu předek a právo měl. Stalo se d[ne] a
letha ut supra v ouplnej sessi u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností představil
p[ana] Andrise Wainera a p[ana] Carla Dedela S.R.S.V.a N.
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Leta Páně 1737 dne 9. Januarii za místodržícího purgmistra
p[ana] Antonína Havlíčka předstoupil držitel domu vejsadního
ut supra pan Václav Košvitz na dům radní [a] přednesl, kterak
z svej dobrovolnej vůle i manželky jeho ten dům prodal panu
Johannesovi Richtrovi, však toliko samotný a bez tej k němu od
starodávna příslušející nahoře opsaf 186a
nej louky, za hotových dvě sta rýnských, a sice že takové
peníze toliko za to na ten čas se spatřující vystavení a za
již od předešlého prodavače zaplacené mající verunkové peníze
55 zlm se pokládají a počítají, ostatní pak verunkové peníze
nížej opsané, že pan kupec Joannes Richter polovic a poněvadž
p[an] prodavač Václav Košvitz louku od tohoto domu odtáhl a
k sobě na dům Nro 10 mající přitáhl, druhú polovic k placení
na sebe přijali, což vše pan kupec jsouce toho všeho na
rathauzi přítomný taky vyznal a na sebe přijal. A podle toho
obaspolného dobrovolného domluvení pan prodavač odevzdal dům
ten panu kupcovi a p[an] kupec žádost složil, aby podobně dle
takového dobrovolně zavřeného contractu a spůsobu podle řádu
purgkrechtního připsán byl. Pročež s těma všema domluvenýma
clausulami připisuje se a odevzdává tento grunt nadjmenovanému
panu Joannesovi Richtrovi za vlastní a dědičný. Verunkové
peníze a praetensi na tomto domě jsou následující:
Obci městskej 100 zlm 6 gr 3 den.
Na kostel strážnický 6 zlm 20 gr alb.
f 186b
Na špitál 6 zlm 20 gr alb.
Na klášter 6 zlm 20 gr.
Nápadníkom Daniele Ludvíka Dašického 100 zlm.
Erbom Carla Kaysera 10 zlm.
Erbom Jakuba Mauritza 10 zlm.
Kteréžto verunkové peníze podle nahoře opsaného domluvení
p[an] Joannes Richter a pan Václav Košvitz obapolně každý na
polovitz povinni jsou platiti ročně spolu po 10 zlm, a sice
p[an] Košvitz za placení takové dává do fantu tu nahoře
v předešlých zápisech opsanú louku, jakožto na kterej
praecipně takové verunky vězí. Actum u přítomnosti obouch
stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností
p[an] Andris Weiner a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.
Notandum. Ta praetensi nápadníkom Daniele Ludvíka Dašického
100 zlm nahoře opsaná jest podle testamentu neb[ožky]
Marianny, pozůstalé vdovy po tomž neb[ožtíku] Danielovi
Dašickým, de dato v král[ovském] městě Hradišti dne 19.
April[is] 1704 učiněného polovic na chrám Páně farní a polovic
na klášter poručena a odkázána. Pročež budoucí placení jim
jakožto pobožný odkaz náležeti bude a platiti se má.
Nota[ndum] die ut supra.
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Přípis domu p[ana] Gottfrida Mayera

f 187a

Letha Páně 1749 dne 20. Februa[rii] za purgkmistra p[ana]
Johannesa Weinera a spoluradních toho času jest p[an] Johannes
Richter svůj mající dům ut supra ležící s těma napřed dle
zápisu pozname[na]nýma verunkovýma penězi, na které 6 zlr dle
mající quitanci p[anu] Johannesovi Weinerovi, kostelnímu
hospodářovi, pro kostel farní složil, panu Gottfridovi
Mayerovi za summu jedno sto dvaceti rýnsk[ých] ze vším na tom
domě majícím právem odprodal. Pročeš se jmenovitý grunt z před
jmenovanýma verunkama za jeho vlastní, volný a dědičný
připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu jsou p[an] Jozef Duray a p[an]
Ignatz Pfilip. Stalo se dne a roku ut supra.
Památka se činí, kterak Matúš
f 187b
Kolínek se v ouplnej sessi prohlásil, že on na tou od p[ana]
Gottfrida Mayera vystavenú zed a štít polovicu zaplatit
nechce, ani k tej stěně a štítu něco stavět.
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23 Dům Davida Straky

f 189a

Letha Páně 1596 nahoře psaný David Straka koupil dům svůj
od Bartoše Biskupického, písaře radního města Strážnice, za
summu 370 zl.
Na to vyplnil Bartošovi písaři závdanku 70 zl a od něho
skoupil, což na tom domě zaplaceného měl 117 zl za hotových
35 ½ zl a letha 1597 položil týž David peněz purkrechtních
k obci města Strážnice 12 zl. A tak ještě dopláceti zuostává
od letha 1598 placením rok po roce při Vánocích po 12 zl summy
všecké 171 zl.
Ta summa všecla náleží k obci městské strážnické.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panské
Viktorin Straka, Jan Kavka, Václav Okáč, Bartoš Biskupický
S.R.S.N.
Leta 1598 položil David Straka za duom svuoj obci městské
skoupených 12 zl.
Za rok 1599 David Straka položil 12 zl.
Letha 1600 položil David Straka za dům svůj obci městské
skoupených 12 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho David Straka
položil za dům obci městský 12 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Viktorin(!)
Straka položil za dům obci 6 zl.
Letha Páně 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho David
Straka položil za dům obci městské 12 zl.
David Straka prodal dům svrchu psaný s jednou štěpničkou za
mlejnem za s[um]u 378 zl. Závdanku Bartoš Špata Davidovi dal
45 zl a platiti má počna o posudku nejprv příštím po 12 zl.
Odevzdán za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za placení a opravu grunthu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obci náležité Matěj Koudelka, Jíra Prokša,
Jíra Tuhý, Oldřich Zub krejčí, Jan Kavka a Matyáš Ostřešovský
S.R.S.Ne. Stalo se rychtáře Jana Drabíka v pátek po s[vaté]m
Bartholoměji letha Páně 1604.
f 189b
Ten svrchu psaný dům po vpádu zhořelý s tou štěpnicí k němu
přináležitou prodán jest od Davida Straky Balcarovi Tayberovi
z Šumberka za summu 250 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce
8 zl, z toho vzali ouřad na obec městskou 4 zl a David Straka
4 zl, platiti ho má počna, když jiní svý požáry platiti
počnou, po osmi zlatých. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Stalo se za rychtáře Marice Kellera v středu po Navštívení
Alžběty letha Páně 1607.
R[ukojmě] za něho za stavení toho domu, opravy, placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obci náležité Jan Peřina,
Klimek Kloboučník, Adam Kalina a Martin Drešer SRSN.
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Na tom gruntě náleží předních peněz obci 102 zl, placením
od letha 1608 po 8 zl.
Ostatek Davidovi Strakovi na posledních penězích 121 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Balcar Tayber
položil za dům svůj obci městský 4 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Balcar Tayber
položil na gruntovní peníze 4 zl.
Ty přijali páni na obec.
Jakož Davidovi Strakovi na tom domě náleželo peněz
posledních summy 149 zl, takový peníze prodal obci městské za
hotových 22 zl 15 gr. A tak témuž Davidovi na tom domě nic
více nenáleží. Stalo se u přítomnosti téhož Davida Straky
z dovolením Balcara Taybera za purgmistra Bartholoměje Šlechty
ve štvrtek před nedělí Jubilate letha Páně 1610.
f 190a
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
Balcara Taybera za dům obci městské 8 zl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa přijato od
Balcara Teybera za dům obci městské náležitých 8 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
Balcara Teybera za dům obci městské 8 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Balcar Teyber
položil za dům svůj obci městské 8 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Balcar
Teyber položil za dům svůj obci městské 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Balcar
Teyber položil za dům obci 8 zl.
Leta Páně 1616 za purkmistra Martinusa Rožmberského Balcar
Teyber položil za dům obci městské 8 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Balcar
Teyber položil za dům obci městské 8 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Balcar Teyber
položil za dům svůj obci městské 8 zl.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Balcar Teyber
za dům svůj položil obci městské 8 zl.
Letha Páně 1635 za purgkmistra pana Jiříka Praštka a
spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného
p[ana] p[ana] Františka z Magni, S[vat]é Římské říše hraběte
na Strážnici, ten dům nadepsaný požár s tou štěpnicí k němu
přináležející prodán jest Jiříkovi Kocourovi z města Kroměříže
za summu 200 zlm bez závdanku, placení po vyjití tří leth
každoročně po 8 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
f 190b
Rukojmě za stavení domu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Daniel Teyber, Jan Koláček, Thobiáš Grešl
řemenář a Simeon Gennkh S.R.S.a N.R.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
K obci městské strážnické předních peněz 109 zlm.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Špaty náleží 45 zlm.
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Danielovi a Mathoušovi Teyberovi vlastním bratřím společně
náleží 46 zlm.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Kocour
položil za dům svůj obci městské 2 zl.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík
Kocour položil za dům svůj k obci městské 4 zl.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického podle poručení vrchnosti Oršile, pozůstalé vdově
po nebo[žtíku] Jiříkovi Kocourovi, podobně jako jiným
vyhořelým upouští se a vypisuje polovici, co ještě tak
dopláceti měla, k obci městské sráží se 51 zl 15 gr, sirotkům
n[ebožtíka] Bartoše Špaty 22 zl 15 gr. Danielovi a Matysovi
Teyberovi 23 zl, činí toho vypsání 97 zl.
f 191a
Letha Páně 1670 dne 16. Januarii za purgmistra Lorence
Zajíčka a spoluradních dle dobrovolného domluvení a prodeje
prodán jest dům vejsadní ještě za živobytí od Oršuly, vdovy po
nebo[žtíku] Jiříkovi Kocúrovi, Lukášovi Peštymu, tak jakž
napřed zápis zní, za summu 200 zlm, platiti jej povinen bude
ročně po 4 zlm až do vyplnění summy. Závdanku dal při zápisi
10 zlm, kteréžto k rukám svým přijala. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukoj[mě] za placení a všeliké povinnosti Jan Dvořák, Matúš
Straka SRSaN l[eta] a dně ut supra.
Na obec městckou polovici summy, na klášter strážnický
polovic dle testamentu vdovy Kocúrky.
K tomu domu náleží ne štěpnica, ale toliko jedna roubanice
místo štěpnice, jakž napřed zápis attestiruje.
f 191b
Letha Páně 1688 dne 16. Januarii dostanouce se Martin
Polenský na ten grundt, který jsouc velmi zruinirován v pád
rebelantský, z milostivé vůle vrchnostské, což vystavěl a
svému vlastnímu synu Mikulášovi Polenskému kloboučníku s tím
vystavením pustil, který jest v summě taxirován za 200 zl
mor[avských], pokudž se nápadníci hlásiti budú, předně
vystavení vynahrazovati mají. Kterýžto jemu za volný a
svobodný se odevzdává za purgkmistrovství p[ana] Václava
Žarůška a sp[olu] p[ánů] jeho.
Rukojmě za dobré hospodářství a zvelebení gruntu S.R.S.N.
p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Martin Mlýnek dne a letha ut
supra, placením ročně po 4 zl mor[avských].
Letha 1699 dne 13. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa
Dašického Mikuláš Polenský položil za dům ut supra obci
městské 10 zlm, za které jsouce toho tak velmi pilná potřeba
na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na
výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 15 zlm.
Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za
příjem.
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Letha Páně 1702 dne 7. Januarii za purgmist[ra]

f 192a
p[ana] Jana Dašického Mikuláš Polenský skoupil ostatní
praetensi k obci stráž[nické] patřící, která v čas
nevyhnutedlnej potřeby na rešt vinný knížeti pánu prodána jest
za hotových 30 zlr. A tak nadepsaný Mikuláš Polenský má svú
praetensi k obci patřící zcela a zouplna zaplacenú a nic víc
k obci platiti povinen nebude. Stalo se dne a leta ut s[upra].
Solutum.
Letha Páně 1720 dne 16. Decembris za poručeného purgmistra
p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času zdědíce grunt ut
supra Mikuláš Polenský jinak Koschvitz po svém ne[božtíku]
otci Mikulášovi docela zaplacený, takový z svej dobrovolnej
vůle profrejmarčil p[anu] Antonínovi Havlíčkovi za jeho dům
Nro 9, nic žádný žádnému nepřidávajíc. Však poněvadž při
gruntě ut supra jednu štěpnicu užíval, tu při tomto gruntě
nezanechává, nýbrž ji sebou na grunt vyfrejmačený Nro 9
přitahuje. Pročež poněvadž na tom frejmarku obě strany
přestaly, týž grunt se připisuje p[anu] Antonínovi Havlíčkovi
za vlastní a docela zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon
f 192b
Svoboda a p[an] Andris Weiner S.R.S.a N. Resta contrib[učních]
a jiných povinností každý sebou na svůj vyfrejmačený dům
přetáhl. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Leta Páně 1738 dne 16. Augusti za purgmistra p[ana]
Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce p[an] Antonín
Havlíček dům vejsadní ut supra vyfrejmačenej od Mikuláše
Košvica, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Jiříkovi
Hornému, tak jak jej sám za zaplacený měl, za hotových tři sta
dvacet rýnských. Kteréžto peníze taky jmenovaný p[an] Antonín
Havlíček náležitě k rukám svým přijal a podle toho taky na
místě postavení svej osoby dal ted jmenovanému kupcovi
Jiříkovi Hornému psdaný vlastní rukou prodajný list a
povolení, aby jemu dům ten za vlastní připsán a odevzdán byl
s tou však výminkú, že prodavač p[an] Antonín Havlíček v domě
tom až do posledního Decembris přítomného 1738 roku volné a
svobodné obyf 193a
dlí bez všelikého ouplatku míti má. Nadto taky jistú světničku
naplněnú suchýma trnkami až do vyprodání takových vymíněnú
sobě zachovává, jakož taky i tu tříletou defalkatzi za oheň
d[ne] 18. Febr[ruarii] 1737 vystalý sobě vlastně patřiti
obmezuje, ostatně že kupec všeliké daně od datum kupu z toho
domu přicházející platiti má. Podle kterejžto tak dobrovolně
zavřenej smlúvy tenž p[an] Jiřík Horný takový dům tímž kupem
přijal a přijímajíce jej hned jej taky svému synovi Jozefovi
z otcovskej lásky zadal a jemu jej připsati a odevzdati za
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za vlastní a zaplacený dal. Podle čehož na žádost a odevzdání
dobrovolné již jmenovaného otce Jiříka Horného odevzdává se a
připisuje tenž dům Jozefovi Hornému, synu téhož Jiříka
Horného, za vlastní, dědičný a docela zaplacený. Stalo se u
přítomnosti i na dobrovolné netoliko svolení, ale i žádost
složenú častěj psaného Jiříka Horného dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.
f 193b
Přípis domu Josephovi Přerovskému
Letha Páně 1754 dne 4. April[is] za purgmistra pana Jozepha
Duraye a spoluradních téhož času jest Jozeph Přerovský od
svého tchána p[ana] Christofa Aloi[se] Mihatscha jistebně
proukázal, kterak jmenovaný p[an] Christof Mihatsch z těch
posledně liquidirovaných a za Jozefem Přerovským podlužně
majících jedno sto rýnsk[ých] z púhé otcovskej lásky
osumdesáte rýnsk[ých] daruje a toliko dvaceti rýnsk[ých] hned
složené míti chce, povolujíce, aby nadjmenovaný grunt po
nebošce jeho manželce Barboře, předtím ovdověnej Hornej,
zanechaný často jmenovanému Jozefovi Přerovskému za jeho
vlastní a dědičný připsán byl. Což taky že tak dostatečně a
zouplna on Jozef Přerovský strany svej neboš[ky] manželky
Barbory otcovskýho podílu od p[ana] tchána Christofa Mihača
vyplacen jest. Pročeš se nadřečený dům Josephovi Přerovskému
s těma clausulama za jeho vlastní a dědičný připisuje a právně
odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu p[an] Matěj Paška a p[an] Johannes
Hoffman. Stalo se dne a roku ut supra.
f 194a
Přípis domu Martina Horného
Letha Páně 1754 dne 4. April[is] za purkmistra pana Jozefa
Duraye a spoluradních téhož času majíce Jozef Přerovský dům ut
supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový ze svej
dobrej vůle Martinovi Hornému za summu dvě sta patnáste
rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se takový dům ze vším majícím
právem od starodávna Martinovi Hornému za jeho vlastní a
dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí a opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak
vrchnostenských a městských povinností p[an] Matěj Paška a
p[an] Johannes Hoffman. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne
a roku ut supra.
Přípis domu p[ana] Jozefa Stanislava
Leta Páně 1759 dne 11ho Decembr[is] za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Martin Horný
dům ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový jest ze
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svej dobrej vůle p[anu] Jozefovi Stanislavovi ze vším na něm
od starodávna majícím právem a příslušenstvím za summu dvě sta
osumdesáte rýnsk[ých] odprodal. A strany teho
f 194b
zadního štítu ze strany p[ana] Godtfrida Mayera se s tím
p[anem] Godtfridem Mayerem správa učinila, že on budoucně na
tom štítě žádnej náhrady pohledávati nemá. Pročeš se
nadjmenovaný grunt p[anu] Jozefovi Stanislavovi za jeho
vlastní a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých] a
královsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností
p[an] Johanes Bartelsman a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne
a roku ut supra.
Přípis domu Dominica Hoffmana
Leta Páně 1763 dne 15. Junii za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních téhož času předstúpil p[an] Jozef
Stanislav a přednášel, že on svůj dům s tím od starodávna
majícím právem p[anu] Albertovi Hoffmanovi, bejvalému
uherskobrodskému forstmistrovi, za summu tři sta padesáte
rýnských ze svej dobrovolnej vůle odprodal. K tomu p[an]
Albert Hoffman
f 195a
žádal, aby dům synovi svému Dominicovi Hoffmann právně
připsal. Pročež se nadjmenovaný dům Dominikovi Hoffmannovi za
vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko]
král[ovské], vrchnostenský i městský (který p[an] kupitel dle
domluení od 1. Julii o. anni zaplatiti počínati bude) p[an]
Joseph Vychodil a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti
oboje stran dne a roku ut supra.
NB. Ačkoliv p[an] Adalberth Hoffmann nadřečený dům synovi
svému Dominikovi připsati dal, přece on sobě s tím domem
svobodné dispositzi tak inter vivos, jak mortis causa per
expressum reserviruje.
Přípis Ignatze Mayera
Leta Páně [1]765 dne 20. Decembris za purgmistra pana
Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům
radní nahoře psaný Ignatz Mayer a uctivě žádal,
f 195b
aby jemu ten od počestného ouřadu licitando plus offerenti u
přítomnosti dospělých sirodkův Matěje Hoffmana a Jozefa
Hoffmana, vlastních bratrův, po neb[ožtíku] Adalbertovi
Hoffmanovi za summu 502 zr 30 kr koupený dům v rynku vedle
obecního domu z jednej a Josepha Novotného druhé strany ležící
právně připsán byl. Na kteroušto uctivou žádost se jemu s tím
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na něm majícím právem za jeho volný, vlastní a dědičný
připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení c[ísařsko]
k[rálovské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Ignác
Košvic a p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.
Sub Nro 329
Přípis domu Antonínovi Mayerovi sub Nro 329
Leta Páně 1771 dne 13. Novembris za purgmistra pana Carla
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního
Barbara, po nebošt[íku] p[anu] Ignatzovi Mayerovi pozůstalá
vdova, nyní ale za Jozefem Svinkú provdaná mněščka, a
ohlásila, kterak ona ten ut supra testamenti na sirotky
přináležející dům v okršku rynku ležící dle právního
f 196a
přátelského porovnání de dato 28. Octobris [1]771 bje[ží]cího
roku svému vlastnímu synovi Antonínovi Mayerovi v summě štyri
sta rýnských opevzdává a právně připsati povoluje. Z kterejšto
summy těch hned pravených 400 zlr platiti povinen bude svojí
milej paní matce 100 zlr, pak jí paní matce na dluh jejího
pana bratra pátra Jacoba Heynicha k Societatis Jesu 100 zlr,
posledně ale svému bratrovi Jozefovi platiti povinen bude
100 zlr, přitom taky svej milej paní matce Barbaře svobodné
bydlení v tom domě až do její smrti popříti povinen bude.
Pročež se jemu Antonínovi Mayerovi ten dům v okršku rynku
s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní,
volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení císařských,
královsk[ých], vrchnostenských i mněstských povinností pan
Johanes Weiner a pan Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti paní
matky Barbary die et anno ut supra.
NB. V summě platit povinen jest Antonín Mayer tři sta
rýnských.
f 196b
Přípis Matúše Rozmarinka
Leta Páně 1782 dne 8ho listopadu za purgkmistra pana
Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času majíce Antonín
Mayer grunt ut supra dle inventáře právního v ceně 400 zlr
zaujatý a pořadně připsaný, takový poněvadž jakožto
pronájemník panského zvolenovského dvoru k němu dohlížeti
obtížno přicházelo, z čistej vůle svej i vědomím a povolením
svej paní matky Barbory odprodal zase vejš jmenovanému
Matúšovi Rozmarinek za summu čtyri sta a deseti rýnkých tím
spůsobem však, aby jmenovaná jeho paní matka v domě tom až do
smrti svobodné bydlení v světnice, pak k schraňování vlastně
utěženého obilí komoru míti a bez ouplatku všelikého užívati
moc a právo měla. Naprotiv čemuž ale kupec a nastávající
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držitel gruntu sobě obmezuje, že kdyby s řečenou jeho
prodavače paní matkú obstáti nemohl aneb kdyby časem manžel
její, jenž od ní odešel, se navrátil a společně s ňú přebývati
chtěl, aby v příběhu tom ona Barbora provdatá Svinková z domu
toho vytáhnouti a jinde sobě hoferství hledati povina byla,
kdežto při vytažení z domu držitel gruntu jí padesáte rýnských
za vejš psanú výminku splatiti se zavazuje. Ostatně co se
dotýče výplaty těch 410 zlr, ty následovným spůsobem se
vyplatit mají:
P[anu] Antonínovi Mayer jakožto prodavačovi ihned po
přípisu tomto 110 zlr.
P[aní] matce jeho, kterážto v domě tom svobodné bydlení má,
až by je požádala po vyjití ¼ roku, dokudž taky interesse jí
vypláceti se mají 200 zlr.
Pak Josefovi Mayer až by je potřeboval a od počestnost rady
povoleno bylo 100 zlr.
f 197a
Ostatně bude zavázán kupec Matúš Rozmarinek hned od 1ho
Novemb[ris] tohoto běžícího [1]782 roku všechnu povinnost
contribučenskú, pak od 1ho Janu[arii] [1]783 ostatní
vrchnostenské a městské povinnosti zbývati. S tím tehdy grunt
ur supra se jemu Matúšovi Rozmarinek za jeho vlastní, volný
a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
královských, vrchnostenských a městských povinností pan Philip
Dvořák a pan Joseph Horný S.R.S.V.a N.
Nota. Dálejc Antonín Mayer jakožto prodavač s paní matkú
svou Barború ještě o to jednal a se domluvil, že kdyby řečenej
jeho paní matky manžel Jozef Svinka se navrátil, následovně
ona dle znění zápisu, když by s ním přebývati mínila, z domu
vytahnúti musela a vytáhla a on kupec Matúš Rozmarinek těch
50 zlr za výminku klásti by měl, aby v tom psaným příběhu ty
peníze těch 50 zlr ne jí paní matce Barboře, ale synovi jejímu
Antonínovi polovic p[e]r 25 zlr a synovi Jozefovi polovic
p[e]r 25 zlr připadly a manžel paní matky Jozef Svinka aby se
o hoferství staral a takové ex proprio, jakž jeho povinnost
je, platil, na což taky paní Barbora Svinková dobrovolně
povolila a všem výminkám se poddala.
Anno [1]782 d[ne] 24ho Augusti proukázal pan Matouš
Rozmarinek v rukách mající quittanci, že jest Antonína Mayera
s tou dle zvrchu psaného contractu mající praetensi p[e]r
110 zlr zcela a zouplna vyplatil. Pročež se tímto onen capital
extabuliruje a jemu Rozmarinkovi pro budoucí bespečnost
zaopatřuje. Actum ut supra.
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Anno [1]787 [dne] 24ho Augusti proukázal pan Matouš
Rozmarinek v rukách mající quittanci, že jest Barboře
Svinkovej s tou dle zvrchu psaného contractu mající praetensi
p[e]r 200 zlr zcela a zouplna vyplatil. Pročež se tímto onen
capital extabuliruje a jemu Rozmarinkovi pro budoucí
bespečnost zaopatřuje. Actum ut supra.
Téhož datum proukázal zvrchu psaný pan Matouš Rozmarinek
dle v rukách mající quittanci, že jest sirotkovi Jozef[ovi]
Mayerovi dle zvrchu psaného contractu mající praetensi p[e]r
100 zlr zcela a zouplna vyplatil. Pročež se tímto onen capital
extabliruje a jemu Rozmarinkovi pro budoucí bespečnost
zaopatřuje. Actum ut supra.
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24 Dům Pavla Nejezchleby

f 199a

Letha Páně 1573 Pavel nadepsaný koupil sům svůj po otci
svém za summu 280 zl, kteréž jest zouplna docela zaplatil a
žádnému za něj nic dlužen není.
Pavel Nejezchlebů prodal ten svrchu psaný dům svůj zhořelý
Janovi, synu nebo[žtíka] Pavla Hulínskýho, za summu 100 zl.
Závdanku Jan Pavlovi dal 10 zl a platiti ho má, když se jiní
požárové platiti počnou, při posudcích po 7 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení, opravu toho požáru i povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obci náležité Bartoš Písař, Tobiáš Sloup a
Eliáš Telčar S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera den
Hromnic 1608.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan
Hulínských položil za dům 4 zl.
Ty sou dány do statku nebo[žtíka] Pavla Nejezchleby.
Letha 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Hulínský
položil za dům svůj 7 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Hulínský
položil za dům svůj na si[rotky] ne[božtíka] Pavla Nejezchleby
4 zl.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jan Hulínský
položil za dům svůj na si[rotky] ne[božtíka] Pavla Nejezchleby
7 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Hulínský
položil za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Ne[jezchleby]
7 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan
Hulínský za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Nejezchleba 7 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Jan Hulínský za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Nejezch[leby]
7 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Hulínský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Nejez[chleby] 7 zl.
Leta Páně 1616 za purkmistra Martinusa Rožumberského Jan
Hulínský položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Nejezchleby 7 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Hulínský
položil za dům dvojích peněz, totiž za rok 1617 a 1618 14 zl.
Ty sou obráceny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Nejezchleby.
f 199b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hulínský
položil za dům peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla
Nejezchleby, kteréž Jan, syn Pavla Nejezchl[eby] přijal 3 zl.
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Za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho
nápadníci po neb[ožce] Kateřině Hulínskej, jako Václav Šneler
lazebník a Lazar Gatty prodali svrchu psaný dům ze vším od
starodávna přináležejícím přislušenstvím Matějovi Kuřimskému
za summu 250 zlm. Závdanku dal 14 zlm, placení ročně po 6 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení i jiné všeliké povinnosti
J.H.M. i obci Jan Malenovský a Václav Siksárek S.R.S.a
nerozdílnou. Stalo se dne 30. Januarii 1647.
Letha Páně 1695 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho aby obec města
Stráž[nice] ztenčována nebyla, nýbrž rozhojněna a tudy
povinnosti jak cís[ařské], panské i obec[ní] nehynuly, puštěn
jest k stavení od ouřadu m[ěsta] Stráž[nice] Francovi Gattymu
za summu 80 zlm, však z příčiny tej, poněvadž všechen na ruinu
přišel a toliko požár zůstal.
f 200a
Který se jemu za volný a svobodný připisuje a odevzdává,
k placení ročně po 2 zlm.
Rukojmě za stavení a zbývání povinností rozličných p[an]
Jan Gatty a p[an] Jan Najmon S.R.S.V.a N. letha [a] dne ut
s[upra].
Na kterúžto summu tech 80 zlm jsouce p[an] Samuel
Nejezchleba nápadník na 26 zlm, tehdy jemu z tej summy daroval
16 zlm, které se jemu za vyplacené vypisují, totiž 16 zlm,
ostatek platiti má nápadníkom ut sup[ra].
Letha Páně 1706 dne 5. Julii za purgmistra p[ana] Jana
Bíteského a spoluradních jeho Frantz Gatty nemoha na gr[untu]
ut supra z douležitých příčin zůstávat, prodal jej Janovi
Bitomskému za summu 80 zlm bez závdanku, na túž summu za
vystavení pak jemu Frantzovi Gattemu položil hotových 40 zlr a
co sobě od Samuele Nejezchleby odpuštěné a darované měl, to
jemu také za zaplacené popustil. A tak se jemu ten dům
odevzdává a připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a placení povinností rozličných
p[an] Mikuláš Šašek a p[an[ Václav Prokeš S.R.S.a N.
Paltí se k obci městské 54 zlm, ostatní Samuelovi
Nejezchlebovi ročně po 2 zlm.
f 200b
Letha Páně 1710 dne 10. Decembris za purgmistra pana Carla
Kayzera a spoluradních jeho Jan Bitomský majíce na gruntě ut
supra ještě 54 zlm obci strážnickej spláceti, z takovej summy
se jemu, poněvadž ten grunt od nepřátel Uhrů spolu z jinými
vyhořel, aby tím lépeji takový opravovati mohl, třetí částka,
totiž 18 zlm se jemu zráží, a tak jemu ještě 36 zlm k splacení
zůstává po 2 zlm. Na kterúžto summu se za jedno dřevo, které
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na faru strážnickú jest ku potřebě dal, jemu sráží 1 zlm, a
tak se jemu za zaplacené vypisuje 19 zlm. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Jan Bitomský pokládá
z gruntu svého při držaných posudcích peněz ročních 1 zlr, za
kteréž jsouc toho douležitá potřeba vypisuje se jemu dva
moravské zlaté, id e[st] 2 zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem.
f 201a
Leta Páně 1728 dne 28. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka nemohouce na gruntě ut supra pro nemožnost
svou Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Bitomském,
zůstávati, takový prohandlovala jest Jiříkovi Palečkovi za
grunt jeho při vodě za domem Joannesa Dašického a při začátku
Rybářskej ulice ležící a k tomu tenž Jiřík Paleček jí Anně
Bitomskej přidal čtyricet rýnských. Pročež se jemu nyní ten
grunt připisuje za vlastní, placením verunkovej summy ročně
při posudcích, totiž 33 zlm, obci městskej náležejících po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel
Šneller a p[an] Carel Fabrici S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obúch stran.
Letha Páně 1750 dne 7. Martii za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a radních toho času jest nadpředepsaný dům
p[anu] Pavlovi Gígánkovi dle sub dato 20. Februa[rii] anni
curents odvedenýho poznamenání p[ana] Pavla Cigánka po
rozličných vydání na sirodky Jana, Jozefa a Antonína Palečky a
učiněného pořádku in plena sessione, okrom těch sirodkům
patřící capital p[e]r 300 zlr docela očistěný a zaplacený za
f 201b
jeho vlastní, volný a dědičný připsán povolený. Pročeš se taky
[se] vším majícím právem i s těma verunkovýma penězi jemu zde
připisuje a odevzdává dle poručenství Kateřiny Cigánkovej
manželky jeho. Stalo se dne a roku ut supra.
Rukojníky za opravu domu a placení jak císařských, tak
městských povinností jsou p[an] Pavel Surý a p[an] Jozef Fojt.
Přípis domu Jozefa Novotného
Leta Páně 1763 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jozefa Křižana a spoluradních tého času kúpila p[aní] Eleonora
Novotná dům pozůstalý po neb[ožtku] Matějovi Jeřábkovi
licitando tanquam plus offerens p[e]r 527 zlr a žádala, aby se
takový dům manželovi Jozefovi Novotnému připsal, a sice na
takový spůsob, že kdyby Jozef Novotný spíše než manželka
Eleonora zemřeti měl, takový dům manželce Eleonoře Novotnej
docela vším právem patřil. Naproti tomu ale kdyby ona p[aní]
Eleonora Novotná spíše než manžel Jozef zemříti měl, takový
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dům panu Jozefovi Novotnému docela a ze vším právem zůstati
má. Ostatně poněvadž z toho domu polovic, totiž 263 zlr 30 kr,
sirotkovi Janovi Jeřábkovi jakožto otcovský podíl patří,
pročež tak Jozef Novotný jak manželka jeho za takých 263 zlr
30 kr státi aneb hned zaplatiti, nebo pod interessu proti
revers držeti budú. Pročež se nadjmenovaný dům Jozefovi
Novotnému i s verunkovýma penězi 33 zlm za jeho vlastní, volný
a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko]
král[ovské], vrch[nostenské] i městský p[an] Joseph Vychodil a
p[an] Ignác Košvitz. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a
roku ut supra.
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25 Dům Jana Vlasáka Mošov[ského]

f 205a

Jan vejš psaný dostal domu svého po Anně manželce své,
pozůstalé vdově po ne[božtíku] Jiříkovi Nejezchlebovém,
v summě 280 zl.
Kterej zaplacený a žádnému nezávadný má.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Slováků
z Starého města dostanouce ten dům napřed psaný nápadem po
nebo[žce] Anně Ostřešovské, tetce své vlastní, takový dům
požár prodala jest Ant[on]ínovi Rosimu Vlachu z jednou loukou
slove na Veliké zaplacenou za summu 100 zl bez závdanku,
placení po vyjití tří leth každoročně po 8 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Hans Preys, Beneš Vlach, Václav
Šlechta, Jan Dub a Pavel Černý S.R.S.N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Antonín Rosi Vlach
prodal ten dům vejsadní ut s[upr]a se vším tím k němu
příslušenstvím Martinovi Glogovskému za summu 140 zl. Závdanku
dal jemu 5 zl, platiti jej má každoročně po 8 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povin[nosti] všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Slováků a Václav Večeře
S.R.S.N.
Na tom domě náleží peníze těmto:
Martinovi Slovákovému předních peněz náleží 100 zl.
Antonínovi Rosimu zeti k dobrání náleží 35 zl.
Jakož jest Martin Slováků povinen byl do s[tatku]
n[ebožtíka] Jana Václavového na místě Kateřiny manželky své
82 zl 3 gr 5 den, item vejminky 15 zl zplacovati, ty jest
vykázal na tomto domě ut s[upr]a. A ostatek na doplacení těch
100 zl, což Martin Glogovský na summu prodajnou dopláceti měl,
totiž 2 zl 26 gr 1 ½ den, jest Martin Slováků Martinovi
Glogovskýmu z lásky daroval. A tak Martin Slováků na domě ut
s[upr]a nic víceji nemá, aniž do s[tatku] n[ebožtíka] Jana
Václavového nic zplacovati povinen nebude.
f 205b
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Glogovský
prodal ten dům ut s[upr]a vejsadní Janovi Pilařovi soukeníku
za summu 170 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 36 zl,
placení při každých posudcích po 8 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení a povinnosti všelijaké
J.M.P. i obecní Toman Bulík, Hans Beer, Jan Sobolovský a Adam
Svoboda S.R.S.a N. Act[um] dne 8. Janu[arii] letha a za
purgkmistra ut s[upr]a.
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Letha 1637 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Pilař položil za
dům svůj Martinovi Glogovskému, kteréž přijal 4 zl.
Letha 1644 Jan Pilař z toho grunt[u] ušel a majíce na týmž
domě Martin Glogovský nápad, takový dům propdal zas Adamovi
Rosimu za summu ut s[upr]a bez závdanku, placení při posudcích
ut sup[ra] po 8 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení a povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Eliáš Tovačovský a Martin Glogovský S.R.S.A N.
Actum dne 12. Januarii letha ut sup[ra] za purgkmistra Martina
Mráza a spoluradních.
Pusté
Letha Páně 1706 dne 5. Julii za purgmistra p[ana] Jana
Bíteského a spoluradních jeho
f 206a
puštěn jest ten gr[unt] ut s[upra] a toliko holé místo od
mnoha leth zůstávající Francovi Gattemu za summu 100 zlm bez
závdanku, a to proto v tej summě, že holé místo jest, 70 zlm
na vystavení se passiruje, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení a povinnosti všeliké p[an] Matěj
Saltzman a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.N. Stalo se dne a leta
ut s[upra].
NB. Pamět se činí, že z uvážení opat[rných] p[ánů], aby ten
dům tím k lepšímu zvelebení přijíti mohl, polhocení se dává od
datum zápisu tohoto za 4 leta pořad zběhlé.
Letha Páně 1713 dne 14. Aprilis za purgmistra pana Pavla
Rychlíka a spoluradních toho času majíce Frantz Gatty grunt ut
supra sobě připsaný, takový za živobytí svého u přítomnosti
Jana Bitomského prodal a smluvil Janovi Juráskovi za 25 zlr.
Však že potomně jak kupec, tak prodavač zemřel a závdanku při
živobytí obúch Jan Jurásek Frantzovi Gattemu 10 zlr dal, jak
toho jmenovaný Jan Bitomský vysvědčil, pročež pozůstalí po
dotčeném Janovi Juráskovi sirotci kupu toho se zaujali a
sirotkům neb[ožtíka]
f 206b
Frantze Gatteho ostatní summu položili, totiž i s tím, co na
pohřeb neb[ožtíka] Frantze Gatteho vynaložili 4 zlr 8 kr,
spolu patnácte rýnských. Kteréžto peníze, poněvadž sirotci
věku nedospělého byli, do rukú p[ana] Joannesa Daschitského se
odvedly, připisuje se jim týž grunt i s tím, co Frantzovi
Gattemu za vystavení sraženo bylo 70 zlm, ostatní summu, totiž
30 zlm, budú povinni platiti ročně při posudcích po 2 zlm.
Odevzdává se jim za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pfiliph
Černý a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
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NB. Contributi budú platit z roku 1711 a 1712 z toho domu,
co prodali v Německej ulici a s toho se jim lhota za týž letha
uděluje, poněvadž neb[ožtík] Frantz Gatty ji taky užíti měl.
f 207a
Leta Páně 1735 dne 8. Augusti za purgmistra p[ana] Václava
Košvica a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] Juráska
provdajíce se pozůstalá po něm cera Kateřina za Frantze
Čermáka, grunt ten přijala, po smrti ale manžela jejího
jmenovaného Frantze Čermáka nemohouce jej pro nemožnost svou
delej držeti, prodala jej z svej dobrovolnej vůle Jozefovi
Tymlovi za hotových 30 zlm. Z kterýchžto 29 zlr 20 kr na
contributzi až dosavad zasedělú se obrátily, to jest až do
roku 1734 inclusive, zaplacený rest jest 27 zlr 20 kr a 2 zlr
nechala za kupcem na contrib[uci] za rok 1735 a podle toho
kupec celú contrib[uci] za rok 1735 platiti povinen bude, jiné
pak obecní a panské daně toliko do půl roku. Přitom se
dobrovolně domluvili, že prodavačka v tom domě ve vzláštní
světničce přes dva roky svobodný quartýr a obydlí bez všeho
platu míti má, zatím pak dále že kupec jí obvzláštní novú
světnicu vystavěti chce, v kterejžto ona vdova Čermáčka až do
svej smrti aneb do provdání obydlí a guartýr aby měla pod plat
poloviční,
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totiž ročně po 2 zlr, kterýžto však quartýr hospodář domu
opravovati má, na čemý obě strany dobrovolně přestaly. Pročež
podle toho připisuje se ten grunt a odevzdává Jozefovi Tymlovi
za vlastní a dědičný ze vším tím, co prve verunkových peněz na
něm vyplaceno bylo, s placením ostatní summy, totiž 30 zlm,
ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obouch
stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Jo[an]es Kořínek S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut
supra.
Jakož podle zápisu ted předcházejícího Jozef Tymel kupec
Catheřině vdově Čermákovej prodavačce povinen byl quartýr až
do smrti k obydlí jejímu vystavěti podle spůsobu nahoře
opsaného, o takovú výminku posledně se dobrovolně domluvili a
vdova Kateřina Čermáčka takovú conditzi Jozefovi Tymlovi za
10 zlr prodala, kteréžto on jí náležitě při ouřadě
purgmistrovském k rukám složil a ona takových 10 zlr náležitě
přijala a přestala. Pročež podle toho Jozef Tyml má grundt
f 208a
ten od tej vejminky osvobozený. Stalo se na rathauzi města
Strážnice d[ne] 16. Novembris 1735 u přítomnosti obúch stran.
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Přípis Frantze Tymla
Leta Páně 1759 dne 23ho Februa[rii] za purgkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Jozef Tyml
grunt [ut] supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze
svej dobrej vůle a otcovskej lásky svému synovi Frantzovi
Tymlovi postoupil a právně odevzdal, vyjímajíce pro sebe i pro
svou manželku do jejich obúch smrti v tom domě svobodné
bydlení. Pročeš se nadjmenovaný grunt Frantzovi Tymlovi z těma
na něm podlužnýma 30 zlm verunkovýma penězi (které při
posudcích po 2 zlm skládati povinen bude) za jeho vlastní,
volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností p[an]
Christoph Mihatsch a p[an] Jozef Duray. Stalo se u přítomnosti
obojí stran dne a roku ut supra.
f 208b
Přípis Jana Tymla
Leta Páně [1]765 dne 7. Martii za burgmistra p[ana] Jozefa
Křižana a spoluradních předstoupil do domu radního hned
pravený Jan Tymel a proukázal písebně spolu i svjetkami p[ana]
Jozefa Novotného a p[ana] Jozefa Stanislava, že jeho bratr
Frantz Tymel povoluje, aby se jeho bratrovi Janovi ten
v okršku rynku ležící dům podle Jozefa Novotného v summě
180 zlr koupený právně připsán byl. Pročeš se jemu s těma na
něm podlužnýma verunkovýma penězi 30 zlm obci městské ročně
při posudcích po 2 zlm patřící připisuje a odevzdává, však
v hned praveném domě jeho otec až do svojí smrti výměnku míti
má.
Svjetkové toho za opravování gruntu a placení král[ovské],
panské a mněstské povinnosti pan Johan Karásekh a p[an] Jozef
Stanislav. Stalo se roku a dne ut supra.
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Přípis Ignatze Svinky
Leta Páně [1]765 dne 15. Martii za burgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní
Johanes Tymel a přednesl, kterak on svůj vlastní dům v rynku
vedle Jozefa Novotnýho ležící i s tím na něm majícím právem za
summu 165 zlr odprodal Ignácovi Svinkovi, sobě vejminku v tom
domě pro svého oce Josepfa Tymla v zadní světnici vyjímá až do
jeho smrti. Kdyby ale spolem porovnat [se] nemohli a toho
neporovnání příčina na kubcovi Ignácovi Svinkovi sa vynalezla,
tehdy on kupec za tu vejminku Jozefovi Tymlovi platit povinen
bude 30 zlr. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný s těma na
něm obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 30 zlm při
posudcích ročně po 2 zlm připisuje a odevzdává.
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Rukojmí za opravování gruntu a placení povinnosti císařský,
vrchnost[enské] a mněst[ské] pan Frantz Gatty a p[an] Karel
Večeřa. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a rokui ut
supra.
Hypothec. Ob diesem Haus haftet 150 fr Herrschaft
Straßnitzer Waisenamts gelden, welche hier primo loco
versicheret worden.
Straßnitz den 10ten Januarii [1]795.
Kasp[ar] Bartelsmann, Gruntamts Vervasser
Eben haftet ab diesem Hause 100 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden.
De sessione 9te Febr[aurii] [1]798. Prat.
Ut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 23
f 209b
sind die in die herrschaftliche und aber der Straßnitzer
Waisenkassa cedirte 150 fr und 100 fr baar bezahlt und hier
ergelöschet werden.
De sessione 23ten Maii 1800. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 312 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 23ten Maii 1800.
Ignatz Prat, Grundbuchsführer
Im gleichen haftet 30 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder,
welche hier secundo loco versicheret werden.
De sessione 28. Maii 1803.
Ig[natz] Prat, Grundbuchsführer
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26 Dům Pavla Slavkovského

f 210a

Letha 1596 Pavel nadepsaný koupil z povolením Jeho
[Mil]osti Páně dům svůj sirotčí Hrdovský ze čtvrtí roli,
z štěpnicí za pivovarem, z loukou v Orlí, z půl roubanicí
novou a z zahradou zelnou od pana purgmistra a pánů za summu
666 zl.
Na kteroužto summu vyplnil závdanku a peněz purkrechtních
do letha [15]97 si[rotkům] n[ebožtíka] Jana Hrdého summy
210 zl.
Leta 1598 při památce Mistra Jana Husi vejš psaný Pavel
Slavkovský prodal svrchu psaný duom z vuolí J.M. Páně ze
čtvrtí roli v Sedlském poli, z štěpnicí u pivovaru, z loukou
v Orlí, z loukou na Velkej pod hatěmi lideřovskými, která
j[es]t za roubanici dána, z loukou pod pastviskem panským též
na Velikej, z zahradou zelnou, z kamením tes[a]nejm do voken a
dveří Mikulášovi Hrdýmu za summu 693 ½ zl. Závdanku jemu dal
při odevzdávce 253 ½ zl, ostatek platiti má od letha [15]98
sirotkům n[ebožtíka] Jana Hrdýho po 60 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti všelijaké
Martinus Rožmberský, Kašpar Bednář, Pavel Macháčků, Bartoš
Biskupicský, písař sirotčí S.R.S.a N.R.
Leta 1598 položil Mikuoláš Hrdý peněz purgkrechtních za
duom svůj sirotkům n[ebožtíka] Jana Hrdého 60 zl.
Leta 1599 Mikoláš Hrdý položil peněz ročních za dům svůj
sirotk[ům] n[ebožtíka] Jana Hrdého 60 zl.
Též sobě srazil, což jemu z dílu Zuzany, sestry jeho
zemřelé, přišlo, jakž o tom při statku Jana Hrdého zapsáno
j[es]t, summy 227 zl 16 gr 6 den.
Zůstává ještě doplatiti od letha 1600 summy 108 zl 13 gr
1 den placením po 60 zl
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jmenovitě osobám těmto:
Jiříkovi Slováčkovi 46 zl 6 gr 4 den, bráti má po 30 zl.
Johance, sirotku neboštíka Jana Hrdého 46 zl 6 gr 4 den,
přicházeti má po 30 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožmberského položil
Mikuláš Hrdý za dům 60 zl.
Z toho dáno Jírovi Slováčkovému 30 zl.
A na Johanku s[irotka] do truhlice vloženo 30 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Mikuláš Hrdý
položil za dům svůj posledních ostatních peněz 32 zl 13 gr
1 den.
Z toho dáno Jírovi Slováčkovi 16 zl 6 gr 4 den A tak díl
manželky své zouplna a docela vyzdvihl.
A na Johanku si[rotka] do truhlice vzato též 16 zl 6 gr
4 den.
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Mikuláš pak Hrdý dům svůj zouplna a docela zaplatil a za
něj žádnému nic dlužen není.
Jest omyl, má ještě doplatiti 16 zl.
Letha Páně 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty doloženo
z dílů sirotčích na doplnění těch 16 zl napřed psaných 12 zl.
A Matyáš Prahenus pojav Annu Hrdou za manželku doložil
4 zl.
Těch všech 16 zl vydáno jest Jiříkovi Prašťkovi na díl
Johanky manželky jeho.
A tak teprva ten dům od Mikuláše Hrdého zouplna a docela
zaplacen jest.
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Po smrti nebo[žtíka] Mikuláše Hrdého ten napřed psaný dům
dostal se na díl Anně, vdově po něm pozůstalý, Matyáš pak
Pragenus pojav touž Annu, vdovu po něm pozůstalou, za
manželku, toho domu se ujal. Prodal jej zase Janovi Koníčkovi
se dvěma roubanicemi, jednou loukou Pernikářovskou na Veliký,
též jednou čtvrtí roli ve tři pole v Sedlským poli též
Pernikářovskou, kterýžto věco Jan Koníček od toho domu
odprodati moci a práva míti nemá potud, pokudž všej summy
področní nevyplní, za summu 560 zl. Závdanku dal při
odevzdávce 65 zl, platiti ho má, když se jiní požárové platiti
počnou, při posudcích po 30 zl. To všecko placení náleží
siro[tkům] nebo[žtíka] Mikuláše Hrdého. Odevzdán Janovi
Koníčkovi za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za placení, stavení, opravu téhož domu,
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obci náležité Jan Vnuček,
Simeon Blanařů, Balcar Tayber, Jakub Adam, Jiřík Zamětknal,
Jan Faber S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera
v outerý po památce Tří králův letha Páně 1608.
Matyáš Pragenus maje na místě Anny, vdovy po Mikulášovi
Hrdém, kterouž sobě za manželku pojal, za statek, kterýž ona
na díl svůj převzala, vyplatiti 676 zl, na to jest těm
sirotkům na tomto domě odvedl, aby se jim z něho vyplatilo
480 zl.
Letha 1608 za purmistra Bartholoměje Šlechty Jan Koníček
položil za dům nárožní peníze 15 zl.
Ty peníze přijaty sou do statku nebo[žtíka] Mikuláše
Hrdého.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan
Koníček zasedělých peněz za rok 1608 15 zl.
Ty peníze přijaty do statku nebo[žtíka] Mikuláše Hrdého na
sirotky.
Jan Koníček prodal grunt svůj šenkovní v rynku, kterýž od
Mathyáše Pragenusa kúpil, se vším jeho příslušenství[m] k němu
přináležitým, totiž z jednou čtvrtí roli ve tři pole
v Sedlským poli, z jednou loukou na Veliký Pernikářovskú a se
dvěma rúbanicemi i se vším tím, co na tom domě hřebem přibito
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a hlínou přimazáno, i z dřívím a kamením, což ho koli jest,
Michalovi Mičkovi pekaři z Češína za summu 560 zl.
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Závdanku Michal Mička dal hned při odevzdávce 95 zl a platiti
ho má počna hned při posudku nejprve příštím rok po roku
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého po 30 zl až do vyplnění
summy svrchu psané. A mimo těch 95 zl svrchu psaných závdanku
daných Michal Janovi podle smlúvy dobrovolný mezi nimi stalý
přidal hotových peněz 25 zl za to, co na vystavení toho domu
naložil. Odevzdán takový dům i se vším příslušenstvím svrchu
psaným Michalovi Mičkovi za volný a svobodný, při zápisu byly
obě strany.
Rukojmě za stavení toho domu, placení, opravy i povinnosti
Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Lukáš Vaňků, Mathyáš
Oborovský, Jakub Zámečník, Jakub Adam, Jonáš Halkr, Jan
Hulínský S.R.S.A N. Stalo se za rycháře Mathyáše Ostřešovského
v středu po památce Všech sv[atý]ch letha 1609.
Letha ut s[upr]a za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato
od Michala Mička za dům 15 zl.
Ty přijal Matyáš Prahenus.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Michal Mička
položil za dům svůj 30 zl.
Ty sou vydány do statku nebo[žtíka] Mikuláše Hrdého na
si[rotky] jeho.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Michal Mička
položil za dům svůj 30 zl.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého na
sirotky je[ho].
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty po smrti
Michala Mičky Eva, zůstalá po něm manželka, položila 30 zl.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého.
Po smrti n[ebožtíka] Michala Mičky vyhledalo se, že jest za
ten dům zaplatil s přísluš[enstvím] i s závdankem 170 zl a po
smrti jeho Eva, manželka po něm zůstalá, položila 30 zl peněz
ročních, čehož učiní summa 200 zl, kromě těch 25 zl ut
s[upr]a, kteréž Janovi Koníčkovi Michal přidal, poněvadž se
nenachází, aby je na tom domě zaplacené měl.
V tom domě cožkoli se našlo stříbra, náčiní cínového, šatů
ložných a jiného nábytku domovního, to se vdově zanechalo
v 50 zl.
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Z toho statku tito dluhové mají se zaplatiti:
Adamovi Kovářovi do Hradiště 1 zl.
Do Mezeříčí jednomu, o čemž manželka má dobře ví 4 zl.
Na kostel strážnický podle poručenství 6 zl.
Na zbor strážnický podle téhož poručenství 3 zl.
Šaty choděcí a co jiného podle kšaftu poručeno bylo, to
jest Eva Honzovi a Anně od svršků vydala.
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Více podle téhož poručenství má býti z toho statku Honzovi
bratru a Anně sestře jeho področně vyplněno 50 zl, počna letha
1614 po 10 zl, každému polovici po 25 zl.
Leta 1614 Jiřík Prašťků položil položil na těch 50 zl
10 zl.
Z toho dáno Anně 5 zl a Honzovi též 5 zl.
Leta 1615 Jiřík Prašťků položil na peníze poručené, kteréž
sou dány Anně 10 zl.
Leta 1616 Jiřík Praštěk na peníze poručené položil 10 zl.
Ty sou vydány Honzovi Mičkovi do Slizka, kteréž jemu Anna
sestra jeho tam poslala.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Prašťků manžel Evin položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Hrdého 30 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Prašťků položil za dům svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše
Hrdého 30 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík
Praštěk položil za dům do stat[ku] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého
30 zl.
Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožmberského Jiřík
Praštěk položil za dům svůj do statku n[ebožtíka] Mikuláše
Hrdého 30 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Jiřík
Praštěk položil za dům do statku neb[ožtíka] Mikuláše Hrdého
30 zl.
Od téhož Jiříka Prašťka na peníze poručené přijato 10 zl.
Ty sou vydány Anně, sestře neb[ožtíka] Michala Mičky, podle
poručenství ut s[upr]a, těch 10 zl již ostatních.
A tak táž Anna tu nemá více žádného nápadu.
Toliko ještě Honzovi bratru jejímu dodati se má přes rok na
týž nápad podle poručenství ještě 10 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Prašťků
vejš psaný položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Hrdého 30 zl.
Více týž Jiřík Prašťků na peníze poručené položil ostatek,
totiž 10 zl.
Ty sou u něho zanechány u věrné ruky, aby je vydal Honzovi
vejš psanému.
NB. Vydal těch 10 zl Jiřík Prašťků témuž Honzovi u
přítomnosti Bartholoměje Šlechty, purgmistra strážnického.
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Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Prašťků
za dům svůj napřed psaný ročních peněz položil na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho 30 zl.
NB. Zůstává Jiřík Praštěk od letha ut s[upr]a za ten dům
svůj doplatiti ještě všeho 150 zl.
Ty všecky náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho.
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Letha 1626 za purgmistra Martina Jankhy Jiřík Prašťků za
dům svůj napřed psaný ročních peněz položil na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Hrdýho 30 zl.
Ty přijal Martin Jankho na díl neb[ožky] Alžběty manželky
své.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jiřík Praštěk za
dům svůj napřed psaný položil peněz ročních 15 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho na díl Alžběty manželky své.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jiřík Praštěk za
dům ut s[upr]a položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka]
Mikuláše Hrdýho 60 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho na díl Alžběty manželky své.
Téhož letha a za purgmistra svrchu psaného Jiřík Praštěk za
dům ut s[upr]a položil 15 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho na díl Alžběty manželky své.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík Praštěk
položil za dům ut s[upr]a ročních peněz na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Hrdého 30 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho již poslední peníze na díl
Alžběty manželky své.
A tak Jiřík Praštěk má dům ut s[upr]a zouplna zaplacený a
žádnému v nižemž nezávadný.
f 213a
Kup a prodej vejsadního domu na rynku ležícího po neb[ožtíku]
panu Praš[t]kovi
Letha Páně 1663 dne 22. měsíce Maii z jistým a milostivým
vědomím J.V.H.M. p[ana] p[ana] našeho milostivého ten čas
vysoceurozeného pana pana Františka Alexandra, S[va]té
Ří[mské] říše hraběte a svobodného pána z Magni, dědičného
pána na Strážnici, prodává se vejsadní dům od J[ejich]
Op[atrností] pana purgkmistra a pánův na místě nápadníkův po
neb[ožtíku] panu Jiříkovi Praštkovi z jednou čtvrtí roli ve
tři pole v Sedlském poli 20 honce držící, z roubanicí
Hrdovskou podle hatí bzeneckých a za Starým městem roubanicí
neb štěpnicí, z jednou loukou na Velký podle Lichtenstejnský a
ze vším tím, co v domě hřebem přibito, hlínou přimázáno,
z dřívím, kamením a cokoliv jest slovutnému panu Michalovi
Regulisovi za summu področní 400 zlm. Závdanku má položiti 20
zlm, takové do důchodů J.H.M. patří, mají se náležitě položiti
a podle quitanci, když se položí, vypsati. Verunky při každých
posudcích začnouc 1663 roku po 10 zlm pokládati má.
Nápadníci:
Předně podle kšaftu neb[ožtíka] Jiříka Praštka pánům P.P.
Scholarum 10 zlm.
Na špitál strážnický 20 zlm.
f 213b
Panu Jiříkovi Pokornýmu 100 zlm.
Ostatek obci města Strážnice.
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Při kterémžto kupu tato znamenitá vejminka a exceptii se
obmezuje: totižto že jmenovaný pan Michal Reguli v žádnou
zavázalou poddanost sebe, manželku i dítky své nezadává, nýbrž
kdyby se jemu líbilo zaopatříce on dům dobrým a
qualicifirovaným hospodářem zase prodati a se osvoboditi může.
K čemuž pan hejtman, ten čas u[rozený] p[an] Valentin Šreyer
concediroval. Stalo se dne a letha ut supra.
Rukojmové za časné placení a zlepšení gruntu R.S.a N. pan
Daniel Dašický, ten čas rychtář městský, a p[an] Jiřík Fiala,
ouřadní osoba.
Letha Páně 1678 dne 12. Martii za purgkmistra Václava
Kneyzle a spoluradních jeho neboštík Daniel Ludvík Dašický
z poručení J.V.H.Mti ut supra dosednouce v roce 1670 na dům po
Michalovi Regulim, zníce na dům Praštkovský, zpravujíce týž
dům jest zemřel a takového domu za živobytí svého knihami
městským odevzdati sobě jest nedal. Manželka pak po něm
pozůstalá Mariana aby jí a dítkám po neboštíkovi pozůstalým,
co tak na týž dům on naložil, jejich spravedlnost nezhynula,
nadepsaný dům sobě
f 214a
a dětem svým připsati jest dala v summě 400 zlm s tím se vším,
což k témuž domu od starodávna knihami městskými přináleží,
placení nápadníkům ročně po 10 zlm. Připisuje se týž Marianě a
dítkám jejím ten dům za volný a k užívání svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti jak panské, tak obecní p[an]
Tomáš Svoboda, p[an] Mikoláš Šašek S.R.Spa Ne.Ru. dne a letha
ut supra.
Nápadníci:
Matěj Kojetský, zeť n[ebožtíka] Jiříka Pokorného 100 zlm.
Na klášter strážnický 10 zlm.
Na špitál strážnický 20 zl.
Ostatek k obci města Strážnice.
Neboštík Daniel Ludvík Dašický za živobytí svého v roku
1671 položil 3 zl 8 gr 2 den, ty přijal Matěj Kojetský.
Roku 1677 Mariana po neb[ožtíku] ut supra položila 1 zr.
Ty přijal Matěj Kojetský nápadník.
Anno 1678 vypisuje se dotčené Marianě 2 zlr.
Ty přijal Matěj Kojetský nápadník.
f 214b
Letha Páně 1681 dne 29. Martii za purgmistra Václava
Kneyzla a spoluradních jeho stalo se přátelské porovnání mezi
Marijanou, pozůstalou manželkou po neboštíkovi p[anu]
Danielovi Ludvíkovi Dašickým, i na místě dítek svých strany
jedné a Matějem Kojetským spolu [s] manželkou jeho Zuzanou
strany druhé, a to takové:
Majíce neboštík Jiřík Pokorný od neboštíka pana Jiříka
Praštka testamentem na jeho donmě 100 zlm sobě odporučeno, o
takový nápad Zuzana, jakožto vlastní dcera po neboštíkovi
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p[anu] Jiříkovi Pokorným, spolu z manželem svým Matějem
Kojetským vedle přátelského porovnání z nadepsanou Marijanou i
na místě dítek jejich přátelsky sou se porovnali na tento
spůsob, aby Marijana Dašická i na místě dítek svých od dattum
svrchu psaného každoročně Matějovi Kojetskýmu [a] Zuzaně
manželce jeho každoročně až do vyplnění summy po 5 zlm
pokládala, takových pak 5 zlm aby po 10 zlm do register na
področních penězích vypisováno bylo. Kdežto strany takovou
smlouvu ctně a chvalitebně zdržeti, sou sobě rukoudáním
slíbili, i také
f 215a
na porážku takových 100 zlm dle contractu a pořadného oučtu
učiněného Matěj Kojetský až do roku 1681 9 zlr 30 kr, mimo to
co tak napřed přijal, a k tomu aby na moravský počet se
vyplnilo, dodává se jemu 2 zlr 10 kr. A tak Matěj Kojetský
nude míti vyplaceného v summě 15 zlm 15 gr 3 den.
Letha Páně 1683 dne 9. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho při držaných posudcích
Marijana, pozůstalá vdova po neboštíkovi Dašickým, položila za
dům svůj v okršlku městským podle smlouvy v roku 1681 učiněné
nápadníkům neboštíka Jiříka Pokorného 10 zlm, kteréžto se
vypisují dle týž smlouvy p[er] 20 zlm.
Takové peníze přijal jest Matěj Kojetský i na místě
manželky své za dva termíny dle pořadného s ním oučtu
učiněného na rok 1682 a 1683.
Letha Páně 1693 dne 3. Decembris za purgkmistra pana Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho Mariana, vdova pozůstalá
po neb[ožtíku] Danielovi Dašickým, přednášejíce, že již na
domě předepsaném pro zešlost věku svého déle zůstávati nemůže,
ani taky povinnosti zbývati, takový dům ze všema případnostma
předepsanýma synovi svému Janovi Dašickému pouští. Který se
jemu v tej summě taky, totiž 400 zlm, připisuje a odevzdává za
volný s případnostma k užívání.
d 215b
Rukojmě za zvelebení domu a zbývání povinností císarských a
panských p[an] Jan John, p[an] Jan Havlíček S.R.S.N.
Však nadepsaná paní Mariana touto výminku sobě činí, že
ještě sobě půl čtvrti roli k užívání zanechává, mimo synovi
Janovi Dašickému půl čtvrti danej podle jiných podílův až do
svej smrti a [aby] místo v jednej světnici měla a zůstávala
bez překášky.
Letha Páně 1682 p[aní] Marijana Dašická za grunt svůj ut
sup[ra] položila za purg[mistra] Václ[ava] Kneyzla 7 zlr 4 kr,
které dle přiloženej cedulky a dle vlastního jeho psaného
přiznání on Matěj Kojecký k rukám svým náležitě přijal, což
poněvadž se zapomnělo hned vypsati a proukaz dokonalý toho
jest, tehdy se tuto vypisuje. Však na ten spůsob, jakž v roku
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1681 contract se učinil, aby za 5 zlm 10 zlm se vypsalo,
pročež se jemu tuto tak dle toho na podosudto 12 zlm 3 gr
3 den.
Letha Páně 1698 dne 15. Septembris za purgmistra p[ana]
Johannesa Gatteho a spoluradních téhož letha pozůstávajíc
p[an] Johannes Dašický z domu ut supra peněz povinných obci
městské stráž[nické] na termíny 270 zlm pokládati,
f 216a
na rathaus města Stráž[nice] předstoupíc se jest ohlásil, že
by takovú summu skoupiti chtěl. I poněvadž tenkráte tak veliká
potřeba peněz na cestu do Vídně za J.O.K. Mil[osti] v příčině
odporu proti pohledávání Rot[a]lovsk[ému] a nemaje takových
obec poctivá možnosti odkud opatřiti, tehdy v tej
nevyhnutedlnej potřebě opat[rní] p[áni] p[an] purgmistr
z opatrnost pány prodali jsou svrchu psanú summu nadepsanému
p[anu] Johannesovi Dašickému za hotových 25 zlm. A tak se jemu
táž summa za zaplacenú vypisuje, totiž 270 zlm.
Takové peníze přijal p[an] Johanes Gatty purgmistr. Stalo
se dne a letha ut s[upra].
Item dne a letha ut supra za purgmistra ut supra nadepsaný
p[an] Johanes Dašický proukázal náležité quitanti, že peníze
na špitál stráž[nický] těch 20 zlm matka jeho náležitě
vyplatila. Pročež se jemu zde za zaplacení vypisují a tenž
špitál stráž[nický] žádnej praetensi na něm míti nebude, ani
obec strážnická. Stalo se dne a letha ut sup[ra].
f 216b
Letha Páně 1702 dne 12. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana
Dašického a spoluradních téhož letha Zuzana Pokorná, vlastní
manželka neb[ožtíka] Matěje Kojatského, majíce ještě
k dobírání praetensi na domě sobě patřící 52 zlm 11 gr 1 den,
takové sprodala jest p[anu] Janovi Dašickému za hotových
10 zlr, tak jak sama před p[anem] Janem Hlubockým a p[anem]
Janem Bíteským radními a Urbanem Stoklasem na rathause toho
správu učinila. A tak jest těch navrchu nadepsaných 100 zlm
Matějovi Kojetskému patřících zcela a zouplna zaplacených a
nade[psaná] Zuzana Pokorná nic více co na tomž domě
praetendirovati nemá. Stalo se dne a letha ut s[upra].
Letha Páně 1713 dne 14. Martii za purgmistra pana Pavla
Rychlíka a spoluradních toho času pan Joanes Daschitský
proukázal hodnověrnou quitantzi, že na klášter strážnický
z gruntu ut supra k zaf 217a
placení stojící 10 zlm takové náležitě vyplatil, a sice na dva
termíny, totiž sub dato 7. Decembris 1704 sedm rýnských a
třiceti šest krejcarů, sub dato 14. Martii 1713 zase čtyri
rýnské čtyri krejcary. A tak klášter strážnický na gruntě ut
supra ani žádný jiný nic více co praetendirovati míti nebude,
nýbrž jest docela a zouplna zaplacený. Stalo se d[ne] a letha
ut supra. Solutum.
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Opis testamentu neb[ožky] Mariany, pozůstalej vdovy po
neb[ožtíku] Danielovi Ludvíkovi Daschitským
Ve jméno a nerozdílné Trojice svaté Boha Otce, Syna i Ducha
svatého. Amen.
Tak jak Bůch Otec všemohoucí k obrazu svému z země člověka
stvořiti ráčil, Bůch Syn pro pokolení lidské smrti poddán jsa,
že zase v zem každé stvoření lidské jíti musí a jsouc jí ještě
v zdravém rozumu, aby duše má v zemi pokoj užíti mohla a
pořádek dítek učiněn byl, mou poslední vůli činím.
Já Mariana, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Danielovi
f 217b
Daschitským, někdejším měštěnínu strážnickým, majíc nad
vydělením již třech dílův, dvou dcer a třetího syna,
pozůstalosti na svobodnej vůli ještě půl čtvrti roli držíc
dvanáctery honce, půl louky, jednu rúbanici a půl zelnice,
s tím touto dispositi činím:
Předně oddávaje duši Spasiteli mému a tělo v zem, z tej půl
čtvrti roli vlastní a nezávadnej na vnučku dcery mej Alžběty
ve vojně, a to Barboře jedny honce roli ležíci proti
Písečnicím.
Johanny dcery vnučkám nad cihelnou ty patery honce těm
paterým dětom poroučím.
Johannesovi synu mému vnúčkom mým za Veselskú bránú ty
čtvery honce, páté proti Písečnicím a šesté v Hačkách
Janíčkovi, Kačence a Bětušce, když k zrostu svému dojdú, aby
mě památku měli, a to z ohledu toho, že mě do smrti jejich
otec a syn můj dochoval a dobrodiní činil.
Item synu Joannesovi tej půl louky, aby celou měl,
poroučím.
Rúbanici Alžbětě dceři ve vojně, aby
f 218a
odevzdána byla, poroučím.
Půl zelnice v Písečnicích Antošovi, synu Johanky dcery mej,
aby památku měl, oddávám.
Poněvadž 4 krávy byly a po vyhoření rebelantském jedna
z druhé chovati se dala, tak ze dvouch jedna Alžbětě a druhá
Johance aby se dala.
Osetí ozimní na čtverých honcech aby společně děti zežati
dali, vymlátiti a polovic jedna aby na kostel farní a bratrský
oltář na mše svaté dána byla a druhá polovic do kláštera tím
spůsobem.
Na hotově obilí jedna bečka a pětítka rži i jedna bečka
ječmeňa na pohřeb a co zůstane, za ostatek na mše svaté
obrátiti.
Ze svrškův jeden kožich modrý nový Anči, dceře Johančinej,
jeden polštář, jednu duchnu a jedno prostěradlo oddávám.
Ostatní peřiny a bílé šactvo vnučce Barboře aby dané byly.
Tolar šroubovaný na mše svaté za neb[ožtíka] manžela a za
sebe k Panně Mariji poroučím.

192
Jeden prstýnek zlatý obrúčku tím podobně na mše svaté do
obouch chrámů Páně dávám.
Dluhů se nenachází žádných.
Nýbrž praetensi na domě Remlerovským jedno
f 218b
sto morav[ských] polovic na farní kostel a polovic na klášter
zadávám, když se budoucně domy vypláceti budou.
Na domě, kde syn můj Joannes zůstává, co tak manžel můj
dosavad vyplatil, když se domy jiné zpláceti budou, aby na tři
díly jednomu každému v rovnosti vyplácel.
S tím tou poslední vůli a testament zavírám a duši, kterú
sem od Boha přijala, zase v jeho božské ruky a milost oddávám.
Však aby nadt tímto testamentem J[ejich] O[atrnost] páni ruku
a ochranu milostivě drželi.
Pro víru mej poslední vůle níže psaní svědkové dožádaní
toho podpisem tvrdí.
V městě královském Hradišti dne 19. Aprilis 1704.
Jiřík Štemberský
Carel Hoppa
A kterak se spolu erbové v příčině tej roli porovnali, to
světlejíc rejstra rychtářské vyjádří.
f 219a
Leta Páně 1732 dne 15. Julii za purgmistra p[ana] Andrise
Weinera a spoluradních toho času majíce držitel domu ut supra
Joanes Ludvík Dašický dům tento zaplacený, jsouc na smrtedlnej
posteli o takové v kšaftu svém zřízení učinil a na 600 zlr
jest jej šacoval. Kteréžto 600 zlr mocí toho kšaftu mezi své
dítky jest rozdělil takto:
Aby totižto předně nynější manželce jeho Barboře rozenej
Rütterovej předně z domu toho vyplaceno bylo 50 zlr, ostatek
dětem z prvního manželstva, totiž Joannesovi synu 12 zlr,
Františkovi 120 zlr, Anně dceři 210 zlr, dětem cery Kateřiny
provdalej za p[ana] Joann[esa] Peschku 100 zlr.
Podle čehož dům ten hned po smrti jmenovaného p[ana]
Joann[esa] Ludvíka Dašického v roku 1727 k prodaji
publicirován byl, na kterýžto však v ceně tej žádný kupec se
najíti nemohl, takže zůstávajíce až do roku 1731 bez všechnej
opravy, znamenitě na střechách spustl. Provdajíce se ale
v roku 1731 in Novembri Anna za Jozefa Wainera, tenž Jozef
Wainer
f 219b
za kupce tohož domu se jest prohlásil, však ani ten takových
600 zlr za něj dáti nechtěl, nýbrž aby právně prošacován byl,
žádal. Pročež vidouce právo, že co dál vždy na větší ruinu
ide, k prošacování zprostřed rady a potřebné osoby jsou
vyslali, kteřížto jej za 300 zlr z ohledu již skutečnej ruiny
jej prošacovali. A poněvadž žádného vyžšího kupce nebylo,
jmenovanému Jozefovi Wainerovi a respective Anně manželce jeho
jakožto ceři po neb[ožtíku] Joann[esovi] Lud[víku] Dašickém
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jsou za ty 300 zlr prodali, kterýžto také v tej summě jej
přijal. Pročež podle toho připisuje a odevzdává se jemu a
manželce jeho dle řádu purgkrechtního dům ten za vlastní a
dědičný, za který vyplatiti bude povinen dle proportzi těch
v testamentu 600 zlr, nyní na 300 zlr padlých nálsed[ovně]:
Paní vdově Dašickej Barboře, nyní provdalej Hotenarce dle
kšaftu těch 50 zlr.
Joannesovi synu 54 zlr 32 8/11 kr.
Františkovi 54 zlr 32 8/11 kr.
Dětom Kateřiny cery 15 zlr 27 3/11 kr.
A Anna své sobě poráží a vezme 95 zlr 27 3/11 kr.
Actum na rathauzi dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu domu a placení povinnosti p[an] Eliáš
Gröger a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N.
f 220a
Přípis domu p[ana] Jozefa Stanislava
Leta Páně 1763 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa
Křižana a spoluradních předstoupil p[an] Joseph Wainer a
přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle polovicu svého domu,
a sice tou stranu, která v Rybářskej ulici leží, za summu
jedno sto třiceti rýnských odprodal s tím právem, že p[an]
Jozef Stanislav k druhej polovici, kdyby se odprodati chtěla,
vždycky předek míti má, co se taky od druhých následujících
possessorův vyrozumívá. Pročež se nadjmenovaný poloviční dům
p[anu] Jozefovi Stanislavovi s tím od starodávna majícím
právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[ské],
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Vychodil a
p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a
roku ut supra.
f 220b
Přípis Martina Krečiho
Roku Páně 1764 dne 24. Augusti za burgmistra pana Josefa
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jozef Wainer a
přednesl, že on ze své dobré vůle tu polovicu domu od Moravy
ležící za summu jedno sto třiceti rýn[ských] odprodal a přitom
sobě vymínil tu od vody ležící svjetničku a k tomu kúsek
zahrádky, jak svjetnička šířku obmezuje, až do jeho a manželky
smrti. Kdyby pak tato polovice domu prodána býti mněla,
tenkrát p[an] Stanislav jus prothymicios aneb předek míti má a
to se na všechny budoucí possessory vyrozumívá. Pročeš se jemu
Martinovi Krečimu za jeho vlastní a dědičný s tím od
starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové za opravu gruntu a placení císar[ských],
vrchnostenských [a] mněstských povinností pan Peter Gruner a
pan Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti obouch stran die
et anno ut supra.
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27 Dům Jana Sokola stolaře

f 222a

Letha 1577 nadepsaný Jan Sokol koupíc dům svůj za summu
275 zl ten jest zouplna docela zaplatil a žádnému za něj nic
dlužen není.
Letha Páně 1629 v outerý po neděli masopustní za
purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho Jakub Haflín
na místě Kateřiny manželky své prodal ten dům vejsadní v rynku
svrchu psaný se vším k němu od starodávna přináležejícím
příslušenstvím, též s jednou čtvrtí roli Sokolovskou
v Sedlském poli, s zahradou zelnou, s jednou štěpnicí za
Jašavou pod hatěmi, s jednou roubanicí před Jašavou, s jednou
roubanicí za pivovarem, s loukou na Velikej Danielovi
Tayberovi za summu 570 zl. Závdanku dáti má při středopostí
50 zl a druhý termín při s[va]tém Václavě 60 zl, ostatek summy
platiti má tímto spůsobem: letha přítomného při Vánocích 27 zl
1 gr 5 den ½ hal a potom polhocení míti bude za 5 leth pořad
zběhlých a po pěti letech platiti má každoročně při Vánocích
po 25 zl až do té summy vyplnění. Odevzdáno jest jemu to
všeckno za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Samuel Cibulka, Eliáš Tovačovský,
Ondřej Menšík, Simeon Franckh, Jan Pelikán a Pavel Jidíšek
S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a při s[va]tém Jiří Daniel
Tayber položil první termín závdanku za dům ut s[upr]a 50 zl.
Z těch peněz přijal Jakub Haflín 39 zl.
A Matouš Kopřivů na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jana
Kovaříka přijal 11 zl.
Item od letha svrchu psaného až do letha 1632 podle oučtu
z neb[ožtíkem] Jakubem Haflínem činěného vyplnil druhý termín
závdanku, totiž 60 zl.
Z těch peněz přijal Jakub Haflín 51 zl 7 gr 3 ½ den.
A do důchodů J.M.P. strážnických nebo[žtík] Václav
Vinošický, písař důchodní, protiv quitanci danej přijal,
protože Jakub Haflín do důchodů povinen byl 8 zl 23 gr
3 ½ den.
f 222b
Letha 1635 za purgkmistra Jana Šlechty dne 6. Martii
Daniel Tayber položil za dům svůj 11 zl.
Ty přijal Lukáš Větor protiv quitanci danej.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka dne 15.
Septemb[ris] Daniel Tayber pložil za dům ut s[upr]a 10 zl.
Ty přijala Johanka Větorová protiv quitanci od sebe danej.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy dne 15. Januarii
Daniel Tayber položil za dům ut s[upr]a 6 zl.
Ty přijal Šimon Podolský z města Třebíče, na kteréž
quitanci dána nejni.
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Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka dne aneb v pátek
před nedělí Smrtnou Daniel Tayber položil za dům ut s[upr]a
6 zl.
Ty přijala Johanka Větorová protiv quitanci od sebe danej.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Daniel Teyber
položil za dům svůj ut s[upr]a 10 zl.
Z těch přijala Johanka Větorová, jinak manželka Jana
Sobulského 6 zl.
A Šimon Podolský z Třebíče přijal 4 zl.
NB. Ty jsou vydány Eliášovi Elidlovi jakožto od Šimona
Podolského zmocněnému.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka Daniel Teyber
položil za dům svůj ut s[upr]a 6 zl.
Ty přijal Eliáš Elidlový jakožto od Šimona Podolského
zmocněný.
Letha Páně 1646 za purgkmistra pana Lorence Peypoldta
z poručení urozeného a statečného rytíře pana Jana Kluga
z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, po smrti
neb[ožtíka] Daniele Teybera prodán jest dům vejsadní
f 223a
v rynku po něm zůstalej (velice spustovaný, aby na další a
větší spustování nepřišel) se vším k němu od starodávna
přináležejícím příslušenstvím a z jednou čtvrtí roli
Sokolovskou v Sedlském poli, z zahradou zelnou, s jednou
štěpnicí za Jašavou pod hatěmi, s jednou roubanicí pod
Jašavou, s jednou roubanicí za pivovarem a loukou na Velikej
Balcarovi Voglovi za summu 300 zlm bez závdanku, polhocení má
tři letha užíti, po třech letech vyšlých platiti má každoročně
při Vánocích po 15 zlm až do summy vyplnění. Odevzdáno jest
jemu to všechno za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké
Jeho Milosti Páně i obecní p[an] Jiřík Praštěk, Tomáš Rojíček,
Matěj Žalud a Jan Sušický SRSaNR.
Na tom domě náleží peníze těmto:
Předních peněz panu Janovi Pullasovi na místě Kateřiny
manželky jeho 141 zl.
A ostatní peníze na splacení všelijakých reštů se
zanechávají, po neb[ožtíku] Danielovi Teyberovi zadržaných
159 zl.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a
spoluradních jeho položil Balcar Vogl dvojích peněz ročních za
dům ut supra z závdanku přijatého od Daniele Demeně, totiž
30 zlm.
Takové peníze zůstaly za Danielem Demeně, z kterýchž on
pořadný počet panu Janovi Pullasovi učiniti a z nich práv
bejti jmá.
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f 223b

Letha 1652 za purgkmistra pana Jiříka Praštka a
spoluradních jeho Balcar Vogl prodal dům ut s[uper]a vejsadní
v rynku se vším k němu od starodávna přináležejícím
příslušenstvím ze čtvrtí roli slove Sokolovská v Sedlském
poli, z zahrádkou zelnou, z jednou štěpnicí za Jašavou pod
hatěmi, z jednou roubanicí pod Jašavou, z jednou roubanicí za
piovarem a z loukou na Velikej Danielovi Demeně za sumu
370 zl. Závdanku jemu dal 50 zl, ostatek summy platiti má
každoročně při Vánocích po 15 zl. Odevzdáno jest jemu to
všeckno za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké
J.H.Mti i obecní Jan Slováček, Matěj Žalud, Veith Goster a Jan
Hertl SRSaNR. Stalo se v den Proměnění Pána Krista letha a dne
ut supra.
Leta 1655 dne 1. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického
podle poručení vrchnosti upouští se a vypisuje Demeňovi
poněvadž také vyhořel (po sražení za roli, štěpnice a
roubanice, i co závdanku dal, na čemž se nepassiruje a počítá
se to v summě 146 zl krom závdanku) na domě, který se šacuje
v 190 zlm i s závdankem, a tak se jemu po závdanku srazí
polovičně 95 zl, dopláceti má ještě nápadníkům 225 zl.
vložený a přivázaný list f 225a
Letha Páně 1697 dne 12. Februarii stal se kontrakt v kupu
domu mezi Janem Jonem a Urbanem Stoklasú u přítomnosti Pavla
Hrdličky a Jana Hlubockého za summu 170 zlr, jedno sto
rýnských se složilo při kupování toho domu a těch 70 rýnských
má složiti až v roce tohož dathum navrchu psaného, ale však
s tú výminkú, aby tu komoru v které krám zůstává, mohl užívat
svobodně až do smrti.
Item měděnný kotel v kamnech jemu zanechán i s vším
příslušenstvím, co k tomu domu patří.
Item co patří sirotkům neb[ožtíka] Balcara Fogla, to kupec
toho domu povinen platit, jak lejstra městské proukazují.
Item Joannes John zadává Urbanovi Stoklasovi na ten dluh
sirotkův Balcarovských na těch 50 zlr 8 kr jemu těch 70 zlr
upúští. A tak bude ještě povinen Urban Stoklasa Janovi Jonovi
62 zlr dáti. Stalo se dne a letha ut supra.
vložený a přivázaný list f 224a
NB. Tímto zápisem Urbana Stoklasa tato pamět se činí, tak
jakož ještě nejaká praetensi Pullasovská nahoře nezaplacená se
nachází, však on Jan John mlúvil, že na takovú praetensi má
quitanti, co jest vyplaceného a ty quitanti slíbil před lidmi
jemu Urbanovi vydati, aby jich sobě v zápis uvedl, že pak
podle svého slova takových quitanti vydati nechce. Z tej
příčiny se tato anotati činí, aby taková quitanti na Urbanovi
Stoklasu budúcně pohledávána nebyla, kdyby se jaký praetendat
Pullasovský našel, nýbrž na rodu Jonovském.
Act[um] na rathauzi města Stráž[nice] za p[ana]
purg[mistra] Johannesa Dašického a spoluradních jeho dne 13.
Januarii 1699.
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pokračování původních zápisů v knize f 227a
Letha 1653 Daniel Demeně položil za dům svůj dvojích
ročních peněz 30 zl.
Ty přijal pan Jan Pullas.
Letha 1657 dne 22. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského položil Daniel Demeně za dům svůj 10 zl.
Ty přijala paní Katheřina Pullaska dle quitanci
předestřené.
Písaři od vypsání svrchu psaných peněz položil actidenssi
26 kr 2 hal.
Letha Páně 1697 dne 5. Martii za purgmistra pana Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho téhož letha tak jakož Jan
Jon pojmouce sobě Magdalenu, vlastní ženu neb[ožtíka] Daniele
Demenisa, na tom domě zůstával. Kterého nemaje sobě připsaného
prodal Urbanovi Stoklasovi i ze vším k tomu domu od starodávna
příslušenstvím, jednú čtvrtí roli slove Sokolovskou v Sedlském
poli, z zahradú zelnú, z jednú štěpnicú za Jašavú pod hatěmi,
z jednú rúbanicú pod Jašavú, z jednú rúbanicú za pivovarem a
z lúkú na Velikej za summu 570 zlm. Závdanku dal 170 zlr, činí
na moravské zlaté 145 zlm 21 gr 3 den a k tomu, co tak sirotci
nebo[žtíka] Balcara Fogla, jakž zápis navrchu ukazuje, 50 zlm
na tom domě nápadu měli, to také, mimo 8 zlr, které pro sebe
Jan Jon přijal, tenž Urban Stoklas platiti jest přijal, jakž
kontract mezi nimi ukazuje.
f 227b
A tak až i těm sirotkom vyplatí těch 42 zlr rýnských, bude mít
vyplaceného 181 zlm 21 3/7 gr, ostatní summu platiti má ročně
po 15 zlm svrchu psaným nápadníkom Pullas[ovským] a obci. A
tak na poručení pana hejt[mana], jakž poručení psané ukazuje,
odezdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všeliké
p[an] Pavel Hrdlička, p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. letha a
dne ut supra.
NB. Pamět se činí, že Jan Jon sobě tou komoru, v kterej
krám zůstává, do smrti k užívání vyměňuje, na čemž obě strany
přestaly.
Item tak jakož Jan Jon z Elisem Grögrem strany tého domu
prv smlúvu než z Urbanem Stoklasem měl a takovú z ním náležitě
dokonal a rukúdáním dobrovolně zavřel, podle čehož ač sice on
takový kup praetendiroval, však jej jinšímu, totiž Urbanovi
Stoklasovi zaprodal a z poručení pana hejtmana témuž Urbanovi
Stoklasovi předce připsán jest. Pročež co tak témuž Elisovi
skrze to outrat per 10 zlr se vytahující causiroval, takové
jemu vyplatiti od datum zápise tohoto až do s[vaté]ho
Vác[lava] rukúdáním uvolil.
f 228a
Dne 2. Martii Urban Stoklasa položil sirotkom Balcara Fogla
4 zlr.
Ty oni k rukám svým přijali.

198
Leta 1700 dne 24. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních po učiněném oučtě našlo se, že
Urban Stoklas sirot[kům] Balcara Fogla do nynějšího datum
vyplatil 26 zlr. A tak ještě bude jim zůstávat dlužen 20 zlr,
Anči 16 zl a Zuzce 7 zl, za které podle jeho uvolení má jim
dát z nového obilí z následujcího užitku.
Leta 1701 dne 20. Ap[rilis] za purg[mistra] p[ana] Jiř[íka]
Peldřimovského Urban Stoklas předstoupíc na rathús města
Stráž[nice] ze sirot[ky] Balcara Fogla, náležitý účet s nimi
učinil, že svrchu psaných 20 zlr jim patřících náležitě a
zplna zaplatil. Stalo se dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1701 dne 13. Junii za purgmistra p[ana] Jana
Dašického a spoluradních téhož letha Urban Stoklas majíce
z gr[untu] ut s[upra] k obci městskej 233 zlm 8 gr 3 den na
leta zplacovati, takové peníze, jsouc toho času obec velmi
potřebná na zaplacení dluhu p[anu] faráři, co na výplatu roli
obecní obci poučil, zkoupil za 30 zlr. A tak se jemu
f 228b
táž summa za zaplacenú zde vypisuje, totiž 233 zlm 8 gr 3 den,
a obec strážnická nic více na tom domě co pohledávati míti
nebude. Stalo se dne a leta ut s[upr]a.
Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za
příjem.
NB. Pamět se činí, že pozůstalá vd[ova] po nebošt[íku]
Urbanovi Stoklasovi Dorota spolu i z nastalým manželem svým
Filipem Černým tomu dokonale místo a vůli dali, aby Magdalena
Ondrúšková, švagrová jejich, tej roubanice, která leží u
výhonu k Nedvědímu ocasu vedle Jana Juráska a p[ana] Broše,
tak jak ji její neb[ožtík] bratr Urban za živobytí svého skrz
všeliké dobrodiní od ní jemu prokázané slíbil a zadal a
k užívání odvedl, do smrti svej užívala a po smrti její zasej
při gruntě zůstala. Nadto všechno nadepsaná Dorota spolu
z manželem svým Filipem nadepsanej Mandaleně, švagrovej svej,
na prokázání jejího dobrodiní zanechávají jí k užívání do její
smrti polovic zelnice k domu patřící na Písečnicích a po smrti
její též aby při domě zasej zůstala.
f 229a
A protož se tato pamět činí k tomu konci a cíli, aby nadepsaná
Mandalena tejž rúbanice a zelnice bez překážky všelikej do
smrti svej užívala a to aby rušeno nebylo. Act[um] na rathauze
města Strážnice za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a
spoluradních jeho dne 27. Feb[ruarii] a[nno] 1705.
Letha Páně 1714 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Carla
Kayzera a spoluradních toho času jakož jest grunt ut supra
pozůstal po neb[ožtíku] Urbanovi Stoklasovi v držení pana
Pfilipha Černého a Dorothy manželky jeho, předtím manželky
jmenovaného neb[ožtíka] Urbana Stoklase, pod fidei commissum
jakožto u vzláštní douvěrnosti poručníků nařízených až do
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zrostu sirotka Joannesa Stoklase, vlastního syna neb[ožtíka]
Urbana Stoklase, kterémužto jmenovaný grunt nápadním právem po
svém neb[ožtíku] otci naprotiv matce svej Dorotě splacení
třetího právy vyměřeného dílu ze vším k němu přináležejícím od
starodávna příslušenstvím, totiž ze čtvrtí roli obsahující
v sobě 16 ½ h[onů], totiž pod tihelňú 3 h[ony], nivkú pod
tihelnú 3 [hony], pod Malým lánem 4 h[ony], za Svačinovskú
bránú 4 h[ony], za potoky vedle Malej Kučovaniny 3 h[ony],
nivka za Skalickú bránú 2 ½ h[onu], zelnicú polulánnú na
Písečnicích, jednú lúkú pod hatěmi u lávek,
f 229b
jednú štěpnicí u hatí vedle Pavla Smaženky, jednú rúbanicí
vedle sirotků Juráskovských u výhonu a jednú rúbanicí u
Nekřtěnky dle rozdílů pod datum 16. Febr[uarii] 1705 roku
učiněných připadl. O takový grunt spolu i ty jmenované
appertimentzi přijdouce k zrostu a rozumu svému pozůstalý
sirotek jmenovaný Jan Stoklas na rathauzi města Strážnice se
jest ohlásil a aby jemu od pana očíma svého k budoucímu
užívání jeho postoupen byl, šetrně jest žádal. Což předestřeno
jsouce panu Pfiliphovi Černému a manželce jeho Dorotě, grunt
ten sice popustiti neodporoval, však ale naprotiv tomu
vynahražení outrat vzniklých na vystavení na něm
praetendiroval, v příčině jehož, ano i všelikých jiných
praetensi v inventáři a nahoře podotknutých rozdílech
zavřených prve obě ty litijirující strany na přátelské
porovnání podalo, kteří se taky přátelsky a dobrovolně
porovnali a jmenovaný p[an] Pfiliph Černý od všechnej tej za
vystavení praetendirující summy upustil. Naprotiv tomu Jan
Stoklas
f 230a
jemu dva koně, v tom podobně rozdílu jemu patřící, poněvadž
skrz tu nešťasnú vojnu skrz zloděje k zmaření přišli, prohlédl
a odpustil a užitky polní v tomto 1714 roku utěžené každá
polovičně aby vzali, též ze štěpnice otavu ještě letos aby
p[an] Pfiliph Černý vzal, naprotiv tomu na ty rola zimní osetí
jemu Joannesovi zaseti pomohl, se domluvili. Na kterejžto
smlúvě poněvadž obě strany dobrovolně a přátelsky přestaly,
týž naadepsaný grunt se odvádí a připisuje často psanému
Joannesovi Stoklasovi za vlastní a svobodný v summě, jak
předtím byl 570 zlm. Kteroužto summu poněvadž Urban Stoklas
(okrom 71 zlr, které však kdyby k zaplacení přijíti měly, ne
na držiteli gruntu toho, ale na potomkoch Jana Jona
pohledávati se mají, jak toho zpředu přiložený pamětní zápis
vysvětluje) vyplatil. Pročež jemu dva díly se za zaplacené
vypisují, toliko matce svej Dorotě na místě verunkových peněz
třetího dílu přicházejících 80 zlr 40 kr hotových peněz
zaplatiti povinen jest.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Eliáš
Grögr a p[an]
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f 230b
Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran
d[ne] a letha ut supra.
Pamět se činí, že dle společného domluvení contrib[uci] za
rok 1714 každý polovic platiti má.
Vejnos práva na rozepři stalú naprotiv porovnání mezi sirotky
Stoklasovými ut supra
Dne 18. Novembris 1719 předstoupila před ouplné právo
Magdalena Ondrúšková nyní Weinerová žalujíce na Philipa
Černého, že ji on Philip v nějakej mezi nimi stalej vádce
naříkal, že ona ženu jeho předtím Stoklasovú i ze sirotkem
jejím oblúpila, což on Philip Černý předvolán jsouce nepamětí
se vymlúval. Však že ona to psaným svědectvím Matěje Škody
provedla, pročež opatrnost páni odpros jemu, aby tejž
Magdaleně složil, uložili a aby nikdy vícej toho jí nevyčítal,
což jedenkrát právem k porovnání přišlo, nezdráhal, pod pokutú
obci 2 zlr zakázáno dle práva. Stalo se d[ne] a letha ut
supra.
f 231a
Letha Páně 1744 dne 4. Decembris za purgkmistra ten čas
opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času slovutný
pan Antonín Havlíček písebně dokázal skrze domluvení s panem
nebo[žtíkem] Burešem pod datum 8. Novembris 1741, že ten dům
ut supra proti půjčeným 220 zlr kterejkoliv čas podle vůle
jeho nebo k němu sáhnouti nebo komukoliv prodati právo míti
má. Podle toho domluvení slovutnému panu Antonínovi Havlíčkovi
v tej summě se nyní připisuje a dědičně odevzdává. Stalo se
anno et die ut supra.
Letha Páně 1746 30. Junii za purgmistra p[ana] Eliáše
Gröger a spoluradních toho času majíce slovutný pan Antonín
Havlíček, jak zvrchu psáno stojí, dům ten ut supra připsaný a
odevzdaný, takový p[anu] Šimonovi Kremerovi za hotovou summu
430 zlr spolu ze vším k němu patřícím právem a příslušenstvím
odprodal. Protož tenž dům jmenovanému p[anu] Šimonovi
Kremerovi jakožto zcela vyplacený za vlastní a dědičný se
připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu domu a odpravování povinnosti p[an] Eliáš
Gröger a P[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N. Stalo se anno et die
ut supra.
Přípis Lorenca Kratochvíle
Leta Páně 1777 dne 28ho Junii za purgmistra pana Antonína
Košvic a spoluradních jeho toho času majíce vejš jmenovaný
Šimon Kremer dům ut supra titulo emptionis sobě připsaný a
pořadně odevzdaný,
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f 231b
takový po smrti jeho dědičným právem na manželku jeho Marianu
jest připadl, která taky nedajíce jej sobě připsati až do svej
smrti užívala. Pominúce se ale i ona zmíněná Mariana ovdovělá
Kremrová podle testamentu de dato 21. Novembris [1]775 et
publicato 5ho April[is] ten dům zase synovi svému Patru
Tomášovi Kremerovi, na ten čas localnímu caplanu znorovskému,
jest odporučila. Poněvadž ale on Pater Thomáš Kremer jakožto
osoba duchovní domu toho držeti, jej opravovati a praetanda
zbývati obtížno sobě býti viděl, odprodal jej zase z čistej
vůle svej Lorencovi Kratochvílovi stolaři městskému vedle
contractu de dato 3ho Junii [1]777 za summu 397 zlr ze vším od
starodávna majícím právem [a] s tím povolením, aby on Lorenc
Kratochvíla do tohož domu v pořadné držení uveden byl. Podle
čehož taky jemu Lorencovi Kratochvílovi týž dům za vlastní,
volný a dědičný [se] tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských,
vrchnostenských i městských povinností pan František Gatty a
pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
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Letha 1595 nadepsaná Veronika má dům svůj po n[ebožtíku]
Václavovi Bzeneckým manželu svým v dílu svém [za] 270 zl ujatý
a zoupla docela zaplacený.
Letha Páně 1606 na den s[vatéh]o Jana Křtitele již po smrti
Pavla Roušečníka a po zkáze od nepřátel jakož jest byla ulička
mezi stavením Martina Duchoňka a nebo[žtíka] Pavla, která byla
na škodu oběma těm grunthům, ano i příčinou k nejedněm věcem
scestným nevážných lidí, týž Martin Duchoněk předstoupiv před
pana purgmistra [a] pány a to přednesši za to žádal, aby jemu
dovoleno bylo takovou uličku zastavěti a trámy stavení svého
na tu zeď, kteráž nebo[žtíka] Pavla Roušečníka byla, položiti.
Což pan purgkmistr a páni majíce ve svým uvážení skutečně to
vyhledali, že na větší škodu ta ulička byla nežli k dobrému
užitku a že to s lepším ziskem sirotka a budoucích držitelův
toho grunthu bude. Tak sou učinili a Martinovi Duchoňkovi
k tomu dovolili, však na ten jistý spůsob, aby Martin sám
povinen byl po tý straně mezi těmi grunthy žleb na svůj náklad
zpravovati dáti, a to nyní i na časy budoucí i s potomky svými
a jinými držiteli domu toho. Nadto nade všecko Martin Duchoněk
sirotkům nebo[žtíka] Pavla Roušečníka za to pohodlí podli
uznání právního dal 6 zl hotových. Stalo se při právě v městě
Strážnici za purgmistra Martina Rožumberskýho a spolu pánův
radních jeho letha a dne ut s[upra].
Nadepsaný dům po vpádu již zhořelý prodán jest Jakubovi
Adamovi z Šumberka s jednou štěpničkou za Starým městem a
s jednou roubanicí též za Starým městem, též jednou loukou na
Veliký za summu 150 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 5 zl,
platiti ho má, když se jiní požárové
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platiti počnou, při Vánocích po 8 zl až do vyplnění summy
napřed psaný. Odevzdán mu takový požár i s věcmi nahoře
psanými za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravu, jeho placení i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Tobiáš Sloup,
Jan Šmalcíř, Jan Přerovský, Adam Kalina lazebník a Martin
Drešer SRSN. Stalo se za purgmistra Bartholoměje Šlechty a
spoluradních jeho v outerý po Narození Panny Marie letha Páně
1607.
Ten svrchu psaný závdanek přijal pan purgmistr a páni na
sirotky Václava Roušečníka.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub Adam
položil za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Roušečníka 4
zl.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub
Adamů za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Roušečníka 4
zl.
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Letha Páně 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa podán jest
dům ten svrchu psaný s jeho příslušenstvím, totiž s jednou
čtvrtí roli v Sedlském poli, s štěpnicí a s roubanicí za
Starým městem, s jednou loukou na Velké Blažejovi Čápovi jinak
Mlčiznovi za summu 270 zl. Závdanku dal 25 zl, platiti ho má
počna při posudku nejprve příštím po 15 zl až do vyplnění
summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení, opravování, povinnosti JM Páně i
obecní Simeon Bla[na]řů, Tobiáš Řemenář, Jan Hulínských, Adam
Kalina a Jakub Zámečník SRSN. Actum.
Z toho domu náleží placení osobám těmto:

Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, nápadu po
s[irotcích] n[ebožtíka] Pavla Roušečníka za dům a půl čtvrti
roli i za jiné věci 179 zl 15 gr. Přicházeti jim má ročně po
10 zl.
f 236a
Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého, za půl
čtvrti roli, za půl roubanice a za půl louky na Veliké 52 zl
15 gr, placení ročně po 5 zl.

S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Adama Šumberského na posledních
penězích vydělaných za opravu požáru a stavení jeho 13 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažej Čáp
položil za dům svůj peněz ročních 15 zl.

Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Václava Roušečníka nápadu
jemu náležitých 10 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Blažej Čáp za dům
svůj peněz 15 zl.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Václava Roušečníka nápadu
jemu náležitých 10 zl.

Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažej Čáp
položil za dům svůj ostatek svrchu psaný 15 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Roušečníka 10 zl,
neb Václava Roušeč[níka], a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Bzeneckého 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
Blažeje Čápa za dům a statek 15 zl.

Z toho dáno na s[irotky] n[ebožíka] Václava Roušečníka 10 zl a
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého 5 zl.
Leta Páně 1616 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho po smrti
nebožtíka Blažeje Čápa podli rozdílu statku po něm zůstalého
Eva vdova ujala dům svrchu psaný s loukou na Veliké,
s štěpnicí u Bakovice, se 2 roubanicemi za Starým městem a se
čtvrtí roli činžovou v Sedlským poli i s zahrádkou zelnou,
s achtelem vinohradu v Horní hoře, též s achtelem vinohradu

v Zadní hoře
dobytkem a s
statku téhož
10 gr 2 den.

za Svárovy, s šatemi choděcími, krávami, svinským
jinými domovními věcmi, jakž se to všecko při
Blažeje Čápa rozepsáno nachází, v summě 911 zl
Z toho sobě srazila dílu svého 394 zl 19 gr 4 den
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ostatek dopláceti má, což přes díl svůj toho statku převzala,
všeho 516 zl 20 gr 5 den, placením od letha 1617 po 22 zl.
Odevzdáno jest jí to všecko za volné a svobodné.
Rukojmě má zastaviti.

Zastavil rukojmě tyto: Jakuba Bučovskýho, Balcara Teybera,
Mathouše Martinkového, Václava Chládka, Adama Hrušky a Jiříka
Medláčka S.R.S.N.
Ta summa, kteráž se z toho domu a za ty věci při něm napřed
rozepsané, za roli i za vinohrady doplatiti má, náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka 129 zl 15 gr,
placením od letha 1617 po 10 zl.
Nápadníkům Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Vácslava Bzeneckýho 27
zl 15 gr, placením od letha 1617 po 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Adama Šumberskýho, když se
napřed psaným sirotkům a nápadníkům vyplatí, vyplniti se má
13 zl.
A naposledy s[irotkům] n[ebožtíka] Blažeje Čápa ostatek té
summy, totiž (neuvedeno), placením od letha 1617 po 7 zl.
A když se napřed psaným sirotkům a nápadníkům všecka summa
vyplatí, tedy platiti má na psaný sirotky Blažeje Čápa zouplna
po 22 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Vácslav Farář
z Přerova pojmouce sobě za manželku Evu napřed psanou ujal ten
dům i se všemi věcmi při něm rozepsanými v té vejš psané summě
a má dopláceti za to všecko, což Eva manželka jeho dopláceti
měla, placením od letha ut s[upr]a po 22 zl. Odevzdáno jest
jemu to všecko za volné a svobodné.
Rukojmě za placení i jiné všelijaké povinnosti Martin
Rotkircher, Jiřík Hulínský, Jan Jaroslavský a Šimon Tesařů
S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a pložil Vácslav Farář za dům a
statek přijatý 22 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka
zl.
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Na nápadníky Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Vácslava Bzeneckýho
dáno 5 zl.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa 7 zl.
f 237a

Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Vácslav Farář
položil za dům a statek převzatý ročních peněz za rok 1618
22 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka
10 zl.
Na nápadníky Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Vácslava Bzeneckýho
dáno 5 zl.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny dáno 7
zl.
205
Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového a spouradních
jeho po smrti Václava Faráře poněvadž týž dům požár svrchu
psaný za několiko leth pořád pustý zůstával a žádného stálého
hospodáře neměl, z té příčiny pan purgkmistr a páni radní
města Strážnice nechtějíc, aby do konce na spuštění přišel,
prodali týž dům se vším k němu od starodávna příslušenstvím,
totiž s jednú čtvrtí roli v Sedlským poli, z štěpnicí u
Bakovice, se dvěma roubanicemi za Starým městem, s lúkú na
Veliké nad hatěmi lideřovskými a z zahrádkú zelnou Martinovi
Mrázkovi Mezdříčskému za summu 431 zl 20 gr 5 den bez
závdanku, platiti jej má počna letha 1631 při každých
posudcích po 22 zl. A což Václav Farář na něm vyplaceného měl,
totiž 44 zl, to jest jemu od p[ana] purgkmistra a spoluradních
jeho puštěno. Odevzdáno jest jemu to všecko za volné a
svobodné.
Rukojmě za placení, stavení a opravování téhož domu i jiné
všelijaké povinnosti J.M. Páně i obecní Mathouš Martinků
rychtář, Lukáš Marků, horný města Strážnice, Jan Hulínský,
Martin Mráz a Simeon Frankh S.R.S.a N. Actum ve středu před
památkú s[vatéh]o Václava letha a za purg[mistra] svrchu
psaného.
Letha Páně 1631 za purgkmistra Jana Šlechty a spoluradních
jeho jakož jest na domě ut s[upr]a Pavlovi, synu nebo[žtíka]
Václava Roušečníka, po nebo[žtíku] Pavlovi Roušečníkovi
strejci jeho náleželo summmy peněz 109 zl 15 gr, takové peníze
prodal jest Martinovi Mrázkovi, toho času rychtáři města
Strážnice, držiteli téhož gruntu za summu hotových peněz 32 zl
21 gr. Actum dne 12. Januarii letha a za purgkmistra ut
s[upra].
A tak Pavel Roušečník na tom domě nic víceji nemá, ani
potomkové jeho.
f 237b
Letha a za purgkmistra napřed psaného tímž spůsobem jakož jest
na domě ut s[upr]a Martinovi Havlíčkovi po manželce jeho
Juditě, dceři nebo[žtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny, nápadu

náleželo předních peněz 50 zl, takové peníze prodala jest
Martinovi Mrázkovi ut s[upr]a za summu hotových peněz 10 zl.

Kterýchžto 10 zl Martin Havlíček na místě manželky svý přijal.
Actum letha a dne a za purgkmistra ut s[upr]a.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních
jeho Martin Mrázek Mezřícký, držitel toho času téhož gruntu ut
s[upr]a, předstoupíc na rathauze města Strážnice před
purgkmistra a radu, to jest šetrně přednesl, kterak ukoupíc
týž dům požár velice zkažený a na spustování přišlý, hned toho
času při tehdejším ouřadu toho jest náležitě pohledával, aby
jemu z tejž summy nějaká částka na placení ulevena byla. Na
jehož žádost byla jemu odpověď dána: Co se sirotkův a
nápadníkův živých, jako Pavla Roušečníka a Judity Mlčiznový
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dotejče, že z jejich nápadu nic jim učiniti a upustiti možné
nejni. Co se pak spravedlnosti předně nápadníkův Jana,
s[irotka] n[ebožtíka] Vácslava Bzenecskýho, kteréž se v summě
17 zl 15 gr, a potomně s[irotků] n[ebožtíka] Jakuba Adama
Šumberského, kteréž se na posledních penězích v summě 13 zl
nachází (o kterýchž sice nápadnících jedněch i druhých do
konce žádnej vědomosti nejni), že při dalším jeho připomenutí
(pokudž se již nápadníci na takovou spravedlnost natahovati
nebudou) žádosti téhož Martina Mrázka že odporní býti
nechtějí.
f 238a
Podle čehož často psaný Martin Mrázek letha a za purgkmistra
ut s[upr]a takovú žádost svou šetrně jest obnovil a aby jemu
takové peníze za vlastní připsány byly, uctivě žádal.
K jehožto uctivé žádosti týž purgkmistr a radní města
Strážnice tak jsou se laskavě sklonili a takových 30 zl 5 gr
jemu passirovali a za zaplacené připsati poručili. Actum letha
a za purgkmistra ut s[upr]a.
Letha Páně 1640 dne 21. Augusti za purgkmistra Jiříka Praštka
a spoluradních jeho Hans Beer soukeník prodal jest svrchu
psaný dům Michalovi Weberovi za summu svrchu psanú, totiž 278
zl mor[avských] 1 gr 3 den. Závdanku jemu dal 9 zl 17 gr 1 den
a co jmenovaný Beer na něm zaplaceného jměl, totiž 6 zl, ty on
Weberovi pustil, a tak nic více na tom domě nemá, platiti jej
má počnouc při posudcích roku 1641 každoročně po 6 zl a k ubci
při s[va]tým Jiří po 5 zlm a při s[va]tým Václavě po 5 zlm.
Odevzdán jest jemu z jednou štěpnicí za Bakovicí za volný a
svobodný.
Ruko[jmě] za placení, stavení a opravu téhož domu i povinnosti
všelijaký J.H.M. i obci Jiřík Ratibořský, Pavel Nešporek
S.R.S.A N. Actum na rathauzi města Strážnice letha a dne ut
sup[ra].

Dne 21. Aug[usti] položil Hans Beer za dům svůj za purgkmistra
ut s[upr]a 6 zlm.
Ty peníze přijal Martin Havlíčků na místě manželky své za rokh
1639.
f 238b
Letha 1642 za purgmistra Martina Mráze položil Michal Weber
dvojích peněz ročních za dům svůj, který od Martina Havlíčkova
za 6 zlm na sobě i na domě svém zkoupil 12 zlm.
Ty 6 zlm přijal Martin Havlíček ut s[upr]a.

Letha Páně 1651 den památný s[vaté]ho Benedikta, to jest 21.
dne měsíce března, za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho Michal Weber prodal jest svrchu psaný dům
z jednou štěpnicí za Bakovicí a se vším k němu od starodávna
příslušenstvím Janovi Hertlovi za summu 278 zl 1 gr 3 den.
Závdanku jemu dal 30 zl a cokoliv Michal Weber na témž domě
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zakoupeného a zaplaceného měl, to jest Janovi Hertlovi pustil,
ostatek summy platiti má počna letha 1652 každoročně po 6 zl
při každých posudcích a k obci městské téhož letha při
s[vaté]m Jiří po 5 zl a při s[vaté]m Václavě po 5 zl. K tomu
též přidává jemu jeden stůl. Odevzdáno jemu to vše za volné a
svobodné.
Rukojmě za opravu domu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M.
i obecní Jiřík Praštěk, Václav Borster, Lazar Gatty a Gregor
Stohr S.R.S.a N.R. Stalo se letha a dne ut supra.
f 239a
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického
při posudcích podle poručení vrchnosti vyhoříce dům Jana
Hertla, sráží se jemu jako jiným polovici vyjímaje štěpničku
v 8 zlm, totižto v summě 120 zlm.

Letha Páně 1683 dne 31. Martii za purgkmistra pana Martina
Frantzka a ouplný rady Veronika, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Janovi Otrubovi, majíce nápadu na domě ut supra
234 zl po neboštíkovi otci svém Martinovi Mrázkovi, ačkoliv
v mladosti své jinde vychována a týž dům pro nehlášení se
k obci připsán byl, nicméně poněvadž se z něho k obci nic
neplatilo, protož dotčená vdova na obci k pohledávání nic
nemaje téhož domu pořadem práva zmocniti se uctivě žádala.
Prohlídajíce však na svou i cizí sirobu, od přísnosti práva
milosrdně upustila a 30 zlm sitokům n[ebožtíka] Jana Hertle
spláceti dobrovolně se uvolila. Z kteroužto závadou nadepsaný
dům z jednou štěpničkou za Bakovicí synu svému Janovi
Otrubinovi odevzdala v summě 264 zlm, s tím jej ze všeho
statečku svého vybývajíce. A tak se jemu vypisuje svrchu psaný
nápad, totiž 234 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu domu, všeliké povinnosti panské i obecní pan
Martin Frantzek, Pan Lukáš Tomaník S.R.Sp.a N.
Letha Páně 1683 dne 31. Martii za purgkmistra ut supra pan Jan
Otrubiny položil za dům svůj na vyplacení 30 zlm sirotkům
n[ebožtíka] Jana Hertle 5 zlm.
Ty přijala Eva vdova Hertlová.

NB. Při tomto zápisu tato pamět se činí, že svrchu psaný zápis
roku 1655 nic neplatí pro příčinu, že ten dům všechen pustý
jest.
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Jakož pan Joannes Otrubiny, držitel gruntu ut s[upra],
z šetrné žádosti před ouplnú radu jest předstoupíce náležitě
proukazuje, kterak předek jeho neb[ožtík] Jan Hertl pro
nemožnost a velký potřeby jeho od domu ut s[upra] kus zahrádky
až po stodolu p[ana] France Milotského bez povolení práva,
namajíc na něm dost málo zaplaceno, odprodal. Ačkoliv od mnoha
leth jsouc dům pustý žádný se na to nenatahoval, nyní pak
dosednouc svrchu psaný p[an] Joannes Otrubin chtíce v plnosti,
tak jak vše k tomu domu patřilo, míti, od ouplného ouřadu se
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za spravedlivé uznává, že co spravedlivě k tomu domu patří,
držitelé těch kusů zahrádek postoupiti mají a musí, poněvadž
předek do knih purgkrechtních že na časy budoucí to bez
hindrování jest odprodal, sobě to zaopatřiti nedal. Nicméně
často psaný p[an] Joannes Otrubiny bude povinen z uvážení
práva těm držitelům, co tak předkové jejich za to dali,
vynahraditi a tak bude míti tenž p[an] Joannes tou zahrádku,
jak prve slušelo, sobě jakožto spravedlivú k užívání odevzdanú
a volnú na nyní i časy budúcí. Stalo se purgkmistra p[ana]
Václava Žarůška a radních jeho dne 3. Martii 1688.
f 240a
Letha 1688 dne 31. Martii za purgkmistra p[ana] Václava
Žarůška a radních jeho nadepsaný p[an] Joannes Otrubiny
vynavrátil z uvážení práva za takovú zahrádku hotových 3 zl
mor[avských] Václavovi Kaštanovi, které se za zaplacené
vypisují, totižto nápadu Hertlového 3 zl mor[avské].
Item toho datum majíce p[an] Václav Žarůšek na místě
manželky své za pozůstalou vdovú po neb[ožtíku] Janu Hertlovi
10 zl, za loj dlužno maje táž vdova k dobírání na tomž domě
22 zl mor[avských], za takový dluh položil p[an] Joannes
Otrubin na místě vdovy témuž V[áclavovi] Žarůškovi hotových
6 zl. A tak se vypisuje z těch 22 zlm za zaplacené 8 zlm 17 gr
1 den, a tak zůstává dopláceti 13 zlm 12 gr 6 den.
f 240b
Letha Páně 1596 dne 8. Novembris za purgmistra pana
Mikuláše Hrdličky a spoluradních téhož času pan Johannes
Otrubiny prodal ten dům ut supra sestře svej vlastní Anně

Steinmayerce v tej summě, jakž jej sám sobě odevzdaný měl
264 zlm se vším k němu od starodávna přináležejícím
příslušenstvím. Závdanku položila hned při odevzdávce, které
on p[an] Joannes Otrubiny ze summy zaplacený daroval 30 zlm,
ostatní summu povinen bude platiti při posudcích ročně po
10 zlm. A tak se jí ten dům za volný a svobodný připisuje a
odevzdává.
Rukoj[mě] za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an]
Mikuláš Šašek a p[an] Václ[av] Žarůšek Sl.R.S.a Ne. letha a
dne ut s[upra].
NB. Nadepsaný p[an] Johannes Otrubin vymiňuje sobě při témž
domě sklep a světničku suchú, aby těch věcí mohl k svému
užitku obraceti, dokud nadepsaná summa vyplacena nebude.
f 241a
Letha Páně 1697 dne 11. Septemb[ris] za purgmistra p[ana]
Jiříka Peldřimovskýho a spoluradních téhož letha nemohouce
Anna Steinmayerka na tomž domě pro nemožnost svou delej
zůstávati a povinnosti zbejvati, prodala jej i ze vším k němu
od starodávna příslušenstvím, z jednú štěpničkú za Bakovicí
Elisovi Grögerovi jinak Řehovi za túž summu, jak jej sama
připsaný měla 264 zlm bez závdanku, placením každoročně
nápadníkom při držaných posudcích, když se jinší domy platiti
budú, po 5 zlm. Odevzdán jemu ze vším tím za volný a svobodný.
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Rukojmě za zvelebení domu a povinnosti p[an] Johanes Dašický a
pan Matys Navrátil SRSVN. Stalo se dne a letha ut sup[ra].
Nápadníci jsou tito:
Pan Johannes Otrubiny mimo nákladu na stavení 220 zlm 17 gr 1
den.
Nápadníci Hertlovští 13 zlm 12 gr 6 den.
Anna Steimayerka 30 zlm.
Item letha a dne ut supra tak jakož uroz[ený] pan Johannes
Otrubiny 220 zlm 17 gr 1 den
f 241b
mimo nákladu na stavení na tomž domě svej jistej praetensi
měl, takovú praetensi i ze vším nákladem, co na stavení
vynaložil, sprodal nadepsanému Elisovi Grögerovi jinak Řehovi
za summu hotových 150 zlr. A tak nadjmenovaný pan Johanes
Otrubiny na tom domě nic více co praetendirovati míti nebude a
nadepsanému Elisovi za zaplacené se vypisuje těch 220 zlm 12
gr 1 den. Stalo se dne a letha ut supra.
Item téhož letha dne 1. Octob[ris] za purgmistra a
spoluradních ut supra Elis Grögr jinak Řeha proukážíc, kterak
on svrchu psanú praetensi Carlovi Hertlovi náležitě spokojil a
zaplatil, pročež se jemu také táž summa, totižto 13 zl 12 gr 6
den zde za zaplacené vypisuje. A nápadních Hertlovští nic více

na tom domě co praetendirovati nemají. Stalo se dne a letha
svrchu psaného.
Letha Páně 1719 d[ne] 11. Decembris za purgmistra p[ana] Pavla
Hořáka a spoluradních jeho majíce Anna Steinmayerka na gruntě
ut supra 30 zlm praetendirovati a majíce zase Eliáš Grögr
f 242a
na gruntě Anny Steinmayerky v Zákostelní ulici Nro 41 po svém
tchánu Jiříkovi Peldřimovském nomine uxorio dědictvím sobě
odkázané 43 zlm 11 gr 4 den alb, takové oboje mající praetensi
jednu protiv druhej transajirovali a Eliáš Grögr jí Anně
Steinmayerce těch na jejím domě majících 43 zlm 11 gr 4 den
alb za ty jí na domě jeho patřící 30 zlm postoupil. A tak Anna
Steinmayerka na gruntě ut supra nic více praetendirovati míti
nebude, nýbrž Eliáš Grögr má grunt svůj docela a zouplna
zaplacený. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch
stran.
Solutunm.
Přípis domu p[ana] Johanesa Königa
Letha Páně 1753 dne 15. Octobr[is] za purgkmistra pana
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a teho času radních jest p[an]
Eliáš Gröger svůj mající dům vedle Šimona Krömra z jednej a
Martina Formánka druhej strany v okršku rynku ležící a
v ničemž nezávadný, p[anu] Johanesovi Königovi ze vším od
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starodávna majícím právem za summu hotových peněz dvě sta
rýnsk[ých] odprodal. Při kterém prodaji p[an] Eliáš Gröger
sobě vyňal
f 242b
do svej smrti bydlení svobodné míti v tej na dvoře sednici a
kuchynce, pak vedle tej sedničky maštálku pro s.v. krávy a na
dvoře na svý outraty moct vystavět malý chlívek pro pár
ušípaných. Kdežto mezi něma učiněna domluva, kdyby p[an]
Johanes König se z p[anem] Eliášem Grögrem aneb manželkú jeho
skrs vyšlou nejakú rozepři se srovnati nemohli, tak p[an]
Johannes König za takovú výminkou 30 zlr p[anu] Eliášovi
Gregrovi složit povinen bude. Nicméně kdyby skrs nešťasný oheň
ze strany p[ana] Eliáše Gregra vyjíti mněl a nejenom jeho
vyňaté stavení, nýbrž i p[ana] Johanesa Königa předek zhořel,
tak těch 30 zlr za výminku vysazené in vim refusionis obojího
stavení a vystavení p[anu] Johanesovi Königovi připadnousti a
nikoliv k zaplacení přijíti nemají. Však ale kdyby od souseda
voheň vyjíti a p[ana] Eliáše Grögra výminka zhořeti mněla,
takového stavení opravu nyní jmenovaný p[an] Eliáš Gröger na
svoje outra ty zase vystaviti se zavazuje, vyjímajíc sobě
kdyby předek p[ana] Johanesa Königa
f 242(!)a

vyhořel, aby svoje stavení přední p[an] König vystavěl. Pročež
z nadpřednesenú domluvú a výminkú se nadjmenovaný dům p[anu]
Johanesovi Königovi docela čistý a žádnýma dluhama nezávadný
se za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých],
vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Pfiliph a
p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti
obojích stran.
Notandum. Dne 19. Aprilis 1754 roku p[an] Eliáš Gröger ze svej
dobrej vůle od nadpředepsanej výminky dobrovolně odstoupil, za
kterú výminku p[an] Johanes König u přítomnopsti p[ana]
Henricha Vil[éma] Bartelsmana p[anu] Eliášovi Gregrovi třiceti
rýnsk[ých] odpočítal. Takže p[an] Eliáš Gröger ani jeho
manželka a potomci na tom domě žádnú praetensi nemají.
Přípis domu Jana Tománka
Leta Páně 1762 dne 9. Decembris za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních téhož času majíce p[aní] Theresia
Königová dům po manželovi Johanesovi Königovi v okršlku rynku
vedle Šimona Kremena z jednej a France Molera z druhej strany
ležící,
f 242b
takový ze svej dobrovolnej vůle Janovi Tománkovi za summu tři
sta padesát rýnských, pravím 350 zlr, odprodala. Z kterej
summy Jan Tománek vd[ově] Königovej hned 250 zlr zaplatil,
ostatní 100 zlr za Janem Tománkem až do s[vatého] Jiří 1763
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zůstanú bez interess, jakož taky Jan Tománek se zavazuje
takový 100 zlr do s[vatého] Jiří 1763 roku vd[ově] Königovej
zaplatiti. Přitom sobě vd[ova] po Janovi Königovi vymiňuje
svobodné bydlení spolu s Janem Tománkem až do s[vatého] Jiří
1763 roku, obzlášť ale až k tej časi jednu komoru. Pročež se
nadjmenovaný dům Janovi Tománkovi za jeho vlastní, volný a
dědičný z tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a
odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko]
král[ovské], vrchnostenský i městský pan Joseph Svoboda a
p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne
a roku ut supra.
Přípis p[ana] Engelberta Tingelberta koupeného domu
Leta Páně [1]769 dne 30. Augusti za purgmistra p[ana] Carla
Večeřa a spoluf 243a
radních toho času majíce neboš[tík] Jan Tománekh dům v okršku
rynku mezi Šimonem Kremmerem a Frantzem Molerem ležící sobě
právně připsaný a takový po jeho smrti k vyplacení se

vyskytlých dluhův, za jeho živobytí učiněných, od jeho
manželky k zaplacení tech dluhův s tím a takovým spůsobem
p[anu] Engelbertovi Tingelbertovi za štyri sta rýnských, id
est 400 zlr, odprodán jest, aby on hned psaný p[an] Engelbert
Tigelberger(!) štyri roky pořad zběhlý spolu z jejíma dětmi
jednu světnici vzadu k užívání propučil, na češ všechno on
kupec povolil a se zavázal. Pročeš se jemu p[anu] Engelbertovi
Tingelbertovi za jeho vlastní a volný s tím na tom domě od
starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu domu a placení povinností císař[sko]
králov[ských], vrchnostenských i městských p[an] Peter Gruner
a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti kubce a na
místě prodavačky dožádanýho svědka p[ana] Johanesa Maška dne a
roku ut supra.
Hauß zuschrift des Frantz Schroll
Im Jahre 1777 den 23. Junii unter Burgermeister Amt des Herrn
Anton Koschvitz und zeitlichen Raths gremialibus gleichwie
oben ernanndte Possessor dieses Grundes obgedachtes Hauß
eigenthümf 243b
lich erlauff und zugeschriben gehabt, alßo hat selbster, als
er von hier weg- und sich in Kayser[tum] Pohlen seines
unterkommens wegen begeben worden tothanes Hauß mit
einbegriff des Lebzelter Werkzeugs und mit allem Recht und
Gerechtigkeit, wie es der abtretter genossen oder genissen
können, dem Frantz Schroll von Schimberg gebürtigen Lebzelter
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p[e]r Sechs hundert sechs Gulden rein[isch] 30 kr prexwillig
erkauffet, welche summam gelder der Kauffer Frantz Schroll
(exclusive 6 fr 30 kr, so bey dem Ehrsamen Lebzelter Mittl in
Brünn als ein possessum statt des Verkauffers Engelbert
Tingeberger erleget werden sollen), übrigens im gantzen p[e]r
600 fr bey dem Burgermeister Amte allhier zu bezahlung, deren
ob diesen Hauß und der Werkstatt haffenden passivorum zu
bezahlen gehalten ist. Wormit alßo obberührtes Hauß mit
einbegrieff der Lebzelter Werkstatt ihme Frantz Schroll für
eigenthümlich und erblich hiemit burgrechtlich zugeschrieben
und ordentlich übergeben wird.
Bürgerlich für die richtige Zahlung und praestirung deren
k[onig[lich], obrigkeitlich, dann Gemeind Schuldigkeiten Herr
Joseph Stanislav und H[err] Anton Ferdini mit eigene Hand
streich zugesprochen in Jahr und Tag ut supra.
Nota. Angab ergebet worden zwelff gulden, welche bey dem
Burgermeister Amts erligen.
f 244a

Přípis pana Antonína Ferdini
Leta Páně 1778 dne 11ho měsíce února za purgmistra pana Jozefa
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Frantz Schroll
pernikář grunt ut supra od Engelberta Tingelbergera ukoupený a
purgrechtně připsaný, poněvadž jinam za příčinú řemesla svého
odtáhnouti sobě umínil, takový grunt z vůle svej čistej
odprodal panu Antonínovi Ferdini za summu tři sta dvaceti dva
rýnské, kdežto kupující strana ihned prodavačovi jedno sto
dvaceti dva rýnské na hotově odpočítala, ostatních dvě sta
rýnských jakožto sirotkům po neb[ožtíku] panu Ignácovi
Ferdinim pozůstalým patřící capital na sebe k vyplacení
přijímá. S tím tehdy grunt ten se jemu panu Antonínovi Ferdini
za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního
připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských,
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan
Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
f 244b
Přípis Martina Krše
Leta Páně [1]783 dne 20ho měsíce září za purgmistra pana Jana
Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Antonín Ferdini
grunt ut supra od France Schroll ukoupený a purgrechtně
připsaný, takový grunt z vůle svej čistej odprodal Martinovi
Kršovi za summu pět sto devadesáte rýnských, kdežto ihned
kupující strana prodavačovi padesát rýnských na hotovje
odpočítala, ostatních ale pět sto štyricet rýských posledního
toho měsíce září složiti se uvoluje. S tím tehdy grunt ten se
jemu Martinovi Kršovi za jeho vlastní a dědičný dle řádu
purgrechtního připisuje a odevzdává.
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Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských,
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Dvořák a pan
Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
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29 Dům Jana Remše

f 245a

Nadepsaný Jan Remeš má dům svůj vyfrejmarčený od Václava
Reymunda za jiný dům, kterýž jest podli Pavla Valentového,
kterýž se pokládá v summě 280 zl.
A tak jej za volný a svobodný odevzdaný a zouplna docela
zaplacený má.
Letha Páně 1606 v sobotu před nedělí Laetare Jan Remeš prodal
nadepsaný dům tvůj Tobiášovi Sloupovi s jednou roubanicí
ležící za Starým městem vedle roubanice Jakuba Janky Vlacha u
ouličky, za summu 200 zl. Závdanku Tobiáš Janovi dal hned při
odevzdávce 35 zl a platiti má počna toho letha, když jiní lidé
za grunty svý platiti počnou, rok po roku až do vyplnění summy
svrchu psaný po 15 zl. Odevzdán Tobiášovi Sloupovi za volný a
svobodný, při zápisu byly obě strany.
Rukojmě za placení, stavení, opravu toho domu a za povinnosti
J.M.P. i obci náležité Jan Vyskočil, Václav Mochol, Jan Frydl,
David Ptáčník, Ondra Vápeník a Matyáš Hrnčíř S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží pánům literátům strážnickým 80 zl a
Janovi Remšovi 85 zl. Literátům půjdou po 10 zl a Janovi
Remšovi po 5 zl.
S těch 85 zl náleží do cechu krejčířského 20 zl.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj 9 zl.

Z toho přijali Matyáš Prahenus a Mauric Keller na místě pánů
literátů 6 zl.
A do statku Jana Remše dáno 3 zl.
Leta 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj 15 zl.
Z toho přijali literáti strážnicští 10 zl.
Do cechu krejčovského cechmistři 2 zl.

Leta Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj 15 zl.
Z těch přijali páni literáti 10 zl.
A do cechu krejčířského 5 zl.
f 245a
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Tobiš Sloup
položil za dům svůj 15 zl.
Z toho vzali páni literáti strážnicští 10 zl.
A do cechu krejčířského náleží 5 zl.

Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj peněz ročních 15 zl.
Z toho vzali literáti strážnicští 10 zl.
A do cechu krejčířského vzato ostatních 5 zl.

Leta Páně 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj 18 zl.
Z toho dáno pánům literátům 10 zl.

A s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Hulínského 1 zl 11 gr, totiž z
statku neb[ožtíka] Jana Remše.
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S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Remše darovaných od Václava Okáče
3 zl 19 gr.
Leta Páně 1614 za téhož purgkmistra Tobiáš Sloup položil za
dům svůj peněz ročních 15 zl.

Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Remše též darovaných 3
zl 1 gr.
Hesce Židovce za dluh po n[ebožtíku] Janovi Remšovi 1 zl 29
gr.

A pánům literátům, kteréž starší Tobiáš Sloup přijal, dáno z
těch 15 zl – 10 zl.

Leta Páně 1615 za pugmistra Bartholoměje Šlechty Tobiáš Sloup
položil za dům svůj 15 zl.
Z těch přijali p[áni] literáti 10 zl.

A za dluh Jana Remše Mušlovi Hesčinému dáno 5 zl.

Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Tobiáš
Sloup položil za dům svůj 15 zl.
Z toho dáno pánům literátům strážnickým ostatních 4 zl.
A do statku neb[ožtíka] Jana Remše dáno 11 zl.
Při kterémž statku Jana Remše z těch 11 zl dáno jest Maušlovi
Židu synu Hesčinýmu ostatek dluhu, totiž 3 zl 1 gr.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Thobiáš Stloup
položil za dům svůj za rok 1617 15 zl.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Remše.
f 246a
Leta Páně 1613 na den s[vatéh]o Gabriele, to jest 18. dne
Martii, Gerstl Žid z Strážnice předstoupil před pana
purgkmistra a radu města Stráž[nice] dávaje zprávu, že jest
dlužen dluhu pravého a spravedlivého J.M. Pánu Vilémovi
Slavatovi z Chlumu a z Košumberku na Hradci a Telči drahně
zlatých, kterýchž nemaje čím zaplatiti a obávaje se, aby pro
nezaplacení takového dluhu nejaké škody a těžkosti i outraty
nevzešly, žádal jest téhož p[ana] purgkmistra a všecké rady,
aby jemu k tomu dovolení dali, aby mohl od gruntu svého
v Židovské ulici kus humna v té potřebě prodati a komuž by se
jemu líbilo prodadouc odevzdati. Jehožto žádosti nemoha
odepříti, tak jsou učinili a témuž Gerstlovi, aby od téhož
gruntu neb humna kus neohražený 32 sahů odprodal, dovolení své
dali. Kteréžto humno prodal jest a odevzdal Tobiášovi Sloupovi
za 25 zl 15 gr peněz hotových, a to na ten spůsob, jestli by
Gerstl kdy toho humna potřeboval a je zase míti chtěl, tehdy
aby povinen Gerstl Tobiášovi Sloupovi takových 25 zl 15 gr
zase navrátiti a což by koli Tobiáš na to humno vynaložil,
bude mu Gerstl povinen nahraditi. A poněvadž Gerstl toho humna
anebo gruntu zaplaceného nemá, nýbrž obci městské za něj
162 zl doplatiti zůstává, místo rukojemství podstavuje Gerstl
pánům v Teletinkách půl achtele vinohradu svého s boudou,
presem a se vším příslušenstvím, jestli by ten vinohrad chtěl
prodati, zastaviti anebo profrejmarčiti, aby byl povinen
takových 25 zl 15 gr obci městské strážnicské na tu summu
položiti. A to jest i registry horenskými zaopatřené.
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Stalo se na rathauze leta a dne svrchu psaného
f 246b

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka prodal Jan
Koláček dům svůj v rynku šenkovní z jednú na tré rozdělenú
štěpnicí za Bakovicí, všecko zaplacené, Václavovi Foršterovi
za summu 250 zl, item obzvláštně jednu čtvrt roli v Sedlským
poli ležící za summu 100 zl bez závdanku, placením každoročně
při posudcích po 20 zl mor[avských] až do vyplnění summy vejše
psaných do důchodův JHM. Poněvadž Jan Koláček JHM několik set
podle odkazu jeho dlužen zůstal a na to též i tyto 350 zl
odvedl, mimo 6 zl 18 gr 3 den, kterých jsem jí hned při
odevzdávce jemu odvedl. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti všelijaký JHM i obecní, placení i opravu
gruntu Matěj Kojetský a Jiřík Přerovský SRSaN. Act[um] letha a
dne ut s[upr]a.
Letha 1651 dne 1. Martii Švarcla Židovka, pozůstalá vdova
po neb[ožtíku] Davidovi Poláchovi, předstoupila před pana
purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradní jeho dávajíc
správu, že jest z svej dobrej vůle od grunthu svého
zaplaceného odprodala kus humna neohrazděného zároveň
z soumezím od pana Lorence Peypoldta zahrádky Václavovi
Forsterovi za summu hotovou 25 zl 21 gr 3 den. Kteréhožto kus
humna tenž Václav Forster i potomci jeho jako svůj vlastní,
docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný užívati moci
budou nyní i na časy budoucí a věčné. Stalo se na rathauzi
města Strážnice letha a dne ut supra.
f 247a
Téhož dne a letha ut supra vdova pozůstalá po neb[ožtíku]
Jakubovi, synu Abrahama Koželuha, podobným spůsobem odprodala
od gruntu svého kus humna podle vyměření souhradníkův témuž
Václavovi Forsterovi za summu hotovou 10 zl. Kteréhožto kus
humna Václav Forster i potomci jeho jako své vlastní, docela
zaplacený a žádnému v ničem nezávadný užívati moci budou na
časy budoucí a věčné.
Letha Páně 1666 dne 10. Aprilis za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického vdova, pozůstalá po nebo[žtíku] Lorencovi
Peypoldtovi, odprodala od gruntu svého kus humna na zahrádku
podle vyměření souhradníkův Václavovi Forsterovi za summu
hotových 10 zl mor[avských]. Kteréhožto kus humna Václav
Forster i potomci jeho jako své vlastní, docela a zouplna
zaplacený a žádnému v ničem nezávadný užívati moci budou na
časy budoucí a věčné.
Letha Páně 1710 dne 12. Decembris za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních jeho majíce pan Antonín Milotský grunt
ut supra zděděný po svém neb[ožtíku] otci Frantzovi Milotským,
takový (který na ten čas pustý a jen téměř holé místo jest),
proprio a bratra svého Františka nomine prodal i z 30 honci
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roli v Sedlském poli ve trojích místách ležící, z zelnicú
polulánnou v Písečnicách, jednú štěpnicí na tré dělenú za

f 247b
Bakovicí a jednú zahradú u Opletených za summu hotovú 420 zlr
Andrisovi Cramrovi, příchozímu z Rúsenova. Však z tou výminkú,
aby on často psaný Andris Cramer tenž grunt tak čistý a beze
všech reštů a dluhů, jaké by koliv ony bejti mohly, přijal, on
pak p[an] Milotský všechny jakékoliv contribuční aneb i
městské zasezelé rešta se vynacházející, jakož i 343 zlm 11 gr
4 den, které dle zápisu ut supra do důchodův milostivej
vrchnosti patří, když by k zaplacení přijíti měly, aby takové
dle milostivej resolutii J.V. Hrab[ěcí] Excell. nadepsaný pan
Antonín Milotský dle jeho vlastního k tomu povolení aby
platil. Jemu pak nadepsanému Andrisovi Cramerovi připisuje se
týž grunt za volný, svobodný, docela zaplacený a žádnému
v ničem nezávadný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých cís[ařských],
panských a městských povinností pan Pfilip Černý a p[an] Eliáš
Grögr. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut
supra.
f 248a
Pamět. Při tomto zápisu se pamět činí, že Andris Cramer jsouce
řemesla búřlivého zámečnického se zavázal, že svůj verkstadt
po zadu tohož domu k Židom vystavěti a míti chce.
Z kterúž
taky conditi se tenž grunt od J[ejich] Op[atrností] pánů
přijímá, a to na letha budoucí a věčné.
Letha Páně 1717 dne 17. Martii za purgmistra pana Matyse
Anderl a spoluradních toho času stal se jest následující
právní prodej gruntu ut supra: jakož jest grunt ut supra
Ondřej Cramer, zámečník příchozí z Rousenova, v roku 1710 od
pana Antonína Milotského celý pustý s těma níž postavenýma
nemohovitostmi jest ukoupil a následovně jej v něčem poopravil
a vystavil, však potomně jej tak nedostavený zanechal a
nadělajíc porozličně dluhů hned na začátku roku 1713 pryč se
odebral, dům pak ten bez hospodáře ustanovený zanechal.
Kterýžto tak bez hospodáře postavený velmi se zase
zruiniroval, pročež pro předejití další a konečnej ruiny, též
pro přetržení z gruntu tohož
f 248b
a jiných nemohovitých přináležitostí, vždy a vždy se
rozmnožujících a rostoucích restů, jenž hned od datum zápisu
jeho ut supra jak na contrib[uci], tak obecní povinnosti
žádného placení a pořádku neučinil, od J[ejich] Opatr[nosti]
pánů mocí ouřadu k dostavení rozličně citirován byl, však se
nikterakž nedostavil, nýbrž ani na poslední pod datum 3.
Martii přítomného roku jemu přislanú právní a peromptorní in
termino 8 dnův citatzi žádnej odpovědi neučinil. Z tej tehdy
příčiny, aby jak ty contrub[uce] a jiné zrostlé rešta, tak i
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porozličně privatim učiněné dluhy creditorům svým k zaplacení
přišly, dům pak ten aby nekonečně zruinirován, nýbrž k svému
zvelebení pro obecní dobré přišel, purgmistr a rada města
zdejšího dům ten ze všemi jinými gruntu, jmenovanému Ondřejovi
Cramerovi přináležejícími, totiž dvacatery šesti honcami roli,
za Svačinovskú bránú v jednom kusi 16 h[onů] a v Paterych
honách 10 h[onů] ležící (poněvadž ostatní 4 honce a tu zahradu
u Opletených již předešle sám Cramer byl odprodal), též
f 249a
dvoje honce zelnice v Písečnicách a jednu štěpnicu ze třech
společně učiněnú u Bakovice ležící mocí práva prodajné jsou
učinili a následovně s vědomím a milostivým povolením
mil[ostivé] vrchnosti dle společného a podle dobrého svědomí
učiněného prošacování za summu pět sto rýnských Joannesovi
Lančařičovi jsou prodali. Kteréžto 500 zlr poněvadž týž Joanes
Lančařič na rathouzi na hotově jest složil, týž grunt i s tou
při sobě mající zahradú, též všechny nadspecifirované rola,
jakož i ta štěpnice u Bakovice se jemu prodajem odevzdávají a
připisují za vlastní, dědičné a věčně docela zaplacené, bez
všelikých jak gruntovních verunkových (jaký Ondřej Cramer
připsaný měl), tak i contrib[ucí] obecních a jakýchkoliv
jiných dluhů a reštů, takže často psaný Joannes Lančařič jak
dům ten ze vším svým právem, tak i ty specifirované jiné
nemohovitosti docela a zouplna zaplacené a v ničem nezávadné
jmíti bude a teprv od datum zápisu z těch přicházející
povinnosti platiti povinen bude. Při čemž všem stálé a
dokonalé od J[ejich] Opatr[ností] pánův chráněn, zachován a
zastupován bejti
f 249b
má a bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl
Korotin a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se při ouplnej
sessi na radním domě d[ne] a letha ut supra.
NB. Ty 500 zlr zůstává deponirovaných na domě radním pro
zaplacení creditorův dle další budoucí dispositzi a poručení
mil[ostivé] vrchnosti.

Letha Páně 1718 dne 21. Julii za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluradních toho času předstoupili na rathaus do
ouplnej sessi pan Antonín Frantz Hoffman a Joannes Lančařitsch
přednášejíce, kterak týž Joannes Lančařitsch [ze] svej
dobrovolnej a svobodnej vůle prodal grunt ut supra ze vším
tím, co předešle z domem byl koupil, totiž šesti a dvacatery
honci roli, jednu polulánnú zelnici v Písečnicích a jednu
štěpnici ze třech společně učiněnú u Bakovice ležící panu
Antonínovi Francovi Hoffmanovi za summu hotovú pět sto
rýnských. Kteréžto peníze poněvadž Joannes Lančařitsch
náležitě k rukám svým
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f 250a
přijal, grunt ten odevzdává [se] často opáčenému panu
Antonínovi Francovi Hoffmanovi za volný i ze všima těma
rolemi, zelnicú a štěpnicú, ze vším právem tím, kterým on jej
předešle koupil a užíval, tolikéž beze všech reštů a dluhů,
též povinností jak císařských, tak panských i obecních až do
31. Decembris běžícího 1718 roku, od kteréhožto času teprv pan
Antonín Frantz Hoffman k placení takové na sebe bere. Pročež
dle společné mezi sebú dobrovolně učiněnej smlúvy odevzdává se
týž grunt, role, zelnice a štěpnice podle práva purgkrechtního
p[anu] kupci Ant[onínu] Frantzovi Hoffmanovi za volný a docela
zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan
Stavinoška a p[an] Ventzl Korotin S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]
a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Přípis domu p[ana] Mart[ina] Formánka
Leta Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmistra p[ana]
Gottefrida Mayera a spoluradních toho času jest p[an] Martin
Formánek před ouplnú sessi předstoupil a písebně proukázal,
kterak dům i ze zahradú
f 250b
vedle p[ana] Eliáše Grögera z jednej a radního domu druhej
strany ležící od p[ana] Antonína Hoffmana za summu jedno sto
sedumdesáte rýnsk[ých] hotových peněz odkúpil s tím doložením,
že ta bonificati, která by za oheň a od vojanskýho
einquartirování aš do roku 1750 inclusive vypadla p[anu]
prodavačovi enb jeho erbům dle rozvržení vydána byla, spolu
jeho cera, vdova po nebošt[íku] Janu Slošařu, má v tom domě
jednu světničku, komoru a chlív do ultima Junii běžícího roku
svobodně užívat a bez všeho ouplatku v tom přebývat. Pročeš se
nadjmenovaný dům i ze zahradú panu Martinovi Formánkovi ze
vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, v ničem
nezávadný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu domzu a platcení povinností jak
cís[ařských], tak městských
f 251a
pan Gottfrid Mayer a p[an] Johannes Weiner. Stalo se dne a
roku ut supra.
Přípis domu Franca Mollera
Leta Páně 1761 dne 19. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana
Bartelsmanna [a] spoluradních předstoupil Frantz Moller před
počestnú radu a dům per licitationem Martina Formánka plus
offerenti et melius solventi obdržel za summu 417 zlr, ležící
vedle Janna Königa a rathúsi druhé strany. Pročež se
nadjmenovaný dům i ze zahradú Francovi Mollerovi ze vším od

starodávna majícím právo za jeho vlastní, v ničem nezávadný a
dědičný připisuje a odevzdává.
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Rukojníci za opravu domu a platcení povinností jak
cís[ařských], tak městských pan Jozef Křižan a pan Jann
Weiner. Stalo se dne a roku ut supra.
f 251b
Přípis p[anu] Jozefovi Svobodovi
Leta Páně 1780 dne 10. Junii za purgmistra pana Jozefa Dvořáka
a spoluradních jeho toho času majíce Franc Moller grunt ut
supra i s tou při tomž domě se vynacházející zahradú od
nebošt[íka] Martina Formánka ukoupený a prostředkem
předcházejícího zápisu sobě purgrechtně připsaný, takový když
zcela ze Strážnice pryč táhnúti sobě umínil a v Uhřích své
stálé bydlení si vyvolil, z čistej vůle svej odprodal panu
Jozefovi Svobodovi za summu čtyri sta sedumdesát pět rýnských.
Kteréžto taky prostředkem proukázaného a v rukách majícího
oučtu a quitancích prodavač k rukám svým dokonale přijal, týž
grunt ze vším od starodávna majícím právem se jemu panu
Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný i docela
zaplacený spolu ze zahradú tímto purgrechtně připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských,
vrchnostenských i mněstských povinností pan Ignác Košvic a pan
Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.
f 252b
Pamět. Dne 6. Octobris letha 1709 na den s[vaté]ho Brunona,
zakladatele kerthauzu v Kalabrii, strhlo se náhle klenutí
v rathauzi zdejším strážnickém od služebnickej setnice, takže
Vašek Pauper a matka jeho sedě na legátkoch za stolem v tejž
světnici (nebo tam v hoferství bývali) s tím klenutím se
propadli a na rynk spadli ze vším svým jměním, i ze stolem a
postelú, však ochranú Boží žádný na zdraví ouhony nedošel. Za
purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky.
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30 Dům Jiříka Tiburce

f 254a

Letha 1596 Jiřík nadepsaný koupil dům svůj z novou stodolou
a z humnem, kteréž předešlý držitel toho domu Pavel Slavkovský
od Židů strážnických za 70 zl hotových přikoupil, i z jiným
k tomu příslušenstvím od dotčeného Pavla Slavkovského, písaře
důchodního, za summu 500 zl.
Na to jemu vyplnil závdanku 100 zl a letha 1596 a 1597 položil
dvojích purkrechtních peněz 52 zl. Z nich vzal Pavel
Slavkovský podli vejdělku na tom domě 20 zl a k obci městské
skoupených peněz 32 zl.
A tak ještě zuostává dopláceti od letha 1598 placením každého
roku při Vánocích po 26 zl summy všecké Jíra Tuburec za ten
dům 348 zl. Z tej summy předních peněz náleží městské obci
skoupených 258 zl, platiti se mají po 65 zl, a Pavlovi
Slavkovskému, což na tom domě zaplatil a vydělal 90 zl, jíti
jemu mají po 10 zl. A když Pavel Slavkovský svou summnu
vybere, nebude povinen Jíra Tiburc platiti nežli po 16 zl.

Rukojmě za placení a opravu domu i povinnosti panské Jan
Kavka, Pavel Nejezchlebů, Václav Reymund, Daniel Zezhula, Jíra
Praštěk, Jan Petrovský R.S.N.
Leta 1598 položil Jíra Tiburc za duom obci městské peněz
zkoupených 16 zl.

Též položil Jiřík Tiburc Pavlovi Slavkovskýmu z Pohořelic 10
zl.
Leta Páně 1599 Jiřík Tiburc prodal dům šeňkovní u rathauzu
Bartošovi Biskupskému s půl čtvrtí roli v Panoším poli, s
loukou v Orlí i s tím humnem, tak jakž sám koupil, za 700 zl.
Závdanku jemu dal 200 zl, platiti má počna při Vánocích nejprv
příštích po 30 zl.
Ruk[ojmě] za placení a opravu grunthu i povinnosti panské
Pavel Nejezchlebů, Viktorin Straka, Matěj Koudelka, David
Viktorinů S.R.S.N. Odevzdán za volný a svobodný za rychtáře
Bartholoměje Šlechty.
Leta Páně 1599 při Vánocích Bartoš Biskupický položil peněz
purkrecht[ních] ročních 29 zl.

Z těch přijal Pavel Slavkovský 10 zl a Jiřík Tiburc 4 zl a k
obci městské páni vzali 15 zl.
Na tom domě náleží těmto:

Obci městské skoupených peněz 227 zl, jdou po 16 zl.
Pavlovi Slavkovskýmu 80 zl, jdou po 10 zl.

Jiříkovi Tiburcovi 174 zl, jdou po 4 zl.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Bartoš
Biskupický položil peněz purkrechtních ročních 30 zl.

Z toho dáno obci městský 16 zl, Pavlovi Slavkovskému 10 zl,
Jiříkovi Tiburcimu 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Bartoš Biskupický
položil za dům svůj 30 zl.
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Z toho obci městské 16 zl a Pavlovi Slavkovskýmu 10 zl, též
Jiříkovi Tiburcimu 4 zl.

NB. Jakož na tom domě ještě Jiříkovi Tiburcimu, kteréž jemu
Bartoš Biskupský po 4 zl pokládati povinen jest, náleží summy
166 zl, na tu summu témuž Jiříkovi Tiburcimu Bartoš Biskupský
odvedl na domě Bartholoměje Šlechty 100 zl, 66 zl pak jemu
předce rok po roku platiti Bartoš povinen jest po 4 zl.
Letha Páně 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Bartoš
Biskupický položil za dům svůj 30 zl.

Z toho dáno obci městské 16 zl, Pavlovi Slavkovskýmu 10 zl a
Jiříkovi Tiburcimu 4 zl.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Bartoš
Biskupický za dům svůj peněz verunkových zadržalých za rok
1603, 1604, 1608, 1610, každého roku po 30 zl, učiní 120 zl.
Z toho přijal Pavel Slavkovský štverých peněz po 10 zl –
zl.

40

Jiřík Tiburc též štverých peněz po 4 zl – 16 zl.

Obec městská přijala i s těmi šesti zlatými leta 1603
položenými 64 zl.
Jakož náleželo Tiburcovi z Hradiště ještě na tom domě mimo
prvnější vyzdvižení 50 zl, ty jest prodal Bartošovi Písaři za
hotových 10 zl. A tak tenž Jiřík Tiburci na tom domě nic nemá.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bartoš
Biskupický za dům svůj obci městské 16 zl.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Bartoš
Biskupický položil obci městské 16 zl.
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Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Bartoš Biskupicský za dům svůj obci městské 16 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Bartoš
Biskupický položil za dům obci městské 16 zl.
Leta Páně 1615 Šimon Tomášků položil za dům obci městcké
zl.

16

Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožumberského přijato za
dům od Šimona Tomáškového k obci městské 16 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil Šimon
Tomášků za dům obci městské 15 zl.
A tak má sobě grunt zouplna a docela zaplacený [a] žádnému v
ničem nezávadný.
Letha Páně 1637 za purgkmistra Martina Jankho a spoluradních
jeho Lorenc Peypoldt pojmouce sobě po zemřití Šimona
Tesařového Evu pozůstalou vdovu za manželku, takový napřed
psaný dům jemu nápadem jakožto po manželce své připadl.
Kterýžto se jemu za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný
připisuje.
Rukojmě za opravu gruntu Jiřík Praštěk, Jiřík Mydlář jinak
Přerovský, Jan Nejezchleba a Jan Slavík SRSaNR.
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L[eta] 1670 za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a
spoluradních jeho Eva, vdova po nebo[žtíku] Lorencovi
Peypoldovi, maje dům svůj vejsadní, tak jakž zápis toho nahoře
atestiruje, zaplacený, takový skrz nemožnost opravování na
větším díle poněvadž na rujinu uveden jest, z milostivého
JVHMti
f 255b
poručení, aby dům ten nakonec rujinirován nebyl, prodán jest
dle bedlivého prošacování od ouřadu nahoře psaného Janovi
Zmolíčkovi pekaři za summu 150 zlm bez závdanku, ročně
splacovati jej při každých posudcích povinen bude po 4 zlm.
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za povinnosti panské i obecní a opravu domu p[an]
Matúš Gejda, Václav Mlýnek SRSaN l[eta] a d[ne] ut supra.
Letha Páně 1694 dne 3. Julii za purgkmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Havlíček majíce sobě
dům ten připsaný a odevzdaný, takový pouští p[anu] Janovi
Juráškovi a jemu prodán jest za summu 150 zlm. Závdanku
položil 30 zlm, které se ze summy svrchu psanej sráží a on
zůstávající summu 120 zlm ročně splacovati při každých
držaných posudcích po 3 zlm povinen bude. Odevzdán jest jemu
za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za povinnosti panské i obecní
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a za opravu domu p[an] Václav Škoda a p[an] Mikuláš Hrdlička
SRSaN l[eta] a dne ut s[upra].
Letha Páně 1708 dne 30. Septembris za purgmistra p[ana]
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Johannes Jurásek nemohúc
svrchu psaného domu držeti a zvelebovati, takový prodal p[anu]
Matysovi Anderlovi kováři za summu 200 zlr. O kterúžto summu

nadepsaný Jan Jurásek a nápadníci Peypoldovští, totiž p[an]
Bernardt Paravicin ze sestrami svými, takto se domluvili a
z dotčeným Matysem Anderlú contrakcirovali, aby za tu všechnu
summu nahoře psanú sto rýnských položil a z těch Jo[ann]es
Jurásek 50 zlr a nápadníci 50 zlr aby přijali, což nadepsaný
Matys Anderle těch sto rýns[kých] složil, z kterých Jo[hann]es
Jurásek 50 zlr za vystavení a co Janovi Havlíčkovi složil,
přijal a p[an] Paravicin
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ze sestrami svými 50 zlr. A tak nadepsanému p[anu] Matysovi
Andrlovi za zaplacené se vypisuje 200 zlr a bude míti zouplna
dům zaplacený a nadepsaní praetendanti ani Jo[ann]es Jurásek,
ani nápadníci Peypoldovští žádný praetensi na tom domě míti
nebudú. A zasezelé povinnosti na tom domě až do datum zápisu
tohoto bude povinen Jo[ann]es Jurásek zapraviti a od datum
zápisu tohoto kupec domu toho. Odevzdán jemu za volný a
svobodný, zouplna zaplacený i s tou zahrádkú při domě a přijat
jest podle privilegií města za měšťana a spolu súseda.
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Rukojmě za placení povinnosti a zvelebení domu p[an] Jakub
Hrdlička a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut
supra.
Letha Páně 1711 dne 18. April[is] u přítomnosti p[ana] Pavla
Rychlíka, ten čas purgmistra, p[ana] Elise Grögra horného,
Christopha Mihatsche, radního písaře, Jana Čejky a Martina
Malíka, sousedů a spolu nařízených
f 257a
souhradníků, mezi Andrisem Cramerem zámečníkem a Matysem
Andrlú kovářem stala se jest smlouva dobrovolná a dokonalá a
přátelské porovnání v příčině jejich zahrad, a to na tento
spůsob:

Majíce Andris Cramer k svému gruntu patřící, též od
rozdílných Židů, jak při jeho gruntě zápise spatřiti jest fol.
281 a 282, po kúsku odkoupenú zahradu, podobně od jeho soumezí
počnouc Matys Anderle k svému gruntu, takže soumezí jednej
zahrady stíhalo soumezí druhej zahrady, však že mezi nimi
soumezní plot aneb parkan velmi nepříležitý jednomu i druhému
byl, poněvadž v jednom místě kus Matyse Anderle do Andrise
Cramera a zase Andrise Cramera do Matyse Anderle vstupoval, a
tak plot sem i tam křivý bejti musel. Pročež aby jeden i druhý
takového nepříležitého soumezí prázen byl, a to se přátelsky
snesli a jednomyslně zjednotili a jeden druhému svůj kus
zahrady, který křivé soumezí působil, vedle proporti jednoho i
druhého popustili a tak u přítomnosti zvrchu psaných osob
z rukúdáním přes prostředek rovné soumezí sobě učinili a
vyměřili. A tak zahrada Matyse Anderle aby své soumezí měla a
šla dole počnouc od rohu soumezí neb zédky rathouzní až na
32 ½ střevíce k prostředku tejž zédky
f 257b

a dvoru rathauzního a tak přímo zhůru, až potom nahoře před
stodolú Matyse Anderle na 33 ½ střevíce od soumezí krajního
Matyse Anderle od Židů. Ten pak prostřední plot, jestli
Matysovi Anderlovi k stavení krajního soumezí plota budú Židi
nápomocni, on taky na prostřední Andrisovi Cramerovi nápomocen
bejti má. Jestli pak Matys Anderle krajní soumezí stavěti sám
musí, nápodobně prostřední soumezí Andris Cramer sám stavěti
musí. Čehož pro lepší stálost a jejich smlúvy věčnú
neporušitedlnost tento zápis se do purgkrechtu tohoto
vypisuje.
Stalo se na rathouzi města Strážnice dne a letha ut supra.
Přípis domu Honzirkovi Hoffmanovi
Leta Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmnistra p[ana]
Gottfrida Mayera [a] spoluradních toho času jest Theresa
provdaná Hoffmanka před ouplnú sessi předstoupila a tou
přednesla, kterak ona ten od svého neboštíka p[ana] otce
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Matyse Anderle za živobytí jeho ten dům vedle rathúze z jednej
a p[ana]
f 258a
Christopha Mihatscha z druhej strany ležící sobě odevzdaný
měla, z lásky manželskej svému manželi Honsirkovi Hoffmanovi
ouplným právem cediruje a za jeho vlastní připsati dovoluje.
Pročeš se jmenovitý dům Honsirkovi Hoffmanovi ze vším od
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný
připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu domu a placení jak císařsk[ých], tak
městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Henrich
Bartelsmanus. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut
supra.
Přípis Johanesovi Maškovi
Leta Páně [1]771 dne 14. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního
paní Veronica, po neboštíkovi Hons Georgovi Hoffmanovi
pozůstalá vdova, nyní ale provdaná za p[anem] Johanesem
Maškem, a ohlásila, kterak ona na ni nápadní dům jemu
Johanesovi Maškovi jakožto svému milému manželovi odevzdává.
Pročeš se jemu víc jmenovanému p[anu] Johanesovi Maškovi
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za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím
právem připisuje a odevzdává.

Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko]
král[ovské], vrchnostenské a mněst[ské] povinnosti p[an]
Vencel Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut
supra.

Přípis Vencla Pignera
Leta Páně 1777 dne 15. měsíce Maii za purgmistra pana Antonína
Košvic a spoluradních jeho toho času jakož grunt ut supra když
Johanes Mašek s manželkú svou do Holomouce se odebral a tam
domicilium své vzal, pro dluch sirotkovi Rozálii rozenej
Hofmance přináležející a na tom gruntě ujištěný licitando
prodán býti musel, kterýžto paní vdova Agnes Piegnerka za
summu čtyri sta třiceti rýnských jakožto nejvíc dávající
podosáhla. Tím spůsobem ona paní vdova Piegnerka, nyní
provdaná za Jozefa Jermaře, z ohledu, že jí z tohož gruntu jak
panské, tak městské a obvzláštně královské povinnosti
vybejvati obtížno přichází, přitom taky aby syn její (pro
kterého ona grunt neb dům ten, by z vojny propuštěn byl, věčím
dílem schválně kúpila) řemeslo své mydlářské dálejc
provozovati mohl, nedajíce sobě týž gruntu připsati, odevzdává
jej z čistej a svobodnej vůle svej zase synovi svému Ventzlovi
Piegner jakožto dar za živobytí svého z lásky materskej, s tou
však obvzláštní vyýminkú, aby on syn
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její jmenovaný Ventzl Pigner ji jakožto matku svú až do smrti
její při sobě měl bez všelikého ouplatku, kdežto ona však mimo
všechnej povinnosti co možného bude jemu ve všeličem nápomocna
býti se neodpírá, obvzláštně jestli on syn její ji jakožto
matku za vší uctivostí a vážností předcházeti bude. S tím
tehdy grunt ten se jemu Venclovi Piegner ze vším od starodávna
na něm pozůstávajícím právem a tak, jak jej předek užíval neb
užívati mohl, za vlastní, volný a dědičný per donationem movis
dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností pan Ignatz Košvitz a
pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí
strany.
Zuschreibung des Joseph Jermař
Ich Agnes, verwittibt gewesten Piegner, nun vereheligte
Jermař, urkunde hiemit und bekenne offentlich und vor
jedermäniglich, sonders aber da, wo es erforderet wird:
Nachdeme das auf den grossen Platz alhier zwischen den
Rathhauße einer und Herrn Johann Mihatsch anderer Seits
gelegene unter Nro 365 conscribirte bürgerliche Hauß (welche
ich für
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meinen und ersterer Ehe mitsprossenen Sohn Venzl Piegner
erkauft und auch auf ihn Stadtöferlich zuschrieben lassen)
zumalen gesagtes mein Sohn ohne abstiegenden Erben verstorben,
an wieders und iure successionis zugestallen ist, ich aber
anbetreüchtlich des mir nun anwegtenden nachkommenes, dieses

Burgerhauß weiters mit kostbahren auf wand zu unterhalten
nicht gewöllet bin, auch dolches zuthun nicht vermag.
Alß habe inerwögung der vobn meinen jezigen Ehegemahl Joseph
Jermař mir in meinen schwerene verkheiten Treu auf recht
geleisten Diensten sowohl, als in Rüksicht seiners gegen mir
immer högenden friedfertigen betragens, sothanne Behausung mit
allen Recht- und gerechtigkheit auch mit allen ein- und
zugehöruegen und was derinenn Erd- Nied- und Nagel fest ist,
und wie solche jezo bestehet ihme meinen jezigen Ehegemahl
Joseph Jermař, dessen Erben und Nachkommen, wohl bedächtlich
ungezwangen und ungedruegen zu seinen wahren Eigenthum
übergeben und abgetrettten dergestalt und mit dem aus
drükentlichen vorbehalte jedoch, daß fals Gott den Allerf 260a
hochsten gafällig seyn sollte, ihm vor meiner aus dieser
Zeitlichkeit zuberufen, er also damahls mit diesem Hauße aber
dessen Werthe keine willkürchliche Disposition zubestellen und
machen vermögend seyn könne, immassen solches mir als über
lebender Seite wieder wollständig anheinn fallen soll. Wie den
eben in solchen fall dessen Freünde weder an seyn eigen
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gehabtes vermögen noch an das ihm übergebende Hauß aber
mündesten ausgruch zuenechen befugt seyn können, sollen und
mögen.
Und weilen so nach vielgesagter mein Ehemann Joseph Jermař mit
siesen bedingenen Erbehalt ganzlichen zufrieden ist azch
solchend nach zukommen gelobet, alß habe forthien durch diese
schriftliche Übergaab mein zubesagter Behaußung gehabtes Recht
und Gerechtigkeith in ihn zu transferiren und zu vercomenden
er folglich Felben in der Possession durch die Grund
Bücherliche Zuschrieft, so und der gestalt eintretten zu
lassen nicht anstehen können, damit er näher Reichung der
Zuschrieft mit oft beruhrten Behaußung ausser des alleinigen
voraus bedingenen falls sonst als mit seinen Eigenthum
behandlen thue schalten und walten könnte, machte und dürfte.
Wo nebenst bey den eben mein seitige Freündschaft nach meinen
f 260b
zeitlichen Eintritt, wie wegen das Behaußung selbst, alßo auf
wegen meinen anderseitigen Erblassenschafft auf meinen
Ehemanne Joseph Jermař nicht die mündestes Forderung zumachen
werde befugt seyn nach recht haben soll.
Alles getreü, wohl bedacht und ohne Gefahr.
Dessen zu mehrerer Betreüftigung sind hier unter stehende
H[erren] Zeugen (ihnen und deren ihrigen ohne Scheiden und
Nachteil jedoch) zue unter Schrieft erbetten worden, ich aber
weiter ich schreibens unkundig habe meinen Nahmen

unterschrieben lassen eigenhändig hin gegen dabey das Zeichen
des + gemachet.
So geschehen Stadt Straßnitz den 8. Julii 1787.
Joseph Stanislav
dožádaný svědek

Agnes Jermař
von mir Bernard Loutzky auf
anlangen unterschrieben worden

Matúš Rosmarinek
dožádaný svědek
Auf Ausahung des Joseph Jermarsch haben wie das ihm gleich
zugeschriebenes Hauß genau besichtigt und befinden, daß dieses
Hauß samt dazu gehörigen Gutten fünf Hundert Gulden im Werth
seyen, welches hiemit unseren eigenen Unteschriftt
bestättigen.
Sig[num] Straßnitz den 15ten Januer [1]794.
Franc Mayer
Schätzmeister

Karl Svoboda
Schätzmeister
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Die von Joseph Jermarsch d[e] d[ato] 1ten Maii [1]792 zu
Handen des Anton Mayer ausgestellte Schulderschreibung p[e]r
50 fr wird auf das ihm eigenthümlich zugeschriebene und
neuerdings abgeschätzte Hauß p[e]r 500 fr primo loco
grundbücherlich zu Erhaltung des schechets Pfandrechts
vorgemerket.
Straßnitz den 25te Jannuer [1]794.
Joseph Horný
Grund Amt Verwesser
Eben haben die Hrdličkischen Waisen an dieses Hauße 50 fr
secundo loco versicheret.
Sig[num] Straßnitz den 5ten Novembris [1]794.
Item ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Straßnitzer
Gemeindgeldern, welche hier tertio loco versicheret worden.
Straßnitz den 4ten März [1]796. Prat.
Die dem Anton Mayer schuldige 50 fr sind laut vorgezeügten und
im Buche Quitantiarum folio 10 einverleibten Quittung baar
bezahlet. Dann die denen Hrdličkischen Waisen umbständige 50
fr sind ebenfals nachdem der Schuldner eine neün Obligation
p[e]r 150 fr in die Universalwaisen Cassa eingeleget hat

getilget, folglich diese zwei Rest p[e]r 100 fr hierorts
gelöschet werden.
De sessione 13te April [1]798.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 150 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden.
De sessione 13ten Aprilis 1798. Prat.
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31 Dům Mikuláše Modrého

f 263a

Letha 1597 Zachariáš Trubač dostal tohoto domu po Kateřině
manželce své, pozuostalé vdově po n[ebožtíku] Mikulášovi
Modrým, z kusem vinohradu a z rolí i z loukou pod Mrhony
v summě 600 zl.

Z kteréžto summy týž Zachariáš dílu manželky své sobě porazil
summy 446 zl 13 ½ gr a od Martina Modrého z Hradiště pastorka
svého skoupil dílu jeho, což mu na tom domě pozuostávalo summy
66 zl 28 ½ gr za hotových 41 zl. A tak ten Martin na tom domě
nic nemá.
Tolikýž týž Zachariáš položil závdanku za dům za purgmistra
Matyáše Prahenusa letha 1598 20 zl. A tak zuostává ještě
dopláceti od letha 1598 samému sirotku Simeonovi 66 zl 18 gr,
ty má plati[t] při každých Vánocích rok po roku po 12 ½ zl.
Rukoj[mě] za placení, opravu domu a povinnosti panské Bartoš
Šlechta, Šimon Sládek, Kašpar Bednář, Jan Špaček a Jan Štoček
S.R.S.N.
Leta 1598 Zachariáš Ort položil za duom svůj peněz
purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Modrého
12 ½ zl.

Leta 1599 Zachariáš Ordt položil za dům svůj peněz
purgk[rechtních] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Modrého
12 ½ zl.
Leta 1600 v sobotu po Hromnicích jakož Zachariáš Trubač za dům
ut s[upr]a rok po roce dopláceti zostával 41 zl 18 gr,
kterážto summa náležela samému Simeonovi sir[otku], kterýž
umřel, to i jiný všeliký statek připadl Martinovi Modrému
z Hradiště a j[es]t jemu jakožto vlastnímu bratru téhož
siro[tka] ne[božtíka] od pana purgk[mistra] j[es]t všecko
vydáno a odvedeno.
Martin Modrý pak těch 41 zl 18 gr prodal j[es]t Zachariášovi
Trubači, držiteli toho grunthu, za hotových 20 zl.
A tak Zachariáš má dům svůj zaplacený a žádnému za něj nic
dlužen není. Act[um] ut s[upr]a.
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Letha Páně 1600 v sobothu před s[vatý]m Vítem Zachariáš Ort
prodal jest dům svůj vejsadní Václavovi Kavkovému za summu
hotových 360 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacenej a
žádnému za něj nic dlužen nezůstává. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Jan Kavka,
David Straka S.R.S.N. Actum letha a dne ut s[upr]a za rychtáře
Bartholoměje Šlechty.
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Ten svrchu psaný dům po vpádu zhořelý pustý prodán jest
Simeonovi Blanařovýmu za summu 180 zl. Závdanku dal při
odevzdávce 20 zl a platiti ho má, když se jiní požárové
platiti počnou po 15 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.

R[ukojmě] za opravu toho domu, stavení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obci náležité Jan Vnuček, Nikodým Frozín,
Jiřík Hulínský a Jan Stojapilů S.R.S.N. Stalo se za rychtáře
Bartle Vachtera v pondělí po neděli Smrtní letha 1606.

Na tom gruntě mimo vzetí 20 zl závdanku náleží sirotkům
nebo[žtíka] Václava Kavkovýho na zaplacení dluhův 128 zl 2 gr
6 gr.
A Martinovi Remšovi do Kněžduba 31 zl 27 gr 1 den.

Týž Martin Remša z Kněžduba prodal z toho 23 zl 17 gr 1 den
Simeonovi Blanařovýmu za hotových 5 zl 11 gr. A tak týž Martin
na tom požáru nic více nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran
v středu po s[va]té Trojici za purgmistra Bartholoměje Šlechty
letha Páně 1607.
A tak Martinovi Remšovýmu z Kněžduba zůstává se ještě mimo to,
což prodal z domu Simeona Blanařového, vyplniti všeho 8 zl 10

gr, jakž o tom v rejstřích sirotčích městských zapsáno se
nachází.
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Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Simeon Blanařů
položil za dům svůj 6 zl.
Sou dány do statku Václava Kavkovýho.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Simeon Blanařů
položil za dům svůj 7 zl.
Sou dány do statku Václava Kavkovýho.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Simeon
Blanařů položil za dům svůj za rok 1610 a za rok 1611 peněz
ročních po 15 zl – 30 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Simeon
Blanařů položil za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Kavky
15 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Simeon Blanařů za dům svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava
Kavky 10 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Simeon Blanařů za dům s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Kavky 10
zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Simeon Blanařů za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kavky
15 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Simeon Blanařů
položil za dům na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Kavkového 15
zl.
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Letha 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Simeona
Blanařového bratr Jindřich Ejvanovský, zprávce zboru
strážnicskýho, pojmouc sobě Annu, vdovu po něm zůstalou, za
manželku doložil na jejím místě ostatek summy, což se za tenž
dům doplatiti pozůstávalo, totiž 28 zl 12 gr 6 den.
Z toho náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Kavkového
ostatních 20 zl 2 gr 6 den.
A Martinovi Remšovýmu z Kněžduba též ostatních 8 zl 10 gr.

Z těch 20 zl 2 gr 6 den dáno Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka]
Vác[lava] Kavkového na díl její 12 zl a Zuzanně sestře její,
manželce Jana Sobolovskýho, též dáno na díl její 8 zl 2 gr 6
den.

A tak paní Anna, manželka B[ratra] Jindřicha napřed psaného,
má tenž dům zouplna a docela zaplacenej.
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Letha Páně 1629 v outerý po s[vaté]m Lukáši a za purgmistra
Šimona Tesařového a spoluradních jeho Anna, manželka Jindřicha
Ejvanského, majíce ten dům ut s[upr]a zouplna zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný prodala jej Janovi Malenovskému
švagkru svému za summu 400 zl bez závdanku, platiti jej má
každoročně při posudcích po 15 zl. Odevzdán jest jemu týž dům
se vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za
volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu téhož domu a povinnosti panské i
obecní Václav Pachole, Samuel Praštěk, Martin Mráz, Jan
Šlechta, Mikuláš Mazánek, Václav Široký, Hans Brože a Samuel
Cibulka S.R.S.a N.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních
jeho poněvadž nadepsaný dům na velkou spoustku přišel, aby
k většímu spuštění a skáze nepřišel a tudy povinnosti J.H.M. i
obecní nehynuly, z jistej milostivej vůle a poručení J.H.M.
prodán jest týž dům vejsadní požár z jednou štěpnicí na půl
hatěch podle štěpnice Lorence Peypoldta ležící Gregorovi
Stohrovi za summu 300 zl. Závdanku dáti má o příštím s[va]tém
Jiří roku 1651 15 zl, platiti jej má každoročně při posudcích
počna roku 1651 po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu téhož domu a povinnosti panské i
obecní Jiřík Praštěk, Lorenc Peypoldt, Jan Sušický a Jiřík
Pokorný S.R.S.a N.R.
f 265a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Řehoř
Stohr položil za dům svůj závdanek, který měl při s[va]tém
Jiří roku tohoto položiti 15 zl.
Ty přijala Anna Evanovská, pozůstalá vdova po neb[ožtíku]
Bratru Jindřichovi.
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Leta Páně 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického při posudcích vyhoříc podobně dům Gregora Stahra
podle jinších sráží se jemu podle poručení vrchnosti vynímaje
štěpnici v 8 zl, tak se vypisuje jemu 138 zl 15 gr a tak má
dopláceti ještě 146 zl 15 gr.
Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho s povolením vzáctně slovoutného pana
Valentina Daniele Šreyera ouředníka Gregor Stahr prodal jest
dům svůj v rynku ležící s nadepsanú štěpničkú Martinovi
Mlýnkovi za summu, tak jakž jej sám měl, za 300 zlm. Závdanku
jemu ihned dal 15 zlm, které z summy hlavní sražené býti mají.

A poněvadž Gregor Stahr v tom domě mnoho připravil mimo
nadepsanou summu, za tu opravu má jemu Martin při nejprve
příštích Vánocích 15 zl mor[avských] oddati, naproti tomu zase
Gregor Stahr ty jemu upuštěné peníze, to jest tedy 138 zl 15
gr, zase za zaplacené pouští a oddává. Odevzdán jemu za volný
a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a všelijaké povinnosti Jan
Slavíček, Lorenc Peypolt, Jiřík Černý, Řehoř Líbal S.R.S.a N.

Letha Páně 1657 dne 18. Junii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho ačkoliv Gregor Stohr
nadepsaný dům z jednou štěpnicí na půl hatěch podle štěpnice
vdovy Peypoldtky ležící Martinovi Mlýnkovi za summu 300 zl
zaprodal a do rejster purgkrechtních, jakž se nahoře spatřuje,
f 265b
v zápis uvésti dal, poněvadž pak jemu dotčený Martin Mlýnek
podle smlouvy termínu nezdržel a taky závdanku žádného
nepoložil a jemu se v kupu spouzel, z tej příčiny se zase vejš
psaného domu zaujal a jej za touž summu 300 zl Thomášovi
Malinovi zaprodal. Závdanku jemu Gregorovi Stohrovi ihned dal
20 zl, ostatek summy platiti má při každých posudcích po 10
zl, totiž Jiříkovi Pecovi z Vrbovců po 5 zl a Gregorovi
Stohrovi po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Jan Slavík, Jan Tesař, Jan Dvořák a Martin
Ochrasta SRSaNR.
Na tom domě náleží:

Jiříkovi Pecovi z Vrbovců 146 zl 15 gr.
Gregorovi Stohrovi 133 zl 15 gr.
Letha 1659 za purgkmistra Jiříka Ratibořského Tomáš Malina
položil za dům svůj 5 zl.
Z těch přijal Jiřík Peca 2 zl 15 gr.
A Jiřík Stohr 2 zl 15 gr.

Tak jakož Tomáš Malina profrejmarčíc ten svrchu psaný
Thomášovi Svobodovi a on zase handloval z vdovú Oršulú
Kocourkovou, kterážto vdova pro nemožnost svou nemohouc
zbejvati contributi J.C.Mti a povinností panských i obecních
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zase z toho domu zešla. A tak majíc Thomáš Malina na tom domě
25 zl mor[avských] peněz, jakž nahoře doloženo, jest
vyplacených, zase jej ujal. Kterýž se jemu za volný a svobodný
odevzdává. Stalo se za purgkmistra Daniele Dašického dne 15.
Martii a[nn]o 1666.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké Jan
Dvořák, Matouš Straka, Mathes Kovář a Matouš Kejda S.R.S.N.S.

f 266a
Letha Páně 1688 dne 27. Februarii za purgkmistra pana Václava
Žarůška a spoluradních jeho předstoupíce pozůstalá vdova
Rozina po neb[ožtíku] Tomáši Malinovi s náležitou uctivostí
žádaje, proukazujíc náležitý zápis pod datum 24. Februarii
1687 tuto přiložený, že jest od nápadníků neb[ožtíka] Jiříka
Pece z Vrbovců náležitě nápad za hotových 5 zl mor[avských]
mimo proukázání něco dobrého skoupila, tolikéž od p[ana]
Tomáše za soukno na spodky, ačkoliv jich sobě tuto zaopatřené
neměl, totiž 10 zl mor[avských]. Kteréžto peníze za náležitě
vyplacené a nezávadné a spravedlivé se vypisují v summě nápadu
Pecového 144 zl mor[avských], p[anu] Tomáši Svobodovi
vyplacených 10 zl mor[avských]. A tak bude míti vyplaceného
vdova 179 zl mor[avských], nápadníkům Gregora Stora doplatiti
ročně po 5 zl mor[avských] 121 zl mor[avských].
Letha Páně 1690 dne 1. Aprilis za purgkmistra pana Václava
Žarůška a spoluradních jeho majíce v okršku městském dům svůj
pozůstalá vdova po neboščíkovi Tomášovi Malinovi, však že
jakošto věkem zešlá jak císarské, tak panské povinnosti
zbývati nemohla, nadepsaný dům Janovi Černému púští, za
kterýšto dům jí Jan Černý spolu ze všeckým jejím nápadem platí
hotovýma penězi 70 zl mor[avských], ostatek při svatým Václavě
příštím
f 266b
složiti má i taky složil a odvedl 10 zl mor[avských]. A tak
nadepsaná vdova na tom domě žádného nápadu a pohledávání, ani
její potomci nemá míti ani nebude. Odevzdává se Janovi Černému
za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství a zbývání císarských a panských
povinností i obecních p[an] Jan Havlíček a p[an] Lorenc
Fabrici S.R.S.a N.R.
Nápadníkům pak neboštíka Gregora Štora ještě platit povinen
bude 121 zlm, a to ročně po 5 zl mor[avských].

Letha Páně 1691 dne 16. Junii za purgkmistra p[ana] Václava
Žarůška a spoluradních jeho majíce Jan Černý v okršku městském
dům koupený od vdovy Malinky, takový zase vzáctně slovutnému
panu Mikolášovi Janečkovi, obročnímu panství strážnického,
odprodal za summu peněz, totiž 51 zlm 4 gr alb 2 den, na
kterou p[an] Mikoláš Janeček nadepsanému Janovi Černému
234
hotových 42 zl mor[avských] 26 gr alb položil, ostatních pak
8 zl mor[avských] 4 gr alb 2 den při svatém Martině příštím
položiti má. A tak když ty ostatní peníze Jan Černý přijme, na
tom nadepsaném domě
f 267a
žádnej praetensi více nemá míti ani nebude. Pročež takový dům
panu Mikulášovi Janečkovi se připisuje.

Rukojmě za zbývání císarských, panských [a] obecních
povinností p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík Peldřimovský
S.R.S.N. Datum dne a letha ut supra.
Nápadníkům pak neboščíka Gregora Štora ještě platit povinen
bude 121 zl mor[avských], a to ročně po 5 zl mor[avských].

Letha Páně 1692 dne 17. Decembris za purgkmistrovství pana
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho p[an] Mikoláš
Janeček, ten čas obroční panství strážnického, majíce koupený
předepsaný dům od Jana Černého, však že na takový ještě ještě
jemu zůstalo, jak zápis nahoře vysvětluje, tím taky jej
náležitě spokojil, takže na přiznání strany Jana Černého
p[anu] Mikolášovi Janečkovi ty peníze, totiž 8 zl mor[avských]
8 gr alb 2 den za zaplacené se připisuj. A Jan Černý více ani
přátelé jeho pohledávati nic nemají ani míti nebudou na tomž
domě. Stalo se dne a letha ut supra.
f 267b
Letha Páně 1700 dne 2. April[is] za purgmistra Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho nemohúc p[aní] Zuzana,
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Mikolášovi Janečkovi, na domě
ut s[upra] delej zůstávati, jeho opravovati a povinností
přináležejících zbývati, takový prodala Janovi Bíteskému za
100 zlm. Závdanku jí dal 46 zlr a kontribuci zasezelej na
místě tejž p[aní] Zuzany na sebe přijal 36 zlr 30 kr, které
když vyplatí a kvitanti prokáže, zde se mu za zaplacené
vypsati mají, ostatních 17 zlr 30 kr platiti bude povinen až
contributi nejprve vyplatí na termíny, každý rok polovic počna
od leta 1702. Odevzdáván jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a placení povinnosti p[an] Pavel
Hrachovský a Johanes Jurásek S.R.S.V.N. Stalo se dne a leta ut
s[upra].
Nápadníkom pak neb[ožtíka] Gregora Štora jestli bude platit,
povinen ročně po 2 zlm – 121 zlm.
f 268a
Pamět se činí, že nadepsaná p[aní] Zuzana Janečková sobě
vymínila tu malú světničku, aby v ní až do smrti přebývati
místa příl, a tu comorku nad sklepem a jeden chlévek pro
krávy, což nadepsaný Jan Bíteský jí zdržeti a do smrti toho
místa příti chce, poněvadž se k němu tak náchylná učinila a
ten dům jemu prodajný udělala.

235
Letha Páně 1702 dne 24. Feb[ruarii] za purmistra Jana
Dašického a spoluradních téhož leta Jan Bíteský proukázal
quitanti náležitú, kterak těch 36 zlr 30 kr do contributi
náležitě zaplatil. Pročež se jemu zde za zaplacené vypisují,
id est 36 ½ zlr.

Leta a dne ut s[upra] předstoupíc Jan Bíteský před ouřad na
rathúz m[ěsta[ Stráž[nice] přednešení učinil, kterak nápad
svrchu psaný nápadníkům Štorov[ým] patřící těch 212 zlm od
Jana Štora a Johany sestry jeho jakožto pravých nápadníků za
12 zlr skoupil. Čemuž poněvadž tak jest a prodávající strana
tomu místo dává, pročež se ta summa zde za zaplacené vypisuje,
id est 121 zlm. A tak nápadníci Štorovští nebudú na tom domě
nic víc co pohledávati.
f 268b
Letha Páně 1717 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] Matyse
Anderl a spoluradních jeho p[an] Joannes Bíteský předstoupíc
před právo purgmistrovské žádostiv toho byl, aby jemu poněvadž
praetensi tu Zuzanně Janečkovej patřící 17 zlr 30 kr náležitě
vyplatil, tychž 17 zlr 30 kr zde v purgrechtě vepsané za
zaplacené byly. I poněvadž Zuzanna, vlastní dcera po neb[ožce]
Zuzaně Janečkovej před právem sama dobrovolně vysvědčila a
vypověděla, že ty nahoře psané 17 zlr 30 kr týž Jan Bíteský
její neb[ožce] paní matce náležitě vyplatil, pročež se jemu
p[anu] Bíteskému na gruntě jeho ut supra ty 17 zlr 30 kr za
zaplacené vypisují. A tak erbové Janečkovští ani žádný jiný na
gruntě ut supra nic více praetendirovati míti nebudú, nýbrž
p[an] Jan Bíteský bude míti a má grunt svůj docela a zouplna
zaplacený. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch
stran.
Solutum.
Letha Páně 1718 d[ne] 1. Augusti za purgmistra pana Jana
Stavinošky a spoluradních toho času předstoupila na dům radní
Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Joannesovi Bíteském, a
přednesla, kterak nemohouce z gruntu ut supra delejíc
povinnosti zbejvati, jej opravovati, též nemajíce dluhův
f 269a
od neb[ožtíka] manžela jejího nadělaných odkudt platiti,
z svej dobrovolnej vůle prodala týž grunt i s jednú štěpnicí
pod hatěmi k Bzenci jdoucími vedle Matěje Šimka a podle Pavla
Smaženky ležící, jakož také s třináctery honci roli, které ne
ke gruntu náležejí, nýbrž činžové a bezpurgkrechtní jsou,
totiž v Paterych honách vedle pana Jana Stavinošky 5 honce,
při vápenkách pod Dúbravú od cesty Hraničkovej k Dúbravce
vedle Pavla Rumíška 3 h[ony], za Malú Kučovaninú vedle Martina
Broža a vedle Matěje Saltzmana 3 h[ony] a za Skalickú bránú od
cesty Hačkovej k potoku vedle Jury Vytřasila 2 h[ony], spolu
13 h[ony], za summu hotovú pět sto dvacet rýnských, id e[st]
520 zlr, panu Pavlovi Ignacimu Menšíkovi,
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na ten čas ouředníkovi v Cetechovicích. Pročež poněvadž týž
p[an] Pavel Menšík takových 520 zlr dle společně dobrovolně
zavřenej smlúvy na rathauzi náležitě složil, které také na
vyplacení dlužníků ihned na právě se zanechaly, týž grunt ut

supra spolu i s tou štěpnicí a nadjmenovanýma rolmi 13 h[onů]
se připisuje za volný a žádnému v ničem nezávadný, bez
všelikých reštů a dluhů, toliko contrib[uci] za rok 1717 a
1718 z domu k zaplacení na sebe přijal. Pročež poněvadž
tenkráte ta štěpnica i ty role
f 269b
závadné a podstavené jsou, takové z toho položeného 520 zlr
kauffschillinku vyplatiti a k užívání jeho svobodnému hned od
datum zápisu odevzdati se mají, tak aby on grunty ty bez
všelikých závad přijal. Povinnosti pak běžící jak císarské,
tak panské i obecní platiti od datum zápisu povinen bude.
Odevzdán jemu podle práva purgkrechtního za vlastní a docela
též dědičně zaplacený.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Elis Grögr
a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut
supra u přítomnosti obúch stran, též radních pánů Jana
Stavinošky purgmistra, Ventzla Korotina, Carla Dedela, Jakuba
Bořila, Šimona Svobody, Ventzla Kratochvíle, Jiříka Horného a
p[ana] Jakuba Hrdličky rychtáře.
Přípis domu p[ana] Christofa Aloisija Mihatša
Letha Páně 1749 dne 3. Maii za purkmistra p[ana] Johannesa
Wainera a pánův radních toho času předstoupil na dům radní
p[an] Christopf Aloisi Mihatsch a tou jest přednesl, kterak
v 1728 roce dne 7. Maii nadepsaný dům z 13 honce roli, a sice
v Paterych honách vedle p[ana] Jana Stavinošky 5 h[onců]
f 270a
při vápenkách pod Dúbravú od cesty Hraničkovej k Dúbravce
vedle Pavla Rumíška 3 honce, za Malú Kučovaninú vedle Martina
Broža a vedle Matěje Saltzmana 3 honce [a] za Skalickú bránú
od cesty Hačkovej k potoku vedle Jury Vytřasila 2 honce, pak
s jednú štěpnicú nad hatěmi k Bzenci vedle Matěja Šimka a
Pavla Smaženky ležící od Pavla Menšíka za 450 zlr hotových
peněz odkoupil a dědicom jeho náležitě a docela zaplatil.
Pročeš nadepsaný dům z 13 honce roli a jednú štěpnicú se panu
Christopfovi Aloisi Mihatschovi za jeho vlastní, volný,
v ničem nezávadný a docela zaplacený a dědičný připisuje a
odevzdává. Jenž se stalo dne a roku ut supra.

237
Copia contractus téhož domu
Pochválen buď Ježíš Kristus amen.

Dnes dole psaného datum učinil sem smlúvu a contract prodajný
dobrovolný a nesměnitedlný následujícím spůsobem:

Majíce já dům v městě Strážnici v rynku s jednú stěpnicí vedle
hatí bzeneckých ležící vedle p[ana] Andrise Wainera,
f 270b
též 13 honce roli spolu od vdovy Bíteskej koupené, takový dům
i všechno, co se v něm vynachází budto hlinú přimazané aneb
hřebíkem přibité, tolikéž i jiné všechny hospodářské mobilia,
jako dva škřichy a cožkoliv od dřeva jiného jest, jakožto
stoly, lavice a stolice a těm podobně, jenž mobile jest (mimo
samého obilí aneb zrna jakéhokoliv), též tou štěpnici a
třináctery honce roli z mej dobrovolnej vůle sem prodal
Christofovi Mihatschovi za summu čtyri sta padesáte
rýnsk[ých], na kteréžto ihned místo závdanku sem přijal jedno
sto rýnsk[ých], při konci tohoto roku 1728 aneb začátku nového
1729 složiti má jedno sto padesáte rýnsk[ých] a ostatní dvě
sta, jak se v obzláštní své obligaci zaplatiti zavázal. A
podle toho já jemu dům ten spolu ze všema těma mobiliemi,
jakož taky tou štěpnici a 13 hon[ce] roli jakožto na věčnost
za dědičné popúštím a postupuji, ouplnou moc dávaje, aby jej
sobě mocí toho i bez přítomnosti mojej do purgkf 271a
rechtů městských za zaplacený bez všelikých restů běžících
svobodný připsati dal, jakož taky od dnešního datum užitky
všechny připadnúti mají, toliko poněvadž rola zaseté jsou, ten
užitek rolní na mou stranu a k mému užití připadnouti má.
Toho pro víru a jistotu tento prodajný list sem kupcovi
Christoforovi Mihatschovi mej vlastní ruky podpisem a
užívajícím sekrytem stvrzený sem udělil. Act[um] v Strážnici
dne 7. Maii 1728.
Pavel Ignati Menšík
p.t. purkrabí moštěnský
Přípis domu p[anu] Johanesovi Miháčovi
Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Karla
Večeře a pánů radních toho času majíce p[an] Christof Aloisi
Miháč dům ut supra v okršku rynku šenkovní a výsadní, takový
po smrti svej (pominujíce rola, štěpnicu a louku, které
poněvadž ne k domu náležejí, nýbrž činšové a bezburgrechtní
sou, i taky vzlášť se připisujou),
f 271b
per testamentum vnukovi svému p[anu] Johanesovi Mihátšovi
odporučil. Načeš zmíněný p[an] Johann Mihátš na domě radním
předstoupil a tu žádost, aby jemu tenž dům podle řádu
purgrechtního do knih purgrechtních připsán a odevzdán byl,
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přednášel. Na kteroušto slušnou žádost jeho tenž dům ut supra
nadjmenovanému p[anu] Johanesovi Mihátčovi jakošto

testamentaliter odporučený za jeho vlastní, svobodný a dědičně
docela zaplacený tímto se připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko]
král[ovské], vrch[nostenské] i měst[ské] p[an] Johan Weiner a
p[an] Joseph Horný S.R.V.N. Stalo se dne a roku ut supra.
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32 Dům kněze Jana Miletínské[ho]
Jeho Mi[l]ost urozený pan pan Jan Jetřich z Žerotína a na
Strážnici ráčil jest darovati vejš psaný dům, kterýž jest pánu
po smrti n[ebožtíka] kněze Jana Miletínského, faráře
strážnického, jakožto panu kolátoru fary strážnické právem
odoumrtním nápadem přišel, Její Mi[l]osti urozené paní paní

Alžbětě Slavatové z Chlumu a z Košumberka, paní manželce své
milé, jakž zápis v předešlých nových knihách purkrechtních,
kteréž na zámku jsou, s podpisem ruky panské to v sobě šířeji
obsahuje a zavírá, a jest Její Mi[l]osti Paní tento dům podli
práva purgkrechtního za volný a svobodný odevzdán.
Z toho domu Její Mi[l]osti Paní od letha 1598 dopláceti ještě
zuostávati ráčí placením při každých Vánocích po 20 zl summy
všecké 117 zl. Z toho náleží předních peněz skoupených k obci
městské 27 zl a naposledy Jeho Mi[l]osti Pánu, co n[ebožtík]
Jiřík Civín na tom domě zaplaceného měl summy 90 zl.
Leta 1599 Její [Mil]ost Paní ráčila za dům svrchu psaný
položiti ráčila 20 zl.

Letha Páně 1608 v středu den s[vatéh]o Abdona podli
přísudku slavného vrchního práva města Brna urozený pan Jan
Urban Domanský z Domanína, plnomocník Jich Mil[ostí] pánův
poručníkův sirotka a panství strážnického (jsouc taky
ouředníkem téhož panství), v ten svrchu psaný dům, pozůstalý
po nebošce Její [Mil]osti urozený paní paní Alžbětě Slavatový
z Chlumu a z Košumberka, někdy paní na Strážnici, jest právně
uveden a takový dům (toho času zhořelý) podli týhož přísudku
jest zapsán a za volný, svobodný i žádnému v ničemž
nezávadný, zaplacený kromě 7 zl, který se obci městské
zaplatiti mají, podli práva purkrechtního odevzdán Jeho
[Mil]osti urozenému panu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína,
ten čas sirotku, a pánů panství strážf 273b
nického k jeho dědičnému jmění, držení i užívání, i erbům a
budoucím potomkům Jeho [Mil]osti a držitelům panství
strážnického. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera letha a dne
svrchu psaného.
Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i z svými erby a
budoucími potomky, pány strážnickými, známo činím tímto
zápisem v knihách purkrechtních města Strážnice učiněným
obecně přede všemi, že sem dal a mocí zápisu tohoto dávám sám
od sebe i ode všech erbův a potomků svých, pánů strážnických,
urozené paní paní Veronice Žerotínské z Žerotína a na
Chroustovicích, Její [Mil]osti paní sestře mé nejmilejší i
jejím erbům z lásky bratrské dobrovolně dům vejsadní v rynku
v městě Strážnici, v právě městským a purgkrechtním přísedící.
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Kterýžto svrchu psaný dům jest mně Janovi Fridrichovi
z Žerotína po nebo[žtíku] urozeném panu panu Janovi Jetřichovi
z Žerotína, panu otci mém nejmilejším, nápadem přišel a vyšším
právem Brněnským přisouzen jest, k jejímu vlastnímu jmění a
užívání i s erby a budoucími potomky paní s tím vším právem a
svobodami, jakž i jiní domové vejsadní v témž městě Strážnici
mají, též aby jej buď prodati, zafrejmarčiti neb komu buď za
zdravého života dáti aneb na smrtedlnej posteli poručiti,

v tom ve všem jako v svém vlastním dědictví moc činiti míti
ráčila, a to beze vší a všelijaké mé, erbův i potomků mých,
pánův strážnických, překážky. Kterýžto často psaný dům já
nadepsaf 274a
ný Jan Fridrich z Žerotína Její [Mil]osti paní paní Veronice
Žerotínské z Žerotína, paní sestře své nejmilejší, sám od sebe
i od erbův svých a budoucích pánů strážnických za volné a
svobodné podli práva purkrechtního odevzdávám. Kdež na jistotu
toho a pevnost rukou vlastní pod tímto zápisem dole sem se
podepsal.
Stalo se za purgmistra Bartholoměje Šlechty a spoluradních
jeho toho času v pátek po neděli masopustní letha Páně 1609.
Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici
Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici známo činím tímto
zápisem v knihách purgkrechtních města Strážnice učiněným
(jakož jsem leta Páně 1609 dům svrchu psaný nárožní podle domu
pana Břecslavského urozené paní paní Veronice Žerotínské
z Žerotína a na Chroustovicích, sestře mé nejmilejší a paní
manželce urozeného pana pana Jana Diviše z Žerotína a na
Židlochovicích etc. za volný a svobodný daroval a do knih
purgkrechtních města svrchu psaného zapsati dal. Kterýžto dům
po smrti paní Veroniky paní sestry mé na pana Jana Diviše pana
manžela jejího připadl a já jsem jej zase ode pána i ze vším
příslušenstvím koupil), že jsem ten nadjmenovaný dům z své
dobré a svobodné vůle sám od sebe i erbův mých daroval a mocí
zápisu tohoto daruji za volný a svobodný, zaplacený a
nezávadný urozené paní paní Mariji Magdaleně Žerotínské rozené
z Kunovic, paní manželce mé nejmilejší, a to z lásky manželské
pro její věrnost, lásku a manželskou upřímnost, a to na ten
spůsob:
Jestli bychom spolu dědice neměli a mne Pán Bůh prve
prostředkem smrti z tohoto světa povolati ráčil nežli manželku
mou, aby její vlastní a dědičný zůstal. Pakli by paní manželka
má prve nežli já skrze touž smrt z tohoto světa povolána byla,
tehdy mějme my dědice spolu neb nemějme, aby ten dům zase na
mne a erby mé připadl i ze vším příslušenstvím bez překážky
všelikého člověka. Kteréhož domu paní manželka má nejmilejší
bude moci užívati, tak jakž jiných domův na purgkrechtě města
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Strážnice stav panský neb rytířský právo a svobodu užívati
mají. Podle čehož paní manželka má nejmilejší uvolila se a
připovídá, buďto že sama na tom domě bytem bude anebo jej
někomu pronajme, že nechce a nedopustí proti obdarování a
svobodám městským na škodu jim nic činiti a před sebe bráti,
ani též jiným nedopuštěti na časy budoucí a věčné, nýbrž
dostatečně toho zastávati a svobod městských pomáhati všelijak

obhajovati ve všech punktích neb artykulích a obzvláštně pak
v šencích.
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Nadto dopouští paní manželka má nejmilejší ouřadu městskému
nynějšími i budoucímu, pokudž by v tom domu nebydlela a
nájemníky nějaké nezbedné, kteříž by se nenáležitě a neřádně
chovali, v něm měla, aby moc a právo měli do něho jíti, neřády
přetrhovati a zlé, nevážné, zoufalé a lehkomyslné lidi podle
provinění jednoho každého trestati.
K tomu nadjmenovanému domu přidávám a přivlastňuji jeden lán
roli mé vlastní ležící od brány Veselské až k vápenkám, tak
jakž jest sám v sobě obmezený od starodávna, více štěpnici
jednu u pivovara mého, kteráž bývala Matyáše Pragenusa,
k volnému užívání. Však paní manželka má nejmilejší z roli té
do mé smrti, jestli by mně Pán Bůh prve nežli ji z světa
povolati ráčil, nežádá a nechce žádného užitku míti a k svému
zisku obraceti, nýbrž mne až do smrti mé jako věrná manželka
zanechati.

Pro lepší důvěření, pevnost, stálost a jistotu já svrchu psaný
Jan Fridrich z Žerotína rukou mou vlastní pod tímto zápisem
v knihách purgkrechtních městských jsem se podepsal.
Stalo se za purgkmistra mého Bartoloměje Šlechty a
spoluradních jeho v pondělí po neděli provodní leta Páně
šestnáctistého čtrtnáctého.

Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici
Její [Mil]ost urozená paní paní Marije Magalena Žerotínská
rozená z Kunovic a na domě svobodném (ut s[upr]a) v městě
Strážnici majíce tento dům napřed psaný slove vejsadní v rynku
v městě Strážnici i s jedním lánem roli ležícím od brány
Veselské až k vápenkám, též s jednou štěpnicí u pivovara slove
Prahenusovskou od neboštíka dobré paměti urozeného pana pana
Jana Fridricha z Žerotína, na onen čas pána na Strážnici
dědičného a pana manžela svého vlastního, z lásky manželské
sobě za vlastní a dědičný i zouplna zaplacený a žádnému
nezávadný darovaný a zápisem napřed poznamenaným v těchto
knihách purgkrechtních zapsaný, i s podpisem vlastní panské
ruky pojištěný, zůstávaje po témž panu manželi svém v stavu
vdovským za některý
f 275a
rok a dítek vlastních svých žádných na živě nemaje, když jest
ji zatím Pán Bůh nedostatkem zdraví navštíviti ráčil, avšak
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rozumu zdravého a paměti dobré ještě požívajíc, poručila a
dala jest oustně u přítomnosti urozené paní paní Barbory
Žampachové rozené Pálfy z Erdeodu a na Hodoníně, urozené paní
Sibyly Kučovské rozené Adelspachovny z Damsdorfu a na domě

v městě Ostrově, před osobami radními, níže zejména
poznamenanými dům ten vejš psaný se všelikým k němu
příslušenstvím i s tím lánem roli a s tou štěpnicí jmenovanou,
ano i s jinými všemi štěpnicemi, kteréž od toho času byla od
sousedů sobě přikoupila, a to jmenovitě urozenému panu panu
Janovi Jetřichovi mladšímu z Žerotína, synu Jeho [Mil]osti
urozeného pana pana Kašpara Melichara z Žerotína na Nových
Dvořích, Pouzdřanech a Strážnici, k jeho vlastnímu, pravému a
dědičnému držení, jmění a vládnutí i užívání. Podle kteréhož
poručenství a mocného dání týž napřed psaný dům i s tím lánem
roli a s těmi všemi štěpnicemi i s jiným všelijakým k tomu
příslušenstvím témuž Jeho [Mil]osti urozenému panu panu Janovi
Jetřichovi mladšímu z Žerotína k žádosti Její [Mil]osti Paní
na ouřad strážnický vzložené do těchto rejster purgkrechtních
města Strážnice podle práva purgkrechtního jest od ouřadu
téhož města Strážnice za vlastní a dědičný i volný a svobodný
a žádnému v ničemž nezávadný tímto zápisem odevzdán.
Stalo se to poručenství a dání na zámku strážnickým u
přítomnosti Pavla Tučka, purgmistra města Strážnice, a Simeona
Vítkového, předního konšela předměstí strážnickýho, a Vácslava
Urbanova, písaře radního města Strážnice, na vzkázání tej vejš
psanej Její [Mil]osti Paní Marije Magdaleny z Kunovic k ní do
pokoje přišlých v pátek po památce Zvěstování Panny Marije.
Actum tohoto zápisu a odevzdání za purgmistra napřed
jmenovaného Pavla Tučka a spoluradních jeho v sobothu před
nedělí Judica, vše letha Páně 1621.
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Ich Frantz deß Hey. Röm. Reichs Graff zu Straßnitz, Freyherr
von Magni, Ritter Röm. Kayß. Mayest. würcklicher Hoff Kriege
Rath und General Veldt Marschall Leütenant etc. zur mit meine
Erben und Nachkommenen urkunde und bekenne hiemit, daß ich auß
gewissen mich hier zu bewegenden Ursachen, benentlich aber in
Ansehen und Recompens der von hierunten benantem meinem
Secretario, wie eine Zeitlang geleist auch uns künfftig
erwartend im versprechenen truegehorsamisten Diensten, daß
jenige stauere Hauß, so in meiner Stadt Straßnitz auff dem
Ring am Eck gegen daß Martin Jankho Behausung aldorten Gelegen
und wie Aigenthumbs zugehörig ist, sampt dessen appertinentum
bewendtlich den Halben Theil deß Hoffs und dem von meinem Herr
Bruder Herrn Philippen Graffen von Magni mit neülich erbauten
Stall, mit und neben allen Recht und Gerechtigkheiten, auch
ellen und jeden Freyheiten und Immuniteten allermassen ichs
selbst genossen und possedirt habe, wohlbedachtem undt auß
freykürlichem gutem Willen geschenkt stonnt und verehret habe
meinem Secretario Gottfrid Walldorff, dessen Erben und
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Nachkommen, thue solches auch hiemit und in krafft dießes alßo
und dergestaldt, daß jetzerwehnter mein Secretario, dessen
Erben und Nachkommen solches Hauß alß sein Aigenthumb

possediren und nutzniessen auch hiemit nach seinem belieben
und wohlgefallen erenschalten und walten, auch verkauffen,
verstosieren, versetzen, vertauchen und verbringen (doch das
dießes alles mit außdrucklicher meiner oder meiner Erben und
Nachkommenen Verwilligung beschehe) wie nit weniger aller und
jeder Privilegien, Freyheiten und Immuniteten und absonderlich
ohne Entrichtung einiger Contribution, Zinsen, Steuer
f 276a
und Gaaben, wie die auch Nahmen haben, frey und unbeschwärten
Geniessen möge, auch sonsten allen unnd jeden Underthönigkeit
und Subjection für sich, seine Erbe und Nachkommen jetzt und
künfftig befreyet und exempt und für einen freyen Undersaß
gehalten und angesehen werden sollen. Wargegen weder ich,
weder meine Erben und nachfolgende Inhabere dießer Herrschafft
Straßnitz obmemelten Gottfrid Waldorff, dessen Erben und
Erbenhenen ainige Verhudernuß oder Eintrage, under was für
praetext schein oder Vorwand eß immere sein mag mit
widerfahren Lassen sonders Verwehr gnädig Schutzen manuconiren
und handhaben wollen und sollen.
Alles treülich unnd ohne Gefährde. Urkund und mehrer
Beglaubigung dessen hab ich mich aigenhändig underschrieben.
So geschehen Straßnitz bey Zeiten meines Burgermeisters des
Geörgen Praštěk und dero Rathe Verwandten am Tag der
Gedachtnuß beyder heiligen Apostoln Petri und Pauli deß
sechzehen hundert zwey und fünfftzigsten Jahrs.
Nyní zase k panskej ruce potažený.
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33 Dům paní Dubry Věžníkovny

f 277a

Nadepsaná paní Dubra tento dům svůj podle poručenství
n[ebožtíka] pana Pavla Hostivařského z Kostelce manžela svého

sobě v summě 250 zl poručenej zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničemž nezávadný má.

Urozený pan Bohuslav Hostivařský z Kostelce a na dvoře v
Morkůvkách jsouc před právem zmocněn od urozené paní Dubry
Věžníkovej z Věžník na místě jejím prodal jest dům svrchu
psaný zhořelý i se vším příslušenstvím k němu přináležitým, s
loukami na Veliký, s loukou na Sudoměřsku, s pravou polovicí
štěpnice pod hatěmi od Jašavy, s jednou roubanicí též pod
hatěmi za Jašavou, též s zahradou zelnou ctihodnému knězi
Rafaelovi z Římarova za summu 300 zl. Závdanku kněz Rafael
paní Dubře [položil] 35 zl a platiti ho má počna o Vánocích
příštích rok po roku po 15 zl až do vyplnění summy nahoře
psané. Odevzdán takový požár i s věcmi nahoře psanými témuž
knězi Rafaelovi za volný, svobodný a žádnému v ničemž
nezávadný.
R[ukojmě] za stavení toho požáru, opravy, placení a povinnosti
Jeho [Mil]osti Paní i obci náležité Tobiáš Sloup, Daniel
Nedolevek, Jakub Adam, Martin Tayber, Martin Drešer, Adam
Lazebník S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera den
Mláďátek letha 1607.
Urozená paní Dubra Věžníkovna jakož měla na domě svrchu psaným
s jeho příslušenstvím mimo vzetí závdanku ještě summy področní
265 zl, takový peníze prodala purgmistru a radě města
Strážnice na obec městskou za 150 zl. Hned při smlouvě dáno
paní Dubře 75 zl a druhých 75 zl dáno býti má při času Tří
králů letha 1610. Stalo se den Nového letha letha Páně 1609.
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Za rok 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
kněze Rafaele ročních peněz 15 zl.
Ty sou vydány obci města Strážnice.

Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty dáno paní Dubře
Věžníkovně za peníze skoupený podli smlouvy napřed psaný 75
zl.
A tak tu týž paní Dubře nic více nenáleží. Stalo se u
přítomnosti týž paní Dubry, a u přítomnosti Martina Kašuby,
fojta předměstskýho, Pavla Macháčkovýho, předního konšela a
spolutovaryšův jeho Jarana Tomášovýho, Tobiáše Purkrábka,
Honsa Šmalcíře.

Letha Páně 1610 na den svatých Tří králův při posudku Tobiáš
Řemenář předstoupiv před pana purgkmistra a pány radní žádal
pánův, podle něhož se pan Jan Urban Domanský z Domanína
přimlouval, jsúc ouředníkem panství strážnického, aby ten
svrchu psaný dům, který byl prodán ctihodnému muži knězi
Rafaelovi v té summě, jakž napřed položeno, jemu puštěn byl a
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on Tobiáš aby na ten trh nastoupiti mohl, a to bez závdanku.
Pan purgkmistr a páni prohlédajíc na to, že ty peníze na tom

domě obci městské náleží a aby též více nepustl, k tomu
uvozujíc též přímluvy výš psané, pustili sou jemu Tobiášovi
Řemenářovi ten dům v těch 300 zl, tak jakž jest knězi
Rafaelovi prodán byl, na takové roční placení, jakž výš
dotčeno, se vším tím příslušenstvím a svobodami nahoře
psanými. Odevzdán jemu od pana purgkmistra a pánův za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, stavení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně
i obecní Václav Sýkora, Jakub Butčovský, Václav Chládek,
Balcar Tayber, Blažej Sedlář a Jan Drahotoušský S.R.S.N.
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Leta Páně 1612 v pondělí po Novém letě za rychtáře Tobiáše
Sloupa a u přítomnosti Martina Opavského, Balcara Teybera,
Eliáše Telčara a Blažeje Sedláře kněz Rafael maje na tom
gruntě svrchu psaném závdanku a peněz jedněch ročních 50 zl,
porovnal se s Tobiášem Řemenářem o to týž kněz Rafael takto:
že jest Dobiáš dal knězi Rafaelovi za těch 50 zl vína 21
vědro, na čemž jest kněz Rafael přestal a to víno od Tobiáše
přijav připovídá sobě nyní i na časy budoucí nic na tom domě
přivlastňovati, na nic se nepotahovati on kněz Rafael ani
žádný jiný právem jeho na časy budoucí a věčné. Stalo se leta
a dne svrchu psaného.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Tobiáš
Řemenář za dům svůj obci městské peněz za rok 1610 15 zl.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil
Tobiáš Řemenář za dům svůj obci za rok 1611 15 zl.

Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položeno peněz
ročních obci městské za rok 1612 za ten dům 15 zl.

Tobiáš Řemenář prodal ten dům zase s tím vším příslušenstvím,
jakž jej sám koupil, kromě jedné louky na Sudoměřsku, kterouž
jest Tobiáš prodal od toho domu, Pavlovi Maršovi
Prostějovskému krejčímu za summu 530 zl. Závdanku dal Pavel
hned při odevzdávce Tobiášovi 140 zl peněz hotových, platiti
jej má rok po roku při posudcích po 15 zl až do vyplnění té
summy, předních peněz náleží na tom domě obci městské
strážnické 205 zl. Odevzdán Pavlovi za volný a svobodný,
žádnému v ničemž nezávadný se vším tím, což na tom domě
hřebíkem přibito a hlínou zamazáno.

Rukojmě za placení a opravu domu, povinnosti JM Páně a obecní
Nikodem Frozín, Adam Kalina, Jakub Butčovský, Matyáš
Oborovský, Václav Sýkora, Jan Barveník a Jíra Prašťků S.R.S.N.
Stalo se za rycháře Pavla Zezhulového v středu před památkou
s[vatéh]o Bartoloměje leta Páně 1613.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Mareš
krejčí položil za dům svůj obci městské prvních peněz
15 zl.
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Tobiáš Řemenář svrchu psaný prodavši ten dům svrchu psaný
Pavlovi Maršovi měl na něm zaplaceného aneb sobě náležitého
summy področní na posledních penězích 185 zl. Takovou summu
pro potřebu svou důležitou s dovolením a vědomím tohož Pavla
Marše prodal jest panu purgkmistru a radě města Strážnice na
obec městskou strážnicskou, každý zlatý po 7 ½ gr, což učiní
46 zl 7 ½ gr, kteréž jest Tobiáš zouplna přijal. A [na] tom
domě nic více nemá, ani potomkové jeho. Stalo se za
purgkmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho v pondělí
po druhé neděli po Velikonoci leta 1614.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Mareš
položil za dům svůj peněz ročních obci městské 15 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožmberského Pavel Mareš
položil za dům svůj za rok 1615 obci 15 zl.
Letha Páně 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Pavel Mareš za dům svůj za rok 1616 obci městské ročních peněz
15 zl.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Pavel Mareš prodal dům
svůj vejsadní s jednou loukou na Veliké, s štěpnicí pod hatěmi
bzeneckými u Jašavy, s roubanicí za Jašavou a
s zahrádkou zelnou u Písečnic i s jiným všelijakým od
starodávna k tomu domu příslušenstvím Martinovi Jankhovi za
summu 530 zl. Závdanku dal týž Martin Pavlovi Maršovi 150 zl,
ostatek platiti má každoročně při posudcích po 15 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti
Pánu i obci Pavel Tuček, Jiřík Prašťků, Pavel Zezhulů a Šimon
Tesařů S.R.S.A N.

A jakož na tom domě Pavel Mareš mimo vyzdvižení závdanku měl
zaplacenýho po letech k dobírání na posledních penězích 50 zl,
takové peníze pro potřebu svou prodal jest Martinovi Jankhovi,
držiteli toho domu, za hotových 11 zl 20 gr.
A tak týž Pavel Mareš na tom domě nic nemá. Act[um] ut
s[upr]a.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Jankho za dům
obci městské 15 zl.
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Letha Páně 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin
Jankho položil za dům svůj peněz ročních obci městské 15 zl.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Jankho
položil za dům svůj obci městské ročních peněz 15 zl.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Jankho
položil za dům svůj obci městské ročních peněz 15 zl.

Letha 1634 za pzurgkmistra ut s[upr]a Martin Jankho položil za
dům svůj obci městské peněz zadržalých 78 zl 4 gr 2 den.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy položil Martin Jankho
za dům svůj obci městské peněz zadržalých 21 zl 12 gr 6 den.
Ty peníze přijal zase Martin Janko ut s[upr]a.
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Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] r[adních] poněvadž dům tento vyhořel,
držiteli Martinovi Jankovi jako jiným požárníkům, co dopláceti
měl, se upouští polovici 85 zl 6 gr 3 den.
Letha ut supra dne 16. Aprilis za purgkmistra téhož Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho s povolením vzáctně
slovoutného pana Valentina Šreyera, ten čas ouředníka panství
strážnického, Martin Janko aby zase ten dům požár tím lépeji
stavěti mohl, pro nemožnost odprodal jest od domu ut supra
jeden kus domu na půl osma sahy zdýli až k stěně Davida Čecha
Jakubovi Korytčanskému za summu hotovou 60 zl. Co se pak
rynštoku, který od starodávna skrz to místo jde, dotejče, ten
má na svůj náklad Jakub dáti spravovati a vodu dešťovou tudy
pouštěti a ji nezdržovati, tak aby skrzeva zdržování sousedům
v sklepích škoda se nedála, ku kterémuž aby i Martin Jankho
průchod míti a vodu spouštěti z svého dvoru mohl,
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místo zanechati má a od toho rynštoku příčky až po marštalu a
zeď Mojžíšovu má sobě týž Jakub buď parkánem aneb zídkou místo
zahraditi. Odevzdává se jemu za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
panské u obecní Jakub Šage a Michal Viktorinů SRSaN.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních
jeho s povolením urozeného a statečného rytíře pana Wolfganga
Ludvíka Hötzera, ten čas ouředníka panství strážnického,
Martin Jankho prodal jest marštale na 10 sahů zdýli a šíři jak
marštal stará, počna od gruntu Davida Čecha, témuž držiteli
grunthu Davidovi Čechovi za summu hotovou 37 zl. Kterýžto
místo se jemu odevzdává za volný, svobodný a zaplacený. Stalo
se u přítomnosti obou stran letha ut supra.
Letha 1666 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a
spoluradních jeho s povolením pana Balthasara Vogle, ten čas
ouředníka panství strážnického, p[an] Martin Jankho prodal
jest kus místa aneb komoru pustou půl čtvrta sahů zdýli
Jakubovi Koryčanskému od domu ut supra za hotových 26 zl.
Kterémužto pan Martin Jankho povoluje, aby ze dveří svých
skrze dvůr jeho spošika na sahu zdýli k zadním vratům uličkú
s parkánem ohrazděnou svobodný průchod míti a ji sobě hraditi
mohl a povinen byl. O[devzdáno] j[emu] z[a] v[olnou] a
s[vobodnou], zouplna zaplacenou.
Rukojmě za opravu Jakub Šage a Izák Krumlovský SRSaNR.

Na tomto gr[untu] náleží k obci strážnické předních peněz 85
zl 7 gr 3 den.
Erbové Martina Janky 321 zl 23 gr 4 den.
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Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vd[ova] oi
neb[ožtíku] Bernardovi Šnellerovi, provdalá za Antonína
Duraye, majíce grunt ut supra po svém neb[ožtíku] muži
Bernardovi, kterýž sobě jej připsaného neměl, takový púští
synovi svému Carlovi Šnellerovi v summě 407 zlm, s kteréžto
summy patří 85 zlm 6 gr 3 den obci městskej strážnickej. Však
že ten grunt spolu z jinými skrz tu rebelantskú vojnu na ruinu
vyšel, s takovej summy se jemu třetí díl, totiž 28 zlm 12 gr
1 den, upúští a tak k doplacení zůstává 56 zlm 24 gr 2 den.
Však že on Carel Šneller J[ejich] Opatr[nost] p[ány] v tom
šetrně žádal, aby jemu touž summu skoupili, dovoleno bylo, na
jeho prozbu J[ejich] Opatr[nost] p[áni] takovú summu jemu za
9 zlr 30 kr jemu odprodali a ostatních 321 zlm 23 gr 4 den
nápadníkom neb[ožtíka] Martina Janky na letha po 4 zlm
kladouce platiti bude. Pročež se jemu ten grunt za volný a
v užívání
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svobodný s tou výminkú, aby nadepsaná Alžběta spolu [s] mužem
svým Antonínem Durayem jej tak dlúho v svém ouplném užívání
držela, dokavadž by nadepsaný Carel Šneller syn její do stavu
manželského nevešel. Kdyby ale on ženě se na tenž grunt
dosednouti chtěl, aby do smrti matky svej Alžběty jen toliko
polovic tohož domu a k němu příslušenství a matka z otčímem
polovic tolikéž i povinné poplatky, jakékoliv ony bejti mohú,
dle obojí strany přivolení aby jeden i druhý polovičně
spláceli. Však co neb[ožtík] Bernardt Šneller na tomž gruntě
prostavěl, totiž dle obšacunku Jich Opatr[ností] pánů 80 zlr,
to na 6 dílů padati má, z kterýchžto jemu jedna částka od svej
strany, totiž 13 zlr 20 kr se za zaplacené jemu vypisuje a
matce z ostatních 13 zlr 20 kr, Anně sestře svej 13 zlr 20 kr,
Kateřině druhej sestře 13 zlr 20 kr, Bětě třetí sestře 13 zlr
20 kr, Maryně ostatní sestře 13 zlr 20 kr, summa 66 zlr 40 kr,
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splatit povinen bude. Připisuje se jemu za volný a v užívání
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností
cís[ařsko] král[ovských], pan[ských] a obec[ních] p[an] Pavel
Rychlík a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra.
Pamět. Pamět se činí při tomto gruntě, že poněvadž Antonín
Duray od ženinej stařeny na vystavení gruntu 18 zlr dostal a
ostatek na vystavení ze sirotčího nakládal, pročež nadepsaný
Antonín Duray za vystavení nic na tom gruntě praetendirovati
nemá.

Letha Páně 1727 dne 14. Julii za purgmistra p[ana] Antonína
Havlíčka a spoluradních toho času předstoupili na rathauz Anna
Bitomská a Maryna Klaudová, sestry držitele gruntu ut supra
p[ana] Carla Šnellera, přednášejíce, že své praetensi mající
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na tomto gruntě podle zápisu předního po svém neb[ožtíku] otci
každá po 13 zlr, jmenovanému bratrovi svému p[anu] Carlovi
Šnellerovi prodali, každá své 13 zlr za hotových 7 zlr. Pročež
poněvadž jmenované praetendantky každá takových 7 zlr
dobrovolně přijaly, na tomto gruntě nic více praetendirovati
nemají a míti nebudú. Stalo se u přítomnosti všech stran.
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Leta Páně 1730 dne 18. Februarii za purgmistra p[ana] Jakuba
Hrdličky a spoluradních toho času Alžběta, pozůstalá vdova po
neb[ožtíku] Carlovi Šnellerovi, předstoupila před ouřad
purgmistrovský žádajíce a přednášejíce, že jest vyplatila
podle zápisu předního Cateřině, ceři po neb[ožtíku] Bernardovi
Šnellerovi a nyní provdalej za Carla Kaysera, patřící podíl z
gruntu tohoto 13 zlr 20 kr s tou žádostí, aby jí takové do
knih purgkrechtních zapsané a za zaplacené vypsané byly.
Pročež přiznajíce to dobrovolně nadepsaná Cateřina Kayserka,
že jest přijala od jmenovanej Alžběty, vd[ovy] po neb[ožtíku]
Carlovi Šnellerovi, předně šaty po tomž neboštíku manželovi
jejím zůstalé za 13 zlr a nyní při tomto zápisi u přítomnosti
ouřadu 20 kr, nyní se takové 13 zlr 20 kr za zaplacené
vypisují a podle toho Cateřina Kayserka svůj podíl 13 zlr 20
kr má náležitě zaplacené. Stalo se u přítomnosti obúch stran
d[ne] a leta ut supra.
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Leta Páně 1741 dne 29. Martii za purgmistra pana Carla Dedela
a spoluradních toho času majíce Alžběta předně Šnellerová, s
posledního manželstva ale Pfilipová z gruntu ut supra ještě
dle zápisu předního Bětě, sestře neb[ožtíka] Carla Šnellera,
švag[rové] její, jakož i jiných nahoře psaných praetendantů
matce, každej po 13 zlr 20 kr splatiti, takové manžel Alžběty
Šnellerky poslední p[an] Ignatz Pfilip vyplatil násl[edovně]:
za živobytí naddotčenej manželky Alžběty vyplatil dědicom
neb[ožky] Běty dle quit[anci] de d[at]o 11. Junii 1732, d[le]
quit[anci] de d[at]o 11. Martii 1733, které v rukách má, 12
zlr 39 kr, ostatek jemu, jak v quitantzích doloženo, odpuštěno
jest, a dědicovi matky nadepsaných dědiců, totiž Alžběty
Cat[eřiny] Durayovej po smrti její zaplatil p[anu] Jozefovi
Durayovi podobně 13 zlr 20 kr. Pročež nyní se jemu celá
praetensi nahoře psaná za dokonale zaplacenú vypisuje a tak
žádný vícej z nahoře opsaných praetendantů na gruntě ut supra
praetendirovati práva míti nemá ani nebude. Stalo se dne a
leta ut supra u přítomnosti p[ana] Jozefa Duraje a pana
Pfilipa.
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Leta Páně 1741 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Carla
Dedela a spoluradních toho času majíce v držení grundt
vejsadní ut supra Alžběta Šnellerová, s posledního manželstva
ale provdalá za p[ana] Ignáce Pfilipa, takový odemřela ab
intestato nezanechajíce po sobě žádných dítek. Poněvadž ale po
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ní manžel a dva bratři, totiž Michal a Joannes Saltzman, jsou
zůstali, nadepsaný grunt dle sententzi právní de dato d[ne]
21. Janu[arii] 1739 na rathauzi města Strážnice vyřknutej na
tři díly, totiž na díl manželovi p[anu] Ignatz Pfilipovi a
nadepsaných bratrův rozdělen býti měl. Poněvadž ale oni bratři
od naddočeného gruntu dobrovolně odstoupili a peníze dle
prošacování, totiž každý 233 zlr 20 kr, v summě ale oba
466 zlr 40 kr, sú od manžela neb[ožky] sestry jejich Alžběty
praetendirovali a takové náležitě přijali. Pročež taky jemu
manželovi p[anu] Ignatz Pfilipovi nadepsaný grundt se nyní za
vlastní, volný
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a dědičně zaplacený připisuje a odevzdává, s placením
verunkovej summy nápadníkom neb[ožtíka] Martina Janky na leta
ročně po 4 zlm. Ta summa ale vynáší, jak v předním zápise
opsáno, 321 zlm 23 gr alb 4 den. Stalo se dne a leta ut
supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností císařských,
panských a obecních p[an] Elias Gröger a p[an] Joannes Weiner
S.R.S.V.a Ne.
Přípis domu Alšbětě ovdovělé Filipenici, provdané Škarbance
Leta Páně [1]769 dne 8. Decembris za burgmistra pana Karla
Večeře a spoluradních toho času předstoupila hned psaná paní
Alšběta Škarbanka a žádala, aby jí ten v okršku rynku vedle
Josepfa Tanula ležící a jí dle testamentu svého neb[ožtíka]
manžela Ignatzi Filipa odporučený dům právně připsán byl. Na
kteroušto žádost se jí s tyma na něm pozůstalýma verunky p[e]r
321 zlm 23 gr bílých ročně po 4 zlm při posudcích připisuje a
odevzdává.
Rukojmí toho pan Joseph Svoboda a p[an] Václav Lánský. Stalo
se dne a roku ut supra.
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Přípis p[anu] Václavovi Škarbanovi
Leta Páně [1]769 dne 8. Decembris za burgmistra pana Karla
Večeře a spoluradních toho času předstoupil nahoře psaný p[an]
Václav Škarban i ze svou manželkou a ohlásili, kterak jeho
manželka ten sobě po svým neb[ožtíku] manželovi zděděný a
právně připsaný dům jemu za jeho vlastní a volný odevzdala,
však na ten spůsob, aby on takový dům svobodně až do své smrti
užíval, po jeho smrti ale aby takový zase jí manželce

připadel. Pročeš se jemu na ten a takový spůsob připisuje a
odevzdává, s tyma na tom domě od starodávna obci městské
podlužnýma verunky p[e]r 321 zlm 23 gr bílých při posudcích
p[e]r 4 zlm ročně k placení.
Rukojmí toho za opravování gruntu a placení král[ovské],
vr[chnostenské] a mněstské povinnosti p[an] Joseph Svoboda a
pan Václav Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.
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Pamět.
Leta Páně 1776 dne 18ho
f 284a

měsíce listopadu za purg-

mistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času
majíce Žid Bernard Benjamin dům v Židovskej ulici po otci svém
zemřelým Jozefovi Benjaminovi zděděný, s gruntem tímto ut
supra N 33 do okršku rynku patřícím hraneční, v takovým
k pohodlnějšímu svému obydlí v zadním stavení malú světničku
sobě vystaviti umínil, nemohouce však on jiným spůsobem to
předsevzetí v skutek uvésti, leč by do dvoru řečeného domu
N 33 okno udělati povoleno bylo. S příčiny tej s držitelkyní
gruntu toho paní Alžbětu, pozůstalú vdovu po neb[ožtíku]
Václavovi Škarvan, na kterú týž grunt jure retractus zase
připadl dle práv měst[ských] K 19, dobrovolně a přátelsky se
vznesl a ona jmenovaná držitelkyně gruntu ut supra jemu Židovi
Benjaminovi, okrom toho již předtím do dvoru jejího vpuštěného
okna zase vnově jedno okno dáti povolila. Naprotiv kterémužto
povolení Žid Bernard Benjamin jí paní vdově Alžbětě Škarvance
čtrnáct rýnských dle domluvy ihned na hotově odpočítal
poslušně žádajíce, by takové dobrovolné obojí strany vznešení
na pamět budoucí v zápis uvedeno bylo.
Přípis Pavla Tomšeja
Leta Páně 1782 dne 31ho měsíce Augusti za purgmistra pana Jana
Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce paní Alžběta,
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Škarvan, dům ut supra
po smrti manžele svého Vencla Škarvana dle předcházejícího
zápisu v pravém držení, takový nemohouce jej delej opravovati
a všeliké povinnosti zbývati, z čistej vůle svej odprodala
spolu ze všimi rolami, loukú a štěpnicú i zelnicú vejš
dotčenému Pavlovi Tomšej za summu 2200 zlr, z kterýchžto za
dům toliko čtyri sta rýnských se počítají. Ostatně
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vymiňuje sobě paní prodavačka na domě tom svobodné bydlení až
do smrti svej, jakož taky místo pro jednu krávu, kdežto
ostatně všechno při tom mezi sebou učiněném písebném contractu
svú neomylnú správu míti má. Jedině to se ještě zde obmezuje,
že poněvadž verunkových peněz summu p[e]r 321 zl mor[avských]
23 gr alb Jich Opatrnost páni za summu hotových peněz jedno

sto dvaceti pět rýnských prodávající a kupující strana
společně ukúpila a pod počet purgmistrovský k rukám pana Jana
Ježíka odpočítané složila. Grunt ten budoucně čistý pozůstati
má, jakž taky čistý a v ničem nezávadný se dle řádu
purgrechtního jemu Pavlovi Tomšej tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu domu a placení všelikých královských,
vrchnostenských povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef
Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.
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Nota. Kdyby paní Alžběta Škarvanka mimo mimo naděje s
hospodářem zbýt nemohla, má kupec a držitel budoucí gruntu jí
50 zlr splatit a ona jinde obydlí sobě hledat.
Pamět.

Předstoupila před Jich Opatrnost pány paní Alžběta ovdovělá
Škarvanka z držitelem gruntu ut supra Pavlem Tomšejem a tu
přednesla, kterak ona ukoupíce sobě obydlí v ulici Zákostelní,
od Pavla Tomšeja vytáhla a těch jí za výminku podlužných
padesát rýnských k rukám svým dokonale připočítané přijala,
takže ona paní Škarvanka na gruntě tom Pavla Tomšeja strany
opsanej výminky nic to nejmenšího k pohledávání nemá aniž míti
nechce. Stalo se u přítomnosti obojí strany d[ne] 30.
Decemb[ris] [1]782.
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34 Dům Jana Štočka

f 287a

Letha Páně 1586 nadepsaný Jan Štoček koupil dům po n[ebožce]
Kateřině Tiburcové zuostalý i ze čtvrtí roli za summu 400 zl.

Na kterýžto vyplnil závd[anku] a peněz purkrechtních do letha
1597 235 zl a tak zuostává ještě dopláceti od lethha 1598
placením při každých Vánocích po 20 zl summy všecké za ten dům
a roli 165 zl.
Ta všecka summa náleží Jiříkovi Tiburcovi.

Rukoj[mě] za placení, opravu domu a povinnosti panské Mikuláš
Modrý, Jan Kavka, Jakub Vlach, Tomáš Zejda, Hons Jonáš barvíř
S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jan Štoček za duom svůj peněz purgkrechtních
Jiříkovi Tiburcovi 20 zl.
Leta 1599 položil Jan Štoček za dům svůj peněz purkrechtních
Jiříkovi Tiburcovi a dal jemu 20 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožumberského položil Jan
Štoček za dům svůj purkrechtu 20 zl.
Ty přijal Jiřík Tiburc.

Letha Páně 1601 v pátek po Nanebevzetí Panny Marie za
purgmistra Pavla Hulínského Jiřík Tiburci majíc na domě svrchu
psaném ještě spravedlnosti svý peněz področních summy 105 zl,
takový peníze prodal Janovi Štočkovi za hotových 52 zl. A tak
na tom gruntě Jiříkovi Tiburcimu nic více nenáleží.
A Jan Štoček jej zouplna a docela zaplativ za něj žádnému nic
dlužen není. Act[um] letha a dne ut s[upr]a u přítomnosti
obojí strany.
A tak dům svůj zaplatil.

Letha Páně 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho a
spoluradních jeho Jan Štoček ležíc na smrtedlný posteli, jsa
ještě paměti dobré a rozumu zdraf 287b
vého užívaje z své dobré a svobodné vůle maje statek svůj
volný a svobodný poručil jest dům svůj svrchu psaný i se vším
příslušenstvím k němu přináležitým, z koňmi, dobytkem

všelijakým a jiným hospodářstvím, nadbytky a jiným, šaty a
summou se vším tím, což se v něm najíti mohlo, zouplna a
docela zaplacený Margitě, manželce svý po něm pozůstalý.
Kterýž jest jí podle tohož poručenství za volný, svobodný a
žádnému v ničemž nezávadný odevzdán. Stalo se v pátek před
ne[dělí] Exaudi letha Páně 1604.
Jan Kavka dostav domu šenkovního v rynku se čtvrtí roli
činžovou v Sedlským poli v tři pole po Margitě Štočkový
manželce svý (nebo jemu statek svůj proženila), takový dům
prodal zase s tou čtvrtí roli i s tím vším, což v tom domě
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hřebem přibito a hlínou přimazáno jest, Janovi Vyskočilovi za
s[um]u 475 zl. Závdanku Jan Vyskočil Janovi Kavkovýmu dáti má
o posudku nejprv příštím 60 zl a platiti má počna od posudku
nejprv příštího přes rok, totiž letha 1606, rok po roku po 22
zl. A jestliže by co od týž roli odtrženo bylo, to Jan Kavka
zase k ní přiděditi na svůj náklad má anebo za to Janovi
Vyskočilovi vynahraditi. Odevzdán Janovi Vyskočilovi za volný
a svobodný, při zápisu byly obě strany.

R[ukojmě] za placení, opravu toho domu i povinnosti JMP i obci
náležité Tobiáš Sloup, Václav Mochol, Jíra Výborný, Jura
Bartošů, Ondra Vápeník a Daniel Ptáčník SRSAN. Stalo se
purgmistra Martina Rožumberskýho a spolu pánův radních jeho,
též za rychtáře Jana Drabíka v pátek po s[vaté]m Martině letha
Páně 1604.
Téhož roku a dne ut s[upra] při smlouvě Jan Vyskočil položil
Janovi Kavkovýmu na závdanek 2 zl.
f 288a
Letha Páně 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho při
posudku Jan Vyskočil podli smlouvy napřed psaný doložil
ostatek závdanku 58 zl.
Ty přijal Jan Kavka.

Letha Páně 1606 v sobotu před ne[dělí] Cantate za purgmistra
Martina Rožumberskýho Jan Vyskočil předstoupiv před radu
ukázal to, na jakou hroznou zkázu a zpuštění ten dům od
nepřátel přišel žádaje snažně, aby jemu nětco z tý summy,
kterouž za něj vyplniti má, nětco zpuštěno bylo, ano i na
placení nětco uleveno. I uznávajíc pan purgmistr a páni, ano i
Margita vdova, že slušný věci žádá, páni na místě sirotčím,
vdova pak jsouc tomu přítomná sama od sebe zpustili sou témuž
Janovi Vyskočilovi z summy 50 zl a na placení po 7 zl. A tak
ještě dopláceti bude povinen 363 zl s placením počna, když
jiní lidé svý požáry platiti počnou, po 15 zl. Actum ut
s[upra].
Leta Páně 1609 v středu po ochtábu s[vatý]ch Tří králů za
purgmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho po smrti
ne[božtíka] Jana Vyskočila prodán jest požár svrchu psaný s

jednou štvrtí roli činžovou v Sedlským poli ve 3 pole Tomanovi
Koláři z Olomouce za summu 265 zl bez závdanku, platiti ho má
počna při posudcích nejprv příštích, položiti má 10 zl a potom
při každých posudcích rok po roku po 15 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, placení a povinnosti JM Pánu a
obci náležité (neuvedeno).
Leta 1610 Valenta Kisvetr kolář při ochtábu s[vatý]ch Tří
králů prodal ten svrchu psaný dům i s tou svrchu psanou rolí
Honsovi Valkovi tesaři za touž summu a na týž placení, jakž
svrchu psaný zápis ukazuje, toliko Honz Valentovi
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za to, což na stavení položil, dal hotových 60 zl. A týž Honz
Tesař za týž dům vyplniti má sirotkům n[ebožtíka] Jana
Kavkového 265 zl. Odevzdán témuž Honzovi za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení toho domu a povinnosti JM
Pánu i obci náležité Daniel Nedolevek, Martin Rotkircher,
Jakub Adam, Jakub Briser, Balcar Teyber S.R.S.N.
Leta 1610 přijato od Honze Tesaře za dům na roční peníze
zl.

10

Leta Páně 1611 Honz Valka tesař jakž jest byl povinen platiti
za ten dům a roli svrchu psanou podle smlouvy rok po roku po
15 zl, i nebývaje při městě Strážnici, než

v Ejvančicích na mlejně se zdržoval a zaseděl peněz ročních za
rok 1610 5 zl, za 1611 a 1612 po 15 zl – 30 zl, učinil smouvu
o týž dům s rolí s Matyášem Oborovským zvonařem a prodal mu
ten dům za summu 275 zl. Závdanku dal jemu 55 zl, z těch
přijal Honz Tesař 20 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Kavkového přijato 35 zl, platiti má ročně po 15 zl. Kterýžto
dům jest odevzdán Matyášovi za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a opravu téhož domu, za povinnosti panské i
obecní Nikodem Frozín, Jiřík Cibulka, Jakub Butčovský, Jan
Jaroslavský, Jan Barveník, Pavel Mareš krejčí, Matěj Kohout a
Václav Zámečník S.R.S.N. Stalo se za purgkmistra Bartoloměje
Šlechty a spoluradních jeho při posudku městském leta Páně
1612.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Oborovský položil ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Kavkového 15 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matyáš
Oborovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kavkového
peněz roč[ních] 15 zl.

Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožmberského Matáš
Oborovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kavkového za
rok 1615 a 1616 30 zl.

f 289a
Letha Páně 1628 při času s[vatéh]o Martina za purgmistra
Šimona Tesařového a spoluradních jeho pan purgmistr a p[áni]
radní města Strážnice prodali ten dům vejsadní v rynku, po
neb[ožtíku] Matyášovi Oborovském zůstalý, s jednou čtvrtí roli
činžovní v Sedlském poli Janovi Sobolovskému za summu 340 zl
bez závdanku, platiti jej má počna při každých posudcích po
12 zl do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kavky, kteréž peníze náleží
Anně Kozelskej do Hradiště po 6 zl, a do s[tatku] n[ebožtíka]
Matyáše Oborovského po 6 zl. Odevzdán jest jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, opravu domu a povinnosti panké i obecní
Matěj Kohout, Hans Preys, Jan Pelikán a Jíra Mračnů S.R.S.a N.
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Letha a dne i zas purgmistra ut s[upr]a Anna, manželka
n[ebožtíka] Vavřince Kozelského z města Hradiště, z lásky a z
své dobré a svobodné vůle témuž Janovi Sobolovskému, držiteli
domu ut s[upr]a, na summě té, kteráž jí na tom domě k
doplácení náleží, upustila a dobrovolně darovala peněz 50 zl a
že se na tychž 50 zl nyní i na časy budoucí natahovati nechce
a nebude. U přítomnosti a v domě p[ana] Šimona Tesařového,
purg[mistra] města Strážnice, též u přítomnosti p[ana] Jana
Meniana z města Hradiště a p[ana] Jiříka Prašťka, horného
strážnického jest připověděla. A tak Jan Sobolovský za týž
dům dopláceti povinen jest toliko 290 zl každoročně, jakž při
odevzdávce poznamenáno jest.
NB. Jakož se tedt při zápisu ut s[upr]a omyl stal a summa
nadepsaná samej Anně, manželce n[ebožtíka] Vavřince Kozelského
z města Hradiště, totiž 344 zl připsala, však nenáležejíc jí
nežli toliko 225 zl na tomž gruntě ut s[upr]a dle výtahu jí
vydaného z rejstr sirotčích městských strážnických. A tak
nápadníkům n[ebožtíka] Matyáše Oborovského společně dobírati
náležeti bude področně 115 zl mor[avských].
f 289b
Letha Páně 1630 v sobotu po s[vaté]m Řehoři za purgmistra
Jiříka Prašťka Jan Sobolovský, držitel grunthu ut s[upr]a,
odprodal kus dvoru při domě svém slovoutnému panu Martinovi
Jankhovi, ten čas ouředníku na Strážnici, podle soumezí jeho
ležící zšíři ve tři sahy a zdýli, jak dvůr jeho jest, za summu
hotových 15 zl. V kterýchžto penězích hotových dal jemu pan
Martin Jankho jedny hony poloulánní roli podle oujezda
panského od cesty až k svodnici, též zahrádku zelnou podle
zahrady Hrdovské ležící. Kteréžto roli za zahrádkou zelnou od
Jana Sobolovského ani budoucích držitelův téhož grunthu nemá
nikdá odprodávána bejti. To pak soumezí od Jana Sobolovského
bude povinen pan Martin Jankho nyní i budoucně s potomky svými
sám na svůj náklad hraditi. A mimo to uvolil se dobrovolně pan

Martin Jankho ten žleb společný též sám na svůj náklad dáti
dělati a opravovati nyní i na časy budoucí. Actum ut s[upr]a.
Letha 1629 ua purgmistra Šimona Tesařového Jan Sobolovský
položil za dům ut s[upr]a peněz ročních 6 zl.
Ty přijala Anna Kozelská do města Hradiště.

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Sobolovský
položil za dům ut s[upr]a peněz ročních 6 zl.
Ta přijala Anna Kozelská do města Hradiště.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Sobolovský položil
za dům ut s[upr]a peněz ročních 6 zl.
Ta přijala Anna Kozelská do města Hradiště.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Sobolovský
položil za dům ut s[upr]a peněz ročních 1 zl 15 gr.

Ta přijala Barbora, dcera nebo[žtíka] Matyáše Oborovského.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Sobolovský za
dům ut s[upr]a dvojích peněz ročních položil 6 zl.
257
Ty přijal Matouš Svoboda z města Hradiště na místě Anny
Kozlovské manželky své.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Sobolovský
položil peněz ročních za dům ut s[upr]a peněz ročních 1 zl 15
gr.
Ty přijala Barbora, dcera nebo[žtíka] Matyáše Oborovského.

Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Sobolovský
položil za dům svůj svrchu psaný dvojích peněz 6 zl.
Ty přijal Matouš Svoboda z města Hradiště na místě Anny
Kozelské manželky své.
f 290a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Sobolovský
položil za dům svůj peněz ročních 1 zl 15 gr.

Ty přijala Barbora, dcera nebo[žtíka] Matyáše Oborovského.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Sobolovský položil
za dům svůj peněz ročních 1 zl 15 gr.
Ty přijala Barbora, dcera nebo[žtíka] Matyáše Oborovského.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Sobolovský položil za
dům svůj peněz ročních 3 zl.
Ty přijal Matouš Svoboda z města Hradiště na místě Anny
Kozelské manželky své.

Letha Páně 1642 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních
jeho pojmouce po zemřetí Jana Sobolovského Jan Sušický Zuzannu
pozůstalou vdovu, ujal zase ten gr[unt] ut s[upr]a ze vším k

němu příslušenstvím, jak předek jeho od starodávna jej držel,
za summu 340 zl bez závdanku, placením každoročně při
posudcích po 12 zl do statku Jana Kavky, kterýž peníze náleží
Anně Kozelskej do Hradiště, po 6 zl a do statku Matyáše
Oborovského po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní
Lorenc Pyskovský, Matěj Hořejší, Matys Vejčner a Rudolf
Hoffman S.R.S.a N.
Letrha ut s[upr]a za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Sušický
ročních peněz za gr[unt]oložil 3 zl.
Ty přijala Barbora Zvonařových jinak Oborovská.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Jan Sušický za
dům svůj ročních peněz za 3 letha 18 zl.
Ty přijal Matouš Svoboda z města Hradiště na místě Anny
Kozelské manželky své.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jan
Sušický za dům svůj 1 zl.

Ten přijala Barbora, dcera neb[ožtíka] Mathyáše Oborovského.
f 290b
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních
jeho Jan Sušický prodal ten dům vejsadní v rynku z jednou
čtvrtí roli činžovou v Sedlském poli Řehořovi
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Líbalovi za summu 360 zl. Závdanku dal jemu 40 zl, platiti má
ostatek summy při každých Vánocích po 6 zl. Odevzdán jest jemu
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
J.H.Mti i obecní Lorenc Peypoldt, Jiřík Přerovský mydlář, Jan
Lazebníků a Václav Mračno S.R.S.a N.R.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Anně Kozelskej 130 zl.

Barboře, dceři neb[ožtíka] Mathyáše Oborovského 105 zl.

Janovi Sušickému mimo vyzdvižení závdanku posledních peněz
náležeti bude 85 zl.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[poluradních] jeho toho roku při držení
posudkův poněvadž Řehoř Líbal podle jinších gruntů dům jeho
vyhořel, vedle poručení vrchnosti také jako jiným na
gruntovních penězích se polovici, co dopláceti měl, upouští
(však roli v 100 zl se vyjímá) z ostatku, totiž 110 zlm.
Letha Páně 1666 dne 15. Martii za purgkmistra Daniele
Dašického a spoluradních jeho prodán jest Matoušovi Gejdovi
nahoře psaný dům vejsadní v rynku z jednou čtvrtí roli

činžovou v Sedlském poli na místě nápadníkův za summu 360 zl
mor[avských] s placením při každých Vánocích po 6 zl
mor[avských]. A tak co jest Barbora, matky vlastní manželky
jeho, na tom domě nápadu měla, mimo poražených 36 zl
mor[avských] za vyhoření, ostatek nápadu 69 zl mor[avských]
jakožto zeťovi za zaplacené zadává. Odevzdán jest jemu za
volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské i obecní
Matúš Straka, Václav Svoboda, Martin Landecký a Thomáš Malina
S.R.S.A N.R.
f 291a
Letha Páně 1701 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Jana
Dašického a spoluradních téhož letha Kateřina Kajdová náležitú
authentickou quittanti pod secretem a podpisem vlastním
dvojíctihodného kněze Václava Chalupiusa, faráře polešovského,
pod datum 6. Martii a[nno] 1683 před opat[rnými] pány
producirovala, kterak těch 130 zlm nadepsanému p[anu]
Augustinovi Chalupiusovi, po matce jeho Anně Kozelskej jinak
Chalúpkovej vlastně patřících, za 10 zlr skoupila. Kteréžto se
jí zde za zaplacené a dědičné vpisují, id est 130 zlm.
Letha Páně 1701 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Jana
Dašického a spoluradních téhož letha dostanúce se na gr[unt]
ut supra Jiřík Kajda, jakožto vlastní syn neb[ožtíka] Matúše
Gajdy, a sobě ho připsaného nemaje po otci svém. Pročež se
jemu tenž dům připisuje a odevzdává v summě 320 zlm a to pro
tu příčinu, poněvadž se na něj všechen zruinirovaný dostal a
jej zvelebil a vystavil, bez závdanku, placením ročně při
posudcích
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po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu tohož domu a povinnosti zbývání p[an] Pavel
Hořák a p[an] Pavel Hrachovský SRSNVR.
Nápadníci jsou tito:
Kateřina Kajdová matka jeho na místě Anny Kozelskej, které
skúpila, na 130 zlm.
Item na místě Barbory Oborovskej též ona 105 zlm.

Sirotci neb[ožtíka] Ladislava Čapalovského na místě
neb[ožtíka] Jana Sušického 85 zlm.
Dne a leta ut supra Jiřík Kejda, držitel domu toho, skoupil
náležitě od matky svej Kateřiny Kejdovej těch 105 zlm, item
více na domě France Čapalovského v Německej ulici Nro 2do
skúpil podobně od tejž matky svej, které jí po neb[ožtíku]
otci jejím Janovi Peškovi patřily, totiž 74 zlm, za kteréžto
oboje peníze jistý kus roli malýma a hrubýma Drahama vedle

Jana Matějkového a Grusovský od 2 h[onů] od cesty k potoku
ležící jest dal.
f 292a
Majíce pak nadepsaný Franc Čapalovský na domě ut s[upra] 85
zlm praetendirovati a nadepsaný Jiřík Kajda, držitel domu ut
s[upra], zasej na jeho domě v Německej ulici těch 74 zlm,
pročež se spolu mezi sebú domluvili a takové praetensi sobě
jednu summu za druhú frejmarkem za zaplacené pustili. A tak se
tuto nadepsanému Jiříkovi těch 105 zl a 74 zl za zaplacené
vypisuje, id est v summě 179 zlm. Stalo se dne a leta ut
s[upra].
Item dne a leta ut supra Jiřík Kajda položil za gr[unt]
ut s[upra] matce svej ročních peněz 3 zlm.

svůj

Ty peníze přijala Kateřina Kajdová matka jeho.

Letha Páně 1713 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla
Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Gajda, držitel gruntu ut
supra, žádost před J[ejich] Op[atrnost] pány složil, aby jemu
127 zlm, které neb[ožce] matce svej Kateřině Gajdovej spláceti
měl, poněvadž ona jemu jich testamentem odpustila a darovala,
za zaplacené do knih purgkrechtních vepsané byly. Což
vysvědčíce jeho sestra Anna, Šimona Svobody manželka, že
v pravdě jest, která k tomu
f 292b
schválně na rathauz zavolána byla, J[ejich] Op[atrnost] páni
toho odepříti nechtěli, nýbrž jemu Jiříkovi Gajdovi ty 127 zlm
se jemu za zaplacené vypisují, takže žádný více na gruntě ut
supra nic praetendirovati míti nebude a často jmenovaný Jiřík
Gajda dům svůj ut supra docela zaplacený jmíti bude. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
Leta Páně 1731 dne 22. Junii za purgmistra p[ana] Antonína
Duraye a spoluradních toho času stal se jest následovní kupní
zápis:
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Připadnúce dům ut supra podle mezi společnýma bratrami a
respective synami neboštíka Jiříka Gajdy dobro[volného]
přátelského smluvení na Frantza Gajdu nejstaršího syna po
smrti nebošky jejich matky Cateřiny takový dům, tenž Frantz
Gajda prodal z svej dobrovolnej vůle p[anu] Matúšovi
Červenkovi, tak jak jej sám za zaplacený měl, za hotových
sedmdesáte pět rýnských, kteréžto 75 zlr jmenovaný
f 293a
Frantz Gajda dílem větším na zasezelé rešta a ostatek k rukám
svým přijal. Pročež podle toho připisuje se dům ten
jmenovanému p[anu] Matysovi Červenkovi za vlastní, zaplacený a
dědičný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav
Košvic a p[an] Andreas Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
leta ut supra. Contrib[uci] od 1ma Julii 1729 kupec platiti
počne.
Výpis reverse p[ana] Matúše Červenky na 275 zlr p[anu]
Antonínovi Havlíčkovi podlužných:

Já níže psaný známo činím tímto reversem, že jsem sobě od mně
mnohovzácného pana kmotra pana Antonína Havlíčka pro svou
douležitú potřebu na zaplacení reštu mého klíčnického, a to na
jeden rok, a sice netoliko z vůle mej, nýbrž též z vědomím
manželky mej dvě sta sedmdesáte pět rýnských pod interesse 6
pro cento vypůjčil. Kdežto já naprotiv tomu pro lepší
ubespečení do fantu dávám můj dům, ½ achtele vinohradu v hoře
Kněhnicách a ¼ achtele vinohradu v hoře Šumědi, 2 štěpnice, 2
rúbanice, podobně 15 beček vína starého a kdybych takové
prodal, ihned bez všeho odtahu takové peníze oplatiti
připovídám a
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tento revers do protocollu vtáhnúti vůli dávám a pro lepší
víru vlastní ruky mej podpisem a přitisknouti pečatky to
stvrzuji. Act[um] v Strážnici dne 9. Maii 1731.
Inprotocollirován d[ne] 22. Junii 1731.
Letha Páně 1746 dne 10. Januarii za purgmistra pana Eliáše
Gröger a spoluradních toho času padnouce držitel domu ut supra
Matouš Červenka do velikého reštu obecního, takže ho
dostatečný zaplatiti nebyl, poněvadž nic jiného neměl, toliko
ten nahoře psaný dům a ten od toho nešťasného v roce 1737
vzniklého ohně celý pustý a jen spálenisko a zdi na předku k
spadnutí a vzadu zahrady jedna chatrná světnička zůstala, rešt
pak z výstavkův klíčnických počtův jeho za rok 1729 a 1730 na
133 zlr 10 kr se vstahoval, skrze kterýžto rešt vejš psaný
Matouš Červenka ač se sice protivil a jakoby ho platit povinen
nebyl, ano i k Jeho Mil[osti] panu krejskému recurriroval,
však takovou odpověď a resoluci oustně v oči
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jemu dostal, aby se ponížil a dobré slovo dal, že jemu snad
nětco se odpustí, což on ani učiniti ani dluhu platiti
nechtěl. Z té příčiny počestný ouřad vida, že domu toho
stavěti dostatečný není, zatím conribuci od 1741 roku již přez
20 zlr zrůstla, aby tehdy ten na větší ruinu nešel a
povinnosti jak císařské, tak městské nehynuly, přinucený byl
na dům ten právní cridu
f 294a
rozepsati a jej sub hasta plus offerenti k prodeji
publicirovati dáti. Když ale v mnohých časech a po vyjití
termínův právních aniž zvrchu psaný držitel domu kupce žádného
sobě objednati nechtěl, aniž taky jinší žádný lepší se nenašel

nežli František Saltzman, který však více dáti nechtěl nežli
130 zlr, na čež po bedlivém a pilném rozvážení, že by co dále
větší a větší rešta a škody městu skrze protahování prodaje
roustla, z jednomyslného společného snešení v ouplné radě jsou
zavřeli a jmenovanému Františkovi Saltzmanovi dům ten v rynku
ležící za těch 130 zlr jsou prodali a on též takovú summu
v hotově složil a zaplatil, takže budoucně žádnému nic více co
platiti míti nebude. A poněvadž ten dům celý pustý jest,
uděleno jest jemu polhocení od císařských a obecních toliko
povinností na 3 leta od tohoto 1746 až do 1748 roku inclusive.
A připsán a odevzdán jest jemu dle práva purgkrechtního za
vlastní a dědičný. Die et anno ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Henrich
Bartel[s]manus a p[an] Joseph Heissig.

Přípis domu p[ana] Matěje Juráška
Letha Páně 1753 dne 16. Octob[ris] za purkmistra p[ana]
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a radních toho času majíce p[an]
Jozeph Fonci grunt ut supra po smrti nebošt[íka] p[ana]
Antonína Moravce od mil[ostivé] vrchnosti strážnickej v jedno
sto ducátech sobě zanechaný, jest takový p[anu] Matějovi
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Juráskovi čistý a v ničem nezávadný za summu pět set
rýnsk[ých] hotových peněz odprodal. Pročež nadjmenovaný grunt
ze vším od starodávna majícím právem se p[anu] Matějovi
Juráskovi za jeho vlastní, volný a dědičný, v ničemž nezávadný
připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských],
vrchnostenských a mněstských povinností p[an] Matěj Paška a
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu milostpána z Furtenburgu
Leta Páně 1756 dne 31ho Octobris za purgmistra pana Chtistopha
Aloisi Mihatsche majíce pan Matěj Jurásek grunt ut supra sobě
právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej
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vůle urozenému panu Janovi Josephovi, Svaté římské hříše(!)
rytířovi z Furtenburgu za summu pět set padesáte rýnsk[ých]
odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna
majícím právem (titl) panu Janovi Josephovi
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z Furtenburgu za jeho
nezávadný připisuje a
pánův deputirovaných,
p[ana] Pavla Svobody,

vlastní, volný a dědičný, v ničemž
právně odevzdává. Stalo se u přítomnosti
totiž p[ana] Godtfrida Mayera a
obúch radních dne a roku ut supra.

Přípis domu panny Anny Marii Hofferin

Leta Páně 1756 dne 31ho Decemb[ris] za purgmistra pana
Christopha Aloizi Mihatsche a spoluradních téhož času majíce
urozenýý pan Jann Joseph, Svaté římské hříše(!) rytíř
z Furtenburgu grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný,
jest takový svej chovanici panně Anně Mariji Hofferin, rozenej
v Passově v Rakúsích, za její jemu proukázaných věrných
službách ze svej dobrej vůle aediroval, daroval a právně
postoupil i připsati dal. Pročeš nadjmenovaný grunt ze vším od
starodávna majícím právem se panně Anně Mariji Hofferin za
její vlastní, volný, v ničem nezávadný a za dědičný připisuje
a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu, pak placení cís[ařských],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Vychodil a
p[an] Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut supra.
f 295b
Přípis p[ana] Johanesa Ant[onína] Matona

Leta Páně [1]770 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Carla
Večeře a spoluradních tohož času předstoupil do domu radního
nahoře psaný p[an] Johan Ant[onín] Matona a ohlásil, kterak on
od p[ana] Jozefa Tundla dům v okršku rynku ležící za summu
525 zlr jest koupil a uctivě žádal, aby jemu s tím na něm
majícím právem připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu ten
dům za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko]
králov[ské], vrchnostenské i mněstské povinnosti p[an] Ignác
Košvitz a p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis p[ana] Antonína Ferdini
Leta Páně 1783 dne 11ho Augusti za purgkmistra pana Johanesa
Ježík a spoluradních jeho toho času majíce p[an] Johann
Mattona dům ut supra v okršku rynku výsadní pořadně ukúpený a
připsaný, takový spolu s tím kupem zelnice na trávníku podle
(neuvedeno) se vynacházející, k domu patřící z čistej a
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svobodnej vůle svej majíce ouminek na pivovar se vystěhovati
odprodal panu Antonínovi Ferdini za summu devět set rýnských.
Na které hned při smlúvě čtyri sta padesáte rýnských
v hotovosti jest přijal, ostatních pak 450 zlr má kupec na den
svatého Václava běžícího roku panu prodavači (který však na
domě tom ještě do posledního Octobris přebývati, jakož taky
užitek ze zahrádky při domě se vynacházející i ze zelnice
k tomuž domu patřící k svým rukám potáhnouti sobě vymiňuje a
dotudt taky zeť pana prodavače Johann Lánský v zadní světnice
pozůstati, potom pak jiné hoferství sobě hledati a vytáhnouti
povinen býti má) na hotově k rukám připočítati, krmík a
chlívky, pak pres na víno a jeden stolek při domě pozůstati, i
skřidlica, což se jí vynachází, přinechána býti má. Povinnosti
všechny kupec počnouc od 1ho Novem[bris] [1]783 na sebe

k placení potahuje, dotudt ale p[an] prodavač vše opláceti
zavázán jest. V tom jsouce obje strany jak kupující, tak
prodávající tak dokonale vznešené, dům tento ze vším od
starodávna majícím právem se jemu p[anu] Antonínovi Ferdini za
jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a
odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení královských,
vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan
Jozef Horný S.R.S.V.a N.
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35 Dům Oldřicha Krejčího

f 297a

Letha Páně 1596 podle zápisu knih starých purkrechtních
červených v listu 34 nadepsaný Voldřich Krejčí koupíc grunt
svůj za suimmu 90 zl zouplna a docela jej zaplatil a není za
něj nic dlužen.

Oldřich Krejčí svrchu psaný byv dlužen dluhu pravého a
spravedlivého do cechu krejčovského města Strážnice 40 zl, po
smrti pak jeho když nebylo takového dluhu odkud jinud
zaplatiti, z dovolením práva Dorota, vdova po něm pozůstalá,
tolikéž Jan a Lida majíc leta svá, ten svrchu psaný grunth po
vpádu pohořalý v tom dluhu odvedl pánům cechmistrům a mistrům
řemesla krejčířského v těch 40 zl. Kterýž jest jim za volnej a
svobodnej odevzdán. Stalo se při času Hromnic Anno 1608.
Páni cechmistři řemesla krejčovského prodali ten požár Adamovi
Hruškovi za touž summu 40 zl bez závdanku, platiti ho má počna

při posudku leta 1610 po 3 zl rok po roku až do vyplnění summy
napřed psané. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru, opravy, placení a povinnosti
J.M. Pánu i obci náležité Adam Lazebník, Daniel Nedolevek, Jan
Hulínský, Martin Drešer S.R.S.N. Stalo se za purgmistra
Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho v outerý po neděli
Letare a[nn]o 1609.
NB. Hledej vzadu na 380 listu: položil Adam Hruška za podsedek
3 zl za rok 1610. Ty přijali do cechu krejčířského.
Leta 1611 Adam Hruška položil podle zprávy Maurice Kellera do
cechu krejčířského peněz 3 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Adam
Hruška do cechu krejčířského peněz 3 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Adam Hruška
položil do cechu krejčířského 3 zl.

Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Adam Hruška
položil za grunt do cechu krejčířského 3 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Adam Hruška
položil za grunt cechu krejčovskému 3 zl.
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Leta Páně 1616 za purkmistra Martinusa Rožumberského Adam
Hruška položil za grunt svůj 3 zl.
Ty sou dány Janovi Hulínskému a Jiříkovi Cibulkovi,
cechmistrům krejčovským.

Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Adam Hruška
položil za grunt 3 zl.
Ty sou přijali cechmistři krejčířští vejš psaní.

Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty jakož jest Adam
Hruška ten napřed psaný grunt, po neb[ožtíku] Voldřichovi
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Zubovi krejčím zůstalej, když požárem byl, ujal v summě 40 zl,
od toho pak času týž grunt nad zemí a v něm sklípek pro víno
pod zemí na náklad svůj dosavad vystavěl a týž jej z dobré
částky zlepšil, takže času přítomného šacován jest v summě
128 zl. Dokročíce na téhož Adama Hrušku potřeba zvláštní, z té
příčiny a z té potřeby své prodal jest sám na sobě a na témž
gruntě svém obci města Strážnice summy 112 zl za hotových
peněz 37 zl 10 gr, platiti má za týž grunt od letha 1618 po 5
zl. Z toho přicházeti má každoročně do cechu krejčovskýho po 3
zl a k obci města Strážnice po 2 zl a když se do téhož cechu
krejčovskýho ještě ostatních jim přináležitých 16 zl vyplatí,
tedy přicházeti má to celé placení po 5 zl obci městské
strážnické až do vyplnění summy nahoře psané.

Za kteréž těch peněz obojích placení k těm rukojmím napřed
poznamenaným přistavil jest Adam Hruška Vácslava Zámečníka a
Martina Tichýho ševce S.R.S.A N.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Adam Hruška
položil za grunt svůj peněz ročních 5 zl.

Z toho dáno do cechu krejčířskýho strážnickýho 3 zl, kteréž
přijal Jan Hulínský, cechmistr cechu krejčířskýho.
A k obci městské na peníze zkoupené přijato jest 2 zl.

Adam Hruška zemřel a po smrti jeho i manželky jeho zůstanouc
sirotek Zuzanna, kterouž sobě Jan Pelikán za manželku pojal,
nezůstanouc
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žádného jiného statku kromě samého podsedku ut s[upr]a, takový
podsedek jest témuž Janovi Pelikánovi připsán, avšak na ten
spůsob, aby jej byl povinen dopláceti podle odevzdávky ut
s[upr]a každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Matěj Kohout, Jan Lazebníků, Martin Glogovský, David
Drešer a Jíra Mračnů S.R.S.a N. Actum při posudcích letha 1629
držaných za purg[mistra] Šimona Tesařového a spoluradních
jeho.
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho Jan Pelikán z Zákostelní ulice prodal grunt
svůj s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, toho času
ouředníka na Strážnici, Jiříkovi Přerovskému mydláři za summu
123 zl. Závdanku dal při odevzdávce 2 zl, z těch přijal
purgkmistr svrchu psaný k obci městské 1 zl a do cechu
krejčovského odvedeno 1 zl, placení každoročně obci městské po
5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti
Páně i obecní Jiřík Svoboda, Samuel Cibulka, Pavel Jidášek,
Jiřík Pštros lazebník S.R.S.a N.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík Přerovský
mydlář položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 zl.
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Z těch přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské 1 zl a do
cechu krejčovského odvedeno 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík Přerovský
mydlář položil za gr[unt] svůj 2 zl.

Z těch přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské 1 zl a do
cechu krejčovského odvedeno 1 zl.
Pusté
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Letha Páně 1714 dne 29. April[is] za purgmistra pana Pavla
Rychlíka a spoluradních toho času jsouc grunt ut supra od

mnoha leth pustý a toliko holé místo, takového se zaujal Jan
Paška, který aby obec strážnická se rozmnožovala a douchody
jak panské, tak císařské růstly, jemu od op[atrných] pánů
puštěn a k stavení povolen jest v summě jak prve 123 zlm,
kteréžto platiti bude po vyjití čtyrletní lhoty nápadníkům,
kteří se najdú, ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Matěj
Saltzman a Lukáš Šumpoletz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha
ut supra.
Leta Páně 1734 dne 1. April[is] za purgmistra pana Antonína
Havlíčka a spoluradních toho času zaujmouc pan Jakub Frantz
Gromer k vystavení dům v rynku Nro 10 a nemajíce k maštalám a
průjezdu k němu pohodlného placu a jsouce grunt ut supra,
který Jan Paška k vyf 399a
stavení přijal, jak zápis horní ukazuje, právě vzadu domu
nadjmenovaného v rynku sub Nro 10 patřícího, pročež dle
společného domluvení nadepsaný p[an] Jakub Frantz Gromer
koupil grunt ten od držitele jeho Jana Pašky, který však až
posavad sobě připsati dáti opominul. Když ale po smrti jeho
dům ten v rynku a spolu i tento na dítky a sirotky jeho
připadl a oni, totiž cery Anna a Zuzanna, synové Antonín a
Jozef, dojdúce let dospělých a z svej dobrovolnej vůle prodali
dům ten v rynku Nro 10, prodali spolu taky i tento panu
Václavovi Košvicovi v summě dle proportzi tam při tom domě
v rynku opsanej. Pročež podle toho se grunt tento připisuje a
odevzdává p[anu] Václavovi Košvicovi za vlastní, s placením
verunkovej summy, v kterej jest 123 zlm obci městské, ročně po
2 zlm. Stalo se u přítomnosti prodávající Anny a Zuzanny,
Antona a Jozefa Gromer dne a leta ut supra.
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Leta Páně 1736 dne 16. Januarii za nařízeného purgmistra
p[ana] Šimona Svobody majíce p[an] Václav Košvitz grunt ut
supra spolu s domem vejsadním v rynku Nro 10 od dědiců
neb[ožtíka] p[ana] Jakuba France Gromer koupený, takový nyní
z svej svobodnej vůle prodal Frantzovi Bayerovi za hotových
35 zlr, však ne celý, jak by v mezech svých ukazovati měl,
nýbrž od domu toho kus ze strany od domu Mikuláše Košvice ten
průjezd, jak nyní vystavený jest, pro sebe a pro příležitost
domu toho v rynku Nro 10 připsaného na nyní i budoucí časy
vymínil a zanechal. A tak grunt tento od toho průjezdu až
k maštalám gruntu tedt dotčeného Nro 10 šest sahů a dva
střevíce sířky a od ulice Zákostelní až po ty maštale na šest
sahů zdýlky v sobě obsahovati má a bude. Kteréžto tak vyměření
a grunt ten v tomž vyměření kupec Frantz Bayer dobrovolně za
kup svůj dokonalý přijal, jakož taky povinnosti všechny jak
císařské, tak panské i obecní, jak z jiného v tejž Zákostelní
ulici gruntu celého vycházejí, k placení na sebe, jak by celý
grunt byl,
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přijal a podle toho platiti povinen bude, jakož taky i
verunkové peníze, jak v horním zápisu opsané jsou, k placení
na sebe vzal, jichž 123 zlm vynáší, poněvadž ale grunt ten
z holého místa vystaven byl, z ohledu toho z tej summy třetí
díl, totiž 41 zlm, upuštěn jest. Podle čehož připisuje se a
odevzdává grunt tento tím spůsobem, jak vše obmezeno a opsáno
jest, již jmenovanému Frantzovi Bayerovi za vlastní a dědičný,
placením ostatní verunkovej summy 82 zlm ročně při posudcích
k obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín
Duray a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.
A poněvadž jakž nahoře opsáno od gruntu tohoto kus pro
návratí neb průjezd k domu do rynku Nro 10 odcizen a odjat
jest a podle toho k zmenšení přišel, z ohledu čehož kdyby
grunt tento někdy k spuštění přišel a pustý zůstal, žádný by
jej pro malost placu ujati nechtěl a tak obecní městské dobré
by hynúti muselo, pročež aby nehynulo, obmezení se toto stalo,
že v takovej příhodě dům ten Nro 10 a držitelové domu tohož za
ty a takové povinnosti státi a je platiti mají, jak císařské,
tak panské i obecní a grunt tento
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jak až posavad spolu s domem tím koupen byl, zas zcela k sobě
potáhnúti povinni budou a tak dům ten Nro 10 v rynku za grunt
tento a respective z něho pocházející onera věčným
rukojemníkem státi a zůstati má. Actum dne a leta ut supra u
přítomnosti prodavače i kupce.
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Přípis domu France Šťastný
Leta Páně 1763 dne 21. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana]
Jozefa Křižana kúpil Franc Šťastný dům ut supra po neb[ožtíku]
Francovi Bayerovi, který se k zaplacení dluhův prodati musel,
licitando in curia legaliter tanquam plus offerenti za summu
sedumdesáte jeden rýnsk[ých] 45 kr. Pročež se jemu takový dům
za jeho vlastní a dědičný, jak ho jeho antessessor užíval,
připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[ské],
vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Stanislav a p[an] Franc
Gaty. Stalo se dne a roku ut supra.
f 301a
Přípis domu Jiříka Slováčka
Leta Páně 1763 dne 4. Julii za purgmistra p[ana] Josepha
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Franc Šťastný a
přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům ut supra
licitando kúpeného zase Jiříkovi Slováčkovi za summu osumdesát
rýnských z tím od starodávna majícím právem a na ten spůsob,
jak on ho užíval neb užívati mohl, odprodal. Pročež se
nadjmenovaný dům Jiříkovi Slováčkovi za vlastní, volný a
dědičný připisuje a odevzdává.
Scědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko]
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Karásek a
p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a
roku ut supra.
f 301b
Přípis Johanesa Lindner
Leta Páně 1774 dne 29. Januarii za purgmistra pana Antonína
Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jiřík Slováček
grunt ut supra sobě pořadně za vlastní a dědičný odevzdaný,
takový z čistej vůle svej Johanesovi Lindner za summu
devadesáte jeden rýnský jest zase odprodal i ze vším právem
tím, které on neb předkové jeho na tomž domně mněli aneb míti
mohli. Podle toho grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma
verunkovýma penězi p[e]r 82 zlm obci městskej patřícíma, jenž
při posucích po 2 zlm každoročně spláceti se mají, se jemu
Johanesovi Lindner za jeho vlastní, volný a dědičný cum omni
competenti jure připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císařsko královských,
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Svoboda a
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
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36 Grunt Jíry Pernikáře

f 307a

Letha 1597 Jiřík nadepsaný koupil grunt svůj ze vším jeho
příslušenstvím od Jana Michny pernikáře za summu 150 zl.
Na to jemu vyplnil závdanku 40 zl a tak od letha [15]98
zuostává ještě dopláceti rok po roku při Vánocích placením po
10 zl summy všecké 110 zl.
Z tej summy náleží předních peněz skoupených k obci městské
strážnické 60 zl, sirotkom n[ebožtíka] Janka Pekaře 20 zl a
naposledy sirotkom n[ebožtíka] Jana Hrdého podli odvodu Jana
Michny na místě Jiříka Smetany 30 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Adam
Pekař, Jíra Pekař, Matěj Zámečník Mikulec, Jan Michna S.R.S.N.
Leta [15]98 vejš psaný Jíra Pernikář prodal svrchu psaný
grunt Martinovi Tichýmu pekaři za summu 150 zl. Závdanku jemu
vyplnil při odevzdávce 40 zl, ostatek doplátceti má při
Vánocích od leta 1598 po 10 zl až do vyplnění summy.
Rukojmě za platcení gruntu, opravu jeho, povinnosti panské
i obecní Macek Zámečník, Ondra Zámečník, Kliment Kloboučník
S.R.S.a N. Rozdílnou.
Leta ut s[upr]a položil Martin Tichý peněz k obci městské
skoupených za grunt svůj 10 zl.
Leta Páně 1599 při Vánocích Martin Tichý pekař [položil]
k obci městské za grunth 10 zl.
Letha Páně 1600 Martin Tichý pekař položil za grunth k obci
městské 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Martin Tichý
položil za g[runt] obci městské 10 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho položil Martin
Tichý za grunth obci měst[ské] 10 zl.
f 307b
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Martin Tichý
položil za g[runt] obci městské 10 zl.
NB. A tak obci městské zouplna jest vyplněno toho roku, což
jí 60 zl náleželo.
Purgmistr a rada města Strážnice prodali ten svrchu psaný
podsedek zhořelý Janovi Jičínskému pekaři za summu 85 zl.
Závdanku dal při odevzdávce 4 zl, ty jsou odvedeny k obci
městské na místě Janka Pekaře, platiti ho má počna od letha
1608 po 5 zl obci městské na místě Janka Pekaře do vyplnění
20 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hrdého 30 zl a po vyjití
těch peněz sirotkům nebo[žtíka] Martina Tichého 35 zl. Přidána
jest jemu k tomu požáru zahrádka zelná. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho podsedka a placení i povinnosti
Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jakub Machura, Jiřík Mala,
Jan Pernikář, Jiřík Šmalcíř, Jan Faber, Honz Pizl zedník
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S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera v pátek po
památce s[vatéh]o v okovích Petra letha Páně 1607.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Jičínský
položil obci městské 3 zl.
Kteréž náležely s[irotku] n[ebožtíka] Janka Pekaře, nebo se
o něm neví.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Jičínský
položil za gr[unt] obci městský 5 zl.
Kteréž náležely Jankovi Pekaři, nebo se o něm, kde by byl,
neví.
Když Jan Jičínský zadluživši se z toho gruntu pryč ušel,
takový grunt prodán jest Bartolomějovi Šlechtovi, tak jakž jej
sám měl, s tím se vším příslušenstvím na ten spůsob, aby v něm
světnici a kuchyňku spraviti dal a zpravíc jej hodným člověkem
a dobrým hospodářem osadil, za summu 85 zl. Závdanku dal hned
při odevzdávce 12 zl a platiti ho má počnouc od leta 1611 po
6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho gruntu, opravy, placení a
povinnosti J.M. Pánu i obci náležité Jan Vnuček, Tobiáš Sloup,
Jan Kovářů, Jan Frydl S.R.S.N.
Urozený pan Vilím Žernovský, ty časy ouředník na Strážnici,
na žádost Bartoloměje Šlechty ty roboty a povinnosti i platy
do roku pořad zběhlého jest odpustil, pan purgmistr a páni
tímž způsobem. Stalo se den s[vatéh]o Václava leta 1610.
f 308a
Takových 12 zl ut s[upr]a odvedeno jest za dluh týhož Jana
Jičínskýho urozenému panu Fridrichovi Tistovi z Libštejna.
A tak témuž Janovi Jitčínskýmu na tom gruntě nic více
nenáleží.
Letha Páně 1611 v outerý po svatém Mikuláši za rychtáře
Tobiše Sloupa Bartholoměj Šlechta prodal grunt svrchu psaný,
kterýž po shoření zase nad světnicí a kuchyňkou, které
postaviti a přikrýti, též nad kuchyňkou tlu udělati dal,
Václavovi Kalnému hrnčíři za summu 100 zl. Závdanku na to dal
15 zl, ty jest přijal Bartholoměj Šlechta, platiti jej má
počna od letha 112 při posudku každého roku po 6 zl, nebo jest
po vpádu podruhé shořel. A k tomu přidává jemu Bartholoměj
zahrádku zelnou u hatí lideřovských. Odevzdán jemu za volný,
svobodný a v ničemž nezávadný.
Rukojmí za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho
Mi[l]osti Páně i obecní Mathyáš Hrnčíř, Daniel Koníček hrnčíř
a Jura Klimků S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha
a dne ut s[upra].
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a
spoluradních jeho podle bedlivého a pilného vyhledání našlo se
při tom gruntě, že na něm přední peníze náleží, mimo ty 12 zl
od Jana Jitčínského vyzdvižených, ještě 20 zl s[irotkům]
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n[ebožtíka] Janka Pekaře a ty jsou obrácené k obci městské,
protože po své vůli chodí a k registrům se nestaví, a po
vyjití těch 8 zl náleží s[irotkům] neb nápadníkům n[ebožtíka]
Jana Hrdého 30 zl a naposledy teprve na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Tichého 35 zl, ačkoli n[ebožtík] Martin Tichý měl více
na tom gruntě zaplaceného, ale po skáze, když jest prodán ten
požár, muselo se na něm škodovati 65 zl. Actum při posudku za
rok 1613. (Po straně poznámka: toto jest v nic)
NB. Na tom gruntě těch 100 zl náleží podle bedlivého
vyhledání těmto:
Obci městské na místo Janka Pekaře dovzíti náleží 8 zl.
Za tím s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hrdého 30 zl.
Za tím [sirotkům nebožtíka] Martina Tichýho pekaře mimo
škodování na požáru náleží 35 zl.
Za tím Bartholomějovi Šlechtovi na vydělané peníze náleží
12 zl.
A ostatek máleží Václavovi Kalnýmu, což za týž grunt
závdanku položil, totiž 15 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
Václav Kalný dvojích peněz za grunt svůj 12 zl.
Z těch náleží na obec městskou po s[irotcích] n[ebožtíka]
Janka Pekaře za příčinou nestavení se k registrům, jakž svrchu
položeno 8 zl a nápadníkům n[ebožtíka] Jana Hrdého náleží
4 zl. Ty sou vydány Johance Peškovej.
Václav Kalný hrnčíř zemřev nezanechal žádných sirotkův po
sobě kromě manželka je ho Johanka zůstala.
Vyhledalo se statku po něm zůstalého toto:
Na gruntě 36 závdanku i s dvojími penězi položenými 27 zl.
Od kamen dělání přijato z důchodů panských, co dělal
v lázni petrovské 13 zl.
Od Jana Dluhošového přijato dluhu 5 zl 6 gr.
Achtel vinohradu v Dolní hoře zaplaceno ve 200 zl.
Vína mladého utěženého leta 1614 2 b[ečky] po 25 zl učiní
50 zl.
Summa statku za 295 zl 6 gr.
f 308b
Více našlo se na vinohradě na Bzenecku, kterýž mu nápadem
po Dorotě sestře jeho přišel, o němž v poručenství doloženo,
ale neví se jistotně mnoho-li jest toho. A to jest poručil
Johance manželce své, Václavovi Chromému a Alžbětě, dceři
bratra jeho, aby se tím společně rozdělili, však předkem
Johanka aby díl svůj brala.
Dluhové tito mají z toho statku zaplaceni býti:
Do cechu hrnčířského podle poručenství dluhu zaplaceno
1 zl.
Šimonovi Židu do Bzence za glejt podle téhož poručenství
10 zl 15 gr.
Summa 11 zl 15 gr.

Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého za summu 283 zl
21 gr.
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Ten všecken statek po n[ebožtíku] zůstalý přináleží
Johance, manželce po něm zůstalé, poněvadž dětí žádných
nezůstalo po témž Václavovi Kalném hrnčíři. Act[um]
24. Januarii 1615.
Za rok 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Johanka
vdova položila za grunt svůj peněz ročních 6 zl.
Jsou přijaté na nápadníky n[ebožtíka] Jana Hrdého a vydány
sou Johance Praštkovej vdově.
Za rok 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Johanka
vdova položila za ten grunt svůj peněz ročních 5 zl.
Jsou přijaté na nápadníky n[ebožtíka] Jana Hrdého a vydány
sou Johance, vdově po Jiříkovi Praštkovi pozůstalé.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Johanka vdova
položila za grund svůj peněz ročních 6 zl.
Ty sou přijaté na nápadníky neb[ožtka] Jana Hrdého a vydané
Martinovi Vlachovému na díl Alžběty, dceři n[ebožtíka]
Mikuláše Hrdého. (Druhá část věty škrtnuta s přípisem: to nic)
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Johanka,
vdova po neb[ožtíku] Vácslavovi Kalným, položila za grunt
6 zl.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hrdého.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Johanka,
vdova po nebožtíku Vácslavovi Kalným, položila za grunt 6 zl.
Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hrdýho ostatek,
což jim z toho gruntu náleželo, totiž 2 zl.
A na sirotky neb[ožtíka] Martina Tichýho pekaře dáno 4 zl
prvních peněz.
f 309a
Letha Páně 1626 za purgmistra Martina Jankhy a spoluradních
jeho po smrti Johanky, vdovy po neb[ožtíku] Vácslavovi Kalným
zůstalé, pan purgmistr a páni radní města Strážnice prodali
ten grunth požár svrchu psaný Matějovi Kohoutovi kováři za
summu 62 zl, platiti jej má při každých posudcích po 6 zl. A
tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení i opravu grunthu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Eliáš Tovačovský, Ondřej Menšík,
Vácslav Navrátil a Matěj Hospodářík S.R.S.a N. Actum
v středu druhou v postě letha a za purgmistra ut s[upr]a.
Letha Páně a purgmistra ut s[upr]a Anna, dcera nebož[tíka]
Martina Tichého a manželka Martina Douhelíka z měst[ečka]
Buchlovic, i na místě manžela svého, cožkoliv na témž gruntě
jí spravedlnosti po otci jejím náleželo, tu jest všecku
prodala Matějovi Kohoutovi kováři, držiteli gruntu ut s[upr]a,
za hotových 2 zl. A tak na témž gruntě Anna ut s[upr]a již nic
víceji nemá.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Kohout
položil za grunt svůj peněz ročních 3 zl.

Ty zůstávají při právě.
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Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho po smrti Matěje Kohouta kováře pan
purgkmistr a páni radní města Strážnice prodali ten grunth
všechen spuštěný Jiříkovi Ellmanovi za summu 62 zl bez
závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 3 zl.
Odevzdán jemu za volný s vobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Lazar Gatty a Andres Bíteský SRSaNR.
f 309b
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jiřík Elman vyhoříc, také
jako jinším sousedům vyhořelým polovici se upouští, totižto
31 zlm.
Letha 1670 dne 3. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a
spoluradních jeho prodán jest grunth po zběhlém Jiříkovi
Ellmanovi od ouřadu svrchu psaného Martinovi Dubovi za summu
62 zlm. Závdanku položil ihned 2 zlm, takové peníze na
zasezelé contributi Jiříka Ellmana ouřad k rukám svým přijal,
ostatek 29 zlm každoročně po 3 zlm pokládati povinen bude.
Těch pak upuštěných za vyhoření 31 zlm na ostatních penězích,
komu budoucně náležeti budú, dopláceti má. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
JHM i obecní Jan Dvořák a Jiřík Večeře S.R.S.a nerozdílnou.
Letha Páně 1699 dne 16. Octobris za purgmistra p[ana]
Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož Jan
Urbanů téhož gr[untu] ut supra, který mnohé letha pustý
zůstával, se zaujal a jej vystavěl a zvelebil a nedajíce sobě
jej odevzdati, nýbrž
f 310a
13 zlr 23 kr contributi zasedíc gruntu teho se spustil, který
potomně nechtíce a nemohouc držeti, prodal jej Janovi Opálkovi
za touž summu ut supra 62 zlm. A poněvadž on Jan Urbanů ten
grunt zvelebil, za kteréžto zvelebení a vystavení gr[untu] na
hlavní summě defalcati měl, kteroužto defalcati jemu všechnu
pustil, toliko těch 13 zlr 23 kr contrib[uce] restu za něho
obci zapravil. A protož se mu 51 zlm 37 kr za zaplacené
připisuje, ostatní pak 11 zlm 33 kr, to jest těch 13 zlr
23 kr, platit bude povinen do kontributi podle rejstříku
contrib[učního], kteréž se jemu zde již za zaplacené vypisují
a tak bude míti ten grunt zaplacený.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Frantz Vejčner a
Martin Svoboda SRSVN.

Leta 1700 dne 22. Maii za poručeného purgmistra Mikuláše
Šaška a spoluradních téhož leta předstoupíc Maryna Urbanová na
místě manžela svého před ouřad města Stráž[nice] přednášela,
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že by při prodaji gr[untu] ut s[upra] nětco propadla, totižto
že za jejich praetensi velmi na malú summu, totiž na těch
13 zlr 23 kr, v tom prodaji se domluva stala, v čemž že jí
sražení se děje, poněvadž její praetensi větší jest. Což podle
uvážení, když se před se vzalo, tehdy výš psaný Jan Opálka
(poněvadž se chtěla v tom kupu páčit) ještě k tomu 5 zlr,
každý rok po 1 zlr splatiti neb řemeslem oddělati se uvolil,
na čemž ona dokonale přestala. Actu[m] d[ne] a leta ut
sup[ra].
f 310b
Letha Páně 1719 d[ne] 9. Decembris za purgmistra p[ana]
Pavla Hořáka a spoluradních toho času dostanouce p[an] Carel
Dedel grunt ut supra od svej paní matky Alžběty Dedelovej a po
druhém manželi Špringerovej sobě popuštěný a takový nemajíce
ani ona ani on sobě připsaný, potom nešťasném pod datum 26.
Augusti roku 1718 stalém vyhoření prodal Pavlovi Hájkovi požár
za 4 zlr 32 kr, to jest za tu contrib[uci], kterú on p[an]
Carel Dedel z něho za rok 1717 zaplatiti měl, tolikéž
contrib[uci] za rok 1718 kupec platiti má. Pročež se mu nyní
týž grunt připisuje a odevzdává za volný a poněvadž v příčině
podsudkového dědictví žádnej správy se dostati nemohlo, nýbrž
větší praesumptzi se našla, že neb[ožtík] Špringer týž grunt
ze všechnú summú hlavní jej zaplatil. Pročež taky Pavlovi
Hájkovi za zaplacený připsán jest. Stalo se v ouplnej sessi u
přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.
Letha Páně 1741 dne 27. Novembris za purgkmistra opatrného
pana Carla Henricha Dedela a spoluradních toho času dům ut
supra p[an] Pavel Hájek před vzácným ouřadě purgkmistrovském
ústy svými se prohlásil, že svůj dům beze všech gruntovních
peněz osvobozený Francovi Vlčkovi za šedesáte šest rýnských a
30 kr jest odprodal. Přímouce prodavač takovejch
f 311a
66 zlr 30 kr kupujícího in optima forma jure quituje a prázna
činí. Pročež tuto Francovi Vlčkovi ten dům za vlastní a
dědičný nyní se jemu odevzdává a jistej se připisuje.
Rukojmě k placení všech povinností sobě dožádal pana Eliáše
Grögera a pana Jana Wainera, radních. Stalo se u přítomnosti
obojí strany die et anno ut supra.
Přípis domu Johanesa Sigla
Le tha Páně 1754 dne 3ho Janua[rii] za purkmistra pana
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času jest

Frantz Vlček grunt ut supra Johannesovi Siglovi ze vším na něm
od starodávna majícím právem za summu jedno sto patnáste
rýnsk[ých] odprodal. Pročež se nadjmenovaný grunt Johanesovi
Siglovi za jeho vlastní, volný a dědičný a docela zaplacený
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zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení jak cís[ařských],
panských a městských povinností p[an] Jozeph Duray a p[an]
Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut
supra.
Přípis domu Johannesovi Tymlovi
Leta Páně 1764 dne 22. Feb[ruarii] za purgmistra pana
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času

f 311b

předstoupil pan Jann Sigl a přednášel, že on ze svej
dobrovolnej vůle dům svůj ut supra Johannesovi Tymlovi za
summu jedno sto sedmdesát dva rýnských, id est 172 zlr,
hotových peněz odprodal, žádajíce, že poněvadž Johann Tyml
jemu prodavačovi takový 172 zlr v hotovosti zaplatil, aby jemu
Tymlovi takový dům právně připsán a odevzdán byl. Pročež se
nadjmenovaný dům Johannesovi Tymlovi za vlastní, volný a
dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko]
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Christoph
Mihatsch a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti oboje
stran dne a roku ut supra.
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37 Grunt Mikuláše Krmelínské[ho]
Letha Páně 1597 v pondělí po Hromnicích Mikuláš nadepsaný
koupil grunt svůj se vším jeho příslušenstvím od Jiříka
Pernikáře za summu 200 zl.
Na to vyplnil závdanku a peněz purkrecht[ních] do letha
1597 i [s] skoupenými (18 zl 12 gr 3 den), kteréž od Jíry
Pernikáře koupil, 68 zl 12 gr 3 den. A tak zuostává ještě
dopláceti od letha 1598 placením každého roku při Vánocích po
16 zl z tej summy všecké 131 zl 17 gr 4 den.
Z tej summy náleží předních peněz na obec městskou 31 zl
17 gr 4 den a na kostel strážnický 100 zl, na kostel platiti
se má po 6 zl a na obec po 10 zl až do vyplnění summy ut
s[upr]a.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Tomáš
Krmelínský, Jíra Kovář, Daniel Skutecký, Jíra Rivola, Matouš
Vodička, Václav Růžička S.R.S.N.
Leta 1598 položil Mikuoláš Krmelínský peněz purgkrechtních
obci městské, peněz zkoupených 10 zl.
A na kostel strážnický též položil 6 zl.
Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní.
Leta 1599 Mikoláš Krmelínský položil za grunt 16 zl.
Z tych přijali peněz koupených k obci městské 10 zl p[an
purgk[mistr].
A na kostel strážnický Jan Krs, hospodář kostela 6 zl
přijal.
Letha Páně 1602 v pátek po Novým létě za purgmistra Pavla
Hulínského položeno za týž gr[unt] z statku si[rotků]
ne[božtíka] Mikuláše Krmelínskýho zasedělých peněz za letho
[1]600 a [1]601 23 zl 17 gr 4 den.
Z toho dáno obci městské ostatních peněz jim náležitých
11 zl 17 gr 4 den.
A na kostel dvojích peněz po 6 zl – 12 zl.
Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní.
f 312b
Letha Páně 1602 v pátek po Novým létě za purgmistra Pavla
Hulínskýho a spoluradních jeho toho času prodán jest gr[unt]
svrchu psaný se vším jeho příslušenstvím Petrovi Jankovi
Vlachu za summu 230 zl. Závdanku vyplnil 35 zl, platiti ho má
počna od příštího posudku přes rok vždycky při tom času až do
vyplnění summy svrchu psaný po 10 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu g[runtu] a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Lukáš Pernikář, Nikodym Frozín,
Martin Pekař a Macek Zámečník S.R.S.N.
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Na tom g[runtu] náleží:
Předních peněz na kostel města Strážnice, placením od letha
1602 po 6 zl summy 76 zl.
Si[rotkům] ne[božtíka] Mikuláše Krmelínského, placením též
od letha 1602 po 4 zl summy 119 zl. A po vyjití peněz na
kostel ut s[upr]a náležitých půjdou těm si[rotkům] po 10 zl.
Ostatních peněz náleží Petrovi Jankovi Vlachu 35 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Petr Janko
položil za g[runt] na kostel 3 zl a sirotkům Krmelínskýho
2 zl, toho 5 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Petr Janko
Vlach položil za g[runt] na kostel 6 zl a na sir[otky]
ne[božtíka] Mik[uláše] Krmelínskýho 4 zl, toho všeho 10 zl.
Těch 6 zl přijal Nikodym Frozín.
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Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumber[ského] Petr Janko
Vlach položil za g[runt] 10 zl.
Z toho dáno na kostel Matyášovi Strejčkovi 6 zl a na
siro[tky] Mikuláše Krmelínskýho 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty a
spoluradních jeho prodán jest grunth napřed psaný po
nebo[žtíku] Petrovi Jankovi Vlachovi Nikodymovi Frozínovi za
summu 230 zl. Závdanku dal ihned při odevzdávce 10 zl, ten
přijali ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Janky Vlacha,
platiti ho má počna od letha 1608 při posudku po 10 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu toho grunthu i povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu a obci náležité Václav Mochol, Matyáš
Ostřešovský, Pavel Tuček, Bartl Vachter S.R.S.N. Stalo se za
rychtáře Maurice Kellera letha 1608.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Nikodym
Frozín položil za g[runt] ut s[upr]a 5 zl.
Z toho dáno na kostel 3 zl a na si[rotky] přijato 2 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Nikodem
Frozín položil za grunt svůj peněz za předešlé leta 10 zl.
Ty jsou obrácené všecky na kostel strážnický.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Nikodem
Frozín položil na zasedělé peníze na kostel strážnický 5 zl.
Letha Páně 1615 ten zvrchu psaný grunt, zůstalý po
n[ebožtíku] Nikodemovi Frozínovi, prodán jest Janovi
Oldřichovi za summu 230 zl. Závdanku dal 60 zl, platiti jej
má, tak jak prve placen byl, po 10 zl do vyjití summy na
kostel po 6 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Krmelínského

po 4 zl a ostatek tomu, komuž náležeti bude až do vyplnění
toho, což se nadpisuje. Odev-
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zdán Janovi za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za placení a povinnosti obecní a panské Jiřík
Cibulka, Lukáš Vaňků, Jan Jaroslavský a Jiřík Praštěk S.R.S.N.
Actum za purgkmistra Bartholoměje Šlechty leta 1615.
Z toho závdanku dáno jest Mandaleně vdově 20 zl.
Na kostel strážnický zadržalých 30 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Krmelínského dáno 10 zl.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Jan Oldřichů
položil za svůj grund 10 zl.
Z těch dáno Janovi Frydlovi a Pavlovi Černému, hospodářům
kostelním 6 zl.
A vzato do stat[ku] neb[ožtíka] Mikuláše Krmelínského na
jeho sirotky 4 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato od
Jana Oldřichového za grunt jeho za rok 16127 10 zl.
Z těch dáno Janovi Frydlovi a Jírovi Medlo[cho]vi,
hospodářům kostelním 6 zl.
A vzato do statku ne[božtíka] Mikuláše Krmelínského na
sirotky jeho 4 zl.
Letha 1618 za purgmistra ut s[upr]a Jan Voldřichů položil
za grunt svůj za rok 1618 10 zl.
Z toho dáno hospodářům kostelním Janovi Frydlovi a Jiříkovi
Medlochovi 6 zl.
A do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Krmelínskýho dáno 4 zl.
Na tomto gruntě náleží na posledních penězích k obci
městské 30 zl, a to z té příčiny, že od nebožtíka Nikodyma
Frozína bylo na stěpnici u Rakovice jeho těch 30 zl koupeno,
za kterouž však týž Nikodyn Frozín nic jest neplatil, počež po
jeho smrti z tohoto gruntu se ty peníze vyplatiti mají.
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Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Voldřichů
položil za grunt svůj za rok 1619 peněz ročních 10 zl.
Z toho dáno na kostel strážnický 6 zl.
A do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Krmelínskýho dáno 4 zl.
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho z jistého poručení Jeho [Mil]osti vysoce
urozeného p[ana] p[ana] Františka z Magni, hraběte na
Strážnici, ten svrchu psaný grunt, pozůstalý po nebo[žtíku]
Janovi Voldřichovým, ten čas požár, prodán jest Jakubovi
Bortčovi zedníku za summu 105 zl bez závdanku, placení počnouc
a[nno] 1635 při posudcích každoročně po 5 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.

Rukojmě za stavení téhož požáru, placení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní všelijaké Martin Klouček, Matěj
Petrjal, Jan Šimků a Jakub Čabaňa S.R.S.a N.
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Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Martinovi Jankhovi předních peněz náležeti bude, což tak po
s[irotcích] n[ebožtíka] Linhartovi Jankhovi nápadem se dostalo
25 zl.
Obci města Strážnice 30 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Voldřichového 50 zl.
Ostatek což nápadníkům svrchu psaným víceji náleželo, od
toho jsou dobrovolně upustili.
Co se pak s[irotků] n[ebožtíka] Mikuláše Krmelínskýho
nápadnosti dotejče, tímž spůsobem na poručení Jeho [Mil]osti
pana hraběte škodovati musejí.
f 314b
Letha Páně 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho ten grunt nadepsaný Jakub Bortč prodal jest
zase Matesovi Vajčnarovi kováři za summu 141 zl. Závdanku dal
36 zl, kterýžto závdanek Jakub Bortč přijal, protože ten grunt
pustý a požár ujal a jej vystavěl, avšak ještě podle cedulí
řezaných mezi stranami vzdělaných bude povinen při tom gruntě
Jakub Bortč podle smlouvy co potřebí postaviti, placení
každoročně při posudcích po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Koláček, Thobiáš Grešl
řemenář, Jakub Paška a Martin Havlíčků S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mates Vajčnar
položil za grunt svůj peněz ročních 5 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mates Vajčnar
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 5 zl.
Ty přijal týž Martin Janko jakožto nápadník.
NB. Ty oboje peníze jsou za purgkmistra Jiříka Prašťka
Thobiášovi Valkovi do Kyjova vydány z peněz obecních dne 18.
Febr[uarii] a[nno] 1638.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mates Vajčnar
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 5 zl.
Ty přijal Thobiáš Valka z města Kyjova.
Letha 1639 za purgkmistra Jiříka Praštka Mates Vejčnar
položil za g[runt] svůj peněz ročních 5 zl.
Ty přijala Zuzana, manželka Thobiáše Valka.
Letha 1642 za purgkmistra Jiříka Praštka Mates Vejčnar
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 zl 15 gr.
Ty přijala Zuzanna, manželka Thobiáše Valka.
f 315a

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Mates Vejčner za
gr[unt] svůj 2 zl 15 gr.
Ty přijal Thobiáš ut s[upr ]a.
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza jakož ještě
Thobiáš Valků na místě Zuzanny manželky svej na tomž gruntě
35 zl 5 gr 1 ½ den dobírati jměl, takové peníze prodal jest
Matysovi Vejčnerovi za summu hotovú 10 zlm. Kteréžto peníze se
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jemu teďt vypisují, totiž 35 zl 5 gr 1 ½ den.
A tak tenž Thobiáš Valků nic více na tomž gruntě nemá.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka skoupil Matys
Vejčner na sobě a na domě svém, co tak dle odkazu panu
Martinovi Jankhovi na tomž domě náleželo podle kvitanci za
jeden kovaný vůz, totiž summy 25 zl.
A tak tenž p[an] Martin Jankho již nic více nemá na tom
domě.
Item položil k obci městské, kterého purg[mistr] Pavel
Nešporek přijal 1 zl.
Letha Páně 1655 dne 18. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jakož Mates Weintcher ještě na
tom gruntě 18 zl 24 gr 5 ½ den dopláceti měl, poněvadž
vyhořel, také polovici jemu se upouští, totižto 9 zl 12 gr
2 ¾ den.
Letha 1665 za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních
jeho položil Mates Veintscher za grunt svůj ročních peněz
3 zlm 1 gr 5 den.
Ty přijal purg[mistr] ut sup[ra].
Item leta nadepsaného za purgmistra Lorence Zajíčka a
spoluradních jeho položil Mates Vejnčer za grunt svůj ročních
peněz ½ zl 3 den.
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Letha Páně 1672 dne 2. Januarii za purgkmistra pana Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matys Veintscher
nemohouc pro sešlost věku svého jak J.C.Mti contributi, tak
také všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, týž grunt
jest pustil Františkovi synu svému se vším k němu
přináležejícím příslušenstvím, tak jak ho sám jest užíval,
z půl čtvrtí roli zaplacenou a jednou roubanicí. A co tak na
témž domě zaplaceného měl mimo 30 zlm, které tak Ludvíkovi a
Kateřině dceři, což on František budoucně jim zpláceti spolu i
mateři povinen bude, zanechává [a] jemu za zaplacené zadává.
Item synu Ludvíkovi půl čtvrti roli, jednu roubanici
zanechává, však ji do smrti otce svého Frantz užívati mocti
bude. Dále pak mimo tý čtvrt roli majítz manželka Matysa
Veintschera 6 honce roli ukoupený, týž František povinen bude
do smrti rodičův tejž rolí osívati a náležitě ji zapravovati
pro potřebu jejich, anobrž do smrti otce svého a mateře své
jakožto rodiče své podle možnosti stravou obživovati, ano i
obydlí v malé světnici příti. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i
obecní Jan Dvořák, Šimon Vytřasil S.R.Sp.a Ner.
Na tomž gruntě k obci městské platiti jest 5 zlr 10 kr
1 ¾ den.
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Letha Páně 1681 dne 10. Novembris za purgkmistra Václava
Kneyzla a spoluradních jeho Matys Veintscher učiníce v roku
1672 o statečku svém jistou pořadnost, že pak za zdravého
svého života z též pozůstalosti a statečku pro opatření jistou
částku jest odprodal, tak aby do jeho smrti další
nepříležitost a nesnáze nebyla, tuto poslední dispositi činí:
Frantzovi synu odevzdává dům, cokoliv na něm zaplaceného
má, z toho aby on Frantz bratru svému Ludvíkovi zplácel
10 zlm, Eliášovi Mlejnkovi 5 zlm.
Item Ludvíkovi odevzdává roli vedle panskýho Hrubýho lánu
5 honce, vedle Millera 4 honce.
Frantzovi roli Kramářovský 6 honce, u Doubravky 2 honce, za
Svačinovskou bránou 2 honce, za Nešvarným trním 1 2/4 honce,
krajinu aby sobě vyplatil.
Eliášovi Mlejnkovi za Nešvarným trní[m] 1 ½ honce.
Štěpnici Ludvíkovi Prokšovskou, Frantzovi za Bakovicí.
A s tím svou posledné [vůli] zavírá.
Stalo se dne a letha ut supra.
f 316b
Přípis Martinovi Vajtznerovi
Letha Páně 1749 dne 14. April[is] za purgkmistra pana Jana
Weinera a pánův radních toho času jest Antonín Vajtzner mající
dům svůj ze vším právem a příslušenství[m] svému synovi
Martinovi Vajtznerovi za 110 zlr takovým spůsobem postúpil,
aby on syn Martin Vaitzner k zaplacení contribuci hnedkom
10 zlr složil, pak podlužných panu Václavovi Košvicovi 40 zlr,
Kayserovi 30 zlr a p[anu] Antonínovi Klemovi 30 zlr na sebe
vzal a takový zaplatiti se obstaral, jakož taky svýho oce a
madku do smrti jejich v tom domě bydlení v sednici na dvoře
popříl. Pročež se tento dům Martinovi Vajtznerovi s tím nahoře
doložením za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a
odevzdává. Jenž se stalo dne a roku ut supra.
Rukojníci za opravu gruntu a zplacení povinností p[an]
Joseph Haisig a p[an] Pavel Cigánek.
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Přípis Henricha Klaima
Leta Páně 1752 dne 23. Martii za purgmistra pana Henricha
Bartelsmana a spoluradních toho času jest Martin Vajtzner
mající svůj dům ut supra per testamentum odprodat zanechal,
který z povolením Vajtznerovských erbův se Henrichovi Klaimovi
za summu jedno sto dvaceti rýnsk[ých] odprodal. Pročež se

takový grunt nadjmenovanému Henrichovi Klaimovi za jeho
vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a zaplacení všech povinností jak
císařských, vrchnostenských a městských pan Johannes Weiner a
p[an] Ferdinand Kocián. Stalo se dne a roku ut supra.
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Přípis Antonína Svobody
Letha Páně 1753 dne 15. Octob[ris] za purgkmistra pana
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času majíce
Henrich Klaim [dům]
f 317b
v Zákostelní ulici vedle Frantze Vlčka z jednej a Ignatze
Dedela z druhej strany ležící od erbův Martina Vajčnera
odkúpený a sobě právně připsaný, jest takový Antonínovi
Svobodovi ze svým na něm od starodávna majícím právem za summu
jedno sto devadesáte rýnsk[ých] odprodal, vyjímajíce sobě
v tom domně do svej i manželky jeho přebývání až do 15.
Augusti 1755 roku svobodné bydlení. Pročež se nadjmenovaný
grunt Antonínovi Svobodovi z tou nadepsanú výminkú jakož i
s povinností placení verunkovej summy p[e]r 5 zl mor[avských]
10 gr 1 ¾ den obci měst[ské] po 2 zl mor[avských] ročně za
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a splácení cís[ařských],
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johanes Weiner
a p[an] Jozepf Haisig. Stalo se u přítomnosti obojích stran
dne a roku ut supra.
Přípis Jana Svobody
Leta Páně 1787 dne 12ho Octobris majíce neb[ožtík] Antonín
Svoboda grunt ut supra pořadně ukoupený a sobě připsaný,
takový po smrti jeho manželka a respective pozůstalá
f 318a
vdova Alžběta na podíl svůj manželský z příčiny tej přijala,
aby jej časem svým synovi svému Janovi, jestliže i jeho Bůch
při živobytí zachová, vedle dalšího dorozumění a domluvy
připustiti mohla. Nyní tehdy poněvadž ona řečená vdova, jenž
za Jakuba Dvořáka provdatá byla a zase znovu odvdověla, týž
grunt již délejíc držeti sobě netrúfá, obzvláštně ale vidouce,
že syn její Jan Svoboda ovšem v stavu jest takový dům držeti a
jej potřebně opravovat i povinnosti všeliké z něho zbývat
mocti, s ním synem svým v dorozumění a smlouvu vešla, a sice:
Za první: odevzdává zmíněná Alžběta předně ovdovělá
Svobodka, posledně ale Dvořáčka dům tento ze vším od
starodávna majícím právem i s těma na tom gruntě vězícíma
verunskýma penězi p[e]r 5 zl mor[avských] 10 gr 1 ¾ den alb
obci strážnickej k placení po 2 zlm ročně synovi svému Janovi

Svobodovi za summu šacovní dvě sta a sedumdesát rýnských tím
spůsobem, aby
Za druhé: vdova Alžběta v tom domě až do svej smrti
svobodné bydlení bez všelijakého ouplatku a nákladu míti a
přitom sobě jednu krávu a jedno ušípané chovati a pro své
zboží schránu potřebovati mohla. Naprotiv čemuž
Za třetí: jmenovaný syn její Jan z tej ša283
f 318b
covní summy těch 270 zlr jedno sto rýnských za sebou zadržeti
a je bez interessův do smrti vdovy respective matky svej
užívati má. Co se ale tejče
Za čtvrté: ostatních 170 zlr, z takových on nastávající
gruntu držitel Jan Svoboda sestře svej různo ocama jménem
Alžbětě Dvořác[č]e jedno sto rýnských jakožto jí od
neb[ožtíka] otce jejího na domě s vůlí a vědomím matky a tohož
domu držitelkyně odporučených a zjistěných časem svým
vyplatiti zavázán jest, však interesse z nich jí dřívej
platiti nemá, dokudž by ona svůj kus chleba u jiných lidí sobě
nezasluhovala, nýbrž na matčiném chlebě společně s ňú bývajíc
se zdržovala a od ní šatěná byla. Těch dálejc vybývajících
sedumesát rýnských ale on Jan Svoboda na podíl svůj po otci za
matkú svú k pohledávání mající sobě porazí a když jemu ona
matka 5 zlr ještě na hotově vyplatí, tenkráte za matkú strany
podílu otcovského nic více k pohledávání míti nemá a nesmí.
Konečně a
Za páté: zmíněná vdova Alžběta sobě vzláštně obmezuje, že
kdyby v dalším
f 319a
neb brzkým časi ze synem svým Janem srovnávati se nemohla, aby
syn její Jan zavázán byl jí v světničce bydlení spříti bez
ouplatku, jakož taky kdyby z těch jí vdově podlužných 100 zlr
ona vdova k nevyhnutedlnej svej potřebě něco potřebovala, aby
on syn jí vydati něco zavázán byl, však vždy na takové
vyplacení proukazem ať se zaopatří.
S tím tehdy grunt ten se jemu Janovi Svobodovi u
přítomnosti svědkův Pavla Svobody a Jana Němčického za jeho
vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Stalo se na zámku Strážnici dne a roku ut supra.
Dle v knize quitantiorum de a[nn]o [1]795 folio 24 p.v.
vtěleného quitunku jest dcera Alžběta po manželu Jakubovi
Dvořákovi, nyní provdatá za Františka Suchánka, z jejím
dědictvím z domu docela vyplacena p[e]r jedno sto rejnských a
tak nyní za Janem Svobodou nic vícej ona k praetendirování
míti nemá a nebude.
Jenž se stalo v plnej radě města Strážnice dne 3ho
Novembris 1800.
Ignatz Prat, gruntovní

Laut dem zwischen samtlich Elisabeth Dvořakischen Erben
folio 87 libro transaktionum de a[nn]o [1]795 intabulierten
Vergleichs sind die der verstorbenen Elisabeth Svoboda
schuldige 100 zlr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
Se sess[ione] 24e Feb[ruarii] [1]806.
Ignat Prat, Grundbuchführer
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38 Grunt Lukáše Pernikáře

f 322a

Lukáš nadepsaný majíc grunt svůj panu Janovi Skřičkovskému
v dluhu svém podstavený, prodal jemu na témž gruntě pro
potřebu svou témuž panu Janovi Skřičkovskému summy 200 zl. Ty
jemu platiti má pořadně při Vánocích od letha 1597 po 15 zl až
do zaplacení tej summy.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské
Martin Melounek, Jan Šrámek S.R.S.N.
Letha 1598 a [15]98 položila Kristyna Pernikářka dvojích
peněz Janovi Skřičkovi 30 zl.
Leta 1599 Kristyna Pernikářka položila za grunth panu
Janovi Skřičkovskému peněz ročních 15 zl.
Letha Páně 1600 Lukáš Pernikář položil za grunth panu
Janovi Skřičkovskýmu peněz ročních 15 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Lukáš Pernikář
položil za podsedek 15 zl.
Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil
Lukáš Pernikář za g[runt] svůj 12 zl.
Ty přijali plesník a rybáři strážničtí na sirotky Pavla
Plesníkovýho.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Lukáš
Pernikář položil za g[runt] svůj 12 zl.
Ty přijali plesník a rybáři na sirotky Pavla Plesníka.
f 322b
Pan purgmistr a rada města Strážnice po smrti Lukáše
Pernikáře prodali nadepsaný grunth Jiříkovi bratru jeho za
summu 126 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 6 zl a platiti
ho [má] počna při posudku od letha 1608, placením rok po roku
až do vyplnění vší summy po 8 zl. Z toho gruntu náleží
siro[tkům] nebo[žtíka] Pavla Plesníkovýho 101 zl a Karlovi do
Kroměříže 25 zl. Pakli by nápadníci téhož Karla těch 25 zl
nežádali a na ně nenastupovali, náležejí na kostel
strážnický. Odevzdán témuž Jírovi za volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho grunthu, opravu a placení i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu a obci náležité Nikodym Frozín,
Jakub Měchura, Jan Jičínský a Jan Bartošů S.R.S.N. Stalo se za
rychtáře Maurice Kellera ve čtvrtek po neděli Quinguagessima
letha Páně 1608.

Ten závdanek svrchu psaný vydán jest do statku nebo[žtíka]
Pavla Plesníkovýho. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzany
manželky své, totiž 6 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Pernikář
položil za g[runt] 6 zl.
Ty sou odvedeny do statku nebo[žtíka] Pavla Plesníkovýho.
Letha 1610 přijato od Jíry Pernikáře 5 zl.
Ty přijal Jan Hulínský podli odvodu od pana Jana
Skřičkovskýho.
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Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jíra Pernikář
položil za grunt svůj Janovi Hulínskýmu podli odvodu pana Jana
Skřičkovského 8 zl.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Pernikář položil za grunt svůj peněz ročních 8 zl.
Ty přijal Jan Hulínský podle odvodu pana Jana
Skřičkovského.
f 323a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Pernikář prodal ten grunt svrchu psaný se vším příslušenstvím
Janovi Krejčímu z Radějova za summu 200 zl. Závdanku dal
Jiříkovi hned při odevzdávce 30 zl, platiti jej má počna při
posudku leta 1613 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu, placení gruntu a povinnosti
panské i obecní Adma Hruška, Jakub Butčovský, Nikodem Frozín,
Blažek Kunčický, Václav Ondroušů a Martin Šteruský slíbili
R.S.A N.
Téhož leta za téhož purgkmistra při posudku položil Jan
Krejčí na místě Jiříkovém peněz ročních za ten grunt 8 zl.
Ty přijal Jan Hulínský podle odvodu p[ana] Jana
Skřičkovského.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Krejčí položil za ten grunt peněz ročních 8 zl.
Ty náleží do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského.
To jest omylem napsáno, nebo náleží Janovi Hulínskýmu.
Z toho přijal Jan Hulínský 5 zl podli odvodu ut s[upr]a a
jsou vydány témuž Janovi Hulínskýmu i ty 3 zl.
Ten podsedek anebo grunt nahoře psaný Jan Krejčí prodal
jest zase Bartolomějovi Šlechtovi se vším tím příslušenstvím,
jakž jej sám měl, i s tím, což na něm zaplatil, totiž za
200 zl. Závdanku jemu dal i za tu summu, což zaplatil, 40 zl,
platiti jej má ročně po 8 zl. A tak Jan Krejčířů na tom
podsedku nic více nemá. Odevzdán mu za volný a svobodný u
přítomnosti obou stran.
Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti panské i
obecní Jan Oldřichů, Jíra Praštků, Jan Hulínský a Adam Hruška
SRSN. Stalo se v pondělí den památný Hromnic leta Páně 1615.
A jakož se to šulbryfem vlastní rukou n[ebožtíka] Lukáše
Pernikáře psaným našlo, že jest n[ebožtík] zůstal dlužen

Šlumovi Židu do Bzence za med 21 zl, z těch na přímluvu pánů
odpustil Žid 6 zl a 15 zl aby sobě z gruntu neboštíkového
dobral, když by na Jiříka Pernikáře peníze přišly
k vyzdvižení.
Jakož na tom gruntě náleželo Jiříkovi Pernikářovi
posledních peněz 59 zl, takové peníze pro potřebu svou prodal
p[anu] Bartholoměji Šlechtovi, držiteli téhož gruntu, za
hotových 14 zl 22 ½ gr. A tak na tom gruntě Jiřík Pernikář nic
nemá. Actum 1616.
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f 323b
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožumberského jakož Šluma
Žid ze Bzence na tomto gruntě podle odkazu Jiříka Pernikáře
měl na posledních penězích k dobírání 25 zl, takové peníze
prodal p[anu] Bartholomějovi Šlechtovi, držiteli téhož gruntu,
za hotových 4 zl. A tak na něm Šluma nic nemá. Actum u
přítomnosti obou stran ut sup[ra].
Letha 1618 pan Bartholoměj Šlechta, toho času purgmistr
města Strážnice, položil za tento vejš psaný grunt svůj
trojích peněz, totiž za rok 1615, 1616 a 1617 po 8 zl – 24 zl.
Ty všecky peníze přijal Jan Hulínský podle odkazu od
neb[ožtíka] pana Jana Skřičkovskýho, jakž napřed doloženo
jest.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil týž
Bartholoměj Šlechta za grunt vejš psaný 8 zl.
Ty přijal Jan Hulínský po Zuzanně manželce své podle odkazu
nebožtíka p[ana] Jana Skřičkovskýho.
Letha 1625 za purgmistra Martina Jankho Šimon Tesařů na
místě ne[božtíka] Bartholoměje Šlechty položil za grunth
svrchu psaný 4 zl.
Ty přijal Jan Hulínský po Zuzaně manželce své podle odkazu
ne[božtíka] pana Jana Skřičkovského.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového týž Šimon
Tesařů na místě ne[božtíka] Bartholoměje Šlechty položil za
grunt svrchu psaný 5 zl.
Ty přijal Jan Hulínský po Zuzanně manželce své podle odkazu
neb[ožtíka] pana Jana Skřičkovského.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a týž Šimon Tesařů prodal
grunt svrchu psaný Eliášovi Tovačovskému za summu 200 zl.
Závdanku položil, kteréž Šimon Tesařů přijal 20 zl, placení
každoročně po 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Martin Mráz, Jan Hulínský, Jiřík
Svoboda, Jiřík Pštros lazebník S.R.S.a N.
f 324a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Eliáš
Tovačovský položil za grunt svůj peněz ročních 8 zl.
Z těch přijal Šimon Tesařů na díl manželky svej Evy 4 zl a
Jan Hulínský po Zuzanně manželce svej podle odkazu nebo[žtíka]
pana Jana Skřičkovskýho 4 zl.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Eliáš Tovačovský
položil za grunt svůj peněz ročních 6 zl.
Z těch přijal Šimon Tesařů na díl Evy manželky své 3 zl a
Jan Hulínský po Zuzanně manželce svej podle odkazu nebo[žtíka]
p[ana] Jana Skřičkovského 3 zl.
Letha 1645 za purgkmistra
Eliáš Tovačovský zemřel, Jan
otci svém na díl svůj 137 zl
ujal a takový jest postoupil

Jana Slováčka a spoluradních jeho
Šimonů majíc na témž gruntě po
sobě vykázaných, téhož grunthu se
frejmarkem Pavlovi Haklovi v tejž
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summě, jakž Eliáš Tovačovský sám ho měl, totiž v 200 zl bez
závdanku, placení každoročně při Vánocích po 6 zl, těch pak
137 zl, kteréž jemu na tom gruntě vykázané byly, Pavlovi
Hartlovi dobrovolně pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti J.Mti Páně
i obecní Pavel Lipovský, Andres Bíteský, Martin Mořskovský a
Martin Všenovský S.R.S.a N.R. Ac[tum] [1]651.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Na kostel strážnický předních peněz náležeti bude 25 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hulínského 4 zl.
Nápadníkům po neb[ožtíku] Eliášovi Tovačovském posledních
peněz 34 zl.
f 324b
Leta Páně 1651 dne 2. Septem[bris] podle povolení pana
ouředníka Daniele Šreyera Pavel Hakl odprodal jest kus domu
svého M[atysovi] V[ejčnerovi], tak jak plot aneb parchan mezi
nimi mezovati bude a ukáže, za summu za 11 zl mor[avských]
hotových, které Pavel Hakl úplně k rukám svým přijal. Odevzdán
ten kus gruntu Matysovi Vejčnerovi za volný, svobodný,
zaplacený a v ničem nezávadný. Co se pak té studně při těch
domích dotejče, tu společně oba užívati mají. Stalo se leta a
dne ut supra.
Leta Páně 1656 dne 22. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a spoluradních jeho poněvadž při jm[in]ulých
posudcích Pavel Hakl přítomen nebyl, podle jinších sousedův
také vyhoříce a sráží se jemu, co na kostel platiti měl, třetí
díl 8 zl 12 gr a na druhých nápadnících polovici, totiž 19 zl,
a tak má dopláceti, jakž navrchu stojí, na kostel 16 zl 24 gr,
Hulínského nápadníkům 2 zl, Eliáše Tovačovského 17 zl.
Letha 1657 dne 11. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho Pavel Hakl na tom gruntě
majíc od Jana Šimonového 137 zl summy upuštěnej a zaplacenej,
jakož taky z poručení vrchnosti co na kostel platiti měl třetí
díl, jmenovitě 8 zl 12 gr, a na druhých nápadnících polovici,
totiž 19 zl, pro vyhoření, jakž se to vše nahoře spatřuje,
sraženo, takovou summu a to vše prodal jest i s tím gruntem
Martinovi Mlýnkovi za hotových 30 zl na tři rozdílné termíny,
totiž hned při odevzdání
f 325a

gruntu dal jemu 10 zl, při konci masopustu má dáti 10 zl a
třetí termín při s[vaté]m Jiří ostatních 10 zl, vše roku
tohoto přítomného 1657. Když takové určité termíny Martin
Mlýnek položí, Pavel Hakl aní žádný z potomkův jeho žádnej
praetensi na tom gruntě více míti nebude a nebudou. A jakož
ještě na často jmenovaném gruntě na kostel zdejší
strážnický 16 zl 24 gr předních peněz Jana Hulínského
nápadníkům 2 zl a posledních peněz nápadníkům po neb[ožtíku]
Eliášovi Tovačovském 17 zl dopláceti se má, takovou summu bude
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povinen Martin Mlýnek každoročně při posudcích po 6 zl
splacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Jiřík Kopřivnický, Jiřík Pokorný, Pavel Hakl a
Václav Šneller S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 dne 10. Januarii za purgkmistra Václava
Mračny a spoluradních jeho Martin Mlýnek po odjití Pavla Hakle
náležitě proukázal, že ty 2 termíny poslední nahoře dotčený
Pavlovi Haklovi, prve nežli odešel, roku 1657 zouplna a docela
zaplatil, totiž těch 20 zlm.
Letha 1660 dne 10. Novembris položil Martin Mlýnek za
grunth ut supra na kostel 2 zl mor[avské].
Za ty 2 zlm jest vosk koupený a Thomášovi Svobodovi,
kostelníkovi toho času, k rukám od ouřadu purgkmistrovského
odvedený za purgkmistra Jiříka Kopřivnického.
NB. Martin Mlýnek, toho času přísežný rychtář města
Strážnice, předstoupíce před purgkmistra a radní oznámil, že
jest odkoupil od Mikuláše Kašpárka jakožto nápadníka Eliáše
Tovačovského za jeden štuc srní a za 1 zlr 30 kr těch svrchu
psaných 17 zlm, které se mu platiti měly. Stalo se za
purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho dne
16. Martii a[nno] 1666.
f 325b
Letha Páně 1701 dne 4. Martii za purgmistra p[ana] Jiř[íka]
Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti Martina Mlýnka
Matúš a Rozina, pozůstalí sirotci a vlastní dítky po
neb[ožtíku] Martinovi Mlýnkovi, spolu z macochú svojí prodali
ten grunth Mikulášovi Hessovi v tejž summě, jak jej neb[ožtík]
otec jejich přijatý měl ve 208 zlm 24 gr. Tu summu, kterú
neb[ožtík] otec jejich vyplatil a skoupil, id est 192 zlm,
zaprodali jsú nadepsanémi Mikulášovi Hessovi za hotových
34 zlm, ostatní peníze, totiž 2 zlm, nápadníkom Hulínského a
14 zlm 24 gr na kostel stráž[nický] platiti povinen bude při
posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti všeliké p[an]
Mikuláš Šašek a p[an] Matěj Saltzman SRSVN.
f 326a
NB. Pamět se činí, že Jan Srnský, manžel nadepsanej Doroty
a macochy svrchu psaných sirotků (poněvadž na svůj náklad při
témž gr[untu] novú kovárnu vystavěl, kterýžto náklad jemu

vynahrazen býti měl), a tak sobě za ten náklad tu malú
světničku a tu kovárnu vymínil, aby toho k svej příležitosti
2 leta užívati mohl, na čemž svrchu psaný Mik[uláš] Hess
dobrovolně přestal. Stalo se dne a leta svrchu psaného.
Letha Páně 1719 d[ne] 22. Januarii za purgmistra p[ana]
Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce Mikul[áš]
Hess grunt ut supra svůj vlastní, takový po tom nešťasném pod
datum 26. aug[usti] 1718 celého města téměř stalého vyhoření
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prodal p[anu] Carlovi Dedelovi za hotových 26 zlr a
contrib[uci] za rok 1717 a 1718 zasezelú taky okrem těch
26 zlr zaplatiti má. Pročež dle obojí strany domluvení a od
Mikuláše Hessa daného povolení d[e] d[ato] v Kyjově d[ne]
22. Septembris 1718 týž grunt se připisuje jmenovanému p[anu]
Carlovi Dedelovi i s tím, co Hess na něm vyplaceného měl, za
vlastní, placením ostatní verunkovej summy, totiž 2 zlm,
nápadníkom Hulínského a 14 zlm 24 gr alb na kostel strážnický
ročně při posudcích po 6 zlm. Odevzdán
f 326b
jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl
Korotin a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
Letha Páně 1726 dne 17. Decembris za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času předstoupil na
rathauz před purgrecht p[an] Carel Dedel přednášejíce, že jest
praetensi tou, kterú kostel farní na domě ut supra, totiž
14 zlm 24 gr alb, náležitě vyplatil. Což přiznajíce kostelní
hospodář p[an] Šimon Svoboda, nyní se mu na gruntě takové
14 zlm 24 gr za zaplacené vypisují, d[ne] a leta ut supra.
Přípis Ignatza Dedela domu po neboš[tíku] p[anu] otci Carlovi
Dedelovi zděděného
Letha Páně 1752 dne 8. Januarii za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Ignatz Dedel po
svým p[anu] otci Carlovi Dedelovi haereditario nomine
nadjmenovaný grunt zdědil i z professi pernikářskú dle právně
učiněného přátelského porovnání. Pročeš se takový grunt
jmenovitému Ignatzovi Dedelovi za jeho vlastní, volný a
f 327a
dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařských, tak
vrchnostenských a městských povinností p[an] Jozef Vychodil a
p[an] Frantz Látal. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis domu panovi Ignácovi Košvicovi

Leta Páně 1762 dne 16. Aprilis za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních toho času majíce Ignác Dedel grunt ut
supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle
p[anu] Ignácovi Košvicovi za jeho, totiž Košvicovský dům
odstúpil, pan Ignác Košvic ale Ignácovi Dedelovi jedno sto
padesáte rýnsk[ých] na ten dům přidal a na ten spůsob spolu
z domama handlovali. Pročež se nadjmenovaný dům p[anu]
Ignácovi Košvicovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje
a právně odevzdává.
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Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak
cís[ařsko] král[ovské], tak pansk[é] i městský p[an] Petr
Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti oboje
stran dne a roku ut supra.
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39 Grunt Nikodema Frozína
Letha Páně 1588 podli zápisu knih starých purkrecht[ních]
červených v listu 28 nadepsaný Nikodym Frozín koupil grunt
svůj od Jana Konváře za 180 zl.
Na tu summu vyplnil závdanku a peněz purkrecht[ních] i
z skoupenými penězi do letha 1597 100 zl a tak ještě dopláceti
zuostává od letha 1598 placením rok po roku při Vánocích po
8 zl summy 80 zl.
Ta všecka zuostávající summa náleží Honzovi Jonášovi
bavíři.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan
Vlasák, Matyáš Prahenus, Lukáš Pernikář S.R.S.N.
Leta 1598 položil Nikodym Frozín peněz purgkrechtních za
grunt svůj Honzovi Jonášovi barvíři 8 zl.
Leta 1599 Nikodem Frozín položil za grunth Hansovi
Barvířovi, kteréž přijal Jiřík syn Barvířů 8 zl.
Letha 1600 Nikodem Frozín položil za grunth Honzovi
Barvířovi, kteréž přijal Jiřík syn Barvířů 8 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Nikodym Frozín
položil za dům 4 zl.
Ty přijala Anna Barvířka.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Nikodym
Frozín položil za grunth sirot[kům] ne[božtíka] Jonáše Barvíře
8 zl.
Letha 1604 za purgmistra Matina Rožumberskýho Nikodym
Frozín položil za grunth svůj 8 zl.
Ty přijal Jan Jonášů z Vracova.
Jan Jonášů z města Bzence s Nikodymem Frozínem před
stoupivši před právo v tom se prohlásili, jakož Nikodym Frozín
za g[runt] svrchu psaný ještě vyplniti povinen byl 31 zl
7 ½ gr placením po 8 zl, že jsou se na tom snesli a
dobrovolně porovnali takto: hned při smlouf 330b
vě Nikodym Janovi dal 2 zl hotový a platiti vostatek summy má
počnouc od Vánoc příštích přes rok až do vyplnění vší summy po
4 zl. Stalo se u přítomnosti obou stran za purgmistra
Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho v středu po Všech
s[vatý]ch letha Páně 1610.

Leta Páně 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa položl
Nikodem za grunt ten Janovi Jonášovi do Bzence 4 zl.
Leta 1612 a 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Nikodem
Frozín podoložil za ten grunt 8 zl a pustil jemu na posledních
penězích, jakž ceduli od Jana Jonáše ukázal, 4 zl, učiní toho,
což se jemu vypisuje 12 zl.
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Nikodym Frozín napřed psaný prodal ten požár pustý napřed
psaný Tomášovi Zubřickému za summu 75 zl bez závdanku,
plati[ti] jej má ročně po 3 zl počna leta 1616. Odevzdán
Tomášovi za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za stavení a opravu toho gruntu, povinnosti
panské i obecní Adam Hruška, Jakub Měchura, Václav Zámečník a
Martin Drešer SRSN. Stalo se za rychtáře Bartle Vechtera leta
1614 ve čtvrtek po s[va]tém Řehoři.
Na tom gruntě náleží předních peněz Janovi Jonášovi do
města Bzence, synu Honza Barvíře 13 zl 7 ½ gr.
A na kostel strážnický náleží ostatní summa, totiž 61 zl
22 ½ gr.
Tak jakž se Nikodem Frozín sám dobrovolně před panem
purgkmistrem a některými pány radními přiznal, že jest před
vpádem nepřátelským takové peníze na kostel prodal.
Těch pak 13 zl 7 ½ gr prodal Jan Jonáš purgkmistru a ouřadu
strážnickému za hotových 4 zl a p[an] purgkmistr a rada
pustili je zase Tomášovi Zubřickému, jemuž ten grunt prodán
jest, a on takové 4 zl navrátil.
Leta Páně 1616 Tomáš Zubřický položil za purkmistrovství
Martina Rožumberského za grundt svůj 3 zl.
Ty sou dané Janovi Frydlovi a Pavlovi Černému hospodářům.
f 331a
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Thomáš
Zubřický položil za grunt 3 zl.
Ty sou vydány na kostel strážnický Pavlovi Černýmu a Janovi
Frydlovi, hospodářům kostelním.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Thomáš
Zubřický položil za grunt 3 zl.
Ty sou vydány na kostel strážnický.
Letha Páně 1619 za purgkmistra p[ana] Bartholoměje Šlechty
Thomáš Zubřický položil za grunt 3 zl.
Ty sou vydány na kostel strážnický.
Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Praštka a spoluradních
jeho prodán jest ten požár pustý napřed psaný Martinovi
Kloučkovi masaři za summu 75 zl bez závdanku, platiti jej má
ročně, když se jiní požárové platiti počnou po 3 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i
obecní Lukáš Vaňkhů a Jan Malenovský S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Na kostel strážnický předních peněz 36 zl 15 gr.
A na obec města Strážnice z té příčiny, že Tomáš Zubřický
ušel pryč a žádných contributi a zbírek nezpravoval z něho,
náleží 38 zl 15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Klouček
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 11 zl 16 gr 5 den.
Ty přijal Jiřík Praštěk ut s[upr]a na kostel strážnicský.
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Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a
spoluradních jeho zaprodal Martin Klouček napřed psaný grunt
Pavlovi Vykročilovi za summu 75 zl. Závdanku dal jemu 15 zl,
platiti ho má poročně při posudku po 3 zl. Odevzdán jemu za
volný
f 331b
a svobodný.
Rukojmí za opravu gruntu, placení a povinnosti JHM a obecní
Jiřík Přerovský mydlář, Jan Konečný SRSaNR.
Letha Páně 1642 za purgkmistra Jiřík[a] Prašťka a
spoluradních jeho prodala Johanka, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Pavlovi Vykročilovi, grunt ut s[upr]a Simonovi
Ekenhauserovi sklenářovi za summu 100 zl. Závdanku jí dal hned
při odevzdávce 15 zl, ostatek summy področně při každých
posudcích po 4 zl zplacovati má. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gruntu a všelijaké povinnosti
JHM a obecní Tobiáš Grešel, Michal Beber, Matys Vejčner a
Rudolf Hoffman SRSaN.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Simon
Ekenhauser peněz ročních za grunt svůj na kostel strážnický
3 zl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha Páně 1645 dne 23. Junii za purgkmistra Pavla Nešporka
a spoluradních jeho prodal jest grunt svůj v Zákostelní ulici
Simon Eckenheyser Pavlovi Křivánkovi za summu 100 zl. Závdanku
dal při odevzdávce 12 zl, platriti jej má každoročně po 4 zlm,
však Simeon Eckenheyser povinen bude jemu grunt jak náleží
očistiti, volka, contrib[uci] i jiný platy a dluhy až do
tohoto kupu prošlé odstraniti. Odevzdán za volný a svob[odný].
f 332a
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti všelijaké
panské i obecní za Pavla jsou tito: Matys Vejčner kovář,
Zigkmundt Kulhánek, Thobiáš Grešel řemenář, za Sigkmunta(!)
Ekenheyzera, že se nikam z grundtu bez vůle vrchnosti hejbati
nebude, Adam Reifling a Bartek Fryštacký SRSaN, u přítomnosti
obouch stran letha a dne ut s[upr]a.

Pustý
Letha Páně 1725 dne 27.Januarii za purgmistra p[ana]
Philipha Černého majíce grunt ut supra Jakub Žák od vdovy
Hořejšíčky koupený a nemajíce jej ani on Jakub Žák, ani
předešlý Václav Hořejší připsaný, takový prodal Michalovi
Lintnerovi, kterýžto jej pro svého zetě Jana Spurného koupil
za hotových 35 zlr 30 kr. Kterýžto grunt se nyní připisuje a
odevzdává za vlastní a dědičný jmenovanému Janovi Spurnému bez
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všelikých reštů až do 31. Decembris 1724 inclusive zasedělých,
toliko poněvadž z nadjmenovaných peněz 36ti rýnských 30 kr
deset rýnských na contributzi za rok 1723 a 1724, která ještě
šacovaná není, Michal Lintner za sebú zanechal. Pročež tu celú
contributzi, co na prodavače Jakuba Žáka přijde, jak z komína,
tak i z řemesla, byť by i věčí
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než 10 zlr vynášela, on Michal Lintner zaplatiti povinen bude,
jestli by pak menší byla, tehdy ostatek Jakubovi Žákovi
přinavrátí. Odevzdán jest týž grunt témuž Janovi Spurnému
v summě verunkovej 100 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci
městskej při posudcích po 4 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povionnosti p[an] Andris
Wainer a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti
obúch stran dne a letha ut supra.
Leta Páně 1740 dne 21. Martii za purgmistra pana Johannesa
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitelkyň gruntu ut
supra Maryna, pozůstalá vd[ova] po neboštíkovi Janovi Spurném,
takový z svej dobrovolnej vůle zaprodala Venclovi Láníkovi za
hotových sto třiceti pět zlatých rýn[ských] s tú výminkú, aby
v tom gruntě až do Velikonoci bydleti mohla. A tím spůsobem
jest týž grunt jemu Václavovi Láníkovi v summě verunkovej ut
supra, totiž 100 zlm, které při posudcích nahoře opsaným
spůsobem platiti povinen bude, za vlastní a dědičný přif 333a
psaný a odevzdaný u přítomnosti obúch stran. Stalo se dne a
leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Anton Duray S.R.S.V.a N.
Přípis domu Jozefa Dvořáka
Leta Páně 1763 dne 30. Decembris za purgmistra p[ana]
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času odprodala vdova Anna
Prochásková dům po svém manželem Václavem Láníkem zděděný
z vědomostí cer svých Jozefovi Dvořákovi za summu tři sta
devadesát pět rýnsk[ých], id est 395 zlr. Pročež se
nadjmenovaný dům Jozefovi Dvořákovi spolu s tej na něm vězící

verunkovej summy p[e]r 100 zlm k placení při posudcích po
4 zlm za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně
odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu s placení povinnosti císař[sko]
král[ovské], vrch[nostenské] i městský p[an] Pavel Svoboda a
p[an] Ignác Košvic. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a
roku ut supra.
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N 220
Přípis Philipa Bartelsmanna
Leta Páně 1773 dne 21. Junii za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních jeho kúpíce sobě držitel gruntu ut
supra p[an] Jozef Dvořák grunt No purgrechtu 14, fol.134 versa
pagina, tento přítomný grunt odprodal Phlipovi Bartelsmannovi,
pastorkovi svému, za summu hotových peněz čtyri sta třiceti
pět rýnských, však s tú výminkú, aby prodavač tak dlúho
svobodné bydlení ještě tam míti mohl, pokavadž by kúpený druhý
svůj grunt neopravil a do něho nevtáhl. S tím tehdy tento
grunt nadjmenovanému Philipovi Bartelsmannovi i s těma na něm
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 100 zlm při posucích
po 4 zlm k placení se za jeho vlastní, volný a dědičný tímto
připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností pan Ventzl Lánský a
p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti
obojí strany.
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Bejvalý špitál
Přípis domu Jana Dvořáka
Letha Páně 1752 dne 11. Martii za purkmistra p[ana]
Henricha Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Jan
Dvořák grunt ut supra od neboš[tíka] Martina Myšky odkoupený,
z kterýho obci strážnickej 50 zlr dluhu k zaplacení na sebe
vzal a 20 zlr Eliášovi Grögrovi, toho času purkmistrovi, dle
mající a proukázanej quitanci d[e] d[ato] 9. Sept[embris] 1744
roku složil, pak za kus země od toho gruntu odjatej a k faře
přidanej se jemu 10 zlr z nadepsaného obecního dluhu srazilo,
takže ještě po srážce těch 30 zlr dvacet rýnsk[ých] obci
strážnickej podlužen zůstává. A jak ten grunt byl
prohandlovaný za Červenkovský dům, co nyní špitál jest, který
výsadní dům byl v okršku rynku a na tom Červenkovským domě
pozůstala svoboda, se na ten nyní od Jana Dvořáka držící grunt
přenesla. Pročeš se nadjmenovaný grunt za výsadní ze
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vším od starodávna majícím právem a příslušenstvím Janovi
Dvořákovi za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a právně
odevzdává. Přitom moc míti má ze strany Antonína Prochásky,
souseda svého, kdyby dnes anebo zejtra mimo toho majícího
štítu dálejc štít vedle komory Procháskovej vésti chtěl, na
svým gruntě moc vyvésti a postavit.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an]
Hansgirg Hoffman a p[an] Frantz Látal. Stalo se dne a roku ut
supra.
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Zuschreibung des H[errn] Johann Winkler
Ich Johanna Vinklerin urkunde und bekenne hiemit für mich,
meine Erben und Nachkommene nach dene ich nach absterben
meines erstern Ehe[gemahl] zwischen den Pfarr Höfe und H[errn]
Pfilip Bartelsmanns Hauße gelegene und mit Nro 227
conscribirte burgerliche Hauße bey gerichtlich fürgehaltener
Lizitation als meißbiethende käustlichen an mich gebracht und
die darauf ankleben geweste Schulden na mich gezogen, solche
aber vor immer gebreuchtigen nicht vermögend bin, sind zu
denen sapta recta daran zu conserviren mir sehr beschwert- und

kostbahr fallet. Als habe mir diesfals meinen bessere nuzen
bestellen zu können, sothane Behausung mit allen Recht und
Gerechtigkeith, auch mit allen ein- ind zugehörigen und aus
darinnen Erdned und Nagel fest ist, wie ich sie selbst
erkaufet und wie solche jetze bestehet meinen jetzigen
Ehegemahl Johann Winkler, dessen Erben und Nachkommen wohl
bedächtlich ungezwungen und ungegrungen zu seunen wahren
Eigenthums übergeben und abgetretten dergestalt und mit dem
ausdrükentlichen
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Vorbehalt jedoch, daß gesagten mein Ehegemahl die darauf
haltende Schulden über sich zunehmen und solche auszahlen
nebenst bey aber mir zu meiners einstmaligen Disposition dahin
wo ich ordnen werde Sechzig Gulden Rein. baares Geld zu
welchen verbunden und gesalten seyn solle. Daß ich solchemnach
meinem Ehegemahl Johann Winkler durch diese aufrechte übergab
mein zubesagten Behausung gehabtes Recht kraftigst aedire und
abtrette und jenes an ihm transferirt und gewendet und ihm in
die Possession durch die grundbücherliche Zuschrieft so und
dergestallt einzusatzen nicht austehr, damit er mit
oftberührten Behausung als mit seinen Eigenthum behandten thun
und lassen können möge und solle. Alles geträu und ohne
Gefahr.
Dessen zu wahrer Urkund und Bekräftigung seynd hierunter
stehende h[erren] Zeügen, ihnen und derem ihrigen ohne Schaden
und
f 336a
Nachteil, jedoch zur unterschrieft erbetten worden, ich aber
weillen ich schreibens unkündig habe meinen Nahmen von H[err]
Paul Soltan zu unterschreiben erbetten, eigenhändig aber dabey
das Zeichen + gemachet.
So geschehen Stadt Staßnitz den 15ten Junii 1787.
Paul Soltan, svědek
Karl Svoboda, dožádaný svědek

Johanna Winklerka
Johanna Winkler,
Ehegemahl
und zugleich Kauffer

Nach vorläufig wohlbedächtlichen Auslegung des senatus
consultusd Velleiany hat sich den Gemahlin Frau Johana Winkler
in Hieransicht des ihren Ehegemahls Johann Winkler hierort in
diese Grundbücher verschriebenen Haußes ihren weiblichen
Rechts freiwillig begeben.
So geschehen in Justitz Amte Straßnitz den 8ten Februarii
[1]794.
Kaspar Příhoda,
Justitiär und Advocat in Königreich Böhmen

Deie von Johann Winkler d[e] d[ato] 1ten Junii [1]792 zu
Handen des Anton Mayer ausgestellte Schuldf 336b
verschreibung p[e]r 200 fr wird auf des ihm eigenthümlich
zugeschriebene und anüerdings abgeschätzte Hauß p[e]r 800 fr
primo loco grundbücherlich zu Erhaltung des Siherheits
Pfandenrechts vorgemerket.
Straßnitz den 8ten Fenruarii [1]794.
Joseph Horný, Grundt Amt Verwesser
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Die von Johanna Winkler d[e] d[ato] 1ten Maii [1]788 zu
Handen des Lorenc Engelhart ausgestellte Schuldverschreibung
p[e]r 50 fr wird auf das ihm eigenthümlich zugeschriebene Hauß
2do loco grundbücherlich zu Enhaltung des Sicherheits
Pfandrechts vorgemerket.
Straßnitz den 8ten Aug[usti] [1]794.
Kaspar Bartlesmann, Grund A[mt] Verw[esser]
Laut session d[e] d[ato] 1ten Jan[uarii] [1]797 et
intabulato 10ten Junii libro sessionum folio 800 sind obige zu
Handen des Anton Mayer vorgemerkte 200 fr dem Herrsch[aft]
hungvorders Waisenamte abgetretten worden, daher an Stelle
obigen Vormerkung die gegenwärtige ihre gesätzliche Krafthat.
De sessione die 9e Junii [1]797. Borowitschka.
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40 Grunt Zachariáše Macháčko[va]

f 337a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích
červených v listu 113 nadepsaný Zachariáš koupil grunt svůj od
Pavla bratra svého za 200 zl.
Na kterýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 1597
i s tím, což macoše své díl její vyplnil, položil a zaplatil
všeho 164 zl 20 gr. A tak ještě dopláceti zuostává od letha
1598, kteráž náleží sirotkom n[ebožtíka] Martina Macháčka,
placení při každých Vánocích po 12 zl summy všecké 35 zl
10 gr.
Letha [15]98 položil Zachariáš Macháčků za grunt svůj peněz
purgkrechtních 12 zl.
Letha 1599 při Vánocích Zachariáš Macháčků položil za grunt
svůj peněz purkrechtních 12 zl.
Ty přijal Mikoláš Hrbek na díl Zuzanny ženy jeho.
Letha 1600 při Vánocích Zachariáš Macháčků položil za grunt
svůj verunku 12 zl.
Ty přijal Mikuláš Hrbek na díl ženy své.
A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil a za něj
žádnému nic dlužen není.
Zachariáš Macháčků prodal svrchu opsaný grunth zhořelý
Bratru Pavlovi Věrovanskýmu za summu 150 zl. Závdanku Bratr
Pavel Zachariášovi dal hned při odevzdávce 10 zl a platiti ho
má počna od letha 1608 při posudcích rok po roku po 10 zl až
do vyplněné vší summy svrchu psaný. Odevzdán Bratru Pavlovi za
volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za stavení, opravu toho grunthu, placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Tomáš Pěkník a
Pavel Červenka S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera
v sobotu před nedělí Invocavit letha Páně 1608.
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Leta Páně 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil
Bartr Petr(!) Věrovanský za g[runt] svůj 10 zl.)
Ty přijal Zachariáš Macháčků.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Bratr
Pavel Věrovanský za g[runt] svůj 10 zl.

Ty přijal Zachariáš Macháčků.
Leta Páně 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa Bratr Pavel
Věrovanský položil za grunt svůj 10 zl.
Ty přijal Zachariáš Macháčků.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty B[ratr]
Pavel Věrovanský položil za grunt svůj 10 zl.
Ty přijal Zachariáš Macháčků.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty B[ratr]
Pavel Věrovanský položil Zachariášovi Macháčkové[mu] 10 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil
B[atr] Pavel Věrovanský s[irotkům] n[ebožtíka] Zacha
Macháčkového 10 zl.
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Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty B[ratr]
Pavel Věrovanský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Zacha
Macháčkového 10 zl.
Ty přijali plesník a rybářé do Rybář stráž[nických].
Leta Páně 1616 za purkmistra Martinusa Rožumberského
B[ratr] Pavel Věrovanský položil za grunt svůj 10 zl.
Ty přijali plesník a rybářé stráž[ničtí] na sirot[ky] Zacha
Macháčkového.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Bratr Pavel Věrovanský za grunt svůj 10 zl.
Ty sou dány plesníku a rybářům strážnickým na s[irotky]
n[ebožtíka] Zachariáše Macháčkového.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Bratr Pavel
Věrovanský položil za grunt 10 zl.
Ty sou dány plesníku a rybářům stráž[nickým] na s[irotky]
n[ebožtíka] Zacha Macháčkového.
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Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel
Věrovanský spolu s Václavem Macháčkovým jakožto předním
nápadníkem prodal ten grunth požár Pavlovi Pernikářovi bez
závdanku za summu 80 zl, platiti jej má, když se jiní požárové
platiti začnou po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Alexander Smolínský, Jan Sobolovský, Pavel Hepnar a
Václav Macháčků S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Václavovi Macháčkovému předních peněz 30 zl.
A Pavlovi Věrovanskému 50 zl.
Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty a spoluradních jeho
jakož jest na domě ut s[upr]a Václavovi Macháčkovému předních
peněz 30 zl náleželo, takové peníze prodal jest Pavlovi
Pernikářovi, držiteli toho gruntu, za summu hotových 4 zlm. A
tak Václav Macháčků na týmž gruntě nic víceji nemá, nýbrž
Pavel Pernikář má jej zouplna zaplacený. Act[um] 15. dne
Februarii letha a za purgkmistra ut s[upr]a.
Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty a spoluradních jeho
jakož jest na domě ut s[upr]a Pavlovi Věrovanskému summy na
posledních penězích náleželo 50 zl, takové peníze prodal

jest Pavlovi Pernikářovi, držiteli toho gruntu, za summu
hotových peněz 6 zl 10 gr. A tak Pavel Věrovanský na týmž
gruntě nic víceji nemá, ani potomkové jeho. Act[um] 13. dne
Januarii letha a za purgkmistra svrchu psaného.
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Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a
spoluradních jeho prodán jest ten grunt napřed psaný, po
Pavlovi Pernikářovi pozůstalý, kterýž z gruntů Jeho [Mil]osti
Páně zběhl, Pavlovi Nešporkovi za summu 80 zl. Závdanku
položil 6 zl, placení každoročně po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
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Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Samuel Cibulka, Thobiáš Grešl řemenář, Simeon Frankh a
Martin Havlíčků S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Ta summa svrchu psaná poněvadž Pavel Pernikář z gruntů Jeho
[Mil]osti Páně zběhl a ušel pryč, tehdy podle obdarování na
obec města Strážnice všechno připadá a náležeti bude.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Nešporek
položil obci městské strážnicské za grunt 4 zl .
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Nešporek
položil obci městské za gr[unt] 4 zl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Nešporek položil
obci městské za grunt 2 tl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Nešporek
položil za gr[unt] obci městské 2 zl.
Ty přijal Martin Mráz teprva za purgkmistrovství svého
letha 1639.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Pavel Nešporek
položil za gr[unt] obci městské 4 zl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
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Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních
jeho prodán jest nadepsaný grunth požár Jiříkovi Branickému za
summu 120 zl bez závdanku, platiti jej má po vyjití tří leth
při každých posudcích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
J.H.Mti i obecní Lorenc John a Lorenc Musil SRSaNR.
Leta 1655 dne 10. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho podle poručení vrchnosti
vyhoříc Jiříka Branického grunt po dvakráte, jako jiným
vyhořelým lidem polovici se sráží a na gruntovních penězích
upouští 60 zlm.
Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho Jiřík Branický pro zešlost

věku svého pustil jest nadepsaný grunth Václavovi Branickému
synu svému v tej summě, jak jej sám byl ujal, totiž v 120 zl a
cokoliv na tom gruntě upuštěného z strany vyhoření měl, to
z lásky otcovské jemu všechno pouští, ostatek summy platiti má
při každých posudcích po 4 zl. O[evzdán] za v[olný] a
s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Havel Smolka a Jan Skřivánek SRSaNR.
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Letha Páně 1667 [dne] 10. Januarii za purgmistrovství
Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jiřík
Branický z gruntu svého
f 339b
zoufanlivě vytrhnouce se s poddanosti zběhl, z milostivé vůle
a poručení J.V.H.Mti Mikuláš Javornický na ten grunt
dosednouti musel, kterémužto na ten spůsob, tak jakž napřed
zápis toho dosvědčuje, jak Jiřík Branický jej ukoupený měl,
jemu se odevzdává a připisuje za summu 120 zlm, ročně platiti
jej povinen bude při posudcích po 4 zlm, za volný a svobodný.
Závdanku dal při zápisi hotový 1 zlm a ostatní závdankové
peníze má s Jich Op[atrnosti] pány do jistého času umluviti.
Kterýžto zlatý p[an] purgmistr přijal a do počtu svého za
příjem za contributi položil.
Rukojmě za opravu gruntu a placení i všelijaké povinnosti
p[an] Šimon Vytřasil, Augustin Mencl SRSaN l[eta] a dne ut
supra. Placení k obci.
L[eta] 1670 [dne] 7. Januarii Mikuláš Javornický za
purgmistra Lorence Zajíčka položil, jak napřed vystaveno
stojí, závdanku 1 zlm a jedním kusem černého dobytka 1 zlm
15 gr.
Takové peníze purgmistr Lorenc Zajíček přijal a sobě za
příjem položil.
Item za purgmistra Lorence Zajíčka [roku] 1670 položil na
placení svého domu 1 zlm.
Takový zlatý sobě za příjem položil.
Letha 1671 [dne] 24. Januarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického Mikuláš Javornický položil za grunt svůj ut
supra peněz 1 zlm.
Takové peníze zvrchu psaný purgkmistr do počtu svého za
příjem sobě položil.
f 340a
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického
Mikoláš Javornický položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu
svého za příjem položil.

Letha Páně 1683 dne 11. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho Mikuláš Javornický
nemohouce pro zešlost věku svého všeliké povinnosti jak JMC,
panské i obecní zapravovati i také gruntu opravovati, aby pak
takový grunt na ruinu nepřišel, takový jest pustil synu svému
Pavlovi v tej summě, jak jest jeho sám vzal, v summě 120 zlm a
co tak Mikuláš Javornický na témž domě vyplatil, totižto 7 zlm
15 gr, to jest Pavlovi synu daroval s tímto doložením, aby
Mikuláš Javornický v tom domě spolu z manželkou svou až do
smrti svůj volný příbytek míti mohl a svobodně zůstávati.
Odevzdán za volný, placením ročně při každých posudcích k obci
městské po 4 zlm.
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Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní pan Jakub Žáků, pan Mikoláš Šašek S.R.Sp.a N.
Při tomto zápisu tato pamět se činí, co tak Jiřík Branický
na tom domě za vyhoření 60 zlm poražené sobě měl, takové
Pavlovi Javornickýmu se připisují na opravu téhož gruntu.
Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistra pana Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti Lukáše Škřivánka
manželka pozůstalá vdova nemajíce možnosti povinností
všelikých jak císarských, tak panských zbývati,
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předepsaný grunt pustila Jakubovi Hrdičkovi, který se jemu
připisuje taky v tej summě, jak v předních zápisech stojí,
totiž v 120 zlm, za který vdově pozůstalej po neboštíkovi
Lukášovi Škřivánkovi položil 15 zlr, což činí na moravský
počet 12 zlm 25 gr 6 den. Že pak neboštík Lukáš Škřivánek za
svého živobytí Pavlovi Javornickému při vstúpení na ten grunt
dal 4 zlr, což činí na moravský počet 3 zlm 12 gr alb 6 den a
ačkoliv v zápis sobě to uvésti nedal, však při poslední hodině
o to žádal a manželka pozůstalá vdova Jakubovi Hrdličkovi to
taky pustila, aby ji poněkud u sebe měl. Pročež Jakubovi
Hrdličkovi oboje se vypisuje na hlavní summě, čehož činí
16 zlm 7 gr 5 den, ostatek placením ročně při posudcích po
3 zlm.
Rukojmě za zbývání povinnosti všelikých a opravu gruntu
p[an] Jan Gatty a p[an] Václav Jurášek S.R.S.N.
Nápadníci:
K obci města Strážnice 99 zlm 20 gr 1 den.
Sirotci neboštíka Pavla Javornického 4 zlm 2 gr 1 den.
Letha Páně 1700 dne 1. Martii při obnově na rathauzi města
Strážnice tak jakož p[an] Jiřík Peldřimovský, spoluobyvatel
města Strážnice, předstoupíc před ouplnou poctivou obec
písebnú žádost předložil, aby na těch 80 zlr 17 kr jemu za
poctivú obcí pozůstávajících (jakož obligaci
f 341a
jemu od obce daná vysvětluje) contentirovati býti mohly. I
nemajíce obec poctivá takovej praetensi a možnosti hotovými

spokojiti a zaplatiti, pročež jsouce p[an] Jakub Hrdlička
praetensi z gruntu ut supra k obci m[ěsta[ Strážnice povinen
platiti, tehdy se na tomž gruntě z praetensi obecní
k doplácení těch 80 zlr 17 kr p[anu] J[iříkovi] Peldřimovskému
30 zlr vykazuje, které nadepsaný p[an] J[akub] H[rdlička],
držitel gruntu ut supra, jemu platiti povinen bude, a to peněz
předních. Stalo se na rathúzi m[ěsta] Stráž[nice] při ouplnej
hromadě při obnově dne a letha ut supra.
Nápadníci:
P[an] Jiřík Peldřimovský 30 zlm.
Obec městská stráž[nická] 66 zlm.
Sirotci neb[ožtíka] Pavla Javor[nického] 4 zlm 2 ½ gr.
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Letha Páně 1710 dne 23. Martii učiníc oučet p[an] Jakub
Hrdlička z Elisem Grögrem, co tak jemu jak nového vinného
náčení vydal, tak také i řemeslem svým bednář[ským] při
pobíjení starého náčení poslúžil, našlo se toho spolu deset
rýnských, které on Elis na místě p[ana] Peldřimovského jakožto
zeť jeho přijal a tuto se za zaplacené na porážku nahoře
psaných 30 zlr vypisuje, id e[st] 10 zlr.
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Leta Páně 1735 dne 22. Martii za purgmistra p[ana] Václava
Košvica p[an] Jakub Hrdlička proukázal na rathauzi města
Strážnice quittantzi od p[ana] Eliáše Grögra de dato 18.
Martii 1735, kterak on p[an] Jakub Hrdlička jakožto držitel
gruntu ut supra tu jistú praetensi neb[ožtíku] Jiříkovi
Peldřimovskému ještě na 20 zlr se vstahující, jemu p[anu]
Eliášovi Grögrovi jakožto dědici nomine uxorio a zeti tohož
neb[ožtíka] Peldřimovského dílem řemeslem bednářským a dílem
hotovýma penězi náležitě zaplatil. Pročež se jemu nyní
takových 20 zlr za zaplacené vypisují a dědici neb[ožtíka]
Peldřimovského na gruntě ut supra nic více praetendirovati
nemají. Act[um] dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran,
poněvadž ku konci zápisu sám p[an] Eliáš Grögr přišel.
Přípis domu Martinovi Hrdličkovi
Letha Páně 1753 dne 14. Maii za purkmistra p[ana] Henricha
Bartelsmana a spoluradních teho času majíce Jakub Hrdlička
grunt ut supra ležící jest takový synu svému Martinovi
Hrdličkovi per testamentum odporučil, který grunt
possedirujíce dlúhý čas sobě připsaný
f 342a
neměl. Pročeš pro pořádek a ujištění svého dle nařízení Jeho
Císařskej a Král[ovské] Milosti takový grunt nadjmenovanýmu
Martinovi Hrdličkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se
připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařských, tak
vrchnostenských a městských povinností p[an] Jozef Duray a
p[an] Jan Weiner. Stalo se dne a roku ut supra. Verunkových

peněz na tom gruntě ještě pozůstává obci městskej 60 zlm,
sirotkom neb[ožtíka] Pavla Javor[nického] 4 zlm 2 ½ gr, po
3 zl mor[avských] ročně k splacení.
Přípis domu Martina Hrdličky, syna po neb[ožtíku] Martinovi
Hrdličkovi
Leta Páně 1783 dne 27ho Junii za purgmistra pana Johanesa
Ježík a spoluradních toho času zůstanúce po neb[ožtku]
Martinovi Hrdličkovi, kterýžto dne 9ho máje bežícího 1783 roku
ab intestato zemřel, dům ut supra mezi jinú majetností dědicům
vlastním, totiž Martinovi Hrdličkovi synu, pak dcerám Dorotě a
Anně, jakož taky vdově Anně a matce jejich na podíly
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k rozvržení, nechtíce oni tedt jmenovaní společní dědici
strany spořádání takového podělení právní ruku potřebovati,
jsouce vše dospělých let a prohlásíce se pořadně za dědice
přátelsky mezi sebú se o túž pozůstalost domluvili a písebný
svědkama zaopatřené porovnání, jenž v knize neb protocollu
civilním folio 66 vtaženo se vynachází na patřícím
štemplovaném papíře (čehož datum 15. Junii et protocol. 18.
Junii [1]783 jest) před počestnost radu na domě radním
předložili. Dle kteréhožto přátelského porovnání dům, tak jak
neb[ožtík] otec za živobytí svého ouminek měl, synovi
Martinovi Hrdličkovi, ten čas revírníku sudoměřskému,
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proti jistej, v tomž porovnání obmezenej výplatě přinechán byl
s tím doložením, aby vdovu a respective matku až do smrti její
v tomž domě bez všelikého ouplatku přebývat nechal. Podle
čehož dům ut supra [s] zvláštním předložením, že ty na gruntě
tom se vynacházející verunkové peníze, totiž obci městskej
p[e]r 66 zl mor[avských], pak sirotkům po Pav[lovi]
Javornickém 4 zlm 2 ½ gr po 3 zlm ročně k splacení na sebe
přejímá. U přítomnosti společných dědicův se jemu Martinovi
Hrdličkovi za vlastní, volný a dědičný tímto purgkrechtně
připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef
Stanislav a pan Philip Dvořák S.R.S.V.a N.
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41 Grunt Jakuba Mazánkova
Letha Páně 1579 podli zápisu knih starých sirotčích
červených v listu 48 a 65 nadepsaný Jakub Mazánků koupil grunt
po n[ebožtíku] Janovi Mlynáři i s jiným statkem po n[ebožtíku]
Vavřincovi Staškovi zuostalým za summu 140 zl.
Na to vyplnil peněz purgkrechtních do letha 1596 summy
všecké po letech 140 zl. Z toho vzali nápadníci neboštíka Jana
Mlynáře, totižto Pavel 19 zl 29 gr a Šimon bratr jeho 19 zl
1 gr a do statku neboštíka Vavřince Staška dvojích peněz
20 zl.
A tak ten grunt zouplna zaplatil.
Potom letha [15]96 prodal nadepsaný Jakub na gruntě svém
pro potřebu svou panu purgmistru a pánům k obci městské summy
50 zl, platiti má od letha 1597 při každých Vánocích pořadně
po 6 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Jíra
Prokšuo, Martin Melounek S.R.S.N.
Letha 1597 položil Jakub Mazánků obci městské za grunt za
purgmistra Jana Sokola 6 zl.
Leta 1598 položil Jakub Mazánků k obci městské za g[runt]
peněz skoupených za purg[mistra] Matyáše Prahenusa 6 zl.
Letha 1600 s[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Mazánka položili za
grunth ut s[upr]a dvojích peněz lonských i letoších 12 zl.
Letha Páně 1600 za purgmistra Martinusa Rožumberského a
spoluradních jeho prodán jest grunth svrchu psaný Kateřině
Špačkový za s[um]u 150 zl. Závdanku dala 25 zl a platiti má
rok po roku při posudku po 10 zl. Odevzdán jí za volný a
svobodný. Act[um] ut s[upr]a.
Za letho 1600 Kateřina Špačková položila za g[runt] svůj
ostatek závdanku při posudku 10 zl.
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Letha Páně 1601 v pátek před ne[dělí] Reminiscere Kateřina
Špačková prodala g[runt] svůj Václavovi Malenovskýmu za s[um]u
150 zl. Závdanku jí dal 23 zl a platiti má při posudcích

každého roku po 10 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný, při
zápisu byly obě strany.
Ruk[ojmě] za placení, opravu g[runtu] a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Martin Foltýnů, Jíra Foltýnů,
Jakub Kolář a Tomáš Tesař S.R.S.N. Act[um] za purgmistra Pavla
Hulínského a spoluradních toho času letha a dne ut s[upr]a.
Na tom gruntě náleží předních peněz obci městské skoupených
od ne[božtíka] Jakuba Mazánka, placením po 6 zl summy 26 zl.
Si[rotkům] ne[božtíka] Vavřince Staška, půjdou jim pokud se
obci peníze nevyplní po 4 zl a po vyjití peněz k obci
skoupených po 10 zl summy 31 zl.
Potom si[rotkům] ne[božtíka] Jakuba Mazánka, placením po
10 zl summy 58 zl.
Naposledy ostatních peněz Kateřině Špačkový 12 zl.
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Letha Páně 1601
Malenovský položil
Z těch vzato na
Staška do truhlice
Letha Páně 1602
Malenovský položil

za purgmistra Pavla Hulínskýho Václav
za grunth 10 zl.
obec městskou 6 zl a na sirotky Vavřince
4 zl.
za purgmistra Pavla Hulínskýho Václav
za g[runt] svůj obci městský 6 zl.
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Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav
Malenovský položil za g[runt] obci městský 10 zl.
Z toho vzato k obci městské 6 zl a na sir[otky] ne[božtíka]
Vavřince Staška 4 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumb[erského] Václav
Malenovský položil za g[runt] 10 zl.
Z toho dáno obci městské 6 zl a do truhlice na sir[otky]
ne[božtíka] Vavřince Staška 4 zl.
Letha Páně 1609 při posudku jakož Pavlovi Zezhulovýmu po
Zuzaně manželce jeho, někdy manželce nebo[žtíka] Václava
Malenovskýho, na tom gr[untu] náleželo posledních peněz 59 zl,
ty Pavel Zezhulů i na místě manželky svý předstoupíce před
právo v tom se prohlásil, že takový požár pravomoc dává, aby
ho prodali zač mohou, buď že se jeho peníze, aby mu došly,
obhájiti moci budou nebo nic, nebude-li pak moci jeho peněz
obhájeno býti, že se nyní i na časy budoucí on ani žádný
pravený jeho na takový peníze natahovati nemá a nechce. Actum
ut s[upr]a.
Pan purgmistr a páni prodali ten napřed psaný požár
Kašparovi Tenrtovi za summu 100 zl. Závdanku dal hned při
odevzdávce 2 zl a platiti ho má počna při posudku letha 1610
rok po roku až do vyplnění vší summy po 6 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný s tím se vším příslušenstvím a v těch mezech,
jakž od starodávna býval, nic nepřidávajíc.
R[ukojmě] za stavení toho požáru, opravy, placení a
povinnosti Jeho [Milosti Pánu i obci náležité Michal Mička,

Balcar Tayber, Jakub Filipů, Hons Tesař S.R.S.N. Ty 2 zl
závdanku přijali páni na obec městskou.
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Leta Páně 1611 při času s[vatéh]o Jana za purgmistra
Matyáše Pragenusa a spoluradních jeho Kašpar Tesař prodal
podsedek svůj v Německý ulici Janovi Jaroslavskému, ten čas
služebníku radnímu, za summu 100 zl. Závdanku Jan položil při
posudcích leta 1611 summy 21 z l, platiti jej má při posudcích
[od] leta 1612 po 6 zl až do vyplnění summy svrchu psané.
Odevzdán Janovi za volný a svobodný, žádnému v ničemž
nezávadný.
Rukojmě za opravu, placení, povinnosti J.M. Pánu i obci
náležité Bartl Vechter, Tobiáš Řemenář, Blažej Sedlář, Hons
Zedník S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Tobiáše Sloupa leta ut
s[upr]a.
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Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan
Jaroslavský na místě Kašpara Tesaře za rok 1610 6 zl.
Jakož jest Eliášovi Telčarovi na tom gruntě náleželo na
místě manželky jeho na posledních penězích 12 zl, ty jest
prodal Janovi Jaroslavskému z Strážnice za hotových 2 zl. A
tak Eliáš Telčar nemá na tom gruntě nic více ani manželka
jeho. Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a
spoluradních jeho v středu po s[vat]ém Jiljí leta 1612.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Jaroslavský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Mazánka
6 zl.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Jaroslavský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba
Mazánka 6 zl.
Jan Jaroslavský napřed psaný prodal ten grunt zase Janovi
Khlolovi se vším tím příslušenstvím i s tím, což na něm
přiopravil, za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 39 zl, placení
při posudcích každého roku po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukoj[mě] za stavení, opravu, placení toho gruntu,
povinnosti panské i obecní Daniel Nedolevek, Nikodem Frozín,
Jakub Skalický a Jan Jaroslavský SRSN. Stalo se za purgkmistra
Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho 21. Augusti 1614,
Pavel Voldřich a Pavel Tuček, též Balcar Teyber.
A což jest koliv Jan Jaroslavský na tom gruntě zaplatil, to
jest všecko Janovi Khlolovi pustil. A tak na něm nic nemá.
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Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan
Khlole položil za ten grunt peněz ročních s[irotkům]
n[ebožtíka] Jakuba Mazánka 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Klole
položil za grunt verunku s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba
Mazán[ka] 6 zl.

Jakož na tom domě Jura Lukášův z Petrova měl k dobírání
peněz 11 zl, jemu po Bětě manželce jeho náležitých, a Bartoň
Žeravský tolikéž po Anně manželce svej 16 zl, takové peníze
všecky prodali p[anu] Janovi Klolovi, držiteli toho gruntu, za
hotových 7 zl ½ gr, kteréž jim p[an] Jan Klole zouplna
zaplatil. A oni již nic více jak na tom gruntě, tak na žádném
jiném statku za právem po manželkách svých nemají. A tak p[an]
Jan Klole ten grunt svůj zouplna zaplacený má a žádnému za něj
nic dlužen není. Actum v pátek před nedělí Květnou a[nno] 1616
za purgkmistra Martinusa Rožumberského.
Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty a
spoluradních jeho Jan Khlole prodal ten vejš psaný grunt svůj
zaplacenej se vším od starodávna k němu příslušenstvím i s
tím, cožkoli v něm hřebíkem přibito a hlínou zamazáno jest,
Samuelovi, synu Jiříka Cibulky za summu 130 zl. Závdanku jemu
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dal hned při odevzdávce peněz hotových 100 zl, ostatek summy
napřed psané doplatiti má Samuel Cibulka Jnovi Khlolovi na 2
termíny níže psané, totiž při s[vaté]m Jiří letha
následujícícho 1620 položiti má jemu 10 zl a za tím při
Vánocích téhož 1620 roku doložiti jemu má ostatek, totiž
20 zl. Odevzdán jest Samuelovi Cibulkovi týž grunt za volný a
svobodný, u přítomnosti obou stran.
Rukojmě za placení i jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i
obecní Vácslav Mochol, Thobiáš Grešl řemenář, Jakub Filipů
Bučovský a Adam Hruška S.R.S.A N. Stalo se ve středu před
památkou s[vatéh]o Thomáše apoštola Páně, jinak dne 18.
Decembris letha napřed psaného 1619 za rychtáře Šimona
Tesařového.
Pan Samuel Cibulka ostatní termíny spokojil, jakž dosvědčil
toho, čemuž níž psaný za purgkmistra p[ana] Lorence Peypolta
1647.
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Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a sp[olu] p[ánů] r[adních] Samuel Cibulka maje
grunt svůj zcela a zouplna zaplacený, takový jest Martinovi
Mořkovskýmu za summu 110 zl prodal. Na to zavdal jemu 8 zl,
ostatek summy platiti má počnouc o následujících posudcích po
3 zl až do vyplnění. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a opravu i všelijaké povinnosti Jiřík
Mračno, Martin Ochrasta, Samuel Cibulka a Matěj Kouřimský
S.R.S.a N.
Letha 1659 dne 3. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Martina Mořkovského
Anna, pozůstalá vdova, prodala jest ten dům ut supra Janovi
Otrubovi za summu 110 zl. Závdanku jí dal 3 zl, z kteréhož
přijala vdova 1 zl a na contributi poraženo 2 zl, ostatek
summy platiti má při posudcích po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.

Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké
panské i obecní Jan Příhoda a Václav Jelínek SRSaNR.
Letha 1661 dne 25. Januarii za purgkmistra pana Jiříka
Kopřivnického položil Jan Otruba Samuelovi Cibulkovi za grunt
ut supra, kteréž on k rukám svým přijal 7 zl 18 gr 3 den.
Letha Páně 1686 dne 6. Februarii za purgkmistra Lorence
Zajíčka a spoluradních jeho Veruna, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Janovi Otrubovi, položila k obci městské 15 gr.
Takové peníze nadepsaný purgkmistr do počtu svého za příjem
položil.
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Letha Páně 1687 dne 18. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho Veruna, pozůstalá vdova
po neb[ožtíku] Janovi Otrubovi, položila za grunt svůj k obci
městské 15 gr alb.
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Takové peníze nadepsaný purgkmistr do počtu svého sobě za
příjem položil.
Při tomto zápisu tato pamět se činí, kterak nadepsaná vdova
Veruna předstoupíce před J[ejich] O[patrnost] pány a ouřad,
z náležitou uctivostí přednášejíc, kterak neboštík manžel její
Jan Otruba od Martina Mořkovského grunt svrchu psaný po
schoření všechen zruinirovaný jest koupil. A poněvadž týž
grunt veliký opravy potřebuje, i také z téhož gruntu k obci
městské placení jest, z obvzláštní náklonnosti, aby týž grunt
k další ruině nepřišel a nadepsaná vdova aby tím lépej
opravovati mohla, tak jako v roku 1655 podle milostivého
poručení J.V.H.Mti za vyhoření polovitčně se upouští v summě
55 zlm. A tak na tom gruntě až do dattum ut supra dědicové
neboštíka Jana Otruby zaplaceného míti budou 66 zlm 18 gr
3 den.
Letha Páně 1700 dne 1. Martii při obnově na rathúzi města
Strážnice tak jakož Jiřík Peldřimovský, spoluobyvatel města
Strážnice, předstoupíc před ouplnú poctivú obec písebnú žádost
předložil, aby na těch 60 zlr 17 gr jemu za obcí poctivú
pozůstávajících (jakž obligati jemu od obce daná vysvědčuje)
contentirovati býti mohly. I nemajíce obec poctivá takovej
praetensi a možnosti hotovými spokojiti a zaplatiti, pročež
majíce na domě ut supra poctivá obec spravedlivej praetensi
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43 zl 11 gr 4 den, takovou praetensi nadepsanému p[anu]
J[iříkovi] P[eldřimovskému] na těch 60 zlr 17 kr jemu dlužných
se vykazuje, které držitelkyně gruntu ut supra Veruna
Otrubinka, poněvadž jich již beztoho zaseděla, povinna platiti
bude bez odpornosti a obec na tom domě žádnej praetensi již
jmíti nebude. Kdyby pak ten dům prodán byl, tedy peníze p[ana]
J[iříka] P[eldřimovského] přední budou. Stalo se na rathúzi

města Strážnice při ouplnej hromadě při obnově a letha ut
supra.
Letha Páně 1719 d[ne] 11. Decembris za purgmistra p[ana]
Pavla Hořáka a spoluradních jeho majíce Jiřík Peldřimovský,
jak tedt zápis ukazuje, na gruntě ut supra od obce města
Strážnice za jistý jemu povinný dluh 43 zlm 11 gr 4 den
vykázané, takové po smrti jeho připadly na zetě jeho Eliáše
Grögra. A jsouce týž Eliáš Grögr z domu svého v rynku Nro 28
Anně Steinmaurce povinen ještě dopláceti 30 zlm, takové
praetensi své obě ty strany mezi sebú přenesly a Eliáš Grögr
ty nahoře k dědění mající 43 zlm 11 gr 4 den jí Anně
Steinmaurce za ty na domě svém jí povinné 30 zlm daroval.
Pročež potomci po neb[ožtíku] Jiříkovi na gruntě ut supra nic
více praetendirovati jmíti nebudú. Stalo se u přítomnosti
obúch stran d[ne] a letha ut supra.
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Letha Páně 1719 dne 11. Decembris za purgmistra pana Pavla
Hořáka a spoluradních toho času předstoupil před právo na
rathauz města Strážnice Philip Krajánek předestříce revers,
kterak od něho pod datum 12. Septembris 1717 roku Anna
Steinmaurka 125 zlr pod zemské interesse 6 p[e]r cento
vypůjčila a v tom capitalu jemu do fantu dům její vlastní ut
supra zadala. Zatím pak že týž dům skrz ten nešťasný pod datum
26. Augusti 1718 roku na celé město od Boha dopuštěný oheň
v popel obrácen jest, z toho pak capitalu do datum vstěhování
se jeho do toho domu, které právě před tím ohněm ten den mocí
reverse učinil, již přes 7 zlr narůstlo, takže ten dluh již na
132 zlr se stahoval. Odkudž dům ten poněvadž k vyhoření
přišel, již taky za tu půjčenú summu nestál, pročež na ni při
právě zaplacení dluhu žádal. I jsouce táž Anna Steinmaurka
předvolána, chudobú svú se jest vymlúvala a že toho dluhu
odkud zaplatiti nemá, též že nic více nemá než toliko ten dům
jest předstírala. I nejsouce tehdy žádného jiného prostředku,
jmenovaný Philip Krajánek odvedení a zvod věčný na ten dům,
ačkoliv již dlužnej summy nevynašel, jest žádal. Kterúžto
žádost jeho spravedlivú bejti uznavše, dle práva jeho do toho
domu jakožto mocného possessora a pána v summě
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jak prvně (i s těma 76 zlm 20 gr 5 ½ den alb, které ona na něm
vyplacené měla) šacovaný byl, totiž v jednom stu dvaceti
čtyrech rýnských jsou uvedli, v ostatních pak osm rýnských
jednu krávu jsou mu odvedli. Dle čehož nyní se jemu týž grunt
v summě nahoře psanej dlužnej 124 zlr i s těma 76 zlm 20 gr
5 ½ den alb jí předtím patřícíma verunkami za vlastní a již
dědičně zaplacený připisuje a odevzdává. Ostatní pak summu
verunkovú, totiž 33 zlm 9 gr 1 ½ den, které po její sestře
Rozině sirotku pozůstalému Františce náležejí, jí
praetendantce ročně při posudcích po 2 zlm uvedený Philip
Krajánek spláceti povinen bude. Odevzdán jest jemu za vlastní
u přítomnosti obúch stran v ouplnej sessi dne a letha ut
supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík
Horn[ý] a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N.
Leta Páně 1746 dne 28. Junii za purgmistra p[ana] Eliáše
Grögr a spoluradních toho času majíce Filip Krajánek dům svůj
v Zákostelní ulici ležící od neb[ožky] Anny Steinmarky
ukoupený, takový p[anu] Ferdinandovi Kotziánovi pro svého
vnúčka Anton Johannesa Götza za hotovou summu 360 zlr se vším
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na něm jsoucím právem a příslušenstvím odprodal. Pročež dům
ten tomuž Anton Johannesovi Götzovi za vlastní a dědičný se
připisuje a odevzdává, s touto však doloženou clausulí, aby
p[an] Ferdinand Kotzian, tohož Anton Johannes Götza tchán,

jakožto taky otec tohož nového possessora domus p[an] Michal
Götz v tomž domě ad dies vitae svobodné obydlí měli. A kdyby
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tenž teprva v 9. roku jsoucí a až posavade nedospělý domus
possessor v své nedospělosti spíše nežli kterýkoliv z těch
dvouch zemříti měl, oni dva aneb kdokoliv tehdáž z nich ještě
pozůstalý tenž dům jako svůj vlastní ujati a na něj
dosednouti, jakož taky kdyby jim dvoum posledním tenž dům
připadl, jeden každý s svým podílem disponirovati svobodně
mocti budou. Poněvadž ale tudy verunkové peníze 33 zlm 9 gr
1 ½ den sirotku Františce po neb[ožce] Rozině, sestře Anny
Steinmarky, vězejí, takové na tomž domě k vyplacení zůstávají.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš
Grögr a p[an] Jozef Heisik S.R.S.V.a N.
NB. Ty zde vězící verunkové peníze p[e]r 33 zlm 9 gr
1 ½ den Filip Krajánek jest skoupil, tak jakž quitantzi
ukazuje, jemužto je p[an] Ferdinand Kotzian, domu toho kupetz,
též náležitě zaplatil. A tak ten dům jest zcela vyplacený a
žádnými více dluhami není obtížený. Jenž se stalo dne 6. Julii
1746.
Přípis domu Frantzovi Gattymu
Letha Páně 1753 dne 14. Maii za purkmistra p[ana] Henricha
Vil[éma] Bartlesmana a spoluradních teho času jest p[an]
Ferdinand Kocián prostředkem p[ana] Gottfrida Mayera
nadepsaný grunt ut supra ležící Frantzovi Gattymu
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za summu tři sta a třiceti rýnsk[ých] ze vším na tým domě
majícím právem odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt
Frantzovi Gattymu za jeho vlastní, volný a dědičný zde
připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a za placení jak císařských,
vrcnostenských a městských povinností p[an] Jozef Vychodil a
p[an] Frantz Látal. Stalo se dne a roku ut supra.
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41 Grunt Matěje Tučka

f 353a

Letha Páně 1594 nadepsaný Matěj Tuček koupil grunt svůj
zuostalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Kozanovi od purg[mistra]
a starších za summu 230 zl.
Na to vyplnil závdanku a trojích peněz purkrechtních do
letha [15]97 summy všecké 70 zl a tak ještě zuostává dopláceti
od letha [15]98 placením každého roku při Vánocích po 15 zl
summy všecké 160 zl.
Ta summa všecka náleží si[rotkům] ne[božtíka] Martina
Lukáše Opatřilového.
Rukoj[mě] za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan
Krsuo, Jakub Mazánků, Bartoš Biskupický S.R.S.N.
Letha 1598 položil Matěj Tuček za grunt na sirotky
n[ebožtíka] Martina Lukáše Opatřilového 15 zl.
Leta 1599 Matěj Tuček položil za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Lukáše Opatřilového 15 zl.
Letha 1600 položil Matěj Tuček 15 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Matěj Tuček
položil za g[runt] na si[rotky] ne[božtíka] Martina Lukáše
Opatřila 15 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Matěj Tuček
položil za grunt 8 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matěj Tuček
položil za g[runt] 22 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumb[erského] položil
Matěj Tuček na si[rotky] Opatřilovský 15 zl.
Letha Páně 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového a
spoluradních jeho prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a se
vším k němu přináležejícím příslušenstvím Janovi Kokšovi
masaři bez závdanku za summu 150 zl, platiti jej má počnouc
při posudcích, když se jinší požárové platiti počnou po 8 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i
obecní Lukáš Vaňků, Jan Malenovský, Jan Sobolovský a David
Drešer S.R.S.a N.
f 353b
Letha 1646 dne 6. Martii za purgkmistra Lorence Peypoldta a
spoluradních jeho ten dům nadepsaný po neb[ožtíku] Rudlovi aby
k větší skáze a spuštění nepřišel, prodán jest se vším k němu
od starodávna příslušenstvím Andresovi Bítešskému za summu
200 zl. Závdanku dáti má při příštích Vánocích roku přítomného
1646 10 zl, placení začnouc roku 1647 každoročně po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i jné všelijaké
povinnosti J.H.Mti i obecní Matěj Čejka, Lorenc Pyskovský, Jan
Dub a Jan Svoboda SRSaNR.
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Za purgmistra ut supra položil Andris Bítešský závdanku
5 zl.
Z těch se vzalo na činže rychtářské, co Rudlová Janovi
Lazebníkovi zaseděla 1 zlm.
Item na contributi, co Rudlová na rathauz zaseděla 1 zlm
8 gr 4 den.
Ostatní peníze zůastávají při právě.
Leta Páně 1655 dne 1. Aprilis za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] radních jeho z jistého poručení
vzáctně slovutného pana Valentina Daniele Šreyera, ouředníka
panství strážnického, prodán jest tento grunt Andráše
Bítešského Matoušovi Šaškovi za summu nahoře psanou, totiž
200 zlm. Místo závdanku má do důchodův dluh, co Andreas
Bítešský dlužen, to jest 7 zlr 30 kr a 3 mě[řice] rži
spokojiti, ostatek summy platiti má k obci po 5 zl až do
vyplnění. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Martin Ochrasta a
Fridrich Brodský S.R.S.a nerozdílnou.
f 354a
Téhož dne a leta položil Matouš Šašek místo závdanku těch
povinných do důchodův 7 zlr 30 kr a Andrášovi Bítešskému za
opravu, ne na srážku summy 2 zlr 18 kr, rži za něho zaplatil
do důchodův 3 m[ěřice] 1 zlr 30 kr, činí na srážku ceny kupné
8 zlm 12 gr 6 den.
A poněvadž ten grunt také vyhořel, však na díle od Andráše
Bítešského přikrytý byl, upouští se jemu, aby tím lépe stavěti
mohl 50 zl.
Letha 1660 dne 8. Januarii za purgkmistra Václava Mračny
položil Matouš Šašek za grunth svůj 2 zl.
Z těch přijal p[an] purgkmistr ut supra do počtu svého
27 gr 2 ½ den a novotný p[an] purgkmistr Jiřík Kopřivnický
1 zl 2 gr 4 ½ den.
Letha 1661 dne 20. Januarii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních jeho položil Matouš Šašek za
grunt svůj 1 zl.
Ty přijal pan purgkmistr ut supra do počtu svého, 15 gr za
služeb[ní] střevíce a ostatek hotových dal.
Letha Páně 1667 [dne] 10. Januarii za purgmistra p[ana]
Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti
nebo[žtíka] Matouše Šaška z milostivého poroučení J.V.H.Mti
téhož gruntu se ujal, kterémužto puštěn jest za summu 150 zlm,
protože k spuštění hrubému byl přišel, Augustinovi Menclovi,
ročně platiti jej povinen bude při posudcích k obci města
Strážnice po 5 zlm až do vyplnění Připisuje se jemu za volný a
svobodný.
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Rukoj[mě] za opravu gruntu a placení i všeliké povinnosti
p[an] Mikuláš Javornický, p[an] Šimon Vytřasil S.R.S.A N.
Strany závdanku mluviti se má s Jich Op[atrnost] pány, l[eta]
a dne ut supra.
f 354b
Letha nadepsaného Augustin Mencl položil za Matúše Šaška
zasezelej contrib[uce] 3 zlm. Ty místo závdanku zde se jemu na
gruntě vypisují.
Takové se v počtě Lorence Zajíčka za příjem položily.
Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Augustin Mencl majíc
sobě grunt ut supra odevzdaný a nemajíc možnosti týž grunt jak
opravovati, zase nadjmenovaný grunt odprodal Mikulášovi
Šaškovi, tak jak sám sobě postoupený měl, za summu 150 zlm bez
závdanku, platíc ročně po 5 zlm. A co tak Augustin Mencl
vyplaceného měl, totiž 3 zlm, ty jest Mikolášovi Šaškovi za
vyplacené dal. Odevzdává se jemu za volný, svobodný a
n[ezávadný].
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i
obecní Jan Dvořák a Fridrich Brodský S.R.Sp.a N.R.
Item poněvadž Mikoláš Šašek za purgkmistrovství Lukáše
Peštyho v roku 1663 pro lid vojenský vína za 4 zlr 13 kr jest
vydal, které týž purgkmistr v počtě svém vede, takové jemu na
gruntě se vypisují 4 zlr 13 kr.
Letha a dne svrchu psaného při tomto zápisu tato pamět se
činí, že cokoliv neboštík Matouš Šašek, otec vlastní, na tomto
gruntě podle vyhledání register purgkrechtních na vyhoření i
také v hotově vyplatil, takové peníze Mikulášovi Šaškovi,
totižto v summě 61 zlm 17 gr 6 den se připisují. A tak Mikuláš
Šašek bude na tom gruntě míti vyplaceného 69 zlm 6 den,
ostatní summa k obci městské se platí 80 zlm 29 gr 1 den.
f 355a
Leta Páně 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] Václava
Žarůška a spoluradních jeho předstoupíce před J[ejich]
O[patrnost] p[ány] p[an] Mikuláš Šašek, ten čas horný
strážnický, z šetrnú žádostí, aby proukázal, že majíc
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Vítu Zimorazickém na gruntě
v Německé ulici, na kterém nyní Martin Hovoranský sedí,
k dobírání summy spravedlivého nápadu s poplacením všeho, co
tak neb[ožtík] Vít jak do klášteru i na kostel 20 zl
mor[avských] složil, kterážto vdova jakožto svému krevnímu
příteli takový nápad, totiž 61 zl mor[avských] z své vlastní
vůle, lásky a svobody jest darovala. A majíc nadepsaný p[an]
Mikuláš Šašek obci města Strážnice 80 zlm 29 gr 1 den
dopláceti, jak svrchu zápis zní, takový převodem z toho gruntu
proti těmto za zaplacené se vypisují. A tak psaný p[an]
Mikuláš Šašek bude míti ten grunt zcela a zouplna zaplacený a

v ničem nezávadný. Nicméně on Hovoranský těch 61 zlm na místě
toho Šaška k obci města Strážnice platiti má. Solutum.
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f 355b
Leta Páně 1700 dne 2. Aprilis za purgmistra Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho nemohouce již p[an] Mikuláš
Šašek pro sešlost věku svého spolu z manželkou svou gr[unt] ut
s[upra] délejíc držeti, takový prodal Jiříkovi Hornovi za
summu 200 zlm, poněvadž jej zvelebil, proto se 50 zlm
nadsazuje. Závdanku položil hned při odevzdávce 50 zlm a
poněvadž p[an] Mikuláš Šašek touto vejminku sobě učinil,
vymiňujíc sobě k užívání malú zahrádku, komůrku nad malú
světničkú a tu malú svět[ničku] nad sklepem obývání až do
smrti spolu z manželkú svú volné, tak jako ve svém vlastním
bydleti a zůstávati mohl, toho aby mu zpřívali. Protiv
kterémužto effecti on p[an] Mik[uláš] Šašek nadepsanému
Jiříkovi z tej summy, kterú by jemu zplácet měl, 120 zl
upustil a za zaplacené daroval, aby toliko v dobrej přízni
spolu zůstávati mohli a slovo své zdrželi. Čemuž nadepsaný
Jiřík spolu i u manželkú svú při contractě místo dali a to
zdržeti
f 356a
slíbili, že od nich v tej výmince hudrovati nebudú, že lásku a
přízeň zachovat chtějí, aby toliko také od nich zachovaná
byla. A tak nadepsaný Jiřík bude míti na tom domě zaplaceného
170 zlm, ostatních 30 zlm má jemu platiti na termíny po 10 zlm
počnouc v roku 1701. A tak se mu odevzdává a připisuje tenž
dům za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti rozličné Johanes
Bíteský a Johanes Jurásek slíbili RSVN. Stalo se dne a leta ut
supra.
Letha Páně 1710 d[ne] 22. Octobris za purgmistra p[ana]
Carla Kaysera a spoluradních jeho pamět se činí, tak jak
neb[ožtík] Mikuláš Šašek z Jiříkem Horným strany gruntu ut
supra v contract vešli, aby on dotčený Mikuláš Šašek po
prodaji toho domu u Jiříka až do smrti místo měl, jak zápis ut
supra vysvětluje, však že oni dotčené parti zase se domluvili
a dotčený Jiřík Horný jeho neb[ožtíka] Šaška z předešlého
contractu dle tohož domluvení jemu 10 zlr dadouc
f 356b
náležitě vyplatil, jakož i v zápisi ut supra dotčenú praetensi
30 zlm jemu zouplna a náležitě položil. A pročež poněvadž těch
10 zlr jakož i těch nápadních 30 zlm až posavad vypsaných
neměl, jemu se tímto zápisem vypisují a tenž grunt má docela a
zouplna zaplacený, aniž žádný více co na něm praetendirovati
má. Stalo se u přítomnosti níže psaných radních svou vlastní
rukú dne a letha ut supra.
Coram me Pavel Hořák radní
Jan Hlubocký radní
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Přípis domu Frantze Horného
Leta Páně 1759 dne 20ho Aprilis za purgkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Václav Horný
od svého nebošt[íka] otce Jiříka Horného grunt ut supra per
testamentum odporučený, z kterýho gruntu svému bratrovi
Martinovi Hornému 15 rýnsk[ých] a svej sestře Dorothě prof 357a
vdanej za Jozefa Stanislava podobně 15 rýnsk[ých], druhému
bratrovi Frantzovi též 15 rýnsk[ých] zplatiti, takový grunt ze
všema přináležejícíma a v tom domě se nacházejícíma svému
bratrovi Frantzovi Hornému za summu dvě sta osumdesáte
rýnsk[ých] popustil a na věčnost zanechal, aby kupec Frantz
Horný prodavačovi Václavovi Hornému závdanku osumdesáte
rýnsk[ých] složil, ostatních dvě sta rýnsk[ých] Frantz Horný
pod zemským 6 p[er] cento interesse podlužen zůstává. Pročeš
nadepsaný grunt se často jmenovanému Frantzovi Hornému za jeho
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef
Duray a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí
stran a p[ana] Johannesa Karáska dožádaného svědka dne a roku
ut supra.
Přípis panu Johanesovi Krčkovi
Leta Páně [1]770 dne 9. Januarii za burgmistra pana Karla
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního
Frantz Horný a slušně ohlásil, kterak on Frantz
f 357b
Horný majíce sobě ten dle testamentu po svém otci na něj
odporučený dům v Němetzké hulici vedle p[ana] Frantze Gatty a
vdovy Veselej ležící právně připsaný, takový dům panu
Johanesovi Karčkovi proti 163 zlr přídanku na svůj dům v Nové
hulici prohadloval. Pročeš se jemu p[anu] Johanesovi Karčkovi
ten zhandlovaný dům i ze vším na něm majícíc právem za jeho
vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko]
král[ovské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Joseph
Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se u přítomnosti obouch
stran dne a roku ut supra.
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43 Grunt Daniele Slováčka

f 361a

Jiřík Slováčků koupil grunt svůj zuostalý po n[ebožtíku]
Danielovi Hromovi od purgmistra a starších strážnických za
summu 200 zl.
Kterýž zouplna docela zaplatil a žádnému za něj nic dlužen
není.
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Mathouš
Kovářů dostanouc nápadem po sirotcích nebožtíka Jana Kováříka
grunthu svrchu psaného, takový grunth se vším k němu
přináležejícím příslušenstvím prodal jest Matějovi
Střítežskému za summu 130 zl bez závdanku, platiti jej má
každoročně při posudcích po 8 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Vítek Biskupský, Vítek Janule, Matouš
Sečkař a Jan Bobek S.R.S.a N.
NB. Takové peníze všecky náleží Lukášovi Kašparovému jinak
Větrovi a Oršile sestře jeho do Sobotiště.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Matěj Střítežský
položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 8 zl.
Z těch vydáno Lukášovi Větrovi proti cedulce jeho 2 zl.
NB. Těch 8 zl jest zouplna Lukášovi Větrovi vydáno.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj
Střítežský položil za grunt ut s[upr]a peněz ročních 4 zl.
S těch přijal Lukáš Větor 2 zl a Šimon Podolský 2 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Střítežský
položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 4 zl.
Ty zůstávají při právě na rathauze.
NB. Jsou vydány Šimonovi Podolskému do Třebíče.
f 361b
Letha Páně 1636 dne 31. Augusti za purgkmistra Jiříka
Praštka a spoluradních jeho Kateřina, zůstalá vdova po
nebo[žtíku] Matějovi Střítezkým, ten grunt nadepsaný prodala
jest zase Jiříkovi Ujčíkovi za s[um]u 130 zl. Závdanku dáti má
Kateřině 40 zl a to tímto spůsobem: z oužitku vinného letha
přítomného 20 zl a letha následujícího tolikéž z oužitku
vinného ostatních 20 zl. A cožkoliv nebo[žtík] manžel
Kateřinin na gruntě ut s[upr]a zaplatil, totiž 16 zl, ty jest
Jiříkovi Ujčíkovi pustila, platiti jej má při posudcích
každoročně po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Frydl, Samuel Cibulka, Jan
Lazebníků a Jan Houska S.R.S.n.
Letha 1644 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních
položil a zaplatil na závdanek Jiřík Ujčík 25 zlm.
Ty přijal Blažek Hradecký.

Item týž Jiřík Ujčík složil za rok 1639 4 zlr.
Ty přijal Šimon Podolský z Třebíče.
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Na tom gruntě Blažej Hradecký již sobě všechno zaplaceno má
a nic více tu pohledávati nebude míti.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta tak jakož Šimon
Podolský, měštěnín města Třebíče, na tom gruntě ut s[upra]
ještě 75 zlm k dobírání měl, takové Jiřík Kopřivnický na sobě
i na gruntě svém skoupil za 1 bečku vína, kterouž ten Šimon
Podolský přijal a již více při tom gruntě k pohledávání jmíti
nebude, tak jakž jeho quitanci vysvětluje. A tak když Jiřík
Ujčík jinak Kopřivnický těch 10 zlm pánům na actidentzi složí,
bude jmíti grundt zouplna zaplacený [a] žádnému v ničem
nezávadný.
f 362a
Jakož jest byl Jiřík Ujčík jinak Kopřivnický pánů accidenti
10 zl složiti povinen, přináležících a accidenti panu Jiříkovi
Praštkovi, takových deset r[ýnských] jemu u přítomnosti Jana
Lazebníkového a Jana Tesařového, kteříž od něho k témuž panu
Jiříkovi Praštkovi vyslaní byli, ctí a darem daroval a od nich
do konce upustil, kteréžto se jemu tuto vypisují. A tak Jiřík
Ujčík má ten grunth docela zaplacený a žádnému v ničem
nezávadný.
Leta Páně 1655 [dne] 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] tenž Jiřík
Kopřivnický maje svůj grunt docela zaplacený a v ničemž
nezávadný, ten když mu podruhé vyhořel, prodal jest již požár
Janovi Příhodovi za summu 100 zlm bez závdanku, področní
placení počnouc při posudcích roku [1]657 po 6 zl až do
vyplnění. Však přitom vymiňuje sobě prodávající zahrádku při
tom domě přehrazenou k užívání až do třech leth pořad
zběhlých. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení i všelijaké povinnosti
Lorenc Peypolt, Řehoř Líbal, Martin Ochrasta a Lorenc Musil
S.R.S.a N.
Letha 1659 dne 3. Januarii Jan Příhoda položil za grunth
svůj p[anu] Jiříkovi Kopřivnickému peněz ročních, kteréž on
přijal za purgkmistra Jiříka Ratibořského 6 zl.
Letha 1661 dne 25. Januarii za purgkmistra p[ana] Jiříka
Kopřivnického položil za grunth svůj Jan Příhoda 4 zl 13 gr
5 den.
Ty peníze přijal p[an] Jiřík Kopřivnický.
f 362b
Letha Páně 1688 dne 27. Februarii za purgkmistra pana
Václava Zarůška a spoluradních jeho jakž vlastní dcera po
neb[ožtíku] Jiříkovi Kopřivnickým Rozina nápadem mimo jinších
dětí, zcela a zouplna zaplacený dům měla, nemohouc ona
takového domu stavěti, tak aby k zpuštění dalšímu nepřišel,
prodala jest jej Matějovi Salcmanovi za summu 100 zl
mor[avských]. Závdanku ihned položil 4 zl mor[avské], vidouce

pak táž Rozina zpuštěný grunt a ten Matěj Salcman již
vystavěl, ze svého vlastního nápadu za vystavení dobrovolně
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upouští 50 zl mor[avských], ostatek summy, totiž 40 zl
mor[avských] po vyjití roku po 6 zl mor[avských] skládati,
aneb o příštím vinobraní 5 věder vína dáti má a tak
zaplaceného bude míti tenž Saltzman 54 z mor[avských].
Odevzdán za volný a s[vobodný].
Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu S.R.S.N.
p[an] Mikuláš Šašek a p[an] Jiřík Cigánek dne a leta ut
s[upra].
Letha Páně 1703 dne 25. Ap[rilis] za purgmistra p[ana] Jana
Bíteského a spoluradních jeho p[an] Matěj Saltzman učinil
oučet s svrchu psanú Rozinú, nápadnicí svojí, a našlo se, že
jí až do času přítomného vydal 20 zlm 10 gr 5 den.
f 363a
Letha Páně 1710 dne 23. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho p[an] Matěj Saltzman proukázal
náležitú quittanti od dvojíctihodného pana faráře
strážnic[kého] Tomáše Nováka, že jemu na místě Roziny Zháňalky
na její praetensi šest rýnsk[ých] vyplatil a panu Janovi
Bíteskému pět rýnských 30 kr, činí spolu 11 zlr 30 kr, na
moravský pak počet 9 zlm 25 gr 5 den, které se jemu zde na
defalcati její praetensi za zaplacené vypisují. Stalo se dne a
leta ut s[upra.
Letha Páně 1741 dne 1. Julii za ouřadu purgmistrovského
pana Karla Dedela a spoluradních jeho Jan Saltzman dům neb
grunt svůj zcela zaplacený ležící v Kostelní ulici, kterej po
svým panu otci nebo[žtíku] Matějovi Saltzmanovi dědickým
právem na něho připadl, s tím vším právem a příslušenstvím,
jak on a držitelové jeho v držení a užívání měli, Antonínovi
Veselýmu za summu hlavní sto šedesáte pět rýnských jest
odprodal. Přijmouce prodávající tu summu těch 165 zlr
kupujícího z takovejch peněz in optima juris forma quittuje a
prázna činí. Pročež takovej dům jemu se nyní za dědičný a
vlastní připisuje.
f 363b
Za rukojmě dobrého hospodářství, všeli[ké]ho placení jak
královské contribuce, tak vrchnostenského dožádáni sou pan
Ignatius Pfilip a pan Jozef Wainer. Stalo se u přítomnosti
obojí strany die et anno ut supra.
Notandum. Contribuci a všechny jiné povinnosti od svatého
Jana tohoto 1741 roku na sebe kupující bere, vejměnek
prodávajícímu až do svatého Václava 1741 (s tím vymíněním, že
on prodávající s kupujícím všechnu svornost a pokoj zachová)
jemu se přeje, což stipulata manu sobě připověděli.

321
Vejpověď právní
k té při mezi následujícími, že zejména qualificirovaní
creditoři, kteří před právem dluhy své chyrographone, tak taky
oustně spravedlivě na místě před právem dokázali Johanesa
Salzmana, krejčíře a měsťana města Strážnice z jedné a teď
dotčených Johanesa Saltzmana spravedlivým též právu přítomným
a k dlu[hu] se znajícím dlužníkům jejich strany druhé.
Kdežto purgmistr a rada předepsaného města Strážnice tu věc
majícím uznati paternému právu že povědomému tak upřimných
věřitelův svých čelící obmyšlení a ouskočný podvod bedlivě
považujíce obzvláštně pak poněvadž předepsaný dlužník Johanes
Saltzman takové paterné a spravedlivé dluhy u přítomnosti tu
schromážděných tak
f 364a
upřimných věřitelův svých před právem tak dotčení creditory
svými vyznaný a contentirovaný dluh 183 zlr 33 kr jmění, pak
zaprodaný dům Antonínovi Veselýmu jenom 160 zlr pro věřitele
složeny jsou. Pročež dle Jeho Cís[ařské] Král[ovské] Milosti
obnovení řízení zemského L 50 práva měst. S 24-24, též novell.
dul. L 30 crida vypsali (a kromě privilegirování právních
outrat) na polovice rozdělili, jak následuje:
Královská contribuce 15 zlr 25 kr 2 den.
Panu Umlauffovi za obecní víno 56 kr.
Vaitznerovi též za víno obecní 8 zlr 48 kr.
Obci za sirotky od stavení 2 zlr 55 kr.
Tomášovi Šimonkovi za mzdu 1 zlr 15 kr.
Imrlíčku(?) Židovi na outraty 36 zlr, které v Brně pro Jana
Saltzmana strany falšovaného stříbra složiti musel, jemu dáno
24 zlr.
Za sessi 2 zlr 20 kr.
Jura cancel. 1 zlr 10 kr.
Servo consulari 12 kr.
Facit 102 zlr 58 kr 2 den.
Nyní následujou creditores:
Kostel farní s[vatéh]o Martina 20 zlr 10 kr, dostal.
Collegium Ven. Pia. Scholae 20 zlr 10 kr.
f 364b
P[an] Michal Saltzman 10 zlr.
P[an] Carel Umlauff 8 zlr.
P[an] Václav Košvic 2 zlr 30 kr.
Cech krejčovský 2 zlr 18 kr.
Bernard Zid 11 zlr.
Benjamin Žid 18 zlr 9 kr.
Šarek Žid 11 zlr.
Jentelák Žid 36 zlr 37 kr.
Tomu Jentelákovi za stříbro 11 zlr 12 kr.
Řebenář 35 kr.

Pavel Horný 5 zlr.
Jana Malata 17 zlr 30 kr.
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Hanák Žid 2 zlr 24 kr.
Lidmila, školná židovská po (neuvedeno).
Srnce zástavy 13 zlr 15 kr.
Možíš Žid 5 zlr 15 kr.
Summa 102 zlr 58 kr.
Summa obojího 160 zlr.
Že budoucně na všem a všelijakém jakkoliv jmenovati
mohoucím justo titulo z strany předepsaného Johanesa Saltzmana
nabytým aneb jemu připadlým jak mohovitým, tak nemohovitým
statku a jemu tak jak po sobě
f 365a
pořadně vyznamenaní jsou, na tomž Johanesovi Saltzmanovi dle
obno[veného] ří[zení] zem[ského] L 25 a novell. L 30 oni neb
budoucí potomci jeho svůj regress pohledávati celou moc a
právo mají.
Tak od předepsaného purgmistra a rady a salvas repelatione
vynešeno jest. Actum v místě radním dne 30. Octobris 1741 za
ouřadu purgmistrovského pana Karla Dedela.
Přípis Anny Veselej
Leta Páně 1771 za purgmistra p[ana] Carla Večeře a
spoluradních toho času předstoupila dne 9. Februarii tohož
roku nahoře psaná Anna Veselá do domu radního a slušně žádala,
aby jí ten po svým ne[božtíku] Antonínovi Veselém na ni dle
testamentu připadající dům vedle p[ana] Johanesa Karáska
ležící právně připsán byl. Na kteroušto slušnú žádost se ten
dům jí paní Anně Veselej s tím na něm od starodávna majícím
právem za její vlastní a volný a dědičný připisuje a
odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko]
k[rálovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] povinnosti p[an]
Carel Habrman a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut
supra.
f 365b
NB. Syn Frantz Veselý jest ze vším dle testamentu zaplacen
a spopkojen, pročež na tom domě za macochú svú Annú Veselú nic
k pohledávání nemá. Johanes Brus, serves bonae missi od pana
Jozefa Křižana vypověděl.
Přípis France Zdraždila
Leta Páně 1774 dne 20ho měsíce února za purgmistra pana
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce vdova po
nebošt[íku] Antonínovi Veselým grunt ut supra titulo
haereditatis sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový
provdajíce se za pana Carla Večeřu per transaktionem za dům
manžela svého, jak přípis tamotný proukazuje, commutirovala,

on ale manžel její ale ihned zase jej zeťovi svému Francovi
Zdraždil bez všeho závadu per donationem inter vivos z lásky
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respective otcovskej dobrovolně daroval. A přestúpivši na
rathúz města Strážnice společně z manželkú svou Annú, aby
řečenému zeťovi svému právně a dokonale odevzdán byl, uctivě
požádal. Dle kterejžto žádosti na předcházající již zmíněnou
transaktzi s manželkú svú a jí odevzdání učiněného domu
psaného pana Carla Večeře, tento grunt jemu Francovi
f 366a
Zdraždil za jeho vlastní, volný a dědičný se tuto připisuje a
odevzdává.
Svědkové strany placení císařských, královských i
vrchostenských a městských povinností, jakož taky opravování
gruntu pan Joseph Dvořák a pan Petr Gruner S.R.S.V.a N.
Přípis Václava Juřického
Leta Páně 1775 dne dvacátého osmého Augusti za purgmistra
pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce
Franc Zdraždil grunt ut supra od tchána svého p[ana] Carla
Večeře dobrovolně odevzdaný a připsaný, kúpíce sobě grunt jiný
sub No purgrechtní knihy 42, tento zase vejš psanému Václavovi
Juřickému za summu dvě sta třicet rýnských dobrovolně
odprodal. Pročež grunt tento ze vším od starodávna majícím
právem se jemu Václavovi Juřickému za jeho vlastní, volný a
dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých jak císařsko
královských, tak vrchnostenských i městských povinností pan
Ignác Košvitz a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 60 fr Stadt Strasnitzer
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 7te Novembris 1801.
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44 Grunt Tobiáše Hulínských
Letha Páně 1591 podli zápisu kněh starých červených
purkrechtních v listu 154 nadepsaný Tobiáš Hulínský koupil
grunt od pana purgmistra a pánů, zuostalej po n[ebožtíku]
Václavovi Šalmanovi, za summu 225 zl.
Na kterýžto vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha
1597 summy 90 zl a tak ještě zuost[ává] dopláceti od letha
1598 placením při Vánocích po 1 zl summy všecké 135 zl.
Ta všecka summa náleží těmto: předních peněz Jiříkovi
Tiburcovi 11 zl a sirotkom n[ebožtíka] Václava Šalmana
naposledy jmenovitě 25 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Pavel
Hulínský, Jan Šrámek, Šťastný Krejčí, Jan Krsuo, Bartoš
Šlechta S.R.S.N.
Letha 1598 položil Dobiáš Hulínský za grunt svůj peněz
purgkrechtních Jírovi Tiburcovi 10 zl.
Letha Páně 1599 Dobiáš Hulínských položil za grunth svůj
peněz ročních Jírovi Tiburcovi do Hradiště 10 zl.
Za rychtáře Bartoloměje Šlechty ty sám Jiřík Tiburc přijal.
Letha Páně 1600 Anna, vdova zůstalá po n[ebožtíku]
Tobiášovi Hulínským, položila za grunt peněz ročních 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Anna, vdova
zůstalá po Tobiášovi Hulínským, položila za g[runt] 7 zl.
Ty sou vydány Jiříkovi Tiburcimu do Hradiště.
Letha 1603 Jan Frydlů položil za grunth za purgmistra
Martina Rožumberskýho 10 zl.
Ty sou vydány Jiříkovi Tiburcimu do Hradiště.
Letha Páně 1604 Jan Frydlů položil za g[runt] za purgmistra
Martina Ružomb[erského] 10 zl.
Sou vydány Jiříkovi Tiburcimu.
f 371b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Frydl
položil za g[runt] 5 zl.
Ty přijal Jiřík Tiburci.
Leta Páně 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož
Jiřík Tiburci na tom gruntě ještě zaplaceného po letech
k dobírání měl 48 zl, ty jest Janovi Frydlovi všecky prodal za
hotových 20 zl. A tak týž Jiřík Tiburci na tom gruntě nic více
nemá.
Leta Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož
Pavlovi Pikhartovému na tom gruntě náleželo po Anně, dceři
n[ebožtíka] Václava Šalmana, jakožto po manželce jeho 13 zl
25 gr, ty jest Janovi Frydlovi za hotový 3 zl prodal. A tak tu
témuž Pavlovi na tom gruntě nic více nenáleží.

Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Frydl
položil za grunt svůj ostatních peněz Jiříkovi Šalmanovi 11 zl
5 gr.
A tak Jan Frydl má ten grunt zouplna a docela zaplacený a
nezůstává za něj nic dlužen. FINIS.
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Letha 1647 za purgmistra Lorenc Peypolta a spoluradních
jeho po zemřití Jana Frydla, manželky i dítek jeho nápadníci
prodali svrchu psaný podsedek Pavlovi Lipovskému za s[um]u
200 zlm. Závdanku položiti má 20 zlm, placení rok po roce po
6 zlm. Odevzdán za volný a svo[bodný].
Ruk[ojmě] za opravu gru[ntu], placení i jiné povinnosti
panské i obecní Václav Večeře, Lukáš Pešty SRSaN. Actum dne
12. Januarii letha ut s[upra].
f 372a
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[poluradních] t[oho] roku jsouc grunt Pavla
Lipovského vyhořelý, jako jinším sousedům podle poručení
vrchnosti upouští se jemu z summy, co po závdanku platiti měl,
polovici 90 zlm, A tak ještě dopláceti povinen bude i
s závdankem 110 zlm.
Item prokázal Pavel cedulkami, že vyplnil zasedělých činžův
hájenských a rychtářských na místě neb[ožky] Anny Frydlové
v summě, což se mu vypisuje 5 zl 8 gr.
Letha Páně 1662 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratiborského a spoluradních jeho dostanouce pan Jiřík Praštěk
po nebo[žtíku] Janovi Frydlovi nápadem podsedek ten, prodal
jej Janovi Kořínkovi za summu sto a deseth zlm, 110 zlm.
Závdanku má položiti o příští Velikonoci 2 zl, placení rok po
roce po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti panské
i obecní pan Pavel Radomili, Jiřík Ellmar, Jiřík Večeře a Jan
Mračno S.R.S.a N.R. Actum dne a letha ut supra.
Nápadníci jsou tito:
Pan Jiřík Praštěk 55 zl.
Prátelé neb[ožtíka] Jiříka Kuběje 55 zl.
Letha Páně 1671 [dne] 24. Januarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického Jan Kořínek položil za grunt svůj ut supra
peněz 15 gr alb.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě
za příjem položil.
f 372b
Letha Páně 1679 dne 24. Januarii za purgkmistra Lorence
Zajíčka Jan Kořínek položil za grunt svůj k obci městské
1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za
příjem.
Letha Páně 1710 d[ne] 5. Decembris za purgmistra pana Karla
Kaysera a spoluradních toho času Anna, pozůstalá vd[ova] po

neb[ožtíku] Frantzovi Kořenkovi, provdalá za Johannesa
Fischera majíce grunt ut supra po svém prvnějším neb[ožtíku]
mužovi Frantzovi Kořenkovi, který on po svém neb[ožtíku] otci
svém Janovi Kořínkovi jest zdědil, takový nemajíce sobě
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připsaný po něm pozůstalá Anna odevzdala jest synovi svému
Janovi Kořínkovi v summě za 110 zlm. Kterejžto summy předně
sice nápadníkům, panu Jiříkovi Prašťkovi 55 zlm a přátelům
neb[ožtíka] Jiříka Kuběje 55 zlm náleželo, nic meněj že již
žádný do konce se těch nápadníků nenachází, taková summa obojí
f 373a
k obci městské strážnické jest připadla. Poněvadž ale ten
grunt skrz tu uherskú rebelii spolu z jinými na ruinu přišel,
z tejž summy třetí částka, totiž 36 zlm 20 gr, se jemu upúští
a k zaplacení 73 zlm 10 gr pozůstává. Však že nadjmenovaná
Anna Fischerka před J[ejich] Op[atrnost] pány slušnú žádost
jest přednesla, aby tu ostatní summu skúpiti mohla, to jest
obdržela a takovú summu 73 zlm 10 gr za 16 zlr hotových od
obce strážnickej jest skúpila. Pročež se tenž grunt
nadepsanému Janovi Kořenkovi v tejž summě nadepsanej 110 zlm
připisuje z tou výminkú, aby ona matka jeho do smrti jej
držela a přitom aby vždy tu moc měla, kdyby jí on dostatečně
neuctivý byl, aby jej jinému sirotkovi, jemu vezmúc, odevzdati
mohla. A touž nadepsanú summu 110 zlm jí matce svej a druhým
třem sirotkom, když na grunt dosedne rovno vyplácetl, totiž:
Matce 22 zlm.
Pavlovi bratrovi svému 22 zlm.
Kateřině sestře 22 zlm.
Rozině sestře mladší 22 zlm, [suma] 88 zlm.
f 373b
Připisuje se jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu pan Pavel Hořák a Jiřík Mohelnický
S.R.S.V.a N.
Leta Páně 1740 dne 8. Novembris za substituirovaného
purgmistra p[ana] Andris Weinera a spoluradních toho [času]
držitel gruntu ut supra Jan Kořenek takový odemřel odporučíce
svou poslední vůlí polovic toho gruntu synovi svému svému
Václavovi Kořenkovi, druhej pak polovice jeden díl ceři svej
Anně a druhý díl Rozáře. Poněvadž pak nadřečený Václav jakož
taky i Rozára ten čas ještě jakožto velmi malý jsouce pod
tutelú Jiříka Mohelnického a p[ana] Václava Košvica jsou byli
a Anna již souce dospělého věku, takový grundt míti nežádala.
Pročež aby takový grund časem svým na nějakú vzniknouti
mohoucí ruinu nepřišel, nadřečení poroučníci též s povolením
nejstarší pozůstalej cery Anny prof 374a
dali jej Hendrich Tobiášovi Bartelmansovi za summu dvě sta
rýnských, kterejžto summy 150 zlr hnet složil a ostatních ale
50 rýn[ských] do roku neb ještě spíšej dle možnosti složiti se

uvolil. A protož taky nahoře psaný grund se jemu za vlastní,
dědičně zaplacený a v ničem nezávadný připisuje a odevzdává.
Stalo se u přítomnosti poručníka Jiříka Mohelnického,
nejstarší pozůstalej cery Anny a Hendrich Tobiáše Bartelmansa
dne a leta ut supra.
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Rukojmě za opravu gruntu toho a placení všelikých
povinností p[an] Ventzl Brauner a Jiřík Mohelnický
S.R.S.V.a N.
Přípis Ventzla Horného
Leta Páně 1775 dne 30ho měsíce ledna za purgmistra pana
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil
před ouřad purgmistrovský Ventzl Horný a tu přednesl, kterak
po neb[ožtíku] Heinrich Tobiášovi Bartelsmann grunt ut supra
pozůstalý na rathúzi města Strážnice pro nedospělost sirotkův
v prodej vystavený on jakožto nejvíc dávající v summě tři sta
padesáte rýnských jest obdržel a odkúpil. Což když vskutku tak
vynaleznuto, jakož taky že kupní summu právně ustanovenému
poručníkovi p[anu] Karlovi Večeřovi proti quittanci dokonale
zaplatil, týž grunt se jemu Ventzlovi Hornému za jeho vlastní,
volný a dědičný podle řádu purgrechtního
f 374b
se zde připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan
Joseph Svoboda a p[an] Joseph Stanislav S.R.S.V.a N.
Přípis Jana Střešňáka
Leta Páně 1775 dne 30ho Janu[arii] za purgmistra pana
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Ventzl
Horný grunt ut supra dle řádu purgrechtního sobě pořadně
připsaný a docela zaplacený, takový odprodal jest z čistej
vůle svej vejš jmenovanému Janovi Štřešňákovi za summu dvě sta
osumdesát rejnských, kdežto taky ihned padesát rýnských jest
odvedl, ostatních 230 zlr nejdýl do s[vatéh]o Jozefa tohoto
1775 roku zaopatřiti se zavázal. Podle čehož grunt ten i ze
vším od starodávna majícím právem se jemu Janovi Štřešňák za
jeho vlastní, volný a dědičný a v ničem nezávadný podle práva
purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských,
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti
obojí strany.
Pamět. Dne 16ho Julii 1775 roku předstoupil jmenovaný Jan
Střešňák na dům radní a tu proukázal quittanci od Venzla
Horného na přijatú celú kupní summu za dům ut supra
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jemu Venclovi Hornému složenou takto znějící:
Já níže podepsaný dosvědčuju a přiznávám, že sem od
Johanesa Štřešňáka za prodaný dům summu, to jest dvě sta
osumdesát rýnských do mojích vlastních rukú přijal, po kterém
žádný víc co k pohledávání nemá ani já, ani moji potomci.
Stalo se dne 16. Julii roku 1775.
Vencl Horný přijal takové peníze
Ex originali desumptum di et anno ut supra.
Johanes Mihatsch, synd. jur.
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45 Grunt Bartoše Šlechty
Nadepsaný Bartoš Šlechta koupíc grunt svůj od Martina Marše
ševce za summu 158 zl ten grunt zouplna docela skupujíc na ně
peníze zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.
Leta Páně 1599 Bartoloměj Šlechta prodal podsedek svůj
zaplacený Ondrovi Nejezchlebovi za 300 zl. Závdanku položil
50 zl, platiti má rok po roku po 14 zl počna při Vánocích
nejprv příštích.
Ruk[ojmě] za placení, opravu grunthu i povinnosti panské
Václav Okáč, Jiřík Lazebník, Tomáš Krmelínský a Antonín Mayer
S.R.S.N. Odevzdán za volný a svobodný za rycháře Bartoloměje
Šlechty.
Leta 1599 při Vánocích Ondra Nejezchleba položil za grunth
Bartošovi Šlechtovi za jeho rychtář[ství] 14 zl.
Letha 1600 při Vánocích Ondra Nejezchleba položil Bartošovi
Šlechtovi za grunth 14 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Ondra Okáč
položil za g[runt] svůj Bartholomějovi Šlechtovi 14 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Ondra Okáč
položil za g[runt] 14 zl.
Ty přijal Bartoloměj Šlechta.
Letha 1604 za purgmistra Martina Ružumberskýho Ondra Okáč
položil za g[runt] 14 zl.
Ty přijal Bartholoměj Šlechta.
Letha Páně 1607 po zkáze, když se toho grunthu pohořelýho
po smrti Ondry Nejezchlebovýho manželka jeho ujíti nechtěla,
nýbrž žádala Bartholoměje Šlechtu, aby takový požár zase ujal
a jej opatřil, pouštějíc jemu to všecko, což neboštík Ondra na
něm zapla[til]. Podli čehož Bartholoměje Šlechta z povolením
Václava Vokáče i prozbú jeho, s vůlí i jiných rukojmí zase
k sobě přijav prodal jej Janovi Zoubkovi za summu 130 zl.
Závdanku dal Bartholomějovi Šlechtovi 9 zl, platiti ho má hned
při Vánocích nejprv příštích
f 377b
rok po roku po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu toho požáru, placení i
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jiřík
Kopřivnický, Lukáš Příborský, Václav Kaláb, Jakub Sedláček.
S.R.S.N. v středu po s[va]tý Trojici 1606.
Letha 1608 Jíra Buchlovský položil za g[runt]
Bartholomějovi Šlechtovi 6 zl.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil za g[runt] 5 zl.
Ty přijal Bartholoměj Šlechta.
Leta 1611 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Buchlovský
položil za grunt Bartolomějovi Šlechtovi 5 zl.
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Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil za grunt svůj 5 zl.
Ty přijal Bartoloměj Šlechta.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil za grunt svůj p[anu] Bartolomějovi
Šlechtovi 5 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil p[anu] Bartolomějovi Šlechtovi 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil p[anu] Bartholomějovi Šlechtovi 5 zl.
Leta 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Jíra
Buchlovský položil p[anu] Bartholomějovi Šlechtovi 5 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Jíra
Buchlovský položil za grunt 5 zl.
Ty přijal p[an] Bartholoměj Šlechta.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra
Buchlovský položil za grunt témuž Barthol[omějovi] Šlechtovi
5 zl.
f 378a
Letha 1625 za purgmistra Martina Jankho Jan Mračno položil
za grunth Šimonovi Tesařovému 4 zl.
Ty přijal Šimon Tesařů.
Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty Jan Mračno položil
za grunt Šimonovi Tesařovému, kteréž i přijal 4 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Mračno položil
za grunt Šimonovi Tesařovému za čtyri letha pořad zběhlé
10 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Mračnů položil
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Tesařového 5 zl.
Ty přijal Martin Jankho, purgkmistr následující.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Mračnů položil
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Tesařového 5 zl.
Ty přijal týž purgkmistr ut s[upr]a, zůstávají při právě.
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních
jeho prodal Jan Mračnů grunt nadepsaný v Zákostelní ulici
Lorencovi Musilovi řezníku za summu 200 zl. Závdanku mu dal
11 zl, při s[vaté]m Václavě nejprve příštím 10 zl, o Velikej
noci a[nn]o 1643 10 zl položiti má, ostatek pak summy
každoročně při posudcích po 5 zl zplacovati. Odevzdán za volný
a svobodný.
Ruk[ojmě] Jan Malenovský a Martin Javornický S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Lorenc Musil za
grunt svůj ročních peněz, které Jan Mračnů přijal 10 zl.

Item položil Lorenc ut s[upr]a peněz ročních, které Jan
Tesařů přijal, totiž 11 zl.
Letha 1644 za purgmistra ut s[upr]a položil týž Lorenc za
grunt peněz 5 zlm.
Ty přijal Jan Šimona Tesařovýho na podíl svůj.
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f 378b
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil týž Lorenc
Řezník ročních peněz za dům svůj 5 zl.
Ty přijal Jan Tesařovýho na podíl svůj dle výkazu za rokh
1644.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho položil Lorenc Musil za dům svůj rozdílně
20 zl.
Ty přijal Jan Tesařů na díl svůj dle výkazu za rok 1646,
[16]47, [16]48 a [16]49.
Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho tak jakož Jan John v roku
1676 z vůlí a poručení milostivé vrchnosti na dům Václava
Tesaře dosednouti musil, kteréhožto domu sobě nadepsaný Václav
odevzdaného neměl. Jsouce pak týž grunt na největší ruinu
přiveden, ut supra Jan John takový grunt poopravil, stodolu
přistavil a po ty všechny leta téhož domu sobě registry
zaopatřiti jest nedal, z dobrým svým rozmyslem takový dům Jan
John postupuje Mikulášovi Vávrovýmu za summu 200 zlm, placením
ročně po 5 zlm. Za takovou opravu Mikoláš Vávra dal Janovi
Johnovi 8 zlr, při čemž Jan John vymiňuje sobě a manželce své
do smrti stodolu užívati a kus zahrádky do libosti Mikuláše
Vávry. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Petr
Glivický, Mikoláš Rychlík S.R.Sp.a N.
f 379a
Pamět při tomto zápisu se činí: na snažné tohoto
vyhledávání při J[ejich] Op[atrnosti] pana purgmistra, pánův
a celého ouřadu od Mikuláše Vávrových, poněvadž nadepsaný
grunt velmi pustý a zruinirovaný jest, aby k zvelebení svému
zase přijíti mohl, nápadníci nápadu svého tím spíšeji dočekati
a požíti mohli, z bedlivým uvážením celého ouřadu Mikolášovi
Vávrovýmu na tom gruntě jako jinším vyhořelým podle milostivé
decretati v roku 1652 od J.V.H.Mti prošlé polovice se upouští,
totižto 100 zlm.
Letha Páně 1694 dne 21. Maii za purgkmistrovství pana
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Mikoláš Vávra
přednášejíce, že otec jeho pro zešlost věku gruntu svého delej
držeti nemůže, jakož se taky uznalo, a že ten grunt jakošto
synu pustiti chce. Pročež Mikoláš Vávrů svůj grunt předepsaný
Jiříkovi Antonínovi Tenklerovi pouští, který taky podle
dovolení milostivé vrchnosti, jak cedulka přiložená
vysvětluje, se připisuje v summě 100 zlm. Na tou summu Jiřík

Tenkler položil Mikolášovi Vávrovému hotových 21 zlm 14 gr
4 den a co zaplaceného měl, totiž 8 zlr, od něho skoupil, a
tak Jiříkovi Tenklerovi se vypisují na hlavní summě ty peníze.
Grunt pak odevzdává za volný, ostatek placením ročně po 2 zlm
nápadníkom.
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Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností
císařských, panských i obecních Joannes Jurášek, Kašpar Wainer
S.R.S.N.
f 379b
Letha Páně 1699 dne 12. Novembris za purgmistra p[ana]
Joannesa Dašického a spoluradních téhož leta oddělajíce Jiřík
Tengler, držitel gr[untu] ut supra, řemeslem svým zednickým
při stavení dvoru obecního 4 zlr, takové se mu na gr[untu] ut
s[upra] vypisují. A poněvadž v tak potřebný čas obci poslúžil,
z tej příčiny se mu vypisuje na summě hlavní 6 zlm.
Letha Páně 1749 dne 25. Augusti za purgkmistra p[ana] Jana
Weinera a spoluradních toho času majíce Carel Josepf Tengler
po svým otci zerbovaný nadepsaný dům, takový z dobrej vůli
svému synovi Frantzovi Tenglerovi na takový spůsob postupuje,
aby otec v tej sednici, v kterej napřed přebývá, do svej smrti
a manželky jeho pozůstávali a z jednu komoru užívali, jakož
taky svému bratrovi Leopoldovi Tenklerovi polovicu předku domu
svým časem doplatil, pak Frantz Tenkler všechny povinnosti jak
f 380a
císařské, tak vrchnostenské i obecní popravoval. Pročeš se
takový dům Frantzovi Tenklerovi připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu domu a zbývání povinností p[an] Josepf
Fogl a p[an] Pavel Cigánek.
Pamět.
Já dole psaný vysvětluji tímto spisem, kde by koliv toho
zapotřebí bylo, že dovoluji v mém gruntě paní Bětušce Mayerce,
dceři po nebo[žtíko]vi mém panu kmotrovi Kašparovi Weinerovi,
svej pofessi postřihačovi, postaviti nazad humna od čižmáře po
tej straně jednu světničku, komoru a sínku jejím nákladem
všechno, kromě co se bude tejkat díla zednického, to já udělám
a postavím sám, než ostatní věci k tomu a do toho stavení
potřebné, jakož taky materialia, to všechno paní Bětuška
šastovat bude, tak jak mezi námi domluvené je. Když to
staveníčko postaví a v něm bydleti bude ona z dítkami svými až
do její smrti, ten náklad cokoliv naloží, když se zesummíruje,
každoročně zrážeti se bude od hoferství až do zaplacení tej
summy annue per florenos 6. Kdyby ale spíšej zemřela paní
Bětuška Mayerka nežli by se stavení odsloužilo, tehdy moji
erbové, kterýkoliv bude hospodařit, jejím dítkám ty peníze
dávat bude, každoročně co hofer platiti bude annue, a to do
vyplacení summy na to stavení vynaloženej. To taky
declariruji, že od mých všech potomkův a přátelův žádná

nepříležitost neb překáška jakákoliv nejmenší činiti se nemá,
a to až do její smrti.
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Že to moje vůle je, to podpisem mého jména a přímění
proukazuji a secretem potvrzuji.
Stalo se dne 10. Junii anno 1742.
Eliáš Gröger,
dožádaný svědek
Karel Henrich Dedel,
dožádaný tejto věci svědek

Carolus Josephi Tengler,
soused strážnický,
majstr řemesla zednického

f 380b
Igrosvirována tato pamět na žádost obojí strany do těchto
knih městských s povolením ouřadu purgkmistrovského, ten čas
opatrného pana Antonína Duraye.
Letha Páně 1749 dne 25. Augusti za purgkmistra p[ana] Jana
Weinera a spoluradních toho času jest Carel Josepf Tengler při
postúpení a přípisu domu svého Francovi Tenklerovi synu svému
ut supra přednesl, kterak on zadní díl svého domu, na kterém
dle pamádky učiněnej paní Alžběta Mayerka nápadek má, s tím
takový zadní díl od zadního prahu na 16 sahů zdýlky,
v širokosti jak zpředu, s povolením milostivej vrchnosti (jak
resoluti následovně zde inprotocollirovaná jest) za hotových
peněz devadesáte rýnsk[ých] a co za vystavení sednice, kuchyně
a komory mněla odsadit třiceti dva rýnsk[ých], v summě pak za
122 zlr na věčnost odprodal. Z kterýho odprodaného kruntu
třetí díl jak cís[ařské],
f 381a
tak vrchnostenský a jiný obecní povinnosti paní Alžběta
Mayerka spravovati a svému hospodářovi proti quittanci
každoročně odváděti povinna bude. Kdyby nejaké marche aneb
einquartirování vojákův následovati mělo, takový hospodář sice
snášeti musí, okrom jestli by nejaký outraty se znikly,
takových co in liquido a za slušný se nalezne, p[aní] Alžběta
Mayerka třetím dílem hospodářovi nápomocná bude. Jakož taky
kdyby ten jí odprodaný zadek dnes neb zítra na prodej přijíti
mněl, hospodář toho domu předek míti má, jestli tou summu, co
by jiný dával, složiti chtěl. Pročeš se nadjmenovaný a opsaný
zadek ve svej dlúhosti a širokosti paní Alžbětě Mayerce za
její vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo dne a roku ut supra u přítomnosti obojích
stran.
f 381b
Der Supplicantin zum Bescheid der wie wohlen derley Grundt
Zerschribung ohne nachtheil der Obrigkeit ohnmöglich geschehen
kann, so wirdt der durchs früer mitleydenden Wittib Mayerin

(jedoch mit dem außdrüklichen Vorbehalt, damit heünt oder
morgen wann selbe mit Todt abgehen und daß Hauß mit dem
zugehörigen zum Verkauff kommen der Tengler oder seine
successorer, dem Vorzug haben solthe) dem halben Grundt mit
allerhalbscheitigen Beschwernus laß, zu erjauffen und hierauff
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ein Wohngebaüde untern Zügl oder wemösten Schündl-Dach zu
erbauen hiemit erlaubet.
Schloß Strasnitz den 6. Aug[usti] 1749.

Přípis Jozefa Pánka

Frantz Graff v[on] Magnis undt Strasnitz
f 382a

Leta Páně 1758 dne 11ho Januarii za purkmistra p[ana]
Chrištopha Mihatsche a spoluradních téhož času předstoupila
Alžběta Mayerka před počestnou radu a tu jest oznámila, že
svůj mající zadek on nebošt[íka] Karla Tenklera ukúpený a
právně sobě připsaný, takový ze svej dobrej vůle a povolením
hospodáře téhož gruntu Frantze Tenglera, který ten její zadek
odkoupiti nechce, Jozefovi Pánkovi za summu jedno sto šedesáte
rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadpředepsaný zadek ze všema
clausulama, jak se při přípisu nadjmenovanej Alžběty Mayerky
nacházejí, obvzláštně kdyby tento zadek svým časem na prodej
přišel, hospodář předního stavení zase koupiti v tej ceně, co
druhý
f 382b
dávati bude, koupiti moc a právo míti má, Jozefovi Pánkovi za
jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává. Jakož
taky kdyby hospodář předního stavení Frantz Tengler aneb jeho
successoři ten předek prodávali, s tím on Jozef Pánek aneb
jiný držitel téhož zadku přední stavení ukúpiti právo míti má.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany i Frantze
Tenglera, hospodáře předního stavení, dne a roku ut supra.
Přípis Ventzla Krejčího
Letha Páně [1]769 dne 21. Decembris za purgmistra pana
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní
Frantz Tengler a ohlásil, kterak on svůj právně připsaný dům
Václavovi Krejčímu s přídankem 9 zlr prohandloval. Pročež se
f 383a
jemu Václavovi Krejčímu za jeho vlastní a volný připisuje a
odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko]
král[ovské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Johann
Weiner a p[an] Carel Haberman. Stalo se dne a roku ut supra.
Notandum. Na tomto domě přijímá Václav Krejčí verunku
mněstské obci podlužných po 1 zlr při posudcích k placení
13 zlr.
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Přípis Janovi Pánkovi třetího dílu domu v zatku u vody sub Nro
280
Leta Páně 1772 dne 21. Februarii za purgmistra p[ana] Carla
Večeře a spoluradních toho času předstoupil nahoře psaný Johan
Pánek do domu radního a ve vší slušnosti přednesl, kterak on
ten po neb[ožce] svej matce na všechny nápadníky pozůstalý dům
na sebe za summu 90 zlr přijal, přitom uctivě žádal, aby jemu
ta třetina toho domu cum omnibus clausulis předcházejících
zápisů právně připsána byla.
f 383b
Na kerúšto slušnú žádost se jemu Janovi Pánkovi cum praedictio
clausulis za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a
odevzdává.
Svědkové toho za opraování toho gruntu, pak cís[ařsko]
král[ovské], vrch[nostenské] a měst[ské] povinnosti p[an]
Johanes Wainer a Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti erbův
dne a roku ut supra.
Nota. Na zakoupený zadní stavení Václava Krejčího, kteréžto
Jan Pánek po matce svej Kateřině Pánkovej v 90 zlr na sebe
potáhl a tuto pro pamnět zapsat nechal, prodajíce jej zase
Martinovi Čech.
Leta Páně 1772 dne 23. April[is] za purgmistra pana Carla
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní
předřečený Jan Pánek, jakožto držitel toho zadního stavení, a
přednesl, že touž svú mající zadní chalupu ze svej dobrej vůle
a povolením hospodáře tohož gruntu Vencla Krejčího, který tenž
zadek odkúpiti nechce, Martinovi Čechovi za osumdesát rýnských
odprodal. Pročež se nadepsaný zadní stavení ze všema
clausulama, jak se při přípisoch předešlých podotklo,
obvzláštně kdyby tento zadek svým časem na prodej přišel,
f 384a
hospodář zase v tej ceně, co by jiný dával, kúpiti a na sebe
potahnúti moc a právo měl, jakož taky vice versa kdyby
hospodář předního stavení nynější i budoucí svůj předek
prodával, on Martin Čech neb jeho successiores a držitelé
zatku v tej ceně, kterú by jiný dáti chtěl, ukúpiti moc míti
má. S tím tehdy nadepsanému Martinovi Čech se tento zadní
podíl v svých od předešlého času majících mezách za jeho
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany i toho času
hospodáře Vencla Krejčího dne a roku ut supra.

Přípis gruntu Francovi Mohelnickému
Leta Páně 1774 dne 28ho Septembris za purgmistra pana
Antonína Košvic a spoluradních toho času majíce Ventzl Krejčí
grunt tento od France Tenglera frejmakem vlastně připsaný a
odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle zase s vrchu psaným
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Francem Mohelnickým za dům v Rybářské ulici stojící jest
přefrejmačil a přijatým náddavkem patnásti rýnských a dvojích
honců roli Za potoky podle Ignáce Hořáka ležící s.v.
vyhnoje[ný]m po jednom užitku, pak 2 selat neb 1 zlr peněz
s tou výminkú, kdyby [se] Venclovi Krejčímu týž opáčené 2
honce roli po vyjití 3 let pořad zběhlých nelíbily a takové
delej držeti nechtěl, aby jemu Franc Mohelnický na místě jich
padesát rýnských hotových peněz položil. Kdežto týž 2 h[once]
roli on Franc Mohelnický (však zase s.v. vyhnojené k druhému
užitku) přijati přislibuje a povinen bude. S tím tehdy grunt
tento ze vším od starodávna majícím právem a tak, jak předek
jeho jej užíval a v držení měl, spolu i s těma na takový
přejatýma
f 384b
verunkovýma penězi p[e]r 13 zl mor[avských] obci městskej
patří[cí]ma na splacení po 1 zlm ročně se jemu Francovi
Mohelnickému za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu
purgrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností pan Carel Večeřa a
p[an] Ignác Košvic S.R.S.V.a N.
Pamět.
Při rozepři mezi Martinem Čechem stranú jednú a Francem
Mohelnickým se vzniklej jakožto stranú druhú v příčině, že
Martin Čech půl svého třetího dílu soukromě prodejnú učinil a
jistému Jurovi Jan v 50 zlr popustil, pak zase on Jan vytahnút
a aby grunt na vícejc držitelů rostrhán nebyl, od Martina
Čecha peníze navrácené přijal, na budoucí čase tato domluva se
stala, aby Franc Mohelnický na týž třetí díl gruntu od předu
odraženého dřívej potahovati a jeho Martina Čecha splatiti
nemohl, leč ač by on Martin Čech smrtí zešel, kdežto grunt ten
na domě radním nanejlíp prodán a držitelu gruntu předního
v tej ceně, jak by kdo jiný dáti chtěl, odevzdán a připsán
býti má. Přičemž ostatně samo od sebe se vyrozumívá, že kdyby
manželka Martina Čecha při živobytí zůstala, ten prodej až po
její smrti státi se má, leč by ona sama od sebe neb i on
Martin Čech ještě za živobytí svého s ním Francem Mohelnickým
do kupu a prodeju pustil, následovně jemu Francovi
Mohelnickému týž grunt prodati chtěl a prodal.
Actum in pleno sessionis die 31. Janu[arii] [1]785.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Straßnitzer
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret worden.

De sessione 14te Julii [1]797. Ignat Prat.
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46 Grunt Jíry Prokšového
Letha Páně 1580 podli zápisu kněh starých purkrechtních
červených v listu 38 nadepsaný Jíra koupivši grunt svůj,
zuostalej po n[ebožtíku] otci jeho, od švagruo svých za summu
130 zl, ten grunt potom letha 1594 zouplna docela zaplatil.
Všakž potom pro vlastní potřebu svou prodal jest panu
purgmistru a páno[m] na obec městskou na tomto gruntě svém
summy 60 zl za hotových 22 zl.
Na kterúžto summu vyplnil do letha 1597 peněz
purkrecht[ních] 27 zl a tak ještě zuostává dopláceti od letha
1598 placením při Vánocích po 7 zl summy všecké 33 zl. Ta
summa všeckna náleží k obci městské strážnické.
Rukojmě za placení, opravu gtruntu a povinnosti panské
Bartoš Špata a Jiří Tichý, oba ševci S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jíra Prokšů za grunt svůj peněz
zkoupených obci městskej 7 zl.
Leta 1599 Jíra Prokšů položil za grunt svůj peněz koupených
k obci městské za rych[táře] Bartoše Šlechty 7 zl.
Letha 1600 Jíra Prokšů položil za grunt svůj peněz
koupených k obci městské 7 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Jíra Prokšů
položil za g[runt] 3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Jíra Prokšů
položil za g[runt] 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jíra Prokšů
položil obci městské za g[runt] 6 zl.
Letha Páně 1607 ve čtvrtek po neděli Oculi nadepsaný požár
po smrti Jíry Prokšovýho prodán jest Lukášovi synu jeho za
summu 130 zl bez závdanku, platiti ho má počna, když jiní
požáry svý platiti počnou po 6 zl. Ta všecka summa náleží obci
městské, nebo ji byl neb[ožtík] Jíra Prokšů otec jeho hned
letha 1602 obci prodal, kterouž platiti povinen byl,
f 386b
kdyby předešlý peníze prodaný vyplnil po 7 zl. Odevzdán jest
Lukášovi za volný a svobodný.
R[ukojmě] za stavení toho podsedku, opravu i placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jan Fejtlů, Jan
Stojepilů, Jíra Medloch, Matěj Rajecký S.R.S.N. Stalo se za
purgmistra Bartholoměje Šlechty letha a dne ut s[upr]a.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš Prokšů
položil obci městské za g[runt] 3 zl.

Leta
položil
Leta
položil

1609
obci
1611
obci

za purgmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Prokšů
městské za g[runt] 6 zl.
za purgmistra Matyáše Pragenusa Lukáš Prokšů
městské za rok 1610 6 zl.
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Letha Páně 1612 v středu před památkou svaté Margethy za
rychtáře Pavla Zezhulového u přítomnosti pana purgkmistra a
pánův radních Lukáš Prokšů prodal ten grunt Matějovi
Střítežskému za summu 140 zl. Závdanku dal jemu ihned při
odevzdávce 25 zl, platiti jej m rok po roku při posudcích obci
městské strážnické po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
u přítomnosti obou stran.
Rukojmí za placení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i
obecní Jan Drahotoušský, Lukáš Prokšů, Matěj Mazač a Pavel
Červenka SRSN. Stalo se letha a dne svrchu psaného.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj
Střítežský položil obci městské za grunt svůj 3 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj
Střítežský položil za grunt svůj obci městské peněz ročních
6 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj
Střítežský položil obci městské za grunt svůj 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj
Střítežský položil obci městské za grunt 6 zl.
f 387a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martinusa Rožumberského Matěj
Střítežský položil za svůj grunt obci městské 6 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil
Matěj Střítežský za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj
Střítežský položil za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj
Střítežský položil za grunt obci městské 6 zl.
Letha Páně 1624 v pátek po neděli masopustní za purgmistra
Vácslava Urbanového Matěj Střítežský prodal ten grunth napřed
psaný v ulici Zákostelní Janovi Lazebníkovému za summu 140 zl.
Závdanku dal hned při odevzdávce 28 zl, platiti jej má rok po
roku po 6 zl. A tak jest Janovi odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Vácslav Častkovský a Matěj Střítežský
S.R.S.A N. Actum letha a dne ut s[upr]a.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan
Lazebníků položil za grunth obci městské 3 zl.
Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jan Lazebníků položil
za grunth k obci městské 3 zl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho, purg[mistr] následující.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Lazebníků
položil za grunt k obci městské 6 zl.

Ty přijal týž purgkmistr svrchu psaný k obci městské.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Lazebníků
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Lazebníků
položil za gr[unt] svůj obci městské 3 zl.
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Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Lazebníků
položil za gr[unt] svůj obci městské peněz zadržalých 6 zl.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních
jeho majíce Jan Lazebníků na tomž gruntě k obci městské ještě
48 zl pokládati, protože tam měvše on Jan Lazebníků za nápad
na gruntu v počtu 2 podle rejstr purgkrechtních v druhém díle
předměstských po Kateřině Kalábce manželky své 30 zl, tehdy na
jeho časté šetrné při ouřadu pohledávání takové verunkové
peníze tedt jemu vypsány sou a převod učiněn jest 30 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních
jeho tak jakož Blažej Hradecký, soused předměstí strážnického,
nápad po neb[ožtíku] Matějovi Střítežským na grundtě 46
v Zákostelní ulici sobě připadlý měl, totiž 42 zl, takové
peníze prodal Janovi Lazebníkových za sum[u] 4 zlm, které Jan
Lazebníků jakožto držitel gruntu na sobě i na gruntě skoupil.
A tak Blažej Hradecký nic více k pohledávání nemá. Stalo se ut
s[upra].
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho jakož jest se při statku neb[ožtíka] Jana
Pernikáře vynalezlo, že s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Macháčkového 8 zl dlužen pozůstal, kterýchžto 8 zl při
odvozování statku Martinovi Pernikáři, synu jeho, jako by
z toho statku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Macháčkového
odvedené byly, od purgkmistra a spoluradních se porazilo.
f 388a
Jan Lazebníků pojmouc Katheřinu, pozůstalou dceru po
neb[ožtíku] Janovi Macháčkovém za manželku, ty jemu jakožto po
manželce nápadem připadly. I majíc týž Jan Lazebníků grunth
svůj k obci městské splacovati, takových 8 zl při témž gruntě
se jemu vypisují. A tak ještě Jan Lazebníků na tom gruntě
k obci městské 10 zl dopláceti povinen bude.
Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních
jeho Jan Lazebníků prodal jest grunth napřed psaný Janovi
Netolickému za summu 260 zl. Závdanku jemu dal 31 zl, ostatek
summy platiti má při každých posudcích po 8 zl. Odevzdán za
volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
J.H.M. i obecní Lorenc Pyskovský a Thomáš Bulík S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[poluradních] t[oho] r[oku] Jan Netolický
vyhoříc jemu se podle poručení vrchnosti jako jiným vyhořelým
lidem upouští a passiruje na gruntovních penězích, co
dopláceti povinen byl, polovici 99 zl 15 gr.

Letha 1666 dne 23. Octobris za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického a spoluradních jeho prodán jest grunth od ouřadu
vejš psaného Mikulášovi Rychlíkovi za summu 200 zlm, z tej
příčiny jest mu na summě upuštěno, že grunth k spuštění
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přišel. Závdanku při odevzdávce položil 1 zlm, takový ouřad za
contributi za Jana Netolického k rukám svým přijal, ostatek
f 388b
summy platiti má při každých posudcích 1668 po 4 zlm. Co se
dotejče, co tak Jan Netolický contributi víceji dlužen jest,
má se z področních peněz pokládaných doplatiti, po zaplacení
contributi dotčené sirotkům peníze náležeti budou. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké
J.V.H.Mti i obecní Lukáš Pešty, Michal Reguli S.R.S.a N.
Dne 11. Januarii 1669 za purgkmistra Lorence Zajíčka a
spoluradních jeho Mikuláš Rychlík položil ročních peněz 3 zlm.
Takové jsou do důchodů odvedené na ostrovský rešt.
Item [leta] 1670 [dne] 11. Januarii položil za dům ročních
peněz Mikuláš Rychlík 1 zlm.
Takové přijal Lorenc Zajíček do počtu svého.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického
Mikoláš Rychlík položil za grunth svůj k obci městské 1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1673 dne 23. Februarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického Mikoláš Rychlík platí za grunt svůj k obci
městské 1 zlm.
f 389a
Letha Páně 1675 dne 28. Martii za purgkmistra Lorence
Zajíčka Mikoláš Rychlík položil za grunt svůj ut supra k obci
městské 12 zlm.
Takové peníze přijal týž purgkmistr do počtu svého za
příjem.
Letha Páně 1676 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence
Zajíčka Mikoláš Rychlík položil za grunt svůj k obci městské
15 gr.
Ty přijal purgkmistr do počtu za příjem.
Letha Páně 1676 dne 4. Martii za purgkmistra Lorence
Zajíčka Mikoláš Rychlík položil za grunt svůj k obci městské
4 zlm.
Ty přijal purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1680 dne 2. Martii za purgkmistra Jana Václava
Kneyzla a spoluradních jeho Mikuláš Rychlík k důležité potřebě
obecní položil za grunt svůj hotových 10 zlr. Za kteréžto
peníze na tý[m]ž gruntě jsouc obci nevyhnutedlná potřeba
peněz, z bedlivým uvážením ouřadu vypisuje se 30 zlm.
Letha Páně 1680 dne 16. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla
a spoluradních jeho jsouce obec města Strážnice při
společnosti uznávaje to, kterak Mikulášovi Rychlíkovi ten

grunt na summě prodajnej jest příliš zvejšen, majíce obec
ještě na rešt neboštíka Jana Netolického dost k dobírání,
takovou summu zprodali sou Mikulášovi Rychlíkovi za 9 zlm. A
tak obec na témž domě žádné více praetensi nemá, toliko
sirotkové n[ebožtíka] Jana Netolického.
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Letha Páně 1683 dne 13. Februarii za purgkmistra pana
Martina Frantzka a spoluradních jeho tak jakž na gruntě
Mikuláše Rychlíka sirotkům neboštíka Jana Netolického nápadu
k dobírání 81 zlm 15 gr pozůstalo, nápadníci Jiřík Netolický i
na místě sestry své Judity takový nápad prodali sou Mikulášovi
Rychlíkovi za summu hotovou 11 zlr 30 kr. A tak Mikuláš
Rychlík nude míti dům svůj zcela a zouplna zaplacený a žádný
z nápadníkův na témž domě žádného práva nemá. Stalo se dne a
letha svrchu psaného.
Solutum.
Letha Páně 1702 dne 3. Maii za purgmistra p[ana] Jana
Dašického a spoluradních téhož letha p[an] Mikuláš Rychlík
majíce ten dům ut s[upra] zouplna zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný, že však ale pro sešlost věku svého a nedostatek
zdraví na něm zůstávati a hospodařiti více nemohl, na rathouz
města Stráž[nice] před op[atrné] pány předstoupíc intent svůj
přednesl, kterak takový dům z lásky svej otcovskej
f 390a
Pavlovi synu svému i s tím vším zaplaceným odevzdati umínil,
žádajíc aby jemu tenž dům odevzdaný a podle pořádku městského
připsaný byl. Pročež poněvadž v tom i ur[ozeného] p[ana]
hejt[mana] Rudolffa Feamli dovolení jest, takový dům
nadjmenovanému synu Pavlovi Rychlíkovi v summě 200 zlm [se]
připisuje a odevzdává za volný a svobodný, zcela a zouplna
zaplacený, z kterého žádnému nic povinen zpláceti nebude.
Rukojmí za opravu domu a zbývání povinnosti p[an] Jiřík
Peldřimovský a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.N.
Pamět tato se činí, že p[an] Mikuláš Rychlík nazad
vystavenú světničku k svému zvláštnímu obývání až do smrti
svej vymínil, po smrti pak jeho Pavlovi synu jeho všechno
zouplna připadnúti má.
f 390b
Leta Páně 1733 dne 14. Octobr[is] za purgmistra p[ana]
Eliáše Grögra a spoluradních toho času padnouce držitel gruntu
ut supra Pavel Rychlík do tak velikých reštů obecních, že jich
zaplatiti dostatečný nebyl, poněvadž nic jiného neměl toliko
ten nahoře psaný dům a ten od toho velkého, v roku 1718
vzniklého ohně celý pustý a jen spálenisko, toliko vzadu
zahrady jedna světnica, i ta dosti k pádu nakloněná. Rešta pak
vynášely násled[ovně]:
Z výstavků purgmistrovských jeho počtu od roku 1711 a 1712
(neuvedeno).

Reštů contribučenských od roku 1721 do 1731 inclus[ive]
53 zlr 38 kr 2 den.
Rozličných zbírek obecních až do roku 1733 inclusive
(neuvedeno).
Činsu panského též do roku 1733 incl[usive] 2 zlr 21 kr.
V summě (neuvedeno).
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Z tej příčiny právo na dům ten právní cridu rozepsati a jej
sub hasta plus offerenti k prodeji publicirovati dáti
f 391a
poručeno bylo. Když ale v mnohých časech i po vyjití právních
termínů žádný jiný lepší kupec se nenašel, toliko Jan Solařík,
který však více dáti nechtěl, toliko 80 zlr a 2 zlr 21 kr
zasedělého činsu rychářského, po bedlivém a pilném rozvážení
p[an] purgmistr a rada, že co dál větší a větší resta a škoda
městu skrz protahování prodaje by růstla, z jednomyslného
společného snešení v ouplnej radě jsou zavřeli a jmenovanému
Janovi Solaříkovi dům ten, jenž v Zákostelní ulici leží, za
těch 82 zlr 21 kr jsou prodali. Na kteroužto prodajnú summu
hned 20 zlr a ten čins pak rychtářovi 2 zlr 21 kr Jan Solařík
položil místo závdanku a ostatní summa (poněvadž jináče kupec
nechtěl), totiž 60 zlr, jemu k placení každoročně po 4 zlr
zanechána jest a po vyplacení tej summy žádnému ani dědicům
Rychlíkovským nic více platiti povinen nebude. A poněvadž celý
pustý ten dům jest, uděleno jest mu polhocení od císařských a
obecních toliko povinností za rok 1734 a 1735.
f 391b
Připsán a odevzdán jest mu podle práva purgrechtního za
vlastní a dědičný dne a leta ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gurntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Vác[lav] Košvic S.R.S.V.a N.
Přípis domu Karlovi Solaříkovi
Leta Páně 1785 dne 11ho měsíce července za purgmistra pana
Františka Gaty a spoluradních jeho toho času jakož po smrti
držitele gruntu ut supra Jana Solaříka grunt neb dům tento po
něm pozůstalým synom Karlovi a Jurovi kšaftem odporučený byl,
tak taky oni jmenovaní synové strany téhož domu užívání
dobrovolně a nezměnitedlně mezi sebú se vznesli a zavřeli, aby
Karel Solařík starší syn přední částku gruntu i s kus humnem
až po špendlíkový strom na stranu svou potáhl a přitom za
měšťana přivtělen byl. Naproti tomu ale na zaplacení dluhův
(podle onej od neboštíka otce za ten dům p[e]r tři sta padesát
rýnských vystavenej šacovní ceny počítajíc) dvě sta a pět
rýnských na sebe potáhl, i také všechny měšťana se týkající
daně a poplatky neb jakékoliv jiné povinnosti vypláceti a
vybývati se zavázal a grunt ten vedle libosti svej až po to
již zmíněné soumezí, které společně ustanovějí a
f 392a

učinějí, stavěti a opravovati mohl. Synovi pak mladšímu Jiřímu
Solaříkovi má to zadní stavení, které vždy aspoň šindelem
pokryto býti musí, až po řečený špendlíkový strom k svobodnému
obydlí pozůstati a on Jiří Solařík povinen býti má předně
podle šacovní summy na těch 350 zlr k zaplacení dluhův jedno
sto čtyricet pět rýnských složiti. Stavení ale až po soumezí
vedle libosti, jakž daleko obstáti může, sobě velebovati a
343
opravovati, však povinnosti jakékoliv buď peněžité neb jiné
jakožto hofer sám o sobě vypláceti a vybývati, i taky soumezí
mezi předním a zadním stavením nákladem svým opravovati.
Dálejc taky mezi sebú zavřeli, že kdyby jedna neb druhá
stránka pro nemožnost grunt a podíl svůj opravovati a držeti
nemínil[a], aby v tom příběhu buď jednej neb druhej stránce
přednost kupu pozůstala. Ostatně ale aby grunty na časy
budoucí trhané nebyly, toto zamezení se činí, že zadní podíl
gruntu toliko na něho Jiříka Solařík a na dítky jeho vlastní
vstahovati, nikoliv ale na další stupeň krevnosti rozšířen
býti nemá, nýbrž budoucí držitel gruntu právo míti bude po
vyjití těch dvoch krevních stupňů dotčené stavení zadní na
předcházející od ouřadu městského šacunk a vyplacení uznatej
summy zase k svej ruce a užitku potahnúti. V těch tehdy
vzláštních vejminkch a zamezení grunt tento se jemu Karlovi
Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu
purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
králov[ských], vrchnost[enských] i městských povinností pan
Jozef Dvořák a pan František Králík S.R.S.V.a N.
Hypothec. An diesem Hause haftet 197 fr 30 kr Stadt
Straßnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret
worden.
Straßnitz d[en] 10. Januer [1]795.
f 392b
Haftet ob dem Hause 50 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder,
welche hier secundo loco versicheret werden.
De sess[ione] 3ten Maii 1806. Prat.
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47 Grunt Pavla Hulínského
Nadepsaný Pavel má grunt svůj koupený od neboštíka Jana
Hulínského bratra svého za summu 200 zl.
Kterýž jest letha 1597 zouplna docela za platil a není za
něj žádnému nic dlužen.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho dostanouce Jiřík Kuběj grunth napřed psaný
nápadem po manželce svej Dorotě zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničem nezávadný, takový prodal z povolením manželky
své Doroty Jiříkovi Černému z Kojetína za summu 200 zlm.
Závdanku dáti má na tři rozličné termíny 22 zlm, totiž hned
při odevzdání grunthu 10 zlm, o svatém Janě Křtiteli 6 zlm a o
Vánocích letha tohoto přítomného 1650 ostatní termín závdanku
6 zlm, placením každoročně při Vánocích po 8 zlm až do
vyplnění 198 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i jiné povinnosti J.M.
Páně i obecní Jan Malenovský, Lorenc Musil a Václav Procházka
S.R.S.a N.R. Actum letha ut supra.
Letha Páně 1650 dne 8. Martii závdanek, kterýž měl položiti
Jiřík Černý na rozličné termíny, zouplna a docela zaplatil,
kterýž Jiřík Kuběj přijal, totiž 22 zl.
Letha Páně 1651 za purgmistra Jiříka Kopřivnického položil
Jiřík Černý za dům svůj ročních peněz 8 zl.
Ty přijal Jiřík Kuběj za rok 1651.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Jiřík
Černý za dům svůj ročních peněz 8 zl.
Ty přijal Jiřík Kuběj za rok 1652.
f 395b
Leta Páně 1655 dne 11. Martii při držaných posudcích za
rokh [1]654 Jiřík Kuběj přiznal, že jemu Jiřík Černý za ten
rok vyplnil a vydal gruntovních peněz 8 zl.
A poněvadž Jiřík Černý také skrz nešťastný oheň vyhořel,
podobně se jemu jako jiným polovici, co dopláceti měl,
upustiti mělo. Naproti tomu však, když i Jiřík Kuběj podle
vejminky své v tomž gruntě zůstávaje vyhořel, o deset zlr
méněji od polovice se jemu sráží a vypisuje, totižto 72 zlm, a
tak Jiřík Černý dopláceti má 82 zlm.
Leta Páně 1656 dne 18. Januarii při držaných posudcích za
rok 1655 položil Jiřík Černý, ten čas rychtář, za grunt svůj
6 zlm.
Ty přijal Jiřík Kuběj k rukám svým.

Letha 1658 dne 2. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského položil Jiřík Černý za grunth svůj 12 zl.
Ty přijal Jiřík Kuběj za rok 1656 a [16]57.
Letha 1659 dne 3. Januarii Alžběta, vdova pozůstalá po
neb[ožtíku] Jiříkovi Černým, položila za grunth svůj 4 zl.
Ty přijal Jiřík Kuběj.
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Letha Páně 1660 dne 10. Januarii za purgkmistra Václava
Mračny a spoluradních jeho po smrti Jiříka Černého pojmouce
sobě Pavel Tesař Alžbětu pozůstalou vdovu za manželku ujal ten
dům ut supra v tej summě, jakž jej neb[ožtík] předek jeho byl
ukoupil, totiž v 200 zl bez závdanku, platiti jej má při
každých posudcích po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu, placení i povinnosti všelijaké
panské i obecní Jiřík Kuběj, Matěj Skočdopole, Václav Jelínek
a Jan Mračno SRSaNR.
f 396a
Letha 1660 dne 10. Januarii Pavel Tesař položil za dům ut
supra 2 zl.
Ty přijal Jiřík Kuběj.
Letha 1661 po smrti neboštíka Jiříka Kuběje, který v témž
domě jest zemřel, za pohřeb jeho Pavel Tesař vynaložil, což na
témž domě na ročních penězích se poráží 4 zl.
Letha Páně 1672 dne 26. Julii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Tesař pohledávaje
toho při milostivé vrchnosti J.H.Mti, kterak on jak všeliké
povinnosti panské i obecní pro nemožnost svou zapravovati
nemohouc, aby týž dům Janovi Chládkovi odprodati mohl, skrze
ponížený memorial jest žádal. Jsouc jemu v tom povoleno z vůlí
manželky své, poněvadž ten dům k spuštění přichází, tak aby
tím lépaji opravovati mohl, na summě ut supra 12 zlm upouští,
kterýžto dům Janovi Chládkovi za summu 188 zlm se pouští.
Závdanku ihned při odevzdávce položil 8 zlm a placením ročně
při každých popsudcích po 6 zlm. Odevzdán jemu za volný a
svobodný k užívání.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i
obecní Fridrich Brodský, Matyáš Gejda S.R.Sp.a N.
Při tomto zápisu činí se pamět tato, že Jan Chládek Pavlovi
Tesaři spolu i s manželce jeho, tak jak jim oběma dlouho
líbiti se bude, jednu světničku k užívání zanechává a on Pavel
Tesař naprotiva tomu každý rok na pomoc contributi 1 zlr
pomáhati a platiti povinen bude, tolikéž opravu nad touž
světničkou náležitě zapravovati. Co se pak dotýče jeden anebo
dva kusy dobytka chování, to Jan Chládek jemu Pavlovi Tesaři i
manželce jeho příti se zavazuje.
f 396b
Při tomto zápisi pamnět se činí, tak jakž neboščík Jan
Chládek zůstanúce na gruntu ut supra a majíce sobě jej
náležitě odevzdaný a v rejstrách zapsaný, majíce pak

nadjmenovaný Jan Chládek nebo[žtíku] Jiříkovi Černému za tenž
grunt ut sup[ra] ročně platiti, zůstanúce nebo[žtík] Jiřík
Černý do douchodův J[ejí] Vysoce[urozené] H[raběcí] M[ilos]ti
všelijaké resta, nadjmenovaný Jan Chládek za něj zaplatil
rozličným platěním, jak máslem i vínem a jinším, coš vedle
přiložených quitanti vyrozuměti se moci bude, na penězích činí
34 zlr 23 kr.
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Letha Páně 1689 dne 17. Februarii za purgmistra p[ana]
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt
ut supra na túž největší ruinu a skázu jest přišel, aby pak
J.C.Mti i panské a obecní povinnosti nehynuly, nýbrž grunty se
zvelebovaly a stavěly, J[ejich] Op[atrnost] páni z poručení
J.V.H.Mti tenž grunt ut sup[ra] upustíce vedle bedlivého
uvážení, poněvadž tak nanejvýš zruinirovaný byl, 10 zlm,
prodali Petrovi Šimkovi za summu 180 zlm bez závdanku,
plati[ti] jej má při každých posudcích ročně po 4 zlm.
Odevzdán jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný.
Rukojemně za [od]bývání J.C.Mti contribuci, panské [a]
obecní povinnosti Matěj Glogovský, Pavel Hořák S.R.S.N. dne a
letha ut supra.
f 397a
Majíce pak na tom gruntě ut supra jakožto manželka
neboščíka Jana Chládka jménem Mariana Chládková závdankem
vyplaceného, co její neb[ožtík] manžel vyplatil 43 zlr
23 ½ kr, takové peníze nápadní od ní jest odkoupil Petr Šimků
jakožto gruntu držitel za summu 6 zlr. Kteréžto peníze, totiž
43 zlr 23 ½ kr, Petrovi Šimkovému na tomž gruntě za zaplacené
[se] vypisují.
Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana]
Václava Žarůška a spoluradních jeho maje sobě Petr Šimků
nadepsaný grunt připsaný dle nahoře položeného zápisu, před
Jich Opatrnosti pány předstoupil a kterak se z Cašparem
Weinerem postřihačem o takový grunt domluvil, přednesl, že
takový grunt jemu pustiti a odprodati míní. Na což Jich
Opatrnost páni vidouce od milostivé vrchnosti dovolení, pročež
Cašparovi Weinerovi postřihačovi tenž grunt se připisuje v tej
summě, jak Petr Šimků připsaný měl, totižto za 180 zlm. Na
kteroušto summu Cašpar Weiner Petrovi Šimkovi položil hotových
i s tím vším, co na něm zaplaceného měl 117 zlm 8 gr alb.
Kterýšto jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný [se]
odevzdává.
Rukojmě za zbývání J.C.Mti contribuci, panské i obecní
povinnosti p[an] Jiřík Peldřimovský, Mikoláš Rychlík S.R.S.N.
dne a letha ut supra. Ostatek platit má, kdo bude nápadník.
f 397b
Letha Páně 1696 dne 11. Februarii za purgmistra pana
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho majíce Ludtvík Černý na
témž gruntě ut supra 63 zlm co praetendirovat po neb[ožtíku]
otci svém, takovú summu sprodal náležitě p[anu] Cašparovi

Weinerovi za summu 9 zlm. A pročež poněvadž nadjmenovaný p[an]
Cašpar Weiner takovú summu náležitě skoupil a tak se jemu za
zaplacené těch 63 zlm vypisují. A on Ludtvík Černý nic více
praetensi na tom gr[untu] nemá. A tak ten grunt p[an] Cašpar
má zouplna zaplacený.
Solutum.
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Přípis domu p[ana] Jana Weinera

f 398a

Letha Páně 1749 dne 29. Decembr[is] za purkmistra p[ana]
Jana Weinera [a] spoluradních téhož času jest p[an] Jan Weiner
proukázal, kterak on svoju paní madku a sestry s teho jemu od
p[ana] otca Cašpara Weinera per testamentum odporučený dům ut
supra vedle Jana Solaříka z jednej a ulice druhej strany
ležící náležitě spokojil a co jeho nebošt[ík] bratr Joseph
vzadu vystavil, docela p[anu] Janovi Weinerovi skrs přátelské
porovnání připadlo, takže na takovém domě žádný nic
praetendirovati nemá, nýbrž docela očištěn jest. Pročeš se
takový dům jmenovitému p[anu] Janovi Weinerovi za jeho
vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu domu a placení cís[ařských], panských a
obecních povinností jest p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Joseph
Duray. Act[um] dne a roku ut supra.
Přípis domu Frantzovi Zdraždil
Leta Páně 1775 dne 29ho měsíce července za purgmistra pana
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času jakož po
neb[ožtíku] p[anu] Johanesovi Weiner dům ut supra podle
právního inventáře a učiněných podílů pozůstaf 398b
lým dědicům k podělení pozůstal a na 400 zlr právně prošacován
byl, nechtíce však z dědicův žádný takový v řečenej summě na
sebe přijati, Jich Opatrnost páni za dobré uznali, aby
obyčejným spůsobem k prodeju prohlášen, následovně (obvzláštně
k uvarování neštěstí a že dům ten, který velmi špatně okrytý
jest, ode dně ke dňu víc a víc pustne) plus offerenti et
melius solventi licitando odprodán byl. Jakož taky se stalo a
dům ten Frantz Zdraždil tanquam plurimum oferens za summu
čtyri sta a deset rýnských podosáhl, však s touto vzláštní
výminkú, aby pozůstalá vdova Apolonia Weinerka v stavení
zadním své svobodné bydlení až do smrti měla a tam s vědomostí
ostat[ních] bez překážky kupce a respective držitele gruntu,
což by k potřebě pohodlnější uznala sobě přistavěti mohla,
nicméně ale grunt ten zadní v stavě tom, jak nyní se nachází,
zachovala. Proto taky držitel gruntu Franc Zdraždil se
zavázal, to co by ona paní vdova znovu ustavila, po smrti její
dle vzhlídnutí a prošacování právního zaplatiti a do
pozůstalosti její odvésti. Mezi tím ale dle učiněnej domluvy
za touž výminku zadního stavení kupec 100 zlr bez všeho

interessu splacení za sebou podrží, pak po smrti její do
pozůstalosti její bez odtahu odpočítá a tenkráte to zadní
stavení tak jako nyní přední jeho vlastní pozůstane. Ostatně
samo od sebe se rozumí, že on kupec a držitel gruntu Franc
Zdraždil sám všechny královské, vrchnost[enské]
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i městské povinnosti platiti a zbývati povinen jest. S tím
tehdy grunt tento v mezech svých se jemu Francovi Zdraždil
s tím od starodávna majícím právem za vlastní, volný, dědičný
i nezávadný dle práva purgrechtního pořadně připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých povinností pan
Franc Gatty a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti vdovy Weinerky, dcery její Theresie i manžela
jejího Ventzla Horného a kupce jmenovaného, pak Martina
Hrdličky a p[ana] Carla Večeře dne a roku ut supra.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 134 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 30te Julii [1]799. Prat.
Ob diesem Hause haftet 26 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hierorts secundo loco versicheret werden.
De sessione 7e Aug[usti] 1800. Prat.
Ut Quittung No 57 sind diese 134 fr baar bezahlt, folglich
hier gelöscher worden.
De sessione 25er Februarii 1803. Ignatz Prat.
Vermög Magistrats Beschluß von 14. Maii [1]812 Zahl 214
jud. wurde die Schuldverschreibung des Franc Zdražil zu Handen
Stadt Straßnitzer Waisenkassa p[e]r 200 fr im Schuldenbuche de
a[nno] [1]798 eingetragen und zur Wirkung des Pfandrechtes
hierorts secundo loco intabuliert.
Straßnitz am 14te Maii [1]814. Prat.
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48 Grunt Daniele Kostického
Daniel vejš psaný má grunt svůj koupený od Jakuba Mlynáře
za summu 30 zl.
Kterýž jest zouplna docela zaplatil a žádnému za něj nic
dlužen není.
Tento statek níže poznamenaný jest podle smlouv svadebních
Daniele Kostickýho a Kateřiny manželky jeho, kteréž sou konány
letha 1593, rozdělen toliko na 2 díly.
Leta Páně 1599 po smrti Daniele Kostického statek po něm
zostalý čistý (po zaplacení dluhů všelikých po něm nalezených)
j[es]t sepsán a šacován, jmenovitě grunth svrchu psaný v summě
130 zl, item čtvrt achtele vinohradu v Mrhoních s boudou a
presem v summě 120 zl.
A k tomu statku jsou tito nápadníci:
Petr Kostický a Jakub bratr jeho a Kateřina, zostalá vdova
po n[ebožtíku] Danielovi Kostickém, kteřížto statkem takto
jsou poděleni:
Petr Kostický i na místě Jakuba bratra svého přijal
polovici vinohradu s boudou a presem v summě 60 zl a Kateřina
vdova přijala druhou polovici toho vinohradu s boudou a presem
též v summě 60 zl, též ona přijala a porazila na grunthě
svrchu psaném 65 zl na díl svůj, zostává dopláceti Petrovi i
s bratrem jeho za ten krunth 65 zl. Závdanku dáti má při
Vánocích letha 1599 6 zl, platiti má rok po roku po 6 zl počna
při Vánocích roku 1600.
Ruk[ojmě] za doplacení, opravu krunthu i povinnosti panské
Lukáš Pernikář, Ondra Nejezchleba, Matěj Tuček, Nikodem
Frozín, Matěj Koudelka a Jíra Prokšů S.R.S.N. Odevzdán za
volný a svobodný za rychtáře Bartoše Šlechty. Act[um] u
přítomnosti obojí strany.
A jakž v domě svršků i jiných věcí domovních se našlo, tím
vším spravedlivě na 2 díly sou rozděleni a každý z nich díl
svůj přijal k sobě.
Letha 1599 při Vánocích Kateřina svrchu psaná položila
závdanku na summu ut s[upr]a 6 zl.
Ty j[es]t přijal Petr Kostický.
Letha 1600 Kateřina, vdova zůstalá po n[ebožtíku] Danielovi
Kostickým, položila za statek ut s[upr]a 6 zl.
Ty přijal Petr Kostický.
NB. Jakož jest Kateřina Kostická měla sobě půl vinohradu po
n[ebožtíku] manželu svém odvedený v dílu, takový vinohrad

prodala jest s tím vším příslušenstvím, jakž jej sama v dílu
přijala, Petrovi Kostickýmu za summu hotových 70 zl. A tak ten
vinohrad Petr Kostický zaplacený má a žádnému za něj nic
dlužen není. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Actum za
purgkmistra Martina Rožmberskýho v pátek po Třech králích
letha 1601.
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Jan a Václav, vlastní synové nebo[žky] Kateřiny Kostický,
jakožto praví nápadníci statku jejího po smrti její prodali
g[runt] svrchu psaný s jeho příslušenstvím Zachariášovi
Tichýmu za sumu 180 zl. Závdanku jim dal 26 zl, poněvadž týž
g[runt] hrubě spustovaný jest, platiti ho má (ne jakž prvně
placen byl po 12 zl, ale) po 10 zl počna hned při nejprve
příštím posudku, vždycky při tom čase až do vyplnění summy ut
s[upr]a. Odevzdán mu za volný a svobodný, při zápisu byly obě
strany.
R[ukojmě] za placení, opravu grunhu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Pavel Lillenblat, Nikodym
Frozín, Michal Oravský, Jiřík Hájek, Pavel Zezhulů S.R.S.Ne.
Stalo se za purgmistra Martina Rožumberskýho a spoluradních
jeho na den s[vatéh]o Jana Křtitele letha Páně 1603.
Jan a Václav svrchu psaní přijavši závdanek položili
zadržalých za letho [1]602 3 zl.
Ty přijal Petr Kostický.
A tak týž Zachariáš Tichý mimo ten závdanek platíc vyplniti
povinen bude:
Bratru Petrovi Kostickýmu 50 zl, placením od letha 1603 po
6 zl.
Janovi pak a Václavovi 104 zl, placením od letha 1604 po
4 zl.
Letha Páně 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho
Zachariáš Tichý položil za g[runt] svůj 5 zl.
Ty přijal Bratr Petr Kostický.
A jakož Václavovi z summy svrchu psané na díl jeho náleželo
52 zl, ty jest Zachariášovi Tichýmu prodal, každý zlatý po
7 ½ gr, učiní 12 zl 29 gr 4 den. A tak tu Václavovi nic více
nezůstává. A Zachariáš platiti povinen bude toliko po 8 zl,
Bratru Petrovi Kostickýmu po 6 zl a Janovi svrchu psanému po
2 zl při času ut s[upra] až do letha [1]610 a od letha [1]610,
když se Petrovi Kostickýmu summa jeho vyplní, půjdou Janovi po
5 zl až do vyplnění summy jemu náležité, totiž 53 ½ zl.
f 404a
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho rukojmové
napřed psaní za nebošku Kateřinu Kostickou položili zadržalých
peněz za rok 1601 6 zl.
Ty přijal Bratr Petr Kosrický.
Takových 6 zl Jak Bílek, syn nebo[žky] Kateřiny Kostický,
rukojmím zase navrátil a tak takových 6 zl témuž Janovi na
posledních penězích zase náležeti budou.

NB. Nenáleží jemu na posledních penězích takových 6 zl, než
musí Jan, protože z závdanku vzali, škodovati 3 zl a Václav
bratr jeho povinen mu navrátiti 3 zl.
Letha a purgmistra ut s[upr]a Zachariáš Tichý položil za
g[runt] svůj 8 zl 15 gr.
Z těch dáno Bratru Petrovi Kostickýmu 6 zl 15 gr a Janovi
Jezuvitovi 2 zl.
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Zachariáš Tichý prodal podsedek svůj napřed psaný Pavlovi
Červenkovi tím způsobem, cožkoli Zachariáš na tom podsedku
zaplacenýho, buď závdanku, peněz ročních, buď skoupených měl,
to jest všecko Pavlovi Červenkovi prodal za hotových 12 zl
15 gr. A tak Zachariáš na tom podsedku nic více nemá. A
vostatek pak s těmi, kdož na něm peníze mají, Pavel rovnati a
jich podli prvního zápisu pokojiti povinen bude. Odevzdán
Pavlovi za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za stavení toho podsedku, placení, opravy a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Pavel
Nejezchlebů, Tomáš Tesař, Adam Hruška a Václav Chládek
S.R.S.N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera v pátek před
nedělí Invocavit letha 1607.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenuse položil Pavel
Červenka za grunt svůj Bratru Petrovi Kostickému štverých
peněz 18 zl 15 gr.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Červenka
položil za grunt svůj 5 zl.
Ty přijal Václav Zelenka, vincour B[ratra] Petra
Kostického.
f 404b
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel
Červenka položil za grunt svůj peněz ročních 5 zl.
Ty přijal Bratr Petr Kostický, kteréž sou jemu poslané po
Martinovi Maršovi ševci.
Pavel Červenka umřel, po smrti jeho p[an] purgmistr a páni
s povolením a k žádosti vdovy po něm zůstalé prodali ten grunt
ze vším k němu obyčejným příslušenstvím Janovi Kachníkovi za
summu 160 zl. Závdanku dal při odevzdávce 60 zl, ostatek té
summy platiti má každoročně při posudcích až do vyplnění summy
po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a stavení gruntu, za povinnosti panské i
obecní Jiřík Cibulka, Pavel Zezhulů, Daniel Štefanů, Jiřík
Černíkovský a Martin Vítků jinak Machale S.R.S.A N. Actum při
posudcích městských za purgmistra Martinusa Rožumberskýho a
spoluradních jeho dne 30. Januarii letha 1617.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Bratru Petrovi Kostickýmu ostatních peněz k dovzetí 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Bílkovýho jinak Jezuvity 47 zl.
Ostatek vdově a sirotku po neb[ožtíku] Pavlovi Červenkovi
na posledních penězích, totiž 109 zl.

Příjem peněz za svrchu psaný grunt i vydání:
Letha a za purgmistra ut s[upr]a od Jana Kachníka závdanku
za grunt přijato 60 zl.
Z toho dáno Bratru Petrovi Kostickýmu ostatních 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] a nápadníkům neb[ožtíka] Jana
Bílkovýho do statku jeho odvedeno jest 16 zl.
A do statku neb[ožtíka] Pavla Červenky odvedeno jest 40 zl.
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Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan
Kachník z Radějova za grunt vejš psaný penz ročních za rok
1617 zasedělých 10 zl.
Ty sou obráceny na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bílkového.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Kachník
z Radějova prodal jest grunt napřed psaný se vším k němu
obyčejným příslušenstvím Gabrielovi Koblížkovi pekaři za summu
170 zl. Závdanku jemu dal Gabriel Koblížek ihned při
odevzdávce 40 zl a ostatek závdanku doložiti jemu má konečně o
s[vaté]m Duše letha následujícího 1619, totiž ještě 20 zl,
ostatek summy, totiž 110 zl, platiti má každoročně od Vánoc
nejprve příštích po 10 zl.
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Odevzdán jest ten grunt Gabrielovi Koblížkovi za volný a
svobodný.
Rukojmě za doložení toho závdanku, za placení, též stavení
a opravování téhož gruntu Lukáš Vaňků, Adam Hruška, Jiřík
Zaměstknal, Jiřík Kuběj, Vácslav Zámečník, Vácslav Chládek
S.R.S.A N. Stalo se dne 30. měsíce Augusti letha 1618.
Jakož na tom napřed psaném gruntě počnouc jej z částky
stavěti Jan Kachník, prodajíc jej vydělal peněz, což jej na
summu zvýšil, totiž 10 zl, kteréž jemu na posledních penězích
náležely, takových 10 zl oddal a zápisem tímto oddává z lásky
a dobré vůle polovici na kostel strážnický, totiž 5 zl, a
druhou polovici na zbor strážnický, též 5 zl. Stalo se při
odevzdávce toho gruntu ut s[upr]a.
Gabriel Koblížek zemřel a po smrti jeho dosti dlouho na
témž gruntě toliko podruzi zůstávajíc žádný za něj nic
nezplácel. S té příčiny, aby týž grunth na spuštění nepřišel,
pan purgmistr a páni radní prodali jej ze vším k němu od
starodávna přináležejícím příslušenstvím Martinovi Glogovskému
za summu 120 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 10 zl,
ostatek summy platiti má rok po roku při posudcích po 10 zl.
Odevzdán jest Martinovi za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu grunthu i pvoinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Jan Koláčků, Jan Roháč, Šimon Lelout
a Matěj Vlk S.R.S.A N. Actum ve čtvrtek den svaté Margety za
purgmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho a[nno] 1638.
Obrácen ku klášteru.
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49 Grunt Jana Bílkového
Letha Páně 1584 podli zápisu knih starých skoupených
v červené kůži bez glauzur v listu 86 nadepsaný Jan Bílků
koupil grunt svůj od purgmistra a starších strážnických,
zuostalý po n[ebožtíku] Linhartovi Malíři, za summu 130 zl.
Na kterýžto vyplnil závdanku a peněz purkrechtních od letha
ut s[upr]a do letha 1597 summy 85 zl a tak ještě dopláceti
zuost[ává] od letha 1598 placením každého roku při Vánocích po
1 zl – 45 zl.
Ta všecka summa náleží k obci městské strážnické.
Leta 1598 položil Jan Bílků za grunt svůj peněz
purgkrechtních obci městské 10 zl.
Leta Páně 1599 při Vánocích Jan Bílků za grunt svůj položil
k obci městské 10 zl.
Letha Páně 1600 za purgk[mistra] Martina Rožumberskýho
položil Jan Bílků za grunt k obci městské 10 zl.
Letha Páně 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Bílků
položil za g[runt] obci městské 10 zl.
Letha Páně 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Bílků
položil obci městské ostatních peněz 5 zl.
Obrácen ku klášteru.
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50 Grunt Jana Šrámka ševce
Letha Páně 1595 nadepsaný Jan Šrámek koupil grunt svůj od
Tobiáše Káčerka soukeníka za summu 100 zl.
Na kterýžto vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha
1597 summy 40 zl a tak ještě dopláceti zuostává od letha 1599
placením každého roku při Vánocích po 8 zl summy všecké 60 zl.
Ta summa náleží k obci městské strážnické podli skoupení
jí.
Letha 1599 Jasn Šrámek položil na summu ut s[upr]a za
krunth 8 zl.
Letha Páně 1601 v pátek před ne[dělí] Oculi za purgmistra
Pavla Hulínského a spoluradních jeho toho času týž purgmistr a
rada svrchu psaní prodali grunth ut s[upr]a Matějovi Dubovi za
summu 90 zl. Závdanku dal hned 8 zl a platiti má počna při
příštích Vánocích do vyplnění su[m]y svrchu psané po 5 zl. A
jakož do dvora a humna téhož grunthu z domu bratrského vokna
jsou, ty aby i týž Matěj Dub trpěti povinen byl a žádného
příkoří příčinou tou bratřím nynějším i budoucím aby nečinil,
tak aby oni těch oken a všeho toho, čehož od starodávna bez
překážky předešlých držitelů grunthu toho prve vždycky
užívali, ještě nyní i na časy budoucí bez překážky svrchu
psaného Matěje Duba i budoucích držitelů g[runtu] toho užívati
mohli. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Jíra Tichý, Jíra Prokšů,
Bartholoměj Špata, všickni SRSAN.
Na tom gruntě náleží předních peněz obci města Strážnice
podle skoupení placením po 5 zl – 52 zl.
Si[rotkům] ne[božtíka] Jana Šrámka posledních peněz 30 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Matěj Dub položil
za g[runt] obci městské 5 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínskýho Matěj Dub položil
obci městský 3 zl.
f 407b
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matěj Dub
položil za g[runt] obci městské 5 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matěj Dub
položil za g[runt] svůj obci městské 5 zl.

Matěj Dub koželuh prodal ten svrchu psaný podsedek se vším
jeho příslušenstvím k němu přináležitým zhořelý Adamovi
Travnickýmu bez závdanku, toliko aby což komu z něho náleží
vyplnil, platíc počna, když se jiní požárové platiti počnou,
po 3 zl. A což pak týž Matěj Dub na něm zaplaceného měl, to
jest Adamovi všecko pustil. Stalo se v pondělí po neděli
masopustní letha 1607.
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Adam Travnický prodal zase ten požár Martinovi Drešerovi
z Šumberka s štěpnicí Antonínovskou u Bakovice za summu 85 zl.
Závdanku jemu dal hned při odevzdávce 6 zl a platiti ho má
počna o Vánocích příštích po 3 zl a když se jiní požárové
platiti počnou po 6 zl, do statku Antonína Mayera počna o
Vánocích příštích vyplniti má po 3 zl – 30 zl a na rathauz
obci městské též po 3 zl, počna když jiní lidé požáry platiti
budou, předních peněz 34 zl a naposledy s[irotkům] n[ebožtíka]
Linharta Malíře 15 zl. A týž Martin, protože jemu Adam té
štěpnice dopřál, pustil jemu dobrovolně půl humínka od toho
podsedku až po prostřední pavláčku bratrskou. Týž pak Martin a
Adam ani potomci jejich a držitelé toho podsedku a humna
nemají a míti nebudou práva a svobody voken domu bratrského
zastavovati a žádné škody a překážky nečiniti. Týž pak Martin
povinen bude od Adamovej zahrádky parkan vysoký udělati a
zahraditi, sviselní pak hradbu Adam sobě sám hraditi povinen
bude. Odevzdán Martinovi za volný a svobodný, při zápisu byly
obě strany.
Rukojmě za stavení, opravu toho gruntu, za placení a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu a obci náležité
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Jan Peřina, Klimek Kloboučník, Adam Kalina, Balcar Teyber
S.R.S.A N. Stalo se za rychtáře Maurice Kellera v středu po
Navštívení s[va]té Alžběty letha Páně 1607.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Drešer
položil za g[runt] obci městské 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Drešer
položil za grunt 6 zl.
Z toho dáno obci městské 3 zl a do statku Antonína Mayera
odvedeno za štěpnici 3 zl.
Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Martin Drešer
položil za podsedek 4 zl.
Z toho dáno obci městské 2 zl a do statku Antonína Mayera
odvedeno za štěpnici 2 zl.
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Martin
Drešer položil za grunt svůj 6 zl.
Z toho obci městské 3 zl a do statku Antonína Mayera
odvedeno za štěpnici 3 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Trešer
položil za grunt svůj peněz ročních 6 zl.

Z toho dáno obci městské 3 zl a do statku Antonína Mayera
odvedeno za štěpnici 3 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Drešer
položil za grunt svůj a štěpnici peněz ročních 6 zl.
Z toho dáno na obec 3 zl a na doplacení štěpnice s[irotkům]
n[ebožtíka] Antonína Mayera též dáno 3 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Trešer položil za grunt svůj a štěpnici peněz ročních 6 zl.
Z toho náleží obci městské 3 zl a s[irotkům] n[ebožtíka]
Antonína Mayera 3 zl.
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Leta Páně 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty přijato
za štěpnici od Martina Drešera 3 zl
Ty sou dány do statku Antonína Mayera,
Téhož leta Martin Drešer položil obci městské 3 zl.
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Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin
Drešer položil za grund svůj 6 zl.
Z těch dáno za štěpnici do statku Antonína Mayera 3 zl a
vzato k obci městské 3 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho Martin
Drešer položil za grunt obci městské 3 zl.
Též položil tehdáž za štěpnici 3 zl.
Ty 3 zl sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Antonína Mayera.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Drešer
položil za grunt svůj 6 zl.
Ty všecky peníze 6 zl přijaty sou k obci městské.
Letha 1619 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Voršila,
vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Martinovi Drešerovi, položila
za štěpnici peníze, jmenovitě 3 zl, na sirotky n[ebožtíka]
Antonína Mayera.
Obrácený ku klášteru. (škrtnuto)
Není ku klášteru obrácený tento.
Letha Páně 1730 dne 26. Junii za purgmistra pana] Antonína
Duraye a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od
mnoha let pustý a toliko holé místo, takové s ohlášením ouřadu
purgmistrovského a rady zaujal Václav Najman a vystavěl, však
nedadúc jej sobě připsati zemřel. Po smrti jeho pozůstalá po
něm vdova Alžběta nemohouce dálej držetí, prodala jej synovi
svému Jiříkovi Najmonovi za hotových dvacet osm rýnských,
kteréžto peníze ona Alžběta k rukám svým
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náležitě přijala a jemu Jiříkovi Najmanovi na hlavní summě
těch v předních zápisech opsanej 85 zlm se odpisují. Pročež se
připisuje a odevzdává tenž grunt v mezech těch, jak nyní
ohražený jest, totiž až po nový špitál jak vyměřen jest a
zadkem až po zahradu Andrise Weinera, jak nyní zahraděna jest,
za volný, placením ostatní verunkovej summy obci městskej při

posudcích po 3 zlm. Contributzi a jiné všeliké daně půlročně
za rok 1730 kupec platiti počne.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an]
Václ[av] Košvic a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obúch stran dne 26. Junii 1730.
Leta Páně 1740 dne 21. Martii za purgmistra pana Johann
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut
supra Jiří Najman, takový z svej dobrovolnej vůle prodal
p[anu] Jozefovi Heisikovi za hotových padesáte sedum zlr,
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které on k svým rukám přijal, a sice spolu i s humnem po odkap
toho gruntu, avšak ale s tou výminkú, aby on v tomž gruntě
vystaveným novým stavení od kostela s[va]tého Martina do svej
vůle bydleti mohl. Kdyby pak ale se přitrefilo, že by
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on z něho se vystěhoval, tehdy aby kupec p[an] Jozef Haisik
za to stavení jemu osumdesát rýns[kých] složil, na čež taky
kupec se pozvolil a na tom přestal. Contributzi a povinnosti
z domu přicházející všechny kupec zbývati bude, nicméně
prodavač Jiří Najman daně hoferské platiti a takové povinnosti
zbývati má. Pročež nyní ten nahoře psaný grunt se jemu p[anu]
Jozefovi Haisikovi za vlastní a dědičně zaplacený připisuje a
odevzdává u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu toho p[an] Andris Weiner a p[an]
Anton Duray. Stalo se dne a leta ut supra.
Přípis p[ana] Ignatze Ferdini
Leta Páně [1]764 dne 30. Octobris za burgmistra pana
Josepfa Křižana a spoluradních předstoupil hned pravený Ignatz
Ferdini uctivě žádajíce, by jemu ten od Jozefa Heisika skrze
contrahirovaný
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dluhy zanechaný a na rathúzi licitando plus oferenti v summě
za 300 zlr 18 gr právně prodaný dům mezi Josepfem Poláčkem a
Janem Němčickým ležící připsán byl. Na kteroušto uctivou
žádost se jemu panu Ferdinimu za jeho vlastní a dědičný
připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu domu a placení císař[ských[, panských a
obecních povinností p[an] Johann Karásek a p[an] Carel Večeřa.
Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis paní Theresie po neboštíkovi Janu König
Leta Páně 1769 dne 10ho března za času purgmistrovství
p[ana] Karla Večeře a jeho spoluradních zůstanouce dům
s křidlicou a při něm jedna chaloupka odražená s dochem
přikrytá po neb[ožtíku] p[anu] Ignácovi Ferdini, takovou po
něm p[anu] Ignácovi Ferdini pozůstalá vdova pod křidlicu

uvésti nemohouce a obávajíce se neštěstí ohně, by skrze
takovej ta chaloupka nezhořela a takovým spůsobem sirotkům
škoda a skrácení se nestalo, opatrnou radu městskou sub
sessione 6té Martii ejusdem anni jakožto vrchního poručníka
uctivě dožádati nechala, by takovou od domu odraženou
chaloupku prodati mohla. Dosáhnouce ona vejž jmenovaná paní
vdova po Ignácovi Ferdini
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dle žádosti svej povolení, túž jmenovanou chaloupku paní
Theresii, pozůstalej vdově po Janovi König, za summu
358
osemdesáte rýnských hotových peněz takovým spůsobem odprodala,
aby ona paní Königová jí paní vdově Ferdinovej aneb
kterémukoliv budoucímu téhož domu držiteli každoročně na
všeliké jak městské, tak panské i quartirování vojákův
přicházející onera po 3 zlr odváděla. Odkudž se jí paní vdově
Königovej ta nadjmenovaná chaloupka tím právem připisuje a
odevzdává, aby ona takové pactirované 3 zlr buďto paní vdově
Ferdinovej, jejím dědicom neb kterémukoliv téhož domu držiteli
každoročně splácela a ona paní vdova Ferdinová, její dědici
ani kterejkoliv téhož domu possessoři moci a práva mocti ty
odpočítané a za tu chaloupku odevzdané 80 zlr navrátiti a ji
z tej chaloupky vykázati nemohli, leč by ona sama z dobrej
svej vůle takovou cizímu od prodati chtěla, tenkráte ona
p[ana] vdova Ferdinová neb kterejkoliv tohož domu držitel,
když takové peníze, co cizí se dáti uvolí, složí, před všemi
předek míti má. Kdyby však p[aní] Königová tu chaloupku někomu
darovati chtěla, držitel napřed řečeného domu ani do toho
sahati, ani tohož brániti nemože.
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Což se stalo u přítomnosti p[ana] Jana Wainera a p[ana]
France Gatty jakožto toho svědkův u přítomnosti obojí strany
dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.
Přípis Antonína Ferdiniho
Leta Páně [1]771 dne 31. Januarii za purgmistra pana Carla
Večeře a spoluradních zoho času předstoupil do domu radního
nahoře psaný Antonín Ferdini a uctivě žádal, aby jemu ten po
svém neboštíku panu otcovi Ignatzovi Ferdini na něj dle
testamentu připadající dům právně připsán byl. Na kteroušto
žádost se jemu Antonínovi Ferdinimu za jeho vlastní a volný
připisuje a odevzdává, však s tou vejminkou, aby on p[an]
Anton Ferdini svému bratrovi Františkovi Ferdini 60 zlr,
sestře Francišce 50 zlr, pak Catheřině 50 zlr při jejich
zrostu při interessu vyplatil.
Světkové toho za opravování gruntu a p[lacení] cís[ařsko]
kr[álovské], vr[chnostenské] a mně[stské] povinnosti p[an]
Johan Karásek a p[an] Josepf Svoboda. Stalo se dne a roku ut
supra.

f 411b

Přípis Matina Šťasného

Leta Páně 1778 dne 11ho měsíce března za purgmistra pana
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce p[an]
Antonín Ferdini grunt ut supra podle testamentu mateřského tím
spůsobem sobě odporučený, aby on z něho bratrovi a sestrám
svým 150 zlr časem svým vyplatil, přenesouc placení to na jiné
grunty své, týž grunt i s těma na něm pozůstávajícíma
verunkovýma penězi p[e]r 16 zl mor[avských] obci městskej
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patřícíma na splacení po 9 zlm ročně Martinovi Šťasnému za
summu dvě sta třiceti čtyri rýnské dobrovolně odprodal a ihned
na hotově k rukám svým přijal. Pročež grunt ten ze vším k němu
příslušejícím právem a tak, jak jej předkové v držení měli neb
míti mohli, se jemu Martinovi Šťasnému za vlastní, volný a
dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan
Jozef Stanislav S.R.S.V.a neomylnú. Stalo se u přítomnosti
obojí strany dne a roku ut supra.
Přípis Františka Blahy
Leta Páně 1781 dne 10. mněsíce Junii za purgmistra pana
Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Martin
Šťasný
f 412a
grunt ut supra s výminkú paní Theresie Königovej, jak vpředu
opis její obšírněji dovozuje, od pana Antonína Ferdiniho
ukoupený a pořadně připsaný, takový když na rohateckú hospodu
jakožto pronájemník se dostal, z čistej vůle svej odprodal
Františkovi Blahovi, majstrovi tesařskému, ze vším majícím
právem, jak jej od starodávna držitelé užívali neb užívati
mohli, však mimo tej skrze paní vdovu Theresiu Königovú dle
zápisu držící k tomuto gruntu patřící chalúpky, kterou držitel
gruntu zase ukúpiti přednost má, podle konanej smlúvy za dvě
sta sedumdesáte dva rýnské, ku kterýmužto taky summu
verunkových peněz 16 zl mor[avských] k placení po 3 zlm ročně
na sebe příští držitel gruntu Franc Blaha jest přijal. Pročež
grunt tento se jemu Františkovi Blahovi za vlastní, volný a
dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko
král[ovských], vrchnostenských i mněstkých povinností pan
Ignác Košvic a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
Nota. Od zápisu tohoto má kupec Jana Šťasného, bratra
prodavače, v hoferství u sebe bez ouplatku všelikého
v dobrovolném bydlení míti tři roky, k čemuž taky kupec
dobrovolně svolil. Item prodavač do roku a dne kupcovi 100 zlr
bez interessův zečkati se uvolil.

f 412b

Zápis Martina Bučka

Leta Páně 1782 dne 23ho měsíce Septembra za purgmistra
p[ana] Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času majíce
paní Theresia, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] p[anu]
Johanesovi König jednu chalúpku od gruntu Nro 49 odkoupenú,
skřidlicú přikrytú, takovú dle předcházejícího svého zápisu a
při něm obsaženého práva odprodala s vědomostí a vůlí držitele
gruntu Františka Blahy (který na ten čas řečenú chalúpku na
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sebe potahnúti nechtěl, však právo přednosti v dalších
prodejoch sobě znovu obmezil) vejš jmenovanému Martinovi
Bučkovi za summu dvě sta rýnských hotových k rukám paní vdově
Königovej ihned po zápisi tomto odpočítaných peněz. Přitom
sobě paní Königová vymiňuje, až by své všeliké domácí nádrabí
odprodala, v tej chalúpce jeden měsíc ještě pozůstati a obydlí
svobodné míti. Ostatně povinen bude budoucí possessor tej
chalúpky, tak jak zápis paní Königovej ukazuje, za všeliké
královské, vrchnostenské neb městské povinnosti a poplatky,
které vždy hlavní držitel gruntu vypláceti a odbývati zavázán
jest, každoročně 3 zlr odváděti, kdežto konečně vše již
v předešlém opisi dotčené průchod svůj, podobně strany dalšího
prodeju tej chalúpky, míti bude. S tím tehdy jmenovaná
chalúpka se jemu Martinovi Buček za vlastní a dědičnú tímto
zápisem odevzdává, jedině s tím doložením, že nynější i
budoucí possessor, kdyby přes čas něco tam v mezách svých
přistaviti chtěl, takové stavení nejináč než skřidlicú
přikrýti má, k čemuž také ovšem on Martin Buček přivolil.
Světkové toho pan Ignác Košvic a pan Pavel Paravičini u
přítomnosti obojí strany i hospodáře France Blahy S.R.S.V.a N.
f 413a
Přípis p[aní] Alžběty, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku]
Jozefovi Škarvan
Leta Páně 1782 dne 30ho Decembris za purgmistra pana
Johanesa Ježík a spoluradních toho času majíce Martin Buček od
gruntu Nro 49 za držitele gruntu toho času Františka Blahy
jednu chalúpku pod skřidlicú okrytú od paní vdovy Theresii
Königovej a s vědomím Františka Blahy ukúpenú a připsanú,
takovú podobně s vědomostí Františka Blahy zase odprodal paní
Alžbětě ovdovělej Škarvance za summu 225 zlr s tím právem, jak
předtím paní Königová jej užívala neb užívati mohla i
s břemenem, že hospodářovi gruntu každoročně 3 zlr na všeliké
povinnosti spláceti zavázána býti má. Přitom když prodavač
taky summu kupní dokonale přijal a na chalúpce tej žádné další
právo sobě nezanechává, táž chalúpka v mezách svých, jak
postavená jest, se jí paní Alžbětě Škarvance za vlastní,
ostatně ale dle znění zápisů předešlých taky i dědičnú tímto
pro stálost kupu připisuje a odevzdává.

Světkové toho pan Jozef Svoboda a pan Pavel Paravičini.
Nota. K tomu paní Alžběta Škarvanka Martinovi Bučkovi
přidala 1 škříšek buk[ový] na 16 m[ěřic] a jednu bečku pod
železnýma obručama na sypání.
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51 Grunt Martina Mračnového
Nadepsaný Martin majíc grunt svůj zouplna zaplacený potom
pro potřebu svou prodal na něm panu purg[mistru] a pánom na
obec městskou summy 100 zl.
Na kterúžto vyplnil peněz purg[rechtních] od prodaje až
do letha 1597 summy 33 zl a tak ještě dopláceti zuostává od
letha 1598 placením při Vánocích po 6 zl summy všecký 67 zl.
Ta summa všecka náleží na obec města Strážnice.
Rukoj[mě] za placení, opravu gruntu a povinnosti panské
Voldřich Krejčí, Martin Martyš, Jíra Provazník, Tobiáš Káčerek
S.R.S.N.
Letha 1598 položil Martin Mračno za grunt peněz
purkrechtních koupených k obci městské strážnické 6 zl.
Letha 1599 Martin Mračno položil za grunt peněz
purkrecht[ních] k obci městské 6 zl.
Letha 1600 Martin Mračno položil za grunt peněz k obci
městské 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Martin Mračno
položil za g[runt] obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Martin
Mračnů položil za g[runt] 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Mračnů
položil za g[runt] obci městské 4 zl.
Leta 1609 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mračnů
položil za grunt obci městské 6 zl.
Leta 1610 položil Martin Mračnů za podsedek svůj obci
mě[stské] 5 zl.
Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenusa položil Martin
Mračnů obci městské peněz 5 zl.
Leta 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mračnů
položil obci městské peněz 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mračnů
položil za grunt svůj peněz ročních obci městské 6 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin
Mračnů položil za grunt obci městské peněz ročních 6 z l.
Leta Páně 1615 za purgk[mistra] Barthol[oměje] Šlechty
doložil Martin obci 4 zl.
A tak má zaplacený.

f 414b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Mračnů položl
za grunt svůj peněz ročních 4 zl.
Ty přijal Jan Mračnů, bratr jeho.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Mračnů položil
za gr[unt] svůj peněz ročních 3 zl.
Ty přijal Jan Mračnů, bratr jeho.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Mračnů položl
za gr[unt] svůj peněz ročních 3 zl.
Ty přijal Jan Mračnů, bratr jeho.
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Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních
jeho učinila se tato pamět, tak jakož Václav Mračno na tom
gruntě svého dílu i po zemřelém bratru svém Janovi Mračnovi
připadlého s[umy] 40 zlm k dobírání měl, takovej z lásky
bratrské Jírovi Mračnovi, bratru svému a držiteli gruntu ut
s[upra] daroval a tímto zápisem sebe i potomkův svých (kromě
že by zase budouc nápadem na něj připadnouti mělo) se prázdna
činí. A tak Jíra Mračno má grunt ut s[upra] zouplna zaplacený.
Stalo se ut s[upra].
Letha 1659 dne 3. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jiříka Mračny Anna,
pozůstalá vdova po něm, pustila jest nadepsaný grunth Janovi
Mračnovi, vlastnímu synu svému, za zouplna a docela zaplacený
a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i
obecní Václav Mračno a Jan Tesařů S.R.S.a N.R.
f 415a
Letha Páně 1710 d[ne] 5. Decembris za purgmistra pana Karla
Kayera a spoluradních jeho Anna, pozůstalá vdova po
neb[ožtíku] Janovi Mračnovi, a majíce sobě grunt ut supra po
témž svém neb[ožtíku] muži připadlý docela a zouplna
zaplacený, takový provdajíce se za Pavla Smaženku jemu na
smlúvách svadebních za zouplna a docela zaplacený odevzdala. A
jemu nadepsanému Pavlovi Smaženkovi tímto se za volný,
svobodný a v ničemž nezávadný připisuje.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností cís[ařských],
panských a obecních p[an] Pavel Hořák a pan Jan Hlubocký
S.R.S.V.a N. u přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut
supra.
Solutum.
Leta Páně 1747 dne 13o měsíce dubna za purgmistrovství pana
Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních odevzdává Pavel
Smaženka svému vlastnímu synovi Martinu Smaženkovi svůj před
opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za
vlastní a dědičný per actios inter vivos,
f 415b

takže majíce on ještě jednu dceru Annu Smaženkovou, ona na
tomž domě nic vícej jakýmkoliv právem k praetendirování nemá,
poněvadž otec se tuto obligiruje jí dceři svej její dědičný
podíl v jinších věcech nemohovitých budoucně zanechati. Přitom
ale on syn jeho bude svému otcovi při tom domě od ulice
sedničku a komůrku na svůj náklad vystavěti, v kterej on otec
svobodně bez všeho ouplatku ostávati, pak třetí částku tej při
domě se vynacházející zahrátky užívati, to oboje až do svej
smrti, potom pak oboje zasej držiteli domu připadne.
Za rukovníky za poslušenství právu a dobré opravování
gruntu p[an] Jan Mikulka a p[an] Pavel Surý.
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Přípis Jana Němčického
Leta Páně 1759 dne 8ho Martii za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času zdědíce Jozef
Smaženka po svým otci Martinovi Smaženkovi grunt ut supra per
testamentum, takový Janovi Němčickému za summu jedno sto
třiceti rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt za
svým od starodávna majícím právem Janovi Němčickému za jeho
vlastní
f 416a
a volný, dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a placení všech povinností jak
král[ovských], tak vrchnostenských a městských p[an] Jozef
Vychodil a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí
stran a svědka od nich dožádaného Mathysa Kaplana.
Přípis Václava Kašpara
Leta Páně 1774 dne 11. měsíce března za purgmistra pana
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce vpředu
psaný Johannes Němčický grunt ut supra spravedlivě ukoupený
a pořadně připsaný, takový ze svej dobrej vůle zase odprodal
Václavovi Kašparovi za summu jedno sto a devět rýnských, které
jemu dle vzláštního mezi sebú učiněného domluvení na termíny
spláceti má. Pročež nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna
majícím právem se jemu Václavovi Kašparovi za jeho vlastní,
volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany dokonalej opravy gruntu, pak placení
všelikých jak císařsko král[ovských], vrchnostenských, tak
taky i městských povinností pan Petr Gruner a pan Joseph
Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut
supra S.R.S.V.a N.
f 416b
Přípis Matěja Smaženky
Leta Páně 1779 dne 13. měsíce března za purgmistra pana
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti
neb[ožtíka] Václava Kašpara pozůstalá vdova Maryna ze synem

svým jediným Pavlem Kašparem týž grunt na sebe potáhnuti a
z něho všeliké onera vybejvati si netroufala, anobrž raděj jej
odprodati volila, ku kterémužto cíli a konci taky od
počestnost rady k tomu povolení podosáhla. Vynaleznouce se
tehdy kupec Matěj Smaženka, strany opáčeného gruntu s dotčenú
Marynú, pozůstalou vdovú po neb[ožtíku] Václavovi Kašparovi, o
něj se domluvil a za summu dvě sta rýnských hotových peněz
dojednal. Závdanku deset rýnských ihned odpočítal, ostatní ale
190 zlr po vyjití dvouch týhodnů opatřiti a jí vdově Maryně
Kašparovej k rukám odvésti se zavázal. S tím tehdy grunt ten
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ze vším od starodávna majícím právem se jemu Matějovi
Smaženkovi za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený
[připisuje a odevzdává].
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských,
vrchnostenských i městských povinností pan Joseph Stanislav a
pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.
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52 Grunt Klimenta Klobúčníka

f 421a

Nadepsaný Kliment Klobúčník ujal grunt svůj v dílu manželky
své Zuzanny, vdovy pozůstalý po neboštíku Danielovi Jektavým
soukeníku, v hotových 70 zl.
Kterýž zouplna a docela zaplacený a nezávadný má.
Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty podle
rozdílu statku, zůstalého po nebožtíku Klimentovi
Kloboučníkovi, Anna manželka jeho, vdova po něm pozůstalá,
ujala grunt napřed psaný (mimo jiné věci při statku tom
v rejstřích sirotčích poznamenané) v summě 70 zl. Za kterýž
grunt po sražení dílu svého zůstala dopláceti sirotkům svým,
jakž v tychž sirotčích rejstřích to zapsáno jest 58 zl,
placením od letha 1619 po 6 zl.
Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Vácslav Nivnický
pojmouc sobě za manželku Annu vejš psanou, po Klimentovi
Kloboučníkovi vdovu pozůstalou, prodal jest ten svrchu psaný
grunt se vším od starodávna k němu příslušenstvím Jiříkovi
Svobodovi za summu 110 zl. Závdanku Jiřík Svoboda Vácslavovi
Nivnickýmu při odevzdávce odvedl hotových 20 zl, ostatek summy
dopláceti má od letha 1620 po 6 zl. Odevzdán jest jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu téhož gruntu i za všelijaké
poplatky a povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci povinné
Vácslav Mochol, Izaiáš Žoužela, Jiřík Buchlovský, Vácslav
Červenka S.R.S.A N. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek
po památce s[vatéh]o Jana Křtitele letha a za purgmistra
napřed poznamenaného.
Na tom gruntě peníze náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Klimenta Kloboučníka předních peněz
58 zl, placením od letha 1620 po 6 zl.
Vácslavovi Nivnickýmu na posledních penězích (i se 20 zl
závdanku vzatými) náleží 52 zl.
f 421b
Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana]
Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho času Martin

Patočka koupil napřed položený grunt ze vším k němu od
starodávna příslušenstvím přináležejícím za summu 110 zl
mor[avských]. A tak majíce jeho manželka Žofia po předešlém
manželu Jiříkovi Svobodovi na tom gruntě 20 zlm položeného
závdanku, takový sobě tuto zaopatřiti a připsati dal, jakož
také za vyhoření podle milostivého poručení J.V.H.Mti
nápadníkom ze summy jedna polovice se defalciruje 55 zl
mor[avských] a jemu jako by je vyplatil na tom gruntě se
připisují. Odevzdán jest jemu tento grunt za volný [a]
svobodný.
Za povinnosti panské i obecní a za placení jako i opravu
gruntu postavil Václava Jelínka a Jana Kostku S.R.S.V.N.
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Nápadníci sou tito:
Klimentovi Kloboučníkovi náleží 29 zlm
Václavovi Nivnicskému 26 zlm.
f 422a
Letha Páně 1688 dne 17. Septembris za purgkmistrovství pana
Václava Žarůška a spoluradních jeho nadepsaný grunt Kateřina
Patočková nemohouce všelijaké povinnosti jak JMC, tak panské
zbejvati, dobrovolně bez všelijakého přinucení pouští Janovi
Černýmu ze všeckú praetensí, kterou na tom gruntě za
zaplacenou měla, za závdanek neb zaplacení téhož položil 5 zl.
A pročež také jemu se odevzdává za volný a svobodný.
Za povinnosti panské i obecní jako i opravu gruntu postavil
p[ana] Lorenca Fabrici a Martin Machálek S.R.S.N.
Nápadníci sou tito:
Klimkovi Kloboučníku náleží 29 zlm.
Václavovi Nivnicskému 26 zlm.
Letha 1712 d[ne] 2.
Kaysera pamět se činí,
žádného více na životě
praetensi na gruntě ut
55 zlm.

Decembris za purg[mistra] p[ana] Karla
že poněvadž těch nadepsaných nápadníků
se nevynachází a pročež ta všechna
supra k obci strážnickej připadá, totiž

f 422b
Leta Páně 1733 dne 14. Augusti za purgmistra pana Eliáše
Grögra a spoluradních toho času nemohouce Jan Černý gruntu ut
supra pro nemožnost svou delej držeti, takový již před
nekolika lety zadal synovi svému Jozefovi Černému, podle čehož
(ačkoliv sobě jej zápisem odevzdaný neměl) tenž Jozef při tom
gruntě znamenitě přistavěl a jej zvelebil. Když ale
prostředkem smrti z toho světa se odebral, pozůstalá po něm
vdova Anna pro budoucí bespečnost, pořadnost dokonalú s domem
tím míti žádala. Pro kteroužto příčinu nadjmenovaný Jan Černý
na dům radní povolán byl a tu on osobně se postavíce
dobrovolně přiznal a vymluvil, že grunt aneb dům ten páčenej
nevěstě svej Anně dobrovolně pouští a zadává za vlastní a
dědičný, toliko aby jemu ona nevěsta Anna za něj ještě 10 zlr,
když by jich žádal, zaplatila a aby on v něm také až do svej
smrti obydlí a společné od ní vyživení měl, připovídaje,

f 423a
že on naproti tomu ve vším pokoji podle možnosti svej
v prácech nápomocen bude. Na což vše nadjmenovaná Anna, vdova
po Jozefovi Černém, zvolila a k tomu ještě i připověděla, že
nětoliko to vše učiniti a zdržeti chce, ale taky že i pohřeb
jemu učiní, jestli by dříve zemřel, toliko aby žádný jiný
z dítek Jana Černého práva ani obydlí více v něm neměl. Podle
čehož když tak obě strany dobrovolně přestaly, Jan Černý grunt
ten zápisem jí odevzdati svolil. Pročež nyní se ji připisuje a
odevzdává dle řádu purgkrechtního za vlastní a dědičný v summě
verunkovej obci městskej přináležející 55 zlm. Stalo se u
přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra.
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Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Joannes
Kořínek a p[an] Antonín Hoffman S.R.S.V.a N.
f 423b
Leta Páně 1733 dne 19. Decembris za purgmistra pana Eliáše
Grögra a spoluradních toho času držitelkyně gruntu ut supra
Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jozefovi Černém, změníce
svůj stav vdovský a provdajíce se za Michala Lintnera zedníka,
tohoto gruntu příležitě z příčin těch držeti nemohouce,
prodala jej z svej dobrovolnej vůle Johannesovi Jiříkovi
Benišovi za hotových 35 zlr. Poněvadž ale nadjmenovaná Anna
s tím předcházejícím zápisem se tchánovi svému Janovi Černému
byly zavázala, že jej v domě tom chovati a jemu netoliko volné
obydlí spřívati, ale také i živiti až do smrti jeho chce, ano
že i pohřeb jemu učiniti povinna bude. Pročež o takový výměnek
aneb conditzi jsou se společně a přátelsky domluvili a
nadepsaná Anna jemu Janovi Černému za takové přislíbené
dobrodiní čtrnácte rýnských hotových peněz odvedla a tím
takový všechen výměnek i placení vpředu zavřených 10 zlr jest
odkoupila a vyplatila. Kteréžto 14 zlr Jan Černý dobrovolně
přijal a od těch všech vejminek jí svobodnú dobrovolně
f 424a
učinil a zcela popustil. Podle čehož se nyní připisuje a
odevzdává tenž grunt Joannesovi Jiříkovi Benišovi za vlastní a
zaplacený, toliko že verunkovú summu 55 zlm obci městskej při
posudcích aneb jiným, kteří by ještě nápadníci byli, spláceti
povinen bude, Jan Černý ale ani dědici jeho nic více na něm
praetendirovati míti nebude. Stalo se u přítomnosti obúch
stran, též Jana Černého.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Vencl Košvic S.R.S.V.a N. dne a leta ut supra.
Letha Páně 1749 dne 25. Aprilis za purgmistra pana Johanesa
Wainera a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra
Johanes Beneš z manželkú svojú Magdalenú prodali [jej] z svej
dobrej vůle Johanesovi Tománkovi za hotových 58 zlr 30 kr
s tou výminkú, aby prodavač z manželkú svojú do smrti jejich
v tej sednici vedle Smaženky, kde stojí do ulice okna, bydlení

měli. Kdy[by] pak Johannes Beneš aneb manželka jeho Magdalena
před zběhlýma
f 424b
osmi lethy s teho světa zejíti mněli aneb on Johanes Beneš
zemře, pak manželka jeho se zase provdala a odtud odebrala, má
Johanes Tománek podle domluvy jí zaplatit po vyjitých a
zběhlých osem roků. Svoje bydlení v tej sednici do smrti svej
sice zachovávají, nicméně pak kupec žádný doplacení činiti
nebude, povinen okrom na tom gruntě zasezelý verunky 55 zlm
obci městskej při posudcích aneb jiným, kteří by ještě
nápadníci byli, spláceti povinen bude. Pročež se nadjmenovaný
grunt s tou představenú výminkú a dobrovolnú domluvú
Johanesovi Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde
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připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jann
Mikulka a p[an] Ferdinand Kocián. Stalo se u přítomnosti obúch
stran dne a roku ut sup[ra].
f 425a
Přípis domu Jana Valchaře
Leta Páně 1762 dne 9. Decemb[ris] za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních téhož času majíce Jan Tománek dům ut
supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle
Janovi Valchařovi za summu jedno sto čtyricet pět rýnsk[ých],
pravím 145 zlr, odprodal z tou vejminkú, aby on Jan Tománek na
tom domě do Třech králů 1763 roku svobodně zůstati mohl.
Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Valchařovi za jeho vlastní,
volný a dědičný z tej na něm vězící verunkovej summú p[e]r
55 zl mor[avských] připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko]
král[ovské], vrch[nostenské] i mněstský p[an] Joseph Svoboda a
p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne
a roku ut supra.
f 425b
Přípis Tomáše Hubky
Leta Páně [1]764 dne 28. Novembris za burgmistra pana
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan
Valchař před počestnou radu a přednášel, že svůj dům sobě
právně připsaný Tomášovi Hubkovi za summu 145 zlr odprodal
s tou vejmněnkú, aby prodavač v tom domě i ze svou manželkou
na tři leta své svobodné bydlení v zadní světnici míti mohl.
Pročeš se jemu za vlastní a dědičny s těma na něm podlužnýma
verunkovýma penězi 55 zl mor[avských] počestné obci patřící
při posudcích pokládat povinen bude, připisuje.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti
král[ovských] císař[ských], panských i mněstských pan Frantz
Gatty a p[an] Carel Večeřa. Stalo se u přítomnosti obouch
stran dne a roku ut supra.

Přípis Josepha Grun[e]ra
Leta Páně 1768 dne 4ho Junii za času purgmistrovství pana
Christopha Aloisie Mihatče
f 426a
a spoluradních jeho pozůstanouc po smrti neboštíka Tomáše
Hubky, držitele gruntu ut supra, vdova Alžběta, předstoupila
před ouřad purgmistrovský přednášejíce, kterak ona ten po
manželu jejím Tomášovi Hubkovi pozůstalý dům pro dluhy a
všelijak daně z něho přicházející, též opravování tohož domu
držeti a na něj náklad vésti dostatečná nejni, z tej příčiny
že tenž z svej dobrovolnej vůle prodati ustanovila a takový
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prodaj od ouřadu purgmistrovského potvrzenej míti žádala, což
uznajíce ouřad purgmistrovský spolu i s radou za slušné a
potřebné, jí k tomu prodaji povoleno jest. Dle kteréhožto
povolení ona tenž nadepsaný dům dobrovolně prodala Josefovi
Grun[e]rovi za jedno sto a deset rýnských, kteréžto peníze
předně na vyplacení všelikých po něm manželi Tomášovi Hubkovi
pozůstalé dluhy obrácené býti mají, které se podle inventáře
najdou, ostatek jí a dceři její jakošto sirotku po něm
pozůstalé Terezii podle právních rozdílů připadnou. Podle
čehož se nadepsanému Josephovi Grun[e]rovi připisuje a
odevzdává s placením ostatních verunkových peněz p[e]r 55 zlm
na tom gtruntě pozůstávajících ročně po 2 zlm při posudcích za
vlastní a dědičný.
Svědkové při zápisi za opravování gruntu a placení
povinnosti p[an] Jan Bartelmanus a p[an] Jan Karásek. Stalo se
dne a roku ut supra u přítomnosti prodavatelkyně Alžběty vdovy
Hubkovej a kupce Josepha Grun[e]ra.
f 426b
Přípis Jana Stojana jinak Valchařa
Leta Páně 1774 dne 14. měsíce Novembris za purgmistra pana
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož jest
držitel gruntu Jozef Gruner pro mnoství dluhův ad cridam upadl
a na takové dluhy jeho všechna majetnost plus oferenti et
melius solventi nevyhnutedlně prodána býti musela, tak taky
grunt tento na předcházející legalitatis sub hasta veřejnej
licitaci vystaven jest byl, při kterejžto licitaci zvrchu
psaný Jan Stojan jakožto nejvíc dávající v summě jedno sto
pěti rýnských jej obdržel. A poněvadž na gruntě tom on Jan
Stojan 80 zlr actio dluhu in prioritate k pohledávání má,
takové in solutum jemu se poráží, ostatních ale dvaceti pět
rýnských při ouřadě purgmistrovském ihned na hotově položil.
Podle toho grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma 55 zlm
verunkových peněz ročně při posudcích po 2 zlm k placení se
jemu Janovi Stojan za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva
purgrechtního tímto pořadně připisuje a odevzdává.

Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef
Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
f 427a
Přípis Franca Kuče
Leta Páně 1777 dne 4. měsíce února za purgmistra pana
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jan
Valchař grunt ut supra od Jozefa Grunera na rathúzi města
Strážnice plus oferenti k prodeju vystavený pořadně ukúpený a
připsaný, takový zase z čistej vůle svej popustil a respective
odprodal Francovi Kučovi v summě 140 zlr, vymínil však sobě,
aby v tom domě tři roky s manželkú svou a dítkama svobodně
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bydleti a k tomu dvě krávy bez překážky chovati mohl. A
poněvadž na gruntě tom taky ještě summy verunkovej 55 zlm
pozůstává, takové podobně on Franc Kuča k placení po 2 zl
mor[avských] ročně na sebe jest přijal. Odkudž se jemu
Francovi Kučovi grunt tento za vlastní, volný a dědičný dle
práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Svoboda a
p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a neom[ylnou].
Přípis Pavla Horného
Leta Páně 1778 dne 21. Julii za purgmistra pana Jozefa
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Frantz Kuča grunt
ut supra od Jana Stojana jinak Valchařa pořadně odkoupený a
připsaný s tou výminkú, aby on Jan Stojan na gruntě tom tři
roky od 4ho měsíce února [1]777 čítajíc do 4ho února [1]780
svobodné bydlení a platz pro 2 krávy míti mohl, s tou výminkú
zase od Franc Kuča
f 427b
odprodal týž grunt Pavlovi Hornému za summu 154 zlr, na
kterúžto summu ihned závdanku prodavač přijal 100 zlr,
ostatních 54 zlr v 14 dňách složiti se mají. S tím tehdy grunt
ten jakož taky i ty na tom gruntě se vynacházející verunkové
peníze p[e]r 55 zl mor[avských] obci městskej po 2 zlm ročně
k splacení se jemu Pavlovi Hornému dle řádu purgrechtního za
vlastní, volný a dědičný se tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení vrchnostenských,
městských i královských povinností pan Jozef Stanislav a pan
Ant[onín] Ferdini S.R.S.V.a Neomylnú.
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f 429a
53 Grunt Jana Kršákova
Nadepsaný Jan Kršáků ujal grunt pustý po n[ebožtíku]
Václavovi Mydláři zuostalý v summě 80 zl.
Kterýžto grunt týž Jan ut s[upr]a takto zaplatil: sleveno
jemu 33 zl, což Václav Mydlář zaplaceného měl tou příčinou, že
grunt zapustil, jeho neopravoval, tak aby, což kdo na tom
gruntě mají, o spravedlnost svou nepřišli a povinnosti Jeho
Mi[l]osti Páně náležité neucházely.
Závdanku položil hotových peněz 8 zl, dílu po n[ebožtíku]
Kašparovi otci svém sobě porazil 14 zl a na gruntě Bartoše
Špaty v Rybářích si[rotkům] ne[božtíka] Komínka odvedl 25 zl,
kteréž týž Špata těm si[rotkům] každého roku od letha 1596 při
Vánocích po 6 zl splacovati má.
A tak Jan Kršáků tento grunt zouplna docela zaplatil.
Leta Páně 1599 v outerý před s[vatý]m Valentinem Lukáš
Rybář, náměstek n[ebožtíka] Jana Kršákova, prodal podsedek
Bartlovi Vächterovi za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 26 zl,
platiti má rok po roku po 8 zl.
Ruk[ojmě] za placení, opravu grunthu i povinnosti panské
Jiřík Lazebník, Antonín Mayer, Václav Okáč, Klimendt
Kloboučník S.R.S.N. Odevzdán za volný a svobodný za rychtáře
Bartoloměje Šlechty. Act[um] ut s[upra]a.
Leta 1599 položil Bartl Vachter za podsedek 8 zl.
Ty pan purgk[mistr] a páni přijali na s[irotka] n[ebožtíka]
Martina Kršáka jménem Izaiáš, vlastního strýce dítěte
zostalého po n[ebožtíku] Janovi Kršákovi, vlastním bratru
Izaiáše.
Letha Páně 1600 položil Bartl Vachter za podsedek 8 zl na
s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kršáka.
Letha 1601 Bartl Vachter položil za podsedek svůj za
purgmistra Pavla Hulínskýho na si[rotka] ne[božtíka] Martina
Kršáka 4 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Bartl
Vachter položil za g[runt] 8 zl.

Z těch přijal Lukáš Rybář 1 zl a páni na sir[otka] Martina
Kršáka 7 zl.
f 429b
A jakož ještě na tom gruntě Lukášovi Rybáři náleželo summy
področní 38 zl, ty jest prodal Bartlovi Vachterovi za hotových
9 zl 15 gr. A tak Lukáš díl svůj zouplna a docela vyzdvihl.
A Bartl Vachter [za] ten grunth sirotku Martina Kršáka
toliko po 4 zl dopláceti povinen bude.
Letha 1604 v pátek po B[oží]m Těle za purgmistra Martina
Rožmberskýho dáno Izaiášovi, synu ne[božtíka] Martina Kršáka,
kteréž mu do Holešova poslány sou na zaplacení zraněného
jednoho 5 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumber[ského] Bartl
Vachter položil za g[runt] na sir[otka] Martina Kršáka 4 zl.
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Letha Páně 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Bartl
Vachter prodal ten grunth svůj Adamovi Hruškovi za summu
90 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a platiti ho má při posudcích,
když se jiný požáry platiti počnou, rok po roku po 6 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za opravu gruntu, placení i povinnosti J.M.P. i
obci náležité Jakub Měchura, Ožvold Krejčí, Jan Bartošů, Jan
Zoubek S.R.S.N. Stalo se za poručeného rychtáře Bartholoměje
Šlechty na den s[vatý]ch Šimona a Judy letha ut s[upra].
Na tom gruntě náleží siro[tkům] Kršákovým placením po 4 zl
summy 34 zl.
A Bartlovi Vachterovi 46 zl, půjdou jemu, pokud se
Kršákový[m] sirotkům peníze nevyplní, po 2 zl a po vyjití
sirotkům Kršákovým po 6 zl až do zaplacení. Actum ut s[upra].
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty dáno
Izaiášovi spravedlnosti jeho 10 zl.
Adam Hruška prodal ten nadepsaný grunth Andresovi
Floršicovi z Hustopeč za summu 90 zl.

f 430a
Závdanku mu dal 5 zl a platiti ho má počna od letha 1608 rok
po roku po 6 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný, při zápisu
byly obě strany.
R[ukojmě] za opravu toho grunthu, placení a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obci náležité Jan Faber, Jíra Fryštatský
provazník, Jakub Adam, Martin Drešer, Adam Hruška S.R.S.N.
Stalo se za Maurice Kellera rychtáře přísežnýho letha Páně
1608.
Hendrich(!) Floršic provazník prodal ten svrchu psaný
podsedek svůj Zegfridovi Fejmayerovi stolaři za summu 90 zl.
Závdanku mu dal hned při odevzdávce 8 zl a platiti ho má počna
od letha 1608 rok po roku po 6 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný, při zápisu byly obě strany.
R[ukojmě] za opravu a placení toho podsedka i povinnosti
Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Tobiáš Sloup, Nikodym

Frozín, Jirgl Hellebranth S.R.S.N. Stalo se za rychtáře
Maurice Kellera letha 1608 v pátek po s[vat]ý Kateřině.
Letha 1608 Zegfrid Frejmayer položil za g[runt] za
purgmistra Bartholoměje Šlechty 3 zl.
Z těch vzal Bartl Vechter 1 zl a na sirotky Kršákovy 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty dáno
Izaiášovi spravedlnosti jeho 6 zl.
Leta Páně 1611 v pátek po svatým Medardu pan Tobiáš Sloup,
Bartl Vechter i na místě jiných rukojmův za Zegfrida Stolaře
za podsedek prodali týž podsedek s povolením pana purgmistra a
pánův Jiříkovi Svobodovi za summu 90 zl. Závdanku dal při
posudcích 6 zl Bartlovi Vachterovi, placení roční počna leta
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1611 dáti má 2 zl 15 gr a od leta 1612 při každých posudcích
platiti má po 5 zl až do vyplnění summy svrchu psaný. Odevzdán
Jiříkovi za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti všelijaké jak JM Pánu, tak
i obci povinné Jiřík Výborný, Adam Lazebník, Václav Chládek,
Valenta Pokorný S.R.S.N. Stalo se leta a dne ut s[upr]a za
rychtáře Tobiáše Sloupa.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jiřík
Pokorný za grunt svrchu psaný podle smlouvy na sirotky
Kršákovský 2 zl 15 gr.
Týhož leta a za týhož purgmistra vydáno jest na díl jeho
Bartlovi Vechterovi peněz závdankových 6 zl.
f 430b
Leta a dne ut s[upr]a pro pamět poznamenáno jakož Zegfrid
na tom podsedku na posledních penězích 11 zl zaplacenýho měl,
takový peníze Jiříkovi Svobodovi každý zlatý po 4 gr, za něž
učiní 1 zl 14 gr, prodal. A tak tenž Zegfrid na tom podsedku
nic nemá.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Svoboda položil za grunt anebo podsedek 5 zl.
Z toho náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Kršáka 4 zl a Bartlovi
Vechterovi 1 zl. Ten zl jest jemu vydán.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík
Svoboda položil za grunt svůj peněz ročních 5 zl.
Z toho náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Kršáka 4 zl a Bartl
Vechter vzal 1 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík
Svoboda položil za grunt svůj peněz ročních 5 zl.
Z toho vzato na s[irotky] n[ebožtíka] Kršáka 4 zl a
Bartlovi dán 1 zl.
Leta Páně 1616 za purkmistra Martina Rožumberského Jiřík
Svoboda položil za svůj grund za rok 1615 4 zl.
Z těch dáno Bartlovi Vachterovi 2 zl 15 gr a na sirotky
Martina Kršáka vzato 1 zl 15 gr.
Ty sou vydány Izaiášovi Kršákovi.

Více jemu Izaiášovi za téhož purkmistra posláno po poslu
5 zl.
Letha 1617 za purgmistra Martinusa Rožumberskýho položil
Jiřík Svoboda za grunt 5 zl.
Ty sou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Bartle Vechtera všech
5 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Svoboda
položil za grunt 5 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 4 zl a
na s[irotky] n[ebožtíka] Bartle Vächtera 1 zl.
Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Jiřík Svoboda
prodal grunt napřed psaný se vším od starodávna k němu
příslušenstvím Ondřejovi Menšíkovi za summu 90 zl. Závdanku
týž Ondřej Jiříkovi Svobodovi dal ihned při odevzdávce
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hotových peněz 14 zl, ostatek summy dopláceti má každoročně po
5 zl. Odevzdán jest jemu ten grunt za volný a svobodný.
Rukojmě
f 431a
za placení a za opravu gruntu i všelijaké platy Jeho [Mil]osti
Pánu i povinnosti k obci přináležející Izaiáš Žoužela, Jiřík
Buchlovský, Vácslav Červenka a Vácslav Nivnický S.R.S.A N.
Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po památce s[vatéh]o
Jana Křtitele letha a za purg[mistra] ut s[upr]a.
Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka a spoluradních
jeho po odjití Ondřeje Menšíka z grunthů Jeho [Mil]osti Páně
prodán jest ten grunth napřed psaný Martinovi Havlíčkovému
masaři bez závdanku za summu 80 zl a platiti jej má každoročně
při posudcích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Matěj Kohout, Jan Hrbek, Jiřík Svoboda a Jíra Mračnů
S.R.S.a N.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a
spoluradních jeho po odjití Ondřeje Potáče z gruntů Jeho
[Mil]osti Páně prodán jest ten grunth napřed psaný Vávrovi
Petrjalovi bez závdanku za summu 80 zl a platiti jej má
každoročně při posudcích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Matěj Petrjal a Adam Rachovský S.R.S.a nerozdílnou dne
3. Septembris.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Vávra Petrjal
položil za grunt 2 zl.
Náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kršáka a na
s[irotky] n[ebožtíka] Bartle Vächtera. Zůstávají při právě.
Pusté
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Přípis Anny, vdovy po Janovi Poláškovi
Leta Páně 1746 dne 29. Augusti za purgmistra pana Ignáce
Filip a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra, kdežto
načas městská šerhovně bývala, nyní zcela pustý, z kterého jak
královské, tak vrchnostenské i městské poplatky a daně
scházejí, takový po bedlivém a pilném rozvážení p[an]
purgmistr a rada z ohledu, aby město se zvelebovalo a daně
všeliké se netratily, plus offerenti et melius solventi
k veřejnému prodeji prohlásiti sobě oblíbili. Když ale po
dlouhém časi žádný jiný lepší kupec se nenašel, toliko Anna,
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Poláškovi, která však
více dáti nechtěla, toliko dvaceti tři rýnské. Pročež pan
purgmistr a rada z vejš dotčených příčin resolvirovala dat[um]
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12ho Aug[usti] toho roku, by jí týž grunt v opáčenej summě za
dvaceti tři rýnské přinechán byl, ostatní pak summu verunkovú
p[e]r sedumdesát čtyri moravské zlaté po 2 zl mor[avských]
ročně obci městskej spláceti se mají. S tím tehdy grunt tento
se jí vdově Poláškovej za vlastní, volný a dědičný tímto
purgrechtně odevzdává.
Rukojmě za opravu a placení všelikých povinností pan
Henrich Bartelsman a pan Pavel Cikánek. Acum anno et die ut
supra.
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Přípis Jozefa Poláška
Níže psaného dne a roku přednesl Jozef Polášek na kanceláři
vrchnostenské, kterak ukoupíce jeho neboška matka grunt ut
supra jej po nejakém časi zase jistému Jurovi Farákovi a
Jurovi Vychodilovi každému jednu polovic dobrovolně odprodala.
Kdežto po časi, když jedna jedna i druhá stránka týž grunt
potřebně opravovati a z něho povinnosti jak královské, tak
vrchnostenské zbývati sobě netrúfala, jak od Jury Faráka, tak
od Anny, pozůstalej vdovy po Jurovi Vychodilovi, grunt celý
zaplatíce každej stránce po 40 zlr, v summě tehdy za osumdesát
rýnských, on Jozef Polášek titulo empti na sebe jest potáhl a
již přes 27 roků v užívání pokojným stojí. Poněvadž ale
dosavade jej sobě připsaný nemá, aby řád knih zachován a on
v držení gruntu toho potvrzen byl, o přípis na sebe znějící
uctivě požádal a k tomu cíli a konci svědkův toho Pavla
Horného a France Blahu jmenoval a dostavil. Když tehdy že tomu
tak a nejináče jest oni jmenovaní svědkové svědomitě vyznali,
grunt ut supra se jemu Jozefovi Poláškovi za jeho vlastní,
volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává.
Actum na zámku strážnickém dne 3ho měsíce listopadu roku
1787.
Přípis Philipa Poláška

Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce prasince předepsaný držitel
gruntu Jozef Polášek přednesl, kterak on jsouce prácú skonaný,
nemohouce již grunt svůj sám opravovati a na něj náklad vésti
i povinnosti všeliké zbývati, týž grunt svůj též z vůlú a
vědomím manželky svej Maryny po bedlivém rozvážení synovi
svému nejstaršímu Philipovi Poláškovi v ceně šacovní za jedno
sto rýnských za svého živobytí popúští a za jeho vlastní
zanechává tím spůsobem, aby on nastávající držitel gruntu po
stažení svého podílu p[e]r 20 zlr sestře svej Jozefě 20 zlr,
bratrovi Jozefovi 20 zlr, sestře Theresii 20 zlr a bratrovi
Martinovi podobně 20 zlr časem svým, když by jeho
odevzdavatele Jozefa Poláška Bůch všemohoucí na věčnost
povolati ráčil, na hotově vyplatil. Jak dlúho ale on Jozef
Polášek živ bude, jeho i manželku v tom domě přebývat nechal,
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kdežto dokavad Jozef Polášek respective otec tohož Philipa
Poláška živ bude, dobrovolně se zavázal všechnu opravu jak
hrubú,
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tak malú polovičně svým nákladem a prací na sebe potáhnúti a
nápomocen býti, toliko manželka jeho kdyby delej živa byla, od
toho sproštěna býti má. Tolikéž se taky strany placení a
zbývání všelikých teho gruntu se tejkajících povinností a
poplatků vyrozumívá. S tím tehdy grunt tento se jemu Philipovi
Poláškovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a spolu
s těma na gruntě tom vězícíma verunskýma penězi 74 zl
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení obci
strážnickej tímto pořadně odevzdává.
Svědkové toho jsou Pavel Horný a František Blaha. Stalo se
na kanceláři vrchnostenským panství Strážnice dne a roku ut
supra.
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54 Grunt Václava Vokáče
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Letha Páně 1588 podli zápisu knih starých sirotčích
červených v listu 131 nadepsaný Václav Okáč má grunt svůj
koupený po n[ebožtíku] Štěpánovi Lánským pozůstalý za summu
160 zl.
Na kterýžto vyplnil závdanku a peněz purkrechtních od letha
ut s[upr]a až do letha 1597 summy 115 zl a tak ještě zuostává
dopláceti od letha 1598 každého roku při Vánocích po 10 zl
placením summy 45 zl.
Ta všecka summa náleží sirotkom n[ebožtíka] Štěpána
Lánského.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské
Viktorin Straka, Bartoš Biskupický, Vaněk Koželuh, Daniel
Šimonů S.R.S.N.
Leta 1598 položil Václav Okáč za grunt purkrechtních peněz
sirotkom n[ebožtíka] Štěpána Lánského 10 zl.
Letha 1599 položil Václav Okáč za krunth purkrecht[ní]
s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Lánského 10 zl.
Letha 1600 položil Václav Okáč za grunt purk[rechtních]
peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Lánského 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Václav Vokáč
položil za g[runt] na si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána Lánského
10 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumb[erského] Václav
Vokáč položil za g[runt] na si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána
Lánského 5 zl.
A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil.
Václav Vokáč prodal ten svrchu psaný grunth svůj Matějovi
Dubovi za summu 170 zl. Závdanku jemu dal 45 zl a platiti ho
má počna při příštích posudcích tok po roku po 10 zl. Odevzdán
mu za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany.

Ru[kojmě] za opravu toho grunthu, placení i povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Kliment Kloboučník, Václav
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dek, Voldřich Zub a Lukáš Prokšů S.R.S.N. Stalo se za rychtáře
Maurice Kellera ve čtvrtek po neděli masopustní letha Páně
1607.
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš, syn
nebo[žtíka] Vaňka Koželuha, pojav manželku pozůstalou po
nebo[žtíku] Matějovi Dubovi, ten svrchu psaný grunth ujav a na
ten trh napřed psaný vstoupil a za něj ročních peněz položil
10 zl.
Ty přijal Václav Vokáč.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš Vaňků
položil za g[runt] 10 zl.
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Letha 1609 za purgmstra Bartholoměje Šlechty Lukáš Vaňků
položil za gr[unt] 10 zl.
Ty přijal Václav Vokáč.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a radních
jeho Lukáš Vaňků skoupil sám na sobě a na gruntě svém od
Václava Okáče všecko, což na něm dopláceti bylo, za summu
peněz hotových 40 zl, totiž [za] 9 zl. Kteréžto 40 zl Václav
od něho přijal a již nic více na tom gruntě nemá ani potomkové
jeho. Lukáš pak má ten grunt zaplacený a žádnému za něj nic
dlužen není, kromě toho závdanku od Matěje Duba položeného,
totiž 45 zl, kteréž peníze náležejí sirotkům téhož Matěje
Duba. Actum v středu před památkou s[va]té Lucije leta ut
s[upr]a.
Ty peníze těm sirotkům má začíti platiti Lukáš Vaňků,
držitel toho gruntu, když se psáti bude letha Páně 1620.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil za
dům svůj ročních peněz 4 zl.
Ty přijal Jan Dub po Matějovi Dubovi, jakožto po otci svým
vlastním.
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Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a s[poluradních] t[oho] r[oku] Lukáš Vaňků
prodal podsedek svůj Václavovi Jelínkovi za summu 50 zl. Na tu
summu jemu zavdal hotových 2 zl, ostatek pak má platiti po
vyjití 6 leth po 2 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný
a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Matěj
Kouřimský, Martin Ochrasta, Šimon Straka a Václav Trubecký
S.R.S.a N.
Ta summa po závdanku náleží těmto:
Sirot[kům] neb[ožtíka] Matěje Duba 41 zl.
Lukášovi Vaňkovému 7 zl.

Letha Páně 1672 dne 16. Januarii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Jelínek
pohledávaje toho, kterak Martin Dub majíc nápad po rodičích
svých na gruntu ut supra, takový nápad svůj, totiž 41 zlm,
témuž Václavovi Jelínkovi jest daroval, což vše z přiložené
cedulky vyrozuměti se může. A tak Václav Jelínek Martinovi
Dubovi nitčímž povinen není.
Letha Páně 1710 dne 11. Decembris za purgmistra pana Karla
Kaysera a spoluradních jeho Dorotha, pozůstalá vd[ova] po
neb[ožtíku] Rudolfovi Strakovi, zdědíce dům po něm, kterýž jej
sobě připsaného neměl, takový (nemohouce již pro vzešlost věku
z něho povinnosti zbejvati) pustila jej synovi svému Jozefovi
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Strakovi v summě, jak jej ona držela, totiž 50 zlm, i s tím,
co její děd Lukáš Vaněk na něm vyplaceného měl. Však že tenž
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grunt hrubě zruinirován jest skrz tu uherskou rebelii,
z nadepsanej summy 50 zlm (okrom toho, co oni po neb[ožtíku]
Lukáši Vaňkovi erbují, totiž 7 zlm), aby jej tím lépeji
opravovati mohl, upúští se jemu třetí částka, totiž 14 zlm
10 gr, a ostatní summu následujícím každoročně při posudcích
po 2 zlm klásti má, totiž obci strážnickej předních peněz,
jestli by se žádný jiný nápadník nenašel 28 zlm 20 gr, bratrům
a sestrám jeho 7 zlm. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností pan Karel
Kayser p[an] Jan Stavinoška S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra.
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Letha Páně 1746 dne 20. Julii za purgmistra p[ana] Eliáše
Gröger a spoluradních toho času majíce vdova Alžběta Straková
dům ten ut supra po manželovi svém nebošt[íku] Janovi
Strakovi, jejž on po svém bratru Jozefovi byl zdědil, sobě
však ho připsati nedal, takový ona jmenovaná vdova bratrancovi
svému Jakubovi Kyselkovi za summu hotovou šedesáte rejnských
se vším na něm jsoucím právem a příslušenstvím odprodala.
Pročež ten dům se tomuž Jakubovi Kyselému za vlastní, dědičný
a zaplacený připisuje a odevzdává, s tímto však doložením a
clausulí, že kupující povinen bude vdově Strakovej jednu
světničku na čtyri leta k svobodnému jejímu obydlí bez všeho
platu zanechati. Jestli by však ona v té světničce nebydlela a
někomu jinému ji projednala, budto k sobě hofera vzala,
polovici platu hospodářovi patřiti bude, naprotiv tomu ale,
kdyby ona s hospodářem se srovnati nemohla a jinam se
odstěhovati musela, hospodář bude povinen jí každoročně 2 zlr
dáti. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
Rukojmí za opravu domu p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef
Haisik S.R.S.V.a N. anno et die ut supra.
Notandum. Poněvadž na tom domě verunkových peněz 28 zlm
20 gr vězí a ty obci strážnické patří, pročež takové dle

obyčeje na sebe též kupující přijímá, jenž k splacení
každoročně po 2 zlm přicházejí při posudcích.
Přípis domu Mikuláša Múčky
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Letha Páně 1753 dne 17. Martii za purkmistra p[ana]
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času majíce
Jakub Kyselka grundt ut supra právně připsaný a odevzdaný,
jest takový Mikulášovi Múčkovi za summu šedesáte sedum
rýnsk[ých] odprodal a k svému svobodnému bydlení do jeho i
manželky svej smrti výminku vyňal. Kdyby ale z koupcem se
srovnati nemohl, tak nadjmenovaný kupec Mikuláš Múčka zavázán
bude jemu Jakubovi Kyselkovi aneb manželce jeho třiceti
rýnsk[ých] za tou výminku složit. Pročež nadepsaný grunt ze
vším od starodávna majícím právem i s těma na něm podlužnýma
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verunkovýma penězi 28 zlm 20 gr (kdežto špitálu zdejšímu
patřících 7 zlm Jakub
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Kyselka skutečně zaplatil) Mikulášovi Múčkovi za jeho vlastní,
volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských],
vrchnostenských a obecních povinností p[an] Frantz Látal a
p[an] Honzirg Hoffmann. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne
a roku ut supra.
Přípis domu Jiříka Baňaře
Leta Páně 1755 dne 24ho Decemb[ris] za purkmistra p[ana]
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času vezmouce Jakub
Kyselka grunt ut supra Mikulášovi Múčkovi odprodaný zase
naspátek, takový ze svej a manželky dobrovolnej vůle prodal
Jiříkovi Baňařovi za summu šedesáte rýnsk[ých] a spolu pro
sebe a svej manželky smrti v tom domě v zadní sednici na dvoře
svobodné bydlení si vymínil. Kde kupec dle učiněného mezi němi
vyměření dvůr přehradí, k tomu jednu aneb dvě krávy a pár
ušípaných v hospodáře chlívě moc držeti si reserviroval. Kdyby
ale ten Kyselků dobytek v hospodářovém chlívě státi nemohl,
tak kupec se zavázal pro takový Kyselků dobytek nový chlív
v tom jeho vyměřeným místě na své outraty
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vystaviti. A kdyby se kupec s prodavačem srovnati nemohl aneb
prodavač Jakub Kyselka tu svou výminku odprodati chtěl, tak
kupec téhož gruntu Jiřík Baňař jemu třiceti rýnsk[ých] složiti
má, jakož taky těch třiceti rýnsk[ých] sirodčích, které Jakub
Kyselka Spurnýmu podlužen byl, kupec Jiřík Baňař k zaplacení
na sebe vzal a od sebe revers z dostatečnú hypothecú dáti se
zavázal. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma nadepsanýma

clausulama se Jiříkovi Baňařovi za jeho vlastní, volný a
dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských],
vrchnostenských a městských povinností p[an] Henrich Vil[ém]
Bartelsmann a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti
obojí stran dne a roku ut supra.
Přípis domu Anny, vdovy po nebošt[íku] Janovi Svobodovi
Leta Páně 1757 dne 5ho Decemb[ris] za purkmistra p[ana]
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času majíce Jiřík
Baňař grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný takový
ze svej dobrej vůle Anně, vd[ově] po neboštíkovi
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Janovi Svobodovi, z těma napřed předepsanýma clausulama, že
Jakub Kyselka ze svojú manželkú v tom gruntě, a sice v tej
zadní sednici svobodné bydlení do smrti míti má a kdyby takovú
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výminku Jakub Kyselka odprodati chtěl, držitelkyňa téhož domu
třiceti rýnsk[ých] Jakubovi Kyselkovi složiti povinna byla, za
summu jedno sto deset rýnsk[ých] odprodal. Přitom Jiřík Baňař
pro Kyselků dobytek jednu maštálku v tom gruntě na své outraty
vystavit se zavázal, co dle svého zápisu dávno učiniti mněl,
jakož taky kupcová Anna ovdověná Svobodová těch třiceti
rýnsk[ých] Spurnýho sirodka capital na sebe bere, na ni revers
dáti a od dnešního datum 6 p[er] cento interesse platit se
zavazuje. Pročeš se nadjmenovaný grunt Anně vdově Svobodovej
za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských],
vrchnostenských a městských povinností
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p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Johannes Karásek. Stalo se u
přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. Summy verunkovej
na gruntě tom se vynachází 28 zlm 20 gr obci městskej po 2 zlm
ročně k splacení.
Přípis Martina Klein
Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý a
nezrušitedlný kup a prodej gruntu mezi Annú, pozůstalú vdovú
po Janovi Svobodovi jakožto prodavačkú stranú jednú, pak
Martinem Klein synem jejím jakožto kupcem stranú druhú, a to
na tento následující spůsob:
Za první prodává od sebe a potomků svých jmenovaná vdova
Anna Kleinová dům neb grunt svůj v ulici Zákostelní podle
Jozefa Poláška a zatkem(!) k Ignáce Svinky gruntovní zahradě
docházející rožní pod Nrem militárním 313 znamenaný synovi
svému z posledního manželstva pocházejícímu z ohledu, že otec
jeho na ten dům též mnoho vynaložil, za summu kupní dvě sta
šedesáte rýnských říšských. Pak

Za druhé vyjímá sobě prodávající stra-
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na vdova Anna Kleinová světničku prostřední k svému obydlí,
jakož taky síň pro náčení, maštálku pro 1 krávu a 1 ušípané,
pak sklépek k společnému užívání a na hůře schránu pro utěžené
zboží až do svej nejdelší smrti. Tím podobně
Za třetí zavázán býti má kupec Martin Klein bartra svého
různo otcama Jozefa Svobodu v světničce zadní a do jeho smrti
přebývat nechati, ano kdyby sobě do zahrádky nejaký chlévek
pro krávu jednu vystaviti svýma outratami chtěl, i to jemu
povoleno býti má, však s tím doložením, že taková maštálka
napotom bez náhrady při gruntě hospodáři vlastně pozůstane,
kdyby on Jozef Svoboda přes čas buď smrtí zešel neb jinam
vytáhnouti sobě za svého živobytí si oblíbil. Naprotiv čemuž
však
Za čtvrté on Jozef Svoboda pokud živ a na tom domě bydleti
bude, povinen býti má nad svým obydlím střechu a cokoliv v tom
obydlí buď nového neb k popravení zapotřebí by bylo, svým
382
nákladem opravovati a stavěti, jakož taky držiteli gruntu na
všeliké jakéf 442b
koliv jméno mít mohoucí povinnosti a poplatky každoročně
počnúc od 1ho mája běžícího [1]788 roku po 3 zlr napomáhati,
do kteréhožto času prodavačka všechny povinnosti na sebe
k vybavení přijímá. Mezitím ale
Za páté sobě vzláštně obmezuje, že ta kupní summa vždy až
do smrti její za ním Martinem Kleinem pozůstati má, leč by ona
prodavačka za živobytí svého k svej potřebě něco vybrati
chtěla, což kupec vždy proti quittanci jí vydati zavázán býti
má. Pak jestli by co po smrti její z tej kupní summy vybývalo,
to na rovné díly mezi společné dítky její rozvrhnuté míti
chce. Ostatně
Za šesté kdyby mimo naděje synovi prodavačky Jozefovi
Svobodovi ten z lásky materskej na tom domě opsaný výminek pro
obydlí jeho vděčný nebyl, tehdy na vůli jemu pozůstává sobě
dle libosti jinde hoferství vzíti.
Za sedmé vynachází se čtyricet rýnských dluhů sirotkům po
Kunovském patřícího, ten dluh kupec Martin Klein na sebe
přejme a
f 443a
revers od sebe vyhotoví, však takových 40 zlr od kupní summy
těch 260 zlr sobě vyrazí, následovně jim sirotkům Kunovským
interesse spláceti povinen bude. Dálej taky kupec summu
vehrunkovú p[e]r 28 zlm obci městskej po 2 zlm ročně
k splacení na sebe potahuje. Konečně a
Za osmé prodávající strana spolu s kupcem kup a prodej
přítomný, všem ouskokům, jakkoliv by jmenované býti mohly, se
odříkajíc rozvážlivě zavírá a prodavačka povolení uděluje, by
grunt neb dům ten synovi jejímu na předcházející spůsob jménem

kupu pořadně za vlastní a dědičný připsán a právně odevzdán
byl u přítomnosti níže podepsaných svědkův.
Na zámku Strážnici dne 7ho měsíce února [1]788.
Matúš Kotlib svědek

+ prodavačka Anna ovdovělá
po Heinr. Klein
Martin Klain jakožto kupec

+ Šebestian Kaida svědek

Podle toho připisuje se grunt tento jemu Martinovi Klein od
ouřadu gruntovního za jeho vlastní, volný a dědičný.
Na zámku Strážnici dne a roku ut supra.
Johann Mihatsch gruntovní
f 443b
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 23. 1800. Prat.

383
Ingleichen haftet ob deisem Hause 30 fr, welche hier primo
loco versicheret werden, der Stadt Straßnitzer Waisenkasse
gehörig.
De sessione 30te Januarii 1801. Prat.
Item haftet 50 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, welche
hier 3tio loco vorgemerkt werden.
De sessione 8e Martii 1802. Prat.
Auf gleiche Art haftet 80 fr Stadt Straßnitzer
Waisengelder, welche hier 4to loco vorgemerkt worden.
De sessione 25te Maii 1802. Prat.
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55 Lázně městská

f 447a

Letha 1591 nadepsanou láznu Jiřík Hedrich lazebník koupil
od Jana Karáska lazebníka za summu 240 zl.
Na to jest do letha 1594 závdanku a peněz purkrechtních
vyplnil po letech 67 zl a tak ještě zuostává dopláceti od
letha 1595 placením při každých Vánocích po 8 zl summy všecký
173 zl.
Ta summa všecka náleží obci městské na rathauz podli
skoupení jí od Jana Lazebníka.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské
Václav Okáč, Matouš Sedlář, Tomáš Stolař, Ondra Zámečník
S.R.S.N.
Letha 1595, 1596 a 1597 Jiřík Hedrich položil trojích peněz
purkrechtních purg[mistru] a starším na rathauz 24 zl.
Leta 1598 položil Jiřík Hendrich peněz purgkrerchtních za
lázni purgmistru a starším na rathauz 8 zl.
Leta 1599 Jiřík Hendrich položil peněz purkrecht[ních] za
lázni k obci městské 8 zl.
Letha Páně 1600 za purgk[mistra] Martina Rožmberskýho Jiřík
Hendrich položil peněz purk[rechtních] za lázni k obci městské
8 zl.
Letha Páně 1601 Jiřík Lazebník položil za lázni za
purgmistra Pavla Hulínskýho 8 zl.
Letha 1602 se neplatilo.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jíra
Lazebník položil za lázni obci městský 8 zl.
Letha Páně 1607 v pondělí po nedě[li] Oculi za purgmistra
Bartholoměje Šlechty po smrti svrchu psaného Jiříka Lazebníka
Adam Kalina lazebník pojav manželku jeho po něm pozůstalou,

jemuž ona všecken statek svůj krom vejminky proženila, tý
lázně se ujal a že ji stavěti a platiti chce připověděl. Podli
čehož jest jemu se vším příslušenstvím k ní přináležitým za
volnou
f 447b
a svobodnou odevzdána.
Rukojmě za stavení tý lázně, placení i jiné povinnosti Jeho
[Mil]osti Pánu i obci náležité Václav Vokáč, Eliáš Telčar,
Klimek Kloboučník a Adam Hruška S.R.S.N. Stalo se letha a dne
ut s[upra].
Na tý lázni náleží obci městské předních peněz 89 zl.
A témuž Adamovi posledních peněz 181 zl.
Letha a dne svrchu psaného k žádosti téhož Adama Kaliny na
přímluvu dobrých lidí, aby snáze touž lázni opraviti a
vystavěti mohl, půjčeno jest jemu peněz obecních 20 zl, ty má
oplatiti o Vánocích příštích.
Ruk[ojmě] za to osoby svrchu psaný též R.S.N.
Těch 20 zl Adam Kalina roku 1608 zaplatil, dal na to vína
5 v[ěder] v 15 zl a dodal 1 zl.
385
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Adam Kalina
položil za lázni 5 zl.
Ty peníze nemají tu vypsány býti, nebo ne za lázni jich
položil, ale za plat z lázny. Sou za příjem a vydání platu
z lázně vypsány.
Leta Páně 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Adam
Kalina položil za lázni peněz obci městské 8 zl.
Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Margeta,
zůstalá po n[ebožtíku] Adamovi Kalinovi, položila dvojích
peněz za rok 1613 a 1614 po 8 zl – 16 zl.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Pštros,
lazebník strážnický, manžel Markyty vejš psané, položil za
láznu obci městské dvojích peněz, totiž za rok 1615 a 1616 po
8 zl hotových 16 zl.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jiřík Štros
kazebník položil za láznu obci městské 8 zl.
Ty přijal Jan Šlechta.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jiřík Štros
lazebník položil za lázen obci městské 4 tl.
Ty přijal p[an] Martin Jankho, následující purg[mistr].
f 448a
Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jiřík Pštros
lazebník položil posledních peněz za lázeň obci městské, které
svrchu psaný purgkmistr přijal 7 zl.
A tak Jiřík Pštros lazebník má touž lázen ut s[upr]a
zouplna a docela zaplacenou.
Letha 1658 dne 7. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jiříka Pštrosa
lazebníka Václav Šneller pojmouce Kateřinu, manželku po něm
pozůstalou, takovou lázni jemu i všecken statek svůj proženila

a smlouvami svadebními zadala. Kterážto se jemu za zaplacenou
a žádnému v ničemž nezávadnou připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu lázně i jiné povinnosti J.H.Mti i obecní
Nazar Gatty a Jan Tesařů SRSaNR.
Letha Páně 1710 dne 20. Januarii za purgmistra pana Jakuba
Hrdličky a spoluradních jeho tak jakož zdědíce Jan a Baltzar
Šneller po otci svém touto lázen městskú, z kterej dle
obdarování městsk[ého] obec každoročně 5 zlm platu stálého do
důchodův panských platiti má, obci pak to ti lazebníci,
kterých v tej lázni mívati budou, zasej vynahrazovati mají. I
poněvadž oni takový plat od letha 1688 obci nenahrazovali,
obec pak jej platiti a v tom velikú škodu v těch letech trpěti
musila.
f 448b
Pročež aby dálejíc obec takovej škody netrpěla, v tu věc
J[ejich] Opatr[nost] p[áni] z domluvením obce vkročili a místo
to nyní všechno pusté a na ruinu uvedené, které pro vystavení
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za 240 zlm zapsáno bylo, za 120 zlm u přítomnosti jejich
prošacovali a z nadepsaným Janem a Baltzarem computum učinili,
což se našlo, že za těch 21 roků po 5 zlm 105 zlm učiní,
z těch za 7 leth, co tam Jan Kurtz stolař bejval, 35 zlm se
defalirovalo, a tak 70 zlm, které obec za ně vyplatila a oni
jich obci vynahradit povinni bejti, se našlo. Nemajíc pak oni
možnosti, protož z těch 120 zlm, které by jim podle dědictví
jejich patřily, se defalirovaly, a tak 50 zlm toliko jim
zůstalo. Že pak ale po ty všechny letha jak oni, tak
neb[ožtík] otec jejich komínovej contributi z tej lázně
nedával a obec ju za ně oplácet musela, což za ty všechny
letha drahně by mnoho vyneslo a kdyby to oni vynahrazovat
měli, aby třikráte toliko praetensi měli, jim by na defalcati
toho
f 449a
nepostačila, však z ohledu jejich chudoby toliko 27 zlm 4 gr
2 den z tej praetensi jejich defalirovali, 22 zlm pak 22 gr a
5 den opatr[ní] p[áni] jim zanechali a z milosti na prozbu
jejich darovali, které 26 zlr učiní a jim na letha po 2 zlr
ročně platiti se má. Z kterých Baltzarovi 13 zlr 20 kr a
Janovi 13 zlr 20 kr patřiti bude, obci pak se to místo ve
120 zlm připisuje a 97 zlm 4 gr a 2 den alb již za zaplacené
se vypisují. Stalo se dne a letha ut supra.
Dne a letha ut supra položila obec městská ihned při tomto
zápisi 2 zlr, které Jan a Baltzar na svú praetensi přijali.
Letha Páně 1737 dne 12. Augusti za purgmistra p[ana]
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času při ouplnej sessi
stal se jest od purgmistra a rady následující nezměnitedlný
dokonalý prodej, totiž majíce město Strážnice lázen městskú ut
supra naproti šerhovně vedle Moravy mezi domama nynějších

sousedů Jana Beneša a Martina Krše stojící sobě od mil[ostivé]
vrchnosti od starodávna privilegirovanú vlastní, takovú ze
společného snešení purgmistra
f 449b
a rady i na místě celej obce města Strážnice prodali jsou
Ignacimu Svída, majícímu za manželku Rozinu, ceru po
neb[ožtíku] Baltzarovi Šnellerovi, za čtyriceti osm rýnských
40 kr jemu a dědicům jeho za vlastní na časy budoucí a věčné,
aby ji jako jiný městský dům aneb jak by on chtěl a jemu se
líbilo užíval a spolu měšťanem byl. A proto taky tenž kupec
Ignatzi Svída, ano všichni dědici jeho a budoucí držitelé
gruntu tohož jmenovanej lázně budou povnni všechny povinnosti
a daně jak císařské, tak městské jako jiní měšťani v tejž
ulici podle městských reparatzí a uložení nésti a vypravovati
a k tomu namísto činsu domovního a tak nazvaných vánočních
dáněk k ouřadu purgmistrovskému platu stálého ročně po dvouch
rýnských dvaceti devět krejcarů tři denáry, a sice nadvakrát,
totiž při svatém Jiří po 1 zlr 14 gr 3 den a při svatém
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Václavě po 1 zlr 15 kr platiti a odváděti povinni býti mají. A
jakož milostivá vrchnost k tejž lázni městskej dle
obvzláštního na to obdarování z lesu panského dříví suchého
tolik, kolik zapotřebí by bylo,
f 450a
dávati má a za to město do douchodu panského ročně po 5 zlr
50 kr platiti povinna jest, pročež když by takové dříví
mil[ostivá] vrchnost dávala a město je přijímalo, město za ten
plat státi má. Když by ale kupec Ignatzi Svída aneb budoucí
dědici a držitelové tej lázně takové dříví přijímali, tehdy
oni taky takové 5 zlr 50 kr do douchodu panského bez
praejudicum těch nahoře opsaných daní a povinností a mimo jich
vzlášť platiti povinni bejti mají. Podle kteréhožto od obouch
stran dobrovolného svolení a poněvadž kupec hned při zápisu na
ten kupní peníz 12 zlr položil, k tomu 24 zlr 40 kr, které
město dědicům Václava Šnellera, totiž Janovi a Baltzarovi, dle
předcházejícího zápisu vyplatiti povinno bylo, jenž díl Janův
po smrti jeho na bratra jeho Baltzara a díl Baltzarův spolu i
s tím Janovým na manželku po Baltzarovi pozůstalú Annu Marii,
ona však Anna Maria jakožto matka ceři svej a spolu zeti svému
Ignatzimu Svídovi splna jest darovala (jak toho Pavel Smaženka
od ní schválně k tomu na rathauz poslaný vysvědčil), jemu se
porazily a za zaplacené vypsaly a ostatních 12 zlr při
příštích Vánocích zaplatiti přislíbil, grunt
f 450b
ten a lázně ta se připisuje a odevzdává častěj psanému
Irgnatzimu Svídovi ze vším jejím příslušenstvím za vlastní a
dědičně zaplacený. Stalo se d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris
Weiner a p[an] Antonín Hoffman S.R.S.V.a N. Contributzi teprve

od 1ho Julii 1738 roku platit počíti má a ten přední čas za
polhocení se mu passiruje.
Dne 13. Aug[usti] 1737 k rukám p[ana] Antonína Havlíčka dle
quitanti odvedl předně Ignatz Svída 9 zlr.
Item na službě se srazilo 3 zlr.
Dne 8. Decem[bris] 1737 3 zlr.
Item ze služby 3 zlr.
Dne 15. April[is] 1738 p[anu] Antonínovi Durayovi odvedeno
6 zlr.
Summa 27 zlr.
f 451a
Přípis domu Matysovi Kaplanovi, zámečníkovi zdejšímu
Letha Páně 1750 dne 20. Februa[rii] za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a radních toho času majíce Ignatz Svída
z manželkú svojú Rozinú dům ut supra vedle Jana Tománka
z jednej a Jana Bohenky z druhej strany ležící, jest takový
z dobrej vůle Matysovi Kaplanovi, zámečníkovi zdejšímu, za
hotových osemdesáte rýnsk[ých] s tím doložením odprodal, že
sobě to od Jana Bohenky prázný místo zdýlky pět sahů a šířky
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tři sahy, pak dvorka dvě a půl sahy šířky a tolik zdýlky
k vystavení bydlení svého vyňal, na kterým místě on na svoje
outraty prodavač stavěti bude, okrom kupec jemu k tomu stavení
všechno potřebný zámečnický dílo, jakož zámky, panty ke dveřám
i do krámu
f 451b
za deset rýnských vážených schotovil a přitom kamna nově
postavil. Které stavení Ignatz Svída z manželkú svojú do smrti
jednoho i druhého svobodně užívati, v ničom povinnostech
domovních kupujícímu nápomocen býti sobě reserviruje a do
svatého Jakuba letos takové bydlení na tom pustým místě
vystaviti se zavazuje. Však kdyby to od Ignatze Svídy
vystavující bydlení skrs nešťasný oheň (co Bůch uchovej) na
skázu přišlo, tak kupec Matys Kaplan i potomci jeho neb
držitelé toho domu Ignatzovi Svídovi na vystavení Svídovýho
výminku polovic nápomocni býti mají. Jakož taky kdyby Ignatz
Svída
f 452a
z manželkú svojú se pominúti mněli, tak Matys Kaplan aneb erby
a držitelé toho domu mají Ignatzovi Svídovi ty outraty, co na
vystavení toho výminku vynaložili, dle slušnosti a nálezu
dobrýho stavení vynahradit a zaplatit. Pročeš se z
nadjmenovanýma clausulama tento dům Matysovi Kaplanovi za jeho
vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. Kupních
peněz padesáte rýnsk[ých] kupec hnedkom složil, ostatních
třiceti rýnsk[ých] když do domu vtáhne prodavačovi složiti se
zavázal, jakož taky tou z toho domu nadpředepsanú vánoční
povinnost p[e]r 2 zl 29 kr 3 den ročně k purkmistrovskému
f 452b

ouřadu mimo jiných cís[ařských] a městských povinností skládat
se obligiroval.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností p[an] Johann
Weiner a p[an] Josepf Haisik. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis France Stanislava
Leta Páně 1779 dne 29. máje za purgmistra pana Jozefa
Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož neboštík Matys
Kaplan, majstr zámečnický, prostředkem poslední vůle svej jest
naporučil, by grunt tento po smrti jeho prodán a peníze po
zaplacení dluhů p[e]r 70 zlr jakož i jiných v reště
pozůstávajících povinností a právních outrat a po odražení
záplaty od pohřebu, ostatně mimo 7 zlr, které synovi Jacubovi
jmenovitě vyplacené býti mají, mezi společné dítky, totiž
Kateřině, Rozáře, Theresii a Barboře dcerám, pak Pfilipovi
synovi v rovnosti rozvržené a vydané byly. Podle toho taky na
předcházející obyčejné prohlášení týž dům na rathúzi města
Strážnice plus oferenti et melius solventi licitando připadl
Francovi Stanislavovi jakožto zeťovi neb[ožtíka] Matyse
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Kaplana v summě dvě sta dvaceti šest rýnských. A k tomu
povinen bude kupec tenore testamenti po neb[ožtíku] Matysovi
Kaplanovi pozůstalú vdovu Annu,
f 453a
jak dlúho by ji Bůch při živobytí zachovati ráčil, v jednej
světnice, kde by se jí nejpohodlnějc býti vidělo, svobodné
obydlí až do smrti její popříti, jakož taky plac po její zboží
ukliditi. Co se ostatně výplaty tej kupní summy dotejče, komu
co vydáno a zaplaceno býti má, to inventář vyhotovený
zřetedlně proukazuje. S tím tehdy grunt ten ze vším právem,
jak předek jej užívati mohl, se jemu Francovi Stanislavovi za
jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností (mimo
kterých všech taky kupec při Vánocích při ouřadě
purgmistrovském do casse obecní 2 zlr 29 kr a 3 den skládati
každoročně, tak jak předešlí držitelé gruntu toho, se
obligiroval) se postavil pan Karel Večeřa a pan Pavel
Paravičini S.R.S.V.a N.
Přípis Kateřiny, po Francovi Stanislavovi pozůstalej vdovy
Leta Páně 1784 dne 18. Augusti za purgmistra pana Františka
Gatty a spoluradních toho času pozůstanouce po neb[ožtíku]
Františkovi Stanislav grunt ut supra, kdežto někdy lázně
bývala, dle testamentu k prodeju na dluhy odporučený, takový
poněvadž žádný jiný vícej dáti nechtěl, odprodal se Kateřině
ovdovělej Stanislavce za summu tři sta rýnských s tím

doložením, aby ona Kateřina Stanislavka všechny pozůstalé
dluhy,
f 453b
jakž takové v inventáři vzdělaném poznamenané se vynachází, na
sebe potáhla a je vyplatila. Ostatně jakož od starodávna
z gruntu toho lázně obecní bejvalého do casse purgmistrovskej
každoročně 2 zlr 29 kr 3 den se oddávalo, tak taky budoucně
držitelkyně gruntu týž 2 zlr 29 kr 3 den při ouřadě
purgmistrovském spláceti každého roku povina jest a bude.
Podle toho grunt ten z právem majícím se jí vdově Kateřině
Stanislavce za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně
připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých toho gruntu
se tejkajících povinností pan Karel Večeřa a pan František
Králík S.R.S.V.a N.
Přípis Jakuba Bouchala
Leta Páně 1786 dne 3ho měsíce června za purgmistra pana
Františka Gatty a spoluradních jeho toho času majíce pozůstalá
vdova po nebošt[íku] Františkovi Stanislav grunt ut supra
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sobě připsaný a pořadně za vlastní odevzdaný, takový grunt
když za Jakuba Bouchala koželuha, přicházejícího z Čech, se
provdala, jemu Jacubovi Bouchalovi manželi svému pod jménem
věna slíbila a zadala, však tím spůsobem, aby on manžel její
Jacub Bouchal
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ty dluhy, které ona manželka jeho jakožto vdova k vyplacení na
sebe přijala a dosavade zaplacené nejsou, totiž:
Sirotkům po Matys[ovi] Kaplan Barboře 27 zlr 35 kr 3 ½ den
a Rozáře 27 zlr 35 kr 3 ½ den,
sirotkům po Františkovi Stanislav, jmenovitě Janovi 38 zlr
15 kr 1 ¼ den, Františkovi 28 zlr 15 kr 1 ¼ den a Apoleně
38 zlr 15 kr 1 ¼ den,
pak vdově Anně po Matysovi Kaplan ještě 7 zlr, spolu
176 zlr 57 kr 2 ½ den vynášející, když by potřeba následovala,
bez všeho odtahu na hotově vyplatil a dítky i z prvního
manželstva pocházející všemožně k dobrému a spasitedlnému
vedl, řídil a o ně se staral vzláštně tak dlouho, pokudž by
sobě živnost sami vyhledávati vstavě nebyly. S tím tehdy grunt
ten i s tou do casse purgmistrovskej odvádět povinnú daní
ročně po 2 zlr 29 kr 3 den se jemu Jacubovi Bouchal za jeho
vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního
připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
král[ovských] a jiných povinností pan Jozef Dvořák a pan Jan
Němčický S.R.S.V.a N.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 82 fr 23 kr Waisengelder,
welche hier primo loco versicheret worden.

Straßnitz am 31ten Marz [1]797. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 45
einverleibten Quittung sind diese 82 fr 23 kr baar bezahlt,
folglich hierorts gelöschet worden.
De sessione 8te März 1802. Prat.
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[56] Jatky obecní
Letha 1640 za purgmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho
na gruntě aneb místě, tu kdež jatky předešlé bývaly, postaven
jest dům, kterýž začal Rudolf Hoffman stavěti, zatím
dostanouce se na ten dům Adam Raiflinger kordovaník nětco
přiopravil a ostatek, což k řemeslu kordovanickému potřebného
bylo, to jest přistaveno a z důchodů J.H.Mti ten dům aneb
místo pošacováno a prodáno jest Adamovi Raiflingerovi
kordovaníku za summu 140 zl. A poněvadž podle auscukgku
příležejícího na stavení při tomž domě za všelijaké materie
vynaložil 47 zlr 7 kr, což na moravský počet činí 40 zlm 11 gr
4 den, ty místo závdanku se jemu pasirují a do summy prodajnej
potažené býti mají, placení každoročně po 4 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení Lukáš Vaňků a Jan Pilař
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Rudlovi Hoffmanovi za postavení z gruntu světnice a nákladu
vedení podle poznamenání jeho daného náležeti bude 49 zlr,
činí na moravský počet 42 zl.
Do důchodů J.H.M. náležeti bude 57 zl 18 gr 3 den.
Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického jakož
tento grunt na díle k spuštění přicházel, aby do konce zkažen
nebyl, ouřad jej Matějovi Kouřimskému za 100 zl prodali bez
závdanku, placení roční po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti S.R.S.a N. zejména
Lorenc Musil a Lorenc Pyskovský.

Letha 1659 dne 3. Januarii za purgkmistra Jiříka
Ratibořského a spoluradních jeho po odjití Matěje Kouřimského
prodán jest ten grunth ut supra Janovi Kostkovi za summu
100 zl
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bez závdanku, platiti jej má při posudcích po 4 zl. O[devzdán]
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení i všelijaké povinnosti
panské i obecní Jiřík Pokorný a Jiřík Kopřivnický S.R.S.a V.R.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a
spoluradních jeho položil Jan Kostka za grunth svůj peněz
ročních k obci 1 zl.
Ty přijal p[an] purgkmistr ut supra do počtu svého.
Letha 1665 za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních
jeho položil Jan Kostka za grunt ut supra peněz ročních 1 zl.
Ty přijal purg[mistr] ut s[upr]a k rukám svým.
Letha Páně 1666 dne 3. Julii za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického a spoluradních jeho Jan Kostka prodal spřed psaný
grundt ze vším k němu od starodávna přináležejícím
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příslušenstvím Václavovi Petříkovi za summu prodajnú za
100 zlm. Závdanku položil 4 zl mor[avské], kteréž Jan Kostka
k rukám svým přijal, ostatní peníze ročně při držaných
posudcích po 2 zl mor[avských] platiti má. A tak jest jemu za
volný a svobodný připsán a odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení i všelijaké povinnosti
J.V.H.Mti i obecní Matouš Straka a Thomáš Šolc S.R.S.a N.R.
f 458a
Letha 1696 dne 21. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše
Šaška a radních téhož letha jakož ten grunt ut supra Kateřina
Patočková pustý a toliko holé místo zaujala a takový
vystavěla, pročež jej jakožto matka púští synu svému Jozefovi
Patočkovi v summě totiž 90 zlm, poněvadž toliko pusté místo
byl, bez závdanku, placením ročně po 2 zlm obci, jestliž žádní
nápadníci nebudú. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti p[an] Jo[hane]s
Jurásek a Frantz Vejčner SRSVN letha a dne ut s[upra].
Letha Páně 1712 dne 22. April[is] za purgmistra p[ana]
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce a držíce grunt
ut supra vd[ova] Patočková a nemohouce delejíc jej držeti,
takový prodala Václavovi Němčickému za summu hotovú 3 ½ zlr a
zasezelé rešta, které se vstahují na 4 zlr 58 kr, tak
k placení na sebe přijal. Kteréžto peníze toliko za vystavení
se počítají, grunt ale se jemu připisuje v summě tej, jak prve
byl 90 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti nápadníkům,
kteří budú, ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a
svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností
p[an] Jan Stavinoška a Lorentz Fabrici S.R.S.V.a N. Stalo se
d[ne] a letha ut supra.
Na ten rešt se jemu poráží na místě Patočkovej, že se jí
syn od obce na vojnu vzal, 1 zlm 28 gr.
f 458b
Letha Páně 1715 dne 30. Martii za purgmistra p[ana] Carla
Kayzera a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Jura
Ondřejka od Václava Němčického, takový nedadúc sobě připsati a
nemohouce s něho povinnosti zbejvati zanechal a z něj
s povolením p[ana] purgmistra zešel. I nechtíce op[atrní]
páni, aby bez hospodáře zůstával, nýbrž aby douchody jak
mil[ostivé] vrchnosti, tak i obecní zrůstly, prodán jest od
opatr[ných] pánů Martinovi Kršovi naprotiv zaplacení reštů na
gruntě tom zasezelých. Místo závdanku položil 5 zlr, které
také ihned na contrib[uci] za rok 1711 a 1712 se potahují.
Odevzdán za volný a svobodný v summě hlavní 90 zlm, kteroužto
bude povinen platiti ročně při posudcích nápadníkom, kteří se
najdú, po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys
Navrátil a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N.
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Letha Páně 1748 dne 26. Augusti za purgkmistra pana Ignatze
Pfilipa a spoluradních toho času kúpil grunt ut supra Jann
Bochenek, súkenický mejster, od vdovy Anny Kršovej za
devadesáte rýnských
f 459a
s těma na tom domě podlužnýma verunkovýma [penězi], jak takové
nahoře jmenovité jsou, kdežto ona vdova Anna Kršová bydlení
v tom domně do svej smrti sobě vyňala. Tak se takový dům
Janovi Bochenkovi za jeho vlastní a volný odevzdává.
Rukojníci za opravu gruntu a placení povinnosti p[an]
Joseph Haisik a p[an] Pavel Cigánek jsou. Jenž se stalo dne a
roku ut supra.
No 311 Milit. Conscriptions
Přípis Anny, pozůstalej vdovy po neboštíkovi Janovi Bochenkovi
Leta Páně 1773 dne 21ho dubna za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spolupánův radních jeho toho času majíce předepsaný
Jan Bochenek grunt ut supra sobě právně připsaný a docela
zaplacený, takový per pacta dotalia, které na rathúzi města
Strážnice slušně producirovala, pozůstalej vdově, poněvadž bez
dědice postupnýho zemřel, právem připadl. Podle toho taky se
jí vdově Anně Bochenkovej s tím břemenem verunkových 90 zlm
nápadníkům ut supra, kteří by se vynalezli, patřících za její
vlastní připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Ventzl Lánský a
p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Přípis Pavla Mlýnka
Leta Páně 1773 dne 22. dubna za purgmistra pana Jozefa
Křižana a spoluradních jeho toho času předstoupila na dům
radní pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Bochenkovi Anna a
tu přednesla, kterak ona ten po svém neb[ožtíku] manf 459b
želi Janovi Bochenkovi per pacta dotalia sobě připsaný mající
grunt Pavlovi Mlýnkovi za summu padesát sedum rýnských jest
odprodala, však s tou výminkú, pokavadž by jí kupec summu
kupní těch 57 zlr dokonale neodpočítal, aby ona s kupcem
v jednej světnici bez všeho ouplatku svobodné bydlení bez
překážky měla. Pročež přivolíce kupec k tomu, zvrchu psaný
grunt i s těma na něm od starodávna vězícíma verunkovýma
penězi p[e]r 90 zlm, kteréžto povinen bude platiti ročně při
posudcích nápadníkům, kteří by se vynalezli, po 2 zlm se jemu
Pavlovi Mlýnkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a
odevzdává.
Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských],
vrchnostenských i městských povinností p[an] Ventzl Lánský a
p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.
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Přípis domu Ventzla Juřického
Leta Páně 1773 dne 9ho měsíce listopadu za purgmistra pana
Ignáce Košvica a spoluradních toho času jakož jest zvrchu
psaný držitel gruntu Pavel Mlýnek od vdovy Anny Bochenkovej
grunt ut supra za 57 zlr jest koupil, však peníze prodávající
straně v termíně mezi sebú učiněným zebrati nemohl, protož
taky odprodal jej zase opáčenému Venclovi Juřickému v tej
obmezenej ceně těch padesáti sedmi rýnských, však s tímto
následujícím spůsobem, aby on Václ[av] Juřický jestliže by
hotových peněz všechných ihned splatiti nemohl (tak jak ona
vdova Bochenková sama přítomná jsouce k tomu dobrovolně
povolila), zaplatíce jistý u Abrahama Beniama vězící jí vdovy
se tejkající dluh p[e]r 20 zlr 33 kr, na ostatní jí vdově
revers vyhotovil a nanejdýl do roku a do dne vyplatil. Mezi
tím ale povinen býti má až do konečného vyplacení summy kupní
ju vdovu Bochenkovú ze sebú v jednej světnici bydlet nechati,
stůl a kamnovec železný při domu kupcovi se zanechává. Podle
toho se jemu Václ[avovi] Juřickému grunt tento i s těma na něm
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 90 zl mor[avských]
při posucích po 2 zlm k splacení za jeho vlastní, volný a
dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení všelikých povinností p[an] Carel
Večeřa a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N.
f 460a
Přípis Petra Rajského

Leta Páně 1775 dne 28. Augusti za purgmistra pana Antonína
Košvic a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní
držitel gruntu ut supra Vencl Juřický a tu přednesl, kterak on
dům ten od Pavla Mlýnka ukúpený a až na splacení summy
verunkovej dokonale zaplacený z dobrej vůle svej Petrovi
Rajskému za summu hotových peněz jedno sto rýnských jest
odprodal. Pročež grunt ten ze vším majícím právem i s tou na
něm pozůstávající summú verunkových peněz 90 zl mor[avských]
k splacení po 2 zlm ročně obci městskej patřící, poněvadž
žádný nápadník se nenachází, jemu Petrovi Rajskému se dle řádu
purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých jak
královských, tak vrchnostenských i městských povinností pan
Ignác Košvic a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u
přítomnosti obojí strany.
Přípis Matúše Gottliba
Leta Páně 1781 dne 21. Septemb[ris] za purgmistra pana Jana
Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti
nebošt[íka] Petra Rajského grunt ut supra bez hospodáře
pozůstal, kterýžto dle inven395
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táře pozůstalá vdova Dorota v summě jedno sto třiceti rýnských
na sebe přijala a synovi svému Antonínovi 57 zlr 16 kr 3 den
splatiti povinna zůstala. Poněvadž ale ona vdova provdajíce se
za Matúše Gottliba týž dům nákladem svým již opravovati
nemohla, pustila jej z čistej a dobrej vůle svej (nedajíce ho
sobě připsati) zase v tej summě, jak ona mněla, totiž za jedno
sto a třicet rýnských, manželovi svému Matúšovi Gottlieb tím
spůsobem, aby on až do přítomného času synovi jejímu
Antonínovi zasezelý na všelijaké potřeby vydal a ten jemu
synovi patřící otcovský podíl vyplatil, jakož taky ostatní
v inventáři poznamenané passiva, pak ty na gruntě tom vězící
verunkové peníze p[e]r 90 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm
ročně k obci městskej patřící na sebe přejal, u přítomnosti
jmenovaného syna Antonína jest popustila. Což když Matúš
Gottlib vše tak a nejináče vyplatit přislíbil a se zavázal,
grunt tento se jemu Matúšovi Gottlib ze vším od starodávna při
tom gruntě se spatřujícím právem za jeho vlastní, volný a
dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan
Ignác Košvic a pan Jozef Horný S.R.S.V.a Ne.
Pamět. D[ne] 2ho Novembris [1]781 položil Matúš Gottlib
pastorkovi svému Antonínovi Rajský k rukám pana purgmistra
Johanesa Ježík vejš psaných padesáte sedum rýnských 16 kr
3 den, pak i interessu se k nim přidalo dva rýnské 43 kr a
3 den, spolu tehdy šedesát rýnských, které on Antonín Rajský
za ním p[anem] Joanesem Ježíkem k pohledávání míti bude spolu

i s interessem. Zapsáno dne a roku ut supra u přítomnosti pana
Jozefa Svobody a p[ana] Antonína Ferdiniho.
J. Mihatsch, synd.
Hapothec. Ob diesem Haus haftet 30 fr Havlíčkischen
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Fundationsgeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
Stadt Straßnitz den 10ten Martii [1]795.
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(Pokračování zápisů bez hlavičky – dům na začátku Rybářské
ulice, v místě někdejšího obecního pivovaru)
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mračny a
spoluradních jeho Matyáš Voldřichů ujmouc pusté místo, kdež
někdy obecní pivovar byl, vystavíc sobě dům, kteréhožto domu
on zase prodal Valentovi Chvístkovi za summu 165 zl. Závdanku
dal ihned při odevzdávce Voldřichovi 35 zl, ostatek summy má
každoročně při posudcích po 4 zl splacovati. Odevzdán za volný
a svobodný.
Rugkojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM a
obecní všelijaké Matyáš Voldřichů a Jan Dvořáček SRSaN.
NB. Na místě gruntu 15.
Poněvadž některý grunty, které strany nestavení sirotkův
osvobozený byly, na zahradu klášterskou obrácené jsou, tehdy
jest ten dům ut s[upra] zase do toho počtu přijat a náleží na
tomž domě předních peněz obci městské 20 zlm.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka položil za grunt
svůj Valenta Chvístek 4 zl.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a za rok 1643 na obec
městskou.
Leta Páně 1654 dne 13. Februarii při držení posudkův za
purg[mistra] Jiříka Kopřivnického tak jakož jest Valenta
Chvístkův umřel a po sobě Annu manželku pozůstavil, kterou
sobě Martin Ochrasta za manželku pojal a ten grunt [ujal] za

summu 165 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu a všelijaké povinnosti p[an] Jan
Dvořák a Jan Bulík S.R.S.a N.
Leta Páně 1655 dne 12. Martii za purgkmistra Jiříka
Kopřivnického a spoluradních toho roku při posudcích znamená
se pamět, tak jakož jest Matěj Raška z gruntu v Rybářské ulici
Janovi Dvořákovi 20 zl
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položiti měl, tak jakž v rejstřích Rybářských již zaopatřeno
jest, platiti měl, takové jest Jan Dvořák Valentinovi
Chvístkovi bratru svému dobrovolně pustil. A Chvístek maje
Matějovi Raškovi z svého gruntu tak mnoho, učinil vexl
zanechajíc při něm těch 20 zl, on zase jemu Raška z své
praetensi tak mnoho upustil, kteréž se jemu nyní vypisují. A
tak on již a nyní na místě jeho Martin Ochrasta, který
manželku Chvístkovu za manželku sobě pojal, zaplaceného na tom
gruntě míti bude v summě 59 zl.
A jakož také tuto do statku Voldřichovského a již Matěje
Raška na tomto gruntě k dobírání náleželo summy 65 zl, však
předně k obci náleží 16 zl a když pro vyhoření polovici srazí,
toliko ještě 8 zl.
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Podobně Margetě, vdově po neb[ožíku] Matě[jovi] Raškovi,
náleželo dopláceti 90 zlm, ale pro zhoření srazí se polovici,
přijde jí na posledních penězích 45 zl.
Letha Páně 1666 dne 21. Maii za purgkmistra Daniele Ludvíka
Dašického a spoluradních jeho na místě Anny, pozůstalý vdovy
po nebo[žtíku] Martinovi Ochrastovi, prodali jsou dotčený dům
vejsadní se vším k němu od starodávna přináležejícím
příslušenstvím Janovi Horáčkovi za summu 150 zlm, však s tou
conditi se laciněji prodává o 15 zlm za vyhoření. Závdanku
položil při kupu 6 zlm, s toho vdova přijala 3 zlm a obec
městská 3 zlm, při s[va]tým Duše 6 zlm na dotčený spůsob ještě
dáti má, ostatní peníze každoročně po 4 zlm platiti povinen
bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu a velijaké povinnosti panské Václav
Jelínek a Jan Quejsar S.R.S.a N.R.
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Letha Páně 1666 dne 24. Julii za purgkmistra Daniele
Ludvíka Dašického Jan Horáček položil závdanku k obci městské
3 zlm a vdově Anně po Matějovi Ochrastovi 3 zlm, kteréž
k rukám přijala.
Letha Páně 1708 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana
Stavinošky a spoluradních jeho tak jakož jest tento gr[unt] ut
supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo bylo, takový
aby obec stráž[nická] se nestenčovala, nýbrž raději se

rozhojňovala a užitky jak císař[ské], panské i obecní se
rozmnožovaly, puštěn jest od ouřadu města Strážnice Mikulášovi
Štočkovi, který poněvadž jej vystavěl a náležitě zvelebil, aby
mu také dle řádu městského odevzdán byl, jest žádost složil.
Pročež se nadepsanému Miku[lášovi] Štočkovi tento dům výsadní
a šenkovní na místě rasirovaného domu výsadního Nro 15 v summě
prodajnej se připisuje, totiž v 150 zlm. Místo závdanku
vypisuje se jemu za vystavení za zaplacené a z summy hlavní se
zráží polovic, totiž 75 zl, ostatní summu platiti bude povinen
ročně
f 463a
k obci městské po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě za stavení gr[untu] a placení povinností
c[ísařských], panských, též na sirotky i obecní p[an] Philip
Černý a p[an] Jiřík Myška SRSVaN.
Na tomto domě náleží obci městské 75 zlm.
Letha Páně 1711 dne 3. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla
Kaysera a spoluradních toho času majíce Mikuláš Štoček
z gruntu ut supra ješět 75 zlm obci městskej spláceti, na
takovú pokládá při držaných posudcích 2 zlm. Stalo se d[ne] a
letha ut supra.
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Letha Páně 1716 dne 8. Junii za purgmistra p[ana] Matyse
Anderl a spoluradních toho času nemohouce gruntu ut supra
Mikuláš Štoček pro vzešlost věku držeti a z něho povinnosti
zbejvati, takový prodal jest i s tyma 2 zlm, co na něm
vyplatil, Pavlovi Klaudovi za hotových 30 zlm, kteréžto toliko
za vystavení a ty nadjmenované vyplacené 2 zlm se počítají.
Pročež grunt týž se nadjmenovanému Pavlovi Klaudovi připisuje
a odevzdává za volný a svobodný, s placením hlavní summy,
totiž ještě 73 zlm, ročně při posudcích obci městskej po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Philip
Černý a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N.
f 463b
Letha Páně 1716 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana]
Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce ukoupený grunt
[ut] supra Pavel Klauda, takový z svej dobrovolnej vůle
prohandloval Jozefovi Pechovi za grunt jeho v Bednářskej ulici
Nro 120, kterémužto dle smlúvy jejich dobrovolnej Pavel Klauda
Jozefovi Pechovi přidal 21 zlr. Kterážto smlouva a frejmark
poněvadž z obojí strany dobrovolně se jest stala, týž grunt se
připisuje Jozefovi Pechovi za volný a svobodný i s tím, co na
něm vyplaceného jest, totiž 77 zlm, ostatní pak summu, totiž
73 zlm, bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
[Rukojmě] p[an] Carel Kayzer a p[an] Ventzl Korotin
S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

NB. Týž grunt mocí zápisu nahoře jest Jozefovi Pechovi za
vejsadní připsaný.
Letha Páně 1724 dne 15. Janu[arii] za purgmistra p[ana]
Antonína Duraya a spoluradních toho času majíce grunt ut supra
Jozef Pecha za vejsadní sobě připsaný, takový pro nemožnost
svou prodal Jiříkovi Adamovičovi za hotových padesáte
rýnských. Kterýžto dům dle dobrovolnej smlúvy se jemu
Jiříkovi Adamovičovi připisuje a odevzdává za vlastní (bez
všelikých reštů jak císařských, panských i obecních až do 1ho
Janu[arii] 1724 inclusive, toliko contrib[uci] za rok 1723
k placení kupec na sebe vzal) i s tím, co na něm zaplaceného
jest, totiž 77 zlm, placením ostatní summy verunkovej, totiž
73 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu p[an] Carel Kayser a p[an] Philip
Černý.
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(Při vazbě vloženy 2 listy, které pak byly průběžně
očíslovány, obsah zápisu se netýká uvedeného gruntu.)

f 464a

Letha Páně 1697 dne 30. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho téhož letha tak jakož Matěj
Beňa půl mlejna Zámečnického od mil[ostivé] vrchnosti ukúpil,
ano také contract psaný pod secrytem mil[ostivé] vrchnosti a
podpisem vlastním od mil[ostivé] vrchnosti dosáhl, i obávajíce
se, aby takový skrze nešťasné příhody jemu k zmaření nepřišel,
před p[ana] purg[mistra] a radu celú předstoupíc šetrně žádal,
aby pro budúcí jistotu takový contract v knihy městské jemu
zapsán byl. Což J[ejich] O[patrnost] uvážíc a takový contract
dostatečný spatřili očitě, k jeho žádosti slušné se naklonili
a v tyto knihy vepsati dali. Který slovo od slova takto zní:
Letha Páně 1696 dne 26. Novembris majíce nekterý rokh Matěj
Beňa v držení půl mlýna Zámečnického níže Nových Lhotek, že
pak takový bez dovolení vrchnosti kúpil a Zámečníci teprva za
držení Matěja Beně se ohlásili i za druhých pak držitelův
mlčeli. Pročež zaujmúce se toho a maje právo k tomu vrchnost
skrze přehlídnoutí obojí strany, takového půl mlýna prodalo se
k dokonalejšímu držení
f 464b
Matějovi Beňovi, za který on 100 fr do důchodův panských
náležitě odvedl, tem pak Zámečníkom, což se jemu z milosti
pustilo, dal 50 fr podle jeho správy a při počátku, jak sobě
ujímal, jim dal podle jeho také správy 50 fr. A tak bude míti

Matěj Beňa teho půl mlýna Zámečnického ze všemi případnostmi
za 200 fr zaplaceného k jeho vlastnímu užívání, potomkům a
držitelům tohoto listu. Ročního pak platu povinen bude do
důchodu panského odváděti 4 fr a 5 kr, však porozdílně na dva
termíny, při s[va]tém Jiří 2 fr a 2 ½ kr a při s[va]tém
Václavě 2 fr a 2 ½ kr. Podobně povinen bude Matěj Beňa a
držitelé ze sekerú robot, kde se jemu od oficírův nařídí,
ročně 6 odbýt, a to jak náleží. Jestli by pak Matěj Beňa a
držitelé tou polovitz mlýna prodati mínili, kterou by pro svú
nemožnost držeti nemohli, tehdy Zámečníci do kupu předek míti
budú, však bude povinnost při mil[ostivé] vrchnosti pod
propadením toho mlýna se předně prodavač i kupec ohlásiti a o
dovolení žádati. Však toto se jak Matějovi Beňovi, tak
Zámečníkom přísně porúčí a zamezuje, aby se pokojně chovali a
jeden druhému škody nečinili, protiv čemuž jestliže by jeden
neb druhý jináče se zachoval, ten má být
f 465a
pokutovaný 50 toll do důchodův panských.
Což se pro lepší stálost a pevnost potvrzuje pečetí hraběcí
a vlastním ruky podpisem. Jenž jest datum v Strážnici dne a
letha ut supra.
Anna Kateřina hraběnka na Stráž[nici]
věrný a poslušný poddaný Matěj Beňa
400
Letha Páně 1697 dne 19. Junii za purgmistra p[ana] Jiříka
Peldřimovského a spoluradních jeho jakož při právě
purgmistrovském rozepři mezi Urbanem Zahrádkú a Kateřinú
Dojačkovú na rath[auze] m[ěsta] Stráž[nice] se vedla
v rozličných stalých dluhů se tejkajících, jakž její memorial
a jeho revers zde přiložený vysvětluje, že by ona Dojačková
témuž Urbanovi Zahrádkovi 250 ½ fr, které jí v její důležitej
potřebě zapůjčil, dlužna zůstala, v učiněném pak oučtu mezi
nimi toliko 224 ½ fr, které mu dlužna spravedlivě pozůstala,
se na sražení toho, co ona jemu oplatila, v kterýchžto
penězích majíce on sobě do fantu zadané jisté role za humny
bobalovskými ležící, jenž se Laze menují.
f 465b
(list zcela vybledlý a nečitelný)
f 466a
(pokračování předešlých zápisů)
Přípis domu výsadního Karla Čermáka
Letha Páně 1753 dne 9. Janua[rii] za p[ana] purkmistra
Henricha Vil[éma] Bartlesmana a spoluradních toho času majíce
Kašpar Čermák dům výsadní vedle Leopolda Kuče z jednej a
uličky druhej strany ležící, jest takový svému bratrovi
Karlovi Čermákovi za summu sedemdesáte rýnsk[ých] odprodal.
Pročeš nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna majícím právem
se Karlovi Čermákovi za jeho vlastní, volný a dědičný
připisuje a právně odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařských],
vrchnostenských
f 466b
i městských povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Ignatz
Pfilip. Stalo se dne a roku ut supra.
Přípis domu Bernarda Mrláka
Leta Páně 1761 dne 24. Octob[ris] za purgmistra p[ana]
Johannesa Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce Karel
Čermák dům výsadní v okršlku rynku ležící vedle Jozefa Wainera
z jednej a Leopolda Kuče z druhej strany, takový ze svej
dobrovolnej vůle Bernardovi Mrlákovi za summu jedno sto 40 zlr
odprodal s tím na něm od starodávna majícím právem. Pročež
[se] hned jmenovaný grunt Bernardovi Mrlákovi za jeho vlastní,
volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak
císarský[ch], tak pansk[ých] i obecních p[an] Jozef Křižan a
pan Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.
Summy verunkovej jest na tom gruntě 73 zl mor[avských] po
2 zlm ročně k splacení.
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Přípis domu Antonína Mrláka

f 467a

Leta Páně 1785 dne 11. měsíce července za purgmistra pana
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce neb[ožtík]
Bernard Mrlák dům ut supra do okršku rynku patřící, takový
manželce svej Maryně rozenej Bartoníčkovej k užívání a
opravování až do smrti společně s druhýma gruntami polními
jest zanechal a v pořízení její se douvěřil. Když pak nyní
jmenovaná Maryna, manželka po neb[ožtku] Bernardovi Mrlákovi,
smrtí zešla, zanechala po sobě písebné mezi dítkama svýma
učiněné pořízení jak strany majetnosti neb[ožtíka] manžele,
tak ostatní a věčím dílem jí přináležející. Podle kteréhožto
pořízení neb poslední vůli svej dům ut supra mezi jinýma
gruntami na vejš jmenovaného Antonína Mrláka odporučila, však
tím spůsobem, aby on Antonín Mrlák ty v zmíněném písebním
pořízení (které taky již v právní sílu a moc zrůstlo)
jmenovitě vystavené legata a dluhy, jichžto mimo pohřebních a
právních outrat 246 zlr vynáší, na hotových penězích co
nejdřív vyplatil. Což když vykonati on Antonín Mrlák dokonale
přislíbil, i taky summu verunkovských peněz p[e]r 73 zl
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe
přejal, týž dům se jemu Antonínovi Mrlákovi za jeho vlastní,
volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko
královských i městských povinností pan Jozef Dvořák a pan
František Králík S.R.S.V.a N.

______________________________________________________________
Město Strážnice, purkrechtní kniha pro výsadní domy, Okresní
archiv Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2011.
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L e t a

P á n ě

1 5 9 5

ve čtvrtek den středopostí
s poručení vysoce urozeného pana
pana Jetřicha z Žerotína a na Strážnici,
za plesníka Jíry Čechového a starších Pavla Plesníkového,
Šimona Jarošového, Matěje syna malého Jana, Pavla Holejch,
rybářů strážnických,
a Jana Špačka, písaře radního jejich, skrze mne
Václava Letovského, obyvatele měst[ečka] Boskovic a Ježova,
založena jsou tato registra purgkrechtní rybářská,
podle kterýchž jse co na kterém gruntě komu spravedlnosti jeho
náleží snadně vyhledá a podle tohoto indexu každej grunt jak
najíti máš, jse spravíš.

2
Grunt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Matěje Mečíře ............................
Jana Jelénky .............................
Pavla Plesníkového .......................
Eliáše Skřičky ...........................
Daniele Barčáka ..........................
Pavla Holých .............................
Jiříka Tichého ševce .....................
Martina Štočka ...........................
Jakuba Jelénky ...........................
Mikuláše Rybáře ..........................
Bartoše Špaty ševce ......................
Jana Jidáška .............................
Vaňka Koželuha ševce .....................
Jana Hospodáře ...........................
Pavla Bílka ševce ........................
Lukáše Kutějkového .......................
Doroty, vdovy po nebo[žtíku] Martinovi
Zmrzlém zůstalé ..........
Tobiáše Lánskýho ševce ...................
Jiříka Čechova ...........................
Matěje malýho Jana .......................
Šimka Jarošového .........................
Martina Fraňka ...........................
Martina Kunovského .......................

List
1
12
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221

3
1 Grunt Matěje Mečíře

f 1a

Leta Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
dlouhejch černejch v listu 64 nadepsaný Matěj Mečíř koupil ten
grunt svuoj od Daniele Šimonového za summu 65 zl. Na to jest
vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha [15]93 30 zl a
letha [15]94 zadržel 5 zl. A tak ještě počnouc od letha [15]95
při Vánocích po 5 zl rok po roku dopláceti zůstává i s těmi
zadrželými 30 zl.
Ta summa náležeti bude osobám níže psaným, a to takto:
Item Petrovi Šolcovi Němci do Veselí mimo těch 5 zl
zadrželých zůstává letha [15]95 3 zl.
Item Danielovi Šimonovi do Žeravic 27 zl. Ty jemu počnou
jíti letha 1595 při Vánocích po 2 zl a potom od letha 1596 až
do vyplnění vší summy po 5 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských
k témuž gruntu náležitých Jíra Stolař, Oldřich Krejčí a
Linhart Suchánek S.R.S.A.N.
f 1b
Letha [15]94 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz
purgkrechních Petrovi Šolcovi 5 zl.
Letha 1595 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Petrovi Němci do Veselí 3 zl
a Danielovi Šimonovi do Žeravic dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl. Sou dány Danielovi Šimonovi do Žeravic.
Leta 1597 položil Matěj Mečíř za grunt svůj 5 zl. Jsou
zanechány za rybáři s[irotkům] po n[ebožtíku] Danielovi
Šimonovým.
Leta 1598 položil Matěj Mečíř za grunt svůj 5 zl. Ty sou
dány nápadníkům Daniele Šimonovýho do Žeravic.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechovýho položila Kateřina
Mečířka za grunt ost[atních] peněz 5 zl. Ty sou dány
nápadníkům Daniele Šimonovýho do Žeravic. A tak grunt svůj
zouplna a docela zaplatila.
Letha 1604 za plesníka Eliáše Rybáře Kateřina Mečířka
prodala podsedek ut s[upr]a Martinovi Kalábovi za hotových
27 zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Pavel Roušečníků,
Martin Štoček a Bartoš Špata S.R.S.A N.

4
f 2a

Letha Páně 1613 v pondělí po s[va]tým Pavlu na víru
křesťanskou obrácení J.M. urozený pan pan Jan Fridrich
z Žerotína, pravý a dědičný pán panství strážnického, na
žádost purgkmistra a ouřadu pustiti jest ráčil nyní i na časy
budoucí a věčné k obci města Strážnice to místo pusté, ležící
podle Václava Veselskýho rybáře, poněvadž tu někdy pivovar
obecní býval, tak aby tu plac a volný přístup k vodě,
v příčinách jestliže by kdy (a čehož Pán Bůh rač uchovati)
nešťastná příhoda od ohně přišla, býti mohl. V čemž obci
městské od žádného člověka nižádným vymyšleným spůsobem a
fortelem překážka činěna býti nemá nyní i v časích budoucích.
Stalo se letha a dne nahoře psaného.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského položil za
grunt a řeku Pavel Kunovský 1 zl. Ten přijala obec rybářská,
nepřijali nic.
Pustej
Leta Páně 1639 za plesníka Ondry Eliášového položil za
grunt a řeku Pavel Kunovský 1 zl. Ten jsou přijali obec
rybářská.
K městu tento grunt náleží.

5
f 12a
2 Grunt Jana Jelénky
Letha Páně 1578 podle vyhledání knih sirotčích starejch
černejch v listu 29 nadepsaný Jan Jelének ujal ten grunth
s řekou, štěpničkou jednou, půl achtelem vinohradu v Mrhoních
i s jinejmi věcmi pozůstalejmi po nebož[tíku] Matějovi
Střelovi za summu 264 zl. Na kderéžto summě díl Margety ženy
svej porazil, totiž summy 96 zl 10 gr a ostatní summu
pastorkom svým, summy totiž 168 zl, letha 1594 docela a
zouplna zaplatil. A tak za ten grunth a jiný statek těmž
pastorkom ani žádné[mu] nic dlužen nejni a má jej docela a
zouplna zaplacenej.
Letha Páně 1599 v pátek po památce s[vatéh]o Jakuba
apoštola Páně stal se frejmark z povolením Jeho Mi[l]osti
urozeného pana pana Jana Jetřicha z Žerotína, pána dědičného
na Strážnici, mezi Janem Jelínkem a Mikulášem Rybářem o řeky
vody bez gruntu a štěpnic a roubanic, a to takový, že
nadepsaný Jan Jelínek dal své vody řeky zaplacené a žádnému
v ničemž nezávadné Mikulášovi Rybáři. Proti čemuž zase Mikuláš
Rybář dal taky své vody řeky Janovi Jelínkovi tolikýž
zaplacené a žádnému v ničemž nezávadné a k tomu ještě Mikuláš
Janovi Jelínkovi peněz hotových 31 zl přidal a on od něho je
zouplna a docela přijal. A tak z obou stran sobě ty řeky za
volné a svobodné odevzdali a mají každý tu svou řeku
zaplace[nou]. Act[um] z poručení p[ana] Jana Skřičkovského
z Pozdětína, ouředníka toho času na Strážnici, letha a dne ut
s[upr]a.
f 12b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře Jan Jelínek prodal
podsedek svůj s řekou, s štěpničkou u Háje Janovi Vaňkových za
summu 70 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má od
letha 1602 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu Filip Hoškových, Bartoš Špata,
Jan Ráček S.R.S.A.N.
Leta 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Vaňkových
za grunt Janovi Jelínkovi 3 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jan
Vaňkových za grunt Janovi Jelínkovi 2 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Vaňků za
g[runt] Janovi Jelínkovi 6 zl.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře prodán požár z řekou
a štěpničkou u Háje, zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Vaňkovým,
Janovi Matějkovýmu z Petrova za summu 60 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1606 po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volné a
svobodné.
Rukojmě Pavel Kutějků, Jan Ráček S.R.S.N.

6
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta prodán požár ut
s[upr]a z řekou, z roubaničkou u Háje a jiným k tomu
příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Matějkovým,
Jírovi Tejneckýmu za summu 60 zl bez závdanku, platiti má při
každých Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volné a
svobodné.
Rukojmě Václav Koudelka, Jíra Kratochvíle, Jan Franěk
S.R.S.N.
Na tom gruntě a říce náleží osobám těmto:
Rybářům strážnickým předních peněz za dluh neb[ožtíka] Jana
Jelénka 6 zl.
Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Jelínka, 39 zl.
Nápadníkům po neb[ožtíku] Janovi Vaňkovým posledních peněz
15 zl.
f 13a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho Justyna, manželka
Jíry Tejneckýho, prodala podsedek napřed psaný s říkou,
s roubaničkou u Háje a jiným k tomu příslušenstvím témuž
Václavovi Veselskýmu za summu 64 zl. Závdanku dáti má 4 zl a
platiti od letha 1609 po 3 zl. Odevzdáno to jemu za volné a
svobodné.
Rukojmě Martin Pikhart a Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Václav Veselský závdanek ut
s[upr]a 4 zl. Z toho dáno za dluh Jíry Tejneckého do důchodů
1 zl, Bartošovi písaři za víno 1 zl a zůstane manželce jeho
2 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Václav
Veselský za g[runt] rybářům strážnickým 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav
Veselský 3 zl. Ty přijali rybáři strážnicští.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Václav
Veselský 3 zl. Ty přijal Jan, s[yn] n[ebožtíka] Jelínka, na
díl svůj.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Václava
Veselskýho za grunt 3 zl. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka]
Jelínka, na díl svůj.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Václav
Veselský za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Jan, s[yn] n[ebožtíka]
Jelínka, na díl svůj.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Václav Veselský
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka, kteréž Jan
Jelénků přijal, 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Václav Veselský
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka, kteréž jest
Jan Jelének přijal, 3 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Svoboda
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka peněz ročních
3 zl. Ty jsou vydány Janovi Jelínkovi.
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Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s vůlí pana
ouředníka prodán jest ten grunt, kterýž po nebo[žtíku]
Václavovi Veselským pustý zůstával, Václavovi Peřinovi bez
závdanku za summu 60 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Florian Fitule a Václav Šnobl S.R.S.a N.
f 13b
Leta Páně 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Vácslav
Peřina prodal jest ten podsedek napřed psaný s říkou a
roubaničkou u Háje a jiným k tomu příslušenstvím Pavlovi
Kunovskému bez závdanku za summu 60 zl, platiti jej má
každoročně po 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Vácslav Peřina, Thomáš Nedolevek S.R.S.N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský
položil za gr[unt] a říku peněz ročních k obci ryb[ářské]
2 zl.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský
položil za gr[unt] a říku peněz ročních k obci rybářské na
místě s[irotků] nebožtíka] Jana Jelínka 2 zl.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Pavel Kunovský
položil za gr[unt] a říku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka
peněz ročních 1 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský
položil za gr[unt] a říku peněz ročních s[irotků]m n[ebožtíka]
Jana Jelínka 1 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský
položil za grunt a řeku peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka]
Jana Jelínka 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský
položil za gr[unt] a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka
1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský
položil za grunt a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka,
zůstávají za obcí rybářskou, 1 zl.
f 14a
Letha Páně 1638 za plesníka Václava Lipnického Pavel
Kunovský položil za grunt a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Jelínka, zůstávají za obcí rybářskou, 1 zl.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Pavel
Kunovský položil za grunt a řeku 1 zl. Ten přijala obec
rybářská města Strážnice.
Letha Páně 1640 za plesníka Jana Macháčkového položil Pavel
Kunovský za gr[unt] a řeku 1 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a
na obec rybářskou města Strážnice.
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Leta Páně 1641 za plesníka Jana Macháčkového položil Pavel
Kunovský za grunt a řeku 1 zl. Tento přijal plesník ut supra
na obec rybářskou města Strážnice.
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Veselského položil Pavel
Kunovský za grunt a řeku 2 zl. Takové peníze přijal Jan
plesník Veselský na obec rybářskou.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského položil tenž
Pavel Kunovský za grunt a řeku 1 zl, kteréžto za ním
pozůstávají za rok 1647.
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f 21a
3 Grunt Pavla Plesníkového
Letha Páně 1577 nadepsaný Pavel Plesníků podle zápisu knih
starejch sirotčích černejch v listu 26 a 27 přijal ten grunt i
s řekou po smrti otce svého v dílu svém v 100 zl. A tak za něj
žádnému nic dlužen nejni.
Leta 1596 Pavel Plesník nahoře psaný umřel, podsedek
s říkou v pátek po památce Proměnění Krista Pána, též ze
čtvrtí roli v sedlském poli, z loukou orací, z rolí krajinou
nad Bobálovem, z štěpnicí starou nad panskou při Moravě,
z štěpnicí na Lideřovsku, z roubanicí horní nad Žabným,
z štěpnicí při Bakovsku, též i z jednou zahrádkou zelní
prodáno z poručení J.M. Páně za ouředníka Šťastného Matušky
Eliášovi Rybáři za summu 515 zl. Závdanku dáti má o Vánocích
letha [15]96 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 rok
po roku pořadně při Vánocích po 30 zl až do vyplnění summy ut
s[upra].
Zaručil rukojměmi za stavění i za placení, opravu gruntu i
povinnosti panské zejména tyto: Matěje[m] Malejch, Šimke[m]
Rybáře[m], Pavle[m] Holejch, Martine[m] Ševce[m], Mikoláše[m]
Rybáře[m] S.R.S.A.N.
Odevzdáno to jemu za volné a svobodné u přítomnosti p[ana]
ouředníka nahoře jmenovaného.
Letha [15]96 o posudku položil Eliáš Rybář závdanku 100 zl.
Letha [15]97 o posudku položil ročních peněz 30 zl.
f 21b
Leta 1598 položil Eliáš Rybář za statek svrchu psaný
s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 30 zl. Act[um] za Jiříka
Čechovýho plesníka.
Leta [15]99 za Jiříka Čechovýho plesníka položil Eliáš
Rybář za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla
Plesníka 30 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Eliáš Rybář za
statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
30 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil týž Eliáš
Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Plesníka 30 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Eliáš Rybář
trojích peněz za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Plesníka 90 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta podle rozdílu
statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře Anna, manželka po něm
zůstalá, ujala podsedek svrchu psaný i s řekou, z rolí pod
rybníkem petrovským, z štěpnicí nad Žabným, s půl štěpnicí za
Starým městem a se 2 krávami za summu 372 zl. Z toho sobě
srazila dílu svého 68 zl 26 gr 5 den, zůstává dopláceti 211 zl
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3 gr 2 den, placením při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdáno
jí to za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Pikhart, Blažej Sedlář, Jakub Chácha, Lukáš
Všetička, Florian Budínský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto osobám:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka předních peněz
120 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře naposledy 33 zl 26 gr
5 den, placením ut s[upr]a.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Pavel
Pikhart na místě Anny manželky své za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka 5 zl.
f 22a
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel
Pikhart i za rok 1609 dvojích peněz 10 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel
Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za řeku 10 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel
Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za řeku 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Pavel Pikhart na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za g[runt] 10 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Pavel
Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za grunt
10 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Pavel Pikhartů
položil těm s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za grunt
peněz ročních 10 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Pavel Pikhartů
položil za statek převzatý i za grunt na s[irotky] n[ebožtíka]
Pavla Plesníka 10 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Pavel Pikhartů
položil za statek převzatý a za grunt 10 zl. Ty sou vydané na
s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Pavel Pikhart
položil za statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše
Rybáře peněz 10 zl.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho po smrti
neboštíka Pavla Pikharta prodán jest tento podsedek požár
s říkou, z štěpnicí nad Žabným, včelínem nad Jašavou a zelnicí
v Písečnici Matějovi Venkulovi za summu 150 zl bez závdanku a
platiti jej má po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Václav Koudelka a Šimek Masař S.R.S.a N. Při
nejprvnějších posudcích místo závdanku položiti má ten Matěj
Venkule ročních peněz 8 zl.
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Letha 1623 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest tento
požár s řekou a s nadepsaným příslušenstvím prodán byl
Matějovi Venkulíkovi, ten nemoha více toho pro nedostatek
zdraví svého v držení býti a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu
vykonávati, pustil jest to vše Janovi Zachovému bez závdanku
za touž summu 150 zl, placením po 5 zl a místo závdanku má
položiti při s[vaté]m Duše 8 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě Václav Koudelka a Mikuláš Tichý S.R.S.a N.
f 22b
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Jan Zachů
položil za grunth peněz, kteréž závdanku položiti měl, 8 zl.
Z těch peněz dáno Davidovi Poláchovi Židu na dluh jemu povinný
5 zl a za obcí rybářskou zůstává 3 zl. Takové 3 zl jsou
vypůjčeny na zpokojení dluhu obecního do Nosislavě.
Letha 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Zachů položil
za grunth peněz ročních 4 zl. Ty přijal Ondřej Koválovský do
Nosislavě na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Ty přijal Ondřej
Koválovský do Nosislavě.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků
položil za gr[unt] a říku peněz ročních Ondřejovi Koválovskému
do Nosislavě 4 zl.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Jan Macháčků
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 3 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků
položil za gr[unt] a říku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě
peněz ročních 3 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského týž Jan Macháčků
položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě
peněz ročních 3 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků
položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě
peněz ročních 3 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků
položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě,
kteréž on přijal, 3 zl.
f 23a
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnicského Jan
Macháčků položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do
Nosislavě, kteréž on přijal, 3 zl.
Letha 1638 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků
položil za grunt a řeku peněz 4 zl. Ten přijal Ondřej
Koválovský.
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Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového skoupil jest
slovutný p[an] Martin Mráz, měštěnín, spoluradní a ten čas
senora slavného kůru literáckého města Stráž[nice] ty peníze,
kterékoliv Ondřejovi Koválovskému náležely, ku kůru
literáckému, totiž 85 zl za hotovou summu jeden každý zlatý
mor[avský] po 8 gr bílých. A tak tenž Ondra Koválovský nic
více na tom gruntě nemá. Dat[um] letha a u přítomnosti stran.
Téhož letha za plesníka ut s[upr]a položil Jan Macháček
ročních peněz za gr[unt] a řeku 6 zl. Ty přijal p[an] Martin
Mráz, senor ut s[upr]a na kůru literáckém, za rokh 1639 a
1640.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového položil Jan
Macháček ročních peněz za grunt a řeku 2 zl. Ty přijal p[an]
Martin Mráz, senor ut su[pra] na kůru literáckém.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Macháček
položil peněz ročních za gr[unt] a řeku 2 zl. Ty přijal p[an]
Martin Mráz segnor ku kůru literáckému.
f 23b
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Veselského položil Jan
Macháčků za grunt a řeku 2 zl. Takové peníze přijal pan Martin
Janko, a to k kůru literátskému.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Jan
Macháčků prodán jest ten grundt z řekú, štěpnicí a včelínem od
obci rybářské Pavlovi Branickému za summu bez závdanku podle
starých prodají, jmenovitě 150 zl, placení ročně ku kůru
literácskému, čeho se vynalezlo, a přední peníze jíti mají po
5 zl. A místo závdanku nyní položiti má 3 zl, které za túž
obcí zůstávati mají a p[anu] Martinovi Jankovi, senoru
literáckému, mají odevzdané býti. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukojmě Václav Měšťánek a Petr Měšťánek S.R.S.A.N.
(Na přiloženém lístku:)
A[nn]o 1642 za rok 1641 při posudcích dne 26. Feb[ruarii]
přijal jsem od Jana Macháčkového za grunt na skoupené peníze
na tomž jeho gruntě k kůru literátskému od Ondry Koválovského
z Nosislavi 2 zl m[oravské], mohou jemu vepsány býti do
rejster. Actum letha a dne ut sup[ra].
Martin Mráz, m[anu] p[rop]ria
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4 Grunt Eliáše Skřičky

f 31a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých sirotčích v listu
40 nadepsaný Eliáš Skřičků přijal ten grunth i z řekou na díl
Anny manželky svej, někdy ženy Václava Plesníka, v summě
100 zl. Za kderýž žádnému nic dlužen nejni a má jej zouplna a
docela zaplacenej.
Leta 1596 v pátek po památce Proměnění Pána Krista prodal
Eliáš Rybář podsedek svůj s štěpnicí podle p[ana]
Břeclavskýho, z klučovaninou a loukou na Velkej Matoušovi
Ráčkovi za summu 400 zl. Závdanku jemu leta [15]96 Matouš
Ráček Eliášovi položil 50 zl a ostatek platiti má od leta
[15]97 počnouc pořadně po 25 zl až do vyplnění summy.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské
tito: Matěj Malých Jana, Šimon Sládek, Voldřich Krejčí, Matěj
Sedlář S.R.S.N. Odevzdán za volný a svobodný za úředníka pana
Šťastného Matušky.
Leta [15]97 položil Matouš Rybář Eliášovi Rybáři za grunt a
říku i statek od něho ukúpený 25 zl. Ty přijal Eliáš Rybář.
f 31b
Leta 1598 svrchu psaný podsedek z řekou, z štěpnicí podli
p[ana] Bředslavského, z klučovaninou po smrti Matouše Ráčka
nápadem připadl Janovi Ráčkovi, bratrovi jeho vlastnímu. A
jakož týž n[ebožtík] Matouš na tom gruntu 75 zl zaplatceného
jměl, ty taky Janovi připadají, toliko což ještě za to
doplátceti pozuostává, to Jan Ráček doplatiti povinen bude,
platcením od leta 1598, jakž napřed zápis ukazuje.
Více jemu připadl achtel vinohradu v Dolní hoře zaplatcený
ve 100 zl a svršky jmenovitě: plášť, kabát podšitý a druhý
nepodšitý, polštář, mříže dvě, jedna napravená a druhá
neopravená, svinskýho dobytka šestero, poplav a jádro, žita
41 kop, vína 5 věder a jiné věci taky k sobě přijal.
Téhož letha položil Jan Ráček za grunt ut s[upr]a Eliášovi
Rybářovi 25 zl.
Rukojmě za doplatcení summy Martin Štoček, Jíra Tichý,
Bartoš Špata, Dobiáš Lánský S.R.S.N.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Jan Ráček za
grunt ut s[upr]a Eliášovi Rybářovi 25 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Jan Ráček prodal
podsedek z řekou, z štěpnicí podle pana Břeclavského orací
v Hačkách Šimkovi Rybáři za summu 425 zl. V závdanku jemu dal
podsedek svůj zaplacený a štěpnici Matoušovskou u Jašavy
v 100 zl
f 32a
a peněz hotových jemu k tomu přidal 50 zl. Zůstává dopláceti
Šimek 275 zl, placením od letha 1600 po 25 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Jana Malých, Mikuláš Rybář S.R.S.A N.
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Téhož
Eliášovi
Letha
Eliášovi
Letha
Eliášovi
Letha
Eliášovi

letha a za plesníka ut s[upr]a
Rybáři 25 zl.
1601 za plesníka Eliáše Rybáře
Rybáři 25 zl.
1602 za plesníka Eliáše Rybáře
Rybáři 25 zl.
1603 za plesníka Lukáše Rybáře
Rybáři 25 zl.

Šimek Rybář položil
položil Šimek Rybář
položil Šimek Rybář
položil Šimek Rybář

Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře podle rozdílu statku
n[ebožtíka] Šimka Rybáře Staňa Rybář na díl Mandy manželky své
ujal podsedek z řekou, z rolí a z štěpnicí podle p[ana]
Břeclavského i s tím, což na něm zaplaceného jest, též
z štěpnicí u Hatí a z dobytkem svinským v summě 295 zl. Z toho
sobě srazil dílu svého po Mandě manželce své 90 zl 10 gr
4 ½ gr 2 vídenský a tak dopláceti zuostává mimo poražení dílu
své manželky ještě 204 zl 9 gr 3 den, placením každého roku
při Vánocích po 25 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné.
Rukojmě Simeon Blanařů, Martin Pikhart, Václav Kalný,
Florian Budínský S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře předních peněz 175 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Rybáře naposledy 29 zl 9 gr
3 den.
f 32b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho položil Staněk
Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše
Rybáře 10 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Staněk
Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše
Rybáře 10 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Staněk
Rybář za statek na si[rotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 5 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky položil Staněk
Opavský za grunt 10 zl. Přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka]
Eliáše Rybáře.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Staněk
Opavský za grunt, přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše
Rybáře 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Staněk Opavský za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 10 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Staněk
Opavský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 10 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Staněk Opavský
položil za grunt peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře
10 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Staněk Opavský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz
ročních 5 zl.
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Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Staňa rybář Opavský
položil za grunt a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře
5 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Staněk Opavský rybář
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře
8 zl.
Letha 1624 za Václava Lipenskýho, ten čas plesníka, Staněk
Opavský prodal jest podsedek požár z řekou a ze dvěma
štěpnicemi, totiž jednou podle pana Bředslavského a druhou u
Hatí, Pavlovi Slováčkovi za summu 260 zl. Závdanku Pavel
Slováček položil 15 zl a ostatek platiti má po rocích po 5 zl.
Odevzdáno jemu to vše za volné a svobodné.
Rukojmě Václav Šnobl a Václav Peřina S.R.S.a N.
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho po smrti Pavla
Slováčka s povolením pana ouředníka prodán jest ten podsedek
požár z řekou a ze dvěma stěpnicemi podle ut s[upr]a zepsání
Urbanovi Jarošovi za summu 260 zl. Závdanku položil 6 zl a
ostatek platiti má ročně po 5 zl. Odevzdáno jemu to vše za
volné a svobodné.
Rukojmě Jan Raška, Tobiáš Nedolevek S.R.S.a N.
Ten závdanek 6 zl přijal Šimon Tesařů, toho času
purg[mistr] města Strážnice, do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka
Kunčického, co bylo odvodu od neb[ožtíka] Staňka Opavského za
štěpnici, kterouž byl neb[ožtík] Staněk Blažkovi podstavil,
jakž ta podstávka při rejstřích hájenských zapsána byla.
f 33a
Letha Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického Urban Jaroš
položil za grunth a říku ut s[upr]a 5 zl. Ty jsou vydány
ouřadu města Strážnice do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka
Kunčického za podstavenou štěpnici, jakž napřed toho
ponavrženo jest.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Z toho vydáno
ouřadu města Strážnice do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka
Kunčického 4 zl a Ondra Eliášů na díl svůj přijal 1 zl.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Ty přijal
Ondřej, s[irotek] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.
Letha 1632 za plesníka Václava Lipnického Urban Jaroš
položil Ondrovi Eliášovému za gr[unt] a říku 4 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš prodal
ten grunt s řekou a se dvěma štěpnicemi Janovi Veselskému za
summu 260 zl. Závdanku dal 6 zl, kterýž Ondra Elišů přijal, a
platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdáno jemu to vše za volné a
svobodné.
Rukojmě Jan Dub a Jiřík Koblížek S.R.S.N.
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Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský
položil za grunt a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský
položil za grunt a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský
položil za gr[unt] a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
f 33b
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Jan Veselský
položil za gr[unt] a řeku, ty přijal Ondra Eliášů, 3 zl.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský
položil za grunt a řeku 3 zl. Ty přijal Ondra Eliášů.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Veselský
položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský
položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský
položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský
položil za gr[unt] a řeku peněz ročních 5 zl. Ty jest přijal
Ondra Eliášů.
Letha 1647 za Jana Veselského plesníka položil Jan Veselský
za grunt a řeku 5 zl. Ty přijal Ondra Eliášů k své ruce.
Letha 1648 za plesníka Pavla Kunovského položil Jan
Veselský za grunt a řeku peněz ročních 3 zl. Ty přijal Ondra
Eliášů z Petrova.
f 34a
Letha Páně 1652 za plesníka Václava Měšťánka Jan Veselský
položil za grundt svůj a přijal Ondra Eliášů z Petrova 2 zl.
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5 Grunt Daniele Barčáka

f 41a

Letha Páně 1587 nadepsaný Daniel Barčák přijal ten grunth i
z řekou podle poručenství Zuzanny mateře své a má jej docela a
zouplna zaplacenej a žádnému nezávadnej.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka podle rozdílu statku
neb[ožtíka] Daniele Barčáka Johanka, vdova po něm zuostalá,
ujala na díl svůj podsedek požár s řekou, též s achtelem
vinohradu v Dolní hoře, s štěpničkou za mlejnem, též
s hotovými penězi v summě 202 zl 20 gr. Z toho sobě srazila
dílu svého 153 zl, zůstává dopláceti sirotku 49 zl 20 gr,
placením při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdáno jí to za
volný a svobodný.
Rukojmě Martin Pikhart, Jíra Chmelek, Pavel Pikhart, Jan
Kavoň S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Václav Kalný
položil za grunt na místě Johanky manželky své s[irotku]
n[ebožtíka] Daniele Barčáka 6 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky položil Václav
Kalný na místě Johanky manželky své za grunt na s[irotka]
n[ebožtíka] Daniele Barčáka 7 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav
Kalný na místě Johanky manželky své za grunt na s[irotka]
n[ebožtíka] Daniele Barčáka 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav
Kalný za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
10 zl.
f 41b
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky Václav Kalný prodal
grunt svůj i z říkou Václavovi Lipenský[mu] za summu 50 zl.
Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po
4 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukojmě za opravu i placení a povinnosti JM Páně Jan
Ištvan, Florian Budínský S.R.S.N.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky položil Václav
Lipnický za grunth na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
4 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Václav Lipnický
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka 4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Václav
Lipnický za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele
Barčáka 4 zl.
A tak již z tohoto podsedku peníze půjdou Johance Barcáčce
až do zaplacení jeho.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Václav Lipnický
položil za grunt Johance, s[irotku] n[ebožtíka] Daniele
Barčáka, 4 zl.
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Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Václav Lipnický
položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
3 zl. Ty přijala Johanka Barcáčka.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Lipnický
položil za grunt a říku na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele
Barčáka 3 zl. Ty jsou vydány Johance Barcáčce.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Václav Lipnický položil
za gr[unt] a říku na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
3 zl. Ty sou vydány Johance Barcáčce.
Letha Páně 1628 za plesníka Vácslava Lipnického týž Vácslav
Lipnický prodal ten grunth ut s[upr]a požár z řekou Vácslavovi
Peřinovi bez závdanku za summu 50 zl, platiti jej má
každoročně po 2 zl. Odevzdáno jemu za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Pavel Kunovský a Jan Raška S.R.S.N.
f 42a
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina
položil za gr[unt] a říku 2 zl. Mají vydány býti do Přerova,
nepoloženy.
Pustý
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského týž Václav
Lipenský prodal grunt pustý místo Jiříkovi Koníčkovi za summu
hotovou za 7 zl m[oravských] 8 gr 4 den. Je jemu odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Šlechta a
Pavel Dluhoš S.R.S.A neroz[dílnou]. A tak má ten grunt
zaplacený.
Václav Lipenský přijal svrchu psané peníze 7 zl 8 gr 4 den.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového z povolení
uroz[eného] p[ana] Jana Kluega z Erenwaldu, toho času
ouředníka hrabství strážnického, jest ten zvrchu psaný
podsedek ze vším k němu od starodávna příslušenstvím Jiřík
Koníček prodal Janovi Šiškovi za summu hotovou 50 zl. Odevzdán
za volný a svobodný i zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i
obecné Tobiáš Grešel a Jiřík Koníček S.R.S.a N.
Letha Páně 1641 dne 24. Junii za plesníka Jana Macháčkového
a k němu přidaného Jana Veselského prodal Jan Šiška grunt
svuoj z povolení uroz[eného] p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu,
toho času ouředníka hrabství strážnického, Jiříkovi Urbanovi
soukeníkovi za summu 70 zl. Závdanku položil 25 zl, kteréž
peněz přijal Jan Šišků,
f 42b
ostatek Jura Urban má pokládati po 15 zl počna od letha 1642.
A tak jest jemu odevzdán za volné i svobodné.
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Rukojmě za povinnosti J.M. hraběti i obecní Tomáš Bulík a
Jan Dvořák S.R.S.a N.
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Macháčkového položil Jiřík
Urbanů za grunt peněz hotových podvakráte položených 18 zl.
Takové peníze přijal k sobě Jan Šiška.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského prodal Jiřík
Urbanů grunt svůj z povolením pana Jana Kluga z Ehrenwaldu,
ten čas ouředníka panství strážnického, Bartolomějovi Pejdovi
za summu tak jakž jej byl sám ukoupil, totiž za 70 zl, placení
ročně po 3 zl. Závdanku mu položil 6 zl, které tenž Jíra Urban
přijal a cokoliv na něm Janovi Šiškovi, tak i to nápadníku
dopláceti přijde, to vše tenž Jiřík Urbanů pokojiti a
zpravovati povinen bude. A tak jest jemu odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Jiřík Urbanů a Jan Hlučínský S.R.S.A.N.
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6 Grunt Pavla Holých
Letha Páně 1572 podle zápisu knih starých sirotčích
červenejch v listu 18 nadepsaný Pavel koupil ten grunt i
z řekou po nebožt[íku] otci svém za summu 60 zl, tu summu jest
všecku i s poražením dílu svého vyplatil. A tak žádnému za něj
nic dlužen nejni.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky prodán podsedek
z řekou, zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Holým, Johance,
pozůstalé vdově po něm, za summu 90 zl. Místo závdanku srazila
sobě dílu svého 35 zl 5 gr 4 den a tak zůstává dopláceti mimo
poražení dílu svého sirotkům summy 54 zl 24 gr 3 den, placením
od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Bartoloměj Šlechta, Daniel Mazánků S.R.S.A.N.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položila Johanka za
podsedek a řeku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře prodali rybáři a
plesník řeku ut s[upr]a řeku ze všemi pasekami, kteréž k ní od
starodávna přináleží, Samuelovi Nymburskýmu za summu 90 zl.
Závdanku položil 6 zl 15 gr, ten přijal Daniel na díl Johanky
na dluh její, kterýž jemu dlužna byla, ostatek platiti má od
letha 1606 při Vánocích po 5 zl.
f 51b
Odevzdáno za volné a svobodné.
Rukojmě za opravu a placení Jan Ráček, Zachariáš Bílků
S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne ut
s[upr]a.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Samuel Nymburský
z tohoto gruntu ušel a jest s dovolením vrchnosti puštěn
Florianovi Budínskýmu na tu summu a placení, jakž napřed
doloženo jest, aby jej sobě doplatil. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Lukáš Všetečka S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Florian
Budínský za podsedek a říku 2 zl. Ty sou dány do statku
neb[ožtíka] Pavla Holého.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Florian
Budínský za podsedek a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Holého 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florian
Budínský za rok 1610 dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Pavla Holého 8 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky Florian Budínský
prodal grunth svůj i s říkou Adamovi Čudnekovi z Bohumína za
summu 90 zl. Závdanku jemu (dal) 19 zl 15 gr, ostatek platiti
má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
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Rukoj[mě] za opravu i povinnosti JM Páně Martin Pikhart,
Staněk Opavský S.R.S.N.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil Adam Čudnek za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 3 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Adam Čudnek
na s[irotky] n[ebožtíka] za g[runt] 7 zl.
Leta 1614 za plesníka Floriana Fitule Adam Čudnek položil
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Leta 1615 za téhož plesníka Adam Čudnek položil za grunt
5 zl.
f 52a
Leta Páně 1615 den památný svaté panny Kateřiny Adam Čudnek
Bohumínský prodal grunt svůj s říkou Janovi Svobodovi za summu
90 zl. Závdanku dal jemu Jan 15 zl, placením ročně po 5 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti panské i
obecní Šimon Hrázný a Jan Fitule S R S N. Stalo se s povolením
pana ouředníka za plesníka Floriana Fitule.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Jan Svoboda
položil za grunt a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého
5 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody týž Jan Svoboda
položil za grunt svůj a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Holého 5 zl.
Letha 1618 Jan Svoboda za svého plesnictví položil za grunt
svůj a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holýho 5 zl.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho prodán jest
grunt požár z říkou, pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi
Svobodovi, za summu 90 zl bez závdanku a platiti ji má po
4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní
Daniel Malířů a Matěj Vinkule S.R.S.a N.
Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho týž plesník
s povolením pana ouředníka prodal jest tento grunt požár
s řekou po nebo[žtíku] Janovi Svobodovi zůstalý Jiříkovi
Koblížkovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má při každých
posudcích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu, povinnosti panské i obecní Jan
Zachariáše Macháčkového a Václav Šnobl S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 4 zl 15 gr. Ty přijal
Petr Hodoňský na díl manželky své.
Leta 1632 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek
položil Petrovi Hodoňskému za gr[unt] a říku 3 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek
položil Petrovi Hodoňskému za gr[unt] a říku 1 zl 15 gr.
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f 52b
Letha 1634 za Václava Lipenského, plesníka ut supra, Jiřík
Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za řeku a grunt peněz
ročních, kteréž on přijal, 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek
položil Petrovi Hodoňskému za grunt a řeku 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jiřík Koblížek
položil Petrovi Hodoňskému za grunt a řeku 1 zl 15 gr.
Letha 1637 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek
položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty přijala Zuzana,
manželka Jana Kučery s Petrova.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Jiřík Koblížek
položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty přijala Zuzana,
manželka Jana Kučery s Petrova.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jiřík Koblížek
položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou přijaly Zuzana,
Kateřina, Anna, každá po 15 gr.
Letha 1640 za plesníka Ondřeje Jana Macháčkového Jiřík
Koblížek položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou Ondra,
Patr a Jan Koláček po 15 gr přijali.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek
položil za gr[unt] a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou Ondra Eliášů,
Petr Hodonský a Jan Koláček po 15 gr přijali.
f 53a
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek
položil za gr[unt] a řeku peněz ročních 3 zl. Ty přijala
Zuzanna Kučerka 1 zl 15 gr a Ondra Eliášů 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského z povolením
pana Jana Kluga z Erenwaldu, ten čas ouředníka panství
strážnického, prodán jest grunt z řekou a pasečkou Martinovi
Manekovi za summu 70 zl. Závdanku položil 15 zl, kteréžto
peníze Bartl Peca přijal, placení ročně komu náležeti bude po
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Kršňák a Mikuláš Chudý S.R.S.A.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Maneka peníze roční
1 zl 15 gr. Takové přijal Ondra Eliášů z Petrova.
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7 Grunt Jiříka Tichýho ševce

f 61a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních
dlouhejch v listu 65 nadepsaný Jíra Tichej koupil grunth svuoj
od Mikuláše Mračny za summu 170 zl. Na tu summu vyplnil až do
letha [15]89 závdanku a peněz purgkrechtních 50 zl, na to
zadržel od letha [15]89 až do letha [15]94 50 zl. A tak mimo
ty zadržalé zůstává dopláceti od letha [15]95 při Vánocích rok
po roku s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny po 10 zl, totiž
70 zl.
Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž
gruntu náležitých Václav Koželuhů, Martin Štoček S.R.S.A.N.
Letha [15]94 přijato od Jiříka Tichýho na summu zadržalou
peněz, kteréž do města Strážnice panu purgkmistru Janovi
Skřičkovi odvedeny do počtu jeho 10 zl.
Letha 1595 položil Jiřík Tichý za grunth svůj peněz
purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 10 zl.
A poněvadž člověk nemožný jest a samým řemeslem se toliko
živí, budouc chudý, i aby on snážeji živnost provozovati a
grunt jistiti mohl, pustil jemu pan Jan Šponar, ouř[edník]
strážnický, placení po 6 zl.
f 61b
Letha [15]96 položil Jiřík Tichý za grunth svůj 6 zl.
Leta [15]97 položil Jiřík Tichý peněz purgkrechtních
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Leta 1598 položil Jiřík Tichý za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Mikuoláše Mračny 6 zl. Act[um] za plesníka Jiříka
Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Jiřík
Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny na rathauze
3 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 2 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jíra
Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jíra Tichý
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři
prodali podsedek požár ut s[upr]a s roubanicí za zámkem,
kteráž od starodávna k tomu podsedku přináležela, zůstalý po
neb[ožtíku] Jírovi Tichým, Lukášovi Všetičkovi za summu 53 zl
bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 5 zl.
Odevzdáno jemu to za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ráček, Florian Budínský, Blažej Sedlář
S.R.S.A N.
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Na ten svrchu psaný kup vstoupil Ondra Smejkal z Kojetína a
má za ten podsedek platiti podli zápisu ut s[upr]a.
Rukojmě Václav Veselský, Florian Budínský, Šimek Holešovský
S.R.S.A N.
letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Ondra
Smejkal za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka]
Mikuláše Mračny 2 zl 15 gr.
f 62a
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky Tomáš Zubřický na
místě neb[ožtíka] Ondry Smejkala přistoupiv na tenž grunt má
jej dopláceti podle zápisu ut sup[ra] a položil peněz za 1609
a 1610 rok peněz trojích na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Mračny 12 zl. Z toho přijal pan purgkmistr na rathauz na
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 8 zl a Eliáš Klempíř na
díl Anny manželky své, dceři tohož Mikuláše Mračny, 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky Tomáš Zubřický
prodal grunt svůj Janovi Ištvanovi za summu 93 zl. Závdanku
jemu dal 65 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení i opravu a povinnosti J.M. Páně Václav
Lipnický a Florian Fitule S.R.S.N.
Jakož náleželo Tomášovi Zubřickýmu peněz posledních 14 zl
15 gr, ty jest Janovi Ištvanovi pustil. A tak na tom gruntě on
nic nemá.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky ut s[upr]a
položil Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Mračny 4 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Ištvan
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny na rathauz
4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Jan Ištvan
obci městské, kteréž náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Mračny, za g[runt] 4 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Jan Ištvan
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl.
Ty sou odvedené na rathauz městský.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Jan Ištvan
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny
4 zl. Ty sou odvedené na rathauz městský.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jan Ištvan položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl. Ty
jsou odvedeny na rathauz městský.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Ištvan položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl. Ty
jsou vydány na rathauz města Strážnice.
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f 62b
Letha Páně 1620 za plesníka Jana Svobody prodal jest grunt
tento Jan Ištvan Mathesovi Stolaři za summu 100 zl. Závdanku
jemu dal 40 zl a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný.
Rukojmě Václav Koudelka a Martin Rotkircher S.R.S.a N.
Letha Páně 1621 za plesníka Václava Lipnického prodal jest
zase grunt tento Mathes Stolař Danihelovi Maléřovýmu za summu
100 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti jej má po 4 zl. A cožkoliv
Mathes Stolař měl na tom gruntě zaplaceného, to jest pustil
Danielovi Malíři. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Václav Koudelka a Šimek Masař S.R.S.a N.
Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho svrchu psaný
Daniel Malířů s povolením pana ouředníka prodal jest tento
podsedek Václavovi Zachariáše Macháčkového za summu 100 zl.
Závdanku jemu položil při odevzdávce 10 zl a což jest Daniel
na tom podsedku zaplaceného měl 30 zl, takové peníze jest
Václavovi pustil a ostatek dopláceti má ročně při každých
posudcích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu, povinnosti panské i obecní
Daniel Maléřů a Jan (nečitelné) S.R.S.a N.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Macháčků
položil za grunth peněz ročních k obci městské 2 zl.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Macháčků
s povolením pana ouředníka strážnického prodal ten podsedek
Mikulášovi Tichýmu za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 10 zl a
platiti jej má ročně po 4 zl a cožkoliv na něm zaplaceného
měl, totiž 32 zl, ty Mikulášovi pustil. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Vácslav Šlechta a Vácslav Macháčků S.R.S.a N.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Mikuláš Tichý
položil za g[runt] obci městské 2 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Mikuláš Tichý
položil za g[runt] obci městské, kteréž vydány 2 zl.
f 63a
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Mikuláš Tichý
položil za grunt, kteréž obec městská přijala, 2 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Mikuláš Tichý
položil za grunt obci městské, ty přijal pan purgkmistr Jiřík
Praštěk, 2 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického od téhož plesníka
Pavel Dluhoš koupil grunt za summu 100 zl, placení po 3 zl.
Závdanku položil, kteréž Václav plesník na dluhy n[ebožtíka]
Mikuláše Tichého přijal, 12 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za
placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Florian
Fitula, Jan Dub S.R.S.N.
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Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Dluhoš
položil za grunt města Strážnice k obci náležející 1 zl 15 gr.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Pavel Dluhoš
položil za grunt obci města Strážnice peněz 1 zl 15 gr.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Pavel Dluhoš
položil za grunt 1 zl 5 gr. Ty jsou přijali k obci města
Strážnice pan purgkmistr Jiřík Praštěk.
f 63b
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Dluhoš
položil za grunt 1 zl 15 gr. Ty zůstaveny za obcí rybářskou,
mají se vydati komu náleží.
Letha 1642 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Dluhoš
položil peněz ročních za gr[unt] svůj a dal v těch penězích
obúm rozdílně Anně Foltýnce 1 zl 18 gr 3 den.
Letha Páně 1644 za plesníka Jana Veselského Pavel Dluhoš
skoupil na tom gruntě peněz purgkrechtních od Ludmily,
pozůstalé vdovy po nebo[žtíku] Janovi Ištvanovi, totiž 44 zl
za summu 6 zl 4 gr 4 den. A tak Mandalena, pozůstalá vdova po
nebo[žtíku] Dluhošovi, po vyjití 10 leth bude povinna
dopláceti nápadníkům peněz ještě zasedělých 36 zl 12 gr.
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8 Grunt Martina Štočka ševce

f 71a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
černejch v listu 64 nadepsaný Martin Štoček koupil ten grunth
od Šimka Sládka za 155 zl. Na to jest vyplnil závdanku a peněz
ročních až do letha [15]93 140 zl a letha 1594 zadržel 5 zl. A
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl dopláceti
zůstává mimo ty zadržalé 10 zl.
Ta summa těmto osobám níže psaným náležeti bude i s těmi
zadržalejmi:
Item Adamovi Oustskému 11 zl.
Item Jiříkovi Hrnčířovi předních peněz 4 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských
Pavel Bílek a Jan Štoček S.R.S.A.N.
Letha [15]94 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních Adamovi Oustskému 11 zl. A tak tu žádné
spravedlnosti tenž Adam na tom gruntě více nemá.
Letha [15]95 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Jiříkovi Hrnčíři.
A tak grunt svůj zaplacenej má.
f 71b
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato ze statku
n[ebožtíka] Martina Štočka za g[runt] obci městské skoupených
peněz 7 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře prodán grunt pozůstalý
po n[ebožtíku] Martinovi Štočkovi z jednou krávú, z pasekou a
jedním (nečitelné) Lidě, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku]
Martinovi Štočkovi za summu 162 zl. Místo závdanku srazila
sobě dílu svého 18 zl 22 ½ gr a tak zůstává dopláceti mimo
poražení dílu svého summy 142 zl 7 ½ gr osobám těmto: k obci
městské 86 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Štočka 56 zl
7 ½ gr, placením od letha 1603 po 8 zl. Odevzdán jí za volný a
svobodný.
Rukojmě Martin Malíků, Jurka Švec, Jan Lazebník S.R.S.N.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položila Lida
Štočková za g[runt] k obci městské 3 zl.
Letha 1607 za plesníka Jana Štočka rybáři strážnicští
prodali podsedek požár svrchu psaný Šimkovi Holešovskýmu za
summu 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Smejkal, Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Šimek
Holešovský za grunt obci městské 2 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Šimek
Holešovský za grunt k obci městské 3 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Šimek
Holešovský za g[runt] obci městské 3 zl.
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Letha 1611
Holešovský za
Letha 1612
Holešovský za

za plesníka Vácslava
g[runt] obci městské
za plesníka Vácslava
grunt obci městské 3

Koudelky položil Šimek
3 zl.
Koudelky položil Šimek
zl.

f 72a
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položila Dorota,
vdova po n[ebožtíku] Šimkovi Holešovským, za g[runt] k obci
městské 3 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Mikuláš
Tichý, manžel vdovy výš psané, za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Mikuláš Tichý
položil za grunt peněz obci městské 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Mikuláš Tichý
položil za grunt obci městské strážnicské 3 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Tichý
položil za grunt obci městské strážnicské 3 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Tichý položil
za grunt obci městské strážnické 3 zl.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Mikuláš Tichý
položil za grunth k obci městské 3 zl.
Letha a za plesníka ut s[upr]a Mikuláš Tichý prodal ten
grunt svůj Řehořkovi Vítkovému z Veselí za summu 70 zl.
Závdanku dal jemu při odevzdávce 14 zl, ostatek summy platiti
má každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Vácslav Šlechta a Jan Dub S.R.S.a N.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Řehoř Vítků
položil za gr[unt] k obci městské 2 zl.
Letha 1632 za plesníka Václava Lipnického Řehoř Vítků
položil za gr[unt] k obci městské peněz ročních 2 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Řehoř Vítků položil
za gr[unt] k obci městské peněz ročních, které jsou na rathauz
vodeslány, 1 zl 15 gr.
f 72b
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků
položil za grunt peněz k obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Řehoř Vítků
položil za grunt peněz ročních, ty přijal k obci městské pan
purgkmistr Jiřík Praštěk., 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků
položil za grunt k obci města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků
položil za grunt a řeku k obci města Strážnice 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků
položil za grunt a řeku k obci města Strážnice 1 zl 15 gr. Ten
přijal pan purgkmistr Martin Mráz.
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Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového dostal ten svrchu
psaný grunt frejmarkem Jan Hučinský od Řehoře Vítkového na
doplacení summy, placení ročně po 2 zl. A což na něm Řehoř
Vítků měl, ty jest nadepsanému Janovi upustil a daroval.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Matouš Šašků a Václav
Šlechta S.R.S.N.
f 73a
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Hučinský
položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten jsou přijali pan
purgkmistr Jiřík Praštěk k obci města Strážnice.
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f 81a
9 Grunt Jakuba Jelénky
Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých purgkrechtních
černejch dlouhejch v listu 60 nadepsaný Jakub Jelének koupil
ten grunth svuoj z řekou od Jana Jelénka bratra své[ho] za
summu 65 zl. Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a
tak ten grunth zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře Kateřina, pozůstalá
vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Jelínkovi, prodala podsedek ut
s[upr]a z řekou i se všemi pasekami, což k ní přináleží,
Václavovi Veselskýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má
každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volný
a svobodný.
Rukojmě Jíra Kratochvíle, Jakub Chácha, Jan Fitoule
S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Janovi, synu neb[ožtíka] Jana Jelénka, podle poručenství
Jakuba Jelénka strejce jeho předních peněz 10 zl.
Kateřině, vdově po neb[ožtíku] Jakubovi Jelénkovi,
posledních peněz 40 zl.
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Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil on za
podsedek a říku 1 zl 15 gr. Náleží Janovi Jelínkovi, sou dány
do truhlice sirotčí.
Letha a za plesníka ut s[upr]a Václav Veselský prodal
podsedek svrchu psaný s říkou i s pasekami, kteréž k ní
přináležejí, Václavovi Peřinovi za summu 60 zl. Závdanku jemu
dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Franěk a Mathouš Chroust S.R.S.A N.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského Václav Peřina
prodal podsedek s říkou i s pasekami, kteréž k ní přináleží,
Janovi Kutějkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 3 zl,
ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a
svobodné.
Rukojmě Florian Fitula a Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Kutějka za grunt a říku
3 zl. Ty přijal Jan Jelínek, kteréž sou jemu poručeny od
Jakuba Jelínka strejce jeho. Zůstává se jemu ještě 8 zl 15 gr.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan
Kutějků Janovi Jelínkovi 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan
Kutějků Janovi Jelínkovi ostatní 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Kutějků
za grunt a říku Kateřině, vdově po neb[ožtíku] Jakubovi
Jelínkovi, 3 zl. Ty přijali plesník a rybářé za dluh též
Kateřiny Jelínkové.
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Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Kutějků
za g[runt] a řeku Kateřině, vdově po n[ebožtíku] Jakubovi
Jelénkovi, 3 zl. Zůstávají při rybářích, jsou tej Kateřině
Třískové od rybářův vydány.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule Jan Kutějků položil
za grunt peněz ročních 3 zl. Ty nebyly vypsané a teprve po
smrti n[ebožtíka] Bartoše písaře Martin Tříska, manžel
Kateřiny, přiznal je. U přítomnosti plesníka a starších rybářů
že jest je přiznal.
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Leta Páně 1615 v pondělí před památkou svatého Jana
Křtitele Martin Tříska, manžel Kateřiny, zůstalé po
n[ebožtíku] Jakubovi Jelénkovi, prodal všecken díl ten, což
manželce jeho náleželo (však s vůlí její), plesníkovi a
starším rybářským na obec jejich, totiž 31 zl 15 gr, za
hotových peněz 4 zl 15 gr. Kteréžto peníze Martin zouplna
přijav, již na tom gruntě nic nemá, ani žádný z potomkův jeho
nyní ani potomně.
A jakož se nachází, že jest Jan Jelínek přebral více, než
mu náleželo 15 gr, ty jest připověděl při posudku leta 1615
navrátiti.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Jan Kutějků
položil za grunt svůj obci rybářské podle prodaje ut s[upr]a
2 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Jan Kutějků
položil za grunt na obec rybářskou peněz ročních 3 zl.
Za téhož plesníka a téhož leta jakož jest Václav Veselský
na tomto gruntě a říce vydělaného měl peněz 10 zl, ty jest
prodal obci rybářské, kteréž jim na posledních penězích
půjdou. A Václav tu nic nemá.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody z poručení pana
ouředníka týž plesník a starší prodali ten grunt s říkou, po
Janovi Kutějkovi zůstalou, Janovi Fraňkovi za summu 60 zl.
Závdanku položil 1 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan
Jelínek, Václav Peřina a Jan Fitule S.R.S.N.
Letha Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením
pana ouředníka strážnického prodán jest požár s tou říkou ut
s[upr]a Petrovi Hodoňskému za summu 60 zl bez závdanku,
placením při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Václav Macháčků a Ondra Eliášů S.R.S.a N.
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Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodoňský
prodal ten požár s říkou i vším k tomu příslušenstvím
Matoušovi Havlíčkovému bez závdanku za summu 60 zl, platiti
jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, povinnosti panské i obecní Mikuláš
Lipovský a Ondra Eliáš S.R.S.a N.

Letha 1638 za plesníka Václava Lipnického týž plesník
prodal ten grunt místo pusté Matějovi Diškantovi, mistru
řemesla sladovnicského, staršímu pivovaru a důchodův JHM, za
summu 50 zl, placení ročně komu náležeti bude, totiž těch
50 zl, po 2 zl.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní i placení gruntu Jan
Macháčků a Václav Šlechta S.R.S.N.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Matěj Diškant
položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Matěj Diškant
položil za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijal plesník ut su[pra]
k opci rybář[ské].
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Letha Páně 1646 za plesníka Jana Veselského tak jakož Matěj
Diškant koupil sobě grunt místo pusté od Václava Lipnického za
50 zl, po smrti téhož Matěje Diškanta prodán jest týž grunt
Jiříkovi Urbanovi od urozeného a statečného rytíře pana Jana
Kluga z Ehrenwaldu, pana ouředníka strážnického, za summu
140 zl. Závdanku položil 6 zl, platiti má ročně po 4 zl.
Předních peněz 50 zl budou náležeti k obci rybářské a
ostatních 90 zl sirotkům po témž nebo[žtíku] Matějovi
Diškantovi. A tak jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukoj[mě] za placení a povinnosti panské a obecní Martin
Straka a Jiřík Pokořený S.R.N.
Letha 1648 za plesníka Pavla Kunovského Jiřík Urbanů
položil a vydal za grunt svůj msísto hotových peněz sirotku
Václavovi po nebo[žtíku] Diškantu na šaty a košili pláten,
které se jemu na panězích poráží 4 zl.
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10 Grunt Mikuláše Rybáře

f 91a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých sirotčích
černejch v listu 44 nadepsaný Mikuláš ujal ten grunth ze
říkou, s vinohradem v Kněhnici, štěpnicemi a roubanicemi,
pozuostalý po nebožt[íku] Jakubovi Rybáři za summu 211 zl. Na
to jest do letha [15]93 vyplnil i s poraženým dílem Lidy ženy
svej 102 zl 10 gr a leta [15]94 zadržel 10 zl. A ostatek mimo
ty zadržalé počnouc od leta [15]95 při Vánocích rok po roku po
10 zl dopláceti zůstává summy 98 zl 20 gr.
Ta summa náležeti bude, a to těmto:
Item Lidě ženě jeho podle vejminky svadební 20 zl.
Item s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Rybáře, totiž Kateřině
28 zl 10 gr.
Item Anně, sirot[ku] téhož Jakuba 60 zl 10 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Jidášek a Bartoš
Špata S.R.S.A.N.
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Letha [15]94 položil Mikuláš napřed psaný za grunth svůj
peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Mikuláš za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 10 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš za grunth svůj 10 zl.
Téhož letha [15]96 Mikuláš napřed psaný ten sobě na gruntě
svém podle nápadu a smlouvy přátelské po Anně, sirotku
n[ebožtíka] Jakuba Rybáře zemřelém, což na něho přišlo, srazil
25 zl.
Téhož letha [15]96 sobě Mikoláš srazil, což jemu manželka
jeho z té vejminky na smlúvách svadebních dobrovolně pustila,
5 zl.
Leta 1597 položil Mikoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty
jsou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Leta 1598 položil Mikuoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty
sou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za Jiříka Čechového plesníka položil Mikuláš
Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánek na díl
Kateřiny manželky své.
Více téhož leta a za plesníka ut s[upr]a položil Mikuláš
Rybář za grunt Danielovi Mazánkovi 3 zl 20 gr. A tak Kateřina
zouplna a docela díl svůj vyzdvihla.
Zůstává ještě dopláceti za ten grunt vejminky Lidy manželky
své 15 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Mikuláš
Rybář vejminky svrchu psané 15 zl. Z toho dáno Kateřině 11 zl,
Kateřině Pavla Tasovského, sestra n[ebožky] Lidy, 4 zl.
A tak grunt zouplna a docela zaplacený.
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Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Simeon Blanařů
prodal podsedek ut s[upr]a z řekou, z štěpnicí při Moravě i se
všemi pasekami, což k tomu přináleží, Janovi Fitoulovi za
summu 150 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má při
každých Vánocích po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Veselský, Pavel Černý, Jakub Chácha, Václav
Koudelka S.R.S.a N.

Letha 1607 za plesníka Václava Veselského Jan Fitoule
prodal podsedek svrchu psaný s řekou, s štěpnicí při Moravě i
se všemi pasekami, což k tomu od starodávna přináleží,
Florianovi Fitoulovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 30 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 7 zl. Odevzdáno to
všecko za volný a svobodný.
Rukojmě Florian Budínský, Staněk Opavský, Pavel Pikhart a
Šimek Hrázný S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Florian Fitoule za
grunt a říku 7 zl. Ty přijal Simeon Blanařů, náměstek
neb[ožtíka] Mikuláše Rybáře.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Florian
Fitoule Simeonovi Blanařovýmu za grunt a říku 7 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Florian
Fitule za grunth a říku Simeonovi Blanařovýmu 7 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florian
Fitule za grunt a řeku Simeonovi Blanařovi 7 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florian
Fitule Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florian
Fitule Simeonovi Blanařovýmu 7 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Florian
Fitule Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil on za grunt
svůj peněz Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Leta 1615 Florian Fitule plesník položil za grunt Simeonovi
Blanařovému do města 7 zl.
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Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Simeonovi
Blanařovému do města položil týž Florian peněz ročních 7 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Florián Fitule
položil Simeonovi Blanařovému do města Strážnice 7 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Florian Fitule položil
Simeonovi Blanařovému do města Stráž[nice] 7 zl.
Letha 1629 za plesníka Václava Lipnického Florian Fitule
položil peněz ročních 4 zl. Ty přijal Jan Malenovský, má je
dáti Aničce, manželce neb[ožtíka] Simeona Blanařového.
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Leta Páně 1630 za plesníka Jana Macháčkového s povolením
slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, toho času ouředníka
panství strážnického, Florian Fitule od podsedku ut s[upr]a
odprodal jest říku k němu předešle náležející Petrovi
Hodoňskému za summu 70 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
4 zl, ostatek summy platiti má každoročně po 3 zl. Odevzdána
jest jemu ta říka za volnou a svobodnou.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Václav
Lipnický a Jíra Koblížek S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Florian Fitule
položil za grunt peněz ročních 7 zl. Ty přijala Anna, manželka
neb[ožtíka] Simeona Blanařového.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Florian Fitule
položil za gr[unt] peněz ročních 5 zl.
Leta a za plesníka ut s[upr]a Petr Hodoňský položil za říku
Florianovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Florian Fitule
položil za gr[unt] peněz ročních 4 zl.
Leta a za plesníka ut s[upr]a Petr Hodonský položil za říku
Florianovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
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Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Florian Fitule
položil za gr[unt] Anně Simeona Blanařového 3 zl 15 gr.
Téhož leta a za plesníka Petr Hodonský položil za říku
Florianovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Frolian Fitule
položil za grunt Anně Simeona Blanařového 3 zl 15 gr.
Téhož letha a za plesníka Petr Hodonský položil za řeku
Florianovi Fitulovi peněz ročních 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Petr Hodonský
položil za řeku Florianovi Fitulovému 1 zl 15 gr.
Téhož letha Florian Fitule položil za grunt Anně Simeona
Blanařového 3 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického Florian Fitule
položil za grunt a řeku ostatních peněz Anně Simeona
Blanařového 15 gr. A tak má grunt zaplacený.
A v tom omyl jest a tak ještě na tomž gruntě dopláceti
jest, nebo se omyl stal, 5 zl, kteréžšto peníze Florian Fitule
doplatil. Ty přijala Anna Simeona Blanařového.
A tak má grunt docela zaplacený.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského jakož jměl sobě
grunt níže psaný za zaplacený odvedenej, Florian Fitule od
téhož gruntu prodal řeku Janovi Frankovému za summu 40 zl bez
závdanku, placení ročně po 2 zl. Odevzdána jemu za volnou.
Rukojmě za placení, jakož i povinnosti panské a obecní
Pavel Kunovský a Florian Fitule S.R.S.N.
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Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a Jana Veselskýho
ujal zase Florian Fitula tu zvrchu psanú řeku po odchodu
z gruntu a smrti Jana Franka, jako své vlastní a zaplacené.
Rukojmě za povinnosti panské i obecné Tobiáš Řemenář a
Pavel Vachů S.R.S.a N.
Letha 1640 za plesníka a k němu přidaného ut s[upr]a prodal
Florian Fitula zase tu zvrchu psanú řeku Václavovi Peřinovi za
summu 30 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecné Petr Hodonský a Jan Veselský S.R.S.a N.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina
položil za gr[unt] a řeku 1 zl. Ten jest přijal Florian
Fitula.
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Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina
nemohouce takovou řeku pro svou velikou nemožnost déle držeti
ani platiti, pročež ji zase Florian Fitula jako své vlastní
přijímá. Odevzdána jemu za volnou, sv[obodnou] a docela
zaplacenou.
Rukoj[mě] Adam Tesařů a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce
Florian Fitula, Dorotu pozůstalou vdovu Petr Měšťánek sobě za
manželku pojal. A tak grunt i řeka jemu odevzdána za volnou a
svobodnou a docela zaplacenou.
Rukojmě Jiřík Pokorný a Jiřík Urbanů S.R.S.A.N.
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka pozůstalá
vdova po neb[ožtíku] Florianovi Fitulovi zdědila grunt neb
podsedek s štěpnicí a roubanicí i včelami a což k tomu náleží
po manželu svém. A tak změníc stav svůj vdovský, pojala sobě
za manžela Václava Partlíčka z Peldřimova a jemu jej zavedla.
Kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný a docela
zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Jiřík
(nečitelné) a Martin Šenovský S.R.S.a N. Solutum.
Téhož dne a leta a za plesníka ut s[upr]a tak jakož k tomu
podsedku jedna řeka od starodávna náležela, kterou týž
neb[ožtík] Florian Fitule zaplacenou měl, taková jakž se
svrchu spatřuje od téhož gruntu odprodána jest a nyní se
Václavovi Chudému za 40 zl m[oravských] pouští bez závdanku,
kterou na leta po 2 zl platiti povinen bude sir[otku] Anně,
dceři neb[ožtíka] Floriana Fitule. Odevzdána jemu za volnou a
svobodnou.
Rukojmě za povinnosti a placení Mikuláš Chudý a Matěj
Šimonek S.R.S.A.N.
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11 Grunt Bartoše Špaty ševce
Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
v listu 69 nadepsaný Bartoš Špata koupil ten grunth od Jiříka
Provazníka za 110 zl. Na tu summu závdanku a peněz
purgkrechtních i s tím, což od Provazníka skoupil, až do letha
[15]93 vyplnil 36 zl a leta 1594 Šerému Židovi zadržel 6 zl. A
tak mimo ty zadržalé od leta [15]95 při Vánocích rok po roku
po 5 zl dopláceti zůstává 68 zl. Kterážto summa komuž by
náležeti měla, věděti se nemůže.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských
Martin Štoček a Jíra Tichý S.R.S.N.
Jakož jest napřed položeno, že se o tom neví, komuž by těch
68 zl náleželo, i vyhledalo se, že ta summa náleží sirot[kům]
nebožtíka Martina Kršáka ševce všech těch 68 zl. Kteráž se
jim, jakž vejše dotčeno, po 6 zl vyplniti pořadně má.
f 101b
Letha [15]94 přijal Šerej Žid od Bartoše Špaty za grunth
peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Špata za grunth peněz
purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Bartoš Špata za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Bartoš Špata za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]98 a [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil
Bartoš Špata za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Kršáka 12 zl. Z toho přijal Matyáš Prahenus purgkmistr na
s[irotky] ut s[upr]a 6 zl a Tomáš Graus purgkmistr 6 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Bartoš Špata položil
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 6 zl. Ty
přijal Martin Rožumberský, purgkmistr strážnický, na rathauz.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Bartoš Špata
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz
3 zl.
Letha 1602 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Bartoš
Špata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka dvojích
peněz na rathauz 6 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky Bartoš Špata prodal
podsedek ut s[upr]a Matějovi Dubovi koželuhovi za summu
130 zl. Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od letha
1604 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Lazebník, Kliment Kloboučník, Jiřík Medlochů
S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Matěj Dub koželuha
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 6 zl.
f 102a
Jakož náleželo Bartošovi Špatovi peněz vyplacených na tomto
podsedku summy 87 zl, takové peníze prodal Matějovi Dubovi za
hotové 32 zl. A tak Bartoš Špata na tom podsedku nic nemá.

38
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Matěj Dub koželuh
prodal podsedek ut s[upr]a Blažejovi Sedláři za summu 100 zl
bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 6 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Pavel
Nejezchlebů, Jan Fitoule S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martiana Kršáka ostatních 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Duba koželuha 95 zl, placením
po 6 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Blažej Sedlář
prodal podsedek nahoře psaný Janovi Kloboučníkovi za summu
200 zl. Závdanku jemu dal 40 zl, ostatek platiti má od letha
svrchu psaného po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thobiáš Stloup, Eliáš Telčar, Martin Rotkircher,
Jakub Adam S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a Jan Kloboučník položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 4 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan
Kloboučník za grunt dvojích peněz lonských a letoších
Blažejovi Sedláři na vejdělek jeho 4 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Jan
Kloboučník za gr[unt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář
přijal na vejdělek svůj 2 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan
Kloboučník za grunt 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář přijal na
vejdělek svůj 2 zl.
f 102b
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan
Kloboučník grunt svůj Abrahamovi a Jakubovi a Michalovi Židům,
Izáka starýho kněze synům, za summu 200 zl. Závdanku jemu dali
45 zl a což zaplaceného měl týž Jan Kloboučník 19 zl, ty zase
těmž Židům pustil, ostatek platiti mají od letha 1612 po 8 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení a opravu, povinnosti JM Pánu Abraham
Žid, bratr Jakubů, Lazar krejčí S.R.S.N.
A když koliv ten podsedek na prodaj bude, aby žádnému mimo
křesťana prodán nebyl.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky položili Židé
svrchu psaní za grunt 8 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář
přijal na vejdělek svůj 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Abraham
Izáků syn za g[runt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Duba na rathauz 6 zl a Blažejovi Sedlářovi
vydělaných 2 zl.
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Leta 1614 za plesníka Floriana Fitule Abraham syn Izáků
položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z to[ho] dáno na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba na rathauz 6 zl a Blažejovi
Sedláři vydáno 2 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Abraham syn Izáků
položil za grunt peněz ročních 8 zl. Dáno z nich na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Duba 6 zl a Blažejovi Sedláři 2 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriana Fitule Abraham syn Izáka
položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na sirotky
Matěje Duba 6 zl a Blažej Sedlář přijal 2 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Abraham syn Izáka
kněze položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho vydáno na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba do města 6 zl a Blažejovi
Sedlářovi odvedeno 2 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Abraham syn Izáka kněze
židovského položil za gr[unt] 8 zl. Z toho vydáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Duba do města 6 zl a Blažejovi Sedláři
vydáno 2 zl.
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f 111a
12 Grunt Jana Jidáška
Leta Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích černejch
v listu 38 nadepsaný Jan Jidášek ujal ten grunt po smrti
nebožt[íka] Jana Jidáška v summě 225 zl. Na to jest vyplnil
závdanku a peněz purgkrechtních i s zražením dílu Mandaleny
ženy svej 208 zl 15 gr a od letha 1591 až do letha 1595
zadržel 16 zl 15 gr, ty náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla
Sokola krejčího. A tak když ty zadržané vyplní, bude ten
grunth svůj míti zaplacený.
Rukojmě Jan Sokol Orlarius S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Jidášek za grunth svůj peněz na
zadržalou summu 6 zl. Ty jsou dány do truhlice sirotčí
předměstí strážnického na sirotky Pavla Sokola.
Letha [15]95 položil Jan Jidášek za grunth svůj peněz
purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Sokola, krejčího
na předměstí, 6 zl.
Letha [15]96 položil Jan Jidášek za grunth svůj ostatních
peněz za grunth 4 ½ zl.
A tak grunth svůj zaplacenej má.
f 111b
Letha 1597 v outerý po s[vat]é Luciji prodán grunth po
n[ebožtíku] Janovi Jidáškovi zůstalý Václavovi Kuchaři se vším
jeho příslušenstvím za summu 190 zl, id est clxxxx zl.
Závdanku hned při odevzdávce toho gruntu položil dotčený
Václav 30 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 při Vánocích
po 10 zl až do vyplnění summy nahoře psané.
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské
zejména tito: Pavel Nejezchlebů, Bartoloměj Šlechta, Bartoš
Biskupický, Jan Šrámek slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Odevzdán za volný a svobodný od Jiříka Čecha, toho času
plesníka v Rybářích.
Ta summa nahoře psaná mimo závdanek položený náleží všecka
sirotkům n[ebožtíka] Jana Jidáška spolu s macochou jejich, tak
jakž o tom obšírněji v knihách sirotčích rybářských položeno.
Leta 1598 Mandalena položila na místě Václava Kuchaře
manžela svého za grunt svůj peněz purgkrechtních na sirotky
nebo[žtíka] Jana Jidáška 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka
Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položila Manda,
manželka Václava Kuchaře, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka]
Jana Jidáška 10 zl.
f 112a
Letha 1600 za plesníka toho času Eliáše Skřičky Jan Mračnů
na místě Mandaleny manželky své prodal podsedek, zuostalý po
n[ebožtíku] Václavovi Kuchaři, Václavovi Ptákovi, mistru
sládku povivaru JM Pána strážnického, se vším k němu od
starodávna příslušenstvím za summu 210 zl. Závdanku jemu dal
38 zl, ostatek platiti má od letha 1600 při každých Vánocích
pořadně po 10 zl. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
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Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu a povinnosti panské
Jan Žamberský, Jan Pahnost, Jan Mračnů, Bartoš Pís[ař],
Martinek Duchoněk, pís[ař] důchodní, Matyáš Ostřešovský
S.R.S.N. Stalo se v outerý po první neděli po svaté Trojici
letha ut s[upr]a.
Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům]
n[ebožtíka] Jana Jidáška 140 zl.
Janovi Mračnovýmu posledních peněz mimo přijetí závdanku
32 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Václav Pták, sládek
J.M. Páně, položil za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Jidáška 10 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Václav Pták,
sládek J.M. Páně, za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Jidáška 5 zl.
Letha 1602 a 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil
Václav Pták za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška
dvojích peněz 20 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Václav Pták
za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
Letha Páně 1608 za plesníka Václava Veselského položil
Mauric Keller za g[runt] 5 zl.
Letha Páně 1609 za plesníka Václava Veselského položil
Mauric Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 5 zl.
f 112b
Letha Páně 1610 za plesníka Václava Koudelky stal se
frejmark o dům v městě ležící a grunt v Rybářích mezi Mauricem
Kellerem a Eliášem Telčarem, a to takový, že Mauric Keller dal
grunt svůj ležící v Rybářích jménem Jidáškovský za zaplacený
Eliášovi Telčarovi a k tomu jemu přidal dvě bečky vína a dluhu
Telčarového Mauric Keller Davidovi Židu Holomkovýmu strejci
55 zl zaplatiti má.
Jakož z toho gruntu ut s[upr]a náleží předních peněz
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška 85 zl a Johance a Zuzanně,
nápadnicím po neb[ožce] Mandě Gergelových, vejminky na
smlouvách svadebních 32 zl, což toho v summě učiní 117 zl,
takové peníze jakž sirotků[m] Jidáškovým, tak i nápadnicím
svrchu psaným povinen jest Mauric Keller z domu svého, kterýž
od Eliáše Telčara dostal, zaplatiti placením při každých
Vánocích od letha ut s[upr]a po 10 zl.
A tak Mauric Keller grunt ut s[upr]a Eliášovi Telčarovi
odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zaplacení summy svrchu psané při domě Maurice
Kellera v purgkrechtních rejstřích městských zapsáni jsou.
Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne svrchu psaného.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Mauric Keller
Johance a Zuzanně, nápad[nicím] n[ebožky] Mandy, sestry
jejich, podle výminky týž n[ebožky] Mandy na smlouvách
svadebních 32 zl.
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Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mauric
Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 15 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mauric
Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
f 113a
Letha Páně 1612 za plesníka Vácslava Koudelky z jistým
dovolením J.M. urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína,
dědičného pána na Strážnici, prodán podsedek svrchu psaný se
vším k němu od starodávna příslušenstvím od Eliáše Telčara
Bartošovi Biskupickýmu, písaři komornímu a sirotčímu na
Strážnici, za summu 77 zl peněz hotových. Kterýžto podsedek ut
sup[ra] Bartoš Biskupický zouplna a docela zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný má. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se
u přítomnosti obou stran a před plesníkem ut sup[ra] letha
nahoře psaného.
Letha a za plesníka ut s[upr]a já Bartoš Biskupický, písař
komorní na Strážnici, prodal sem podsedek ut s[upr]a J.M.
urozené paní paní Mariji Magdaleně Žerotínské rozené z Kunovic
a na Strážnici za summu 98 zl. Závdanku Její [Mil]ost Paní
ráčila mi dáti 50 zl a o svatých Třech králích letha 1614 při
nejprve příštích dodati Paní jmíti ráčí 48 zl. Odevzdán J.M.
Paní ten podsedek za volný a svobodný. Stalo se letha ut
s[upr]a.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitoule Její Mi[l]ost Paní
položiti ráčila za podsedek ut s[upr]a 48 zl. Ty přijal Bartoš
Biskupický. A tak ten podsedek zouplna a docela jest zaplacen.
Stalo se letha ut s[upr]a.
f 113b
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule JM urozená paní
Marie Magdalena Žerotínská rozená z Kunovic a na Strážnici
prodati ráčila podsedek ut s[upr]a, kterýž doplacený byl,
Jiříkovi Izraelovi za summu 98 zl peněz hotových. A tak Jiřík
Izrael má ten podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Stalo se 24. Januarii letha 1615.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho Jiřík
Praštěk na místě a s povolením Bratra Jiříka Izraele prodal
jest podsedek tento Šimonovi Leloutovi masaři za summu
150 zl. Závdanku dal 30 zl a platiti jej má po 10 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Šimon Tesařů, Jan Drahotušský, Martin Bendinský a
Václav Ostrovský S.R.S.a N.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového po smrti Šimona
Lelouta prodán jest ten grunt s povolením pana ouředníka
stráž[nického] Pavlovi Vachovému za s[umm]u 150 zl. Závdanku
dáti má při s[vaté]m Jiří leta 1634 8 zl a platiti jej má
ročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
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Rukojmě za placení, opravu gruntu a odbývání povinností
panských i obecních Vácslav Šlechta a Adam Tesařů S.R.S.a N.
f 114a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Vachových
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Izdrahele, ty
zůstávají za plesníkem, totiž 5 zl.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Pavel Vachových
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Izdrahele a
ty jim mají vydány bejti, totiž 5 zl.
Letha 1645 za plesníka a k němu přidaného Pavel Vachů
prodal ten podsedek Fridrichovi Bachnijovi za summu 150 zl,
placením každoročně při posudcích po 5 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Thobiáš starý Grešl a Jan Dvořák S.R.S.a N.
Ty peníze, které Pavel Vachů vyplatil, náleží do důchodů
JHM, neb on dlužen zůstal, poněvadž JHM ten dům předtím
spraviti a zase přikrývati dali, ty ostatní peníze tolikéž do
důchodů, totiž 137 zl, náležeti budou.
Pustý
Letha Páně 1653 dne 8. Julii za plesníka Václava Měšťánka
jest odprodán ten podsedek od pana Valentina Daniele Šreyera,
ten čas hejtmana panství strážnického, Isákovi Krommerovi,
Židu strážnickému, za summu 150 zl m[oravských]. Závdanku dal
ihned při odevzdávce, kteréž do důchodův na dluh Pavla
Vachového přijaté sou, totiž 20 zlm, platiti jej má každoročně
po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Samuel Puchpinder a
Marek Barch S.R.S.N.
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13 Grunt Vaňka Koželuha ševce

f 121a

Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch černejch v listu
41 a 42 nadepsaný Vaněk Koželuh koupil ten grunth od Mandaleny
macochy svej za summu 155 zl. Kderoužto summu jest docela a
zouplna leta 1580 vyplnil a žádnému za něj nic dlužen nejni.
Leta [15]99 v pondělí svatodušní z poručení J.M. Paní
plesník a rybáři prodali podsedek podli mostu, pozůstalý po
n[ebožtíku] Vaňkovi Koželuhovi, s tím humnem, což k němu od
starodávna náleží, Filipovi Hoškovému z Vrbky za summu 50 zl.
Závdanku dal 5 zl, platiti má od leta [15]99 při každých
Vánocích po 5 zl. Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka
Koželuha. Ten závdanek přijali rybáři na s[irotky] ut s[upr]a.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan
Lazebník, Jan Hospodář, Jurka Stolař, Tobiáš Lánský S.R.S.N.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Filip Hošků
za grunt závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha
5 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 4 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
f 121b
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Filip
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Filip Hošků
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a starší
prodali podsedek požár ut s[upr]a, pozůstalej po neb[ožtíku]
Filipovi Hoškovém, Mikulášovi Vodákovi za summu 20 zl bez
závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Chácha, Martin Pikhart S.R.S.A.N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Mikuláš
Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
A puštěno jemu, aby platil od letha 1609 po 1 zl za tou
příčinou, že jemu na most kus zahrádky odjato jest, až do
vyplnění summy.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Mikuláš
Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mikuláš
Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mikuláš
Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
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Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mikuláš
Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Mikuláš
Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Zuostává ještě dopláceti 14 zl. Z těch náleží Lukášovi
Vaňkovýmu 7 zl, Anně sestře jeho na předměstí 7 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Mikuláš
Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha peněz
1 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Mikuláš Vodák položil
[na] s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha za grunt 1 zl.
f 122a
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Mikuláš Vodák
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha peněz ročních
1 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Vodák
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha peněz za grunt
1 zl.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Anna, pozůstalá
vdova po nebo[žtíku] Mikulášovi Vodákovi, prodala ten podsedek
Šimonovi Jaroměřickému za summu 40 zl. Závdanku dal hned při
odevzdávce 20 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
Rukojmě Václav Koudelka a Jan Zachariáše Macháčkového
S.R.S.A.N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového prodán jest ten
podsedek požár Petrovi Hodoňskému za summu 40 zl bez závdanku,
platiti jej má po 1 zl a což na něm Šimon Jaroměřický
zaplaceného měl, totiž 20 zl, ty jest jemu upustil. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Jiřík Koblížek a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodoňský
položil za ten gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 1 zl. Ty
přijal Lukáš Vaňků.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Petr Hodonský
položil za grunt peněz ročních a ty přijal Lukáš Vaňků 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Petr Hodonský
položil za grunt a ty přijal Jan Dub na místě Lukáše Vaňkovýho
1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského co na tom gruntě
náleželo ještě dopláceti, Petr Hodonský takové peníze, jakž se
vynalezlo 12 zl, za ty jest jemu 6 zl [dal], kteréž přijal
Lukáš Vaňků.
A tak Petr Hodonský má grunt zaplacený.
f 122b
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a k němu přidaného
prodal jest Petr Hodonský tento zvrchu psaný grunt zase za
summu Janovi Šen[ovskému] 70 zl. Závdanku dal Petrovi
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Hodonskému Jan Šenovský 21 zl, ostatek summy při každých
posudcích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Petr Hodonský a Jan Chmelař S.R.S.a N.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Šenovský
položil za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Šenovský
položil za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Letha 1642 za plesníka Jana Veselskýho Jan Šenovský položil
za gr[unt] svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Item položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal plesník ut
s[upr]a na dluh za šenk vinný na rathauz města Strážnice,
kteréhožto Petr Hodonský po zběhnutí z téhož gr[untu]
reštiroval.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Jan
Šenovský, svrchu psaný grunt Martinovi Šenovskému i z loučkú
za túž summu 70 zl, tak jak prve ukoupený byl, se prodává,
platiti při posudcích ročně komu náležeti bude po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Dub a Jan Dvořák S.R.S.A.N.
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14 Grunt Jana Hospodáře

f 131a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
v listu 67 nadepsaný Jan Hospodář koupil ten grunt za 200 zl.
Na tu summu vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních až do leta
[15]94 75 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po
roku po 10 zl dopláceti zůstává summy 125 zl. Ta summy náleží
sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Zelenky ševce.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských
Mikuláš Tkadlců, Tobiáš Strejčků, David Labra, Jan Vápeník a
Daniel Bellů S.R.S.N.
Letha 1595 položil Jan Hospodář za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hospodář za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hospodář za grunt svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha 1598 položil Jan Hospodář za grunt svuoj peněz
purgktrechtních 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Jan
Hospodář za grunt svůj 10 zl.
f 131b
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář
za grunt svůj 10 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1603 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Hospodář
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta puštěno od pana
ouředníka Jírovi Chmelkovi, aby platil toliko po 5 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Jíra
Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jíra
Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jíra
Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jíra
Chmelek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Zachariáš
Macháčků, náměstek n[ebožtíka] Jíry Chmeláka, za g[runt] na
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 5 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Zachariáš
Macháčků, náměstek n[ebožtíka] Jíry Chmeláka, za grunt na
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 5 zl.
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Jakož Zachariáš Macháčků zůstával ještě za grunt dopláceti
10 zl, ty jest jemu Pavel Červenka, nápad[ník] n[ebožtíka]
Mikuláše Zelenky, za hotových 5 zl prodal a tak tu nic nemá. A
Zachariáš Macháčků má již grunt zouplna zaplacený.
f 132a
Letha 1615 za plesníka Floriana Fitoule při rozdílu statku
po neb[ožtíku] Zachariášovi Macháčkovým Jan syn jeho ujal
podsedek napřed psaný s jednou štěpnicí za pivovarem v summě
180 zl, kterouž summu jest sobě na díle svém porazil. A tak má
týž grunt zouplna a docela zaplacenej. Odevzdáno jemu to za
volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Koudelka a Jan Curyk S.R.S.A N.
Pusté
Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho Jan Zachariáše
Macháčkového prodal ten podsedek napřed psaný Ondrovi
Zedníkovi za summu 10 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
7 zl, ostatek summy platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho
[Mil]osti Páně i obecní Blažej Sedlář, Beneš Vlach S.R.S.N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Ondřej Zedník za
podsedek ut s[upr]a položil 1 zl. Ten přijal Jan Zachariáše
Macháčkového.
Leta 1630 za plesníka ut s[upr]a Ondřej Zedník prodal ten
podsedek ut s[upr]a s povolením pana ouředníka strážnicského
Adamovi Tesařovému z Lideřovic za summu 50 zl. Závdanku dal
jemu 8 zl, ostatek summy platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Mikuláš Lipovský a Jan Dub S.R.S.a N.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů položil
za gr[unt] Janovi Macháčkovému 1 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Adam Tesařů
položil za gr[unt] Janovi Macháčkovému 2 zl. Z těch 2 zl Ondra
Zedník na vydělané peníze přijal 1 zl.
f 132b
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů položil
za gr[unt] Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi na
vydělané peníze 1 zl.
Leta 1634 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů
položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi
na vydělaný peníze 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Adam Tesařů
položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi
na vydělání peněz 1 zl.
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Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů
položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a manželce neboštíka
Ondry Zedníka do městečka Velikej 2 zl.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Adam Tesařů
položil za grunt Janovi Macháčkovému a manželce Bětě na
s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zedníka 2 zl. Běta přijala 1 zl a
Jan Macháčků 1 zl.
A tak Jan Macháčků na tom gruntě nic nemá.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů
položil za grunt peněz 1 zl 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka]
Ondry Zedníka. A ty zůstávají za plesníkem, Ondry Eliášového
má z nich odpovídati.
Leta 1639 za plesníka Ondry Eliášového Adam Tesařů položil
za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty jest přijal Ondra Eliášů
na s[irotky] n[ebožtíka] Ondřeje Zedníka. Ty jsou vydány Bětě,
manželce neboštíka Ondra Zedníka na díl její 1 zl 15 gr.
f 133a
Letha 1640 za Jana Macháčkového Adam Tesařů položil za
grunt svůj ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Macháčků
na s[irotky] n[ebožtíka] Ondřeje Zedníka.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 zl. Ty přijala Dorotha
a Jan, s[irotci] n[ebožtíka] Ondry Zedníka, každý po 1 zl.
Letha 1646 za plesníka Jana Veselskýho tak jakož Adam Tesař
maje sobě grunth koupený a postoupený od Ondřeje Zedníka, po
smrti pak jeho prodán jest týž grunt od urozeného a statečného
rytíře pana Jana Klug[a] z Ehrenwaldu, ouředlníka panství
strážnického, Václavovi Pekaři za summu 50 zl bez závdanku,
platiti má každoročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a
svobodný.
Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu i povinnosti panské i
obecní podstavuje Martina Straku a Jiříka Pokornýho S.R.N.
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka Václav Pekař
položil za grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Dorota a Jan
n[ebožtíka] Ondry Zedníka.

50
f 141a
15 Grunt Pavla Bílka ševce
Letha Páně 1565 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
černejch v listu 38 nadepsaný Pavel Bílek koupil ten grunt od
Bala Sedláře za summu 115 zl, kderoužto summu jemu docela a
zouplna letha [15]76 vyplnil. A tak má má jej zaplacenej a
žádné[mu] v ničemž nezávadnej.
Letha 1595 Pavel Bílek nahoře psaný umřel, grunth po něm
zůstalý prodán Zachariášovi ševci synu jeho z dílnou i se vším
řemeslem a orkafem, z štěpnicí Kozanovskou, z štěpnicí na
Lideřovsku, šaty ložné, kozy z dubu, dvě krávy, dříví
k stavení, vše v jedné summě za 238 zl. Závdanku na týž statek
hned při odevzdávce položil 30 zl a díl svůj na tom statku,
což jemu po otci jeho náleželo, porazil 96 zl 22 ½ gr. A tak
ještě mimo ten závdanek a sražení dílu jeho dopláceti zůstává
sestrá[m] svejm, si[rotků]m ne[božtíka] Pavla Bílka, 111 zl
7 ½ gr, kteréž platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně
po 10 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské
Bartoš Špata, Mikuláš Rybář.
f 141b
Letha [15]96 položil Zachariáš Bílků za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 přijato od Zachariáše Bílka 10 zl.
Leta 1598 přijato od Zachariáše Bílka za grunt peněz
purgkrechtních 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Zachariáš
Bílků za grunt svůj 10 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš
Bílků za grunt 10 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka
ševce.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš
Bílků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce
5 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš
Bílků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce
10 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil [Zachariáš
Bílků] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce
10 zl.
Letha 1606 za plesníka Martiana Pikharta plesník a starší
prodali podsedek ut s[upr]a s štěpnicí na Lideřovsku,
pozůstalý po neb[ožtíku] Zachariášovi Bílkovým, Janovi
Kaváňovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každého roku
při Vánocích po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Pikhart, Jakub Chácha, Jíra Tejnecký
S.R.S.A N.
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Na tom podsedku náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Bílka předních peněz 36 zl
7 ½ gr.
Nápadníkům neb[ožtíka] Zachariáše Bílkova 63 zl 22 ½ gr.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Jan Kaváň
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 2 zl.
f 142a
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan Kaváň
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 3 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky Jan Kaváň prodal
jest týž svrchu psaný grunt i s štěpnicí ut s[upr]a Janovi
Voldřichovýmu za summu 128 zl. Závdanku mu dal 28 zl, platiti
jej má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažej Sedlář, Martin Pikhart a Florian Fitule
S.R.S.a N.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan
Voldřichů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 4 zl.
Jakož náleželo na posledních penězích Janovi Kaváňovi 5 zl,
ty jest Janovi Voldřichovýmu pustil a tu již nic nemá.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Jan
Voldřichů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 5 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan
Voldřichů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka
5 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Jan
Voldřichů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka
5 zl. Z toho dáno nápadníku Pavla Bílka ostatních peněz 4 zl
10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového prvních
peněz 20 gr.
Leta 1615 v pondělí velikonoční za plesníka Floriana Fitule
Jan Voldřichů prodal jest grunt svůj s příslušenstvím paní
Alžbětě, zůstalé po n[ebožtíku] knězi Mikulášovi Podluženýmu,
faráři v Horní Němčí, za summu 230 zl. Závdanku dala Janovi
55 zl, platiti má ročně po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek a Václav Lipnický S R S N. Stalo se leta
a dne svrchu psaného.
Leta ut s[upra] za téhož plesníka p[aní] Alžběta položila
za grunt peněz 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Lukáše Kutějkového 5 zl a Jan Voldřichů bude bráti po 3 zl. Ty
sou jemu vydány.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Alžběta vdova
položila za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Lukáše Kutějkových 5 zl a Janovi Voldřichovému
dáno na peníze vydělané 3 zl.
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f 142b

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Alžběta vdova
prodala ten grunt zase Blažejovi Tomanovému sedláři za
230 zl. Závdanku dal Alžbětě hned při odevzdávce 64 zl,
platiti jej má po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Koudelka, Matouš Čermák a Mikuláš Tichý
S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Blažej Tomanů sedlář položil za grunt
8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového
5 zl, Janovi Voldřichovému na peníze vydělané 3 zl.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Blažej Tomanů
sedlář položil za gr[unt] peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na
s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 5 zl a Janovi
Voldřichovému na peníze vydělané 3 zl.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Blažej Tomanů
sedlář položil za gr[unt] 4 zl. Na s[irotky] n[ebožtíka]
Lukáše Kutějkového 2 zl 15 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Voldřichového 1 zl 15 gr.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnického přijato za ten
grunt od nápadníků neb[ožtíka] Blažeje Tomana 2 zl. Na
s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 1 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Voldřichového 1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického pan Kliment
položil za grunt peněz ročních a ty jsou vydány na nápadníky
Ondry Srhy do Brodu Uherského, totiž 5 zl.

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského podle poručenství
neboštíka Blažeje Tomanového ten grunt svrchu psaný, což se na
něm vyplatilo, totiž 91 zl, pan Kliment ujal a poněvadž na
jinejch gruntech dosti mnoho se škoduje, i na tom se škodovati
musí. A tak má ho sobě odevzdaný za volný, v ničemž nezávadný,
jest za zaplacený.
f 143a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského ten grunt ut
s[upr]a pan Kliment majíc sobě ten grunt zaplacený [a]
odevzdaný, daroval jest jej Adamovi Tomanovi jakožšto švagkru
svému. Jest mu za volný a svobodný odevzdaný a má ho sobě za
zaplacený.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a k němu přidaného
pustil jest Kliment Buchaldius zvrchu psaný grunt zase
Matyášovi Voldřichovému za summu 190 zl. Dal ihned při
odevzdávce za opravu a všelijaký náklad Klimentovi 10 zl,
ostatek summy platiti má každoročně při posudcích po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecné Florian Fitule, Václav Šlechta a Pavel Dluhoš
S.R.S.a N.
Na tomž gruntě náleží penězí těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Voldřichového přední peníze 85 zl.
Klimentovi posledních peněz 95 zl.
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A tak Matyáš Voldřichů porazil sobě svůj díl [z] těch
85 zl, totiž 21 zl 7 ½ gr.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Matyáš Voldřich
položil za gr[unt] roční peníze 3 zl. Ty jsou vydány Jiříkovi
Koblížkovi 1 zl, Janovi Dvořákovi 1 zl a Lidi sestře Matějový
Voldřichové 1 zl.
f 143b
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Matyáš Voldřichů
zemřel a Matěj Raška Markétu vdovu pozůstalú sobě za manželku
vzal a tenž podsedek ujal v tej summě, jak jej předek jeho
jměl, totiž za 190 zl. A co na něm zaplaceného jměl 34 zl
7 ½ gr, ty se jemu teď místo závdanku vypisují, ostatek summy
po 4 zl placení. Odevzdán za v[olný].
Rukoj[mě] Martin Straka a Bartoň Černohlávek S.R.S.A.N.
Jakož Jan Dvořák na témž gr[untě] po svej manželce Anně
Voldřichové dobírati jměl 20 zl, takové peníze jemu Matějovi
Raškovi pouští na ten spůsob, aby jemu zase svého nápadu na
gr[untě] Valenty Christkoně postoupil, totiž 20 zl. A tak Jan
Dvořák nic více na tomž gr[untě] nemá.
Ten Matěj Raška položil peněz ročních 4 zl. Z těch přijal
Jiřík Koblížek 2 zl a Lida, manželka Bartoloměje Pecy 2 zl.
Leta 1648 za plesníka Pavla Kunovského Margeta, pozůstalá
vdova po nebo[žtíku] Matějovi Raškovi, položila za grunt peněz
ročních nápadníku Lidě, manželce Bartoloměje Pecy, 2 zl.
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka prodán jest
tento podsedek po neb[ožtíku] Matějovi Raškovi Tomášovi
Vodičkovi za summu 190 zl bez závdanku, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti všelijaké
Pavel Kunovský a Pavel Bránecký S.R.S.a N.
NB. Tento grunt ujal tenž Tomáš Vodička 13. Julii roku 1653
a jest jemu polhocení (jsouc na díle pustý) do třech leth od
všelijakých panských i obecních povinností dáno.
f 144a
Letha Páně 1653 dne 11. Julii za plesníka Václava Měšťánka
poněvadž Tomáš Zahradníček pana Saka, krajského hejtmana kraje
Brněnského poddaný byl a on ho vyzdvihl, protož prodán jest
tento podsedek Jakubovi Šonákovi kožešníkovi za summu 190 zlm.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jan Seeman
Statenický a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
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16 Grunt Lukáše Kutějkového

f 151a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích v listu
36 nadepsaný Lukáš Kutějka koupil ten grunt z říkou a jinejmi
statkem zůstalým po nebožtí[ku] Martinovi Barčákovém za summu
65 zl. Kderoužto summu i s poražením dílu Anky ženy své
vyplnil všecku zouplna a žádnému za něj nic dlužen nejni.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka rybáři strážnicští
prodali podsedek požár s říkou, zůstalý po neb[ožtíku]
Lukášovi Kutějkovým, též s roubanicí za zámkem Mathoušovi
Chroustovýmu za summu 48 zl bez závdanku, platiti má od letha
1608 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Koudelka, Jíra Tejnecký, Jan Fitoule
S.R.S.A N.
Ta summa všecka náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše
Rybáře.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Matouš
Chrúst za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře 1 zl
15 gr.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodali rybáři
podsedek ut s[upr]a s řekou a pasekami, s roubanicí za zámkem
a jiným k tomu příslušenstvím Petrovi Žilkovi za summu 80 zl
bez závdanku, platiti má, když se bude psáti letha 1615, po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Adam
Čudek, Šimek Hrázný S.R.S.N.
f 151b
Letha Páně 1613 za plesníka Václava Koudelky z dovolením
pana ouředníka prodán grunt ut s[upr]a z řekou a roubanicí za
zámkem, z kterého Petr Žilka ušel, Janovi Jelénkovi za summu
80 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení Staněk Opavský, Pavel Pikhart
S.R.S.N.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Jelínek
položil za gr[unt] 3 zl. Ty sou odvedené do s[tatku]
n[ebožtíka] Lukáše Rybáře.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s povolením pana
ouředníka prodán jest ten grunt požár po nebo[žtíku] Janovi
Jelínkovi zůstalý Staňovi Opavskýmu bez závdanku za summu
77 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Václav
Peřina a Pavel Slováček S.R.S.a N.
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnicského po smrti Staně
Opavského s povolením pana ouředníka prodán jest ten grunt
požár s řekami Janovi Veselskému za 77 zl bez závdanku,
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platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Mikuláš Tichý a Vácslav Peřina S.R.S.a N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Veselský ušel
pryč a ten požár i s řekami s povolením pana ouředníka
strážnického prodán jest Ondrovi Eliášovému za summu 77 zl bez
závdanku, placením po 2 zl.
Rukojmě Petr Hodonský a Václav Macháčků S.R.S.a N.
f 152a
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Ondra Eliášů
položil za gr[unt] a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše
Rybáře peněz ročních 1 zl.
Pustý
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského pan purgkmistr
města Strážnice Jiřík Praštěk, vystavíc ten grunt obec města
Strážnice, prodán jest Pavlovi Flosovi, ten čas malíři, za
summu 50 zl bez závdanku, placení ročně po vyjití tří leth
obci městské po 2 zl. Odevzdán mu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a opravu gruntu
Pavel Svoboda a Jan Dub S.R.S.A.N.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava lipenského ten krunt
svrchu psaný Pavel Flos dobrovolně upustil, Martin Straka zase
(další text nečitelný) na placení k obci města Strážnice po
2 zl za summu 50 zl.
Rukojmě za placení, opravu, povinnosti panské i obecní
Václav Šlechta, Jiří Koblížek S.R.S.N.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Martin Straka
položil za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijal pan Martin Mráz, ten
čas purgkmistr města Strážnice.
Letha 1643 za plesníka Jana Macháčkového Martin Straka
položil paněz ročních 1 zl. Ten přijal p[an] Martin Mráz, ten
čas purgkmistr města Strážnice, k obci městské strážnické.
Item 1645 za téhož plesníka položil obci městské 1 zl. Ten
přijal Pavel Nešporek, purgkmistr tehdejší.
f 152b
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Martin Straka
položil peněz ročních za grunt svůj obci strážnické 1 zl. Ty
přijal p[an] Jan Slováček, purgkmistr tehdejší.
Letha Páně 1652 za plesníka Václava Měšťánka prodán jest
tento podsedek po neb[ožtíku] Martinovi Strakovi Matějovi
Bočanovi za summu 50 zl bez závdanku, placení po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti a opravu gruntu Jan
Veselský a Matúš Haneličků S.R.S.A N.
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f 161a
17 Grunt Doroty, vdovy po nebo[žtíku] Martinovi Zmrzlém
zůstalej
Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích
v listu 52 nadepsaná Dorota koupila ten grunt zůstalý po
Janovi Machalcovi, prvním muži svém, z říkou a dvěma vinohrady
v Růžennej hoře za summu 220 zl. Na tu summu vyplnila
s poražením dílu svého, i co dluhu splatila, 80 zl 20 gr a
letha 1594 zadržela 10 zl. A tak dopláceti zůstává od leta
[15]95 při Vánocích mimo sražení dílu své[ho], též mimo ty
zadržalé rok po roku po 10 zl, totiž summy 129 zl 10 gr.
Ta summa náležeti bude s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Machalce.
Rukojmě Martin Štoček a Martin Kunovský S.R.S.A.N.
Letha 1594 položila Dorota vejš psaná za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položila Dorota Machalcová za grunth svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položila Machalcová za statek 10 zl.
f 161b
Leta 1598 Dorota Machalcová prodala grunt i z řekou
Matoušovi Jelénkovi za summu 90 zl. Závdanku položil při
odevzdávce 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kunovský, Antonín Mayer S.R.S.a N. Platiti
má od leta 1599 po 5 zl až do vypl[nění] summy.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře po smrti Matouše
Jeleně ten podsedek pustý byl, prodali jej plesník a rybáři
Melicharovi Zlínskému za summu 90 zl. Závdanku položil místo
peněz ročních 2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě všickni rybáři R.S.a N.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře prodán podsedek svrchu
psaný s řekou, z kterého Melichar Zlínský ušel, od plesníka a
rybářů Janovi Jelínkovi za summu 90 zl. Závdanku dal 4 zl,
z nich vzali rybáři za dluh téhož Melichara 2 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce peněz ročních dáno 2 zl,
ostatek platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Matěj Jana Malého, Martin Švec S.R.S.A N.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Jelínek za
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce 2 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Jelínek
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce 4 zl.
f 162a
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a starší
prodali podsedek ut s[upr]a z řekou a s pasekami, což k té
řece přináleží, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Jelínkovi,
Jírovi Kratochvílovi z Kroměříže za summu 80 zl bez závdanku,
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platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě Václav Veselský, Jíra Tejnecký, Jan Fitoule
S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a
rybáři prodali podsedek požár ut s[upr]a s řekou a s pasekami
i s tím, což k té říce přináleží, Šimonovi Hráznýmu za summu
80 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Pikhart a Staněk Opavský S.R.S.A N.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodali rybáři
podsedek ut s[upr]a s řekou a s pasekami, s roubanicí za
zámkem i jinejm k tomu příslušenstvím Petrovi Žilkovi za summu
80 zl bez závdanku, platiti má, když se bude psáti letha 1615
po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Adam
Čudnek, Šimon Hrázný S.R.S.N.
Omylně tato odevzdávka při gruntě Lukáše Kutějkového jest
vepsána.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Šimek
Hrázný za grunt a řeku od letha 1609 až do letha ut s[upr]a
čtverej peněz po 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce
8 zl.
Zuostává ještě doplatiti za ten grunt těmto:
Z s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Machalce obci rybářské
přeplacených peněz za vinohrad v Růžené 12 zl.
Více těm sirotkom přeplacení obci rybářské těch 12 zl 50 zl.
Janovi Jelínkovi naposledy 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Šimek Hrázný za
g[runt] obci rybářské 2 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Šimek Hrázný
za g[runt] obci rybářské 2 zl.
f 162b
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Šimon Hrázný
položil za grunt obci rybářské strážnicské 2 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Šimon Hrázný
prodal říku svou i s podsedkem s dovolením pana Tobiáše
Purgkrábka, úředníka na Strážnici, Václavovi Peřinovi za summu
80 zl. Závdanku dal Šimonovi 4 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Odevzdán Václavovi za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Slováčků a Šimon Hrázný. Stalo se v pondělí
před s[va]tou Kateřinou leta ut s[upra].
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Václav Peřina
položil za grunt na obec rybářskou 2 zl.
Pusté
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Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Vácslav Peřina
zanechajíc říky té ut s[upr]a pusté, s povolením pana
ouředníka prodána jest ta říka i z podsedkem požárem pustým
Janovi Raškovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti jej má
ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Peřina, Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Raška položil
za grunt na obec rybářskou 1 zl.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Jan Raška položil
za grunt na obec rybářskou 2 zl.
Jan Raška nepoložil nic, ušel preč.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského co bylo na témž
gruntě ut s[upr]a ještě obci rybářské totiž 4 zl dopláceti, ty
jest Frolian Fitule koupil za 15 gr a ostatní summy, co mu
náleželo na něm po n[ebožce] Kateřině, dceři Jana Machalce,
50 zl, ta summa jemu připadla. A tak má grunt zaplacený.
f 163a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského ten grunt požár
Frolian Fitule majíc jej za zaplacený, prodal jej za hotovou
summu 6 zl Jurovi Zpěvákovi. A tak jemu jest odevzdán za volný
a za zaplacený, v ničemž nezávadný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Petr Hodonský a Ondra
Eliášů S.R.S.A.N.
Letha 1645 za plesníka Václava Měšťánka majíce sobě Jíra
Zpěvák od Floriana Fitule koupený ten grunt a za zaplacený
odevzdaný, po smrti jeho urozený a statečný rytíř pan Jan Klug
z Ehrenwaldu, pan ouředník panství strážnického, na místě
manželky po témž Florianovi sobě pojaté Martinovi Kršňákovi
takový grunt za volný a svobodný a za zaplacený postupuje a
odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení podstavuje i jiné
povinnosti panské i obecní Martina Straku a Štefana Švacháčka
S.R.N.
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f 171a
18 Grunt Tobiáše Lánskýho ševce
Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních
černejch v listu 70 nadepsaný Tobiáš Lánský koupil grunth
svuoj od Mandy hokyně za summu 60 zl. Na to jest téhož leta
[15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 16 zl a tak
ještě od leta [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 zl
dopláceti zůstává 44 zl. Ty náleží Mandě hokyni.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností
panských, k tomuž gruntu náležitých Bartoš Špata a Martin
Mračno S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Tobiáš za grunth svůj peněz
purgkrechtních Mandě hokyni 6 zl.
Letha 1595 položil Tobiáš za grunth svůj peněz
purgkrechtních Mandě hokyně 6 zl.
Letha [15]96 položil Tobiáš za grunth svůj Mandě hokyně
peněz purgkrechtních 6 zl.
Leta [15]97 přijato od Tobiáše Lánskýho za grunt 6 zl. Ty
jsou za rybáři strážnicskými, kdo k nim spravedlnost jmíti
bude, mají je[mu] vydány býti. Sou vydány Čechovi Masaři na
Vrbovce, nápadníku Mandy hokyně, z poručením p[ana] Jana
Okrutskýho, ouředníka toho času na Strážnici.
f 171b
Leta 1598 jakož Čechovi z Vrbovců náleželo nápadu po
nebožce Mandě hokyni na gruntě ut supra 20 zl, takové peníze
týž Čech Masař odkázal za dluh svůj Mackovi Hůrovýmu ze
Senice, kderejžto 20 zl ut supra Kašpar (nečitelné) z poručení
Macka Hůrového na místě jeho Tobiášovi Lánskýmu za hotových
8 zl prodal. A tak Čech Masař ani Macek Hůrů na tom gruntě nic
míti nebudou, nýbrž jej Tobiáš zouplna a docela zaplatil.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Tobiáš Lánský prodal
podsedek ut s[upr]a Martinovi Mitmánkovi za summu hotových
peněz 42 zl. A tak jej zouplna a docela zaplacený má. Odevzdán
za volný a svobodný.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře Martin Mitmánek ležíc
na smrtedlné posteli poručil jest podsedek svrchu psaný
zaplacený Lidě Mlčance tetě své, kterýž má zouplna a docela
zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Matěj Malýho Jana rybář a Bartoš
Biskupický.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového Lida Mlčanka
prodala podsedek ut s[upr]a Jakubovi Cháchovi za summu 58 zl.
Závdanku jí dal peněz hotových 15 zl, ostatek platiti má od
letha 1604 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Zachariáš Bílků, Bartoš Špata, Jan Ráček, Jan
Vaňkových S.R.S.A N.
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Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jakub Cháchů
za g[runt] Lidě Mlčance 10 zl. Ty přijal Petr muž její ze
Bzence.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta puštěno od pana
ouředníka Jakubovi Cháchovi, aby za tento podsedek toliko po
5 zl platil.
f 172a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a
rybáři prodali podsedek svrchu psaný, zůstalej po neb[ožtíku]
Jakubovi Cháchovi, Pavlovi Slováčkový[mu] za summu 60 zl.
Závdanku dal 4 zl, ty přijali Jan a Mikuláš, synové
neb[ožtíka] Jakuby Cháchy, ostatek platiti platiti má od letha
ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Pěkník, Martin Pikhart, Václav Koudelka a
Florián Budínský S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Pavel Slováčků za
grunt 3 zl. Ty přijal Petr, manžel Lidy svrchu psané.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Pavel
Slováčků za grunt 3 zl. Ty přijala Lida Hájková.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel
Slováčků za gr[unt] 3 zl. Ty přijala Lida Hájková.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel
Slováčků za g[runt], kteréž přijala Lida Hájková 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mathouš
Čermák za g[runt], kteréž přijala Lida Hájková 3 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Mathouš
Čermák za g[runt] Lidě Hájkové 3 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana plesníka položil Mathouš
Čermák za g[runt] Lidě Hájkové 3 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Matouš Čermák položil
za grunt Lidě Hájkové a sou jí vydány 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Matouš Čermák
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Václavovi
manželu Lidinému do Bzence.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Matouš Čermák
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Václavovi
manželu Lidinému do Bzence.
Letha Páně 1624 za plesníka Václava Lipenský[ho] Běta,
zůstalá vdova po nadepsaném Matoušovi Čermákovi, s povolením
pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici,
prodala ten grunt Anně, zůstalé vdově po nebo[žtíku] Ambruzi
Bednáři za tu summu, jakž jej nebo[žtík] Čermák měl, totiž za
60 zl. Závdanku při odevzdávce položila 8 zl, platiti má ročně
po 3 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě Blažej Sedlář a Lukáš Vaňků S.R.S.a N.
f 172b
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením pana
ouředníka strážnického Anna Ambruzkova prodala ten grunth ut
s[upr]a Václavovi Šlechtovi za summu 60 zl. Závdanku dal při
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odevzdávce 8 zl, z toho přijala Anna Ambruzkova 6 zl a Václav
Lipnický za to, že na něm nětco přiopravil, 2 zl, ostatek
summy platiti má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Tichý a Jan Dub S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Šlechta
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Čermáka
2 zl. Ty přijal Jan Macháček plesník na s[irotky] n[ebožky]
Lidy Hájkové.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Šlechta
položil za gr[unt] do statku ut s[upr]a 2 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav Šlechta
položil za gr[unt] do statku ut s[upr]a 1 zl 15 gr.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Šlechta
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl 15 gr.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Václav Šlechtů
položil za grunt peněz ročních a zůstávají za obcí rybářskou
města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Václav Šlechtů
položil za grunt peněz ročních, zůstávají za obcí rybářskou
města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického Václav Šlechtů
položil za grunt peněz a ty zůstávají za obcí rybářskou, neb
jim náleží 1 zl 15 gr.
f 173a
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Václav
Šlechtů položil za grunt a ty přijal Jan Nejezchlebů na místě
manželky své Johanky 1 zl 15 gr.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Václav Šlechtů
položil za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Leskovaný.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Václav Šlechta
položil za grunt ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan
Nejezchleba.
Leta 1640 a za rok 1641 za plesníka Jana Macháčkového
Václav Šlechta položil za grunt ročních peněz 3 zl. Ty přijal
Jan Nejezchleba.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Šlechta
položil peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty peníze přijal Jan
Nejezchlebů.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce
Václav Šlechta a Anna, vdova pozůstalá po něm, ten svrchu
psaný grunt Janovi Krýsovi, majíc on vlastní dceru její,
postúpila na ten spůsob, aby co dopláceti se vynalezne byl
povinen, spravovati a platiti ročně, komu náležeti bude po
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Kunovský a Jan Dvořák S.R.S.A.N.
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19 Grunt Jiříka Čechova

f 181a

Letha Páně 1563 podle zápisu knih starých purgkrechtních
černejch dlouhejch v listu 86 nadepsaný Jíra Čechů koupil ten
grunt svůj z říkou od otce svého za summu 11 zl, kderoužto
summu zcela a zouplna zaplatil. A tak žádnému za něj nic
dlužen nejni.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského plesník a rybáři
prodali podsedek po neb[ožtíku] Jírovi Čechovi Bartoňovi
Vyškovskému za summu 26 zl bez závdanku, platiti má od letha
1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Šimek Holešovský a Jan Kavoň S.R.S.A N.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Bartoň
Vyškovský 2 zl.
Já Bartoš písař oznamuji tímto zápisem, že jsem prodal
k témuž svrchu psanýmu gruntu kus humna za hotovejch 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Bartoň
Vyškovský, přijal je Jan Havránek 2 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Bartoň
Vyškovský, přijal je Jan Havránek 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Bartoň
Vyškovský za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Havránek.
f 181b
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule z jistým poručením
pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka, jakož jest
pustá říka po n[ebožtíku] Jiříkovi Čechovi rybáři zůstávala,
od kteréž byl podsedek odtržen, takový podsedek jest napoly
rozdělen, jedna polovice Bartoňovi Vyškovskému a druhá
polovice Janovi Fraňkovi z říkú jest prodána za summu 15 zl
bez závdanku, platiti ji má od letha ut s[upr]a po 1 zl a
Bartoň Vyškovský též po 1 zl, mimo prvnější vyplacení zůstává
5 zl doplatiti. Co se pak povinnosti JM Páně z těch obou
podsedkův dotýče, Bartoň výš psaný bude povinen spolu s jinými
podsedníky platy dávati a roboty odbývati a Jan Franěk také
spolu s jinými rybáři jak platy, tak také jiné povinnosti
odbývati. Odevzdáno jim to za volné a svobodné.
Rukojmě za Jana Fraňka Pavel Pikhartů a Jan Kutějků S.R.S.
Téhož letha ut s[upr]a a za plesníka Floriana Fitule
položil Bartoň Vyškovský za g[runt] 1 zl.
Též položil Jan Franěk za svou polovici 1 zl.
Ty oba zlaté přijal Jan Havránek na díl manželky své.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Bartoň Vyškovský
položil za polovici svou toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.
Franěk za svou polovici položil Janovi Havránkovi 1 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Bartoň Vyškovský
položil za svou polovici toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.
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Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Bartoň Vyškovský
položil za svou polovici toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.
Jan Franěk položil za rok 1616 Janovi Havránkovi 1 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Bartoň Vyškovský
položil za svou polovici toho gruntu ostatní 1 zl.
f 182a
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho Bartoň Vyškovský
prodal jest toho půl gruntu Janovi Ištvanovi, kterýž zase týž
Ištvan prodal Mikulášovi Lipovskému za summu hotových 55 zl.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Daniel
Maleců a Mikuláš Tichý S.R.S.a N.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského týž plesník
na místě obce rybářské prodal gr[unt] Janovi Dvořákovi za
summu 1 zl, placení po 1 zl. Ty peníze náležeti budou na
rathauz panu páterovi. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti panské a obecní
Jiřík Koblížek a Martin Straka S.R.S.N.
Týž Jan položil za grunt panu páterovi Cyprianovi a on
přijal 1 zl.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Dvořák položil
i za rok 1638 totiž dvojích peněz 2 zl. Ty jest přijal pan
Cyprian, farář města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák položil
ročních peněz na kostel strážnický 1 zl. Ten má plesník
odvésti.
Leta 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák položil
ročních peněz 1 zl. Ten přijal plesník ut su[pra].
f 182b
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák prodal
gr[unt] svůj Bartoňovi Černohlávkovi za summu 30 zl. Závdanku
mu dal 11 zl, ostatek summy má platiti po 2 zl. Odevzdán.
Rukojmě Martin Straka a Jiřík Koblížek S.R.S.a N.
Item letha a za plesníka ut s[upr]a položil Bartoň
Černohlávek obci rybářský 2 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a.
Letha 1645 za plesníka Václava Měšťánka tak jakož jest týž
Bartoň Černohlávek koupený grunt od Jana Dvořáka a sobě za
volný a za zaplacený postoupený, zase Matějovi Šimůnkovému
postupuje a cokoli na něm zaplatil, to Matějovi Šimůnkovi,
totiž 13 zlm, pustil a ostatek, co v summě svrchu psané komu
by spravedlivě náleželo, doplatiti bude povinen. A tak za
volný jest a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu a placení i jiné povinnosti panské i
obecní podstavuje Martina Straku a Štěpána Švacháčka S R N.
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Téhož letha Kateřina Lipovská prodala druhou polovici toho
gruntu aneb podsedku, jakž nahoře v zápisu stojí, Štěpánovi
Švacháčkovi z Líšně za summu 30 zlm. Závdanku položil 4 zlm,
kteréž Kateřina Lipovská k své ruce přijala, placení po 2 zlm.
A tak jest jemu za volný a svobodný postoupen.
Rukojmě za placení a opravu a jiné povinnosti panské i
obecní podstavuje Václava Šlechtu a Václava Měšťánka S.R.N.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Matěj Šimůnek
položil peněz ročních obci rybářské 1 zl. Kteréžto Jan
Veselský k rukám svým přijal.
Item více položil tenž Matěj Šimůnek obci rybářské peněz
ročních a ten přijal Pavel Kunovský 1 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil Matěj Šimůnek peněz ročních
2 zl. A ty přijal Jan Dvořák.
f 183a
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka prokázal
quitancemi Matěj Šimonek, že položil za podsedek svůj 5 zlm,
z kterých přijal Jan Dvořák na svůj díl 3 zlm, pan farář
předešlý Jiřík Kresta 2 zlm na místě obce rybářské. Více klade
při těchto posudcích 1 zl, který obec rybářská přijala, aneb
Václav Měšťánek jakožto plesník.
(Na přiložených lístcích:)
Letha 1650 já níže podepsaný známo činím touto škartú
Matějovi Šimonovi, že jest mi odvedl peněz z gruntu
veruňkových jeden zlatý moravský, které sem jí odvedl panu
faráři zdejšímu strážnickému dne 3. Aprilis.
Pavel Kunovský
Matěj Šimonek z Rybářské ulice soused položil mně níže
psaného placení za řeky farní užívání v roku 1651, tak jakž
náleželo, totiž jedním zlm. Pro důvěření vlastní rukou jsem se
podepsal. Actum v domě farním strážnickým 29. Aprile 1651.
Kněz Jiří Kresta, farář strážnický m.p.
Letha 1653 já níže podepsaný známo činím, že sem přijal od
Matěje Šimonka gruntovních peněz 3 zlaté moravské, kteréžto
peníze budu jemu povinen dáti připsati, kdykoli se bude při
rejstřích seděti. Pro důvěření toho jemu tuto atestati od sebe
dávám, dne 7. Februarii.
Jan Dvořák
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20 Grunt Matěje Malýho Jana

f 191a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích
černejch v listu 32 vejš psaný Matěj koupil grunth svuoj po
nebožt[íku] Jírovi Malých bratru svým zůstalý za summu 110 zl.
Na kderýž jest do leta [15]94 závdanku a peněz purgkrechtních
vyplnil 101 zl a tak ještě za něj leta [15]95 při Vánocích
Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Malých, dopláceti zůstává
9 zl.
Rukojmě v tychž knihách sirotčích starých poznamenáni sou.
Letha [15]95 položil Matěj Malého Jana za grunth peněz
purgkrecht[ních] ostatních 9 zl. A tak grunth svůj zouplna
zaplatil.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka podle rozdílu statku po
neb[ožtíku] Matějovi Malýho Jana pozůstalýho Václav syn jeho
na díl svůj ujal podsedek požár ut s[upr]a s říkou,
s vinohradem v Dolní hoře s štěpnicí a ze včelami v summě
180 zl. Z toho sobě srazil dílu svého otcovského i po Janovi,
bratru jeho zemřelém, 87 zl 25 gr 3 den, zůstává za to
dopláceti 92 zl 4 gr 4 den, placením po 10 zl až se do cechu
krejčovského 40 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
31 zl předních peněz vyplatí. Odevzdáno jemu to všecko za
volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pahnost, Martin Mračnů, Janča tesař S.R.S.A N.
f 191b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Václav
Koudelka cechmistrům krejčířským 10 zl.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž
Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčovským 2 zl
15 gr.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž
Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž
Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil týž Václav
Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil týž Václav
Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčovským 4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Václav
Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčířským 4 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Václav Koudelka
položil cechmistrům a cechu krejčířskému 4 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Václav Koudelka
položil cechmistrům krejčířským ostatních peněz 3 ½ zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka
položil za grunt a statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka]
Pavla Plesníka 4 zl.
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Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka položil
za statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
2 zl.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest
Mikuláš Koudelka, syn n[ebožtíka] Matěje Malýho Jana, na tomto
statku dílu svého jměl 21 zl 4 gr 4 den, jsouce těškou nemocí
od Pána Boha navštívený, poručil z tejž spravedlnosti své
Aničce, dceři Václava bratra svého 7 zl. Ty se témuž Václavovi
Koudelkovi tu vypisují.
Téhož letha ut s[upr]a Kateřina, vdova pozůstalá po
n[ebožtíku] Mikulášovi Koudelkovi, majíce tu spravedlnosti
v tomto statku po manželu svém 14 zl 4 gr 4 den, ty jest
Václavovi Koudelkovi každý zlatý po 9 gr prodala. A tak tu nic
více nemá.
f 192a
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnicského po ujití preč
z gruntův Jeho [Mil]osti Páně Vácslava Koudelky prodán jest
ten grunt požár z říkou s povolením pana ouředníka Václavovi
Lipnickému za summu 180 zl. Závdanku dáti má při Vánocích
příštích 8 zl, platiti jej má každoročně po 6 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i
obecní Jan Zachů a Urban Jaroš S.R.S.a N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického týž plesník
položil za gr[unt] a říku peněz ročních 4 zl. Ty přijal týž
plesník k obci rybářské na dluh od Vác[lava] Koudelky povinný.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Lipnický
položil za gr[unt] na obec rybářskou 4 zl.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Lipnický
položil za gr[unt] na obec rybářskou 3 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav
Lipnicský položil za gr[unt] obci rybářské 2 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Lipnicský
položil za gr[unt] obci rybářské 2 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského položil týž
Václav Lipenský za grunt, kteréž přijala obec rybářská
Strážnice 2 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického týž Václav
Lipenský položil za grunt 2 zl. Ty přijala obec rybářská
Strážnice.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského týž Václav
Lipenský položil za grunt k obci rybářské strážnické 2 zl.
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f 192b
Leta Páně 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového u přítomnosti
pana Jana Jakubovského, v ty časy ouředníka strážnického, týž
plesník u přítomnosti všecké obce rybářské města Strážnice
prodali ten grunt z řekou i s tím příslušenstvím, co k němu
přináleží, Petrovi Hodonskému za summu 150 zl, placení ročně
po 2 zl. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan
Macháčků, Pavel Kunovský S.R.S.A nerozdílnou.
Petr Hodonský za grunt položil 2 zl. Ten sou přijali obec
rybářská města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodonský za
grunt k obci rybářské položil 2 zl. Ty přijal plesník ut
s[upr]a.
Letha 1646 za plesníka Jana Veselského po odjití Petra
Hodonského z téhož gr[untu] jest zase takový gr[unt] prodán
z řekou Janovi Vlachovi za summu 150 zl, placení po 2 zl.
Od[evzdán].
Rukojmě Jiřík Koblížek a Václav Měšťánek S.R.S.a N.
Letha 1647 za Jana Veselskýho plesníka položil Jan Vlachů
za grunt 2 zlm. Takový peníze Jan Veselský k sobě přijal za
rok 1646.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského budouce ten
svrchu psaný Jan Vlachů na grunty veselské z tohož gruntu od
vrchnosti své vyzdvižen, jest s povolením
f 193a
pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ouředníka panství strážnického,
Mikulášovi Chudýmu prodán za summu 150 zl jmenovitě bez
závdanku, platiti ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Měšťánek a Václav Pekař S.R.S.A.N.
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f 201a
21 Grunt Šimka Jarošového
Letha Páně 1568 podle zápisu knih starých purgkrechtních
v listu 42 a 93 ten Šimek vejš psanej koupil ten grunth svuoj
i z říkou od Jana, syna Vaška Bředclavského, za 10 zl. Kderýž
jest leta 1578 zouplna doplatil a zaň žádnému nic dlužen
nejni.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Šimek svrchu psaný
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Ráčkovi i s štěpnicí
Matoušovskou u Jašavy za summu hotových 100 zl. A tak mu
zouplna a docela zaplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnost panskou Jíra Švec a Zachariáš
Bílků R.S.A.N.S.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a
rybáři prodali podsedek požár ut s[upr]a s říkou a pasekami
k tomu od starodávna přináležejícími, z kteréž Jan Ráček preč
ušel, Janovi Fitoulovi za summu 50 zl. Závdanku dáti má 2 zl a
platiti od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Koudelků a Pavel Pikhartů S.R.S.A N.
f 201b
Z tej řeky náleží osobám těmto:
Do cechu krejčířského předních peněz skoupených od Jana
Ráčka 40 zl.
Janovi Ráčkovi naposledy 10 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan
Fitula závdanku a peněz ročních cechmistrům krejčířským 5 zl.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a Jan Fitule ten
podsedek i s řekou zase Janovi Ráčkovi pustil a což Jan Fitule
na něm 5 zl zaplacených měl, ty jemu Jan Ráček hotové navrátil
a tak bude povinen Jan Ráček toliko za ten podsedek do cechu
krejčovskýho 35 zl doplatiti, placením od letha 1610 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Veselský, Mathouš Chroust a Jan Franěk
S.R.S.a N.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan Ráček
podsedek svůj i z říkou a vším příslušenstvím Janovi Fitulovi
za summu 60 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 3 zl.
Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] za placení a opravu i povinnosti J.M.Páně Václav
Lipnickej, Florian Fitule S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Item do cechu krejčířskýho předních peněz 35 zl.
Janovi Ráčkovi posledních peněz 25 zl. Z těch Ráčkových
peněz zaplatiti se má dluhu předně do důchodův J.M. Páně za
obrok a platy zadržalé 4 zl.
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Nápadníkům n[ebožtíka] Zacha Bílkova 7 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře půjčených 6 zl.
S[irotkům] Jana Jidáška z Pohořelic vyzdvižených 2 zl
10 gr.
Ostatek Janovi Ráčkovi mimo splacení jeho dluhu 5 zl 20 gr.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Fitule
za g[runt] 3 zl. Ty přijali cechmistři krejčovští.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Jan Fitule
za g[runt] cechmistrům krejčovským 3 zl.
f 202a
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Jan Fitule
položil za grunt cechmistrům krrejčířským peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Jan Fitule za
grunt peněz ročních 3 zl. Ty jest Florian Fitule přijal na
dluh Jana Ráčka do důchodů Jeho Milosti Páně, jímž povinen
byl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jan Fitule položil
za grunt svůj a říku peněz ročních 3 zl. Z toho dáno do
důchodů JM Páně za dluh Jana Ráčka 1 zl 4 gr, do cechu
krejčířského strážnického dáno 1 zl 26 gr.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Fitule položil
za grunt svůj a říku peněz ročních 3 zl. Ty přijali cechmistři
krejčovští na místě cechu.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest ten
grunt z řekou po nebo[žtíku] Janovi Fitulovi pustý zůstával,
takový grunt i s tou řekou z vůlí pana ouředníka jest prodán
Václavovi Šnoblovi za tu summu což zůstává dopláceti, totiž
42 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Jan Macháčků a Matouš Čižník S.R.S.a N.
Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho Vácslav Šnobl
prodal ten grunth z řekou s povolením pana ouředníka Tobiášovi
Nedolevkovi bez závdanku za summu 42 zl, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Jan Raška, Vácslav Macháčků S.R.S.N.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového s povolením pana
ouředníka stráž[nického] prodán jest ten gr[unt] i z řekou
Vácslavovi Peřinovi bez závdanku za summu 42 zl a platiti jej
má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Koblížek a Pavel Kunovský S.R.S.A N.
f 202b
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Václav Peřina
položil za grunt a řeku, ty jsou přijali do cechu krejčířského
města Strážnice 1 zl.
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Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského purgkmistr města
Strážnice Jiřík Praštěk vystavíc ten grunt obec městská
prodali jej Pavlovi Svobodovi za summu 50 zl bez závdanku,
placení ročně po vyjití tří leth po 3 zl. Jest mu odevzdán za
volný.
Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu
Pavel Malíř a Jiřík Pokorný S.R.S.A.N.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského ten svrchu
psaný grunt ujal Thobiáš Krošel za summu 70 zl. Závdanku
položil 10 zl, kteréž pan Martin Janko, purgkmistr města
Strážnice přijal, ostatní summy placení po 3 zl. Odevzdán jemu
za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení kruntu
Václav Šlechta a Jiřík Pokorný S.R.S.N.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Tobiáš Krešel
položil za grunt obci města Strážnice, kteréž přijal pan
purgkmistr Martin Mráz, 3 zl.
f 203a
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Dobiáš Krešel
položil za grunt obci města Strážnice 3 zl. Ty jest přijal pan
purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1640 a za rok 1641 za plesníka Jana Macháčkového
Tobiáš Krešel položil za gr[unt] obci města Strážnice 6 zl. Ty
jest přijal pan purgkmistr Martin Mráz.
Letha 1653 dne 5. Augusti ode mně Valentina Daniele
Schreyera, ten čas hejtmana panství strážnického, jest
odprodán ten grundt po Thobiášovi Grešlovi Matoušovi Šaškovi
ševci za summu bez závdanku 40 zlm. Z toho povinen pokládati
do důchodův předních peněz 25 zlm a vdově po nebo[žtíku]
Grešlovi 15 zlm, ročně pokládati má z něho po 2 zlm.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Ochrasta, Jan
Krejsar S.R.S.A.N.
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22 Grunt Martina Fraňka

f 211a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních
v listu 49 ten vejš psaný Martin koupil ten grunt od rybářů po
nebožt[íku] Vaňkovi Dryáčkovi i s říkou zůstalej za 44 zl. Na
to závdanku položil 5 zl 15 gr a ostatek platiti má od leta
[15]95 při Vánocích po 4 zl. Ta všecka summa i s závdankem
náleží s[irotkům] n[nebožtíka] Vaňka Dryáčkova.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Matěj Malýho Jana,
Martin Kunovský S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Martin Franěk za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán od plesníka a rybářů
Tomkovi Opavskýmu za summu 34 ½ zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Petr
Kalvinitský u Novej brány, Macek Hajný S.R.S.A.N. Za to
závdanku položil 2 zl a ostatek platiti má po 2 zl až do
vyplnění summy ut s[upr]a.
Ty 2 zl závdanku za plesníkem Jírú Čechovým zůstávají, sou
vydány do statku Vaňka Dryjáčka na místě Martina Fraňka.
f 211b
Leta 1598 položil Tomek Opavský za grunt na sirotky
n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčka 2 zl. Actum za plesníka Jíry
Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Tomek
Opavský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře ten podsedek z řekou
po smrti otce svého ujal Staňa syn jeho v summě 34 ½ zl.
Z toho sobě srazil dílu svého místo závdanku 2 zl, ostatek
platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě všickni rybáři R.S.A.N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka předních 25 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Fraňka Rybáře 5 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomka Opavského 4 zl.
Letha 1600 za plesníka ut s[upr]a položil Staňa na sirotky
Vaňka Dryáčníka (!) 2 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Staňa na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčníka 1 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Staňa na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčníka 1 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Staňa za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 1 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Staňa za
g[runt] zadržalých a letojších na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka
Dryáčka 4 zl.
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f 212a
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři
prodali podsedek ut s[upr]a z řekou a pasekami, což k ní od
starodávna přináleží, Janovi Fraňkovi za summu 34 zl 15 gr.
Z toho sobě srazil, což jemu na tej řece náleželo 5 zl 15 gr,
ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Tejnecký, Jíra Kratochvíle S.R.S.A N.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan Franěk
podsedek ut s[upr]a z řekou a pasekami, což k ní od starodávna
přináleží, Janovi Slováčkovi za summu 34 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volnej a
svobodnej.
Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Matouš
Chroust, Adam Čudek, Jan Kutějků S.R.S.N.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil Jan Slováček
za podsedek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan
Slováček za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka
2 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Jan Slováček
za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule s dovolením pana
Tobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, Jan Slováček
prodal podsedek anebo pustil i s říkou Pavlovi Slováčkovi synu
svému za summu 30 zl bez závdanku, platiti má na s[irotky]
n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i
obecní Jan Svoboda a Staňa Opavský S.R.S.N. Stalo se v středu
po památce s[va]té Lucie leta svrchu psaného.
Leta svrchu psaného Pavel Slováčků položil za grunt na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody týž plesník a starší
prodali ten podsedek, z něhož Pavel Slováček ušel, Janovi
Slováčkovi, otci téhož Pavla ut s[upr]a, za summu 30 zl bez
závdanku, platiti má na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka
ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Veselský a Václav Peřina S.R.S.A.N.
Pusté
f 212b
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského purgkmistr města
Strážnice Jiřík Praštěk prodali ten grunt bez řeky vystavíc
jej na obec města Jiříkovi Pokornému za 50 zl. Předních peněz
na obec městskou náleží 40 zl a na obec rybářskou posledních
peněz 10 zl, placení po vyjití tří leth po 3 zl. Jest mu
odevzdán za volný.
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Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu
Pavel Svoboda a Pavel Malíř S.R.S.A nerozdílnou.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jiřík Pokorný
položil za grunt obci města Strážnice 3 zl. Ty jest přijal pan
purgkmistr Praštěk města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný
položil za gr[unt] obci města Strážnice 1 zl 15 gr. Ty jest
přijal p[an] purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný
položil za gr[unt] obci města Stráž[nice] 1 zl 15 gr. Ty jest
přijal p[an] purgkmistr Martin Mráz.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný
položil peněz ročních městské obci 2 zl. Ty přijal p[an] Pavel
Nešporek, ten čas purgkmistr.
f 213a
Letha Páně 1646 za Jana Veselského plesníka Jiřík Pokorný
položil na svůj grunt svrchu psaný, jakž v zápise zaznamenáno
jest, 17 zl 4 gr 2 den. Takové peníze purgkmistr pan Lorenc
Peypolt v své ruce přijal a takové peníze náležejí obci města
Strážnice.
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f 221a
23 Grunt Martina Kunovského
Leta 1565 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu
37 nadepsaný Martin Kunovský koupil ten grunth s řekou od
Vaňka Šimkového za 17 zl hotových. A tak má jej docela
zaplacený a žádnému nezávadný.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Martin Kunovský prodal
podsedek i z řekou Janovi synu svému za summu 74 zl. Závdanku
jemu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Zachariáš Bílků a Filip Vrbecký S.R.S.A.N.
Jan Martina Ševce skoupil od otce svého v tomto podsedku
posledních peněz 8 zl za hotových 2 zl 20 gr. A jakož ještě
témuž Martinovi Ševcovi náleželo předních peněz 58 zl, takové
peníze prodal rybářom strážnickým za hotových 20 zl. A tak on
na tom podsedku nic nemá.
f 221b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Ševců za
grunt rybářům strážnickým peněz zkoupených 4 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Ševců za
g[runt] rybářom strážnickým 2 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jan Ševců
za g[runt] rybářom strážnickým 4 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Ševců za
g[runt] rybářom strážnickým 4 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři
prodali podsedek s řekou i s pasekami k ní od starodávna
přináležitými, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Ševcovým, jemu
Martinovi Pikhartovi za summu 60 zl. Závdanku dal 5 zl, ty
přijali rybáři na svou summu, což na tom gruntě mají, ostatek
platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný.
Rukojmě Jan Ráček, Václav Veselský S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Martin Pikhart
skoupil na sobě od rybářů strážnických z summy jejich na
posledních penězích za hotových 3 zl, totiž 10 zl.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Martin Pikhart za
grunt 4 zl. Ty přijali rybáři strážnicští.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin
Pikhart i za 1609 rok peněz dvojích 8 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin
Pikhart, kteréž rybáři strážničští přijali, 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Martin
Pikhart, kteréž rybáři strážnicští přijali, 4 zl.
f 222a
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Martin
Pikhart, kteréž rybáři strážnitští přijali, 4 zl.
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Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule položil Martin
Pikhart obci rybářskej za g[runt] 4 zl.
Leta 1615 z dovolení pana Tobiáše Purgkrábka za plesníka
Floriana Fitule Martin Pikhart prodal podsedek ten s říkou
Šimonovi Hráznýmu za summu 70 zl. Závdanku dal Šimon 9 zl,
platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Bebů a Jan Slováček S.R.S.N. Stalo se v pondělí
před s[va]tou Kateřinou leta svrchu psaného.
Leta ut s[upr]a Šimon Hrázný položil obci rybářské
strážnicské 4 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Šimon Hrázný
položil za grunt na obec rybářskou 4 zl.
Leta Páně 1617 ze plesníka Jana Svobody Šimon Hrázný
položil za grunt na obec rybářskou 4 zl.
Vyhledalo se podle register, že rybáři strážnicští přebrali
mimo to, což jim náleželo, 11 zl. Ty sou zase navrátili a sou
vydány Martinovi Pikhartovi, totiž 2 zl.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Šimon Hrázný
položil za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydané Martinovi
Pikhartovi.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s vůlí pana
ouředníka prodán jest ten grunt, kterýž po nebo[žtíku]
Šimonovi Hrázným pustý zůstával, Janovi Fraňkovi za summu
60 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě Václav Peřina a Václav Šnobl S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ševcového předních peněz 16 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pikharta 38 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Hráznýho na posledních
penězích 6 zl.
A obec rybářská, co oni přebrali, mají tymž sirotkům
n[ebožtíka] Hráznýho navrátiti 9 zl.
Pusté
f 222b
Leta Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením
pana ouředníka strážnického prodán jest ten požár i s říkou ut
s[upr]a Václavovi Macháčkovému za summu 60 zl bez závdanku,
placením ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i
obecní Mikuláš Tichý a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Macháčků
položil za gr[unt] a říku obci rybářské 1 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav Macháčků
položil za ten gr[unt] a říku obci rybářské 1 zl.
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Leta 1633 za plesníka za plesníka Jana Macháčkového
s povolením pana ouřednía stráž[nického] prodán jest tento
grunt s říkou Ondrovi Eliášovému za summu 60 zl bez závdanku,
placením po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní
Vácslav Šlechta a Petr Hodoňský S.R.S.a N.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského položil za grunt
a řeku peněz ročních 2 zl. Ty jest přijala obec rybářská. Ty
jest položil Ondra Eliášů.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Ondra Eliášů
položil za grunt a řeku peněz ročních, kteréž přijala obec
rybářská 1 zl.
f 223a
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového z povolením pana
ouředníka strážnicského prodán jest ten grunt z řekou
Václavovi Měšťanovi za summu 60 zl. Závdanku 2 zl položil, ty
přijal Ondra Eliášů, placení každoročně po 1 zl. A tak jest
jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní
Jura Koblížek a Jan Veselský S.R.S.a N. Stalo se leta a dne ut
s[upr]a.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Václav Měšťánků
položil za gr[unt] a řeku 3 zl. Ty přijal Ondra Eliášů.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Měšťánek
položil za gr[unt] a řeku 1 zl.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Václav
Měšťánek položil za grunt a řeku peněz ročních obci rybářské
1 zl.
Letha Páně 1652 položil Václav Měšťánek za svého plesnictví
6 zl, které přijala manželka Šimona Hrázného, poněvadž jí
zemřel a ona předědila.
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archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 357.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, listopad 2005.
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L e t h a

P á n ě

1 5 9 5

založena jsou tyto registra sirotčí rybářský strážnický
pro vzdělání dobrého řádu a pro snadnější pak vyhledání
jednoho každého statku a spravedlností sirotčích
tímto indexem,
kde v kterém listu kterýchž sirotkův
aneb spravedlnosti jejich hledati máš,
tak jakž níže pořadně napsáno jest,
spraviti se moci budeš.
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1 Nápadníci nebo[žtíka] Martina Skřičkového

f 1a

Jest jeden Jíra, vnuk téhož Martina a syn n[ebožtíka] Jíry
Hřivnáka z předměstí strážnicského, ten své vuole užívá a
k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti jeho podle zápisu knih
starejch sirotčích černejch v listu 1 po Martinovi Skřičkovém
dědu je[ho] mimo prvnější vydání jiných nápadníkuov, totiž
37 zl.
Ta spravedlnost jest vyšlá a za rybáři strážnicskými
zůstává.
Dáno s toho písaři od vkladu statku i s tím, což prve jemu
vydáno, 15 gr 1 den.
Ta summa po sirotku nahoře psaným zběhlým jest zouplna od
práva plesníka a rybářích vydána, neb jemu z milosti Jeho
Mi[l]osti Pána propuštěna jest, 36 zl 14 gr 6 den.

4
f 3a
2 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Plesníkového
Jest jedna Anička, ta při Pavlovi strejci svém s vuolí
vrchnosti zuostává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti podle zápisu knih starejch
sirotčích černejch v listu 40, 41 a 42 na níže psaných věcech
toto:
Item na Eliášovi Skřičkovi za štěpnici horní a vinohrad
v Teplé hoře mimo poražení dílu ženy své 249 zl 20 gr 6 den.
Item též více na vinohradě v Štamfátě, kterejž drží Pavel
strejc její, 200 zl. Ten vinohrad bude-li sirotek chtíti, když
člověčenství svého dojde, ujíti, má to na své vuoli jmíti a
což zaplaceného by bylo, témuž strejci jejímu navráceno bejti.
Item štěpnice, kterouž Pavel strejc témuž sirotku chová,
60 zl.
Item na penězích hotových i z dluhy zvyupomínanými mimo to,
což od spravování toho statku dáno, 102 zl 23 gr 2 den.
Summa toho všeho statku učiní 652 zl 12 gr 2 den.
f 3b
Na to má na níže psaných věcech toto:
Item peněz hotových při plesníkovi a rybářích strážnicských
342 zl 21 gr 3 den.
Item na Eliášovi Rybářovi za statek placením po 20 zl od
letha 1595 při Vánocích 109 zl 20 gr 6 den.
Item na Pavlovi Plesníkovi, strejci téhož sirotka, za
vinohrad v Štamfátě dopláceti zuostává rok po roku od letha
[15]95 při Vánocích po 16 zl až do vyplnění summy, totiž
140 zl.
Item štěpnice, kteráž se témuž sirotku chová, 60 zl.
Item na Danielovi Židovi dluhu zuostává 30 zl, platiti má
od leta [15]97 po 2 zl.
A tak při právě na hotově zuostává 332 zl 21 gr 3 den.
Letha [15]94 přijato od Eliáše Skřičky na vyšlou
spravedlnost do truhlice sirotčí 20 zl.
Více tomu sirotku odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho, což
Pavlovi nebož[tíka] Jiříka Malého, sirotku zběhlému, náleželo
73 zl 15 gr 1 den. Táž spravedlnost jak jemu jíti má, při
s[irotcích] téhož nebož[tíka] Jiříka Malého o tom položeno
najdeš.
Téhož letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost od
Daniele Žida 20 zl.
f 4a
Letha [15]95 při posudku položil odvedené spravedlnosti
Matěj Malého Jana za grunth peněz purgkrechtních 9 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Gergelky za vinohrad podle
ourody 3 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mlčizny za vinohrad ročních
peněz 10 zl.
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Letha 1595 přijato od Eliáše Rybáře za statek s[irotku]
napřed psanému 20 zl do truhlice sirot[čí].
Letha 1596 z vůle Jeho Mi[l]osti Páně puštěn Janovi
Skřičkovi ten vinohrad napřed psaný, kterejž n[ebožtík] Pavel
Plesník sirotku napřed jmenovanému vyplatiti měl, v té summě,
jakž vejš dotčeno, ve 200 zl, kterejž platiti má po 16 zl. A
když by sirotek dorostl, bude moci k penězům anebo k vinohradu
sáhnouti.
Téhož letha [15]96 položil Jan Skřička na týž vinohrad
16 zl. A potom od letha [15]96 při Vánocích platiti má pořadně
po 16 zl.
Letha [15]96 položil Jan Skřička za vinohrad 16 zl.
Téhož letha [15]96 přijato [z] statku n[ebožtíka] Jana
Malýho podle odvodu 7 zl.
Jakož jest Eliáš Skřička ještě sirotku napřed psanému
vyplniti měl 69 zl 20 gr 6 den, takové peníze Matouš Ráček za
podsedek, říku i jiný statek od Eliáše koupený vyplniti má od
letha [15]97 pořadně po 25 zl.
Leta [15]97 položil Jan Skřička s[irotku] napřed psaným[u]
za vinohrad 16 zl.
Téhož leta přijato od Matouše Ráčka na místě Eliáše Rybáře
25 zl.
Též přijato od Mojžíše Danielova syna na místě Daniele Žida
otce svého 2 zl.
Letha 1597 přijato z statku Malých Jíry 2 zl.
f 4b
Letha 1598 položil Eliáš Rybář za statek napřed psaný do
truhlice sirotčí 20 zl.
Z statku Jiříka Malého přijato podli odvodu od J.M. Páně po
sirotku zběhlým, jakž ut s[upr]a psáno, 2 zl.
Téhož leta ut s[upr]a jakož neboštík Pavel Plesníků Anně
sirotku za vinohrad v Štamfátě vyplnil 60 zl a Jan Skřičkovský
též 48 zl, takové peníze jsou zase ze statku Pavla Plesníkova,
totiž těch 50 zl, a panu Janovi Skřičkovskému 48 zl z hotových
peněz navráceny. Act[um] v středu po s[vaté]m Antonínu [15]99.
Letha ut s[upr]a vydáno Anně na díl její, které přijal
Tomáš Pavla Vavřincových manžel její, 50 zl.
Více dáno Anně na výminku, kterouž na smlúvách svadebních
učinila, 50 zl.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato z statku
Jiříka Malého podle odvodu ut s[upr]a po s[irotku] zběhlým
ostatních peněz 12 zl 7 gr.
Též přijato od Eliáše Rybáře za statek ut s[upr]a ročních
peněz 20 zl.
Více přijato od Mojžíše Danielova syna na dluh n[ebožtíka]
otce jeho 2 zl.
Téhož leta a za plesníka ut s[upr]a dáno Tomášovi Baštákovi
na díl manželky jeho Anny 150 zl.
Více vydáno Tomášovi Baštákovi na díl Anny manželky jeho
7 zl 15 gr.
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Ostatek jemu ukázáno k vyupomínání na Jeho Mi[l]osti Pánu
dluhu 95 zl 1 gr 2 den.
A na Mojžíšovi Židu Danielovém synu dluhu za n[ebožtíka]
otce jeho 4 zl.
A tak zouplna díl manželky své Anny vyzdvihl.
Tento statek byl zle spravený a jest zase poznovu sečten u
přítomnosti p[ana] Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka
na Strážnici, v pondělí po s[vaté]m Šťastným letha 1600, jakž
nazad na listu 16 a 38 ukazuje.
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3 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Rybáře

f 5a

Jest jich k tomu dvý, Kateřina, Anna a Lida mateř jejich
třetí.
Kateřina ta jest s vuolí vrchnosti vdaná a Anna ta při
mateři své zuostává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich podle zápisu knih
starejch sirotčích černejch v listu 44 na níže psaných věcech
toto:
Item na podsedku a říce 60 zl.
Item na jednom achteli vinohradu v Kněhnici 100 zl.
Item štěpnici s včelami ve 30 zl.
Item štěpničku druhú 15 zl.
Item roubanici 6 zl.
Summa toho statku učiní 211 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, učiní na jeden každý díl po
70 zl 10 gr.
f 5b
Ten statek vejše psaný přijal všecken Mikuláš Rybář k sobě
v summě ut s[upr]a a porazil dílu ženy své na něm mimo
vejminku 20 zl na smlouvách svadebních učiněnou, totiž summy
50 zl 10 gr. Zuostal dopláceti i s tou vejminkou 160 zl 20 gr.
Na to jest do letha 1594 všecké summy vyplnil 62 zl a tak
ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl
dopláceti zuostává 98 zl 20 gr.
Vydání s toho statku:
Item Kateřině a muži jejímu dáno 42 zl. Zuostává jí po
letech, až prve Anna sestra její tak mnoho nadíl svůj vezme,
28 zl 10 gr.
Item Anně na díl její vydáno 5 gr. Zuostává jí dílu
její[ho] dovzíti 70 zl 5 gr.
Ietm též mateři té svadební vejminky ještě dovzíti náleží
20 zl.
Summa co se těm třem osobám dílů jejich dodati má 118 zl
15 gr.
Na to mají na níže psaných věcech toto:
Item hotových při plesníku a rybářích 19 zl 25 gr.
Item Mikuláš Rybář za statek placením po 10 zl dopláceti
zuostává 98 zl 20 gr.
f 6a
A tak při právě na hotovosti zuostává 19 zl 25 gr.
S toho dáno od spravování a vkladu statku toho do rejster
na každý díl po 20 gr.
A mimo to vydání každému se nachází po 6 gr.
A tak mimo to svrchu psané vydání za rybáři strážnicskými
na hotově zuostává 18 zl 3 gr.
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Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost od rybářuov do
truhlice s[irotčí] 10 zl. Těch 10 zl sou vydány Kateřině na
díl její, kteréž manžel její přijal, id est 10 zl.
Letha 1596 přijato peněz od Mikuláše Rybáře za statek do
truhlice 10 zl.
Anna sirotek napřed psaný umřela, spravedlnost její jest
podle smlouvy přátelské připadla předně Kateřině, sestře té
ne[božky] Anny, 45 zl a Mikolášovi Rybáři též 25 zl, kteréž
sobě na zaplacení statku sraziti má. Stalo se u přítomnosti
urozeného pana Karla Zdeňka z Svárova, ouředníka na Strážnici.
Letha [15]96 dáno Kateřině na díl její i po Anně, sestře
její zemřelé, 20 zl.
Téhož letha pustila Lida mateř manželu svému z vejminky
napřed psané 5 zl.
f 6b
Leta [15]97 položil Mikoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty
jsou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Letha 1598 přijato z gruntu Mikuláše Rybáře za statek
svrchu psaný 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánků na díl Kateřiny
manželky své. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od
Mikuláše Rybáře za grunt 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánků na
díl Kateřiny manželky své.
Více položil Mikuláš Rybář za grunt 3 zl 20 gr. Ty přijal
Daniel Mazánků na díl ut s[upr]a manželky své.
A tak ona tu již nic jmíti nebude.

9
f 8a
4 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
Jest jich tři, Zuzanna, Marta a Anna.
Zuzanna a Marta sou vdané a Anna ta jest z vuolí vrchnosti
při paní Marianě Křinecké.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich podle zápisu knih
starejch sirotčích černejch v listu 47 toto:
Item peněz hotových 14 zl.
Item podsedek z štěpnicí ve 200 zl.
Item dobytek všelijaký ve 7 zl.
Item ječmene za 3 zl 8 gr.
Item za vápno a dříví 5 zl 17 gr.
Item za svršky 6 zl 5 gr.
Item více za dříví 22 gr.
Item za svršky domovní 1 zl 5 gr 1 den.
Summa toho statku učiní 238 zl 28 gr 1 den.
Na to jest dluhů po n[ebožtíku] otci jejich zuostalých
14 zl 4 gr.
Sejmouc ty dluhy, zusotává čistého statku 224 zl 24 gr
1 den.
f 8b
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl
po 74 zl 28 gr.
Příjem:
Item za podsedek a štěpnici od Jana Hospodáře přijato
75 zl.
Item za všelijaké svršky prodané přijato 61 zl 8 gr 1 den.
Summa toho příjmu učiní 136 zl 8 gr 1 den.
Vydání s toho příjmu:
Item za dluhy porůzno splacené 14 zl 4 gr.
Item Zuzanně na díl její dáno 28 zl 25 ½ gr.
Item Martě na díl její dáno 67 zl 7 gr 2 den.
Summa toho vydání učiní 110 zl 6 gr 5 ½ den.
A tak náleží Martě dílu její[ho] se dodati 31 zl 4 gr
5 den.
Anně též náleží dílu její[ho] dodati 119 zl 12 gr.
Summa toho, což se těm dvěm osobám dodati má, 150 zl 16 gr
5 den.
f 9a
Na to mají na níže psaných věcech toto:
Item na Janovi Hospodáři za grunth a štěpnici placením od
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl – 125 zl.
A na hotově při rybářích zuostává 25 zl 16 gr 5 den.
Z toho dáno od spravování a vkladu sirotčího do rejster
písaři 2 zl 4 gr 2 den.
A mimo to vydání dáno z každé[ho] dílu těm sirotkům po
6 gr.
A tak zuostává hotových 23 zl 3 den.
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Letha [15]94 přijato od rybářů na vyšlou spravedlnost jeho
do truhlice sir[otčí] 10 zl.
Téhož letha dáno z vyšlé spravedlnosti Martě na díl její
5 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Hospodáře za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Martě na díl její 6 zl a
4 zl do truhlice vloženy.
Letha [15]96 přijato od Jana Hospodáře za grunth 10 zl.
Z toho dáno Martě na díl její 5 zl.
Leta [15]97 přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl.
Z toho dáno Martě na díl její 5 zl.
f 9b
Letha 1598 přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl. Z toho
dáno Bartošovi Špatovi na díl Marty manželky jeho 5 zl.
Též dáno Anně na díl její od hojení 2 zl.
Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato za grunt
od Jana Hospodáře 10 zl. Z toho dáno Bartošovi Špatovi na díl
Marty manželky jeho 4 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato z gruntu Jana
Hospodáře 10 zl.
Anně dáno z poručení Její Mi[l]osti Paní na kožich z dílu
jejího 20 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jana
Hospodáře za grunt 5 zl
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jana
Hospodáře za grunt 10 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Rybáře přijato od Jana
Hospodáře za grunt 10 zl. Ty sou vydány z poručení J.M. Paní
Anně na díl její k veselí svadebnímu.
Letha 1604 z poručení J.M.Paní též dáno Anně na díl její na
šaty hotových peněz 20 zl. Act[um] za plesníka Eliáše Rybáře.
Letha 1604 za plesníka Václava Veselského přijato z důchodů
J.M. Pána 12 zl 28 gr. Ty přijal Pavel Očenášek na díl Anny
manželky své.
Letha a za předního plesníka ut s[upr]a přijato od Jíry
Chmelka za grunt na místě Jana Hospodáře 5 zl. Ty sou vydány
Pavlovi Červenkovi na díl Anny manželky jeho.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato z důchodů
na dluh Jeho [Mil]osti Páně 6 zl. Ty přijal Pavel Červenka na
díl Anny manželky své a dáno jemu obilé.
f 10a
Od Jíry Chmelka přijato za podsedek 5 zl. Ty přijal Pavel
Červenka na díl ženy své.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jiříka
Chmelka za podsedek 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka na díl
manželky své.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od
Zachariáše Tichého za g[runt] na místě Jiříka Chmelka 5 zl. Ty
přijal Pavel Červenka na díl Anny manželky své.
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Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od
Zachariáše Macháčkova, naměstka Chmelkova 5 zl. Ty přijal
Pavel Červenka ut s[upr]a.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Zachariáše
Macháčkového za grunt 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka.
Jakož náleželo témuž Pavlovi Červenkovi po Anně manželce
jeho na gruntě Zachariáše Macháčkového 10 zl, ty jest jemu
prodal za hotových 5 zl. A tak díl manželky své zouplna docela
vyzdvihl.
Letha 1615 za plesníka Floriana Fitoule přijato z důchodův
panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 8 zl 8 gr
2 den. Ty sou dány obilím Pavlovi Červenkovi nápadu Anně
manželce jeho po Zuzanně, sestře její zemřelé přišlého.
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f 11a
5 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Machalce
Jest jich k tomu dvý, Pavel a Kateřina a Dorota mateř
jejich třetí.
Pavel a Kateřina souc malí při mateři své zuostávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo dluhy na gruntě a říce
a dvou vinohradech v Růženné hoře summy 209 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, učiní na jeden každý díl po
69 zl 20 gr.
Dorota mateř přijala k sobě ten statek všecken a porazila
na ně[m] dílu svého 69 zl 20 gr a za rok [15]94 zadržela
10 zl.
A tak zuostává za něj dopláceti od letha [15]95 při
Vánocích rok po roku po 10 zl – 129 zl 10 gr.
Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Machalce, totiž:
Pavlovi náleží 64 zl 20 gr.
Kateřině též náleží 64 zl 20 gr.
A tak při rybářích na hotově zuostává 10 zl.
f 11b
Letha [15]94 přijato od Doroty, vdovy po n[ebožtíku]
Machalcovi zemřelém, za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Sou
do truhlice vloženy.
Letha [15]95 přijato od Doroty Machalcové za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 10 zl.
Letha [15]96 přijato od Doroty Machalcové 10 zl. Z toho
dáno Pavlovi na díl jeho 3 zl.
Letha 1598 přijato závdanku za řeku prodanou od Matouše
Jelena 6 zl. Z toho dáno Pavlovi sirotku na díl jeho na šaty
3 zl.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od
rybářuo strážnických dvojích peněz za vinohrad 10 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Melichara
Zlínského závdanku za grunt 2 zl.
Též přijato od rybnářuo za vinohrad 5 zl. Z toho dáno
Kateřině na hojení jí v nemoci 3 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato z položeného
závdanku od Jana Jelénka 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na učení
šití.
Letha 1603 u přítomnosti Lukáše Kutějkova, toho času
plesníka, a Šimka Rybáře vyzdviženo těchto sirotků peněz
hotových z truhlice ku potřebě sirotčí 41 zl. Takové peníze
mají se zase těmto s[irotkům] oplatiti z důchodův sirotčích,
když toho potřebovati budou. Act[um] v sobothu před Narozením
Panny Marie ut s[upr]a.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana
Jelénka za podsedek 2 zl.
Od Mikuláše Rybáře za vinohrad přijato 4 zl.
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Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Jana
Jelénka za grunt 4 zl.
Od Mikuláše Rybáře za vinohrad 5 zl.
Letha 1607 za plesníka Jan Ráčka přijato od Simeona
Blanařového na místě Mikuláše Rybáře za vinohrad 5 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato od
Simeona Blanařového za vinohrad v Růženné 5 zl. Těch 5 zl sou
vydány Kateřině na díl její.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od
Simeona Blanařova za Růžennou 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na
díl její.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův
panských na dluh Jeho [Milosti] Páně 14 zl. Ty přijal Florian
Fitoul na díl Kateřiny manželky své a dáno jemu za to obilí.
Více přijato z důchodův J.M. Páně na dluh panský na vyšlou
spravedlnost 40 zl 8 gr. Dáno za to obilí a přijal je Florian
Fitoul na díl Kateřiny manželky své.
Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od Simeona
Blanařovýho za vinohrad ostatních peněz 5 zl. Ty přijal
Florian Fitule na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Šimka
Hrázného od leta 1609 až do leta ut s[upr]a čtverých peněz po
2 zl – 8 zl. Ty přijal Florian na díl manželky své.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův
panských na dluh J.M. Páně vyšlé spravedlnosti 14 zl. Ty
přijal Florian a dáno jemu obilí.
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6 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pecového jinak Zmrzlého
Jest k tomu jeden Jan a Dorota mateř jeho druhá.
Ten Jan jest malý a při mateři své zuostává.
Vyhledalo se jim statku na níže psaných věcech toto:
Item na říce a dvouch vinohradech v Růženné hoře
zaplaceného 80 zl 20 gr.
Item peněz hotových 103 zl.
Item na Jiříkovi Jelínkovi, kožišníkovi na předměstí
strážnicském, 13 zl 20 gr.
Item jedna bečka vína za 38 zl.
Item dluhu v Velké 5 zl.
Item na štěpnici za Starým městem 10 zl.
Summa toho statku učiní 250 zl 10 gr.
Na to jest dluhů po n[ebožtíku] otci jejich zuostalých
splaceno 58 zl 1 gr.
Sejmouce ty dluhy, zuostává čistého statku 192 zl 9 gr.
Dělíc tu summu na dva díly, učiní na každý díl po 96 zl
4 gr 3 ½ den.
f 13b
Ten všecken statek mateř totiž Dorota toho sirotka v summě
ut s[upr]a jest k sobě přijala a dílu svého v tom 96 zl
4 ½ gr srazila. A tak ještě dopláceti zuostává témuž sirotku
od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 zl totiž summy
82 zl 14 ½ gr dotud, dokudž sirotkuom Machalcovým sunmma
jejich se nevyplní, a když se jim vyplní, tedy tomu sirotku
zase potomně rok po roku platiti má po 10 zl.
Rukojmě za placení toho statku Martin Štoček, Jan Jidášků,
Lukáš Rybář, Dobiáš Lánský S.R.S.A.N.R.
A jakož tomu sirotku náleží na Jiříkovi Jelénkovi,
kožišníkovi na předměstí strážnicském, 13 zl, na to jest za
předměstským ouřadem na hotově 6 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jiříka
Jelénky z předměstí 6 zl 10 gr. Z toho dáno Janovi na učení do
školy 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův
panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedl[nosti]
3 zl 10 gr. Ty přijal Jan od učení řemesla a dáno obilí.
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7 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Malého

f 15a

Jest jeden Pavel.
Ten se vyučil řemeslu krejčířskému a tu v Strážnici při
mistřích krejčířských dělá. Kterýž Pavel letha [15]93 při
stavení sirotkuo spolu s jinejmi se nestavil.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na všech a všelijakých
věcech podle zápisu knih starejch sirotčích od listu 32 až do
listu 35 na díl jeho mimo zplacení dluhů po n[ebožtíku] otci
jeho zuostalých, též mimo to, což od učení školního, též na
stravu [a] šaty za pacholetství i potomně od učení řemesla
krejčířského jest vynaloženo, 180 zl 28 gr 5 den 1 víd.
Ta spravedlnost jemu na těchto osobách níže psaných se
takto najíti má:
Item na gruntě Matěje Malýho, tak jakž zápis knih novejch
purgkrechtních při grunthu 20 to v sobě šíře obsahuje a
zavírá, 9 zl.
Item na vinohradech dvou achtelích v Růžené hoře od letha
[15]95 při Vánocích placením po 20 zl, kteréžto vinohrady drží
Jiřík Gergel a Blažek Mlčizna, 64 zl 15 gr 1 den.
f 15b
A při rybářích hotových zuostává 107 zl 13 gr 4 den 1 víd.
Z toho dáno písaři od spravování statku sirotčího a do knih
vkládání 1 zl 29 gr 5 den.
A zvláště témuž Pavlovi mimo nadepsanou summu náleží toto:
Item štěpnice jedna pod Krásným jasenem.
Item roubanice při Moravě jedna.
Toho obojího, štěpnice i roubanice, Matěj, strejc téhož
sirotka, do proměnění stavu jeho užívati má.
Jakož jest tomu sirotku napřed psanému spravedlnosti
náleželo 180 zl 28 gr 5 den 1 v, taková spravedlnost na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla pro nestavení jeho se k rejstrům. Z níž
jest od Jeho [Mi[l]osti hotovejch vyzdviženo 107 zl 13 gr
4 den 1 víd a ostatek odvedeno k vyzdvižení sirot[kům]
nebožt[íka] Václava Plesníka.
Jakož jest tomu sirotku zběhlému roubanice při Moravě
náležela, takovou roubanici jakožto po zběhlém sirotku k ruce
Jeho Mi[l]osti Páně jest obrácena a jest s poručení Jeho
Mi[l]osti prodána Mauricovi Kellerovi, krejčímu z města
Strážnice, a za volné a svobodné za summu hotovou 30 zl.
Ta roubanice jest zase Matějovi Malému, rybáři z města
Strážnice, protože on krevní přítel jmenovaného sirotka
zběhlýho jest, puštěna. Za kteroužto roubanici jest tenž Matěj
zase Mauricovi Krejčí[mu] těch 30 zl hotových odvedl a dal.
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A mimo to jest témuž Matějovi Malému s poručení Jeho
Mi[l]osti Páně po jmenovaném sirotku zběhlém prodána štěpnice
za summu hotovou 50 zl, kterýchžto 50 zl jest zouplna Jeho
Mi[l]osti Pánu odvedl.
A tak tu roubanici a štěpnici zouplna zaplacené a v ničemž
závadné má. A za to nic platiti povinen nebude, toliko Jeho
Mi[l]osti Pánu plat z toho spravovati.
Stalo se ve čtvrtek po neděli Exaudi letha [15]95.

Letha [15]95 a [15]96 položil Mlčizna dvojích peněz za
vinohrad 20 zl.
Letha [15]95 položil Jiřík Gergel za vinohrad 3 zl.
Letha [15]96 položila Anna Gergelová za vinohrad 7 zl.
Letha 1597 položil Blažek Mlčizna ostatních peněz za
vinohrad 2 zl. A tak jej zaplatil.
Letha 1598 položil Jíra Sokolíček na místě Anny Gergelky
aneb Jiříka Gergele za vinohrad 10 zl. Ty sou dány do statku
Václava Plesníkova podli odvodu J.M. Páně po sirotku zběhlým.
Actum za plesníka Jíry Čechového přijato od Jana
Petrovského na místě Jíry Sokolíčka za vinohrad v Růžené 12 zl
7 gr 4 den. A tak jest s[irotkům] ut s[upr]a zaplaceno.
Ty peníze jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Plesníkova podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
A jakož náleželo na gruntě Matěje Malého 9 zl, takové
peníze položil leta [15]95, jakž při gruntě jeho vypsány jsou,
a zde při statku jich vypsati zapomenuli. Ty sou vydány podli
odvodu ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Plesníkova.
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8 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka

f 17a

Jest jich štvero, Jan, Kateřina, Pavel a druhý Jan z druhou
ženou a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starejch
sirotčích černejch v listu 49 toto:
Item na podsedku z říkou Martinovi Fraňkovi prodanou 44 zl.
Na to jest i z závdankem položeno do letha [15]94 13 zl 15 gr
a od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 zl dopláceti
zuostává 30 zl 15 gr.
Item na vinohradě v Zbavsa hoře 30 zl.
Summa toho což jim učiní 74 zl.
Z toho se dluhuov po ne[božtíku] otci jejich zuostalých
zaplatiti má 8 zl 28 ½ gr.
Sejmouce ty dluhy, zuostává čisté[ho] statku 65 zl 2 ½ gr.
Dělíc tu summu na pět dílů, učiní na jeden každý díl po
13 zl 3 ½ gr.
f 17b
Vydání s toho:
Item rybářům strážnicským na jejich dluh s toho závdanku
dáno 4 zl 15 gr.
Item Anně mateři těch sirotkuo dáno 15 gr.
A při spisováním prvním toho statku dáno písaři i s tím,
což se na tom sedíce utratilo, 15 gr.
A tak ten závdanek od práva rybářského jest zouplna
vyzdvižen.
Ta summa těm sirotkuom se takto najíti má:
Item Anna, mateř tychž sirotkuom uajala vinohrad vejš psaný
mimo těch 15 gr, které jest na díl svůj přijala a kromě těch
15 gr, které sou od spravování toho statku dány, na doplacení
těmto samým sirotkuom štyrem krom sražení dílu svého 16 zl
29 gr 3 ½ den, kterýž má platiti od letha [15]93 při Vánocích
podle ourody po 2 zl.
Rukojmě za placení a díla téhož vinohradu Daniel Barčáků a
Martin Franěk S.R.S.A.N.R. Z toho se ještě za dluhy zaplatiti
má 3 zl 12 ½ gr a ostatek, totiž 13 zl 17 gr, ty s[irotkům]
náleží.
f 18a
Item též jim náleží na gruntě Martina Fraňka 38 zl 15 gr.
Ty jim od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 zl jíti
mají.
Pavel s těch sirotkuo ten jest umřel, ta spravedlnost na
napřed psané bratry a sestry jeho připadla, příde na jeden
každý díl i po tom zemřelém bratru jejich po 17 zl 10 gr
3 ½ den.
A tak jim při právě na hotově do letha [15]94 vyšlých se
nic nenachází.
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Letha [15]95 přijato od Martina Fraňka za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty 4 zl položené sou vydány Janovi
sirotku na šaty a od chování v nemoci a od pohřebu na něj
naloženo, což všeho podle oučtu činí 4 zl.
Letha 1597 přijato závdanku položeného od Tomka Opavského
na místě n[ebožtíka] Martina Fraňka rybáře 2 zl.
Letha 1598 přijato od Tomka Opavského za grunt 2 zl. Actum
za plesníka Jíry Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od Tomka
Opavského za grunt 2 zl.
f 18b
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Staně za
podsedek a řeku 2 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Staně za
grunt a řeku 1 zl.
Letha 1602 za plesníka Eiáše Rybáře přijato od Staně za
grunt a řeku 1 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Staně
za g[runt] a řeku 1 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Staně
zadržalých a letoších peněz 4 zl.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka vyhledalo se, že Jan
Faber na místě Anny manželky své zuostává těmto sirotkom peněz
zadržalých za vinohrad v Zbavsa hoře 16 zl 29 ½ gr. Uvolil se
ten Jan Faber, že takové peníze po 5 zl rok po roku od letha
1608 platiti chce.
Rukoj[mě] za to Klimek Kloboučník, Daniel Koníček hrnčíř a
Matyáš Hrnčíř S.R.S.N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana
Fabera za Zbavsa horu 2 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin
Slováků na místě Jana Fabera za Zbavsa horu 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Martina
Slovákova na místě Jana Fabera za Zbavsa horu 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Slováčka za g[runt] 2 zl.
Kateřina n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka předstoupíc před
plesníka [a] rybáře oznámila, že dobrovolně a z lásky pouští
všecko svou spravedlnost, což jí po otci jejím a bratřích
jejích zemřelých přišlo, Janovi Faberovi a Anně manželce jeho,
mateři své, aby ji vyzdvihovala a k ruce své přijímala. A tak
ona žádné spravedlnosti tu jmíti nebude.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Slováčka
za grunt 2 zl.
Od Martina Slováka za Zbavsa horu 5 zl.
Týž on položil za rok 1612 lonských 1 zl 15 gr.
Z toho dáno dluhu obci rybářské ostatek 4 zl 13 ½ gr.
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Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a vydáno Janovi Faberovi
podle puštění od Kateřiny pastorkyně jeho 4 zl 1 ½ gr.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitoule přijato od Jana
Slováčka za grunt a řeku 2 zl. Ty přijal Jan Faber.
Od Martina Slovákového přijato za vinohrad v Bavsa hoře
5 zl. Ty přijal Jan Faber.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule přijato od Pavla
Slováčka na místě Jana Slováčka na ty s[irotky] za grunt 2 zl.
Od Martina Slovákového přijato za vinohrad v Zbavsa hoře
5 zl.
Těch 7 zl přijal Jan Faber na místě manželky své.
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9 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového
K tomu statku jsou sirotci tři, Kateřina, Zuzanna, Jan a
Anna mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména
toto:
Podsedek s řekou za 100 zl.
Čtvrt roli v Sedlským poli za 100 zl.
Louka orací činžová pod rybníkem za 80 zl.
Krajina roli nad Bobalovem za 45 zl.
Štěpnice při Moravě nad panskou za 45 zl.
Štěpnice druhá na Lideřovsku za 70 zl.
Roubanice horní nad Žabným za 50 zl.
Štěpnice při Bakovici za 20 zl.
Zahrádka zelná za 9 zl.
Na achteli vinohradu v Štamfátě, který náleží Anně,
s[irotku] n[ebožtíka] Václava Plesníka, zaplaceného zuostává
60 zl, jsou přijaty 1598.
Achtel vinohradu v Štamfátě z búdú a s presem zaplacený za
350 zl.
Lžic stříbrných jednostejných 12, které váží 32 loty,
počítajíc po 16 gr – 24 zl.
Koflíky 2 malé stříbrné, lžíce 2, pásek malý, to váží 27 ½
lotu po 22 ½ gr počítajíc za 14 zl 20 gr.
Pás stříbrný veliký váží 52 loty po 22 ½ gr počítajíc za
39 zl.
Šatuo ložných za 30 zl.
Dobytka hovězího a svinského za 18 zl.
Náčení cínového 80 funtů po 4 gr za 10 zl 20 gr.
Kožichy dva za 37 zl.
Na řece Janka Kuchaře [ve] Veselí zaplaceného 20 zl.
Na vinohradě Jurky Ševce v Mrhoních 45 zl 22 ½ gr.
Za 37 měřic rži po 25 gr utrženo 30 zl 25 gr.
f 20b
Za tři bečky a za tři vědra vína utrženo 100 zl.
Dluhů na lidech 21 zl.
Peněz hotových po smrti přijato 210 zl.
Summa všeho statku učiní 1525 zl 27 ½ gr.
Z toho se zaplatilo dluhuov všelijakých i co se na díla
vinohradní naložilo 124 zl 5 gr 4 ½ den.
A tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo
k rozdělení 1401 zl 21 gr 6 den.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému na jeho díl po
380 zl 12 gr 6 ½ den.
Anna, mateř těch sirotků přijala na svůj díl peněz hotových
25 zl 8 gr 4 ½ den, zusotává se jí dodati k doplnění dílu
jejího ještě 325 zl 4 gr 2 den.
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Ta Anna u[m]řela neproměníc stavu svého vdovského a ten díl
její na Jana, syna jejího vlastního, připadl.
Kateřině [a] Zuzaně přijde každé dílu jejího po 350 zl
12 gr 6 ½ den. Na to se jim zanechává 12 lžic stříbrných
jednostejných, kteréž váží 32 loty, koflíčky dva malé a též
dvě lžíce a pásek malý, což váží 27 ½ lotu všeckno, po
rozdílných penězích lot, jakž napřed položeno, v summě
peněžitej 38 zl 20 gr.
Zuostává se jim mimo to ještě na díly jim oběma dodati
662 zl 5 gr 6 den.
Zvláště mimo to náleží jim podli poručenství a vejminky na
smlúvách svadebních otce jejich achtel vinohradu v Štamfátě
zaplacený.
f 21a
Ten vinohrad podli kšaftu otce jejich oddán jest k užívání
a k dělání p[anu] Janovi Skřičkovské[mu] do zrostu jejich a
bez splacování všelijakého a ty sirotky při sobě chovati a
šaty na ně hodné jednati má.
Janovi náleží dílu otcovského 340 zl 12 gr 6 ½ den a po
Anně, mateři jeho zemřelé, 325 zl 4 gr 2 den, což toho v jedné
summě učiní 675 zl 17 gr 1 ½ den.
Summa všeho, což se těm třem sirotkom na díly
jejich dodati má, učiní 1337 zl 23 gr 1 ½ den.
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na podsedku a řece Eliáše Rybáře i což s tím koupil, jakž
při gruntu jeho zapsáno jest, 325 zl, placením od letha 1600
po 30 zl.
Na p[anu] Janovi Skřičkovským za vinohrad v Štamfátě a
statek jemu prodaný 374 zl 20 gr, placením od letha 1600 po
30 zl.
Ve Veselí na řece Janka Kuchaře 20 zl. Ty mají jíti po
5 zl.
Na vinohradě Jurky Ševce v Mrhoních 18 zl 22 ½ gr, placením
od letha 1600 po 6 zl.
Dluhu na obci rybářské jim na koupení vinohradu k obci
půjčeného 140 zl, placením od letha 1600 po 10 zl.
Hotových peněz v truhlici sirotčí rybářské zuostává
459 zl 6 gr 6 den.
Summa toho učiní 1337 zl 23 gr 1 ½ den.
f 21b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového dáno z dílu
Janového pís[aři] od spravení jeho dílu, je[mu] po mateři
zemřelé nápadem přišlého, 1 zl 15 gr.
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Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od něho za
statek ut s[upr]a 30 zl.
Též přijato od p[ana] Jana Skřičkovského 20 zl.
Od Jurky Ševce za vinohrad přijato 3 zl.
Od rybářuo na dluh ut s[upr]a přijato 10 zl.
Z toho dáno Janovi na díl jeho od školy a na šaty 3 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od rybářuo na
dluh jim půjčený 5 zl.
Jakož pan Jan Skřičkovský povinen byl těmto sirotkům mimo
předešlé položení za vinohrad v Štamfátě a jiný statek jemu
prodaný od letha 1600 doplatiti summy 354 zl 20 gr, tu summu
s dovolením plesníka a rybářů odvedl na těchto níže psaných
věcech, a to takto:
Na vinohradě Matyáše Ostřešovského v Růžené 90 zl, placením
od letha 1602 po 15 zl.
Na vinohradě Mikuláše Špinky v Horní hoře 47 zl, placenm od
letha 1601 po 10 zl.
Na podsedku Lukáše Pernikáře 125 zl, placením od letha 1602
po 15 zl.
Na gruntě Dujhubovém v Starém městě 14 zl, placením od
letha 1602 po 4 zl.
Na gruntě Jana Ondrových v Starém městě 46 zl, placením od
letha 1602 po 8 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře odkázaných od Pinkusky na
Matějovi Koudelkovi 35 zl, placením od letha 1602 po 4 zl.
A tak pan Jan Skřičkovský do tohoto statku nic povinen
není.
Summa toho odvodu 357 zl.
f 22a
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře z poručení Její
[Mil]osti Paní půjčeno těchto sirotků peněz hotových
z truhlice sirotčí rybářské Thomášovi Pavlovýmu summy 100 zl,
takové peníze platiti má od letha 1603 po 33 zl 10 gr. Místo
rukojemství podstavil achtel vinohradu v Dolní hoře podle Jana
Mračnových ležící, aby ho neměl moci žádnému prodávati,
podstavovati ani profrejmarčovati, pokudž té svrchu psané
summy zouplna zase těm sirotkům nezaplatí.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového z poručení J.M.
Paní půjčeno panu Fridrichovi Tistovi, ty časy ouředníku na
Strážnici, na koupení vinohradu v Štamfátě od Eliáše Rybáře
130 zl, ty má platiti při každých posudcích od letha ut
s[upr]a po 10 zl. Místo rukojemství podstavil týž vinohrad
svůj v Štamfátě.
Téhož letha 1603 u přítomnosti Lukáše Kutějkova, toho času
plesníka, a Šimka Rybáře vyzdviženo těchto sirotků peněz
hotových z truhlice ku potřebě sirotčí 117 zl 6 gr 6 den.
Takové peníze mají se zase těmto sirotkom oplatiti z důchodův
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sirotčích, když toho potřebovati budou. Act[um] v sobothu před
Narozením P[anny] Marie letha ut s[upr]a.
Téhož letha ut s[upr]a za plesníka Lukáše Kutějkového
přijato od Matěje Dujhuby z Starého města za g[runt] 3 zl.
Od Mikuláše Špinky za vinohrad 3 zl.
Od Matěje Koudelky za vinohrad 2 zl.
Od Eliáše Rybáře za g[runt] a řeku přijato 30 zl.
Od rybářuo strážnických na dluh jim půjčený 5 zl.
Z Veselí z řeky Janka Kuchaře přijato 5 zl.
Jakož Jan Ráček těchto s[irotků] peněz jim náležitých
z Veselí z řeky Janka Kuchaře vyzdvihl 15 zl, takové peníze
platiti má od letha 1604 po 3 zl.
Rukoj[mě] za to Macek Koudelka, Eliáš Rybář S.R.S.N.
Od Eliáše přijato ouroku ročního ze 200 zl jemu těchto
sirotků půjčeného za rok 1602 12 zl.
Od Tomáše Baštáka přijato na dluh je[mu] půjčený 30 zl.
Od Matyáše Ostřešovského přijato z vinohradu 15 zl.
Od Lukáše Pernikáře přijato za podsedek 12 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Eliáše
Rybáře trojích peněz za grunt po 30 zl – 90 zl.
Od Jíry Tichého ševce přijato 6 zl.
f 22b
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Matěje
Dujhuby za grunt podle odkážky 3 zl.
Od Mikuláše Hrbkového přijato za vinoh[rad] 4 zl.
Od Matěje Koudelky přijato za vinoh[rad] 2 zl.
Od Tomáše Baštového přijato na dluh jeho 36 zl 20 gr.
Od obce rybářské na dluh jim půjčený přij[ato] 5 zl.
Od Eliáše Rybáře přijato ouroku ze 170 zl – 9 zl.
Od Lukáše Pernikáře přijato za g[runt] 12 zl.
Kateřině dáno z poručení Jeho [Mil]osti pana Jana Diviše
z Žerotína na šaty na díl její 20 zl.
Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře z poručení J.M. pánů
poručníků vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových na zaplacení
dluhu o s[vaté]m Jiří 200 zl. Mají se ty peníze oplatiti
z důchodů panských, když toho potřebovati budou.
Letha 1602 v pátek na den obrácení na víru křesťanskou
s[vatéh]o Pavla z dovolením Její Mi[l]osti urozené paní paní
Alžběty z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici, jakožto
nejmocnější otcovské poručnice sirotka a panství strážnického,
půjčeno jest Eliášovi Rybáři z truhlice sirotčí rybářské
z peněz s[irotků] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového 170 zl, za
1 zl 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc, kterýchžto 170 zl
spůsobem v tomto Margkrabství moravském obyčejným týž Eliáš
Rybář zase dáti zouplna a beze všech zmatků a fortelů
vymyšlených konečně na den Nového letha nejprv příštího
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zaplatiti má. A připověděl pro lepší toho jistotu a tomu všemu
zadosti učinění v té summě nahoře psané (vyměňujíc toliko
vinohrad v Štamfátě, který po mateři své má, a štěpnici na
Petrovsku) všecken statek svůj mohovitý i nemohovitý, na čem
by koli vyhledán a jakým jménem jmenován býti mohl, podstavil,
aby takového statku buď málo nebo všeckého neměl moci a práva
prodati, podstaviti ani profrejmarčiti potud, pokudž by
takového dluhu nezaplatil.
Za kteréhožto Eliáše Rybáře slíbili jsou osoby jmenovitě
tyto: Mikuláš Hrdý, Pavel Nejezchleba, Kašpar Bednář, Šimek
Rybář, Matěj Koudelka rybář, kteréž za zaplacení a tomu všemu
zadosti
f 23a
učinění S.R.S.A N.
Rukojměm pak týž Eliáš dal a mocí toho zápisu dává tou
plnou moc a právo, jestliže by na svrchu jmenovaný den
takového dluhu nezaplatil a na ně by se s toho nějaký těžkosti
neb škoda valiti chtěla, aby takový statek jeho podstavený
mohli prodati, zpeněžiti a přede všemi jinými věřiteli tohož
často psaného Eliáše Rybáře svrchu psaný dluh zaplatiti a do
truhlice rybářské i s ourokem na něj vyšlým navrátiti. Stalo
se letha a dne svrchu psaného.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Mathyáše
Ostřešovského za vinohrad v Růženné podli odvodu ut s[upr]a
15 zl.
Z statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře na dluh svrchu psaný
přijato 20 zl.
Od Anny Bartošky Písařky na místě Jíry Tichého ševce za
vinohrad v Mrhoních přijato 6 zl.
Téhož letha oplaceno z statku Thomáše Baštáka, což těm
sirotkům dlužen byl, 33 zl 10 gr. A tak ten dluh jeho jest
doplacen.
Dáno Zuzanně na díl její k svadebnímu veselí 74 zl 10 gr.
Od p[ana] Fridricha Tisty přijato na dluh jeho 30 zl. Ty
sou vydány Zuzanně na díl její.
Více týž Zuzanně dán i koflík, pásek a 5 lžic stříbrných,
což to vše vážilo 19 ½ lotu, počítajíc každý lot po 22 ½ gr,
učiní 22 zl 3 gr 4 ½ den 1 v.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato z důchodů
panských na dluh J.M.Páně 50 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl
Zuzanny manželky své.
Rybáři strážnicští těmto sirotkům půjčených jim peněz
dopláceti zůstávají ještě 20 zl.
Z statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře na dluh ut s[upr]a
přijato 20 zl. Z těch přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny
manželky své 15 zl.
Dáno Kateřině na díl její 20 zl.
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Od Anny Bartošky za vinohrad v Mrhoni přijato ostatních
peněz 3 zl 22 ½ gr. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny ut
s[upr]a ženy své.
Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato z statku Eliáše
Rybáře, které položil Pavel Pikhart 5 zl. Ty přijal Jan
Hulínský na díl Zuzanin.
f 23b

Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato
z důchodův panských na dluh J.M. Pána 48 zl. Ty přijal Jan
Hulínský na díl Zuzanny ženy jeho.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselskýho přijato z statku
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz hotových 60 zl. Z toho vzal
Jan Hulínský peněz hotových 10 zl a krajinu roli v 50 zl.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil pan Fridrich
Tista na dluh svuoj napřed psaný 10 zl. Ty přijala Zuzanna na
díl svuoj.
Z statku Eliáše Rybáře přijato na dluh 10 zl.
Přijato od J.M. Pána, kteréž se po sirotcích zběhlých
dostalo na dluh Jeho [Mil]osti, což těmto sirotkom povinen,
2 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky vydáno Kateřině do
Židlochovic na díl její 8 lžic stříbrných a koflík též
stříbrný, v penězích 16 zl 16 gr 1 den 1 v.
Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od obce rybářské na
dluh jejich 7 zl. Ty jsou půjčeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Jidáška. Vydány Janovi Hulínskému na díl Zuzanny manželky
jeho.
Od Pavla Pikharta přijato letoších a lonských za rok 1609
zadržalých peněz 10 zl. Z toho dáno Janovi Hulínskýmu na díl
Zuzanny manželky jeho 5 zl a oplaceno, co se Kateřině bylo
půjčilo 5 zl.

Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Pavla
Pikharta za statek 10 zl.
Z důchodův panských přijato na dluh J.M. Páně na vyšlou
spravedlnost 50 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její
k svadebnímu veselí.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh přijato lonských
za rok 1610 položených 5 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl
Zuzany manželky své.
Od obce rybářské přijato na dluh jejich 21 zl. Z toho dáno
Janovi Hulínskýmu 11 zl 15 gr.
Od Staňka Opavského z statku Eliáše Rybáře přijato na dluh
ut s[upr]a 10 zl.
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Letha a za plesníka ut s[upr]a vyhledalo se z register
horenských, že jest položil Matyáš Ostřešovský za vinohrad
v Růženné podle odvodu napřed psaného zadržalých peněz 60 zl.
A tak jest ten vinohrad doplacen. Ty přijal Jan Hulínský na
díl Zuzanny manželky své.
Více přiznal se Jan Hulínský před plesníkem a rybáři, že
jest vyzdvihl na díl Zuzanny manželky své z gruntu Lukáše
Pernikáře zadržalých peněz i s letem 1611 19 zl.
Z gruntu Dujhubovského zadržalých i s letem 1611 6 zl.
Z gruntu Jana Ondrovýho zadržalých i s letem 1611 7 zl.
Od p[ana] Fridricha Tisty na dluh jeho zadržalých peněz
10 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato z s[tatku]
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh ut s[upr]a 20 zl.
Od rybářů na dluh jejich přijato 10 zl.
Od Pavla Pikharta přijato 10 zl.
Z statku Eliáše Rybáře přijato 10 zl.
Z toho dáno Jakubovi Švejhalovi do Nosislavě na díl
Kateřiny manželky jeho 80 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato dvojích peněz od
Martina Duchoňka položených 30 zl.
Jakubovi Švejhalovi do Nosislavě na díl Kateřiny manželky
jeho dáno 30 zl.
Letha 1612 za plesníka ut s[upr]a přijato od p[ana]
Kryštofa z Lichtnštejna na místě p[ana] Fridricha Tisty 55 zl.
Ty přijal Jakub Švejhal do Nosislavě.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Pavla Pikharta
za grunt 10 zl.
Od Staňka Opavského za g[runt] přijato 10 zl.
Od obce rybářské na dluh přijato 10 zl.
Z statku Eliáše Rybáře na dluh přijato 10 zl.
Více přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 15 zl.
Z toho dáno Jakubovi Švejhalovi do Nosislavi na díl
Kateřiny menželky jeho 50 zl.
Letzha 1614 za plesníka Floriana Fitoulového přijato od
Pavla Pikharta za grunt 10 zl.
Odvedeno z statku Eliáše Rybáře na dluh 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato na dluh 10 zl.
Jakož jest Jan Ráček do tohoto statku povinen byl peněz
15 zl, ty sou jemu od Jana Hulínského na místě Zuzanny a od
Kateřiny odpuštěné, protož se tuto za vydání kladou, každé po
7 zl 15 gr.
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Letha 1614 za plesníka Floriana Fitoule přijato z s[tatku]
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh 15 zl.
Jakubovi z Nosislavi na místě Kateřiny manželky jeho vydáno
peněz hotových 4 zl 15 gr.
Letha 1615 za plesníka Floriana Fitoule přijato z důchodův
panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 49 zl
15 gr. Ty sou dány obilím Janovi Hulínskýmu na díl Zuzanny
manželky jeho.
Téhož letha a toho plesníka přijato z statku n[ebožtíka]
pana Jana Skřičkovského, což n[ebožtíku] k věrné ruce dáno
bylo, takové peníze sou od p[ana] purgkmistra a rady města
Strážnice jakož poručníkův toho statku dány, totiž 20 zl. Ty
sou vydány Jakubovi Švejhalovi do Nosislavě na díl Kateřiny.
Téhož letha za téhož plesníka přijato od Pavla Pikhartového
na ty s[irotky] 10 zl.
Od Staňka Opavského přijato do tohoto statku 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato peněz 10 zl.
Od obce rybářské strážnicské přijato na dluh 10 zl.
Od Mojžíše syna Danielového přijato 8 zl.
Těch 48 zl vydány Kateřině do Nosislavě na díl její, kteréž
ona sama osobně přijala.
Též více vypůjčeno z jiných peněz sirotčích do tohoto
statku 5 zl.
A tak tohoto roku též Kateřině vydáno peněz 53 zl.
Od obce rybářské strážnicské přijato na ten dluh, což za
nimi bylo, 5 zl. Ty sou zase do těch peněz oplacené, z kterých
byly vypůjčené.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule od Pavla
Pikhartového přijato za grunt a statek peněz 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře od Mojžíše Žida
položených přijato 8 zl.
Z statku téhož Eliáše Rybáře od Staňka Opavského položených
5 zl.
NB. Roku minulého plesník s ouřadem měli dáti Kateřině
48 zl, ale dali jí více, než vydati měli o 5 zl, totiž 53 zl.
A tak se jim tuto vypisují, jako by je teprv u tohoto na dluh
svůj jí povinný položili, totiž 5 zl.
Leta Páně 1617 v outerý po Narození Panny Marie učiněno
bedlivé sečtení statku tohoto a našlo se podle poznamenání
takto:
Kateřině do Nosislavě našlo se ještě spravedlnosti 252 zl
14 gr.
Ta se jí nachází na těchto věcech:
Na podsedku a na říce Pavla Pikhartového v Rybářích 100 zl.
Dluhu na obci rybářské zůstává placení po 10 zl 24 zl 22 gr
2 ½ den.
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Dluhu za Jeho Mi[l]ost Pánem na Strážnici 119 zl 12 gr
6 den.
Peněz hotových za rybáři strážnicskými 8 zl 8 gr 6 ½ den.
Ty hotové peníze vydány sou vyslancům od ouřadu nosislavského
Tobiášovi Pekárkovi a Tobiášovi Zábřežskému, totiž těch 8 zl
8 gr 6 ½ den.
f 26a
Zuzanně anebo na místě Zuzanny Janovi Hulínskému vyhledalo
se též spravedlnosti 179 zl 22 gr 4 ½ den.
Na věcech těchto níže psaných:
Na vinohradě Mikuláše Špinky v Horní hoře podle převodu od
n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského učiněného zůstává 44 zl.
Na gruntě Lukáše Pernikáře v městě Strážnici 61 zl.
Na gruntě Matěje Dujhuby v Starém městě 8 zl.
Na vinohradě pustém v Dolní hoře k dobírání 33 zl.
Na obci rybářské strážnicské dluhu zůstává 23 zl 22 gr
4 ½ den.
Peněz hotových za rybáři strážnicskými 10 zl.
Z tohoto statku navráce[no] do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše
Rybáře peněz hotových, což přebráno jest z statku n[ebožtíka]
Eliáše, totiž 14 zl 21 gr ½ den.
Leta Páně 1617 Jeho Mi[l]ost Pán pan Kašpar Melichar
z Žerotína ráčil z svého vlastního měšce Kateřině dáti peněz
119 zl 12 gr 6 den. A tak již JM Pán též Kateřině nic dlužen
býti neráčí.
Téhož leta za plesníka Jana Svobody přijato z statku
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na peníze přebrané peněz do tohoto
statku – nic.
Od Václava Koudelky za statek přijato za rok 1617 4 zl. Ty
4 zl vydány jsou Janovi Hulínskému po Zuzanně.
Od obce rybářské strážnicské na dluh povinný položeno 5 zl.
Ty jsou také vydány Janovi Hulínskému na díl jeho.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Staně Opavského
za grunt a statek převzatý přijato peněz – nic nepoložil.
Od Václava Koudelky za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 zl.
Ty 2 zl jsou vydány Janovi Hulínskému.
Od obce rybářské na dluh od nich povinný přijato peněz
5 zl. Ty jsou vydané Janovi Hulínskému po Zuzanně.
Letha ut s[upr]a našlo se, že Pavel Pikhart položil za
grunt a říku za rok 1617 peněz, kteréž náležejí Kateřině,
dceři n[ebožtíka] Pavla Plesníka, podle oučtu učiněného a jí
na tej říce odkázaného, totiž 10 zl.
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(Na přiloženém lístku:)
Letha 1625 den s[vatéh]o Pavla na víru obrácení při statku
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře vyhledalo se, že jest do statku
nebo[žtíka] Pavla Plesníka na dluh půjčený přebráno 111 zl
8 gr 6 den.
f 26b
Leta 1628 za plesníka Václava Lipnického od obce rybářské
položeno na dluh povinný 11 zl. Ty peníze přijal Ondřej
Koválovský z Nosislavě na díl Kateřiny manželky své.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového od obce rybářské
položeno na dluh povinný peněz ostatních 13 zl 22 gr. Ty
peníze přijal Ondřej Koválovský z Nosislavě na díl Kateřiny
manželky své.
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10 Sirotci nebožt[íka] Martina Kršáka ševce
Jest jich dvý, Jan a Ezaiáš.
Ty obadva dělají řemeslo ševcovské a s vůlí vrchnosti
vandrují.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Bartoše Špaty
v Rybářích 68 zl, ty pokládati má od letha 1595 při Vánocích
po 6 zl.
Letha 1595 položil za grunth Bartoš Špata do truhlice
sirot[čí] 6 zl.
Více se vyhledalo spravedlnosti těm sirotkům náležité na
gruntě Václava Mydláře 14 zl.
Summa všeho statku 82 zl.
Z toho se snímá za dluh n[ebožtíka] otce jejich za krávu do
statku Hlubovského, které Jan Štoček k sobě přijal, 14 zl.
A tak zůstává čistého statku 78 zl.
Dělíc na dva díly, dostane se na díl po 39 zl.
Jan ten na díl svůj přijal hotových 2 zl a z gruntu Václava
Mydláře přijal, které j[es]t sobě budouc na tom gruntě porazil
14 zl.
Jakož jest ještě Janovi nahoře psanému spravedlnosti
náleželo 25 zl, ty jest odvedl sirotku nebož[tíka] Václava
Komínka, mají se pokládati od Bartoše Špaty od letha [15]96 po
6 zl.
f 25b
Leta [15]96 a [15]97 přijato od Bartoše Špaty 12 zl. Ty
jsou dány na rathauz.
Letha 1598 přijato od Bartoše Špaty za grunt 6 zl. Ty sou
vydány na rathauz na si[rotky] Martina Kršáka.
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato za grunt od
Bartoše Špaty 6 zl. Ty sou odvedeny na rathauz na ty ut
s[upr]a sirotky.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bartoše
Špaty za grunt 6 zl. Ty sou dány [na] rathauz na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Kršáka.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bartoše
Špaty za grunt 3 zl. Ty sou vydány na rathauz na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Kršáka.
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11 Sirotci nebožt[íka] Pavla Bílka
Jest jich trý, Zachariáš, Estera, Margeta a Anna mateř
jejich štvrtá.
Zachariáš j[es]t ženatý, Estera a Margeta při mateři
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku, dílně, též i
orkafu ševcovském, kterýž Zachariáš bratr jejich ujal, 180 zl.
Item na štěpnici Kozanovské vyplacené 5 zl.
Více na štěpnici Sazamovské 30 zl.
Item šatů ložných za 15 zl.
Item koží a dubu za 7 zl.
Item krávy dvě za 8 zl.
Item dříví k stavení za 3 zl.
Item štěpnice Šrámkovská za 44 zl.
Item vinohrad ve Svislých za 26 zl.
Item druhý vinohrad za 56 zl.
Item vína 5 věd[er] za 15 zl.
Dojiva za 4 zl.
Summa všeho statku učiní 394 zl.
Z toho se podle poručenství nebož[tíka] otce jejich na zbor
dáti má 7 zl.
A tak zůstává čistého statku 387 zl.
Dělíc tu summu na štyři díly, dostane se jeden každý díl po
96 zl 22 ½ gr.
f 28b
Item Zachariáš na díl svůj přijal podsedek za 180 zl.
Na štěpnici Kozanovské 5 zl.
Na štěpnici Sazamovské 30 zl.
Šatů ložných za 5 zl.
Koží a dubu za 5 zl.
Krávy za 8 zl.
Dříví za 3 zl.
Summa všeho statku, což Zachariáš na díl svůj k sobě
přijal, 238 zl.
Z toho sobě díl svůj 96 zl 22 ½ gr srazil a závdanku 30 zl
položil, což učiní oboje 126 zl 22 ½ gr.
A tak ještě sestrám svejm dopláceti zůstává od letha [15]96
pořadně po 10 zl – 111 zl 7 ½ gr.
Anka mateř na díl svůj přijala toto:
Štěpnici Šrámkovskou ve 44 zl.
Na vinohradě ve Svislých 26 zl.
Na druhém vinohradě 56 zl.
Šatů ložných za 10 zl.
Vína 5 věd[er] za 15 zl.
Dojiva za 4 zl.
Summa všeho, což matka k sobě přijala, učiní 155 zl.
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f 29a
Z toho sobě díl svůj 96 zl 22 ½ gr srazila a tak ještě mimo
to sražení dcerám svejm, s[irotkům] napřed psaným, dopláceti
má 58 zl 7 ½ gr.
Ty pokládati má takto:
Letha [15]96 závdanku položiti má 6 zl a ostatek platiti od
letha [15]97 pořadně po 4 zl.
Letha 1595 dáno Esteře a Margetě na díly jejich každé po
7 ½ zl, učiní 15 zl.
Letha 1596 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl.
Závdanku též přijato od Zachariáše 30 zl.
Téhož letha přijato od Anky mateře za statek 6 zl.
Téhož letha dáno Esteře na díl její 10 zl.
Leta [15]97 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl.
Téhož leta Anka, mateř těch s[irotků], položila za statek
svůj 4 zl.
Téhož leta dáno Esteře na díl její 10 zl.
A Margetě sestře její též 10 zl.
Letha 1598 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl. Z toho
dáno na zbor podli poručenství 7 zl.
Též přijato od Anky, mateře těch si[rotků], za statek 4 zl.
Z toho dáno Janovi Petrovskýmu na díl Markytin manželky jeho
2 zl a Lukášovi Rybáři na díl Estery manželky jeho též dáno
2 zl.
Více dáno Markytě na díl její, které přijal Jan Petrovský
manžel její, 10 zl. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato od Anny,
mateře těch s[irotků], za štěpnici 4 zl. Z toho dáno Janovi
Petrovskýmu na díl Markytin 2 zl a Lukášovi Rybáři na díl
Estery manželky jeho 2 zl.
f 29b
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato z gruntu
Zachariáše Bílkova ročních peněz 10 zl. Ty přijal Jan
Petrovský na díl Markyty manželky své.
Též dáno Lukášovi Rybáři na díl manželky jeho Estery
z hotových vyšlejch peněz 8 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bílka
Zachariáše za podsedek 10 zl.
Též přijato od Anky Bílkové za statek 4 zl.
Ty všecky přijal Lukáš Rybář na díl Estery manželky své.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Zachariáše
za podsedek 5 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Zachariáše
Bílka za podsedek 10 zl. Z toho dáno Markytě 5 zl a Esteře
dáno 5 zl.
Jakož Anna Bílková zuostávala dopláceti za statek mimo
poražený díl od letha 1602 summy 36 zl 7 ½ gr, ty peníze
přijali Lukáš Rybář a Jan Paška na místě Estery manželky své,
neb jim to odvedla na vinohradě, přijde každému po 18 zl
3 ½ gr 1 den 1 v.
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Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od
Zachariáše Bílka za grunt 10 zl. Z toho dáno Lukášovi Rybáři
po Esteře 1 zl 7 ½ gr, Janovi Petrovskýmu po Markytě dáno 8 zl
22 ½ gr.
Anna Bílková zemřela a po sobě zanechala dvou vinohradů,
jeden v Teplé a druhý v Svislých, a štěpnice Šrámkovská. To
připadlo na Lukáše Rybáře, manžele Esteřiného, a na Markytu
Paškovou, druhou dceru její. Tím sou se oni rozdělili a co
komu přišlo, k sobě přijali. Stalo se letha 1606 za plesníka
Mikuláše Rybáře toho času.
letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana
Kaváně za grunt na místě Zachariáše Bílka 2 zl.
f 30a
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana
Kaváně za grunt 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Oldřichového za g[runt] 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Oldřichova za g[runt] 5 zl. Jsou vydány na rathauz na
nápad[níky] Paškovy.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana
Voldřichového za grunt 5 zl. Ty sou vydány na rathauz na
nápad[níky] n[ebožtíka] Jana Pašky.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule od Jana
Voldřichového za grunt přijato ostatních peněz 4 zl 10 gr
5 ½ den. Ty jsou vydány na rathauz na nápadníky n[ebožtíka]
Jana Pašky po Margitě ostatních peněz.
Též přijato od téhož Jana Voldřichového za g[runt] 19 gr
1 ½ den. Ty jsou vydány na s[irotka] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře
po Esteře mateři její.
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12 Sir[otci] n[ebožtíka] Martina Fraňka

f 32a

Jest jeden Jan.
Ten při Matoušovi Rybáři zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na podsedku 22 v Rybářích,
což n[ebožtík] otec jeho Martin Fraňků na dotčený podsedek
zavdal 5 ½ zl.
Ty jemu jíti mají na penězích posledních, když nejprve
sirotci n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčka svou spravedlnost
vyzdvihnou.

35
f 33a
13 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Jidáška
Jest jich trý, Pavel, Anna, Barbora a Veronika macecha
jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich toto:
Na podsedku Václava Kuchaře v Rybářské ulici 190 zl.
Vína za 28 zl.
Na vinohradě zaplaceného v Stračinku 25 zl.
Za všelijaké svšky prodané 31 zl 29 gr.
Summa všeho statku učiní 284 zl 29 gr.
Z toho zaplatceno dluhů všelijakých 100 zl 21 gr.
Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 184 zl 8 gr.
Dělíc tu summu na čtyri díly, dostane se na každý díl po
46 zl 2 gr.
Veronice, macoše těch si[rotků], vydáno na díl její:
Šatů ložných a svinutých za 11 zl.
Kotel k pálení pálenýho za 1 zl.
Sukni tykytovú za 9 zl.
Hotových peněz jí dáno 2 zl 18 gr.
Více podruhé jí dáno hotovýho 3 zl.
Summa což Veronika, macocha těch si[rotků], na díl svůj
přijala, učiní 26 zl 18 gr.
Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 19 zl 12 gr.
NB. Více přibylo těmto sirotkom samým kromě Veruny macochy
jejich spravedlnosti v městě Pohořelicích 42 zl 25 gr. Ta jim
jíti má od letha 1601 po 10 zl.
f 33b
Pavlovi, Anně a Barboře těm třem se každý[mu] zaplatiti má,
neb oni na díly své nic nepřijali, po 46 zl.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 157 zl 12 gr.
Na to mají na podsedku Václava Kuchaře 160 zl.
Hotovejch býti má za rybáři strážnicskými 4 zl 14 gr.
Letha 1598 přijato z gruntu Mandaleny, manželky n[ebožtíka]
Václava Kuchaře, 10 zl.
Z toho dáno Abrahamovi Holomku Židu dluhu, což se po
rozdílu statku našlo 1 zl. Má se při vydání spravedlnosti ze
všech dílů porážeti.
Z toho vydáno Veruně, mateři těch sirotkuo, na díl její
6 zl 10 gr 5 den. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od
Mandaleny, manželky n[ebožtíka] Václava Kuchaře, za g[runt] 10
zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho na šaty i na vejpravu do
cechu ševcovského 3 zl.
Více dáno jemu od výplaty šatů 1 zl.
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Verušce vdově dáno na díl její 5 zl. A tak nemá již bráti
až do letha 1602.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Václava
Ptáka sládka za podsedek 10 zl.
Z toho dodáno ostatek dílu Veronice, macoše těch s[irotků],
totiž 7 zl 23 gr 5 ½ den. A tak díl svůj zouplna docela
vyzdvihla.
Pavlovi dáno z dílu jeho od učení řemesla 3 zl.
Též jemu dáno na šaty, aby vandroval, 3 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Václava
Ptáka za grunt 5 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od
Václava Ptáka lonské a letoší po 10 zl – 20 zl.
f 34a
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato z Pohořelic
nápadu po Veruně, macoše těchto sirotků, 10 zl.
Dáno z nich poslu, co chodil pro ty peníze, a pís[aři]
v Pohořelicích i ouřadu 17 gr 1 den.
Od Václava Ptáka sládka za grunt přijato 10 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od
Maurice Kellera za grunt 5 zl.
Od Jana Ráčka přijato, které z Pohořelic vyzdvihl a za ním
zůstávaly, 10 zl 25 gr. Ty přijala Anna na díl svůj.
Více přijala Anna na díl její 5 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přinešeno
z Pohořelic ostatek spravedlnosti 5 zl. Přijal je Honz Holker
tesař na díl Anny manželky své.
Od Maurice Kellera za grunt přijato 5 zl. Ty přijal Honz
tesař na díl Anny manželky své.
Sečtení toho statku:
Anně náleží dílu otcovského i po Barboře, sestře její
zemřelé, 58 zl. Na to jí náleží na Mauricovi Kellerovi na domě
42 zl 15 gr za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 15 zl 15 gr.
Janovi též náleží dílu otcovského i po Barboře, sestře jeho
zemřelé, 58 zl. Na to jemu náleží na Mauricovi Kellerovi na
domě jeho 42 zl 15 gr a za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 15 zl
15 gr.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky vydáno Janovi na
díl jeho, který sou z statku n[ebožtíka] Barčáka a z statku
n[ebožtíka] Martina Štočka vypůjčeny, 10 zl.
Od Maurice Kellera přijato za grunt 5 zl. Ty přijal Honz
tesař.
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Letha 1611 za předního konšela plesníka Václava Koudelky
přijato od Maurice Kellera za g[runt] 15 zl. Ty přijal Pavel
na díl svůj k veselí svadebnímu.
Z důchodů Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti na dluh
panský přijato 15 zl 15 gr. Ty přijal Pavel na díl svůj a dáno
je[mu] obilí.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Maurice
Kellera za grunt 10 zl.
Z toho oplaceno s[irotkům] n[ebožtíka] Daniele Barčáka
půjčených 7 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Štočka též
oplaceno půjčených 3 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a zaplaceno dluhu za Jeho
[Mil]ost Pánem, co se po sirotcích zběhlých peněz hotových
dostalo, a přijato 15 zl 15 gr.
Ty přijal Honz tesař z Evančic na díl Anny manželky své. A
tak díl její zouplna a docela vyzdvihl.
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14 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha

f 36a

Jest k tomu statku sirotkuo patero, zejména Lukáš, Jan,
Dorota, Anka, Eliška a Zuzanna mateř jejich šestá.
Náleží jim na gruntě Filipa Hoškového, kterýž jemu prodán
jest, summy 50 zl.
Z toho se sráží dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což do
cechu ševcovského dlužen zuostal 2 zl 18 gr.
A tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův
k rozdělení 47 zl 12 gr.
To dělíc na 6 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 7 zl
27 gr.
O jiné více spravedlnosti, aby kde míti měli, věděti se
nemůže.
Z toho podsedku Filipa Hoškového má jim jíti při každých
Vánocích od leta 1599 po 5 zl, jakž při tom gruntě zapsáno
jest.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato
závd[anku] za grunt od Filipa Hoškového 5 zl. Z toho dáno
dluhu do cechu ševcovského 2 zl 18 gr, písaři od vkladu statku
dáno 12 gr.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa za
grunt 5 zl. Z toho dáno Zachovi Bílkovýmu dluhu za neboštíka
otce jejich 1 zl a Jurkovi Ševci 11 ½ gr.
f 36b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa
Hoškového za grunt 4 zl.
Janovi dáno na díl jeho na závdanek gruntu 7 zl.
Též Anně dáno na díl její 2 zl 18 ½ gr.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa
Hoškového za grunt 1 zl. Ten jest vydán Elišce Sokolce na díl
její.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Filipa
Hoškového za grunt 5 zl. Ty přijal Eliáš Sokol na díl Elišky
manželky své.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Filipa
Hoškového za grunt 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl
11 ½ gr.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od
Mikuláše Vodáka za grunt na místě Filipa Hoškového 1 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od
Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Ten jest vydán Lukášovi na díl
jeho.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše
Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše
Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
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Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše
Vodáka za grunt 1 zl. Přijala jej Anna na díl svůj.
Letha 1613 za plesníka ut s[upra] přijato od Mikuláše
Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
Podle bedlivého vyhledání náleží Lukášovi i po sestrách
jeho zemřelých ještě od letha 1614 k vyzdvihování 10 zl 11 gr
5 den.
Anně týmž spůsobem náleží 7 zl 6 gr 5 den.
Na to mají na gruntě Mikuláše Vodáka 14 zl.
A za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlejch 3 zl 18 gr 3 ½ den.
f 37a
Téhož letha a za plesníka ut s[upra] přijato z důchodův
panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti 3 zl
18 gr 3 ½ den. Ty jsou vydány Lukášovi na díl jeho a dáno jemu
za ten dluh 6 m[ěřic] pšenice.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule od Mikuláše Vodáka
za grunt přijato 1 zl. Z toho přijal Lukáš na díl svůj 15 gr a
Anna přijala na díl svůj 15 gr.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule od Mikuláše Vodáka
přijato 1 zl. Z toho přijal Lukáš Vaňků na díl svůj 15 gr a
Anna přijala na díl svůj 15 gr.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule od Mikuláše
Vodáka za grunt přijato peněz ročních 1 zl. Z toho dáno
Lukášovi Vaňkovému 15 gr a Anně sestře jeho vydáno 15 gr.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Mikuláše Vodáka
přijato za grunt a říku peněz ročních 1 zl. Dáno Lukášovi
Vaňkovému 15 zl a Anně sestře jeho na předměstí 15 gr.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Šimona
Jaroměřického na místě Mikuláše Vodáka přijato za grunt 1 zl.
Dáno z toho Lukášovi Vaňkovému 15 gr a sestře jeho Anně
Ambrožové též 15 gr.
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15 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Plesníkového
K tomu statku jest Anna, Jan, Daniel a Anna macocha jejich
čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z register starých sirotčích
z listu 41 a 42, jakž níže poznamenáno jest, toto:
Podsedek s řekou za 100 zl.
Štěpnice horní za 150 zl.
Achtel vinohradu v Štamfátě za 200 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Teplé za 100 zl.
Peněz hotových na všelijaké minci 140 zl.
Dluhů z lidí zvyupomínáno 130 zl.
Za víno prodané utrženo 69 zl.
Summa toho všeho statku učiní 889 zl.
Z toho dluhuo rozličných zplaceno 41 zl 14 gr.
Zuostává čistého statku k rozdělení mimo ty dluhy 847 zl
16 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 211 zl 26 ½ gr.
Anna vdova přijala podsedek z řekou a z vinohradem v Teplé
hoře za 200 zl.
Štěpnici horní za 150 zl.
Dvě bečky vína po 9 zl za 18 zl.
Peněz hotových 50 zl.
Summa toho, což ona na díl svůj přijala, 418 zl.
Přejímá přes svůj díl více o 206 zl 3 ½ gr. Ty jest Eliáš
Rybář manžel její zaplatil a tak nic dlužen není.
f 38b
Anně sirotku náleží dílu otcovského i po Janovi a
Danielovi, bratřích její[ch] zemřelých, summy všecký 616 zl
16 gr 6 ½ den.
Na to přijala toto zejména:
Achtel vinohradu v Štamfátě za 200 zl.
Štěpnici od Burše Jarošového koupenou za 60 zl.
Dluhu na Mojžíšovi Danielové[m] synu 4 zl.
Letha [15]98 za plesníka Jíry Čechového dáno Anně na díl
její hotových peněz 100 zl.
Letha [15]99 za téhož plesníka dáno Tomášovi Baštovi na díl
Anny manželky jeho 157 zl 15 gr.
Téhož letha a za téhož plesníka též dáno Tomášovi hotových
peněz 15 zl 1 gr 6 ½ den.
A dva mty pšenice je[mu] dáno z důchodův panských dluhu
panského, což Anně manželce jeho povinovat býti ráčil, za
80 zl.
Summa toho všeho vydání učiní 616 zl 16 gr 6 ½ den.
A tak táž Anna a Tomáš manžel její zouplna a docela
spravedlnost svou vyzdvihli.
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16 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Štočka

f 40a

K tomu statku sou sitrotci 3, Kateřina, Anna, Jan a Lida
mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku zaplaceného 67 zl.
Na vinohradě v Teplé hoře vydělaných a zaplacených 30 zl.
Na achteli vinohradu v Dolní hoře zaplacených a vydělaných
35 zl.
Též na druhým vinohradě v též hoře vydělaných a zaplacených
27 zl 18 gr.
Paseka koupená od Martina Ševce a jest prodána Lidě, mateři
těch sirotků, za 6 zl, placením od letha 1603 po 1 zl.
Kráva 1 jest prodána Lidě vdově za 10 zl.
Bravec krmný na krmníku prodán Lidě vdově za 2 zl.
Za svršky porůzno prodávané na zaplacení a spokojení
některých dluhův utrženo 6 zl.
Za kožich a šaty staré po n[ebožtíku] prodané 10 zl.
Summa všeho statku učiní 193 zl 18 gr.
Z toho tito dluhové zaplaceni sou:
Davidovi Holomkovýmu Židu 27 zl 18 gr.
Viktorinovi Ševci 35 zl.
Do cechu ševcovského 12 zl 21 gr.
f 41b
Šťastnýmu Kuchmistrovi 10 zl.
Knězi Václavovi 4 zl 15 gr.
Lukášovi Pavlovýmu 3 zl.
Na pohřeb naloženo 2 zl.
Na rathauz za podsedek zadržalých za rok 1602 7 zl.
Mathoušovi Stehlíčkovi dluhu 1 zl.
Mikulášovi Pastýři 7 zl.
Jurkovi Ševci dluhu 1 zl 15 gr.
Summa dluhův zaplaceno 111 zl 9 gr.
A tak sejmouc dluhy, zůstává čistého statku 82 zl 9 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každýmu na díl jeho po 20 zl
17 gr 1 den 1 v.
Kateřině a Anně zanechává se duchna a peřina, 2 podušky. To
přijal Jan Štoček strejc jejich a má jim toho dochovati.
Janovi zanechává se proti těm ložným šatům jalovice ve
2 zl. To přijal Jan Štoček strejc jeho a má jemu ji dochovati.
Lida mateř přijala z lože šatův, kteréž sobě vybrala.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Václava
Okáče závdanku za vinohrad v Teplé 30 zl.
Za vinohrad v Dolní hoře přijato 35 zl.
Též za druhý vinohrad v též hoře přijato 27 zl 18 gr.

42
Za svršky prodané přijato 16 zl.
Z toho zaplaceného dluhu Viktorinovi Ševci 35 zl.
Davidovi Holomkovýmu zaplaceno 27 zl 18 gr.
Šťastnýmu Kuchaři dluhu dáno 10 zl.
Knězi Václavovi 4 zl 15 gr.
Jurkovi Ševci 1 zl 15 gr.
Lukášovi Pavlovýmu 3 zl.
Do cechu dluhu dáno 12 zl 21 gr.
Za podsedek na rathauz 7 zl.
Písaři od spravení statku dáno 1 zl 27 gr 2 den.

f 44a

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Mikule
Tuláka a Jana Lazebníka za užitek vinohradní, od každého po
2 ½ zl, učiní 5 zl.
Z toho dáno od kšaftu čtení na rathauze n[ebožtíka] Jana
Štočka a outrat na to vydaných 4 zl.
Matoušovi Stehlíčkovi dáno dluhu 1 zl.
Od Eliáše Telčara přijato za drva je[mu] prodané 1 zl.
Od Pavla Řemenáře přijato za krávu 7 zl. Ty sou dány za
dluh Mikulášovi Pastýři.
NB. Janovi sirotku náleží achtel vinohradu v Dolní hoře
podle pana Břeclavského bez boudy, z jednou kádí dubovou
velikou, kterýž jemu od neboštíka Jana Štočka strejce jeho
poručen jest. Toho vinohradu podle kšaftu téhož n[ebožtíka]
Jana Štočka Margeta Štočková užívati má až do zrostu jeho a za
užívání rok po roku, uroď se neb neuroď, pokládati má od letha
1604 po 10 zl.
Letha 1609 puštěn tento vinohrad k užívání Eliášovi
Telčarovi.
Kateřině a Ance sirotkům ut s[upr]a náleží 3 achtele
vinohradu ve Tmici z boudú a káděmi, které sou jim od
n[ebožtíka] Jana Štočka strejce jejich poručeny.
Více těm dvěma sirotkům náleží štěpnice Špačkovská podle
téhož poručenství n[ebožtíka] Jana Štočka.
Kateřině samé náleží 1 jalovice, co jí n[ebožtík] Jan
Štoček strejc její poručil.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Jana
Kavkového na místě Markyty ženy jeho za užitek vinohradní,
samé[mu] Janovi náležitejch 10 zl. Z toho dáno Janovi od učení
školního 1 zl.
f 44b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato za užitek
z achtele vinohradu v Dolní hoře od Jakuba Řehořového na místě
Markyty Štočkové 10 zl.
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Letha ut s[upr]a prodány sou tři achtele vinohradu ve Tmici
s boudou, presem a káděmi, sirotkům těmto od neb[ožtíka] Jana
Štočka strejce jejich poručený, Jančovi Novákovýmu za summu
90 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 9 zl.
Odevzdaný za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Řehořů, Jan Faber R.S.A N.
Téhož ut s[upr]a letha přijato od Janče Novákového za
vinoh[rad] ve Tmici 7 zl.
Kateřině dáno z dílu jejího na kožich 8 zl.
Z dílu Kateřininého dáno Hesce Židovce za dluh její za
kožich 2 zl 11 gr.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Janče
Novákového za vinohrad Tmici 3 zl. Ty sou půjčeny s[irotků]m
n[ebožtíka] Jana Jidáška, mají se z toho statku zase oplatiti,
když jim peníze půjdou.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Vávrového za vinohrad na místě Janče Nováka 4 zl. Ty sou dány
Kateřině k svadbě na díl její.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Vávrového za vinohrad 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Od Eliáše Telčara přijato za rok 1611 za užitek vinohradní
10 zl. Odevzdány sou Kateřině z poručení Její [Mil]osti Paní.
Z statku n[ebožtíka] Jana Jidáška dáno vypůjčených peněz
3 zl. Ty přijal Mikuláš Lipovský na díl Kateřinin.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Vávrového
2 zl.
Od Petra Karvinskýho též za vinohrad 2 zl.
Mikulášovi Lipovskýmu vydáno na díl Kateřinin 4 zl.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a Mikuláš ut s[upr]a
přijal achtel vinohradu v Dolní hoře bez boudy ve 200 zl,
roubanici za Starým městem při uličce v 6 zl. Zuostává se jemu
ještě podli bedlivého vyhledání dodati 172 zl.
Náleží jemu na těchto věcech taková summa:
f 45a
Na třech kusích vinohradu ve Tmici 70 zl, platí za jeden
kus Jan Vávrů, za druhý kus Petr Karvinský a za třetí Petr
Sojka.
Na gruntě Šimka Holešovskýho 67 zl, jsou peníze poslední
škodovány při prodaji grun[tu].
Na vinohradě v Teplé hoře na posledních penz[ích] Petra
Sojky 30 zl.
Lida Štočkova z Starého města za krávu a bravce 5 zl.
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17 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Holého
K tomu statku sou sirotci 4, totiž Zuzana, Anna, Kateřina,
Alžběta a Johanka mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na podsedku 6 Johanky mateře jejich 90 zl.
Na vinohradě v Růžennej Antonína Vlacha zedníka summy
120 zl. Závdanku dáti má 34 zl a platiti od letha 1604 podle
ourody po 10 zl.
Na vinohradě v Šumědi Lidy Sýkorky na předměstí 8 zl 15 gr,
placení podle ourody od letha 1603 po 1 zl 15 gr.
Summa všeho statku 218 zl 15 gr.
S toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na zámek do důchodův za ryby 2 zl.
Rybářům strážnickým dluhu 8 zl.
Tomášovi Baštových 3 zl.
Viktorinovi za 4 m[ěřice] žita po 26 gr – 3 zl 14 gr.
Cihlářce dluhu 15 zl.
Do Lideřovic kopáčům za kopání vinohradu 2 zl.
Janovi Ševcovému 1 zl.
Geršlovi Židu za barchan k pohřbu 3 zl 3 gr.
Bartošovi Písaři 1 zl.
Janovi Žamberskému 1 zl.
Poláčkovi, co mezi Židy vodu nosí 1 zl.
Anně Cigeně dluhu 2 zl.
Summa dluhů 42 zl 17 gr.
f 44b
Zůstává čistého statku mimo dluhy summy 175 zl 28 gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 35 zl 5 gr 4 den.
Johanka na díl svůj přijala podsedek v 90 zl. S toho sobě
srazila dílu svého 35 zl 5 gr 4 den a tak zůstává dopláceti
mimo poražení dílu svého sirotkům 54 zl 24 gr 3 den, placením
od letha 1604 po 5 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za plesníka Lukáše Rybáře přijato závdanku od
Anthonína Vlacha za vinohrad 34 zl.
Od Lidy Sýkorky přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Johanky
za g[runt] 5 zl.
Od Anthonína Vlacha za vinohrad přijato 6 zl.
Od Lidy Sýkorky přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Z těch příjmů zaplaceno dluhů všech 44 zl 2 gr.
Více zaplaceno dluhu Martinovi Hopnerovi za sukno z dílů
sirotčích, kterejžto dluh našel se po rozdílu statku 1 zl
6 gr.
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Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato od
Floriana Budínského za říku 2 zl. Z toho dáno Kateřině na díl
její 1 zl.
Jakož náleželo Zuzanně dílu jejího summy 35 zl 5 gr 4 den,
taková spravedlnost její za příčinou, že své vůle užívala a
k rejstrům se nestavěla, na Jeho [Mil]ost Pána připadla, má se
k ruce Jeho [Mil]osti vyzdvihovati.
Po Zuzanně zběhlé k ruce panské přijato 1 zl.
f 45a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od
Antonína Vlacha za Růženou 2 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od
Floriana Budínského za g[runt] 3 zl.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 zl a po Zuzaně sirotku
zběhlým k ruce panské 2 zl.
Letha 1611 přijato od Floriana Budínského za g[runt] a řeku
lonských 3 zl a letoších za rok 1611 5 zl, což všeho učiní
8 zl.
Z toho dáno k ruce panské po Zuzaně s[irotku] zběhlým na
díl její 2 zl 20 gr, Kateřině dáno na díl její 5 zl 10 gr.
Od Oldřicha Vlacha na místě Antonína Vlacha za vinohrad
v Růžené položených přijato 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od
Voldřicha Vlacha za vinohrad 2 zl.
Od Adama Čunka na místě Floriana Budínského 3 zl.
Z poručení J.M. Paní dáno Zuzanně na mentlíček 8 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Voldřicha
Vlacha za Růženou 4 zl.
Od Adama Čudneka za grunt přijato 7 zl.
Z toho dáno Zuzanně ostatek na zaplacení mentlíčka
z poručení J.M. Paní 1 zl.
Alžběta zemřela a dílu svého po sobě zanechala summy 35 zl.
Ta spravedlnost připadla na Annu, Zuzannu a Kateřinu sestry
její, přijde každé toho nápadu po 11 zl 20 ½ gr.
Leta 1614 za plesníka Floriana Fitule přijato od Voldřicha
Zedníka za vinohrad těm sirotků[m] 3 zl.
Od Adama Čudneka za grunt na ty sirotky 5 zl.
Z poručení JM Paní vydáno Anně sirotku 8 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Adam Čednek položil
s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Od Voldřicha Zedníka za vinohrad přijato peněz 2 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriana Fitule Jan Svoboda položil
s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Od Lukáše Prokšového za vinohrad na místě Voldřicha Zedníka
2 zl.
Z toho dáno Kateřině 4 zl, Zuzanně 1 zl 15 gr, Anně 1 zl
15 gr.
Anna ušla ze dvora podvakrát, když ji hledali, utratili
z peněz jejích 24 gr.
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Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody týž Jan Svoboda
položil za grunt a říku peněz ročních 5 zl. Ty sou vydány
Zuzanně, když se měla vdávati.
Od Václava Chládka za vinohrad v Růženné hoře přijato 4 zl.
Ty sou také vydány Zuzanně, když se měla vdávati.
Více dáno Zuzanně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem
bylo, a dáno jí obilí, totiž rži 15 m[ěřic] za 6 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od téhož Jana
Svobody přijato peněz za grunt a říku 5 zl.
Od Vácslava Chládka za vinohrad v Růženné přijato 4 zl.
Dáno z nich Zuzanně na díl její 2 zl a Kateřině též 2 zl.
Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 5 zl.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její a dáno jí rži 10 m[ěřic].
Leta Páně 1620 za plesníka Jana Svobody vydáno Anně, když
se měla vdávati za Šimona Hrázného, s tím, což poslům dáno,
když ji hledali, jak ze dvora ušla, totiž 7 zl. Ac[tum] 2.
Februarii a dány jí peníze hotové.
Více přijato na vyšlou spravedlnost z důchodů JM Páně 5 zl.
Ty sou vydány Anně na díl její a dáno jí obilí.
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18 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Koudelky

f 46a

K tomu statku jsou sirotci 4, Jan, Václav, Mikuláš,
Kateřina a Zachariáš Macháčků švager jejich.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Podsedek požár s řekou a z štěpnicí [a] včelami za 110 zl,
placením po 10 zl, když se krejčím předních peněz 40 zl
vyplatí.
Štěpnice přední zaplacená za 60 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené zaplacený zaa 60 zl.
Štěpnice Hejnovská malá za 15 zl.
Štěpnička zaplacená za 15 zl.
Peněz hotových 10 zl.
Bečka vína za 22 zl.
Za jablka prodávané utrženo 6 zl.
Na 2 vinohradech v Dolní hoře 100 zl, placením po 4 zl.
Summa všeho statku 398 zl.
A mimo to zůstaly krávy 2, jedna Mikulášovi, druhá Kateřině
náležité.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Dluhu všelijakého splaceno 8 zl.
Do statku Martina Mitmánka 10 zl.
Zachariášovi Macháčkovýmu 3 zl.
Rybářům dluhu všeho 7 zl.
Danielovi Barčákovi 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka dluhu 31 zl, placením
po 4 zl.
Na pohřeb n[ebožtíka] Koudelky a Jana naloženo jí, co při
tom utraceno 6 zl 17 gr 5 den.
Summa 68 zl 17 gr 1 den.
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Zůstává čistého statku mimo dluhy 329 zl 12 gr 6 den.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na díl jeho po 65 zl
26 gr 4 den.
Jan sirotek zemřel a dílu po sobě zanechal 65 zl 26 gr
4 den. Ten díl připadl na Václava, Mikuláše bratry a Kateřinu
sestru jeho, přijde na každého po 21 zl 28 gr 6 den.
Zachariáš Macháčků přijal na díl Zuzanny ženy své štěpnice
2, jednu Hájenskou a druhú malou v 30 zl, vinohrad v Dolní
hoře za 30 zl.
Summa 60 zl.
Zůstává se ještě dodati 5 zl 26 gr 4 den.
Václav přijal na svůj díl řeku s podsedkem, z štěpnicí a
včelami v summě 110 zl, vinohrad v Dolní hoře v 70 zl.
Summa 180 zl.
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Z toho sobě srazil dílu svého otcovského i po Janovi,
bratru jeho zemřelým, 87 zl 26 gr.
Zůstává dopláceti sirotkom ještě 92 zl 4 gr 4 den, placením
po 10 zl, až se krejčím 40 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla
Plesníka 31 zl předních peněz vyplatí.
Mikuláš přijal na svůj díl vinohrad v Dolní hoře v summě
60 zl.
Zůstává se jemu k doplacení dílu jeho dodati 27 zl 26 gr
3 den.
Též dáno jemu krávu jednu.
Kateřina přijala na svůj díl štěpnici přední v summě 60 zl.
Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 27 zl 26 gr
3 den.
Též dána jí kráva jedna.
f 47a
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato peněz
hotových 10 zl.
Za jablka utrženo 6 zl.
Z dílu Mikulášového písaři od rozdílu 21 gr 1 den.
Z dílu Kateřininého dáno písaři od rozdílu 21 gr 1 den.
Při pohřebu otce a Jana utraceno 6 zl 17 gr 5 den.
Dluhů zaplaceno lidem 8 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka
skoupil od Kateřiny sestry své všecku spravedlnost, což jí
koli v tom statku náleželo, za hotových 2 zl 15 gr.
A tak Kateřina na tom gruntě a bratru svém nic nemá.
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19 S[irotci] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře

f 49a

K tomu statku jest sirotků 5, Jan, Kateřina, Martin, Pavel,
Ondra a Anna mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 3 a řece i jiných k tomu případnostech
zaplaceného 150 zl, placením po 15 zl, až se s[irotkům]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka vyplatí.
Čtvrt roli v Sedlským poli a kus jiné roli nad Bobalovem
zaplacená za summu 175 zl. Prodána jest Adamovi písaři
radnímu, placením od letha 1606 po 20 zl.
Achtel vinohradu v Štamfátě zaplacený za 300 zl. Prodán
Mojžíšovi Danielovému, závdanku dal 40 zl, placením po 10 zl
od letha 1606.
Vinohrad v Stračinku zaplacený za 40 zl, přijala vdova.
Půl štěpnice za Starým městem zaplacená za 15 zl, přijala
vdova.
Na vinohradě v Růžené Kašpara Bednáře zaplaceného 18 zl,
placením od letha 1605 po 8 zl podle ourody.
Na podsedku Staňka Opavského zaplaceného 175 zl, placením
po 24 zl při Vánocích.
V statku neb[ožtíka] Václava Šalmana dílu po manželce
nedobraného 39 zl 3 gr.
Krávy 2 po 6 zl za 12 zl.
Vinohrad v Teplé hoře zaplacený za 200 zl, přijala vdova.
Včely 30 po 20 gr za 10 zl, přijala vdova.
Kožich veliký starý za 10 zl.
Dluhu v statku n[ebožtíka] Holýho za ječmenem, za 2 v[ědra]
vína a za čepici 14 zl.
Pás zastavený uherský Zimovský, má se vyplatiti.
Summa všeho statku 1238 zl 3 gr.
f 49b
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka předních 170 zl,
placením při každých Vánocích po 70 zl.
Mušlovi Židu dluhu 70 zl.
Rybářom dluhu 20 zl.
Na zbor strážnický 2 zl.
Bartolomějovi Šlechtovi dluhu 6 zl 2 gr.
Dívce za službu dáti summu 2 zl.
Na pohřeb naloženo 3 zl 10 gr 4 ½ den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře, jichž půjčeno na
zaplacení dluhu za rýž p[anu] Kryštofovi z Lichenštejna, 8 zl
10 gr.
Summa 284 zl 22 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův 953 zl 10 gr
2 ½ den.
To dělíc na 6 dílův, přijde každému na díl jeho po 158 zl
26 gr 5 den.
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Anna, mateř těch sirotkův, toto přijala na svůj díl:
Podsedek z řekou, z rolí pod rybníkem petrovským, štěpnici
na Lideřovsku ze včelami, štěpnici nad Žabným v summě 170 zl.
Vinohrad v Teplé ve 200 zl.
Vinohrad Stračinek v 46 zl.
Půl štěpnice za Starým městem v 15 zl.
Krávy 2 po 6 zl za 12 zl.
Summa 437 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 158 zl 26 gr 5 den.
A tak zůstává dopláceti mimo poažení dílu svého 278 zl 3 gr
2 den, placením při každých Vánocích po 10 zl. Rukoj[mě] při
purg[rechtu] zapsáni.
f 50a
Pavlovi náleží dílu jeho otcovského i po Janovi, Martinovi
bratřích a Kateřině sestře jeho zemřelých 397 zl 6 gr 5 ½ den.
Ondrovi týmž spůsobem po zemřelých bratřích a sestře jeho
náleží 397 zl 6 gr 5 ½ den.
Summa, co těm dvěma sirotkom náleží 794 zl 13 gr 4 den.
Více Ondrovi samému poručených od Anny mateře jeho náleží
peněz podli kšaftu 15 zl. Ty sou z poručení p[ana] ouředníka
půjčené Janovi Frýdlovi, kterýž sirotka chová.
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato po smrti
n[ebožtíka] Eliáše hotových peněz 20 zl.
Též přijato za kožich 10 zl.
Dáno z nich na zbor podle poručenství 2 zl.
Rybářům na dluh dáno 12 zl.
Z dílů sirotčích od statku a rozdílu dáno 3 zl 28 gr.
Bartošovi Šlechtovi dluhu 9 zl 2 gr.
Za ty půjčené z peněz s[irotků] n[ebožtíka] Lukáše
Kutějkova na zaplacení dluhu pana z Lichnštejna za 10 mě[řic]
rži po 25 gr – 8 zl 10 gr.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Adama
Travnického písaře za roli 20 zl.
Těch 20 zl odvedeno jest do statku n[ebožtíka] Pavla
Plesníka na dluh napřed položený.
Od Mojžíše Danielova syna Žida přijato za vinohrad
v Šamfátě závd[anku] a peněz ročních 70 zl. Ty on sobě za dluh
svůj porazil a tak jemu dluh zaplacen.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Staňka
Opavského rybáře za podsedek a statek 10 zl.
Od Adama Travnickýho písaře radního za roli přijato 10 zl.
Do statku neb[ožtíka] Pavla Plesníka na dluh ut s[upr]a
dáno 20 zl.
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Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Adam
Travnický za roli 10 zl.
Více Adam Travnický položil 50 zl.
Do statku Pavla Plesníka odvedeno 60 zl.
f 50b
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Staňka
Opavského za grunt a řeku 10 zl. Ty jsou vydány do s[tatku]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Staňka
Opavského za grunt 5 zl. Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka]
Pavla Plesníka.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina
Duchoňka za roli na místě Adama Travnického 15 zl.Ty sou
odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina
Duchoňka za roli na místě Adama Travnického 15 zl. Ty sou
odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Leta 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Staňka
Opavského za grunt 10 zl. Jsou odvedené na s[irotky]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina
Duchoňka za roli lonských za rok 1611 15 zl.
Z statku Kašpara Bednáře přijato za Růženou 5 zl.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh 20 zl.
Od Staňka Opavského přijato za grunt 10 zl. Ty sou vydány
do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Staňka
Opavského za grunt položených 10 zl. Odvedeny sou do s[tatku]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Od Mojžíše Žida za Štamfát přijato 10 zl. Odvedeny sou do
s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh ut s[upr]a.
Od Martina Duchoňka za roli přijato 15 zl. Ty sou odvedeny
do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitulového přijato od
Staňka Opavského za grunt 10 zl. Ty jsou odvedeny do statku
Pavla Plesníkového na dluh.
Od Mušle Žida přijato za Štamfát 10 zl. Ty jsou odvedené do
statku Pavla Plesníka.
Od Martina Duchoňka za roli přijato 15 zl. Ty sou odvedeny
do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
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Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule od Staňka
Opavského přijato za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Plesníkového 10 zl.
Mojžíš Danielů syn položil za vinohrad do statku Pavla
Plesníka a jsou tam odvedené 8 zl.
Od Martina Duchoňka za roli přijato, odvedeno do sta[tku]
n[ebožtíka] Pavla Plesníkového na dluh povinný ostatních peněz
10 zl.
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Téhož leta za téhož plesníka ut s[upra] přijato od ouřadu
předměstí strážnicského z statku n[ebožtíka] Kašpara Bednáře
za vinohrad v Růženné, což Tomáš Prostějovský pokládal, totiž
za rok 1613 totiž 4 zl, též za rok 1614 4 zl a za rok 1615
ostatních peněz 5 zl, čehož všeho učiní 13 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule od Mojžíše syna
Danielového za vinohrad v Štamfátě přijato 8 zl.
Od Staňka Opavského za grunt na peníze roční položeno
5 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla
Plesníkového.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Plesníka navráceno na peníze
přebrané 14 zl 21 gr ½ den.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Staňka Opavského
na peníze roční položeno peněz na rok ten 5 zl.
Od Mojžíše Žida syna Danielového přijato za vinohrad
v Štamfátě peněz za rok 1617 do tohoto statku 8 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Staňka Opavského
přijato za grunt a říku peněz 8 zl.
Od Mojžíše Žida Danielového za vinohrad v Štamfátě 8 zl.
Leta 1621 za plesníka Vácslava Lipenského vydáno Ondřejovi
na vyplacení od Uhrů, když byl od nich zajatý s jinými
Strážnicskými, 16 zl 25 gr.
Letha Páně 1622 za plesníka Václava Lipenskýho přijato od
Šalomouna, syna Mojžíše Žida Danielového, za vinoh[rad]
v Štamfátě 8 zl.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho od Šimka masaře
Žida na místě Šalomouna, syna Mojžíše Žida, přijato za
vinohrad v Štamfátě peněz ročních 12 zl. Ty zůstávají
v truhlici sirotčí.
Téhož letha od plesníka Václava Lipenskýho ut s[upr]a
přijato dvojích peněz, totiž za rok 1622 a za rok 1623, za
vinoh[rad] v Teplé, kteréž také v truhlici sirotčí zůstávají,
16 zl.
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20 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového

f 52a

K tomu statku jest jeden sirotek Kateřina.
Zůstává při strejci svým Pavlovi Kutějkovi.
Náleží jemu spravedlnosti toto:
Požár z řekou a roubanicí za zámkem zaplacený 48 zl,
placení od leta 1608 po 3 zl.
Achtel vinohradu v Růžený, ten prodán byl Adamovi Hruškovi,
zaplacený za 170 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti má podle
ourody po 8 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Příčné zaplacený za 70 zl. Prodán
Danielovi Štefkovýmu, závdanku dáti má z užitku 5 zl a platiti
od letha 1606 po 5 zl. Rukoj[mě] (neuvedeno).
Kus vinohradu v Teplé zaplacený v 40 zl. Prodati se má, kdo
jej kopati chce. Prodán Danielovi Nedolevkovi, závdanku
z užitku dáti má 4 zl a platiti po 4 zl.
Štěpnička za Starým městem proti chmelnici zaplacená za
60 zl.
Štěpnice za mlýnem zaplacená za summu 30 zl.
Na vinohradě v Svislých, jehož neb[ožka] Bílková držela,
zaplaceného jest 26 zl.
Půl štěpnice na zámkem u hatí za 44 zl.
Krávy 2 a volek roční za 13 zl. Prodány jsou za hotové
peníze Pavlovi Kutějkovi, strejci těch sirotků.
V statku n[ebožtíka] Pavla Bílka dílu nedobraného po Esteře
mateři jejich učiní 18 zl 26 gr 5 den, přicházeti jemu má po
5 zl.
Kožich šamlatový prodán za 12 zl.
Summa 531 zl 26 gr 5 den.
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Z toho se tito dluhové zaplatili:
Synovi Pařidrštkovýmu 2 zl 9 gr.
Na pohřeb naloženo 11 zl 18 ½ gr.
Summa 13 zl 27 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 527 zl 29 gr.
Achtel vinohradu v Růžené v 150 zl zanechán sirotku, šatů
ložných podušek 5 o dvou povlacích, prostěradla tenká a
konopná, plachta. To přijal k sobě strýc sirotka a má jemu to
dochovati. Vinohradu taky má z čtvrtého vědra užívati do
zrostu toho sirotka a na něj šaty jednati.
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato za krávy od
Pavla Kutějkového 13 zl. Z toho zaplaceno dluhu synovi
Pařidrštkovýmu a na pohřeb 13 zl 27 ½ gr.
Více přijato za kožich šamlatový 12 zl.
Z nich půjčeno Janovi Ráčkovi plesníku 5 zl, oplatiti má o
posudku letha 1608.
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Z statku n[ebožtíka] Pavla Kutějkového za užitek
z vinohradu přijato 2 zl 7 ½ gr. Ty jsou vydány sirotku na
šaty.
Od Daniele Štefkového přijato závdanku za vinohrad 5 zl. Ty
jsou vydány sirotku na šaty.
Letha 1607 za plesníka Jan Ráčka přijato od Daniele Štefka
za vinohrad 3 zl. Ty jsou vydány na vychování sirotka.
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Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana
Pahnosta za štěpnici nad zámkem u hatí 2 zl.
Od Daniele Štefka za vinohrad v Příčné 2 zl 15 gr.
Od Adama Hrušky za vinohrad v Růženné přijato 4 zl.
Vyhledalo se z rejster horenských strážnických, že Jan
Pahnost letha 1607 za půl štěpnice nad zámkem u hatí závdanku
6 zl položil. Těch 6 zl Jan Ráček rybář k sobě přijal a jest
je dlužen.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od
Daniele Štefka za Příčnou 2 zl.
Od Matouše Chrousta za podsedek lonské peníze za rok 1608
přijato 1 zl 15 gtr.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Bílka na díl nedobraný po
Esteře, mateři toho sirotka, přijato 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Jana
Peštrnáka na místě Daniele Štefka za vinohrad Příčnou 5 zl.
Od Jan Pahnosta za štěpnici přijato 1 zl.
Od Lazara Žida Pinkusčinýho přijato za vinohrad v Růžené
8 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana
Peštrnáka za Příčnou 2 zl 15 gr.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Lazara
Pinkusčinýho za Růženou 4 zl.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 2 zl.
Od Martina Ďuličky na místě Jana Peštrnáka za vinohrad
přijato 5 zl.
Vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových do s[tatku]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka na spokojení Jakuba Švejhala do
Nosislavě 7 zl 15 gr. Mají se zase z toho statku těmto
sirotkom oplatiti.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule přijato z statku
Pavla Bílka z gruntu Oldřichového Jana 19 gr 1 ½ den.
Od Martina Ďuličkového přijato za vinohrad v Příčné 5 zl.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 1 zl.
f 53b
Leta Páně 1615 za plesníka Floriana Fitule Alžběta, zůstalá
po knězi Mikulášovi v Horní Němčí, za grunt položila 5 zl.
Od Martina Ďuličkového za vinohrad v Příčné přijato 5 zl.
Dáno Kateřině z poručení p[ana] ouředníka peněz 6 zl.
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Vinohradu kus v hoře Teplé, kterýž pustý byl od vpádu
nepřátelského, jest prodán Matoušovi Bzeneckému z Suchého
řádku za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má podle ourody
po 2 zl počna leta 1617.
Letha 1616 za plesníka Floriana Fitule přijato do tohoto
statku od Alžběty, zůstalé po n[ebožtíku] knězi Mikulášovi
z Horní Němčí, za grunth 5 zl.
Od Martina Ďuličky za vinohrad v hoře Příčné položených
přijato 5 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato 2 zl.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody přijato od Blažeje
Sedláře na místě Alžběty vdovy za grunt peněz ročních 5 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato 1 zl.
Od Martina Ďuličky za vinohrad v Příčné přijato 1 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Blažeje Sedláře
přijato za grunt peněz ročních 5 zl.
Od Jana Jelínka za grunt a říku za 4 leta přijato 3 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato peněz 1 zl.
Od Martina Kutějkového za vinohrad v Příčné 3 zl.
Od Lazara Pinkusčiného, starého mejtného, za vinohrad
v Růženné přijato, což u Pavla Tučka, horného strážnicského,
za rok 1617 zůstávajícího položeno jest 8 zl.
Více od téhož Lazara Žida přijato za rok 1618 za vinohrad
4 zl. Ty zůstávají při právě rybářském.
Leta Páně 1620 za plesníka Jana Svobody těch všechněch
24 zl vydány jsou Kateřině, když se měla vdávati za Jana
Doubka, za to sobě šaty zjednala. Ac[tum] 2. Febr[uarii].
Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost
15 zl. Vydány Janovi Doubkovi, manželu Kateřininému, a dáno mu
místo peněz obilí, totiž rži po 1 zl.
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21 S[irotci] n[ebožtíka] Daniele Barčáka

f 55a

Jest k tomu statku sirotek jeden Jan a Johanka mateř jeho
druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár z řekou zaplacený za 40 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 150 zl.
Na achteli vinohradu v Štamfátě Martina Rožumberského
110 zl, placením po 20 zl podle ourody.
Štěpnička za mlejnem za 6 zl.
Bečka vína za 15 zl.
Šatů ložných 7 kusů, to mateři zanecháno.
Summa statku 321 zl.
Z tohoto se tito dluhové zaplatiti mají:
Dluhův lidem z tej bečky vína Johanka mateř zaplatila
15 zl.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 306 zl.
Dělíc to na dva díly, přijde na každého po 153 zl.
Johanka přijala na svůj díl:
Požár [s] řekou za 40 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 150 zl.
Štěpničku za mlejnem za 6 zl.
Zasedělých peněz na Martinovi Rožumberským za vinohrad
v Štamfátě 6 zl 20 gr.
Summa 202 zl 20 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 153 zl, zůstává dopláceti
sirotku summy 49 zl 20 gr, placením při každých Vánocích po
10 zl.
f 55b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Jana Ráčka přijato za bečku vína
15 zl. Těmi penězi jsou dluhy zaplaceny.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Martina
Rožumberského za vinohrad v Štamfátě 20 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od
Václava Kalného na místě Johanky za statek svrchu psaný 6 zl.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od
Vácslava Kalnýho na místě Johanky manželky jeho za statek
svrchu psaný 7 zl. Ty jsou půjčeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Jidáška, ty peníze mají se zase těmto sirotkům oplatiti, když
Mauric za dům peníze položí.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava
Kalného za statek 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava
Kalného za statek 10 zl.
Od Martinusa za Štamfát přijato 10 zl.
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Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava
Lipenského za řeku a g[runt] 4 zl.
Od Martinusa za Štamfát přijato 10 zl.
Od Václava Kalného za statek přijato 6 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Václava
Lipnickýho za g[runt] 4 zl.
Od Václava Kalného přijato 2 zl.
NB. Vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových do s[tatku]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka na spokojení Jakuba Švejhala do
Nosislavě 20 zl. Mají se zase z toho statku oplatiti. Jsou
oplaceny.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule od Václava
Lipenského za grunt přijato 4 zl.
Od Johanky vdovy přijato ostatních peněz za statek 2 zl
20 gr.
f 56a
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule přijato od Martinusa
Rožumberského na zadržalé peníze za vinohrad v Štamfátě 20 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule přijato od Václava
Lipnického za grunt, kteréž sou vydány Johance Barcáčce, nebo
jí náleží. Jakž přijmuté 5 zl zapsáno.
Téhož letha za téhož plesníka přijato od Martinusa
Rožumberského 20 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriana Fitule přijato od Václava
Lipnického za grunt, kteréž sou vydány Johance Barcáčce, 3 zl.
Od Martinusa Rožumberského za vinohrad přijato 10 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Vácslava
Lipnického přijato za grunt a říku Johance Barcáčce 3 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Vácslava
Lipnického přijato za grunt a říku peněz ročních 3 zl. Ty jsou
vydány Johance Barcáčce.
Z statku n[ebožtíka] Martinusa Rožumberského za vinohrad
v Štamfátě posledních peněz přijato 20 zl.
A tak sirotkům jest již statek tento doplacen.
Nadepsaný sirotek Jan, též i Johanna mateř jeho zemřeli a
ta po nich zůstalá spravedlnost připadla na Annu, dceru
neboštíka Daniele Erasta z Přerova, kterýž byl vlastní bratr
týž nebošky Johanny, jakožto nejbližší tetu, manželku Eliáše
Brodského, obyvatele města Přerova.
Letha 1626 za plesníka Václava Lipenskýho přijato jest
z důchodův Jeho Mi[l]osti Páně na vyšlou spravedlnost 20 zl.
Ty jsou vydané Danielovi Brodskému, nápadníku ut s[upr]a,
kteréž přijal Ondřej Menšík z Strážnice a dáno jemu za ně
10 mě[řic] pšenice.
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22 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Slavkovského ševce

f 57a

Vyhledalo se toho statku na níže psaných věcech toto:
Na požáru co zaplaceného bylo, to se škodovati muselo.
Na vinohradě v Mrhoni Anně Bartošce Písařce prodaném
zaplacených jest 70 zl 7 ½ gr. Závdanku dáti má 22 zl, ostatek
platiti od letha 1607 po 6 zl, až se předních peněz s[irotkům]
n[ebožtíka] Pavla Plesníka 9 zl 22 ½ gr vyplatí.
Roubanice jedna za zámkem, prodaná Martinovi Mračnovi za
14 zl. Závdanku dáti má 1 zl a platiti od letha 1607 po 2 zl.
Druhá roubanice též za zámkem za 6 zl. Ta roubanice jest
k gruntu přidaná.
Kráva 1 prodána za hotových 6 zl.
Za ložné šaty za jeden kus a jiné svršky prodané utrženo
2 zl 15 gr.
Summa statku 98 zl 22 ½ gr.
Z toho statku toto se dluhův zaplatiti má:
Na zbor strážnický poručených 10 zl.
Kantorom bratrským 1 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 19 zl.
Viktorinovi Ševci 17 zl.
Do Žeravic dluhu 25 zl.
Do cechu ševcovského 10 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Tučka 10 zl.
Pavlovi Prokšovýmu 1 zl 21 gr.
Na pohřeb naloženo podle sečtení 3 zl 9 gr.
Summa dluhův 97 zl.
f 57b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta přijato za krávu
prodanou 6 zl.
Za svršky a ložné šaty prodané přijato 2 zl 15 gr.
Od Anny Bartošky Písařky závdanku za Mrhoň přijato 22 zl.
Od Martina Mračny závdanku za roubanici za zámkem přijato
1 zl.
Z toho dáno dluhu Pavlovi Prokšovýmu 1 zl 21 gr.
Kantorom bratrským dáno 1 zl.
Na pohřeb naloženo vydáno 3 zl 9 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu na dluh dáno 10 zl.
Viktorinovi Ševci na dlu dáno 13 zl.
Janovi Rozstrhalovi do Slavkova dáno, švagru neboštíkovu,
aby tu žádné spravedlnosti neměl, což připověděl, že se
vztahovati nechce nyní i v časích budoucích, 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od
Martina Mračnového za roubanici 1 zl. Ten jest vydán na zbor
strážnický.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky položila Bartoška
Písařka za vinohrad 2 zl 8 gr. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský
na dluh.
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Od Martina Mračny přijato za rouba[nici] 2 zl. Ty sou
vydány na zbor strážnický.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Anny
Bartošky za vinoh[rad] 6 zl. Ty přijal pan Jan Skřičkovský na
dluh svůj.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Anny Bartošky
za Mrhoň 6 zl.
Od Martina Mračny za roubanici 2 zl.
Z toho dáno na zbor strážnický ostatních 7 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu ostatek dluhu 22 gr.
Pavlovi Vodičkovi dluhu n[ebožtíku] Viktorinovi Ševci
povinného 8 gr.
Jakož náleželo Pavlovi, synu n[ebožtíka] Matěje Tučka,
dluhu z vinohradu Anny Bartošky 10 zl, ty jest jí Pavel Tuček
prodal za 3 zl hotový. A tak tu nic nemá.
f 58a
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule přijato od Martina
Mračny za roubanici 2 zl. Ty přijal Pavel Vodička na místě
n[ebožtíka] Viktorina Ševce.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule přijato od Martina
Mračny za roubanici peněz 2 zl.
Z toho dáno Pavlovi Vodičkovi na doplacení dluhu povinného
Viktorinovi Ševci 1 zl 22 gr.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule od Martina
Mračny za roubanici přijato peněz 2 zl. Ty zůstávají při
plesníkovi a rybářích.
Leta 1617 za plesníka Jana Svobody od Martina Mračny za
roubanici přijato peněz ročních ostatních a tak jest
zaplacena, 2 zl. Ty zůstávají při plesníkovi a rybářích.
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23 S[irotci] n[ebožtíka] Zachariáše Bílkova
K tomu statku jest Kateřina, manželka jeho.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na požáru Janovi Kaváňovi prodaném zuostává se posledních
peněz 63 zl 22 ½ gr, placením po 5 zl, až se předních peněz
nápad[níkům] n[ebožtíka] Pavla Bílka 36 zl 7 ½ gr vyplatí.
Štěpnice Kozanovská prodána Jiříkovi Helebrantovi krejčímu
za 26 zl. Závd[anku] dáti má 3 zl a platiti od letha 1607 po
3 zl.
Roubanice za zámkem prodána jest Lukášovi Všetečkovi ševci
za 15 zl. Závdanku dáti má 2 zl a platiti od letha 1607 po
1 zl.
Půl achtele vinohradu zaplaceného v Růžené za 50 zl. Prodán
Pinkusčinýmu synu mejtnýmu na placení podle ourody po 3 zl.
Vinohrad v Mrhoni podle Trpilky za 40 zl. Prodán Trpilkovi
do Radějova na placení podle ourody po 6 zl. Ten vinohrad Jan
Trpilků jakožto bližší nápadník obdržel a jest je[mu]
přisouzen.
Dílu nedobraného v statku n[ebožtíka] Pavla Sobola krejčího
na předměstí Kateřině náležitého 15 zl 8 gr 4 den.
Šatů ložných na zámku 1 duchna a v Přerově u Rebeky 5 kusů,
šacovány za 6 zl.
Za užitek štěpnice vzatý utrženo 6 zl.
Za 9 věder vína prodaného 36 zl 21 gr.
Summa statku 258 zl 22 gr ½ den.
f 59b
Z toho statku toto dluhův zaplaceno:
Lukášovi Všetečkovi půjčených 9 zl.
Na zbor strážnický podle poručenství 10 zl.
Na kostel strážnický též 6 zl.
Polce na zámku dluhu 1 zl.
Jirglovi Krejčímu 3 zl 15 gr.
Kateřině Radějovské za službu 2 zl.
Na pohřeb naloženo a vydáno 4 zl 18 gr 1 den.
Na vinobraní za bečku a od klizení ovotce v štěpnici
naloženo 4 zl 17 gr 2 den.
Summa zaplaceno dluhův 40 zl 20 gr 3 den.
A ještě se dluhů zaplatiti má toto:
Kratinovi tovaryši ševcovskýmu půjčených 6 zl.
Janákovýmu synu do Kněžduba 26 gr.
Bartošovi Písaři od spravení statku a vložení jeho do
register 2 zl.
Summa 8 zl 26 gr.
A tak když se všecky dluhy zaplatí, zůstávati bude
Kateřině, manželce Zachariáše Bílka, čistého statku 209 zl
5 gr 4 ½ den.
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Kateřina svrchu psaná umřela a statek její všecken připadl
na dva vlastní bratry její, s[irotky] n[ebožtíka] Pavla
Sobola, krejčího z předměstí.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato za 9 věder vína
prodaného 36 zl 21 gr.
Za užitek z štěpnice přijato 6 zl.
Od Jiříka Hellebranta závd[anku] za štěpnici 3 zl.
Od Lukáše Všetečky závd[anku] za rouba[nici] 2 zl.
f 60a
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných i s tím, což jest na
pohřeb vydáno a na vinobraní naloženo i od klizení ovotce
40 zl 20 gr 3 den.
A za Janem Ráčkem plesníkem zuostává hotových peněz 7 zl
4 den. Má je položiti o posudku leta 1607.
Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky přijato od Lukáše
Vaňkového za roubanici 1 zl. Ten jest dán Bartošovi Písaři na
dluh jeho.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Lukáše
Vaňkového za roubanici 1 zl.
Od Jiříka Hellebranta přijato za štěpnici 2 zl.
Pavlovi, synu n[ebožtíka] Pavla Sobola krejčího, nápadníku
vydáno z poručení p[ana] ouředníka 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jiříka
Hellebranta za štěpnici 2 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jiříka
Hellebranta za štěpnici 2 zl.
Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Pavla Sobola, nápad[níku]
dány jsou lonský 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule přijato od Jiříka
Hellebranta za štěpnici 2 zl. Ty přijal B[ratr] Pavel Sobol
nápadník na díl svůj.
Též jemu dáno peněz, což za plesníkem zůstávalo 3 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Jiřík Hellebrant
položil za štěpnici peněz ročních těm sirotkům 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato 1 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule od Jiříka
Hellebranta za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato peněz ročních
1 zl.
Vydáno B[ratru] Pavlovi Sobolovi do Horažďovic 3 zl.
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Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jiřík Hellebrant
krejčí položil za štěpnici těmto sirotkům 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato 1 zl.
Vydáno B[ratru] Pavlovi Sobolovi do Horažďovic 2 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody od Jiříka Hellebranta
přijato za štěpnici peněz ročních 2 zl.
Ty sou vydány B[ratru] Pavlovi a přijal je Jiřík Hellebrant
na místě jeho.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici za zámkem přijato 1 zl.
Letha 1627 za purgkmistra Jiříka Praštkového přijato jest
z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 8 zl.
Ty sou vydané B[ratru] Pavlovi ut s[upr]a.
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24 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Hoškova
Našlo se toho statku po něm pozuostalého toto:
Požár, což na něm zaplaceného bylo, to se škoduje.
Vinohrad na Radějovsku za 30 zl.
Novosad nad Růžennou za 10 zl.
Kožich šamlatový a čepice popeličí za 16 zl.
Dluhův na lidech našlo se 12 zl 5 gr.
Šatuo ložných truhelných, suchého ovotce a jiných svrškuo,
šacovány za 25 zl.
Peněz hotových 8 zl.
Summa statku 101 zl 5 gr.
Z toho statku všickni nápadníci dali Matějovi Vašíčkovi
novosad nad Růžennou v 10 zl.
Zuostává čistého statku ještě mimo ten novosad daný 91 zl
5 gr.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému nápadníku po 22 zl
23 ½ gr.
Kterýž jsou Jan Petra Hoškova z Vrbky, Babuše z Veselské
Lhoty, Petr Jana Hoškového z Matějem bratrem svým, Jan Matěje
Hoškového.
Jan Petra Hoškového z Vrbky přijal vinohrad na Radějovsku
ve 30 zl.
Šatův, svrškův a ovotce suchého za 4 zl 7 ½ gr.
Mentýk za 2 zl.
Summa 36 zl 7 ½ gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 22 zl 23 ½ gr.
Zuostává dopláceti jiným nápadníkům placením po 3 zl od
letha 1607 ještě 13 zl 14 gr.
61b
Babuše z Veselské Lhoty přijala kožich šamlatový a čepici
ve 16 zl.
Šaty ložné, svršků a ovotce suchého za 4 zl 7 ½ gr.
Summa 20 zl 7 ½ gr.
Zuostává se jí ještě dodati 2 zl 16 gr.
Petr Jana Hoškového z Matějem bratrem svým přijali svršků a
ovotce suchého za 6 zl 7 ½ gr.
Peněz hotových přijali 3 zl 29 ½ gr.
Summa 8 zl 7 gr.
Zuostává se jim ještě dodati 12 zl 16 ½ gr.
Jan Matěje Hoškového přijal svrškův a ovotce suchého za
6 zl 7 ½ gr.
Peněz hotových přijal 3 zl 29 ½ gr.
Summa 8 zl 7 gr.
Zuostává se jemu ještě dodati 12 zl 16 ½ gr.
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Summa což se těm třem nápad[níkům] dodati zuostává
27 zl 29 gr.
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Z vinohradu na Radějovsku, který drží Jan Petra Hoškového
z Vrbky, 13 zl 14 gr, placením po 3 zl.
Petr Sečka dlužen 5 zl.
Kubová Jelínková 2 zl.
Jan Prček z Kněžduba 1 zl.
Jíra Pernikář 1 zl 15 gr.
Anna Češka 21 gr.
Martin Pikhart 2 zl.
Summa ut s[upr]a.
f 62a
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Jana Ráčka položil Jan Petra
Hoškového z Vrbky za vinohrad na Radějovsku 3 zl.
Z toho vzal Jan Matěje Hoškového 1 zl 15 gr, Petr Jana
Hoškového z Matějem bratrem svým 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody přijato od Martina
Pikharta za dluh těm sirotkům 2 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Anna Češka anebo na
místě její[m] Jan Pahnost manžel položil těch 21 gr. A tak
nezůstává nic více dluhu.
Leta Páně 1619 v středu před svatým Janem Křtitelem od
Petra Sečky vyupomínáno dluhu do tohoto statku povinného 5 zl.
Více od Jíry Pernikáře za 4 m[ěřice] rži zvyupomínáno 1 zl
14 gr.
Vydáno Pavlovi Markovému do Lhoty Veselské, manželu Babuše,
sestry n[ebožtíka] Jana Hoškového, což jemu podle poručenství
náleží, srazíce 1 zl 15 gr, což od horného strážnicského za
vinohrad v Gruntích na Radějovsku přijal a z toho vinohradu
náleží peníze Janovi Hoškovému do Vrbky Veliké, totiž 2 zl
2 ½ gr.
Janovi Hoškovému vydáno do Vrbky 9 zl 2 ½ gr.
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25 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Rybáře

f 63a

K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Dorotha, Simeon a
Manda mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti zejména toto:
Požár z řekou a z rolí v Hačkách, na němž zaplaceného jest
250 zl, placením po 25 zl, až se předních peněz s[irotkům]
n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 175 zl vyplatí.
Půl achtele vinohradu zaplaceného v Růženné za 68 zl.
Na vinohradě v Zbavsa hoře Martina Kunovského předních
peněz 16 zl, placením od letha 1606 po 4 zl.
Čtvrt achtele vinohradu Šešovského v Zbavsa hoře zaplacený
za 30 zl.
Stěpnice u hatí zaplacená za 40 zl.
Kožich šamlatový za 10 zl.
Svinského dobytka 2 kusy za 5 zl.
Kotel pro pálení prodán za 2 zl 7 ½ gr.
Ječmene 3 měři[ce] po 14 gr za 1 zl 12 gr.
Za jablka prodávaná utrženo 8 zl 23 gr.
Vína 1 bečka prodaná za 25 zl.
Summa statku 453 zl 12 ½ gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Martinovi Kozlovi půjčených 8 zl.
Kateřině, dceře B[ratra] Albínova 2 zl.
Rybářom dluhu 2 zl.
Summa dluhův 12 zl.
f 63b
Manda, matka těch sirotků, vdadouc se za Staňka Opavského
rybáře, vymínila sobě na smlúvách svadebních z dílu svého
zlože šatů a 20 zl, potom ležíc na smrtedlné posteli takových
20 zl a zlože šatuo poručila Kateřině, Dorotě a Simeonovi
dítkám, přijde na každého po 6 zl 20 gr.
Dorotha sirotek zemřela a spravedlnost její i z výminkou
mateřinou připadla na Kateřinu sestru a Simeona bratra jejího,
dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 58 zl 15 gr 2 den.
Staňa Rybář na díl Mandy manželky své přijal požár z řekou
a jiným k tomu příslušenstvím v summě, což zaplaceného na něm
jest, 250 zl.
Štěpnici u hatí v 40 zl.
Svinského dobytka 2 kusy za 5 zl.
Summa 295 zl.
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Z toho sobě srazil dílu Mandy manželky své, což mimo 10 zl
výminky zuostalo, 90 zl 10 gr 4 den.
Zuostává dopláceti sirotkom mimo to ještě 204 zl 19 gr
3 den, placením od letha 1606 po 25 zl, až se předních peněz
s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 175 vyplatí.
Rukojmě (neuvedeno).
Kateřina přijala na díl svůj vinohrad Šešovský v Zbavsa
hoře v 30 zl.
Kožich šamlatový za 10 zl.
Summa 40 zl.
Zuostává se jí dodati dílu jejího i po Dorotě, sestře její
zemřelé, a z výminky mateřiné 135 zl 15 gr 6 den.
f 64a
Simeonovi zanechává se na díl jeho vinohrad v Růžené
zaplacený v 68 zl.
Zuostává se jemu dodati dílu jeho i po Dorotě, sestře jeho
zemřelé, a z výminky mateřiné 107 zl 15 gr 6 den.
Příjem a vydání:
Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Verušky za
kotel prodaný 2 zl 7 ½ gr.
Za jablka utržených peněz přijato 8 zl 23 gr.
Z toho dáno rybářom dluhu 2 zl.
Martinovi Kozlovi na dluh jeho 5 zl.
Z dílův sirotčích písaři od spravení a vložení statku do
register dáno 3 zl 18 gr 1 ½ den.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato za 1 b[ečku]
vína prodanou 25 zl.
Ty zůstávají za týmž Mikulášem Rybářem, jsou od něho
přijaty, nebo se z těch peněz počet takový učinil takto:
Kateřině, dceři neb[ožtíka] Šimka Rybáře, dáno na koupení
kožicha šamlatového na díl její 8 zl.
Simeonovi sirotku na díl od chování jeho dáno 5 zl.
Kateřině děvce za službu zaplaceno 2 zl.
Rybářům strážnickým půjčeno 5 zl.
Staňkovi Opavskýmu rybáři půjčeno 2 zl.
Janovi Gergelovýmu zaplaceno dluhu, kterýž se po rozdílu
statku našel, 3 zl.
A ostatek, což mimo to za 1 měřici ječmene přijato bylo
14 gr, ty sou na dolevky té bečky vína a od sklepu vydány.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jakuba
Kuchaře za půl achtele vinohradu v Růženné 2 zl.
Po rozdílu statku našlo se dluhu Václavovi Okáčovi za
roubanici, kterouž neb[ožtík] Šimek Rybář za zaplacenou prodal
a zuostávalo se ještě za ni doplatiti 12 zl. Na to Staňa
položiti má 3 zl a z dílů sirotčích 9 zl.
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Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky přijato [od] Jakuba
Kuchaře za půl achtele vinohradu v Růženné 3 zl. Ty jsou
vydány Kateřině na díl její.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Kuby
Kuchaře za Horní horu 2 zl.
Od Staňka Opavskýho přijato na dluh, kterýž se po rozdílu
statku Vácslavovi Vokáčovi našel, což na něj z dílu jeho
přišlo 3 zl. Ty přijal Vácslav Vokáč na týž dluh.
Více dáno Vácslavovi Vokáčovi na týž dluh svrchu psaný
z dílů sirotčích 2 zl.
Od Ondry Hofera Kuby Kuchaře přijato za Růženou 2 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Ondry
Hofera Kuby Kuchaře za Růženou 2 zl.
Václavovi Okáčovi dáno na dluh za štěpnici 4 zl.
Od Ondry Bartoška na místě Martina Kunovského za Zbavsa
horu přijato 2 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Ondry Bartoška
za Zbavsa horu 3 zl.
Janovi Peprnýmu na díl manželky jeho dáno lonských a
letoších 5 zl.
A na vinohradě v Růžené, který ujal po Ondrovi Hoferu Kuby
Kuchaře, předních peněz na díl manželky své sobě porazil
57 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky stalo se sečtení
tohoto statku, že náleží Kateřině, manželce Jana Peprnýho,
dílu jejího otcovského a z výminky mateře její i po Simeonovi,
bratru jejím zemřelým, mimo prvnější vyzdvižení ještě všeho
summy 255 zl 1 gr 2 den.
Ta summa náleží na těchto věcech:
Na vinohradě v Zbavsa hoře Gabriele Pekaře 16 zl.
Na vinohradě Ondry Bartoška v týž hoře 25 zl, placením od
leta 1614 po 3 zl.
Na Staňovi otčímu jejím za statek 204 zl 19 gr, jsou peníze
poslední.
Dluhu na obci rybářské půjčených peněz 2 zl.
Dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 2 zl 12 gr 2 den.
f 65a
Leta 1614 přijato od Staňka Opavského peněz oplacených
2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody z důchodů JM Páně
přijato 2 zl 12 gr 2 den. Ty jsou vydány Kateřině a dáno jí
obilí za ty peníze.
Již za JM Pánem nezůstává nic.
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26 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kalábového
K tomu statku jest jeden sirotek Jan a Mariana matka jeho
druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na požáru, který jest v Rybářích, jejž Pán k obci darovati
ráčil, summy 10 zl. Ty mu položiti obec městská mají.
Čtvrt achtele vinohradu v Příčné zaplacených 60 zl.
Na vinohradě v Šumědi Jana Hokynkového popzůstává se ještě
30 zl, placením od letha 1613 podle ourody po 3 zl.
Vína 1 bečka šacována jest v penězích 12 zl, zaplaceno 4 zl
dluhu.
Summa statku 112 zl.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 56 zl.
Mariana mateř přijala na díl svůj za 1 bečku vína, totižto
12 zl.
Na vinohradě Jana Hokynkového v Šumědi 30 zl.
Vinohrad v Příčné čtvrt achtele v 60 zl.
Summa což mateř přijala 102 zl.
A tak zůstává doplatiti sirotku na doplnění dílu jeho summy
peněz 46 zl, placením od letha 1614 podle ourody po 5 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule Ondřej Nevšovský
pojav Marianu za manželku, položil na místě jejím za statek
svrchu psaný tomu sirotku 3 zl.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody od Ondry Nevšovského
přijato za statek ut s[upr]a 3 zl.
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27 S[irotci] n[ebožtíka] Zachariáše Macháčkového

f 70a

K tomu sstatku jsou sirotci 2, Jan a Vácslav.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 14 s štěpnicí za pivovarem zaplacený za 180 zl.
Na gruntě Bratra Pavla Věrovanskýho vyplacených zůstává se
po letech dobírati 90 zl, placením od letha 1614 po 10 zl.
Na čtvrt achteli vinohradu v hoře Fryzácích Mikulášovi
Opavskýmu prodaném zůstává se po letech vyplatiti 60 zl,
placením od letha 1614 půl vínem podli ourody.
Na čtvrt achteli vinohradu v hoře Příčné Jana Jaroslavskýho
náleží dobírati 51 zl, placením od letha 1614 podle ourody po
6 zl.
Na krajině vinohradu v Svislých vyplacených jest 20 zl,
placením podli ourody po 8 zl, až se nápadníkům Kuny Kršky
předních peněz 60 zl vyplatí.
Na druhým vinohradě čtvrt achteli v hoře Svislých podli
krajiny vyplacených jest 23 zl.
Na vinohradě v hoře Stražincích vyplacených 21 zl 15 gr,
placením podli ourody po 4 zl, až se předních peněz 28 zl
15 gr vyplní.
Roubanička při hatech nad zámkem zaplacená, Vácslavovi
Koudelkovi prodaná za 15 zl, placením od letha 1615 rok po
roku po 2 zl.
Na druhé roubanici při hatech na zámkem, kterouž drží Lukáš
Vaňků, zůstává 10 zl, placením od letha 1614 rok po roku po
2 zl.
Vína starého 1 bečka prodaná za 31 zl 15 gr.
Vína mladého roku 1614 utěženého 3 bečky, pokládá se každá
bečka po 25 zl, ve 75 zl.
f 70b
Bartl Wachter za víno od neboštíka jemu prodané zůstává
dlužen dodati ještě 16 zl.
Šalomoun Soplivý Žid z Strážnice podle cedule uřezané
dlužen 15 zl.
Johanka Bočková v Mezeřící pod Rožnovem dlužna 3 zl.
Martin Doležal z Bobalova dlužen 2 zl.
Jíra Závada, tesař v Starým městě dlužen 2 zl.
Vácslav Koudelka zvyupomínaných peněz od Jana Dluhošového
7 zl 15 gr a od Martina Ševce 2 zl 15 gr dlužen 10 zl.
Jan Stojapil dlužen i což po nebošce Kateřině Bočkové
manželce jeho 1 zl 1 gr půjčeno bylo 10 zl.
Vácslav Lipnický půjčených na pilu dlužen 1 zl.
Jan sirotek za slaniny dlužen 2 zl.
Jan Dubek na Suchým řádku dlužen 1 zl 20 gr.
Martin Ráček dlužen 1 zl.
Pavel Červenka dlužen 2 zl.
Peněz hotových za Pavlem Macháčkem zůstává 17 zl.
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Šatami ložnými a cínovým náčením Jan a Vácslav, synové
neboštíka, rozdělili se rovným dílem a což jiných drobných
domovních věcí bylo, to se k domu přidalo.
Summa všeho statku 659 zl 20 gr.
Z toho statku toto se zaplatiti má:
Na pohřeb neboštíka za všelijaké potřeby vydáno jest 7 zl
20 gr 4 den.
Od vožení, též zpouštění i na dolevky vína, od pobíjení i
od sklepu dáno 2 zl 17 gr 1 den.
Platův Jeho [Mil]osti Pánu povinných dáno 19 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Trnky podli poručenství
neb[ožtíka] Jíry Chmelka z statku tohoto zaplatiti se má 5 zl.
Summa dluhův, což z toho statku vydáno jest, 15 zl 27 gr
3 den.
Více našlo se dluhu, což n[ebožtík] Jiřík Chmelek na zbor
poručil 5 zl, kteréž měl n[ebožtík] Zachariáš na místě
manželky zaplatiti, protož se z dílů jejich sníti musí, totiž
těch 5 zl, poněvadž zaplacené nejsou.
f 71a
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku k rozdělení
643 zl 22 gr 4 den.
Dělíc tou summu na 2 díly, přijde na jeden díl po 321 zl
26 gr 2 den.
Jan přijal na díl svůj toto:
Grunt s štěpničkou za pivovarem ve 180 zl.
Čtvrt achtele vinohradu ve Svislých a což na něm
zaplaceného jest 23 zl.
Vinohrad ve Stražincích a což na něm zaplaceného jest 21 zl
15 gr.
Vína mladého 1 bečku ve 25 zl.
Dluhu na Vácslavovi Koudelkovi povinném k vyupomínání jemu
odvedeno 10 zl.
Summa toho, což Jan na díl svůj přijal, činí 259 zl 15 gr.
A tak se Janovi na doplnění dílu jeho zůstává dodati 62 zl
11 gr 2 den.
Vácslavovi puštěna jest k dělání a užívání krajina
vinohradu v Svislých, na kteréž sobě sráží, což na ní
zaplaceného jest, totiž 20 zl.
A tak Vácslavovi zůstává se dodati na doplnění dílu jeho
301 zl 26 gr 2 den.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za plesníka Floriana Fitule za 1 b[ečku] vína
starého prodaného přijato 31 zl 15 gr.
Z toho dáno na pohřeb nebožtíkův na všeliké potřeby 7 zl
20 gr 4 den.
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Od vožení, též zpouštění i na dolevky vína, od pobíjení i
od sklepu dáno 2 zl 17 gr 1 den.
Platův Jeho [Mil]osti Pánu povinných spraveno 19 gr 5 den.
Janovi na díl jeho dáno z těch peněz za bečku vína starého
prodanou hotových 16 zl.
Vácslavovi též na díl jeho dáno hotových 4 zl 17 gr 4 den.
Od Jana sirotka za slaniny přijato 2 zl. Ty 2 zl přijal
Vácslav na díl svůj.
Od Pavla Macháčkového přijato peněz, což za ním zůstávalo,
k schování daných 17 zl.
Z těch peněz 17 zl Floiran Fitoule, plesník strážnický,
vydává Vácslavovi sirotku ut s[upr]a na díla vinohradní i jiné
potřeby jeho, když jemu je zouplna vydá, mají se Vácslavovi na
díl jeho vypsati.
Od Bratra Pavla Věrovanskýho peněz ročních za grunt přijato
10 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.
Leta 1615 za plesníka Floriana Fitule Lukáš Vaňků položil
za roubanici za rok 1614 a 1615, přijato peněz 4 zl.
Od Václava Koudelky za roubanici přijato 2 zl.
Od Jana Jaroslavského za rok 1614 za vinohrad v Příčné
3 zl.
Od Mikuláše Opavského za vinohrad v Fryzácích přijato půl
vína, totiž 5 vě[der] v 16 zl.
Za 2 bečky vína prodaného po 24 zl přijato 48 zl. Škodováno
na těch 2 b[ečkách] vína 2 zl, nebo se nemohly dráže prodati.
Simeonovi Blanařovému půjčeno peněz 48 zl, zaplatiti má o
posudku leta 1616.
Od B[ratra] Pavla Věrovanského přijato za grunt
(neuvedeno).
Vína z vinohradu v Svislých utěženo leta 1615 6 vě[der],
počítajíc vědro po 2 zl, přijato za ně 12 zl.
Vydáno z dílu Václavového nápadníkům n[ebožtíka] Jana
Valače, což měl n[ebožtík] Zachariáš, otec Václavů, jim
vyplatiti, totiž 3 zl.
Za vinohrad ve Svislých ročních peněz neb veruňku 2 zl.
Václavovi na díla vinohradní, na šaty a jiné potřeby 23 zl
14 ½ gr.
Více přijato z rathauzu, což b[ratr] Pavel Věrovanský
pol[ožil] za gr[unt] 10 zl.
Od Jana Jaroslavského za vinohrad v Příčné za rok 1615
3 zl.
Janovi Trnkovi zaplaceno dluhu podle poručenství 5 zl.
Václavovi dáno na šaty z poručení pana úředníka 2 zl.
Na zbor strážnický podle napřed položeného poznamenání dáno
5 zl.
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Leta Páně 1616 za plesníka Floriana Fitule jakož se Bratr
Pavel Věrovsnký dobrovolně přinal, že jest od n[ebožtíka]
Zachariáše v čas potřeby vypůjčoval po 1 zl, po 2 zl a jakž mu
kdy potřebí bylo, čeho se našlo 17 zl. Na to jest B[ratr]
Pavel zase oplatil pomalu podle poznamenání 13 zl
Zachari[ášovi] a hotových peněz položil Bratr Pavel 4 zl. A
tak nic více dlužen není. Tyto 4 zl nejsou do statku toho
napřed položené.
Téhož letha za téhož plesníka od Jana Jaroslavského za
vinohrad přijato 3 zl. Ty položil za rok 1616.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici položených přijato 2 zl.
Od Simeona Blanařového, což mu propůjčených bylo za víno
prodané, jest oplaceno peněz do tohoto statku 48 zl.
Od Václava Koudelky přijato a sou Janovi vydané 10 zl.
Od Václava Lipnicského přijato a Janovi vydáno 1 zl.
NB. Vinohrad ten v Svislých krajina, kterýž Václav na svůj
díl přijal v 20 zl, dáno za něj na místě Václavovém do cechu
krejčířského 4 zl a prve napřed jest také za týž vinohrad
položeno 2 zl, učiní 6 zl.
Jest prodán týž vinohrad Ondřejovi Menšíkovi za 65 zl.
Závdanku dal Menšík 5 zl, těch 5 zl jest na něm vydělány,
kteréž plesník a rybáři starší k ruce Václavové přijali. A tak
Václav bude na tom vinohradě mimo těch 5 zl zl míti ještě
26 zl, platiti jej má Ondřej Menšík podle ourody po 8 zl.
Rukojmě za placení a dílo vinohradu sou zapsáni v rejstřích
horenských.
Z těch 4 zl od Bratra Pavla Věrovanského položených dáno
Janovi 2 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody vydáno z těch peněz
sirotčích přípovědi na statek Bartle Wechtera pro dluh 16 zl.
Václav když odešel z řemesla bednářského hledaje ho,
utraceno 4 gr a na dolévání vína, kteréž mu z Fryzáku za
vinohrad dáno, i na desátek a což formanům dáno 1 zl 20 gr,
čehož učiní 1 zl 28 gr 2 den.
Téhož letha a za téhož plesníka od Martina Ďuličkového na
místě Jana Jaroslavského za vinohrad v Příčné přijato peněz
5 zl, na zbor dány.
Od Lukáše Vaňkového za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Od Jana Stojapila na dluh povinný od n[ebožky] Kateřiny
manželky jeho, kteréhož bylo 10 zl, na to přijato peněz 6 zl.
Z toho vydáno Vácslavovi Klíčníkovému mládenci na některé
potřeby a na košile, když v službě byl, 2 zl.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho dáno jest
Václavovi z důchodův JMP na vyšlou spravedlnost 6 m[ěřic] rži
po 2 zl za 12 zl.
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Více témuž Václavovi sirotku dáno jest z důchodův Jeho
Mi[l]osti Páně na vyšlou spravedlnost jeden poloufodr mladého
vína za 73 zl.
f 72b
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Martina
Ďuličkového za vinohrad v hoře Příčné přijato 3 zl.
Od Lukáše Vaňkového za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Dáno z nich Václavovi na koupení nětco na šaty 2 zl a
Janovi ženatému též na díl jeho dáno 3 zl.
Leta 1619 4. Octobris z poručení pana ouředníka dáno
Václavovi na šaty, když v službě při klíčníkovi byl, 3 zl.
Leta Páně 1620 12.Octobris dáno Václavovi na šaty 2 zl.
Leta 1621 za plesníka Vácslava Lipenského dáno Vaškovi 5 zl
při času s[vatéh]o Jana Křtitele.
Téhož leta 1621 za téhož plesníka na den s[vatéh]o Martina
dáno jemu na šaty k zimě, poněvadž mu se nic nedávalo a
nejednalo, když v službě klíčnické zůstával, 4 zl 15 gr.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho dáno
Václavovi, když měl do Čech na Nový Dvory k Jeho [Milosti]
Pánu jíti, aby zaplatil dluhy písaři panskýmu, 8 zl 4 gr
2 den.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a přijato jest od
Šalomouna Žida Soplivého dluhu, což byl do tohoto statku
dlužen, 15 zl.
Ty peníze jsou poslány Václavovi do Čech na Nový Dvory na
košile a jiné potřeby jeho.
Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest
v lethu 1615 Florian Fitule peněz Václavovi sirotku na jeho
díl náležitých k sobě přijal 17 zl, z takových peněz jest před
panem ouředníkem pořádný zápis učinil, že jsou témuž Václavovi
rozdílně zouplna vydané.
Více jest témuž Václavovi sirotku na díl jeho vydáno od
plesníka a obce rybářské, což jemu vyšlých peněz zůstávalo,
jmenovitě 6 zl 20 gr.

______________________________________________________________
Kniha sirotčí Rybářské ulice ve Strážnici, Moravský zemský
archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 376.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, listopad 2005.
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Abstract
Publication of historical sources in the Strážnice Dominion
Electronic publications comprising historical official registers of the Strážnice Dominion
create a unique project whose aim is to make the unique historical material available to the
amateur and professional public, allowing them to learn the life in the Moravian country at
the turn of the 16th and 17th century. The housing and orphan registers are literally fi lled
with information in the period which provides rarely material about the way of living in the
country. The records kept by seigniorial officers inform us about the fragments from lives of
concrete serf farmstead owners, their families, and fates. The significant part of the records
pays attention to economic affairs related to the sale of farms and the payments, as well as
the reimbursement of heir’s shares. The dead speech of digits is often larded, however, with
the information revealing what kind of clothes the surviving orphans got after their deceased
mother, where people were to go to pay for school attendance, and how much one paid to
buy the wedding trousseau. We can observe a multi-color spectrum of people’s fates on the
background of the horrors before and during the Thirty Year’s War in the Moravian-Hungarian
borderland. The contemporary technology, which allows publishing this voluminous text work
not only in its printed form, but in its electronic form, too, allows to go much further. We can
observe the fates of individual persons not only in one book but also – thanks to the search
engines – in the whole fi le, which allows us to follow the mobility, wedding strategy, blood
relations and a lot of other information about the inhabitants of the dominion.
The oldest preserved housing and orphan registers from the Strážnice Dominion were
founded for single use, by order of Jan Jetřich I Jr. from Žerotín, who owned Strážnice between
1568 and 1599. In 1593, the registers for the communities of Petrov and Rohatec were drawn
up by Václav Letovský, inhabitant in the small town of Bozskovice. In 1594, the registers
for the town of Strážnice and all the other villages in the dominion followed. It was Bartoš
Biskupický, orphan scrivener in Strážnice, who was charged with drawing up these registers.
The aforementioned series was completed with the registers for the village of Zvolenov in
1601 and the registers for the village of Nová Lhota, drawn up by order of Jan Fridrich from
Žerotín, who owned the domain between 1605 and 1617.
The preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning
and officers´ scholarship in Renaissance Moravia. Some exemplars distinguish themselves by
title sheets done in calligraphy style, and by decorated headers of individual items, often with
scrivener’s ornaments. The handwriting is thorough and well legible; the content is factual
and understandable. Each register includes a list of all serf real estates in the village, marked
with serial numbers. There are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. The identical
system was used for keeping the orphan registers, including the application of registration
numbers corresponding to those of the farmsteads. Th is situation survived until the period
after the Battle of White Mountain; nevertheless, the records from the 1630s and 1640s bear
the signs of superficiality, words of German origin penetrate the language, here and there
records written in German occur. At the same time, the conditions of life are getting worse
significantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. The
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates,
mostly only in low amounts. The last records come from 1660 – 1662 – in the following year,
the Hungarian troops invaded the borderland, destroying it with the support of the Turks in
such a way that keeping any records was fully groundless.
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