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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 ná-
sledujících 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 refl ektují 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 defi nice 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 Srov. M a t ě j e k, F.: Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1971. Uherské Hradiště 1984, s. 66.
2 Všechny texty jsou obsaženy v předložených přepisech, nebyla zpracována pouze první kniha pro výsadní 

domy (SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47).
3 Městské domovní knihy a jedna sirotčí kniha byly využity při přípravě historické monografi e 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.

4 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).

5 SOkA Hodonín, fond AO-Kn, inv. č. 9.
6 MZA Brno, fond F 90, inv. č. 5.



Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih

Strážnické panství Domovní Sirotčí

STRÁŽNICE 
výsadní domy SOkA Hodonín, AM-St, 47 nedochováno
výsadní domy + Židovská ulice SOkA Hodonín, AM-St, 48 nedochováno
Rybářská ulice MZA Brno, C 17, 376 MZA Brno, C 17, 357
Německá ulice SOkA Hodonín, AM-St, 49 nedochováno
Staré město SOkA Hodonín, AM-St, 50 nedochováno
Předměstí (4 díly) SOkA Hodonín, AM-St, 53-56 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 MZA Brno, C 17, 390 MZA Brno, C 17, 382
Závodí MZA Brno, C 17, 375 

NOVÁ LHOTA MZA Brno, F 90, 174 MZA Brno, C 17, 387

PETROV nedochováno MZA Brno, C 17, 403
Rybáře nedochováno 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 MZA Brno, C 17, 370 MZA Brno, C 17, 367
Závodí MZA Brno, C 17, 368 

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 kaligrafi cky 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 
7 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.
8 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 identifi kujeme 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 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.

10 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 identifi kovat i v dnešním číslování obcí.

11 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.

12 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 demografi ckého 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 
identifi kovat 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, 
13 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“.

14 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.
15 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 Dolfi na 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 
16 Citováno podle popularizačního příspěvku  P a j e r, J.: Nové prameny k dějinám Kněždubu. Kněždubský 

zpravodaj 2005, č. 1, s. 19-21.
17 Sirotčí kniha pro Kněždub, f 18a a 60a. 
18 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 78a; sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 70a.
19 Sirotčí kniha pro Javorník, f 98a; sirotčí kniha pro Radějov, f 295a; sirotčí kniha pro Zvolenov, f 15b a 16a; 

sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 272a (pozdější splátky za mlýn přijímá týž Jan Mezník z Veselí 
nad Moravou); sirotčí kniha pro Petrov, f 74b.

20 Výčet nejstarších příjmení pro Strážnici, jak se vyskytují v soudobých pramenech, srov. P a j e r, J.: Strážnice 
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.

21 Srov. P a j e r, J.: Tři důležité prameny k dějinám Hrubé Vrbky. Vrbecký zpravodaj, jaro 2004, s. 8-9. 
Příspěvek byl určen pro popularizační účely.

22 V Lipově byl skoro rovnocenným majetníkem někdejší fojt Štěpán Vnuček, který zanechal pozůstalost v 
hodnotě 2671 zlatých. Sirotčí kniha pro Lipov, f 228a.

23 Mitmánkova pozůstalost je obsažena ve strážnické domovní knize pro výsadní domy (SOkA Hodonín, 
fond AM-St, inv. č. 47). Srov. P a j e r, J. a kol: Strážnice, c. d., část Přílohy, s. 427-430.



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 fi nančníků, 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 fi nančním 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 fi nančník 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

24 Domovní kniha pro Radějov, f 723a.
25 Celou kauzu uvádí  D v o r s k ý, F.: Strážnický okres. Vlastivěda moravská. Brno 1914, s. 36-37. 
26 Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 221b, 231b.
27 Sirotčí kniha pro Petrov, f 23a, 72a, 83a, 110a.
28 Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 115b.
29 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 435a.
30 Horenská kniha pro Kněždub, s. 117 přepisu.
31 Tamže, s. 238 přepisu.
32 Tamže, s. 22 přepisu.
33 Tamže, s. 185 přepisu.
34 Tamže, s. 129 přepisu.



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 
35 Srov. P a j e r, J.: Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16./17. století ze strážnického panství. Slovácko 52, 2010, 

v tisku. 
36 Sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 44a a 111a.
37 Sirotčí kniha pro Lipov, f 101b, 225a a 253b.
38 Sirotčí kniha pro městečko Velkou nad Veličkou, f 88b, 91b, 354b.
39 Sirotčí kniha pro Javorník, f 81b. 
40 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 242b, 244b a 251b. U posledního sirotčího zápisu je dodatek k roku 

1617: „Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového oplacených, což bylo Kateřině na kožich z peněz těchto sirotků 
půjčeno 3 zl“.

41 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 428a.
42 Tamže, f 363b.
43 V Lipově se uvádí položka „kožichy dva oděvací za 16 zl“ (1608). Sirotčí kniha pro Lipov, f 331a.



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 etnografi ckými 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 geografi cké 
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

44 Sirotčí kniha pro Radějov, f 294a.
45 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.
46 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.
47 Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 93, f 148b.
48 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.
49 Sirotčí kniha pro Petrov, f 159a.
50 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.
51 U některých příchozích z této oblasti se objevuje také příjmení Záleský či Zálešák.
52 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  [fl orén – 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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     L e t h a  P á n ě  1 5 9 5 
 
    ve středu den památky svatého Pavla na víru obrácení, 
     s poručení vysoce urozeného pana pana Jana Jetřicha 
      z Žerotína a na Strážnici, 
  skrze mne Václava Letovského, obyvatele městečka Bozkovic, 
 za rychtáře Martina Kováře a konšelův Dobiáše Náhlého, Pavla        
 Kloboučníka, Tomana Mazánka, Daniele Slováčka, Jana Tomášova,   
 Jíry Praštka, Jana Otrapka, Jana Sýkory a Jana Špačka, písaře     
     radního jejich tyto registra purkrechtní předměstcká  
    pro vzdělání dobrého řádu sou založena a pro snadnější  
pak vyhledání jednoho každého grunthu a spravedlností lidských   
tímto indexem kde a v kderém listě kderého zápisu hledati máš, 
takto se spraviti, jakž níže pořadně napsáno jest, moci budeš. 
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   Grunt                  List 
 
     1 Jana Kalného .................................   1 
     2 Kateřiny Purgkrábkové ........................  11 
     3 Pana Šebestiana Rousa ........................  21 
     4 Druhej pana Šebestiana .......................  31 
     5 Petra Trakaře ................................  41 
     6 Blažka Otruby ................................  51 
     7 Pavla Huleje .................................  61 
     8 Řehoře z Karvinej ............................  71 
     9 Jíry Jaroše ..................................  81 
    10 Martina Valače ...............................  91 
    11 Jana Pohunka ................................. 101 
    12 Macka Vyšovskýho ............................. 111 
    13 Matěje Trnky ................................. 121 
    14 Jana Grance .................................. 131 
    15 Martina Tuhého ............................... 141 
    16 Tobiáše Řebíčka .............................. 151 
    17 Blažka Ptáčníka .............................. 161 
    18 Jana Hodináře ................................ 171 
    19 Martina Kozáčka .............................. 181 
    20 Macka Drahotoušského ......................... 191 
    21 Pana Zigkmunda Ahníka ........................ 201 
    22 Daniele Skuteckýho ........................... 211 
    23 Jana Nivnickýho .............................. 221 
    24 Daniele Štěpance ............................. 231 
    25 Jíry Slezáka ................................. 241 
    26 Jana Sýkory .................................. 251 
    27 Jana Uhlíře starého .......................... 261 
    28 Jana Uhléře mladého .......................... 271 
    29 Jana Špačka .................................. 281 
    30 Jana Hrubce .................................. 291 
    31 Jana Konváře ................................. 301 
    32 Mikuláše Zimandle ............................ 311 
    33 Daniele Ryšavého ............................. 321 
    34 Jiříka Hájka ................................. 331 
    35 Dobiáše Zedníka .............................. 341 
    36 Tomáše Holdovýho stolaře ..................... 351 
    37 Martina Foltýna .............................. 361 
    38 Lazara Šucha ................................. 371 
    39 Jiříka Homma ................................. 381 
    40 Šimona Žaluda ................................ 391 
    41 Matyáše Strejčka ............................. 401 
    42 Václava Bakovského ........................... 411 
    43 Kašpara Bednáře .............................. 421 
    44 Mikuláše Lipovského .......................... 431 
    45 Martina Kováře ............................... 441 
    46 Jiříka Helebrandta ........................... 451 
 
 



 

 

      3 
 
    47 Jiříka Zelenky kožišníka ..................... 461 
    48 Jana Cihláře ................................. 471 
    49 Jeronyma Presmona ............................ 481 
    50 Dobiáše Krsového ............................. 491 
    51 Anny, vdovy po nebožt[íku] Václavovi Knihaři   501 
    52 Mikuláše Krmelínského ........................ 511 
    53 Kašpara Vracovského .......................... 521 
    54 Jíry Štěrby .................................. 531 
    55 Matěje Lenocha ............................... 541 
    56 Eliáše Vodičky ............................... 551 
    57 Petra Skarbiny ............................... 561 
    58 Jiříka Šterca ................................ 571 
    59 Jiříka Koudelky .............................. 581 
    60 Filipa Ostravského ........................... 591 
    61 Šimona Suchánka .............................. 601 
    62 Kašpara Cvrčka ............................... 611 
    63 Jana Člunka .................................. 621 
    64 Petra Drechszlera ............................ 631 
    65 Matěje Chebnara .............................. 641 
    66 Joachyma Šuberdta ............................ 651 
    67 Jiříka Šerméře ............................... 661 
    68 Anny, vdovy n[ebožtíku] Machovi Vojtkovém .... 671 
    69 Martina Duličky .............................. 681 
    70 Pavla Kloboučníka ............................ 691 
    71 Jana Drahotoušského .......................... 701 
    72 Pana Bředclavského ........................... 711 
    73 Šebestiana Bednáře ........................... 721 
    74 Dobiáše Strejčkového ......................... 731 
    75 Jíry Pavlova ................................. 741 
    76 Urbana Skočdopole bed[náře] .................. 751 
    77 Jana Krmelínskýho ............................ 761 
    78 Jana Mořkovskýho ............................. 771 
    79 Mikuláše Přenskýho ........................... 781 
    80 Jana Fabera hrnčíře .......................... 791 
    81 Pavla Liljenplota ............................ 801 
    82 Matouše Urbanového ........................... 811 
    83 Kateřiny Brázdovy ............................ 821 
    84 Tomáše Bednáře ............................... 831 
    85 Ondry Vápeníka ............................... 841 
    86 Jíry Zámušelova .............................. 851 
    87 Blažka Perkaře ............................... 861 
       Martina Záhorovského 
    88 Daniele Mazánka .............................. 871 
    89 Jíry Ječménka kováře ......................... 881 
    90 Pana Bředclavskýho ........................... 891 
    91 Jakuba Koláře ................................ 601 
    92 Jíry Foltýnova ............................... 911 
    93 Tomáše Krmelínského .......................... 921 
    94 Pavla Sovy ................................... 931 
    95 Dobiáše Ryšavého ............................. 941 
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               f 1a 
1 Grunth Jana Kalného 
 
   Letha Páně 1589 den svatého Pavla na víru obrácení podle 
zápisu knih starých, kteráž sou letha 1580 založena, v listu 
39 prodán jest vejš psaný grunth od pánův Skalických po 
Kašparovi Křtěnci zůstalý za summu 218 R Janovi Kalnému. 
   Na kderejž jest od letha [15]92 z závdankem a penězi 
purgkrechtními vyplnil 90 R a ještě od letha [15]93 dopláceti 
zůstává pánuom Skalickým 128 R. Ty má od letha [15]93 platiti 
při Vánocích pořadně po 15 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Jeho Mi[l]osti Pánu 
náležité Tomáš Zejda, Jan Kavka, Dobiáš Ryšavý, Jakub Božek 
stolař S.R.S.A N. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Kalný dvojích peněz purgkrechtních 
po 15 R pánuom Skalickém podle kvitanci 30 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Kalný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních pánů[m] Skalickém 15 R. 
               f 1b 
   Letha [15]95 grunth napřed psaný prodán od Jana Kalnýho 
panu Fridrichovi Tistovi se vším jeho příslušenstvím za summu 
200 R. Závdanku pan Fridrich Tista hned při odevzdávce položil 
Janovi Kalnému 20 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při 
Vánocích rok po roku pořadně po 15 R až do vyplnění summy ut 
sup[ra]. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jakub 
Janko Vlach, Martin Rožumberský, Pavel Valentů S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R. 
   Ty přijal p[an] rychtář skalický.  
   Letha [15]97 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R. 
   Ty přijal p[an] rychtář skalický. 
   Letha 1598 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R. 
   Ty přijal Holomek Žid na místě pana rychtáře skalickýho. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Kalnému 97 R, takové 
peníze od něho pan Fridrich Tista skoupil. A tak Jan Kalnej na 
tomto gruntě nic míti nebude. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
p[an] Fridrich Tista za grunt 15 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu předměstským, mají se do Skalice 
odvésti. Odvedli je ouřadu skalickýmu a přijal je Kašpar 
Balík. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
p[an] Fridrich Tista za grunt 15 R. 
   Ty přijali páni Skaličané. 
               f 2a 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
p[an] Fridrich Tista za grunt ostatních 8 R. 
   Ty přijali páni Skaličané. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
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   Letha 1615 urozený pan Fridrich Tista z Libštejna a na 
svobodném dvoře v Mutěnicích protržil a prodal grunt svůj 
urozenému panu Gabrielovi Kučovskému z Opolí a urozené paní 
Barboře Řepické z Sudoměře k společnému jejich držení a 
užívání za 200 R, tolikéž půl lánu roli za 80 R, čehož učiní 
vší summy 280 R. Závdanku dal pan Gabriel Kučovský panu 
Fridrichovi Tistovi 70 R, ostatek pak summy platiti má rok po 
roku při každých Vánocích, totiž za grunt po 13 R a za roli po 
3 R. Prve pak nežli tento prodaj a kup do register 
purgkrechtních vepsán byl, pan Fridrich Tista z tohoto světa 
prostředkem smrti od Pána Boha povolán jest. A pan Michal 
z Hrádku a na Bílé Lhotě, pan Jan Osecký z Osečku a na 
Cetechovicích, pan Bernart Pšovlický z Mukoděl a na dvoře 
v Stříbrnicích, poručníci s[irotků] a statku po vejš psaném 
panu Fridrichovi Tistovi pozůstalého, vedle nahoře psaného 
prodaje a kupu takový grunt podle nahoře psaného trhu a roli 
panu Gabrielovi Kučovskému za volný a svobodný odevzdali.  
   Rukojmě za placení a opravu i jiné všelijaké povinnosti 
zejména tito jsou: Tobiáš Sloup, Václav Koudelka, Florian 
Fitula a Pavel Pikhart slíbili rukou společní a nerozdílnou. 
   Letha ut s[upr]a pan Gabriel Kučovský položil peněz 
verunkových, kteréž přijali páni poručníci s[irotků] 
n[ebožtíka] pana Fridricha Tisty 20 R. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1656 dne 24. Martii tak jakož pan Fridrich Tista 
z Lipštejna, vlastní syn nebo[žtíka] pana Fridricha Tisty, po 
panu otci svém tento grunt zdědil, takový jest podle 
obvzláštní[ho] contractu od něho i osob v něm podepsaných 
Michalovi Židu, však toliko plac pustý, v summě 12 dukátích 
s tím doložených, prohlídaje na mnohé služby, které 
neb[ožtíku] panu otci i jemu samému činil, postoupil a za 
zaplacené odevzdal. Michal pak Žid zase takový panu Janovi 
Blaněnskému jsouc vedle něho daroval. Který jest jemu odevzdán 
za volný, svobodný, zcela a zouplna zaplacený. Za purkgmistra 
Jiříka Ratiborského a spolu radních jeho leta a dne ut supra. 
               f 2b 
Přípis domu Frantza Landeckýho  
 
   Letha Páně 1754 dne 17. April[is] za purgkmistra pana 
Jozefa Duraye a spoluradních téhož času majíce Martin Lipa od 
zdejší milostivej vrchnosti ukúpený pustý grunt ut supra, jest 
takový Frantzovi Landeckýmu za summu dvě sta šedesáte 
rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se kupcovi takový grunt jak 
comissionaliter vyměřen byl. 
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               f 3a 
Přípis Jiřího Klaudy 
 
   Leta Páně 1783 dne 28. měsíce března za purgkmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních toho času jakož neboštík 
František Landecký grunt ut supra od Martina Lipy ukoupený a 
připsaný měl, takový dle testamentu de a[nn]o 1. Julii [1]781 
et publicato 24. Junii [1]782 v sílu a moc zrostlého svej 
dceře Kateřině, provdatej za vejš psaného Jiřího Klaudu jest 
odporučil. Ona pak Kateřina rozená Landecká nedajíce jej na 
sebe připsati, ihned zase svému nejmilejšímu manželi Jiřímu 
Klaudovi per actum inter vivos z lásky manželskej darovala a 
zadala tím spůsobem, aby on s opáčeným domem dle libosti 
vládnouti, zaprodati, zastaviti neb odporučiti moc a právo 
měl. Podle toho odevzdává se jemu Jiříkovi Klaudovi týž grunt 
za jeho vlastní, volný a dědičný i v ničem nezávadný ze vším 
od starodávna majícím právem a v mezách těch, jak jej předek 
jeho užíval neb užívati mohl. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Johann 
Tyml a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
   Činžů z gruntu toho každého termínu, totiž při s[vatém] 
Jiří 2 zlr a při s[vatém] Václ[avu] 2 zlr, spolu 4 zl 
rejn[ské]. 
   Pamět. Při teď učiněném zápisi toto zamezení se        f 3b 
oznamuje, že strany paní Kateřiny Klaudovej rozenej Landeckej, 
že dům tento manželovi svému za vlastní a dědičný odevzdaný 
v tom příběhu, kdyby ona paní Kateřina, manželka Jiřího 
Klaudy, dřívej nežli on manžel její Jiří Klauda z toho světa 
smrťú zešla, týž dům na dítky po ní Kateřině rozenej Landeckej 
pozůstalé připadnúti, nikoliv ale do cizích rukú, leč by 
žádných dítek od ní pocházejících na živě nebylo, puštěn býti 
nemá. 
 
   Hypothec. Ob diesem unüerdingst abgeschätzten Haus p[e]r 
haftet 100 Fr Herrschaft Straßnitzer Waisenamtsgelder, welche 
hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 10ten Jänner [1]795. Kaspar Bartelsmann, 
Gruntamts Verdienst. 
   Ob diesem Hause haften 170 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier 2do loco versicheret verden. 
   Straßnitz den 28. Jänner [1]797. Svoboda. 
   Auf obige Art haftet 100 Fr Stadt Straßnitzer Waisengelder 
3tio loco vorgemerkt. 
   De sessione 6te Julii 1805. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 80 
einverleibten Quittung sind diese 100 Fr bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   Se sess[ione] 9te Aug[ustii] [1]808. Prat. 
 
(Poznámka tužkou) 1809 N.C. No 392 syn Jan Klauda 
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              f 11a 
2 Grunth Kateřiny Purgkrábkovej 
 
   Letha Páně 1584 v sobotu před s[va]tou Trojicí prodán jest 
grunth po nebožt[íku] Janovi Purgkrábkovi zůstalý Kateřině 
manželce jeho za summu 260 R. 
   Více jí prodáno půl lánu roli osetého ze dvěma koňmi, vozy 
dvěma, jedním kočím, pluhem a bránami za 100 R. 
   Též jí prodán kus roli pod Mrhoněmi za 25 R. 
   Též dvě roubanice staré za 40 R. 
                                    Učiní tej vší summy 425 R. 
   Na tu summu jest táž Kateřina všeho i s poraženým dílem 
svým do letha [15]91 vyplnila 308 R 17 gr 5 den a ještě 
dopláceti má od letha [15]92 při Vánocích po 20 R summy 116 R 
12 gr 2 den. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Purkrábka 101 R 12 gr  
2 den. Na to jest za letho [15]92 a [15]93 zadržáno 40 R a 
ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 20 R. 
   Též náleží Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Božka  
15 R. Ten sirotek umřel a ty peníze po něm zuostalé podle 
poručenství nebožt[íka] otce jeho mají se na zbor strážnickej 
při posledních penězích vyzdvihnouti. 
              f 11b 
   Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Jiřík 
Hleděnnej, Jan Sokol, Martin Pernikář, Jan Holeš, Martin 
Jezovit a Daniel Kostickej S.R.S.N.  
        
   Letha [15]94 položila Kateřina Purgkrábková peněz 
purgkrechtních za grunth 20 R. 
   Téhož letha položila zadržalejch peněz 40 R. 
   Letha [15]95 položila Kateřina Purgkrábková za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 20 R. 
   Letha [15]97 položila Kateřina Purgkrábková za grunt peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Z toho jest jí navrátceno, že přeplatila 3 R 12 gr, a ona 
je položila do statkuo Jakuoba Božka a na zbor poručené, jakž 
o tom při statku doloženo jest. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatila. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého v středu den 
s[vatéh]o Mikuláše u přítomnosti Petra Kostického, Daniele 
Slováčkova a Jana Kyčka Kateřina Purgkrábková prodala grunt 
z půl lánem roli, ze dvěma roubanicemi, z zahradú Tobiášovi 
synu svému za summu 400 R. Závdanku jí dal 50 R, ostatek 
platiti má od letha 1601 po 20 R. 
              f 12a 
   Na tom gruntě náleží předních peněz na zbor strážnický 
poručených od neboštíka Jakuba Božka 111 R. Jíti mají po 8 R. 
   Kateřině Purgkrábkové 129 R. Půjdou jí po 20 R a když se na 
zbor doplatí, jíti mají po 20 R. 
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   Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tobiáš Náhlý, Tobiáš Juličků, Pavel Macháčků, 
Bartoš Biskupický S.R.S.A N. 
   Z toho sobě Kateřina Purgkrábková vymiňuje kus roli široký 
u zahrady proti Mrhoňom ležící, i s tím kusem podle něho, 
který k poloulání přináleží a jest v jedno spojen, též půl 
zahrady, jak se k Stračinkám jde, a to na ten spůsob, aby jí 
to Tobiáš z lásky synovské do smrti její oral a všemi díly, 
což potřebí bude, spravoval. A jestliže by [Bůh] prve Kateřinu 
Purgkrábkovou nežli Tobiáše smrtí z tohoto světa povo[la]ti 
ráčil, aby zase ten kus roli, kterýž k poloulání náleží, i 
z tou polovicí zahradou, Tobiášovi připadl beze všelijakého 
uplacování. A ten široký kus, který ve 25 R položen jest, aby 
také Tobiášovi k poloulání připojen byl, za kterýž bude 
povinen Tobiáš těch 25 R položiti. Všakž v tom rovný díl spolu 
z jinými nápadníky jmíti má a v tom jemu žádný z nápadníků on 
žádné překážky činěno bejti nemá. Actum ut s[upr]a. 
              f 12b    
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thobiáš Purgkrábek za grunt 8 R. 
   Ty přijali hospodáři zboru strážnického. 
   Kateřina Purgkrábková zemřela a těch 25 R za ten široký 
kus, kterýž sobě byla prodajíc grunt Tobiášovi synu svýmu 
vymínila, na dcery a syny její připadlo. Kterýchžto 25 R 
Tobiáš švagrům a bratrům svým i s poraženým dílem svým 
položil, na čež sobě kvitanci danou má. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Thobiáš Purgkrábek za grunt 4 R. 
   Ty přijali hospodáři zboru strážnického. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Thobiáš Purgkrábek za grunt 8 R. 
   Ty přijal Matěj Tuček a Tomáš Pavlů, hospodáři zboru. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Tobiáš Purgkrábek za g[runt] 8 R. 
   Ty přijali Matěj Tuček a Tomáš Pavlů a Jan Žamberský, 
hospodáři zboru strážnického. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thobiáš Purgkrábek za grunt 4 R. 
   Ty přijal Jan Pernikář a Jan Vnuček, hospodáři zboru 
stráž[nického]. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tobiáš Purgkrábek za grunt 6 R. 
   Ty přijali Jan Pernikář a Jan Vnuček, hospodáři zboru 
strážnic[kého]. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thobiáš Purgkrábek za gr[unt] 8 R. 
   Ty přijali hospodáři zboru strážnického. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Thobiáš Purgkrábek za g[runt] na zbor strážnický 8 R. 
   Zůstávají za ouřadem. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře přijato od 
Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R. 
   Ty přijali správci zboru stráž[nického]. 
              f 13a 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a přijato [od] 
p[ana] Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R. 
   Ty přijali hospodáři zboru strážnického. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a přijato od p[ana] 
Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R. 
   Ty přijali hospodáři na zbor strážnický. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového p[an] 
Thobiáš Purgkrábek položil za grunth svůj 8 R. 
   Ty přijali hospodáři na zbor strážnický Jan Vnuček a 
Vácslav Mochol. 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] 
Thobiáš Purgkrábek položil za grunt svůj 8 R. 
   Ty přijali hospodáři na zbor strážnicský Jan Vnuček a 
Václav Mochol. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] 
Thobiáš Purgkrábek položil za grunt peněz ročních 8 R. 
   Ty přijali hospodáři na zbor strážnický, totiž Jan Vnuček a 
Václav Mochol. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] 
Thobiáš Purgkrábek položil za grunt 8 R. 
   Ty přijali hospodářové na zbor strážnickej, totiž Jan Frydl 
a Jíra Medlovský. 
   Letha Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] 
Thobiáš Purgkrábek položil ostatek za grunt 1 R. 
   Ten jest dán na zbor strážnický a přijal je Simeon Vítků, 
hospodář zboru z tovaryši svými. 
   A tak pan Thobiáš Purgkrábek má grunt svůj zouplna 
zaplacený. 
              f 13b 
   Letha 1646 den svatého Bartholoměje za purgkmistra Lorenc 
Peypolta a spoluradních jeho mezi panem Pavlem Purgkrábkem, 
měštěnínem Skalice Uherskej, jak od osoby jeho vlastní, tak i 
na místě a k ruce Thobiáška Purgkrábka, strejce jeho jakožto 
sirotka z jednej a též slovoutným panem Janem Blanenským, ten 
čas J[eho] Mil[osti] vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka, 
Svaté římské říše hraběte z Magni a na Strážnici (titul), 
buchhalterem z strany druhej u přítomnosti pánův a přátel od 
obojí strany dožádaných, totiž z strany pana Pavla Purgkrábka 
urozený vladyka pan Martin Pernikář z Levenbergku a pan Jan 
Nádhera Vysoké Mejstký, ten čas obyvatel města Skalice 
Uherskej, a z strany p[ana] Jana Blanenského pan Martin Janko 
a pan Jiřík Ratibořský, oba městěníné města Strážnice, stala 
se jest smlouva trhová, dobrovolná, celá a dokonalá, a to 
taková, že jest pan Pavel Purgkrábek jak od osoby svej, tak i 
na místě dotčeného sirotka strejce svého prodal grunt neb dům 
slove Purgkrábkovskej svobodný na předměstí strážnickém 
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na Oujezdě ležící se všemi rolmi, loukami, roubanicemi a jiným 
k témuž domu vedle znění praevilegium a osvobození na něj se 
vztahujícího od starodávna přináležejícími příležitostmi a 
summa s tím vše, čehož tak při tom domě předešlí držitelé až 
              f 14a 
posavad v držení a užívání byly a se vším tím, což v domě pant 
a hřebík drží ničehož nevymiňujíce svrchu psanému panu Janovi 
Blanenskému, erbům a potomkům jeho k jejím dokonalému a 
dědičnému držení a užívání, přidávají k témuž gruntu a domu 
nivu jednu za Skalickou bránou nad chmelnicemi ležící, 
kteréžto díl jeden neb[ožtík] p[an] Václav Purgkrábek a druhý 
ostatní ne[božtík] p[an] Lukáš Horský přikoupil, kterýžto dům 
i naddotčené případnosti dle smlouvy společnej jest prodaný za 
summu 450 zl mor[avských]. Závdanku dal při odevzdávce pana 
Jan Blanenský panu Pavlovi Purgkrábkovi 150 zlm, ostatní summu 
platiti má p[an] Jan Blanenský i z jeho erby a potomky 
každoročně po 40 zlm, a to v času určitém, totiž při první 
neděli postní počnouc v roku následujícím 1647 až do vyplacení 
summy. Odevzdán pořadně za volný a svobodný.  
   Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a letha ut 
s[upra]. 
 
   Při tomto gruntu a prodaji pamět se činí tak jakž v smlúvě 
společné mezi stranami učiněnej a v papír uvedenej obsaženo 
jest: 
   Jestli by kdykoliv nakrátce neb nadlouze v následujících 
časích p[anu] Janovi Blanenskýmu, erbům a potomkům jeho dům 
ten na prodej bejti měl, tehdy že od p[ana] Jana Blanenského 
neb erbův jeho p[an] Pavel Purgkrábek [a] erbové jeho, jako i 
Thobiášek Purgkrábek [a] erbové jeho na takový kup přede všemi 
jinými lidmi pobídnouti bejti a k tomu kupu vždycky prioritet 
obzvláštní míti mají, tak jakož smlúva trhová mezi stranami 
obzvláštně na papír uvedená jak v tomto punktu i v jiných 
přídavcích obšírněji o tom vysvětluje a obsaženo stojí. 
              f 14b 
   Letha 1646 dne ut s[upra] a za purgkmistra ut s[upr]a 
porazilo se panu Janovi Blanenskému na pozůstávající 
reštirující summě těch 300 zlm 65 zlr, což na moravský činí  
55 zl mor[ravských] 21 gr 3 den, kteréž neb[ožtík] Lukáš 
Horský zvyupomínajíc na dědinách od lidí za sebou zadržel a do 
důchodův dlužen zůstal, takovou pak summu p[an] Jan Blanenský 
za něj spravil. Pročež se jemu tuto na svrchu psané poslední 
summě vypisuje, což taková porážka při nyní následujících 
vedle smlouvy k pokládání obsažených termínech na žádnej 
překážce a újmě bejti nemá, nýbrž na nejposlednějších 
termínech k pokládání povinných tak dalece, jak summa těch  
55 zlm 21 gr 3 den vysahuje a defalliruje. 
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   Poněvadž pak ostatní summa na vejš jmenovaný dům od p[ana] 
Jana Blanenského ještě za živobytí jeho (jak smlouva obojí 
strany učiněná ukazuje) docela zaplacená byla a tuto 
nevepsaná, na žádost vzáctně slovoutného p[ana] Jiříka Bresy a 
p[aní] Johanny, manželky vlastní a dcery již jmenovaného 
p[ana] Jana Blanenského, od J[ejich] Opatr[nosti] p[ana] 
purkmistra a pánův tak jak v smlouvě stojí slovo od slova 
teprv dne 24. Decembris 1686 poručeno jest jakožto věc 
spravedlivou a náležitou tuto vepsati, jak následuje: 
   Mimo toho pak jest též odvedeno za p[ana] Jana Blanenského 
panu Pavlovi Purgkrábkovi peněz hotových, co tak za panem 
Purgkrábk[em] páni města                                 f 15a 
Strážnice za půl třetí bečky vína, po nebo[žtíku] panu 
Lukášovi Horským zůstalé a do inventáře potažené summy 
padesáte půl osma zlatého rejn[ských] pozůstávalo. Takže on 
pan Blanecský takových padesáte půl osma zlatého rejn[ských] 
sobě zase při tomž ouřadu strážnickým k náhradě pak přivésti a 
mezitím aby na těch nadzmíněných sedumdesáte pět zlatých 
mora[vských] do J.H.Mti důchodův závdanku toho již de facto 
sražených panu Pavlovi Purgkrábkovi od J.H.Mti písaře 
důchodního quitancí náležitá dána byla, toho příčinou býti má. 
   Actum v Strážnici dne 15. Octobris anno 1646. 
   Ačkoliv podle znění tejto smlouvy od pana Jana Blanenského 
za nyní míjející první termín nic více položeno bejti nemělo 
nežli 40 zl mor[avských], však nic méněji na žádost mne dole 
podepsaného zaplatil a na hotových penězích týž pan Jan 
Blanenský na porážku reštirující summy dnes níže psaného datum 
mně odvedl jedno sto a devět zlatých rejnských a dvaceti a půl 
krej[caru]. 
   Datum na Strážnici dne 21. Martii 1647. 
   Více poráží se na ostatní dlužnou summu za dům svrchu 
psaný, to co jest nebo[žtík] pan Lukáš Horský do důchodův 
J.H.Mti dle s ním učiněného oučtu v příčině rolí držaných i 
jináč porůzně dlužen pozůstal, totiž padesáte sedum zlatých 
rejnských 54 kr, na kterýchžto 57 zlr 54 kr pan Jan Blanenský 
podle žádosti mé do tychž J.H.Mti důchodův zaplatil jest 
čtyriceti tři zlaté rejnské 54 kr, ode mě pak samého na 
doplnění tychž 57 zlr 54 kr jest plátnem ku potřebě klášterské 
zaplaceno třinácte zlatých rejnských 51 kr, takže mi od písaře 
důchodního strážnického na všech těch 57 zlr 54 kr quitanti 
odvedena jest. 
   Actum na Strážnici dne a letha ut supra. Pavel Purgkrábek. 
              f 15b 
   Naposledy na doplacení vejš psaného gruntu a summy trhové 
za něj k položení přišlé přijal jest na sebe p[an] Jan 
Blanenský k zapravení do důchodův J.H.Mti strážnických quotii 
dlužní za pa[na] Čapalovského k složení přišlé, totiž jedno 
sto třiceti a jeden zlatý rejnský 55 ½ kr. Kudyž svrchu psaný 
grunt již docela zaplacený jest. 
   Signat[um] na Strážnici letha a dne ut supra. 
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   Letha Páně 1720 dne 19. Octobris za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka a spoluradních toho času zdědíce grunt ut supra p[an] 
Joannes Bresa po svém neb[ožtíku] otci Jiříkovi Bresovi spolu 
s jinými nemohovitými majetnostmi a zadlužíce se týž Joannes 
Bresa tak mnoho, že pro veliký zběh a concurs creditorius 
netoliko na ten dům, ale i jiné všechny jeho majetnosti právní 
cadia rozepsána bejti musela a plus offerenti sub rasta 
publicírována jest. Na kteroužto majetnost nevynacházejíce se 
žádný, který by všechnu pospolitě koupiti chtěl a nechtíce 
J[eho] Excel[ence] vysoce urozený pán pan Carel Antonín, 
Sv[at]é říše římské hrabě z Breidu v Ronseco a Cornigliano, 
dědičný pán na Ratschitcích a Hrubém Heintzenburku, J[eho] 
Boží Cís[ařské] Mi[l]osti tejná rada a komorník, jakožto od 
J[eho] Cís[ařské] Mi[l]osti pana pana Josepha Antonína hraběte 
z Magni ustanovený pan curator, aby ti creditoři všechni 
k zaplacení svému přijíti mohli, pročež sám 
              f 16a 
všechnu tu substantzi těma privilegiama, které na nich toliko 
od samých poplatků a robot osvobozené byly, ostatek pod 
všechnýma povinnostmi jak císařskýma, tak městskýma buďto 
robotníma, nebo peněžitýma koupem v tej ceně, jak od 
purgmistra a rady města Strážnice šacované byly, na sebe jest 
potáhnouti ráčil, jak toho obzláštní učiněný a potvrzený 
prodajný spis obšírnějíc vysvětluje. Potom pak zase z těch 
všechných majetností prodal urozenému panu Petrovi Casseti, od 
slavného Schenbornského dragúnského regimentu představenému 
skutečnému leübtenandtovi, týž dům ut supra, item jednu nivu 
24 h[onů] v sobě obsahující a k tomu porozdílně 16. honce 
roli, též jednu štěpnici u zámku a dvě rúbanice vedle sebe 
ležící podle Vejhonu za jeden tisíc čtyriceti šest rýnských, 
však již bez všechných svobod, nýbrž jako jiné městské grunty 
pod purgrecht podrobené, jenž společně stvrzený contract vše 
slovo od slova takto zní: 
   Seünt unten geßetzten dato ist zwischen mir Carl Antoni, 
des Hei[liger] Reüm[er] Reichs Graffen von Braida zu Ronseco 
undt Cornigliano, Herrn zu Ratschitz undt Groß Heintzenburg, 
der von Kaiser[liche] Maiestat constituirten Graff Joseph 
Antoni Magnischen Curator der Herrschaft Straßnitz einer Seits 
undt zwischen dem Herren Petr Casseti von der Löb[liches] 
Schönbornischen Dragoner Regiment Leütenandt 
              f 16b 
anderer Seits dießer unwiedersprechtlicher Kauff undt Verkauff 
contract ausgerichtet undt geschloßen werden, nembliche: 
   Der obbemeldte Herr Petr Casseti erkauftet von der 
Obrigkeith daß eine Bresische Haus nebst d[en] hinter Gartten, 
so vorhin auch ein Hauser Grundt stehen gewesen, wie unten 
specifiert, doch aber ohne den darauff vorhin gehabten 
Privilegien, sondern Unterpaßierung der Kaiser[lichen] 
Contribution undt andern extra ordinari anlagen 
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herschaft[lichen] Zünsßen, wie auch bürgerlichen 
Schuldigkeiten undt oneribus, deren anderen Bürgen gleich[en], 
id est: 
   Das Haus in der Vorstadt sambt hinter Gartten p[e]r 150 Fr. 
   Eine Niwa hinter den Skalitzer Thor von 24 Gewandten Ackher 
á zu 15 Fr p[e]r 360 Fr. 
   Ittem allda 8 Gewandte Acker p[e]r 120 Fr. 
   Ittem bei diesem Stuckh ohne Niwa p[e]r 1 ½ Gewandten weg 
der nähe p[e]r 30 Fr. 
   Hinter dem Swatschinower Thor von d[en] Kreutzwerg bies zum 
Bach neben Johanna Múčka gelegene 6 Gewandt[en] p[e]r 96 Fr. 
   Dan ein Obstgarten beim Schloß p[e]r 150 Fr. 
   Zwei Rúbanica neben ausstrieb hinter Schloß auff 12 Fuhr 
hew p[e]r 140 Fr. 
   Vom einer Summa ein Tausendt sechs undt viertzig Gulden 
Rein[isch] ertragen. 
   Auff welche Hr. Herr Leütenandt gleich paar sieben hunderth 
fünffzig zwei Fr 43 Kr erleget, dass ibrige außtändige zwei 
hunderth neüntzig drei Fr 17 Kr 
              f 17a 
aber verspicht er in viertl jähriger Zeith gleich durch eine 
ordentliche Anweißung auss Hungarn richtig bezahlen zulaßen. 
   Unterdessen doch ist von beider Seithes beschloßen worden, 
dass dieser Kauff Contract gebreichlicher Maßen in das 
Burgrecht der Hoch. Graff. Magnischen Stadt Straßnitz (jedoch 
auff des Herren Kauffers allein unkosten) gleich einverleibet 
werden soll. 
   Zu beßerer Sicherheit sein zwei gleichlauthende Exemplaria 
auffgerichtet undt beidenseits eigenhändig Unterschreibener 
mit beigedrunkhte Petschafften beträffiget undt jeden Theil 
eines zugestellet worden. 
   Geschehen Schloß Straßnitz den 13ten Augusti a[nn]o 1720. 
 
   L.S. Carl Graf Braida        L.S. Petr Cassedii, Lientenant 
 
   Kterýšto Kauff Contract do purgkrechtu tohoto na žádost 
p[ana] kupce, jakož taky ten dům spolu s nadjmenovanýma grunty 
se připisuje a odevzdává uroz[enému] panu Petrovi Casseti 
podle práva purgkrechtního za vlastní a docela zaplacený pod 
všema těma povinnostmi jak císařskýma placením contributzi a 
jiných císařských plathů, tak vychováním vojáků a odvážení 
jich, tak panskýma, ano i obecníma per publicio quam per 
privato, pak placením, také robotami ve všem podobně jiným 
měšťanům. Odevzdán jest jemu dne a letha ut supra. 
   Rukojmě při tom za stavení gruntu a placení povinností 
p[an] Andris Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. 
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              f 17b 
   Leta Páně 1734 dne 5. April[is] za purgmistra pana Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] p[ana] 
Petra Casedi, držitele gruntu ut supra, grunt tento dědičním 
právem připadl na paní ceru jeho Marii Annu, nyní provdalú za 
pana Joannesa Michaele Štrosser, vachmistra nyní při sl[avném] 
Colonitschském dragúnském regementu. Kterážto paní Maria Anna 
jsouce oumyslu za jejím pánem k regementu do Uher jeti,  
poprodala jest všechnu majetnost svou a podle jiných prodala 
také z svej dobrovolnej vůle grunt tento ut supra Balthazarovi 
Mayerovi za jedno sto padesáte rýnských, kteréžto peníze paní 
Maria Anna Štrosserová na hotově přijala, a proto dům tento 
kupcovi za dědičný odevzdala. Dle čehož se nyní taky připisuje 
a odevzdává jmenovanému Balthazarovi Mayerovi podle řádu 
purgkrechtního v mezech těch, jak předešle v užívání byl, za 
vlastní a dědičně zaplacený. Stalo se u přítomnosti obouch 
stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef 
Hůlka a p[an] Ignatz Philip. 
              f 18a 
Přípis Ignatze Mayera 
 
   Leta Páně [1]765 dne 7. Februarii za burmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času ohlásila vdova Kateřina po 
neb[ožtíku] Balcarovi Mayerovi zkrze dva radní dálej psaný, že 
ze své dobré vůle svému synovi Ignatzovi Mayerovi tento grund 
svobodně popustila, s tou ale vejminkou, aby ona v tom domě 
jednu svjetničku, půl komory, maštal pro dvě krávy a půl humna 
až do své smrti užívati mohla. Item povinen bude jmenovaný 
Ignatz svému brarovi Carlovi z toho domu položil 50 zlr, na 
které se zápovjeď činí a jest pravený Carl ze svého počtu 
užívati. Pročeš se jemu za vlastní, volný a dědičný i s tím na 
něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové za opravování gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] 
(neuvedeno). Stalo se u přítomnosti hned pravených stran roku 
a dne ut supra. 
              f 18b 
Přípis Tomáše Vavříka 
 
   Leta Páně [1]766 dne 6. Februarii za burgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil nahoře psaný 
Tomáš Vavřík na dům radní a uctivě žádal, aby jemu ten od 
Ignatze Mayera za summu 300 zlr koupený vedle Ignatze 
Landetzkého ležící právně připsán byl. Na kteroušto žádost se 
jemu s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho 
vlastní, volný a dědič[ný] připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu domu a placení cís[ařsko] 
kr[álovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Jan 
Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obouch 
stran die et anno ut supra. 
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Přípis France Mayera 
 
   Leta Páně 1768 dne 19ho Octob[ris] za času purgmistrovství 
pana Christopha Miháče a jeho radních majíce Tomáš Vavřík 
grunt na předměstí ležící mezi Francem  
              f 19a 
Landeckým z jedné a z druhej strany Pavlem Příkaským ležící, 
takovej z dobrej a svobodnej vůle svej odprodal Francovi 
Mayerovi, panskému švejcarovi, za summu horových peněz tři sta 
dvaceti rejnských. Odtudž se jemu Francovi Mayerovi tenž 
nadjmenovaný dům za jeho vlastní a volný připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové za opravu téhož domu jsou p[an] Jann Bartelsman a 
pan Joseph Dvořák S.R.S.V.a N. Jenž se stalo u přítomnosti 
obojí strany dne a roku ut supra. 
 
320 Fr 
   Laut in Schuldenbuch folio 71 et 72 sind denen H[errn] Karl 
Svoboda von Franz Mayer schuldige 200 Fr primo loco hier 
vorgemerket. 
   Straßnitz den 12ten Frbr[uarii] [1]794. Joseph Horný, 
Grundtamt Verwesser. 
   Laut vorgezeigten verzinte Quittung sind die 200 Fr untern 
8te Julii [1]795 baar bezahlt worden. 
   Straßnitz den 10ten Julii [1]795. Joseph Horný, substitus 
Verweßer. 
 
(Poznámka tužkou)  
[No] 391 Újezd Smaženka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      16 
              f 21a 
3 Grunth pana Šebestiana Rousa 
           
   Letha Páně 1587 den Obětování Panny Marie podle zápisu knih 
červených starých letha [15]80 založenejch pan Šebestian Rous 
z Lipna koupil jest podsedek od Jakuba Kalibána za 100 R.  
   Na kterejžto závdanku téhož letha a peněz purgkrechtních 
letha [15]88 vyplnil 18 R a ostatek, totiž 82 R, dopláceti 
zůstává od letha [15]89 při Vánocích po 8 R osobám níže psaným 
těmto: 
   Item sirot[ku] nebožtíka Jiříka Skalického, totiž Janovi 
náleží 10 R. 
   Item sirot[ku] nebožt[íka] Daniele Blanaře, totiž Simeonovi 
náleží jemu 72 R. 
   Rukojmě za tu všecku summu a povinnosti k témuž gruntu 
náležitých Martin Karásek a Dobiáš Strejčků R.S.A.N. 
 
   Letha 1594 při Vánocích urozený pan Šebestian Rous položil 
peněz šesterých čtouc tímž letem [15]94 za fojta Martina 
Kováře  48 R.  
   Ty přijali starší na sirotka Daniele Blanařového a Janovi 
Jiříka Skalického za předního konšela Dobiáše Náhlého. 
              f 21b 
   Letha 1595 přijato od pana Rousa za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 8 R. 
   Letha [15]96 položil pan Rous za podsedek 8 R. 
   Letha 1597 položil pan Šebestian Rous za podsedek svůj 
peněz purgkrechtních 8 R. 
   Letha 1598 položil pan Šebestian Rous za podsedek svůj 
ročních peněz 8 R. 
 
   Téhož leta 1598 urozený p[an] Šebestian Rous z Lipna prodal 
grunt vejš psaný Martinovi Málkovi za summu 80 R. Závdanku dal 
p[anu] Šebestianovi Rousovi 6 R a ostatek platiti má od letha 
1599 při s[vaté]m Václavě po 5 R až do vyplnění summy. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Šimon Suchánek, Blažek Ptáčník S.R.S.a N.R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostickýho položil 
Martin Málek za grunt p[anu] Šebestianovi Rousovi 5 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán od 
ouřadu grunt zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Málkovi 
Jindřichovi Červenkovi za summu 80 R. Závdanku dal 6 R, ten 
přijali starší na dluhy jeho, ostatek platiti má od leta 1600 
při s[vaté]m Václavě p[anu] Šebestianovi po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. A což měl již na ně[m] Martin Málek 
zaplacených 5 R, ty sou ouřad Jindřichovi Červenkovi pustili, 
že malého sirotka chová. 
   Rukojmě Jan Valač, Urban Bednář, Jan Mořkovský S.R.S.N. 
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   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jindřich Červenka panu Šebestianovi 5 R. 
              f 22a  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jindřich Červenka panu Šebestianovi Rousovi za grunt 5 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jindřich Červenka za grunt panu Šebestianovi Rousovi 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jindřich Červenka za grunt panu Šebestianovi Rousovi 
lonských i letojších 7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Jindřich Červenka za g[runt] paní Zuzaně Šebestiance 5 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a paní Zuzana 
Šebestianka prodala komoru Jindřichovi Červenkovi, kteráž prve 
k jeho podsedku náležela, za summu 20 R. Závdanku jí dal 1 R a 
platiti má od letha 1605 po 1 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jindřich 
Červenka prodal podsedek svrchu psaný i s komorú Valentovi 
Soukeníkovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R a což témuž 
Jindřichovi na tom podsedku vyplacených peněz náleželo, totiž 
21 R, ty jest Valentovi Soukeníkovi pustil, ostatek dopláceti 
má při každých Vánocích od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán 
za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Pahnost, Klimek Klobúčník, Martin Drešer 
S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana 
Rousa 6 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana 
Rousa 6 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Šimona Vítkového položil 
Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana 
Rousa 6 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Soukeník prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Morkovskýmu za 
summu 100 R. Závdanku jemu vyplnil 16 R, ostatek platiti má od 
letha 1612 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení a opravu gr[untu] a povinnosti J.M. 
Paní Jan Přerovský, Tomáš Křenecký, Jíra Ostravský S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Morkovský za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] pana Šebestiana 
Rousa 6 R. 
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              f 22b  
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Morkovský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Klamrovi za summu 
100 R. Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha 1613 po  
6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Bučovský, Jakub Večeřů a Valenta Krejsl 
S.R.A.N. 
   Jakož náleželo Jiříkovi Morkovskýmu na tomto gruntě 
posledních peněz 10 R, ty jest prodal Janovi Klamrovi za 2 R. 
A tak již nic nemá.  
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Klamr za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] p[ana] Šebestiana 
Rousa 6 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan 
Klamr položil nápadníkům n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa  
6 R. 
   Jakož na tom gruntě náleželo peněz od Jindřicha Červenky 
Valentovi Soukeníkovi puštěných 21 R a co po 3 letha zaplatil 
18 R, čehož učiní 30 R, ty jest prodal Janovi Klamrovi za 
hotových 11 R 21 gr. A tak Valenta na tom gruntě nic ani 
potomkové jeho nemají. Stalo se letha svrchu psaného. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klamr 
položil za grunt nápadníkům pana Šebestiana Rousa 6 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klamr 
položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa 
6 R. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Klamr položil za gr[unt] nápadníku n[ebožtíka] pana Šebestiana 
Rousa 6 R. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Jana Klamra prodán jest ten grunth ut s[upr]a Janovi Svobodovi 
tkadlci za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Marek a Vácslav Navrátil  
S.R.S.a N. 
              f 23a 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Svoboda 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Svoboda položil 
za grunt obci městské 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Svoboda položil 
za gr[unt] k obci městské 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Svoboda 
položil za grunt obci městské 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Svoboda 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
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   Jakož J.M.P. pan Jiřík Štěpán hrabě z Vrbna (titul) na tomž 
gruntě po n[ebožtíku] panu Šebestianovi Rousovi ještě 
ostatních vyplacených 3 zlm dobírati jměl, takových 3 zlm jest 
k obci městské strážnicské darovati ráčil. A takž J.M.P. 
z Vrbna ani jiní nápadníci po n[ebožtíku] p[anu] Šebestianovi 
Rousovi nic více na tomž gr[untě] nemají. Stalo se na rathauze 
města Stráž[nice] dne 7. Martii 1642 za purgkmistra Martina 
Mráza a spoluradních jeho. 
   Letha 1645 za purgkmist[ra] Pavla Nešporka Jan Svoboda 
položil za gr[unt] svůj k obci městské peněz roč[ních] 2 R. 
 
        Pusté 
              f 23b 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho zůstávajíc ten grunt ut 
supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, aby obec 
města Stráž[nice] a užitky jak J.Mil.C., tak panské a obecní 
se rozhojňovaly, puštěn jest ten grunt Ondřejovi Lukšovi za 
summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně k obci města 
Stráž[nice] po 7 zlm. Odevzd[án] jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinností rozlič[ných] a zvelebení 
gruntu Ondřej Železo a Šebestian Jarolím SRSVN letha a dne ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1721 d[ne] 5. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Myšky a spoluradních toho času zemrúce z gruntu ut supra 
hospodář Ondřej Lukeš a zanechajíce po sobě vdovu Alžbětu, 
taková nemohouce týž grunt délejíc držeti, prodala jej 
Jiříkovi Hejdovi, příchozímu z Kyjova, za hotových 23 zlr, 
kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, okrom summy 
verunkovej, která k obci k placení jest. Pročež se jemu 
Jiříkovi Hejdovi týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní, 
bez všelikých reštů jak císařských, panských i obecních, 
kterékoliv by se na něm až do 1. Januarii 1721 roku vynajíti 
mohly, poněvadž 
              f 24a 
teprv za rok 1721 kupec povinnosti spláceti začne, okrom samej 
summy verunkovej 80 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci 
městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za 
volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Notandum. A jakož jmenovaná Alžběta Lukšová dle testamentu 
Ondřeje Lukša z toho prodaného domu cerám jeho, totiž Anně a 
Barboře, po 2 zlr zaplatiti měla, takové 4 zlr při zápisu 
tomto složila a ony je taky přijaly z ruk p[ana] purgmistra 
Jiříka Myšky. 
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   Letha Páně 1723 dne 26. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času nechtíce Jiřík Hejda na gruntě 
ut supra délej zůstávati, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodal Vavřincovi Jäklovi za hotových 30 zlr, které se toliko 
za vystavení počítají, splacením verunkův 80 zlm každoročně po 
2 zlm obci městskej. Odevzdává se jemu týž grunt podle práva 
purgkrechtního za vlastní, bez všelikých reštů až do 30. Junii 
1723. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Martin 
Tománek a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
              f 24b 
   Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce Lorentz 
Jäkl gruntu ut supra délej držeti, takový z svej dobrovolnej 
vůle prodal Janovi Poláškovi bednáři za hotových 62 zlr, jenž 
za vystavení se počítají, v penězích ale verunkových 80 zlm. 
Pročež poněvadž jmenovaný Lorentz Jäkl mocí contractu psaného 
mezi sebou zavřeného, aby týž grunt nadepsanému kupcovi Janovi 
Poláškovi do purgkrechtu připsán byl, plnomocenství dal. Dle 
toho připisuje se ten dům jemu Janovi Poláškovi za vlastní, 
splacením verunkovej summy těch 80 zlm ročně při posudcích 
obci městskej po 2 zlm. Ostatní běžící daně a povinnosti kupec 
teprv od 20. tohoto běžícího měsíce Martii platiti začne. 
   Rukojmě za placení povinností a opravu gruntu p[an] J[osef] 
Horný a p[an] Jo[an]es Kořínek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
              f 25a 
   Letha Páně 1745 dne 27. Septembris za purgmistra pana 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času nechtíce vdova 
Polášková [dům] ut supra délej držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodala Lorentzovi Rysovi za hotových  
120 zlr, jenž se z stavení počítají, v penězích ale 
verunkových 80 zlr. Pročež poněvadž jmenovaná vdova Polášková 
aby týž grunt nadepsanému kupcovi Lorentzovi Rysovi do 
purgkrechtu připsán byl, plnomocenství dala. Dle toho 
připisuje se ten dům jemu Lorentzovi Rysovi za vlastní, 
s placením verunkovej summy těch 80 zlr ročně při posudcích 
obci městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za placení povinností a opravy gruntu p[an] Joseph 
Vogt a p[an] Joseph Heisig S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
   NB. Vdova Polášková v tom gruntu v jedné svědnice 2 roky 
bývati darmo má, sobě vymínila při kupu neb prodaji. 
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              f 25b 
Přípis Pavla Příkaského 
 
   Leta Páně 1747 dne 15. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil [Pavel] 
Příkaský od Vavřince Rysa předepsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz dvě stě 
dvaceti pět rejnsk[ých] s takú vejminkou, že i tu na tenž 
v 1745 vyhořelý dům přicházející tříletní bonifikaci on Pavel 
Příkavský celostně docela sám užívati bude. Pročež se jemu 
často jmenovanému Příkaskému tenž dům za vlastní a dědičný 
tímto připisuje a vejrunky se se naddotčeným spůsobem spláceti 
mají, totiž 80 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k obci. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Ignác Košvic a p[an] Pavel Surý. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
              f 26a 
Copia No 2do 
Zde přiložený contract se do knihy městské vtělit povoluje 
v zámku strážnickém dne 1. Marzi [1]788. 
 
Přípis Jana Příkaského 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezrušitedlný contract mezi Pavlem Příkaským jakožto otcem, 
pak Janem Příkaským synem v příčině postoupení poslednímu 
jednoho domu a zní následovně: 
   Za první: poněvadž Pavel Příkaský věkem zešlý jest a 
hospodářství potřebné zastávati, tím méněj dům jeho, který na 
předměstí vedle Františka Mayera a erbů Sedlákovských 
postavený jest, opravovati vstavě nejni, tehdy popúšťá ten 
naddepsaný dům i ze vším tím, co k němu přináleží, svému 
nejstaršímu synovi Janovi Příkaskému za summu tři sta 
sedumdesáte pět rejnských. Kterou kupní summu on takto 
splatiti zavázaný bude, a sice: 
   bratrovi svému Martinovi Příkaskému 75 zlr, 
   Petrovi 75 zlr, 
   Tomášovi 75 zlr, 
   Pavlovi 75 zlr 
   a na svůj podíl podobně zanechá 75 zlr, facit 375 zlr. 
   Za druhé: On Jan Příkaský tu kupní summu tejm zde 
jmenovaným bratrom jeho teprva, až by svých dospělých let 
dosáhli, odevzdati zavázaný bude, jakž taky až do toho času 
žádnému z nich interess 
              f 26b 
spláceti povinen nejni. Dálejc 
   Za třetí zavázaný jest Jan Příkaský bratrů svých i sestru 
dokavade by buď na řemeslo aneb jakým koliv spůsobem sobě 
chleba zasloužiti vstavě nebyli, jichž v témž jemu odevzdaném 
domě chovati. 
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   Za čtvrté povoluje on Pavel Příkaský tomu, aby ten dům jemu 
Janovi Příkaskému do knih městských tu kde náleží za jeho 
vlastní, volný a dědičný připsán býti mohl. Konečně a 
   Za páté otec jeho Pavel Příkaský vymiňuje sobě až do smrti 
svej v tomž domě bez všelikých poplatků osvobozené bydlení, 
tak aby on to, co se by koliv jemu líbilo, chovati mohl. 
   Za šesté že tomu tak a nejináče jest neumíce obě stránky 
psáti dožádaly městského obecního písaře, aby on jména jejich 
podepsal, při kterých oni svejma vlastníma rukama křížky 
učinili a dvouch p[ánů] svědků, totiž Jozefa Mikulku a 
Františka Mohelnického, ku podpisu jmén jejich schválně 
dožádali. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 25. Februarii [1]788. 
   S tím tehdy když kup a prodej tento dokonalý a za slušný 
z čistej dobrej vůle Pavla a Jana Příkaského pochází, jakož 
taky když on Jan Příkaský tu vězící summu verunkových peněz 
p[e]r 80 zlr k obci městskej po 2 zlr ročně k splacení na sebe 
přijal, grunt tento se jemu Janovi Příkaskému za jeho vlastní, 
volný 
              f 27a 
a dědičný ze strany městského gruntovního ouřadu připisuje a 
odevzdává. 
   Stalo se v městě Strážnici dne 1ho Marzi [1]788. 
 
      Karl Svoboda, 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
 
(Poznámka tužkou)  
No 390 Jan Pavlík po dceři Dorotě, vdově Jana Příkazsk[ého] 
[1]799 zeť Jan Minařík 
[1]804 Pavel Hoštický za 148 Fr Újezd 
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              f 31a 
4 Grunth druhý pana Šebestiana Rousa 
 
   Ten grunth jest nadepsaný pan Rous po nebožt[íku] panu 
Vilémovi Rousovi otci jeho zaplacený dostal a žádnému se 
z něho ničímž povinno dopláceti nezůstává. 
 
   Tento ut s[upr]a grunt se vším k němu od starodávna 
příslušenstvím po smrti svrchu psaného pana Šebestiana Rousa 
z Lipna na paní Bohunku Rousovnu z Lipna, dceru jeho vlastní, 
nápadem dědičním jest připadl. Kterýž také se všemi těmi věcmi 
za volný a svobodný jest jí odevzdán. Act[um] letha 1607. 
 
   Letha 1609 dne 18. Februarii Jeho Mi[l]ost urozený pan pan 
Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest grunt svrchu 
psaný s rolemi, lukami, zahradami, štěpnicemi a jiným k němu 
od starodávna příslušenstvím od urozeného vladyky pana 
Jindřicha Domousickýho z Harasova a na domě v městě Veselí za 
summu 900 R koupiti. Kteroužto summu Jeho Mi[l]ost Pán svrchu 
psanému panu Jindřichovi Domousickýmu vyplniti míti ráčí 
takto: na den s[vatéh]o Jiří nejprve příštího letha přítomného 
1609 závdanku 300 R a od toho času v roce pořad zběhlém, totiž 
na s[vatéh]o Jiří když se psáti bude letha 1610, ostatek, 
totiž 600 R. Odevzdán jest týž svrchu psaný grunt i s těmi 
všemi věcmi Jeho [Mil]osti Pánu za volný a svobodný. Stalo se 
u přítomnosti obou stran za předního konšela Jana Pernikáře 
letha a dne ut s[upr]a. 
              f 31b   
   Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby a 
budoucími potomky svými, pány strážnickými, známo činím tímto 
zápisem v knihách purgkrechtních předměstí strážnickýho 
učiněným obecně přede všemi, že sem dal a mocí zápisu tohoto 
dávám sám od sebe i ode všech erbův a potomkův svých, pánů 
strážnických, vysoce učenému panu Fridrichovi Pieriovi 
z Birnfeldu a jeho erbům i budoucím potomkům z lásky, kterouž 
k němu má[m] pro jeho věrné, upřímné a pilné po mnohá léta jak 
doma, tak i v cizích krajinách mně konané služby, kterýchž i 
posavad nepřestává konati, dvůr svrchu psaný se vším tím 
k němu příslušenstvím, tak jakž sem jej sám od pana Jindřicha 
Domousickýho koupil.  
   Kteréhožto dvoru i s tím vším příslušenstvím bude moci 
nadepsaný pan Fridrich Pierius jakožto vlastního dědictví 
svého beze vší mé, erbův i budoucích potomkův, pánů 
strážnických, překážky, jak se jemu líbiti a zdáti bude i 
s erby a budoucími potomky, držiteli téhož dvoru, užívati, buď 
jej prodati, profrejmarčiti, darovati aneb komu buď za 
zdravého života odkázati a poručiti. Kterýžto svrchu psaný 
dvůr se vším tím příslušenstvím, jak se nahoře píše, já často 
psaný Jan Fridrich z Žerotína jemu vejše psanému panu 
Fridrichovi Pieriovi sám od sebe i od erbův svých a budoucích 
pánův strážnických za volné a svobodné podli práva  
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purgkrechtního odevzdávám. Kdež na jistotu toho a pevnost 
rukou svou vlastní pod tímto zápisem dole sem se podepsal. 
   Jehož jest datt[um] za předního konšela Jana Pernikáře a 
spoluradních jeho a v přítomnosti urozených pana Petra Vojsky 
z Bogdunčovic na Veselí a Količíně, pana Jindřicha Hynala 
z Kornic, nejvyžšího písaře knížetství opavského, pana 
Joachyma Skřišovského z Střečkovic, pana Jana Skřičkovskýho 
z Pozdětína a na domě v městě Strážnici a pana Jana Urbana 
Domanského z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici.    
   Act[um] letha 1609 dne 18. Februarii. 
        Jan Fridrich z Žerotína 
              f 32a 
   Já Fridrich Pierius z Birnfeldu známo činím tímto zápisem 
obecně přede všemi, jakož mám sobě dvůr na předměstí 
strážnickým s rolemi a loukami i jiným k němu příslušenstvím 
od Jeho [Mil]osti urozeného pana pana Jana Fridricha 
z Žerotína a na Strážnici z lásky darovaný, v knihy 
purgkrechtní zapsaný, jakž zápis svrchu psaný to v sobě šíře 
obsahuje a zavírá, že jsem takový dvůr s tím se vším nahoře 
psaným příslušenstvím prodal sám od sebe i ode všech erbův 
svých urozenému panu Adamovi Ungerovi z Lednfeldu za summu 
1150 R na minci dobré, v tomto Margkrabství moravském obecně 
berné za 1 R 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc. Na kteroužto 
summu pan Adam Unger panu Fridrichovi Pieriusovi peněz 
hotových 300 R položil, ostatek platiti má takto: o svatým 
Jiří příštím, když se psáti bude letha 1611 300 R a ostatních 
550 R má jemu zápisem obyčejným pod ourok od s[vatéh]o Jiří 
letha 1611 ujistiti. Odevzdali sobě to za volné a svobodné.  
   Stalo se v přítomnosti urozených pánův, pana Hendricha 
Flance z Firradu a na dvoře na předměstí strážnickým, pana 
Jana Urbana Domanskýho z Domanína a na dvoře na předměstí 
strážnickým, za předního konšela Jana Pernikáře a spoluradních 
jeho, v středu před s[vatý]m Martinem letha 1610. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
pan Adam Unger panu Fridrichovi Pieriusovi za dvůr podle 
zápisu svrchu psaného 300 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře pan Adam 
Unger z Levenfeldu prodal dvůr svůj, kterýž byl od Fridricha 
Pieriusa koupil, z rolimi, loukami, zahradami, štěpnicemi a 
jiným k tomu dvoru od starodávna příslušenstvím urozenému panu 
Jiříkovi Prinsterovi z Kamerštejna, služebníku J.M. Páně, za 
summu 1200 za 1 R 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc. Na 
kteroužto summu pan Jiřík Prinster Adamovi Ungerovi závdanku 
položil 150 R, ostatek plati[ti] má takto: při s[vaté]m 
Václavě letha 1612 položiti má na místě Adama Ungera 
Fridrichovi Pieriusovi 600 R, o s[vaté]m Václavě letha 1613 
200 R, při s[vaté]m Jiří letha 1614 100 R a při s[vaté]m 
Václavě téhož letha 150 R. Odevzdán za volný a svobodný.  
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   Stalo se u přítomnosti ouřadu předměstského ve čtvrtek po 
památce s[vatéh]o Jiří letha ut s[upr]a. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil pan 
Jiřík Prinster za dvůr svůj podli zápisu svrchu psaného 600 R.     
   Ty přijal Fridrich Pierus a tak tu na tom dvoře nic více 
nemá. 
              f 32b 
   Leta Páně 1615 v středu po památce svatých Filipa a Jakuba 
za předního konšela Jana Tomášového, fojta Martina Kašuby a 
spolu pomocných radních jeho p[an] Adam Unger předstoupil před 
ouřad s panem Bartolomějem Šlechtou, purgkmistrem města 
Strážnice, kterýž na místě pana Jiříka Prinstera z Komrštejna 
v nemoci jeho dožádán a vyslán byl, přednesli společně, že 
jest pan Jiřík se panem Adamem Ungerem o všecku summu, což mu 
za ten dům povinen byl, se porovnal a jemu zaplatil, k čemuž 
se jest pan Adama přiznal, že jest mimo to, což v registřích 
vypsáno, od p[ana] Jiříka summu 450 R přijal. A tak p[an] Adam 
pana Jiříka Prinstera kvituje a na tom domě on ani potomkové 
jeho žádného práva sobě nepozůstavují. Pan pak Jiřík Prinster 
má ten dům zaplacený se vším příslušenstvím. Stalo se ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového urozený a 
statečný rytíř pan Jan Stařínský z Libštejna majíce tento 
grunt se všemi případnostmi, jakž od starodávna v mezech svých 
obsažený jest a se všelijakým k němu příslušenstvím, též se 
všeckou rolí, loukami a štěpnicemi, jakž jest toho všeho po 
urozeném panu Jiříkovi Prinsterovi z Kamrštejna švagkru svém 
nápadem v držení a užívání byl vešel, zouplna a docela 
zaplacený, takový grunt a dvůr s těmi všemi případnostmi 
svrchu dotčenými prodal jest trhem urozenému pánu panu Janovi 
Vilímovi z Říčan a urozené paní paní Elišce z Říčan, rozené 
Doudlebské z Doudleb, manželům a pravým společníkům (jakž to 
se všetzkno zřetedlně a obšírně z smlouv mezi týmiž dotčenými 
stranami při trhu letha 1622 ve čtvrtek po Povýšení s[vatéh]o 
Kříže učiněných, sepsaných a při učinění tohoto zápisu před 
dotčeného purgkmistra přednešených spatřilo) za summu hotových 
660 R. Z kteréžto summy vydáno jest rozdílně na zaplacení 
dluhův po témž panu Janovi Stařínském zůstalých,         f 33a 
jakož se tíž věřitelé k tomu sami před dotčeným purgkmistrem 
dobrovolně přiznali, jmenovitě: 
   Urozenému p[ánu] p[anu] Kryštofovi Z Lichtenštejna dluhu od 
téhož p[ana] Stařínského povinného 200 R. 
   Urozené paní Bohunce Maxové, rozené Pšovlické z Mukoděl, 
týmž spůsobem 221 R. 
   Urozené paní Kazi Skřičkovské, rozené Kaltenhofce 
z Malejova 40 R. 
   Martinovi Duchoňkovi za živobytí jeho 6 R. 
   Židům dvěma totiž 40 R. 
   A témuž panu Janovi Stařínskému 4 R. 
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   Co se pak ostatních 149 R dotejče, takové peníze týž 
nadjmenovaný pan Jan Vilím mladší z Říčan zase k sobě přijal a 
v tom se prohlásil, že jich nemůže a nechce dokonce žádnému 
vydati, dokud týž pan Jan Stařínský tohoto zápisu (jakž se 
jest v dotčených smlouvách, že jemu týž dvůr a jiné všeckno 
kdež co přináleží podle spůsobu a obyčeje, kterýž se při tomto 
městě Strážnici zachovává, chce dáti pořadně odevzdati a 
náležitě opatřiti zapsat) nepotvrdí a k vejš rozepsaným na 
místě jeho zaplaceným dluhům (tak aby týž pan Jan z Říčan 
spolu se paní manželkou svou na svém nehynuli a v budoucích 
časích buď oni sami, neb potomci jejich o takové peníze znovu 
upomínaní nebyli) nepřizná. Když pak to vše vedle pořádku 
práva purgkrechtního (tak jakž svrchu dotčeno) opatřené jmíti 
bude, tehdy že chce vedle své povinnosti a téhož práva 
purgkrechtního takovou ostatní summu položiti a témuž panu 
Janovi Stařínskému (neb komuž by takové peníze náležely) od 
sebe odvésti. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka urozený p[an] Jan 
Vilím mladší z Říčan položil za gr[unt] peněz ročních 29 R. 
   Z těch peněz přijal p[an] Martin Jankho na dluh jemu od 
p[ana] Stařínského povinný peněz 9 R a p[an] Jiřík Praštěk též 
podobně ma dluh jemu od téhož p[ana] Stařínského povinný 20 R. 
              f 33b 
   Letha Páně 1629 v pondělí den památky svaté Alžběty urozený 
pán pan Jan Vilím mladší z Říčan a na dvoře na Předměstí 
strážnickém i s urozenou paní Eliškou z Říčan, rozenou 
Doudlebskou z Doudleb, paní manželkou svou, prodali sou od 
zahrady své, kterouž před dvorem svým na ulici mají, kus pro 
průjezd slovoutnému panu Martinovi Jankho, na ten čas 
ouředníku na Strážnici, za summu 16 R hotových počtu 
moravského. Stalo se u přítomnosti slovoutných pana Šimona 
Tesařového purgmistra, p[ana] Jiříka Prašťka horného a pana 
Daniele Prašťka rychtáře města Strážnice. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového urozený pan pan 
Jan Vilím mladší z Říčan položil za grunth ut s[upr]a 9 R. 
   Ty přijal pan Martin Jankho za dluh neb[ožtíka] pana Jana 
Stařínského. 
 
   Letha Páně 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho jakož jest urozená paní 
Eliška z Říčan, rozená Doudlebská z Doudleb, ležíc na 
smrtedlné posteli nadepsaný grunth se všemi případnostmi, jakž 
od starodávna v mezech svých obsažený jest, a se všelijakým 
k němu příslušenstvím, s rolmi, loukami a štěpnicemi Katheřině 
Tistové rozené z Libštejna, tetě své, poručenstvím odkázala. 
Kterážto nemajíc téhož grunthu se vším tímž nahoře psaným 
příslušenstvím sobě do rejster vypsaného zemřela, po smrti 
její Zuzanna Tistovna, sestra její vlastní, tenž grunth ut 
supra s nadepsanými rolmi, loukami a štěpnicemi plným právem 
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zdědila a pojmouc sobě Maximiliana 
              f 35a 
Vojáčka za manžela, to vše jemu zadala a jeho pravým dědicem a 
nápadníkem učinila toho všeho. Odevzdané jemu ty všechny 
nadřečené a vejš psané věci za volné [a] svobodné. 
   Rukojmě za opravu grunthu, povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Jiřík Pokorný a Jan Sušický S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzka a spoluradních jeho po odchodu Maximiliana Vojáčka 
nadepsaný grunt na skázu a velikou spoustku jest přišel, takže 
toliko grunfešty samé zůstaly, na poručení tehdejší vrchnosti 
v roku 1677 vysoce urozené paní paní Anny Kateřiny hraběnky 
Magnisové, rozené ze Žďáru, na ten požár mocně jest dán, aby 
jej zase vystavěl beze všech k němu předešlých příslušenstvích 
holé toliko místo Martinovi Kořínkovi za su[mu] 150 zlr bez 
závdanku, placením nápadníkům po 4 zlr. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti Michal 
Jamný, Prokop Žďárský S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1716 dne 27. Novembris za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času dostanouce grunt ut 
sup[ra] Magdalena Kořenková po svém neb[ožtíku] manželi svém 
Martinovi Kořenkovi a nemohouce pro nemožnost svou jej délej 
držeti, takový z svej dobrovolnej vůle pustila a prodala 
synovi svému Pavlovi Kořenkovi za ty rešta, které ona až do 
datum zápisu tohoto, jakékoliv oni jsou panské, císař[ské] neb 
obecní, aby totižto on takové rešta zaplatil, však toliko, 
které z domu zrůstly a ne z roli, kterú ona užívala. Přitom 
aby ona 
              f 35b 
Magdalena Kořenková jakožto matka v domě tom s jednú nejmladší 
cerú Annú až do svej smrti obydlí své volné a svobodné bez 
všelikých výstrků a oplatků měla, též aby jí pro jednu krávu 
v domě tom pohodlné místo spříváno bylo, tolikéž aby všechny 
hospodářské nábytky, náčení a jiná rozličná mobilia při její 
vlastní a volnej dispositzi jakožto její vlastní pozůstávalo. 
Na kterýchžto všech vejminkách jmenovaný Pavel Kořenek přestal 
a všemu dobrovolně zvolil, toliko to sobě expresse vymínil a 
v moci svej zanechal, aby do vůle toliko svej vlastní 
nejstarší sestru svú Marynu, jakož i provdalú druhú sestru 
Zuzannu v pří[by]tku tom obydlí strpíval a když by se jemu 
nelíbilo, jim odsud vykázati mohl, jak neméněj i tu nejmladší 
sestru Annu, když by již po smrti matky bylo, čemuž 
předjmenovaná matka místo dala a moc ta jakožto hospodáři 
gruntu se zanechala. A poněvadž obě týž strany tak před právem 
se dobrovolně rukúdáním porovnali, týž grunt dle obyčeje 
purgkrechtního se připisuje a odevzdává Pavlovi Kořenkovi za 
volný a svobodný v summě tej, jak předtím 150 zlm, z kterejžto  
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summy aby jej lépajíc opravovati mohl, za zaplacené se 
vypisuje třetí díl, totiž 50 zlm, ostatní pak summu 100 zlm 
bude povinen platiti nápadníkům, kteří se najdú, ročně po  
4 zlm. Resta které platiti má (které 
              f 36a 
však toliko za vystavení se počíti mají) jsou: contrib[uce] za 
rok 1713 a 1714 8 zlr, contrib[uce] za rok 1715 a 1716 jak 
velká šacovaná z komína bude, ittem jiné podrobné rešta, jak 
mnoho se jich až podnes datum vynajde. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Philip 
Černý a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
 
   Letha Páně 1722 dne 26. Martii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních jeho nemohouce vdova pozůstalá 
po neb[ožtíku] Pavlovi Kořenkovi, držiteli gruntu ut supra, 
Apolonia pro nemožnost svou gruntu toho délejíc držeti, takový 
s povolením práva prodala Tomášovi Machálkovi za hotových  
40 zlr v summě verunkovej jak prve, po sražení již vyplacenej 
summy, která taky kupcovi k lepšímu připadá, ještě 100 zlm 
placením ročně při posudcích po 4 zlm. Pročež se mu Tomášovi 
Machálkovi týž grunt připisuje za vlastní bez všelikých reštů, 
poněvadž až do roku 1721 inclusive všechny resta ona vdova 
Kořenková poplatila a na contrib[uci] za rok 1722 kupec za 
sebú 1 zlr zadržel, odkudž opáčený kupec Tomáš Machálek již 
povinnosti 
              f 36b 
za rok 1722 přicházející všechny celoročně platiti povinen 
bude. A poněvadž Magdalena Kořenková v tom domě do smrti svej 
obydlí jmíti měla, pročež o to se ze svou nevěstú Apolonií 
porovnali a za bonificirování toho 3 zlr 28 ½ kr přijala, čímž 
tak ze svou vejminkú docela vyplacena jest. Odevzdán jest týž 
grunt Tomášovi Machálkovi za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti všech v zápisi dotčených stran d[ne] a letha ut 
supra. 
 
   A[nno] D[omini] 1743 dne 7. Oktobris za ouřadu 
purgkmistrovského ten čas opatr[ného] pana Jozefa Duraye Tomáš 
Machálek před právem purgkmistrovským a toho času spoluradních 
jest přednesl, že svůj grunt po svým otci na něj připadlej i 
na své spoludědice Václavovi Černýmu za jedno sto devadesáte 
devět zlr a 57 kr jest odprodal. Přijmouce takovou summu těch 
199 zlr 57 kr od kupujícího in optima forma juris quituje. 
Pročež Václavovi Černému takový 
              f 37a 
grunt za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává, však na 
tom domě vejrunkové peníze kupec na sebe bere 100 zlm. 
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  Za opravu toho domu a jinších královských, vrchnostenských i 
obecních dáněk rukojemství dožádal sobě pana Jozefa Haisika a 
p[ana] Pavla Surýho radních. 
 
Přípis Casimira Sedláka 
 
   Leta Páně 1778 dne 13ho října za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Václav Černý 
grunt ut supra od Tomáše Machálka ukoupený a pořadně za 
vlastní odevzdaný, takový on Václav Černý jsouce již v letech 
zešlý nemohouce jej potřebně opravovati a všeliké onera 
vybejvati, z čistej vůle svej odprodal zase Casimirovi 
Sedlákovi, ten čas bednáři panskému, za summu tři sta 
sedumdesáte osum rýnských. A k tomu vymínil si k svému 
příbytku jednu světničku, pak v maštali plac pro jednu krávu 
až do smrti svej k svobodnému užívání bez všelikého ouplatku a 
nákladu. Tejkajíce se dálejc placení kupní summy, takové kupec 
následujícím spůsobem konati se zavazuje, totiž: po zápisi 
tomto ná položiti ihned 208 zlr a po vyjití jednoho čtvrt roku 
70 zlr, pak do roku a dne ostatních 100 zlr bez všeho 
interessu. Ostatně přejímá na sebe kupec taky tych verunkových 
peněz na tom gruntě pozůstávajících jedno sto rýnských, id est 
100 zl moravských, k splacení po 4 zl mor[avských] ročně. 
Odevzdán jemu za vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, 
              f 37b 
pak placení královských, vrchnostenských i městských 
povinností pan Jozef Stanislav a pan Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
u přítomnosti Pavla Svobody a syna prodavače Martina Černého. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 389 na předměstí syn Jan Sedlák 
Blumenschein v Kovář[ské] ul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      30 
              f 41a 
5 Grunth Petra Trakaře 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 16 ten vejš psaný má podsedek svuoj od 
Matěje Mečíře koupený za summu 40 R. 
   Na kderejž jest závdanku vyplnil 7 R a mimo ten závdanek 
vyplnil peněz purkrechtních 8 R. A skoupil od Simeona Žaluda, 
což jemu na tom podsedku náleželo 6 R. 
   Učiní všeho 21 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psanejm, a to těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Zezhule 7 R. Ty jsou vyšlé 
a za tímž Petrem Trakařem zadržalé zůstávají. 
   Item Danielovi Židu podle odkážky za dluh nebožt[íka] 
Jozefa Hiršle, jak výš psaný zápis to v sobě šíř obsahujíc 
zavírá 12 R. Na to jest témuž Židu Petr Trakař letha [15]93 
zadržal 1 R a ostatek jemu dopláceti má od letha [15]94 při 
Vánocích po 4 R. 
   Rukojmě Jakub Kolář, Urban Bednář Bředclavskej a Jan Kranc 
S.R.S.N. 
              f 41b                 
   Letha [15]94 položil Petr vejš psaný peněz zadržalejch 
s[irotkům] Jana Zezhule 7 R. 
   Letha [15]95 položil Petr napřed psaný za grunth peněz 
Danielovi Židu 4 R. 
   Letha [15]96 položil Petr napřed psaný za grunth peněz 
Danielovi Židu 4 R. 
   Letha [15]97 položil Petr předpsaný za grunt peněz 
Danielovi Židu ostatních 4 R. 
   A tak má svůj grunt zaplatcený a žádnému v ničemž 
nezávadný. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Manda, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Petrovi Trakařovi, prodala 
podsedek ut s[upr]a Janovi Pišťákovi za summu 51 R. Závdanku 
jí dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Přerovský, Jan Pohonek R.S.A.N.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pišťák za grunt Mandě Tragačovej 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Pišťák za grunt Mandě Tragačové 1 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan 
Pišťák prodal podsedek svůj Balcarovi Karvinskýmu za summu  
51 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské Pavel Černý, 
Blažek Otruba S.R.S.A N. 
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              f 42a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Balcar Karvinský za grunt Mandě Tragačové 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Balcar Karvinský za g[runt] Mandě Tragačové 4 R. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, vdova 
pozůstalá po neb[ožtíku] Balcarovi Karvinským, prodala požár 
ut s[upr]a Mackovi Koudelnýmu za summu 10 R bez závdanku, 
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Šimek Kunčický a Martin Sládků S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Mandě Tragačové (poněvadž se na tom podsedku škodovati 
muselo za příčinou, že po vypálení od nepřátel toliko holý 
místo zůstalo a nemohl se dráže prodati) předních peněz náleží 
6 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 4 R. 
   Macek Koudelný, manžel Mandy Tragačové, na tomto podsedku, 
což jemu po též manželce jeho přišlo, sobě srazil, t[otiž]  
6 R. 
   A tak nebude povinen za týž g[runt] platiti až od letha 
1614.    
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Macek 
Koudelný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara 
Karvinského peněz ročních 1 R. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Macek 
Koudelný umřel, Manda, manželka po něm zůstalá, prodala ten 
podsedek Janovi Manekovi za summu 30 R. Zavdal jí 7 R, platiti 
má po 2 R. Odevzdán Janovi za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti 
panské i obecní Tomáš Tesař a Jan Ostrý S.R.S.a N. Stalo se za 
konšela ut s[upr]a. 
   Letha ut s[upr]a za téhož konšela Jan Maneků položil za 
grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 2 R. 
   Z toho vydáno Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R. 
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Maneků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara 
Karvinské[ho] 2 R. 
   Dáno z nich Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Maneka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara 
Karvinského 2 R. 
   Dáno z nich Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R. 
              f 42b 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Maneků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara 
Karvinského 2 R. 
   Ty sou vydané Mandě, manželce zůstalé po neboštíku Mackovi 
Koudelným. 
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   Jakož jest zůstávalo na dluhu za J.M. Pánem peněz 
s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského náležitých 4 R, za 
to jest dáno Janovi Kratochvílovi, synu téhož Balcara 
Karvinského, 3 mě[řice] pšenice. Actum 28. dne Februarii 1626. 
    
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a 
spoluradních jeho Jan Manek, držitel grunthu svrchu psaného, 
prodal jest slovoutnému panu Martinovi Jankhovi, toho času 
ouředníku panství strážnicského, kus humna svého za domem jeho 
ležící zšíři půl třetí sahy a zdýli tak, jakž to humno 
Manekovo vychází, pro volný průjezd a výjezd z domu jeho, za 
kteréhožto kus humna dal jemu zase padělek roli s zelničkou 
dolů k lukám podle roli sir[otků] Skřičkovských ležící. Však 
poněvadž se tu nějaká luže nachází, povinen bude Jan Manek 
v svém humně příkopu vézti, aby taková voda z té luže beze vší 
škody jiným sousedům jíti a p[an] Martin Jankho po témž 
soumezí od Jana Maneka má a povinen bude nyní i na časy 
budoucí [ji] hraditi. Odevzdán jest ten kus humna slovoutnému 
panu Martinovi Jankho za volné, svobodné a zouplna zaplacené. 
Actum u přítomnosti p[ana] Šimona Tesařového purgmistra, 
p[ana] Mathouše Kovářového spoluradního, p[ana] Samuele 
Prašťka rychtáře, p[ana] Jiříka Prašťka horného města 
Strážnice, též Adama Bělínského a Martina Mořkovského letha 
svrchu psaného. 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Manek 
položil za grunth ut s[upr]a 1 R. 
   Ten přijal Jan Ostrý po Mandě Koudelnej, manželce svej. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a jakož Janovi Ostrému na 
tom gruntě po Mandě Koudelnej manželce jeho náleželo 
k dobírání ještě po letech 14 R, takové všecky peníze Jan 
Ostrý prodal jest Janovi Manekovi za hotových peněz 3 R. A tak 
Jan Ostrý na témž gruntě již nic víceji nemá a Jan Manek má 
týž grunth zouplna zaplacený. 
              f 43a 
   Letha 1635 za purgk[mistra] Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Jíra Bolecký, náměstek neb[ožtíka] Jana Maneka, prodal 
týž grunt ut s[upra] Davidovi Drešerovi za summu 30 zlm. 
Závdanku dal jemu 2 R, placení každoročně  po 2 zlm. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Martin Sugkdolský, Mikuláš Mikšanů S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgk[mistra] Jiříka Praštka David Drešer 
položil za grunt peněz ročních, kteréž při právě zůstávají  
1 zlm. 
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   Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
David Drešer prodal týž grundt ut s[upr]a Simonovi Veselému 
hrnčíři za summu ut s[upr]a. Při odevzdávce závdanku položil 
3 zlm, placení rok po roce při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti J.H.M. 
i obci Jan Svoboda a Pavel Drahotoušský S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho s povolením vzáctně slovoutného pana 
Balthasara Vogle, ten čas ouředníka panství strážnického, ten 
grunth ut supra všechen spuštěný a do konce zruinirovaný 
prodán jest Jozefovi Prostějovskému za summu 20 R bez 
závdanku, platiti jej má po vyjití 3 leth každoročně při 
posudcích po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Samuel Polák a Lebel Polák S.R.S.a N.R. 
              f 43b 
   Letha Páně 1706 dne 26. Febru[arii] za purgkmistra pana 
Jana Bíteského a spoluradních jeho zůstávajíc tento gr[unt] od 
mnoha leth pustý a jen toliko holé místo Herschl Bernát, syn 
Bernáta masaře, při ouřadě se ohlásil a o to místo pohledával, 
aby jemu popuštěno bylo. I uvážíc to opatrní páni, že to místo 
již od mnoha let pusté stojí a ani aby jej kdo z křesťanů 
stavěti měl naděje není, pročež aby povinnosti panské a 
císař[ské] se neztenčovaly, nýbrž rozmáhaly, z určení puštěn 
jest nadepsanému Herschlovi Bernátovi za túž summu ut sup[ra] 
20 zlm. Tu pak summu, poněvač k obci se platí, z příčin a 
potřeb douležitých prodali opat[rní] páni za hotových 8 zlm, 
které on Herschl složil. A tak se mu to místo za zaplacené 
připisuje a odevzdává z excepti, kdyby někdy obec stráž[nická] 
tak se vyhojnila, že by jim domů nedostávalo, aby on po 
přinavrácení peněz a nákladů za vystavení dům postoupil. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Mik[uláš] 
Šašek a Bernát Samek, otec jeho SRSVN leta a dne ut s[upra]. 
 
        Pusté 
 
   Nyní chalupa od obce vystavila se na tom místě pro obydlí 
obecních pastýřů. 
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6 Grunth Blažka Otruby jinak Poláka 
 
   Letha 1583 ten Blažek Otruba jinak Polák koupil podsedek 
svuoj od Jíry Lipovského podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 208 za summu 70 R. 
   Na kderejž jest vejš psaného letha až do letha [15]92 
závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 60 R a tak ještě za 
týž podsedek svůj dopláceti zůstává 10 R. 
   Na to jest letha [15]93 zadržel 5 R a ostatek doplatiti má 
při Vánocích letha 1594, totiž 5 R. 
   Ty zadržalé peníze těch 5 R i s těmi 5 R, kteréž při 
Vánocích, jakž dotčeno, za grunth svuoj dopláceti má, náleží 
všech 10 R Dobiášovi Duličkovému. 
   Rukojmě Bartoš Strejčků, Matyáš Strejčků a Dobiáš Strejčků 
S.R.S.N.           
 
   Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj 
ostatních peněz Tobiášovi Duličk[ov]ému 10 R. 
   A tak grunth svůj zaplacený má. 
 
   Leta 1597 Blažek Otrubů prodal na podsedku svém zaplatceném 
obci předměstské 40 R, dáno jemu 12 R 15 gr. Ty platiti má od 
leta [15]97 po 5 R. 
   Rukojmě Tomáš Kunovský, Jíra Kúdelka, Pavel Hulej. 
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   Leta [15]97 položil Blažek Otruba obci předmě[stské] 4 R. 
   Leta 1598 položil Blažek Otruba obci předměstské 5 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Blažek Otruba obci předměstské 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Blažek Otruba obci předměstské 5 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Blažek Otruba obci předměstské 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Blažek Otruba obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
na předměstí strážnickým prodali sou podsedek požár ut s[upr]a 
po neb[ožtíku] Blažkovi Otrubovi zůstalej Šimkovi Kunčický[mu] 
za summu 28 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jindra Kopydlanský a Martin Bučovský S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Kunčický za podsedek obci předměstské 1 R. 
   Letha Páně 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Šimek Kunčický za podsedek obci předměstské 1 R. 
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   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Šimek Kunčický 
prodal podsedek svůj Martinovi Mořkovskýmu za summu 38 R. 
Závdanku jemu dal 10 R a platiti má od letha 1611 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně Blažek Kunčický a Jíra Kovář S.R.S.a N. 
   Jakož jest Šimek Kunčický na tom gruntě ročních peněz 
vyplacených měl 3 R, z těch jest Martinovi 2 R pustil a 1 R za 
hotových 6 gr prodal. A již tu týž Šimek nic více jmíti 
nebude. 
   Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho 
položil Martin Mořkovský za grunt obci předměstské 2 R. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Mořkovskej za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Mořkovskej za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
[Martin Mořkovský] za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil 
Martin Mořkovský za grunth obci předměstské 2 R. 
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Mořkovský položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Mořkovský položil za grunt peněz ročních obci předměst[ské]  
2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Mořkovský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Mořkovský položil na obec předměstskou za grunt svůj 2 R. 
   NB. Obec předměstská přebrali z tohoto gruntu více, nežli 
jim náleželo 8 R, takové peníze povinni jsou navrátiti a budou 
náležeti sirotkům neb[ožtíka] Blažka Otruby. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Martin Mořkovský 
položil peněz ročních za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka 
Otruby 2 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Mořkovský 
položil za grunth peněz ročních 1 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Mořkovský 
položil za grunth peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Martin Otruba. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Mořkovský 
položil za gr[unt] Martinovi Otrubovi peněz ročních 2 R. 
   A tak má Martin Mořkovský grunt ut s[upr]a docela zouplna 
zaplaceného a žádnému v ničemž nezávadný. 
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   Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Martin Mořkovský dostanouc nápadem po otci 
svém grunth ut supra zouplna zaplacený, takový jest frejmarkem 
postoupil Matoušovi Šaškovi v 100 R bez závdanku, šedesáte R 
Martin dobrovolně Matoušovi pustil, ostatních 40 R má a 
povinen bude Matouš Šašků (když nejprve Martin Mořkovský na 
gruntě, kterýž jemu týž Matouš frejmarkem oddal, 129 R 
vyplatí) každoročně při Vánocích po 5 R až do vyplnění těch  
40 R platiti. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Pavel Šlahounek, Adam Rachovský a Štěpán Kutějka 
S.R.S.a N.R. Actum letha ut supra. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1715 d[ne] 7. Junii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od 
mnoha a nepamatedlných leth pustý a jen holé místo vedle 
studně a Jelena Žida, o takové se ohlásil Jura Volný, příchozí 
z Rychvaldu, aby jej vystaviti mohl. I chtíce, aby město 
k zvelebení přišlo a povinnosti neb douchody panské i obecní 
růstly, puštěn jest týž grunt jmenovanému Jurovi Volnému 
v summě 
              f 53a 
jak prve 100 zlm. Však aby jej lépejíc vystavěti mohl, za 
vystavení se jemu za zaplacené vypisuje 50 zlm, ostatní však 
bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayzer a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Polhocení užíti má od 1. Janua[rii] na šest leth. 
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7 Grunth Pavla Huleje 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch červených 
purgkrechtních v listu 186 Pavel vejš psaný koupil podsedek 
svůj od Alžběty Rambouskovej za summu 75 R. 
   Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 45 R a ještě mimo to za týž podsedek svuoj od 
letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává obci předměstskej 
30 R. Ty má pokládati pořadně  po 6 R. 
   Na těch 30 R napřed psaných, které dopláceti zůstává, 
zadržel Pavel vejš psaný 19 R. 
   Rukojmě Jíra Jarošů a Mikuláš Vrchníčků S.R.S.N.   
 
   Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 4 R. 
   Letha [15]95 položil Pavel nahoře psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 5 R. 
   Letha 1596 položil Pavel Hulej za grunth obci předměstské  
5 R. 
   Leta [15]97 položil Pavel Hulej za grunt obci předměstskej 
6 R. 
              f 61b        
   Leta 1599 v neděli po ochtábu s[vatý]ch Tří králů bratři a 
sestry vlastní i švagrový n[ebožtíka] Pavla Huleje prodali 
podsedek svrchu psaný s půl achtelem vinohradu v Supinku, 
kteréž jim nápadem po ut s[upra] Pavlovi Hulejovi přišlo, 
Janovi Staňkovýmu z Radějova za hotovou summu 61 R. Z těch 
zaplatceno dluhu lidem po n[ebožtíku] Pavlovi Hulejovi 
zuostalejch 25 ½ R, obci předměstskej peněz skoupenejch, což 
jim na tom gruntě náleželo 11 R a nápadníci vejš psaní přijali 
24 ½ R. 
   A tak ten grunt zouplna a docela zaplatil. 
   Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Bartoň 
Stejskal, Jan Sejkora S.R.S.a N. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Staňků z Radějova prodal podsedek svůj ut s[upr]a Václavovi 
Kubíkovi za summu 6 R. Dal jemu hned při odevzdávce 3 R a 
letha 1607 dáti má ostatní 3 R. Odevzdán je[mu] za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kuchař, Matěj Prosenský S.R.S.A N.   
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Kubíků 
položil ostatních peněz za grunt 3 R. 
   A tak má zaplacený. 
        Pustý 
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   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho s povoleném slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, 
ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán 
jest Urbanovi Valentovému za summu 40 R bez závdanku, placení 
po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Hradišťský a Mikuláš 
Martinků SRSaN. 
              f 62a 
   Urban Valentů z toho gruntu zešel a tak purgmistr a 
spoluradní týž grunt Benešovi Všitečkovi za summu ut s[upr]a 
prodali, placení rok po roce při posudcích až do vyplacení ut 
s[upr]a. A jest jemu bez závdanku puštěn. 
   Ru[kojmě] za opravu gruntu, placení i jiné všelijaké 
povinnosti J.H.M. i obci SRSaN Bartek Fryštacký, Šimon 
Příludcský. Stalo se za purgkmistra Martina Mráza a 
spoluradních 1643. 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] jsouc tento 
grunt Šalomounovi Židu v roku 1653 za summu 40 R prodán a 
poněvadž také vyhořel, upouští se jemu polovici, totiž 20 R, 
platiti má ostatek po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Fejtl a 
Samuel Židé S.R.S.a N. 
   NB. Místo robot obecních uvolil se Žid každoročně po  
34 krejcařích dávati, když to oddá, robotami povinen nebude. 
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8 Grunth Řehoře z Karvinej 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purgkrechtních 
červených v listu 44 a 54 Řehoř vejš psaný koupil podsedek 
svuoj od Jana Sládka za summu 60 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních od vejš 
psaného letha až do letha [15]92 vyplnil 26 R a tak ještě 
dopláceti zůstává 34 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej předních peněz 6 R. Ty jsou vyšlé a 
za tímž Řehořem zadržalé zůstávají. 
   Item si[rotkům] n[ebožtíka] Jakuba Frice náleží 16 R. Ty 
jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R až do 
vyplnění těch 16 R. 
   Item Janovi Sládkovi též náleží na posledních 12 R. Ty jemu 
též jíti mají po vybrání sirot[ků] vejš psaných po 6 R. 
   Rukojmě Jakub Kučera kolář a David Labrů S.R.S.A.N. 
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   Letha [15]94 položil Řehoř z Karvině za grunth svůj peněz 
purgkrechtních za rok [15]93 a [15]94 po 6 R dvojích peněz  
12 R. 
   Z toho dáno obci předměstské na zadržalé peníze 6 R. 
   A sirotkům n[ebožtíka] Jakuba Frejce v truhlici s[irotčí] 
zanecháno 6 R. 
   Letha [15]95 přijato od Řehoře s Karvině za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 položil Řehoř za podsedek svůj peněz 
purkrecht[ních] 6 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Frejce 4 R. 
   A Janovi Sládkovi na díl jeho dáno 2 R. 
   Leta [15]97 položil Řehoř z Karvině za grunt peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Ty jsou vydány Janovi Sládkovému na díl jeho. 
   Leta 1598 položil Řehoř z Karvině za grunt svůj Janovi 
Sládkovi ostatních peněz 4 R. 
   A tak grunt svůj zouplna zaplatil.  
 
   Letha Páně 1610 za fojta a předního konšela Jana Pernikáře 
podle rozdílu statku neb[ožtíka] Řehoře Karvinského Jakub 
Večeře ze Špiček má grunt na díl manželky své, kterýž se jí na 
díl její dostal v 40 R, přijatý a zouplna a docela zaplacený. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti pan[ské] Jan 
Ištvan a Mikuláš Tesař S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Adam 
Bělínský přiženíc se k Anně, po neb[ožtíku] Jakubovi Večeřovi 
zůstalé vdově, položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Večeře 
na s[irotka] po něm zůstalého peněz 1 R. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Adam Bělínský 
položil za grunth peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Mathouš Karvinský po neb[ožtíku] Pavlovi Řehoře 
Karvinského. 
   NB. Ty 2 R Mathouš jest povinen navrátiti na dluh k obci 
strážnicské povinný. 
              f 72a 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Adam Bělínský 
položil za gr[unt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jakuba Večeře 2 R. 
   Ty přijal Jakub Ondřejových na místě Zuzanny manželky své. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Adam Bělínský 
položil za gr[unt] Jakubovi Ondřejových 1 R 15 gr. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Adam Bělínský 
položil za gr[unt], kteréž jako ut s[upr]a Jakub Ondřejových 
přijal 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam Bělínský 
položil za gr[unt], kteréž Jakub Ondřejových přijal 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Bělínský 
položil za gr[unt], kteréž Jakub Ondřejů přijal 3 R 15 gr. 
 
   Leta 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Adam Bělínský prodal v roku 
[1]653 tento podsedek Samuelovi Polákovi Židu za 60 R. 
Závdanku jemu dal hotových 10 R, ostatek má platiti po 2 R až 
do vyplnění. A poněvadž vyhořel, to co dopláceti měl, sráží se 
jemu polovic 25 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Michal 
Koželuh a Fejtl Židé S.R.S.a N. 
 
   Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Samuel Polák Žid  prodal jednu polovici 
gruntu ut supra Kalmanovi Teitscherovi za summu 20 R. Závdanku 
jemu dal 5 R, ostatek summy platiti má každoročně při 
posudcích po 3 R. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Samuel Polák a Jozef Prostějovský  
S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1663 dne 27. Feb[ruarii] za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického zpolu z ouřadem jeho položil Samuel Polák dvoje 
peníze verunkový za rok 1661 [a] 1662, totiž 6 R. 
   Ty přijal Jakub Šafářů na místě matky své z dědiny 
Radějova. 
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9 Grunth Jíry Jarošového  
 
   Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých černejch 
purgkrechtních v listu 235 Jíra nadepsaný koupil podsedek svůj 
od Vavřince Tesaře za summu 25 R. 
   Za kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil  
20 R a tak ještě dopláceti zůstává obci předměstskej 5 R. Ty 
jsou vyšlé a za tímž Jírou Jarošovým zadržalé zůstávají. 
   Rukojmě Janek Rušpánků, Zimandl mydlář S.R.S.N. 
   Letha 1594 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské ostatních 5 R. 
   A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.  
    
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Svoboda, nápadník n[ebožtíka] Jíry Jarošového, prodal požár ut 
s[upr]a, kterýž od pádu pustej byl, Tomášovi Služíbkovi mazači 
za summu 9 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za spravení a opravu grunthu i povinnosti J.M. 
Páně Mikuláš Vodák, Valenta Krejpl S.R.S.N. 
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   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Služíbka prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Pilátkovi za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 6 R a skoupil od něho posledních peněz 
25 R za hotových 2 R 18 gr 5 den. A tak tu nic nemá. A tak 
zůstává dopláceti ještě 9 R, placením od letha 1614 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Kovář, Jan Faber, Jan Vápeník S.R.S. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pilátků za g[runt] peněz 2 R. 
   Ty zůstávají při právu. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Jan 
Pilátků za grunth peněz 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Pilátek položil za grunt Zuzanně, manželce Jíry Svobody 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Pilátek položil za grunt Zuzanně, manželce Jíry Svobody 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pilátek 
položil za gr[unt] Zuzanně, manželce Jíry Svobody 1 R. 
   A tak Jan Pilátek grunt svůj zouplna doplatil. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového ten Jan 
Pilátek majíce ten grunt zouplna zaplacený daroval jest 
Ondrovi Nevšovskému, aby toliko povinnosti panské a obecní 
podle jiných sousedů odbejval. 
   Rukojmě za odbejvání týchž povinností a opravu gruntu Adam 
Bělínský a Jíra Sedlický SRSaN. 
   To se stalo s povolením p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ten čas 
ouředníka na Stráž[nici]. 
        Pusté 
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              f 91a 
10 Grunth Martina Valače 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých červenejch 
purgkrechtních v listu 29 ten Martin nadepsaný koupil podsedek 
svůj od fojta a starších předměstských za 34 R. 
   Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 7 R 
a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 3 R –  
27 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m], a to takto: 
   Item Pinkusce Židovce předních peněz 10 R. 
   Item Jakubovi Ostrovskému též náleží 10 R. Ty jemu se takto 
pokládati mají: letha 1597 2 R, letha 1598 3 R, letha 1599 3 R 
a letha 1600 2 R. 
   Item Foltýnkovi náleží 5 R. Ty jemu jíti mají, když Jakub 
Ostrovský svých 10 R vyzdvihne. 
   Item Jeho [Mil]osti Pánu po Dobiášovi Travnickým odběžných 
na posledních penězích 2 R. 
   Rukojmě Jan Uhlíř, Matouš Šicha a Jakub Kolář S.R.S.N. 
              f 91b   
   Letha [15]94 položil Martin Valač za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Ty sou vydány Pinkusce Židovce.  
   Letha [15]95 položil Martin Valač za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R. 
   Letha [15]96 položil Martin Valač za grunth peněz 
purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R. 
   Leta 1597 položil Martin Valač za grunt peněz 
purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R. 
   Leta 1598 položil Martin Valač za grunt svůj peněz 
purg[rechtních] Jakubovi Ostrovský[mu] 3 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskýmu 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskému 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskému 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Martin Valač za g[runt] 2 R. 
   Ty sou přijaty na Jeho [Mil]ost Pána odběžných po Tobiášovi 
Trávníčkovi.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskýmu ostatních 
peněz 3 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Martin 
Valač prodal pro potřebu svou na tomto podsedku zaplaceným 
obci předměstské summy 34 R za hotových 10 R, platiti je má od 
letha 1604 po 4 R. 
   Rukojmě Petr Valač, Pavel Valač S.R.S.A N. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin Valač za g[runt] obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad 
předměstskej prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej 
byl a toliko holý místo zůstávalo, Bartoňovi Prušákovi za 
summu 18 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M. 
Páně Martin Mořkovský, Macek Koudelnej S.R.S.N. 
 
   Letha 1614 za předního [konšela] Jana Pernikáře Bartoň 
Prušák prodal podsedek svůj Václavovi Holubcovi, kočímu 
panskému, za summu 27 R 15 gr. Závdanku jemu dal 9 R 15 gr, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Večeře, Jan Pilátek S.R.S.N. 
   Letha ut s[upr]a položil Václav výš psaný za g[runt] svůj 
obci předměstské 1 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil 
Václav Holubců za grunth obci předměstské 1 R. 
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Holubců 
položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Holubců položil za grunt obci předměstské peněz ročních 1 R. 
 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Holubců prodal podsedek svůj Janovi Podřezalovi za summu 27 R 
15 gr. Závdanku dal 8 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán mu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jan Vnorovský a Václav Bystřický SRSaN. 
   A což Václav Holubec jinak Kočí měl na tom podsedku 
zaplaceného 4 R, ty jest Janovi Podřezalovi pustil. 
   Téhož letha Jan Podřezal položil za podsedek svůj peněz 
ročních obci předměstské 1 R. 
 
        Pustý 
              f 92b 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového ten grunth 
ut s[upr]a s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest 
Jírovi Čechovi za 27 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má 
každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Martin Lačný a Jíra Sedlický S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jíra Čech položil 
za gr[unt] obci městské 1 R. 
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   Letha 1644 po smrti Jíry Čecha purgkmistr spolu [s] radními 
prodali týž grunt Bartkovi Vavrkovému za summu ut s[upr]a, 
placení začnouc od 1645 roku každoročně po 1 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gruntu a všelijaké povinnosti J.H.M. i 
obci Melichar Bohuslavský a Bartek Fryštacský S.R.S.a N. Stalo 
se za purgmistra Martina Mráza a spluradních jeho ut s[upr]a. 
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             f 101a 
11 Grunth Jana Pohunka 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
v listu 45 týž Jan Pohunek koupil jest podsedek svůj od Ondry 
Zedníka za 80 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 17 R a tak ještě mimo to dopláceti zůstává  
63 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 5 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item Janovi Hospodáři předních peněz 48 R. Ty jemu, jakž 
nahoře dotčeno, od letha [15]94 pokládati se mají po 5 R. 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Jakuba Opavského též náleží  
10 R. Ty jemu jíti mají, když Jan Hospodář vejše psaný svou 
spravedlnost vyzdvihne, též po 5 R. 
   Item Ondrovi Zedníkovi na posledních penězích náleží 5 R. 
   Rukojmě Daniel Ryšavý, Matouš Valač a Jan Špaček R.S.A.N. 
             f 101b    
   Letha [15]94 položil Jan Pohunek za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Janovi Hospodáři 5 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Pohunek za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Janovi Hospodáři 5 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Pohunek za grunth Janovi Hospodáři 
peněz purgkrecht[ních] 5 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodáři 
peněz purgkrechtních 5 R. 
   Leta 1598 položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 
peněz purg[rechtních] 5 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Pohunek Janovi Hospodářovi 5 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Pohunek Janovi Hospodářovi 2 R 15 gr. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Pohunek Janovi Hospodáři 5 R. 
   S toho vzal Jan Hospodář ostatních peněz 2 R 15 gr. 
   Jírovi Slezákovi nápadu po n[ebožtíku] Jakubovi Opavském  
2 R 15 gr. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnickýho prodali podsedek požár ut s[upr]a po 
neb[ožtíku] Janovi Pohunkovi zůstalý Thomášovi Křenovskýmu za 
summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Macek Mazač a Kryštof Tichý S.R.S.A N. 
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   Letha a za předního konšela svrchu psaného položil Thomáš 
Křenovský za podsedek na nápadníky neb[ožtíka] Jíry Slezáka  
1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thomáš Křenovský za podsedek na nápadníky neb[ožtíka] Jíry 
Slezáka 2 R. 
   Ty přijala Šebestka Bednářka nápadnice a zuostává se jí 
ještě dodati 4 R 15 gr. 
  
   Letha Páně 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš 
Křenovský prodal týž podsedek svů Janovi Chromeckému za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má od letha ut sup[ra] 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně Blažek a Valenta Grypl S.R.S.a N. 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jan 
Chromecký za grunt 1 R. 
   Ten přijala Šebestka Bednářka. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Chromecký za g[runt] 2 R. 
   Ty přijala Šebestka Bednářka. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož 
náleželo na tomto grunthu peněz vyplacenejch a vydělanejch 
Tomášovi Křenovskýmu 11 R, ty jest prodal Janovi Chromeckýmu 
za hotových 1 R 7 ½ gr. A tak ten Tomáš Křenecký na tom gruntě 
nic míti nebude. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Chromecký Šebestce Bednářce ostatních peněz 1 R 15 gr. 
   A Ondrovi Zedníkovi prvních peněz položil 15 gr. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Chromecký 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Chromecký za g[runt] svůj 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Chromecký položil za grunth svůj 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
             f 102b 
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Chromecký 
položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty zůstávají při právě předměstském. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Chromecký položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Zůstávají při právě předměstském. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Chromecký 
položil za gr[unt] peněz ostatní[ch] 2 R. 
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   Na tom gruntě cožkoli sirotků[m] po n[ebožtíku] Janovi 
Pohunkovi zůstalým peněz náleželo, poněvadž sirotci zběhlí 
jsou, JM Pánu po sirotcích zběhlých přináleží. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan 
Chromecký majíce ten grunt sobě zouplna zaplacený, prodal jej 
Jírovi Sedleckýmu bez závdanku za 40 R, platiti má ročně po  
2 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Melichar Bohuslavský a Jan Ptynský SRSaN. 
   Z té nahoře psané summy 40 R týž Jan Chromecký podle 
žádosti nebo[žky] Margety manželky jeho pouští na kostel 
strážnický k záduší předních peněz 10 R. 
 
   Ten grunth s poručení Jeho [Mil]osti Páně jest rozbořen. 
 
Přípis gruntu Jana Tománka 
 
   Leta Páně 1764 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan Tománek a 
žádal, aby jemu dle danej resoluti d[e] d[ato] 19tého Januarii 
e.a. pustý grunt vedle panského dvoru a Václava Najmana ležící 
k vystavení domu právně připsán byl. Pročež se nadjmenovaný 
grunt s tou 
             f 103a 
conditzi, aby na něho dům pod křidlicú vystaviti a z něho 
všechny jak král[ovské], tak vrchnostenský i městský onera et 
praetenda znášet povinen byl, Janovi Tománkovi za vlastní, 
volný a dědičný připisuje a právně odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti král[ovské], 
vrchnost[enské] i městský p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr 
Gruner. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Martina Ratiborského 
 
   Leta Páně [1]764 dne 1. Decembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan 
Tománekh ohlašujíce, že svůj vlastní a právně připsaný dům na 
předměstí podle panského dvoru ležící Martinovi Ratiborskýmu 
jeho synovi Janovi v summě za 206 zlr odprodal, naproti tomu 
se prodavač zavazuje jemu kubcovi 2000 St křidlicu zaopatřit. 
Pročeš se nadjmenovaný grundt jemu Janovi Ratiborskýmu za 
vlastní, volný s tím na něm 
             f 103b 
od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové za opravu grunthu a placení povinnosti jak 
císař[sko] král[ovské], vrchnostenské a městské pan Christof 
Miháč a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboch 
stran die et anno ut supra. 
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   NB. Tento dům jest, jak nahoře viděti jest, připsaný 
Martinovi Ratiborskýmu při kterémšto zápisi ihned jmenovaný 
Martin Ratiborský svému maličkému synovi 1 rokh starému Janovi 
odevzdal a připsati nechal za vlastní a dědičný. 
 
Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi 
Za Nro 134 ad Nrum 408 koupil 
 
   Leta Páně 1771 dne 8. Julii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Martin 
Ratiborský a ohlásil, kterak on svůj dům sub Nro 408 Pavlovi 
Mlýnkovi in Nro 134 za summu 
             f 104a 
jedno sto rýnských a jedenátz, id est 111 zlr. Pročež na 
žádost Pavla Mlýnka tenžto grunt jemu Pavlovi Mlýnkovi s tím 
na něm od starodávna majícím právem [se] připisuje a odevzdává 
za jeho vlastní, volný a dědičný. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských 
p[an] Johan Weiner a p[an] Carl Habrman. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
 
Přípis domu Matúšovi Fijalovi sub Nro 408 ležícího na 
předměstí neb Oujezdě 
 
   Leta Páně 1772 dne 28. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Matúš Fijala a ohlásil, kterak on [grunt] od Pavla Mlýnka na 
Újezdě ležící sub Nro 408 vedle Václava Najmana vyhandloval a 
60 zlr od Pavla Mlýnka přídanku přijal. Pročeš se jemu 
Matúšovi Fijalovi 
             f 104b 
tenž vyhandlovaný dům za jeho vlastní, volný [a] dědičný s tím 
na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení jak cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i mněstských povinností p[an] 
Johanes Wainer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Václava Krejčího 
 
   Leta Páně 1772 dne 4. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Matúš 
Fiala dům tento sobě připsaný, takový z čistej vůle svej 
Václavovi Krejčímu zámečníkovi za summu sedumdesát sedum 
rýnských jest odprodal a v hotovosti odpočítané k rukám svým 
přijal. Pročež grunt ten jemu Václavovi Krejčímu za jeho 
vlastní, volný a dědičný se dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. A jakož od starodávna na tomž gruntě 40 zl 
mor[avských] summy verunkovej, a sice sirotkům po neb[ožtíku] 
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Janovi Chromeckým 30 zlm a na kostel strážnický 10 zlm 
přináležející se vynacházelo, tak taky 
             f 105a 
budúcím držitelům toho gruntu k placení při posudcích po 2 zlm 
pozůstavuje. S tím tehdy grunt ten ze vším právem majícím se 
jemu Václavovi Krejčímu za vlastní, volný a dědičný odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, placení všelikých 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Franc Gatty a 
p[an] Carel Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Tomáše Očky 
 
   Leta Páně 1776 dne 5. měsíce Martii za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času Ventzl Krejčí 
jakožto držitel gruntu předstoupil před purgmistra a radu 
města Strážnice a tu přednesl, kterak jemu od strany 
vrchnostenskej, poněvadž grunt jeho při stěně od dvoru 
panského vystaven jest, z ohledu vyskytnút se mohúcího ohně 
neštěstí kovárňu, bez kterej řemeslo své provozovati vstavě 
není, vystavěti se zbraňuje. Následovně přinucen se vidí jinde 
k řemeslu svému pohodlný dům ukúpiti, jakž taky i v skutku 
takový od Václava Blaty již smluvený má, tento grunt ale že 
Tomášovi Očkovi za summu osumdesát rýnských dobrovolně 
odprodal a peníze k rukám svým dokonale odpočítané přijal. 
S tím tehdy grunt ten se jemu Tomášovi Očkovi i s těma na něm 
se vynacházejícíma ve- 
             f 105b 
runkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] k placení komu 
přináleží po 2 zlm ročně za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
práva purgrechtního připisuje a odevzdává. S tím však 
obvzláštním doložením, aby jak předešlí, tak nynější a budoucí 
držitelové grunt ten pod skřidlicú okrytý aniž pod dochem 
zachovávali, aby tak dvoru panskému věcej k obraně než ke 
škodě slúžiti mohl. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých vrchnostenských 
i městských, obvzláštně ale královských povinností p[an] 
Johann Tyml a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
(Poznámka tužkou)  
1802 syn Václ[av] 
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12 Grunth Macka Vyšovského 
 
   Ten Macek vejš psaný má podsedek svůj za hotových 60 R 
koupených. 
   A tak žádnému za něj nic více dlužen nejni.    
      
   Letha 1596 ten podsedek vejš psaný připadl Pinkusce Židovce 
za dluh jí povinnej, kterýžto podsedek jest sobě táž Pinkuska 
přivlastnila a k němu právo měla. A potom jej letha nahoře 
psaného [15]96 Janovi Žobskýmu jinak Holešovskýmu za summu 
hotovou 18 R prodala. 
   A tak týž Jan grunth svůj zouplna a docela zaplacenej má. 
 
   Leta 1597 ten grunt nahoře psaný jest prodán Janovi Kavkovi 
za summu hotových peněz 35 R. 
   A tak jest ten grunt zaplatcený. 
   A ty peníze j[es]t všecky Jiřík Smetana vyzdvihl a na tom 
gruntě víc žádné spravedlnosti nemá.  
  
   Letha 1599 Jan Kavka prodal podsedek svrchu psaný 
z stodolou a se vším k němu od starodávna příslušenstvím 
Bartošovi Biskupskému, písaři sirotčímu, za summu 90 R. 
Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha [15]99 po 6 R až 
do vyplnění tej summy. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
Mi[l]osti Páně (neuvedeno). 
  
   Téhož leta ut s[upr]a za předního konšela Petra Kostického 
Bartoš Písař prodal zase ten podsedek Petrovi Ostravskému za 
summu 90 R. Závdanku jemu dal 14 R, platiti má od leta [15]99 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Martin Valač, Jan Pohunek, Jan Hospodář S.R.S.N. 
             f 111b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Petr Ostravský za grunt Janovi Kavkovi do města 6 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Petr 
Ostravský za grunt Janovi Kavkovi do města 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Petr Ostravský za grunt Janovi Kavkovi 6 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Petr Ostravský za gr[unt] Janovi Kavkovi 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Petr Ostravský za grunt Albrechtovi Kavkovi 5 R. 
   Zůstává ještě Petr Ostravský dopláceti od letha 1604 summy 
51 R. Ty peníze náleží podle poručenství n[ebožtíka] Jana 
Kavky Albrechtovi synu jeho.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Petr 
Ostravský Albrechtovi Kavkovýmu 6 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po 
neb[ožtíku] Petrovi Ostravským Vávrovi Šumeckýmu za summu  
30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra 
Šumecký za grunt 1 R. 
   Ten přijal Simeon Vítků, náměstek neb[ožtíka] Albrechta 
Kavky. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Vávra Šumecký za gr[unt] 2 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra 
Šumecký za gr[unt] 1 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Vávra Šumecký za grunt 3 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky. 
             f 112a 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra 
Šumecký za grunt 2 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Vávra 
Šumecký za grunt 2 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky.  
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra 
Šumický za g[runt] 2 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta 
Kavky. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil 
Vávra Šumicský za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 2 R.  
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra Šumický 
položil za grunt Simeonovi Vítkovému 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra 
Šumický položil za grunt Simeonovi Vítkovému 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra Šumický 
položil za gr[unt] Simonovi Vítkové[mu] 2 R. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Vávry 
Šumického Martin Lačný pojmouce sobě po něm zůstalou vdovu za 
manželku položil za grunt Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
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   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Lačný 
položil za grunt Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R. 
   A tak má ten gr[unt] zouplna zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný. 
             f 112b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho po zemřetí Martina Lačnýho pojal Jiřík Hladký pozůstalú 
vdovu po n[ebožtíku], a tak po ní nebo s ní plným právem 
točený gr[unt] dostal. Odevzdán jemu za volný, svobodný, 
zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, jak ho 
předek jeho doplatil. 
   Rukoj[mě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské a 
obecní Bartek Fryštacký a Jíra Myška S.R.S.a N. A tak jest ten 
gr[unt] zaplacen. 
 
   Letha 1659 dne 17. Junii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Jiřík Hladký s jistou milostivou vůlí a 
povolením J.H.M. prodal grunth ut supra svůj zaplacený 
Jozefovi Kromjeřížskému a Šimonovi Pražskému, obou společně 
Židům strážnickým, za summu 70 R, Závdanku jemu mají dáti  
15 R, totiž ihned při odevzdání gruntu dali jemu 7 R a při 
s[vaté]m Václavě položiti jemu mají roku přítomného 1659 8 R, 
ostatek summy platiti mají společně při každých posudcích po  
4 R. O[devzdán] z[a] v[olný] [a] s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní za obapolně Izák, malého Samka zeť, Izák 
Němec, Šamša Němec a Sejtl Žid SRSaNR. 
   Pamět. Místo robot obecních mají oba společně každoročně 
dávati 36 kr, když těch 36 kr oddají, robotami obecními 
povinni nebudou. 
   Letha Páně 1660 za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Jozef Kroměřížský a Šimon Pražský položili 
ostatní termín závdanku, totiž 8 R. 
   Takové peníze přijal Jiřík Hladký. 
             f 113a 
   Letha 1662 dne 30. Julii Jiřík Hladký předstoupil před pana 
purgmistra ten čas Jiříka Kopřivnického a spoluradní jeho 
správu dal, že jest Šimkovi Praskému na tej polovici mající 
spravedlnost všecku scela a zouplna za jistou summu peněz 
hotových prodal, tu sobě na tej polovici ani potomkům svým nic 
nepozůstavil, kteréž peníze o k svým rukám přijal. Stalo se 
dne a letha ut s[upra]. 
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   A tak Šimek Praský má tu polovici domu, jakž ji užívá, za 
volný a svobodný, jakž město za právo má. 
   Téhož letha a dne Jozef Kroměřížský majíce druhou polovici 
Šimkem Praským ukoupenou, takovou i s tím, co na tom zaplatil 
Michalovi sklenáři, též Židu, odevzdal. Dotčený pak Michal 
sklenář tím spůsobem jako i Šimek Praský Jiříkovi Hladtkému 
jistou summu peněz za ostatní rešt druhé polovice jest dal a 
Jiřík Hladtký je přijal. A tak Jiřík Hladtký na témž domě nic 
víceji ani potomci jeho co pohledávati mají, nýbrž svrchu 
psaným Židům ten dům za zaplacený, svobodný a žádnému 
nezávadný vedle práva jest odevzdán. Stalo se dne a letha 
svrchu psaného. 
   NB. Roboty jak předešle. 
             f 113b 
   Letha Páně 1688 dne 30. Maii za purgkmistra pana Václava 
Žarůška a spoluradních jeho majíce Chana Židovka, pozůstalá 
vdova po Židovi Jozefovi Prostějovském, jakožto vlastní 
nápadnice polovice, totiž 35 zl mor[avských] zaplacených 
gruntu tohoto, nemohouc tej polovice gruntu jsouc holé místo 
stavěti, takovou polovici zaplacenou odprodala jest Petrovi 
Polešovskému za hotových 2 zl mor[avských], které táž Chana 
k rukám svým přijala. Druhou pak polovici nejsouce žádných 
nápadníkův obci města Strážnice ročně po 1 zl mor[avském] 
dopláceti povinen bude. Ta pak druhá polovice odevzdává se za 
v[olnou] [a] s[vobodnou]. 
   Rukojmě za vystavení gruntu S.R.S.N. Pavel Hořák a Jan 
Mikulků dne a leta ut s[upra]. 
   Letha Páně 1699 dne 15. Junii za purg[mistra] p[ana] 
Johannesa Dašického Petr Polešovský položil za gr[unt] svůj ut 
sup[ra] k obci městské na dluh panu faráři 2 zlm, za které se 
mu vypisují 3 zlm. 
   Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického Petr Polešovský položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se vypisují 3 zlm. 
             f 114a 
   Letha Páně 1711 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra Petr 
Polešovský obci městskej ještě spláceti 29 zlm, že tenž grunt 
spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu spolu 
z jinými vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž  
9 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích 
pokládá 1 zlm, ostatní totiž 18 zlm 10 gr povinen bude 
spláceti na spůsob jak nahoře. 
 
   Leta Páně 1728 dne 11. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a substituirovaného p[ana] Šimona Svobody a 
spoluradních toho času majíce Petr Polešovský grunt ut supra 
po otci svém Petrovi Polešovském testamentem odporučený, 
z kterého bratrovi svému Mikulášovi, který na vojně jest, 
zpláceti má 10 zlr aneb kdyby on se nenavrátil, tehdy sestrám 
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jeho, takový pro zaplacení contribučenských reštů délej držeti 
nemohl, nýbrž z svej dobrovolnej vůle prodal Jakubovi 
Staníčkovi za hotových 34 zlr 30 kr, které na rešta 
contribučenské a městské (jak 
             f 114b 
quitanci jeho vysvětlí) vzaté a obrácené jsou. Pročež se nyní 
grunt ten připisuje a odevzdává i s tím vším, co na něm 
zaplacené jest, tomuž Jakubovi Staníčkovi za vlastní, 
s placením ostatní verunkovej summy, totiž 18 zlm 10 gr alb, 
ročně po 3 zlm, ostatně ale bez všelikých reštů běžících jak 
císařských, tak obecních až do 31. Decembris 1728, na které 
toliko kupec 48 kr jemu nápomocen býti má. Poněvadž ale těch 
10 zlr, které, jak nahoře opsáno jest, bratrovi Mikulášovi 
aneb sestrám jeho dle testamentu z domu splacené býti mají, 
kupec spláceti na sebe nevzal a ani povinen nebude, z peněz 
taky těch za tenž dům daných pro rešta contribučenské aby se 
zachovaly, nedostačilo. Pročež aby aby stenčené nebyly, na 
majetnost vlastní Petra Polešovského, totiž na 3 h[ony] roli a 
půl louky, se takové 10 zlr převádějí, a proto takových bez 
vědomosti práva ani prodati, ani podstaviti moci míti nemá. 
Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě ze strany kupce za opravu gruntu a placení 
povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Kořenek S.R.S.V.a N. 
             f 115a 
Připis domu Václava Najmana 
 
   Leta Páně 1763 dne 12. Novembris za purgmistra pana Josepha 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Václav Najman a 
přednášel, že poněvadž jemu dle sub dato 23ho Septembris e.a. 
právně publicirovaného testamentu Alžběty Marciánky dům ut 
supra za summu 150 zlr poručen jest, následovně aby jemu 
takový dům právně připsán a odevzdán byl. A poněvadž jemu od 
ouřadu purgmistrovského naproti tomu se odpovědělo, že se 
takový dům připsati může, ačkoliv ale při tom domě kus roli 
obecního leží, že by z tej roli ročního činsu p[e]r 30 kr 
zaplatiti musel a takový kus roli vždycky obecní zůstane, 
k čemuž poněvadž Václav Najman consentiroval a takový čins 
ročně p[e]r 30 kr zaplatiti se zavázal. Pročež se jemu dům ut 
supra s těma na něm od starodávna ležícíma verunkovýma penězi 
p[e]r 18 zlm 10 gr alb ročně při posudcích p[e]r 3 zlm za 
právní volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovské], vrch[nostenské] i městský p[an] Petr Gruner a 
p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 115b 
Přípis Františka Horný 
 
   Leta Páně 1785 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních jeho toho času pozůstanouce po 
ne[božtíku] Václavovi Najmanovi grunt ut supra pozůstalým po 
něm sirotkům Václavovi synovi a Rozálii dceře k podělení, 
takový uznajíce Jich Opatrnost páni, že by týž grunt zachovati 
sirotkům na záhubu čelil, k veřejnému prodeju pustili. Když 
pak při držanej veřejnej licitaci dne 8. měsíce ledna [1]785 
týž grunt Františkovi Hornému jakožto nejvíc dávajícímu za 
summu dvě sta osumdesáte šest rýnských, pravíš 286 zlr, 
připadl i taky summu verunkovú p[e]r 18 zl mor[avských] 10 gr 
alb po 3 zl mor[avském] ročně k splacení na sebe přejal, 
řečený grunt se jemu Františkovi Horný za vlastní, volný a 
dědičný tímto vedle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Jan Ježík a pan 
Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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             f 121a 
13 Grunt Matěje Trnky 
 
   Ten Matěj Trnka má podsedek svůj podle zápisu knih starejch 
purgkrechtních červených v listu 223 za summu 50 R koupenej.  
   A již jej zouplna, tak jakž při témž zápisu o tom položeno, 
zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Dorota, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matějovi Trnkovi, 
koupila podsedek svrchu psaný za summu 70 R. Z toho sobě 
srazila dílu svého 27 R 15 gr a tak zůstává dopláceti mimo 
poražení dílu svého sirotkům 42 R 15 gr, placením od letha 
1604 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Petr Valač, Šimon Suchánek a Jindřich Havránek 
S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Chmelek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 3 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra 
Chmelek prodal podsedek požár ut s[upr]a Matějovi Prosenskýmu 
za summu 90 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od 
letha 1607 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Tesař, Řehoř z Karvině a Mikuláš Hlucký 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj 
Prosenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 1 R. 
   A více téhož roku položil na týž sirot[ky] 1 R. 
             f 121b 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Matěj 
Prosenský jinak Mazač prodal podsedek ut s[upr]a Valentovi 
z Debešvaldu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 10 R a jakož 
tomu Matějovi posledních peněz náleželo 4 R, takové peníze 
Valentovi soukupovi svému prodal za hotový 1 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   R[ukojmě] Martin Bučovský, Jindřich Červenka S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Valenta z Debešvaldu za podsedek ut s[upr]a s[irotkům] 
n[ebožtíka] Marěje Trnky 4 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta z Debešvaldu za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje Trnky 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Valenta z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje Trnky 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje Trnky 4 R. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta 
z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Trnky 4 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta 
z Debešvaldu za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 
4 R. 
   Leta 1615 za předního konšela Jana Tomáše Valenta 
Debešvaldský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Debešvaldský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky  
4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Debešvaldský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Trnky 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Debešvaldský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje Trnky 4 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný 
Valenta Debešvaldský prodal ten grunt Václavo[vi] Slížkovi za 
summu 90 R. Závdanku dal 8 R, ostatek platiti má ročně po 4 R. 
   Rukojmě Bartek Fryštatský a Ondra Nevšovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko svrchu psaný Václav 
Slížek prodal zase tento grunt Andresovi Brněnskému za touž 
summu, jakž jej sám měl, totiž za 90 R. Závdanku dal při 
odevzdávce 8 R, ostatek platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Adam Bělínský a Václav Zelenka S.R.S.a N. 
             f 122a 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Andresa Brněnského Kateřina, vdova po něm zůstalá, prodala ten 
grunth Martinovi Frankhovi za 90 R. Závdanku dal jí 3 R a 
platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Valgášek, Tobiáš Radmili  
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Frankh 
prodal ten grunth Janovi Vítkovému za summu 91 R. Závdanku dal 
jemu 4 R a platiti jej má po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] Bartek Fryštacký, Martin Příhoda, Martin Frankh a 
Jíra Branický S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi peněz ročních 6 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi 2 R. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Vítků 
položil za gr[unt] Janovi Trnkovi peněz ročních 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Vítků 
položil za gr[unt] Janovi Trnkovi 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi 2 R. 
   Letrha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Tenkovi 2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil 
za gr[unt] Janovi Trnkovi 3 R. 
             f 122b 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Vítků položil 
peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal Jan Trnka. 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil 
za grunth svůj 1 R. 
   Ten přijala pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Trnkovi a 
odvedla jej na contribuci. 
   Letha Páně 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho poněvadž Jan Vítků podle 
jiných sousedův vyhořel, na poručení vrchnosti upouští se jemu 
jako jiným sousedům polovice, totiž 31 R. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc holé místo ten grunt 
ut supra, aby k zvelebení svému přišel a tudy panské, 
c[ísařské] i obecní [platy] aby nehynuly, puštěn jest ten 
grunt a holé místo od J[ejich] O[patrnosti] pánů Janovi 
Mikulkovému za 70 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně 
po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za v[olný] a svob[odný]. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, c[ísařské], panské i obecní 
povinnosti S.R.N.R. Franc Čejka a Jakub Šoustal dne a leta ut 
s[upra]. 
   Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice, jestli nápadníků 
nejni. 
 
   Letha Páně 1694 dne 15. Decemb[ris] za purg[mistra] p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Mikulků 
nemohouce pro nemožnost 
             f 123a 
svou povinnosti rozl[ičné] zbejvati a na svrchu psaným 
g[runtě] zůstávati, takový prodal Janovi Spurnému za s[umu]  
70 zlm. Závdanku položil jemu 18 zlm, které peníze toliko za  
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vystavení a zvelebení téhož g[runtu], poněvadž jej z gruntu 
vystavěl, témuž Janovi Mikulkovi položil, ostatní pak peníze 
52 zlm platiti se budú k obci m[ěsta] St[rážnice] (jestli 
nápad[níků] není) ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmí za opravu g[runtu] a zbývání povinností 
c[ísařských], pansk[ých] i obec[ních] p[an] Mikuláše Šašek a 
p[an] Mikuláš Hrdlička SRSVN. 
 
   Letha Páně 1701 dne 20. Aprilis za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Spurný maje ten gr[unt] 
ut supra koupený a sobě odevzdaný, takový z dobrým rozmyslem 
[a] z vědomím manželky svej prodal Janovi Opálkovi za summu 
svrchu psanú, totiž 70 zlm. Závdanku jemu dal hotových 16 zlm 
a to, co na něm zaplaceného měl, to jemu také pustil a nic 
více na tom gr[untě] ani potomci jeho pohledávati míti nebudú. 
A tak Jan Opálka bude míti zaplaceného 34 zlm, 
             f 123b 
ostatní summu 36 zlm povinen bude platiti k obci městskej po  
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný a v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Matys 
Navrátil a Jan Havlíček SRSVN. Act[um] dne a letha ut supra. 
 
Přípis Andrisa Solaříka 
 
   Leta Páně 1761 dne 11ho Februa[rii] za substituirovaného 
purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních toho 
času pozůstalý grunt ut supra po nebošt[íku] Pavlovi Huťovi, 
který v 1753 roku jest vyhořel docela, takový právně 
v šedesáti rýnsk[ých] prošacován byl a Andris Solařík majíce 
vd[ovu] Huťovú za manželku sobě pojatú, tenž zhořený grunt na 
svoje outraty vystavil a tak tou cenu dle právního šacunku  
60 zlr těm pozůstalým dvúm sirotkom po Huťovi, jmenovitě 
             f 124a 
Pavlovi a Anči, složiti se zavázal. A tak tenž grunt na sebe 
potahnutý se prohlásil, žádajíce počestnou radu, jemu tenž 
grunt za vlastní a dědičný připsati dali. I poněvadž jeho 
manželka se svýma dvúma dítkami po nebošt[íku] Pavlovi Huťovi 
k tomu zvolila a počestná rada vidouc, že by ti dva Huťákovi 
sirotci žádné ukrácení netrpěli, zvolila jemu tenž grunt proti 
složení těch 60 zlr právně připsati a odevzdati. Pročeš se 
nadepsaný grunt Andrisovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Košvitz a 
p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut sup[ra]. 
   Peněz verunkových na tom gruntě stojí 36 zlm k splácení po 
2 zlm ročně k obci. 
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Přípis Ondřeje Solaříka, syna po Ondřejovi 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Ondřej Solařík 
dům svůj ut supra pořadně připsaný a právně odevzdaný, 
             f 124b 
takový per testamentum scriptum d[e] d[ato] 23. Jan[arii] 
[1]787 odporučil synovi svému nejmladšímu Ondřejovi Solaříkovi 
v ceně skrze tohož otce nebošt[íka] v tom testamentě 
vyšacovanej, totiž dvě sta rýnských říšských, které 
spoludědicům svým splatiti po vyjití dvouch roků povinen býti 
má, a sice: 
   sestře Apoleně 40 zlr, 
   bratrovi Jozefovi 40 zlr, 
   sestře Alžbětě 40 zlr, 
   bratrovi Janovi 40 zlr, 
   pak vdově Alžbětě respective matce svej 40 zlr, 
   v summě tehdy ut supra 200 zlr. 
   Krom toho ale se on Ondřej Solařík zavazuje, aby matku svou 
Alžbětu v tom domě až do smrti její pokojně bez ouplatku a 
pomoci k nejakej opravě domu přebývat nechal a ji ze vší 
slušnou vážností předcházel. Jakož taky povinen jest bratru 
svému Janovi, dokud by se vspolek znášeti mohli, v zadní 
světnice hoferství proti užívání těch jemu Janovi vyplatit 
majících 40 zlr svorlivě popříti kdežto tak dlúho, jak dlúho 
v tej světničce by bydlel, taky tou světničku on Jan potřebně 
opravovati dlužen bude. Kdyby ale spolem se snášeti nemohli, 
tehdy tou moc Andris syn míti má jej po odčítaných jemu těch 
40 zlr z domu vykázati. S tím tehdy spolu i s těma na gruntě 
tom vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 36 zl mor[avských] 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně se jemu Andrisovi 
Solaříkovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i měst[ských] povinností p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N. 
             f 125a 
   Hypothec. Ob diesem Haus haftet 160 Fr der Frau Thecla 
Netroufalin gehörig, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   Straßnitz den 17.ten März [1]795. Kasp[ar] Bartelsmann, 
Grundt. 
   Zugleichen haftet 100 Fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, 
welche hier secundo loco vorgemerkt. 
   De sess[ione] 13te Jen[er] [1]806. Prat. 
   Diesen 100 Fr sind im Grundbuche laut im Buche Quitantiarum 
de a[nn]o [1]795 folio 88, p.v. einverleibten Quittung 
bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 8te April [1]809. Prat. 
(Poznámka tužkou) No 410 syn Jiří S[olařík] 
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             f 131a 
14 Grunt Jana Grancového 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 38 Jan nadepsaný koupil podsedek svůj od 
Petra Lasity masaře za summu 70 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil do 
letha [15]94 18 R a tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti 
zůstává 52 R. 
   Na to jest zadržel do letha [15]93 10 R a ostatek od letha 
[15]94 při Vánocích až do vyplnění tej summy dopláceti má po  
4 R. 
   Ta summa zadržalá i s tím, což se ještě za týž podsedek 
dopláceti má, náleží všecka obci předměstskej. 
   Rukojmě Jan Polomský, Matěj Mečíř a Matěj Vyšovský R.S.A.N.                 
 
   Letha [15]94 položil Jan Granc peněz purgkrechtních za 
podsedek svůj obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1595 ten nahoře psaný grunth jest od rukojmí prodán 
Danielovi Nedolevkovi za summu 70 R. Závdanku těm rukojmím 
položil 4 R a roční peníze položil 3 R a ostatek platiti má od 
letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 R. 
             f 131b 
A což Jan Granc na tom podsedku měl zaplaceného, totiž 22 R, 
ty jest tomuž Nedolevkovi všecko pustil a ještě dopláceti 
zůstává 41 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Bartošů a Jiřík Hájek S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Daniel Nedolevek za grunth obci 
předměstské 3 R.  
   Letha [15]97 položil Daniel Nedolevek za grunth obci 
předměstské 3 R. 
   Letha 1598 Jiřík Hájek a Jan Bartošů souc rukojmě za 
Daniele Nedolevka položili ročních peněz za grunt obci 
předměstskej 3 R. 
   
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Daniel 
Nedolevek prodal podsedek svůj Kašparovi Bokovi za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 4 R, z nich přijali rukojemci za Daniele 
Nedolevku 3 R a Daniel Nedolevek 1 R, ostatek platiti má od 
leta 1600 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. 
Páně Martin Foltýnů, Jiřík Hájek, Jan Bartošů, Tomáš Tesař 
S.R.S.N. 
   Daniel Nedolevek pustil na tom gruntě Kašparovi Bokovi 
posledních peněz 18 R. Zůstává ještě týž Kašparovi Bokovi 
předních peněz obci předměstské 32 R a Danielovi Nedolevkovi 
16 R. 
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   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Kašpar Bok předměstské obci 2 R. 
   Též jemu ouřad předměstský spustili s též summy nahoře 
psané 10 R na ten spůsob, aby ten grunt stavěl a opravoval. 
             f 132a 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Kašpar Bok obci předměstské 2 R. 
   A jakož náleželo na tomto podsedku posledních peněz 
Danielovi Nedolevkovi 16 R, takové peníze prodal Kašparovi 
Bokovi za hotových 2 ½ R. A tak ten Daniel na tom podsedku nic 
nemá. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Kašpar Bok za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Kašpar Bok za g[runt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský majíc přední peníze na podsedku ut s[upr]a po 
neb[ožtíku] Kašparovi Bokovi zůstalým, prodali jej Jakubovi 
Hukovi za summu 24 R bez závdanku, platiti má při každých 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení požáru a placení Jindřich Červenka, 
Martin Bučovský, Šimek Kunčický S.R.S.A N. 
   Ta summa všecka náleží obci předměstské. A což Kašpar Bok 
na tom podsedku zaplatil 46 R, ty se škodují.    
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Huk za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Huk za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jakub Huk za g[runt] obci předměstské i za rok 1610 dvojích 
peněz 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Huk za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Huk za g[runt] obci předměstské 2 R. 
             f 132b 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Huk za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil 
Jakub Huk za grunth obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk 
položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk 
položil za grunt obci předměstské peněz ročních 2 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk 
položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
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   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového prodán 
jest ten grunt po Jakubovi Hukovi zůstalý od ouřadu Matesovi 
Nyslovi soustružníku bez závdanku za summu 55 R, platiti má 
ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Bartek Fryštatský a Václav Úlehle S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth Václavovi Bystřickému za 55 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Adam Bělínský a Martin Otrubka 
S.R.S.N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Bystřický 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vácslav 
Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav 
Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Bystřický 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Bystřický 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
 
   Letha 1643 po smrti Václava Bystřického purgkmistr spolu 
[s] radními prodali týž grunt svrchu psaný Simonovi Svobodovi 
jinak Roulímu 
             f 133a 
za summu svrchu psanú k placení rok po roce při posudcích po  
2 zlm. Závdanku položil 8 zlm 17 gr 1 den, z toho přijala Anna 
Bystřická pozůstalá vdova 5 zlm 4 gr 2 den, ostatek k obci. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti J.H.M. 
i obci Václav Menšík a Jan Procháska S.R.S.a N. Stalo se za 
purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho ut sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a 
spoluradních Simon Roulím prodal grunt ut s[upr]a ze vším 
příslušenstvím Václavovi Uhlánkovi za summu 61 R. Závdanku při 
odevzdávce [položil] 6 R, ostatek summy má každoročně po 2 R 
zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za opravu, placení gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jíra Kašparů a Bartek Fryštacký, za Simona pak, že se 
bez vůle a vědomí vrchnosti nikam hýbati nechce, nýbrž sobě 
jiné zakúpení učiniti Jan Svoboda a Bartek Fryštacký SRSaN. 
Act[um] letha a dne ut s[upr]a. 
   Item položil ročních peněz k obci městské 1 R. 
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   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho po zemřetí Václava Uhlánka aby k další zkáze nepřišel, 
prodán jest Václavovi Navrátilovi punčocháři za s[umu] 61 zlm 
bez závdanku, placení ročně po 2 R. Od[evzdán] za v[olný] a 
svobodný. 
   Ruk[ojmě] za opravu, placení i povinnosti všelijaké Jan 
Vítků a Jíra Moučka S.R.S.a Neroz[dílnou]. Ac[tum] 13. 
Januarii. 
             f 133b 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Václav Navrátil punčochář z gruntův J.H.M. 
zběhl, pan purgkmistr a páni aby dokonce ten grunt k spuštění 
nepřišel, prodali takový Janovi Mikulkovi za summu 61 R bez 
závdanku, placení při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jíra Hladký a Jíra Vlček S.R.S.a N.R. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních poněvadž Jan Mikulků podle 
jinších sousedův vyhořel, na poručení vrchnosti upouští se 
jemu jako jiným sousedům polovici, totiž 31 R 15 gr. 
 
   L[eta] 1667 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Daniele 
Dašického a spoluradních jeho po smrti Jana Mikulkového 
z milostivého poručení J.V.H.Mti aby grunt k spuštění 
nepřišel, ujal se téhož gruntu Václav Starý zeť jeho, 
kterémužto se připisuje v tej summě napřed psanej 62 zlm. A to 
co vyplaceného měl otec jejich za vyhoření že stavil, 
z milostivého poručení J.V.H.Mti 31 zlm 15 gr, to se také 
jakožto nápadníku připisuje. A tak dopláceti po sražení toho 
povinen bude 30 zlm ročně po 2 zlm při držaných posudcích. 
Odevzdává se za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i jinší povinnosti Lorentz 
Pustovský, Jan Skřivánek SRSaN l[eta] [a] dne ut supra. 
             f 134a 
   Letha Páně 1672 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Václav Starý položil za grunt svůj ut supra 
peněz 33 kr.  
   Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem sobě potáhl. 
   Letha Páně 1676 za purgkmistra Lorence Zajíčka Václav Starý 
položil za grunt svůj k obci městské na rešt olomoucký 3 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra. 
 
   Letha Páně 1697 dne 25. Novembris za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho téhož letha Václav 
Starý nemohúc z důležitých příčin gruntu ut sup[ra] držeti, 
takový prodal Martinovi Patočkovi za túž summu, jak jej sám 
sobě připsaný měl 61 zlm i s těmi 3 zlm 33 kr, co vyplaceného  
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měl. Závdanku jemu dal 8 zlr, ostatní peníze platiti bude 
povinen k obci městské ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti p[an] Lorentz Farbíř 
a Václav Škoda SRSVN. 
             f 134b 
   Letha 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] Johanesa 
Dašického Martin Patočka majíce gr[unt] ut s[upra] koupený od 
Václava Starého, takový pro důležitou svou potřebu prodal  
Jurovi Bánovskému za túž summu, jak jej sám koupil 61 zlm. 
Závdanku položil 8 zlm a co on Martin Patočka těch 3 zlm od 
Václava Starého skoupil, jemu také prodal, a tak bude míti 
zaplaceného 11 zlm, ostatní peníze platiti má k obci městské 
po 2 zlatých mor[avských] ročně. A tak se mu připisuje za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Jura Káčer a Jakub 
Smilovský SRSVN. 
   Dne a letha ut supra tenž Jura Bánovský položil za gr[unt] 
ut supra k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu 
obecního Balášovi na Vrbovce 35 kr, za které jsouce toho 
douležitá potřeba vypisuje se mu 22 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Letha Páně 1702 dne 2. Feb[ruarii] za purgm[istra] p[ana] 
Jana Dašického Jura Bánovský položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci strážnické 2 zlm, za ty se vypisují 3 zlm. 
   Ty přijal purg[mistr] ut s[upra]. 
             f 135a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra 
ještě obci městskej Jura Bánovský na letha spláceti, totiž  
47 zlm 25 gr 1 den, z takovej summy že tenž spolu z jinými 
skrz tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí 
díl, totiž 15 zlm 28 gr 2 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 30 zlm 
26 gr 5 1/3 den bude povinen platiti ut supra. 
 
Přípis Mikulášovi Machálkovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 10. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Mikuláš Machálek a ohlásil, kterak jeho 
nebo[žtík] otec Martin Machálek od Václava Polešáka grundt na 
předměstí ležící podle Andrisa Solaříka a vdovy Paškové 
vyhandloval a k tomu handlu jeho syn Mikuláš Machálek 50 zlm 
přidal. Nemajíce on otec Martin Machálek takový grundt právně 
připsaný, pročeš uctivě žádal, aby pro pořádek práv a zřízení 
jemu takový grundt právně připsán byl. Pročeš se jemu za jeho 
vlastní a dědičný s tím na tom gruntu majícím 
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             f 135b 
právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vr[chnostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] 
Peter Gruner a p[an] Ignác Košvic. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   Notandum. Ty na tom domě obci městské podlužné verunky 
p[e]r 30 zlm 26 gr 5 1/3 den alb při posudcích po 1 zlm se 
tuto k tomu domu připisují. 
 
Přípis Jana Šmíd 
 
   Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času jakož předešlý 
držitel gruntu Mikuláš Machálek na smrtelnej posteli jsouc 
oustní poručenství d[e] d[ato] 21ho Octob[ris] [1]785 jest 
vzdělal, dle kterého mezi jinú svou majetností mezi dědice 
odporučené dům vlastní ut supra sobě pořadně připsaný 
k prodeju tím spůsobem zanechal, aby s penězi za něj utěženýma 
manželka jeho Maryna, dcera Maryna a dcera Anna v rovnosti se 
podělily. Podle toho taky když ono oustní poručenství, jenž 
d[e] d[ato] 28. Novembris 1785ho roku pořadně publicirované 
bylo, v svou sílu a moc 
             f 136a 
právní zrůstlo, opáčený dům skrze společných dědiců 
v dospělosti let postavených do prodeju puštěn a Janovi Šmíd, 
sousedu strážnickému, za summu tři sta a padesát rýnských, 
každý rejnský po 60 kr čítajíc, dobrovolně odprodán jest byl. 
Na kterúžto kupní summu kupec Jan Šmída ihned při učiněnej 
smlúvě jedno sto a šedesát rýnských na hotově odpočítal, 
ostatních pak 190 zlr od dne tohoto zápisu za čtvrt roku bez 
upomínání jim dědicům předěj jmenovaným všechny na hotově 
dokonale k rukám připočítati nanejvýš se zavázal tak sice, že 
kdyby v časi vyměřeném těch 190 zlr složiti nemohl neb 
nechtěl, on ihned executive k záplatě od práva přidržán býti 
chce. Ostatně když taky i verunkové peníze p[e]r 30 zl 
mor[avských] 26 gr 5 ½ den alb kupec Jan Šmíd k placení po  
1 zl mor[avských] ročně obci městskej podlužných na sebe 
přejal, dotčený grunt se jemu za vlastní, volný a dědičný ze 
vším od starodávna majícím právem a tak, jak jej předek 
užívati mohl neb užíval, títmo purgkrechtně připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě strany placení všelikých povinností a opravy gruntu 
pan Jozef Horný a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 411 [1]807 Caspar Schmid syn 
[1]810 Josef Ráček 
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             f 141a 
15 Grunt Martina Tichého 
 
   Ten Martin vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu knih 
starejch purgkrechtních v listu 11 za summu 106 koupenej. 
   A již jej, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc 
zavírá, zaplacenej má.                 
 
   Leta 1598 Martin Tichej pekař prodal grunt ut supra 
Mikuolášovi Hrbkovýmu za summu 121 R. Závdankuo jemu dal hned 
při odevzdávce 21 R, ostatek summy doplátceti má od leta 
[15]98 při Vánocích po 7 R až do vyplnění summy. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jakub Holberský, Pavel Hrbků S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Mikuoláš Hrbků za grunt Martinovi Pekaři 
7 R. 
  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Mikuláš 
Hrbků prodal podsedek ut s[upr]a Eliášovi Sokolovi krejčímu za 
summu 121 R. Závdanku jemu dal 28 R, ostatek platiti má od 
leta 1599 po 7 R. Ty peníze všecky náleží Martinovi Pekaři, 
totiž 93 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Ondra Zámečník, Martin Foltýnů, Mikuláš Hrbků S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš 
Sokol Martinovi Pekaři 7 R. 
             f 141b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Eliáš Sokol 
položil Martinovi Pekaři 7 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Tobiáše Náhlého Eliáš Sokol 
krejčí prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Malhotskýmu za summu 
121 R. Závdanku jemu dal peněz hotových 27 R, ostatek platiti 
má od letha 1601 po 7 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti panské Jan Bartošů, Jan 
Bolfů, Adam Hájek, Eliáš Sokol S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti 
obou stran v pátek před s[vatý]m Matějem letha ut s[upr]a. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz Martinovi Tichýmu 
pekaři 79 R. 
   Eliášovi Sokolovi na posledních penězích bude náležeti  
15 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Malhotský za grunt Martinovi Tichýmu pekaři 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Pavel Malhotský za gr[unt] Martinovi Tichýmu pekaři 3 R 15 gr. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Malhotský za grunt Martinovi Pekaři 7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Malhotský za g[runt] Martinovi Pekaři 7 R. 
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   Letha 1607 z dovolením pana Urbana Domanského, toho času 
ouředníka, jest Pavlovi Malhotskému na placení uleveno, aby 
platil po 4 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře  
2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil 
Pavel Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pekaře 2 R. 
   Jsou odvedeny ouřadu městskýmu na rathauz. 
             f 142a 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Malhotský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře, 
kteréž sou udvedeny ouřadu městskýmu 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Pavel Malhotský za gr[unt] na sirotky n[ebožtíka] Martina 
Pekaře, kteréž sou odvedeny ouřadu městskýmu 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře  
4 R. 
   Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře  
4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Malhotský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 
peněz ročních 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel 
Malhotský za grunth položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pekaře 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 4 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný 
Pavel Malhotský umřel a ten grunt po něm zůstalý prodán jest 
od ouřadu Václavovi Oulehlovi za summu 90 R. Závdanku při 
odevzdávce položil 8 R a ostatek platiti má ročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Valenta Grypl a Jan Glikovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením 
slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas náměstka 
vrchnosti, prodán jest ten grunth Václavovi Procházkovi 
hrnčíři za summu 90 R. Závdanku dáti má při Velikonoci letha 
1630 4 R, ostatek summy platiti má každoročně při Vánocích po 
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jíra Skočdopole, Bartek Fryštacký, Melichar Bohuslavský 
S.R.S.N. 
             f 142b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Procházka 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Malhotského 2 R. 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten 
gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Drahotoušskému bez závdanku za 
summu 90 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Alexandr Smolinský a Lukáš Mečíř S.R.S.N. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra do grunthu 
spuštěný Václavovi Klimkovi od Těšína z Bobku za summu 40 R 
bez závdanku, platiti jej má po vyjití 4 leth po 2 R. 
O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za vystavení grunthu, placení a povinnosti 
všelijaké J.H.M. i obecní Thomáš Jeřábek a Mathes Hon SRSaNR. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1697 dne 25. Junii za purgmistrovství p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož letha ten pustý gr[unt] ut 
sup[ra] a toliko holé místo jsouc puštěn jest a prodán 
Matějovi Vavříkovi z Frýdka za summu 40 zlm bez závdanku, 
placením ročně po 2 zlm k obci městské po vyjití 3 let od 
datum zápisu tohoto. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti Jakub Rumíšek a 
Tobiáš Stoklas SRSAN. 
             f 143a 
   Letha Páně 1711 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Matějovi Vavříkovi z gruntu ut supra ještě 40 zlm 
na letha spláceti, takovú summu nemajíce ona možnosti spláceti 
na místě jejím Matěj Paška zeť její tou summu spláceti se 
uvolil, ačkoliv sobě až posavad gruntu toho sobě odevzdaného 
nemá. Z kterejžto summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
skrz tou uherskou rebelii vyšel, upúští se jako jiným 
vyhořelým třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten 
den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za 
zaplacené vypisuje 14 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 25 zlm 
20 gr, bude platiti jak nahoře. 
   NB. Sirotci n[ebožtíka] Matěje Vavříka poněvadž oni také 
nětco na tom gruntě spravili, tehdy aby z tej srážky za 
vystavení také 2 zlm oučastni byli. 
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   Letha Páně 1712 dne 27. Nov[embris] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
vd[ova] 
             f 143b 
Vavříková grunt ut supra, takový nemohúce jej zvelebovati 
pustila zeťovi svému Matějovi Paškovi za summu 15 zlm, totiž 
aby jich za vystavení na pět dílů platil, totiž dvoum synům 
Ondrovi a Jurovi po 8 zlr, matce 3 zlr, Opálkovej ženě 3 zlr a 
díl manželky svej tři zlr. Kteréšto však peníze dle vysvědčení 
hodnověrných svědkův matka, dva synové a jedna cera své díly 
jemu popustili, toliko Opálkovej ty 3 zlr položiti povinen 
bude. Grunt ale se jemu připisuje i s tím, co již na něm 
zaplaceného má, jak toho nahoře zápis ukazuje, v summě ut 
supra. Odevzdává se jemu za volný a svobodný d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan 
Stavinoška a Frantz Kuča S.R.S.V.a N. Solutum. 
 
   Leta Páně 1740 dne 31. Octobris za purgmistra p[ana] 
Hendrich Bartelsmana a spoluradních toho času držitel gruntu 
ut supra Matěj Paška takový z svej dobrovolnej vůle, též 
s povolením 
             f 144a 
manželky svej popustil a za vlastní prodal synovi svému 
Matějovi Paškovi s tou vejminkú, aby on i taky manželka jeho a 
respective matka Matěje Pašky do smrti svej obydlí měli, jakož 
taky i schránu pro své věci. Na kterýž taký spůsob nadepsaný 
grundt se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává u 
přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Šebestian Mlýnek a p[an] Philip Krajánek. 
   Pamnět. Poněvadž Matěj Paška, pozůstalý syn po neb[ožtíku] 
Matějovi Paškovi, týž grunt sobě připsaný nepotřeboval, 
protože na vojnu vzat, odtudž dle znění testamentu de dato 
23. Febr[uarii] [1]755 vzdělaného a de dato 14. Martii toho 
roku publ[icirovaného] na matku jeho Annu, nyní provdatú za 
Felzensteina v Skalici, se připisuje s tím doložením, aby ona 
dle znění testamentu dceře svej Anně 100 zlr splatila. 
             f 144b 
Přípis Martina Pechy 
 
   Leta Páně 1781 dne 28. Junii za purgmistra pana Johanesa 
Ježík a spoluradních jeho podosáhnúce nápadem dle testamentu 
neb[ožtíka] Matěje Pašky, měštěnína strážnického, grunt ut 
supra na syna Matěja Pašku odporučený, paní matka jeho Anna, 
ovdovělá po Matějovi Paškovi, nyní provdatá za Jozefa 
Felzensteina v král[ovském] svobodném městě Skalici v Uhřích, 
z příčiny že týž grunt jmenovaný syn Matěj Paška jakožto voják 
nepotřeboval, takový z čistej vůle svej odprodala Martinovi  
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Pechovi, masařskému mistrovi zdejšímu, za summu čtyri sta  
šedesáte rýnských. Na kteroužto summu ihned 300 zlr, pak při 
konaném tomto zápisi ostatních 160 zlr kupec prodavačce paní 
Anně Felzensteince na hotově, a sice přední k rukám její[m], 
posledně pak k rukám dcery její Anny ovdovělej Smaženkovej jak 
náleží připočítal. Což když se stalo a ona paní Anna 
Felzensteinka písebně povolila, by grunt ten dokonale koupený 
a zaplacený kupcovi Martinovi Pechovi purgrechtně se připsal a 
odevzdal. Odkudž taky přítomně grunt tento ze svým od 
starodávna připojeným právem a tak, jak jej předkové užívali 
neb užívati mohli, se jemu Martinovi Pechovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný i docela zaplacený pořadně připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Stanislav a p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a Neomylnou. 
Stalo se u přítomnosti dcery Anny ovdovělej Paškovej, 
provdatej Felzensteinky. 
             f 145a 
(Poznámka tužkou) 
No 412 r[oku] [1]794 Josefa Nevřelová, roz. Tydlová za 1009 Fr 
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             f 151a 
16 Grunt Tomáše Řebíčka 
 
   Ten Tomáš vejš psaný má podsedek svůj za 42 R koupenej. 
   Na kderýž jest obci předměstskej vyplnil 19 R a mimo to díl 
Kuny manželky svej sobě 21 R srazil. A tak ještě za týž 
podsedek svůj dopláceti zůstává obci předměstskej 2 R. 
   Ty za ním zadrželé zůstávají.    
 
   Letha [15]94 položil Tomáš Řebíček za grunth ostatních 
peněz obci předměstské 2 R. 
   A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tomáš 
Hřebíček prodal pro potřebu svou obci předměstské na tom 
gruntě 42 R za hotových 13 R, platiti má od leta 1601 po 4 R. 
Rukoj[mě] Blažek Polák, Mikuláš Zimandl, Alexandr Frýdecký 
S.R.S.N. 
   Téhož leta a za téhož konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Hřebíček za grunt 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Tomáš Hřebíček obci předměstské 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš 
Hřebíček obci předměstské 3 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský zpustili Thomášovi Hřebíčkovi z gruntu jeho na 
summě ut s[upr]a 6 R. 
   A pustili, aby jej toliko při každých Vánocích po 2 R 
platil. 
             f 151b 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnickýho prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalej 
po neb[ožtíku] Thomášovi Hřebíčkovi Martinovi Sládkovi za 
summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Hlucký a Kryštof Olomoucký S.R.S.A N. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčka Martin Sládků 
prodal týž svrchu psaný podsedek Blažkovi Strejčkovi za summu 
33 R. Závdanku jemu dal 8 R, platiti má od letha 1610 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Šermíř, Vácslav Kaláb S.R.S.a N.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Strejček za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Blažek Strejček za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
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   Letha ut sup[ra] za téhož předního konšela Blažek Strejčků 
prodal podsedek svůj Urbanovi Jankovskýmu za summu 33 R. 
Závdanku jemu dal 8 R, platiti má rok po roku po 2 R. A jakož 
jest Blažek na tom gruntě vyplaceného měl 4 R, ty jest 
Urbanovi prodal, za kteréž jemu dáti má při Vánocích letha 
1612 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu i jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně Pavel Vizovský a Mikuláš Tesař S.R.S.a N.    
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Urban 
Jankovský za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Jakož náleželo na posledních penězích Blažkovi Strejčkovému 
4 R, ty jest pustil Urbanovi Jankovskýmu. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Urban 
Jankovský za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Urban 
Jankovský za g[runt] obci předměstské 2 R. 
             f 152a 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Urban 
Jankovský prodal podsedek ut s[upr]a Vojtkovi Kolončíkovi za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 13 R, platiti jej má Vojtek 
počna letha 1616 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i stavení grunthu, povinnosti 
panské i obecní Alexandr Smolínský a Jíra Ostravský SRSN. 
   Téhož letha za téhož konšela Urban Jankovský položil za 
g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek 
Kolončík položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek 
Kolončík položil za grunt peněz na obec předměstskou 2 R. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek 
Kolončík položil za gr[unt] na obec předměstskou 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1721 dne 25. April[is] za purgmistra pana Jiříka 
Myšky a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut su[pra] od 
mnoha let pusté a toliko holé místo, takový jest k vystavení 
zaujal Matúš Červenka v roku 1718 pod datu[m] 17. Junii. 
Kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává v summě hlavní jak 
předtím, totiž 40 zlm, kteréžto peníze bude povinen platiti 
ročně obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. Polhocení užíti má od 17. Junii 1718 na tři 
letha. 
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   Leta Páně 1740 dne 14. Maji za purgmistra p[ana] Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš 
Červinka odprodal ho Matějovi Pechovi za hotových šedesát 
sedum rýnských, kterýžto nemajíce sobě připsaný odemřel. A tak 
pozůstalá po něm vdova Běta, nyní provdalá Landecká, nechtíce 
ten nadepsaný grunt délej držeti, zas odprodala ho Joannesovi 
Lintnerovi za osumdesát rýn[ských]. A protoš nyní se jemu za 
vlastní a dědičně zaplacený dle řádu purgkrechtního připisuje 
a odevzdává, s placením verunkovej summy, totiž 40 zlm, obci 
městskej při posudcích po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra 
u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an[ 
Eliáš Grögr a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N. 
 
Připis domu Tomáša Vavříka 
 
   Letha Páně 1753 dne 10ho Novembr[is] za purkmistra p[ana] 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času 
držitelkyně gruntu ut supra Kateřina, vdova po neboš[tíku] 
Joanesovi Lindnerovi, jest takový z svej 
             f 153a 
dobrej vůle Tomášovi Vavříkovi za summu štyriceti sedum 
rýnsk[ých] hotových peněz ze vším majícím právem odprodala a 
odevzdal, pak ty na tom gruntě podlužné obecní mněstě verunky 
40 zl mor[avských] při posudcích po 2 zlm zpláceti koupec na 
sebe vzal. Pročež nadjmenovaný grunt z takovýma verunkama se 
Tomášovi Vavříkovi za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a 
právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení císařs[kých], 
vrchnostenských a mněstských povinností p[an] Jozef Vychodil a 
p[an] Frantz Látal. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis domu Martina Solaříka 
 
   Leta Páně 1766 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Martin Solařík na 
dům radní a uctivě žádal, aby ten grunt od Tomáša Vavříka 
kúpený za summu 120 zlr právně připsán byl. Pročež na jeho 
žádost tento grunt za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na 
něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm ročně při posudcích obci 
městské patřících připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu, placení povinností cís[ařsko] 
kr[álovských], vr[chnostenských] a  mněstských p[an] Jan 
Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran d[ie] et anno ut supra. 
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Přípis Jiřího Stanislava 
 
   Leta Páně 1769 dne 11ho Aprilis za času purgmistrovství 
p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Martin Solařík 
grunt ut supra, takovej skrze nevolu a rozbroj s manželkou 
svou zešel a opustil. Kterej grunt aby nepustl, thán jeho 
Tomáš Vavřík takovej Jiřímu Stanislavovi za summu jedno sto 
rýnských odprodal, jenž 80 zlr na témž domě se vynacházejícího 
dluhu na sebe přijal a 20 zlr Tomášovi Vavříkovi odpočítal, ku 
kterému Martin Solařík povolil a jeho thán Tomáš Vavřík, když 
on s dcerou jeho v pokoji bydleti bude, těch přijatých 20 zlr 
navrátiti se uvolil. Odkudž se ten nadjmenovaný dům Jiřímu 
Stanislavovi s vším právem a summou verunkovou p[e]r 40 zlm 
obci strážnickej patřící s oplácením při posudcích po 2 zlm za 
jeho vlastní a volný připisuje a právně odevzdává. Stalo se u 
přítomnosti kupce a Martina Solaříka. 
   U přítomnosti p[ana] Josefa Horného a p[ana] Karla Abermana 
jakožto svědkův a za opravu gruntu rukojmích dne a roku ut 
supra S.R.S.V.a N. 
             f 154a 
Přípis Jury Píža 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za burgmistra p[ana] Carla 
Večeřa a spoluradních toho času přednesl nahoře psaný Jura 
Píža v domě radním, kterak on svůj v Bednářskej vedle Jana 
Ospalíka ležící dům Jurovi Stanislavovi za dům na Oujezdě neb 
předměstí dům vedle Antonína Khina prohandloval a 14 zlr 
přídanku k svým rukám přijal, při kterémšto přednešení uctivě 
žádal, aby jemu ten vyhandlovaný dům právně připsán byl. Na 
kteroušto žádost se jemu Jurovi Pížovi za jeho vlastní a volný 
spolu i s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za obpravení gruntu a placení císařsko 
královské, vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Johann 
Weiner, p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou) No 413 
             f 154b 
Přípis Šebestiana Gajdy 
 
   Leta Páně 1771 dne 6. April[is] za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních předstoupili na dům radní Šebestian 
Gajda a Jura Píža a přednesli, kterak on Jura Píža majíce sobě 
dům ležící ut supra právně připsaný, s tohož domu jednu 
polovicu, a to sice na předku, Šebastianovi Gajdovi za summu 
štyriceti osum rýnsk[ých] a 45 kr s tú výminkú jest odprodal, 
že kdyby svým časem ta polovica k prodaju přišla, aby on Jura 
Píža mimo verunkových peněz p[e]r 40 zlm po 2 zlm ročně 
složíce tu summu těch 48 zlr 45 kr předek míti mohl. Jestli by  
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ale on Píža tu summu složiti nechtěl a cizí buď tolej aneb víc 
obětoval, v tom Píža Gajdovi brániti nemůže a nemá, na ten 
taky spůsob, kdyby Píža svoji polovicu odprodati chtěl, on 
Gajda ale dle domluvy a v rukách majícího kupu nic víc než ty 
třiceti šest rýnsk[ých] položiti povinen bude, kdyby ale on 
Gajda takové peníze zaplatit nechtěl, svobodno bude takové 
místo komukolvěk odprodati mocti bude. Na ten a takový spůsob  
se ta polovica nahoře psanému Gajdovi za jeho vlastní, volnú a 
zaplacenú jakožto hospodářovi se připisuje a odevzdává, však 
poplatky všeliké spolu platiti povinni budú. 
   Svědkové toho p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignác Košvic za 
opravu gruntu a placení jak vrchnostenských a městských 
povinností. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch 
stran. 
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             f 161a 
17 Grunt Blažka Ptáčníka 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 71 Blažek nadepsaný koupil podsedek 
svůj od Zuzanny Metelkové za 44 R. 
   Závdanku a jedny roční peníze nahoře psaného letha vyplnil 
7 R a ještě dopláceti zůstává dotčenej Zuzanně Metelkovej  
37 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 
3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Blažek Polák Vodislavský a Mikoláš 
Krmelínskej R.S.A.N.    
 
   Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Zuzaně Metelkové 3 R. 
   Letha [15]95 položil Blažek Ptáčník za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Ty sou vydány Zuzaně Metelkové.  
   Letha [15]96 položil Blažek Ptáčník za grunth svůj Zuzaně 
Metelkovej 3 R. 
   Leta [15]97 položil Blažek Ptáčník za grunt Zuzaně 
Metelkovej 3 R.  
   Leta 1598 položil Blažek Ptáčník za grunt svůj peněz 
ročních Zuzaně Metelkové 3 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Blažek Práčník za grunt 3 R. 
   Z toho vzal Tomáš Kunovský na místě ženy své, dcery 
n[ebožky] Zuzany Metelkové 1 R, Kateřina 
             f 161b 
Česnečková na místě muže svého, syna n[ebožky] tejž Metelkový 
1 R a Zuzana, dcera n[ebožky] Zuzanny Metelkové 1 R. 
   Zůstává se ještě těm nápadníkům z toho gruntu vyplniti od 
leta 1600 summy 19 R, přijde na každýho po 6 R 10 gr. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Kuna, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Blažkovi Ptáčníkovi, [prodala 
grunt] Janovi Stolařovi za summu 44 R. Závdanku dal jí 3 R, 
ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jirgl Krejčí a Jakub Kolář S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela položil Jan Stolař za 
grunt svůj 3 R. 
   Z toho ujal Tomáš Kunovský na díl ženy své 1 R, Kateřina 
Česnečková 1 R a na dítě Zuzany, dcery n[ebožky] Metelkové, 
též nebošky, zůstává při ouřadu 1 R. 
  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Stolař prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Chodurovi za summu 
44 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1601 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě Matouš Podmanický a Daniel Skutecký S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil  
Václav Chodura 2 R. 
   Z toho vzala Kateřina Česnečková 1 R a na dítě n[ebožky] 
Zuzanny dcery Metelkový při ouřadu zůstává 1 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Tomášovi Kunovskýmu 5 R  
10 gr, ty jest prodal Václavovi Chodurovi za hotových 1 R  
7 ½ gr. A což Janovi Stolařovi na posledních penězích náleželo 
2 R, ty jest Václavovi Chodurovi pustil.  
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Václav Chodura za grunt 20 gr. 
   Ty přijala Kateřina Česnečková. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Václav Chodura za grunt 2 R. 
   Z toho dáno Česnečkovej 1 R a na dceru n[ebožky] Zuzany 
Metelkové zůstává při ouřadě 1 R. 
   Ten jest vydán dceři n[ebožky] Zuzany Metelkovej. 
             f 162a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Václav Chodura za g[runt] 2 R. 
   Z toho dáno Česnečkovej 1 R a na dceru n[ebožky] Metelkový 
do truhlice sirotčí dáno 1 R. 
   Ten jest dán dceři n[ebožky] Zuzany Metelkovej. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
Václavovi Chodurovi, aby podsedek ut s[upr]a požár při každých 
Vánocích toliko po 1 R doplácel. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] 
Václavovi Chodurovi Jírovi Ostravskému za summu 15 R bez 
závdanku. A ten Jíra Ostravský opravíc ten podsedek prodal 
zase Melicharovi Bohuslavskému za 17 R 15 gr. Závdanku jemu 
dal 2 R 15 gr a platiti má od letha 1610 při Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukoj[mě] Martin Sládků a Kryštof Tichý z Olomouce  
S.R.S.A N. 
   Z toho podsedku náleží těmto: 
   Česnečkovej a dceři n[ebožky] Zuzanny Metelkovej 9 R 10 gr, 
jíti mají každej po 1 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Chodury posledních peněz 5 R 
20 gr.    
 
   Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkového 
Melichar Bohuslavský prodal týž grunt svůj Šimkovi Ležnickýmu 
za summu 21 R. Dal jemu závdanku 5 R 15 gr, platiti má od 
letha 1611 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Drahotoušský a Pavel Zelenka S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Šimek Ležnický 
položil za grunt 1 R. 
   Ten zůstává při ouřadu předměstským. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek 
Leznický za g[runt] 2 R. 
   Zuostávají při ouřadu. 
   Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Leznický za g[runt] 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil za 
g[runt] Šimek Leznický 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
             f 162b 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek 
Leznický položil za grunt do tohoto statku 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek 
Leznický položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek 
Leznický položil za grunt peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Náleží s[irotku] n[ebožtíka] Václava Chodury, který jest 
v Kněždu[bu]. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán 
jest grunth svrchu psaný Janovi Dobroslavskýmu za summu 44 R 
bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Melichar Bohuslavský a Bartek Fryštacký 
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Dobroslavský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan 
Dobroslavský položil za grunt 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dobroslavský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dobroslavský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Dobroslavský 
prodal týž gr[unt] ut s[upr]a Janovi Macháčkovi za summu 30 R. 
Závdanku jemu dal při odevzdávce 3 R, placení každoročně po  
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. A což Jan Dobroslavský 
na gruntě ut s[upra] vyplatil, to jest Janovi Macháčkovému 
pustil. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Dobroslavský a Martin Rachovský S.R.S.a N. 
             f 163a 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho z povolením uro[zeného] a statečného rytíře 
p[ana] Jana Kluga, tehdejšího ouředníka panství strážnicského, 
jest gr[unt] ut s[upr]a po odchodu z něho Jana Macháčkového,  
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aby k spuštění nepřišel, zase prodán Jakubovi Volfovi za summu 
40 R, placením každoročně při posudcích po 2 R. Odevzd[án] za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Bartek Fryštacký a Sigkmund Kulhánek SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních jeho vystavíce grunt ut supra 
Jiřík Myslík z holého a pustého místa zemřel, takový nemohouce 
po něm pozůstalá vdova Alžběta vystavěti po tom ohni v roku 
1718 vzniklém, prodala jej Martinovi Machálkovi mladému za 
hotových 15 zlr, kterýžto peníze toliko za vystavení se 
počítají. Pročež se mu nyní připisuje týž grunt za vlastní, 
placením ostatní summy verunkovej p[e]r 40 zlm ročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut sup[ra]. 
             f 163b 
Přípis Antonína Kin 
 
   Leta Páně [1]765 dne 23. Julii za burgmistra pana Josepha 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Václav Polešák na 
radní dům a uctivě žádal, aby tento od Martina Machálka  
zhandlovaný dům nemajíce připsané jeho zeťovi Antonínovi 
Kinovi právně připsán byl. Na kteroušto žádost, však s tou 
vejminkou, aby on zeť contrib[uci] 3 zlr 53 kr, Židovce 
Benjamince 35 zlr dluhu zaplatil a oce svého i z manželkou až 
do jejich smrti v tom domu zachoval. Kdyby ale spolem porovnat 
[se] nemohli, on zeť Anton Kin jemu Václavovi verunku, kterou 
Ventzel Polešák na své peníze vystavjet může, nápomocný 
v práci býti má. Pročeš se jemu z tyma na tom 
             f 164a 
domě podlužnýma a ubci městské patřící verunkama p[e]r 40 zlm 
při posudcích po 2 zlm ročně platiti povinen bude za jeho 
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] povinností 
p[an] Joseph Svoboda a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Martina Smaženky 
 
   Leta Páně 1780 dne 14. mněsíce Novemb[ris] za purgmistra 
pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času pozůstanouce 
po smrti neb[ožtíka] Antonína Khina dům ut supra bez 
hospodáře, takový k dobrému sirotka po něm pozůstalého 
obvzláštně z ohledu, aby týž grunt nepustl, neb jiným spůsobem  
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skrze neštěstí ohně v skázu nepřišel, quanti plurimi na 
rathúzi mněsta Strážnice se odprodal Martinovi Smaženkovi za 
summu dvě sta rýnských. Pročež se jemu Martinovi Smaženkovi ze 
vším právem za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i mněstských povinností pan František Gatty a 
pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N. Verunkovej summy jest 40 zlm po 
2 zlm k splac[ení]. 
             f 164b 
Přípis Jana Stojana 
 
   Leta Páně 1780 dne 17. mněsíce Novemb[ris] za purgmistra 
pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce 
Martin Smaženka grunt ut supra po neb[ožtíku] Antonínovi 
Khinovi licitando na rathúzi ukoupený, nechtíce jej delej 
držeti, odprodal ho Janovi Stojanovi za summu dvě sta a dva 
rýnské hotových peněz. K tomu když on Jan Stojan taky i tu na 
gruntě tom vězící verunkovú summu p[e]r 40 zl mor[avských] 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně obci mněstskej patřící 
na sebe přejal, grunt ten ze vším majícícm právem se jemu 
Janovi Stojan za vlastní, volný a dědičný 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. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 414 r[oku] [1]813 Jiří Jančar, který je t.r. prodán Tom. 
Jamnýmu handlem 
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18 Grunt Jana Hodináře 
 
   Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 158 Jan nadepsaný koupil podsedek svůj od 
Daniele Sleziny za summu 120 R. 
   Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 99 R a tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] 
nebožt[íka] Štěpána Vnučky do Lipova 21 R. Ty má pokládati od 
letha [15]94 při Vánocích po 10 R. 
   Rukojmě Dobiáš Duličků, Jíra Lipovský, Tomáš Bašták a Vávra 
Soběhrd S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1594 při Vánocích Jan Hodinář položil peněz 
posledních za grunth ut s[upr]a 21 R. 
   Ty přijali ouřad lipovský na sirot[ky] Štěpána Vnučky za 
purgmistra Jíry Vaškového. 
   Letha [15]94 Jan vejš psaný ostatních peněz za grunth svůj 
položil peněz purgkrechtních, které sou vydány sirotkům 
nebožt[íka] Štěpána Vnučky.  
   A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má a žádnému na něj 
nic dlužen není. 
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   Letha [15]95 ten grunth napřed psaný po nebožt[íku] Janovi 
Hodináři jest zase prodán ze třema vinohrady a jiným 
hospodářstvím tak, jakž o tom při sirotcích téhož nebožt[íka] 
Hodináře zapsáno najdeš v listu 256, za summu 386 R 22 ½ gr.  
   Z toho se snímá, což jest dluhu po témž nebožt[íku] 
zaplaceno bylo 60 r 20 ½ gr. A tak ještě za ten statek se 
vyplniti má od Zuzanny, manželky n[ebožtíka] Jana Hodináře, 
neb ona takový statek ukoupila 326 R 2 gr. Z toho jest sobě 
díl svůj na tom statku, což na ni přišlo, porazila 50 R ½ gr, 
i zůstává ještě dopláceti i z dluhy dole psanými 276 R 1 ½ gr. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným: 
   S[irotkům] Jana Hodináře 81 R. 
   Lukášovi Pavlovýmu 10 R. 
   Abrahamovi Holomkovi 20 R. 
   A Jakubovi tovaryši kožešnickému za dílo 15 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hodináře naposledy 150 R  
1 ½ gr. 
   Letha [15]96 o Vánocích závdanku položil 30 R. 
   Ten závdanek náleží Pavlovi a Holomkovi Židu, vydán jest 
jim. A ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 12 R. A 
když vinohrad v Potkovné doplacen bude jinejm si[rotkům], 
tehdy plati[ti] má sirotkům nebož[tíka] Jana Hodináře po 15 R. 
             f 172a 
   Item si[rotkům] téhož nebožt[íka] Hodináře náleží po letech 
všeho na tři díly 150 R 1 ½ gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Jidášek, Tomáš Pavlů, Jiřík Zelinka a Martin Duličků S.R.S.N. 
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   Leta [15]97 položil Jakub Hodinář peněz purgkrechtních  
12 R. 
   Ty jsou vydány témuž Jakubovi na dluh jeho, který jest jemu 
n[ebožtík] Jan Hodinář povinen byl. 
   Leta 1598 položil Jakub Volbarský za grunt svůj ročních 
peněz 16 R. 
   Z toho dáno témuž Jakuobovi ostatek dluhu 3 R, s[irotkům] 
n[ebožtíka] Vávry Pekaře Hodináře na doplatcení vinohradu 
v Podkovnej vzato 4 R a do statkuo Jana Hodináře vzato 9 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jakub Volbarský za grunt svůj 16 R na s[irotky] n[ebožtíka] 
Vávry Hodináře. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jakub Volbarský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry 
Hodináře 16 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Volbarský na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře 12 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jakub Volbarský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Hodináře 16 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Volbarský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře  
16 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hodináře za 
Podkovnou vinohrad 7 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Hodináře 9 R. 
             f 172b 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Volbarský prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Kameníkovi za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Beneš Vlach a Jíra Zaměstnal S.R.S.N. 
   Ta summa všecka, což se za ten podsedek svrchu psaný 
dopláceti má, totiž 64 R, náleží všecka Jakubovi Volbarský[mu] 
za příčinou tou, že týž Jakub Volbarský ostatek summy, což za 
statek neb[ožtíka] Jana Hodináře vopláceti zůstává, jakož i 
tento podsedek držel, zouplna po 16 R každoročně dopláceti se 
uvolil. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Kameník za grunt Jakubovi Volbarskýmu 4 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Kameník za grunt Jakubovi Volbarskýmu 2 R. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kameník 
prodal týž podsedek Janovi Malinovskýmu za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 11 R a pustil mu týž Jakub Kameník 1 R, 
ostatek platiti má od letha ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Ištvanů a Martin Malenovský S.R.S.a N. 
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   Letha a za konšela předního ut sup[ra] položil Jan 
Malenovský za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jan Malenovský za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R. 
 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Malenovský 
prodal týž podsedek svůj Blažkovi Strejčkovýmu za summu 80 R, 
platiti má rok po roce od letha 1612 po 4 R a závdanku dal  
15 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Jíra Stařícký a Valenta Soukeník S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Strejčků za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek 
Strejčků za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R. 
             f 173a  
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Strejčků Jakubovi Holberskýmu za grunt peněz ročních  
4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Blažek 
Strejčků položil Jakubovi Holberskýmu za grunt 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Strejčků položil za grunt Jakubovi Holbarskému 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Strejčků položil za grunt Jakubovi Holberskému 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Strejčků položil za gr[unt] Jakubovi Holberskýmu 4 R. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového svrchu 
psaný Blažek Strejčků umřel a poněvadž po něm žádných sirotků 
nezůstalo, ten grunth připadl na manželku jeho Hedviku, kterýž 
jest prodala Bartkovi Fryštatskému za summu 70 R. Závdanku při 
odevzdávce položil 4 R, ostatek platiti má po 4 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Klikavský a Jan Hanáček S.R.S.a N. 
   A jakož jest Hedvice, po svrchu psaném Blažkovi Strejčkovi 
zůstalé vdově, na tom gruntě (mimo přijetí těch 4 R závdanku) 
zaplacených peněz na posledních penězích k dobírání (po 
sražení 1 R, což jest při prodávání toho gruntu proděláno) 
ještě náleželo 33 R, z těch jest témuž Bartkovi Fryštatskému 
pustila 20 R. A tak již tu nic více jmíti nebude, kromě na 
posledních penězích 9 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký 
položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského 
peněz ročních 3 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Bartek 
Fryštacký položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba 
Holberského peněz ročních 2 R. 
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   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Bartek Fryštacký 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Holberského 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký 
položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jana Holberské[ho] 
2 R. 
   Ty přijal Martin Mráz, následující purgkmistr. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a vydáno Pavlovi Duličkovi 
na místě Alžběty manželky jeho 2 R. 
             f 173b 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních 
jeho po zemřetí Bartka Fryštackého aby ten grundt na další 
skázu nepřišel, prodán jest Jírovi Drašťovi jinak Kraholec za 
summu 70 zlm bez závdanku, placení ročně po 4 R, Ode[vzdán] 
z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti obecní i 
všeliké Jakub Vlášků a Jíra Moučka S.R.S.a N.R. Actum dne  
13. Januarii a[nno] ut s[upra]. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Jiřík Krahulec zemrouc Mates Hon 
ten grunt v té summě nadepsané 70 R ujal. A poněvadž týž grunt 
jako jinší vyhořel, jemu se polovici jako jiným vyhořelým 
upouští, totiž 35 R, ostatní summu platiti má počnouc [1]657 
po 4 R až do vyplnění. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti všelijaké Jakub 
Vlášek a Adam Rosi S.R.S.a N.R. 
 
   L[eta] Páně 1671 [dne] 20. Januarii za purgmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti Matyse Hona a 
manželky jeho Michal Jamný nahoře psaný grunt v tej summě 
ukúpil, v kterej Mates Hon jej koupený měl, totiž za 70 zlm, 
             f 174a 
ročně platiti jej povinen jest podobně po 4 zlm. A cokoliv na 
témž gruntě Mates Hon peněz [za] vystavení zaplaceného měl, to 
jest Michalovi Jamnému a sestrám Mandě, Zuzanně a Anně 
připadlo rovným dílem, summa vyplacených peněz na gruntě jest 
35 zlm. Odvádí se jemu a připisuje tenž grunt za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] za všeliké povinnosti panské i obecní a opravu 
gruntu Martin Jeřábek, Martin Fijala SRSaN. 
   Předních peněz na místě Jakuba Holberského náleží k obci 
35 zlm. 
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   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Michal Jamný položil za grunt svůj ut supra 
peněz 13 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
 
   Letha 1699 dne 12. Maii Michal Jamný položil za grunt ut 
supra k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři 
stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní zapůjčil deset 
rýnských, za které jsouce toho velmi pilná potřeba vypisuje se 
mu za zaplacené 15 zlm. 
   Ty přijal p[an] Johanes Dašický purgmistr. 
             f 174b 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času jsúce z gruntu ut supra 
ještě obci městskej na letha spláceti 19 zlm 15 gr, z takovej 
summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii 
na ruinu vyšel, upúští se třetí díl, totiž 6 zlm 15 gr. A 
k tomu hnedt ten den Václav Jamný, vlastní syn n[ebožtíka] 
Michala Jamného, pokládá při držaných posudcích totiž 1 zlm, 
ostatní summu bude povinen platiti na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1712 dne 22. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času jsouce na gruntě ut 
supra Václ[av] Jamný po svém neb[ožtíku] otci Michalovi Jamném 
již několik leth, aniž sobě ho připsaného nemajíce, k tomu 
majíce bratru svému Pavlovi a sestře Alžbětě za vystavení a za 
to, co j[eho] neb[ožtík] otec na tom gruntě vyplaceného měl, 
okrom dílu třetího na tohož Václava Jamného přijíti majícího  
6 zlm 5 gr alb, 
             f 175a 
spolu (však okrom svého třetího dílu) dvoum 33 zlm 20 gr. Však 
že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu 
vyšel, z tej summy se jemu upúští a oni tratiti povinni budú 
11 zlm 6 2/3 gr, ostatní summu totiž 22 zlm 13 1/3 gr od často 
psaného Pavla bratra svého a sestry Alžběty skúpil za hotových 
8 zlr, a tak již jim nic více spláceti povinen nebude. Grunt 
ale se jemu připisuje v summě tej, jak prv byl, totiž 70 zlm, 
totiž již zaplaceného bude mět 31 zlm 22 ½ gr, ostatní summu 
bude povinen platiti každoročně při držaných posudcích po  
3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Philiph Černý slíbili rukou 
svú vlastní a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Ještě k splaceníé náleží: 
   Obci městskej 12 zlm. 
   Ostatním tetkám Jamného, jak zápis v 2. listu ukazuje  
26 zlm 7 ½ gr. 
   [Summa] 38 zlm 7 gr 7 ½ den. 
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Přípis Jakuba Tománka 
 
   Letha Páně 1753 dne 14. Maii za purkmistra p[ana] Henricha 
Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních teho času jsouce 
držitelkyní Maryna Jamná po svém nebošt[íku] manželovi 
Václavovi Jamnému gruntu ut supra, jest takový po smrti nyní 
menovanej Maryny Jamnej jejímu synu Martinovi Jamnému 
haereditaris nomine připadl. Který grunt on Jakubovi Tománkovi 
ze vším právem majícím od starodávna za summu jedno sto 
rýnsk[ých] odprodal a pro sebe do svej smrti svobodné bydlení 
v tom domě, a sice mimo teho jednu komoru a chlév vyňal. Kdyby 
pak se srovnati nemohli, tak kupec prodavačovi za tou výminku 
deset rýnsk[ých] složiti povinen bude, přitom ty na tom domě 
podlužné verunkové peníze obci strážnickej patřící 12 zl 
mor[avských] kupec Jakub Tománek k zaplacení na sebe vzal. 
Pročeš se nadjmenovaný grunt Jakubovi Tománkovi z předepsanýma 
verunkama a výminkú za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu p[an] Martin Smaženka a p[an] 
Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 176a 
Přípis Tomáše Moščka 
 
   Leta Páně 1759 dne 8ho Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času pozůstalá vdova po 
nebošt[íku] Jakubovi Tománkovi Maryna Tománková jest grunt ut 
supra po svém nyní menovaném menželi Jakubovi Tománkovi ve 
dvúch stách rýnsk[ých] pojala a takový ze svej dobrej vůle 
z Tomášem Moščkem za jeho prohandlovala, kde Tomáš Mošček na 
svůj grunt vd[ově] Tománkovej jedno sto dvaceti osum 
rýnsk[ých] přidal. Pročeš se tento nadjmenovaný grunt Tomášovi 
Moščkovi z těma na něm podlužnýma verunkovýma 38 zl 
mor[avských] 7 gr alb 3 1/3 den za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenckých i městských p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Jann Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran sne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou)  
Na Újezdě No 415 
[1]789 syn Mart[in] Mošček, 1799 syn Jan Moštěk 
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                 f 181a 
19 Grunt Martina Kozáčkového 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 15 Matouš Šicha prodal grunth svůj 
Martinovi nahoře psanému za summu 80 R. 
   Na kderejž jest závdanku a jedny peníze roční vyplnil 14 R 
a mimo to od Matouše Šicha koupil, což jemu na tom gruntě 
náleželo 34 R, za kderéž jemu dal hotových 6 R. A tak ještě 
dopláceti zstává 32 R, ty má pokládati od letha [15]94 při 
Vánocích po 4 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item Václavovi Bakovskému předních peněz náleží 12 R. 
   Item Ance, manželce Jana Hrbka, jinak Nenechance též na 
posledních penězích náleží 20 R. 
   Rukojmě Jan Žamberskej, Martin Kašuba S.R.S.A N. 
             f 181b  
   Letha [15]94 položil Martin Kozáček za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Václavovi Bakovskýmu 4 R.    
   Letha [15]95 položil Martin Kozáček za grunth svůj 
Václavovi Bakovskému 4 R. 
   Letha [15]96 položil Martin Kozáček za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 4 R. 
   Ty přijal Václav Bakovský 4 R.  
   Leta [15]97 položil Martin Kozáček za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty přijala Anka, manželka Jana Hrbka. 
   Leta 1598 položil Martin Kozáček za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty přijala Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Kozáček za grunt 4 R. 
   Ty přijala Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Kozáček za grunt 4 R. 
   Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka přijala. 
   A tak grunt svůj zaplacený má. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnickýho prodali podsedek požár ut s[upr]a, 
zůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Kozáčkovi, Kryštofovi Tichýmu 
z Olomouce za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 
1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Macek Frýdecký, Macek Masař S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
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             f 182a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut sup[ra] položil Kryštof 
Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Kryštof 
Tichý položil s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kryštof 
Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kryštof 
Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
 
   Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového Kryštof 
Tichý prodal jest ten grunt Janovi Klikavskýmu za tu summu, 
jakž jej sám měl, totiž za 30 R bez závdanku, platiti má ročně 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Melichar Bohuslavský a Jíra Sedlecký SRSaN. 
   A jakož jest Kryštof Tichý na tom gruntě 25 R zaplaceného 
měl, takové peníze Janovi Klikavskému pustil. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth Melicharovi Bohuslavskému za 50 R. Závdanku dal Janovi 
Křehákovi 5 R. 
   NB. Toto nic neplatí. 
 
   Letha 1622 Jan Klikavský prodal tento podsedek Janovi 
Ptyňskému za summu 30 R. Závdanku dal 2 R, též skoupil od Jana 
Klikavského, což na tom gruntě sobě od Kryštofa Tichého 
puštěného měl 15 R, a tak jest dopláceti povinen 13 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Křehák 
přiženíce se k vdově po Janovi Ptyňským pozůstalé, prodal jest 
ten podsedek Melicharovi Bohuslavskému za 30 R. Závdanku dal 
jemu 4 R 15 gr, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Simeon Vítků a Martin Slováků S.R.S.a N. 
             f 182b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka peněz ročních 2 R. 
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   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Letha 1634 za purg[mistra[ Šimona Tesařového Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Letha 1635 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R. 
   Ten přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Melichar 
Bohuslavský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina 
Kozáčka 1 R, kteréž při právě zůstávají. 
 
   Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních 
Melichar Bohuslavský prodal grundt svůj Matesovi Honovi 
cihláři za summu 60 zlm. Závdanku dáti měl 6 zlm, nedal než  
2 zlm, pročež na místě 4 zlm odvésti má, co Melichar zaseděl 
volka do důchodů, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
sv[obodný]. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
panské i obecní Bartek Fryštacký, Bartoš Sečkář, za Melichara 
zase, že [se] z gruntů JHM hejbati nechce, nýbrž sobě 
zakoupení zase učiniti, ostali ut s[upra] SRSaNR. Actum letha 
ut s[upra]. 
             f 183a 
   Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Melichar 
Bohuslavský platí za grunt Havlovi Mořickému, kterýž žena jeho 
přijala Lida Křeháčka, totiž 1 zl mor[avský]. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho Tomáš Jeřábek nemajíce 
nadepsaného gruntu sobě odevzdanýho, nemohouce pro nemožnost 
svou všeliké povinnosti císařské i panské zapravovati, aby 
grunty panské nehynuly, pan purgkmistr a páni prodali týž 
grunt Václavovi Mekovi za su[mu] 30 zlm bez závdanku, placením 
po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Tomáš Fitzek 
a Martin Kořínek SRSVaN. 
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   Letha Páně 1695 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Mikuláše 
Šaška a spoluradních jeho z dovolením p[ana] hejtmana Václav 
Mega z důležitej příčiny nemožnosti své prodal ten grunt 
Jakubovi Smilovskému za summu 80 zlm. Závdanku jemu dal za 
vystavení 30 zlm, ostatní summu 50 zlm povinen bude platit 
k obci města Stráž[nice] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za zbejvání povinností jak cís[ařských], tak 
panských a obec[ních] p[an] Jo[han]es Dašický a p[an] 
Jo[han]es Hlubocký SRSVN, leta a dne ut supra. 
             f 183b 
   Letha Páně 1699 dne 18. Junii za purgmistra pana Johannesa 
Dašického a spoluradních téhož leta Jakub Smilovský jakožto 
držitel gr[untu] ut supra majíce 50 zlm k obci města 
Stráž[nice] področně platiti, takové peníze jsouce toho času 
obec velmi potřebná na zaplacení pana faráře str[ážnického], 
co na výplatu roli obecní zapůjčil, nadepsaný Jakub Smilovský 
skoupil za hotových 15 zlr. A tak se jemu za zaplacené táž 
summa, totiž 50 zlm, vypisuje a bude míti dům svůj zcela a 
zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se dne a 
leta ut s[upra]. Solutum. 
             f 184a 
   Letha Páně 1741 dne 27. Novembris za ouřadu 
purgkmistrovského poručeného ten čas pana Eliáše Grögera a 
spoluradních toho letha Tomáš Hrdlička předstoupil před ouřad 
purgmistrovský a se prohlásil, že svůj dům ležící vedle Marka 
Vávry svému pastornímu synovi Martinovi Stanislavovi za sto 
hotových rýnských odprodal. Vymiňuje sobě Tomáš Hrdlička 
vejměnek až do smrti veřtat, jestli by se srovnati mohli bez 
ouplatku, kdyby se ale porovnati nemohli, Martin Stanislav 
jemu za ten vejměnek 15 zlr povinen bude zaplatiti. Pročež 
Martinovi Stanislavovi za vlastní a dědičný nyní se připisuje 
a odevzdává. 
   Za rukojmě k vyplacení všech povinností dožádal sobě pana 
Eliáše Grögera a pana Václava Košvice radních. Stalo se die et 
anno ut supra. 
 
Přípis domu Martina Stanislava sub Nro 416 
 
   Leta Páně 1772 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupili pozůstalí 
nápadníci po neb[ožtíku] Martinovi Stanislavovi starému, oci 
svýmu, a ve vší slušnosti přednesli, 
             f 184b 
kterak oni ten na Oujezdě pozůstalý dům, ležící vedle Frantze 
Megy z vědomostí počestnost rady svému bratrovi Martinovi 
Stanislavovi za summu jedno sto štyricet rýnsk[ých] jsou 
popustili, však s tím dobrovolným dojednáním mezi sebú, aby 
pozůstalá vdova a respective matcocha Theresia v tom domě až 
do svej smrti světničku na dvoře svobodně užívala. Kdyby pak  
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ale ona vdova Theresa v tej vejmněnce skrze důležité příčiny 
aneb její hospodář obstáti nemohl, tenkráte on kupec Martin 
Stanislav k uvarování dálejšího zlého jí macoše 15 zlr 
zaplatiti, ona ale z toho domu naprotiv tomu se odstěhovati 
povina bude, tím spůsobem kdyby juž ona vdova Theresia se 
provdala, tenkráte tou výminku docela tratí a on hospodář těch 
15 zlr jí povinen nebude, dokavač by ale ona vdova v jich 
vejměnce bydlela, takovú na na svoji outratu spravovati se 
zavazuje. Pročež se jemu Martinovi Stanislavovi za jeho 
vlastní a volný i s tím na něm od starodávna majícím právem 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za za opravování gruntu, placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských povinností p[an] 
Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra u přítomnosti všech dědiců. 
   NB. Dne 28. Januarii [1]772 poněvač omylem Martina 
Stanislava ta vejměnka až do smrti se zaznamenala, pročež tuto 
se ad notem bere, že ona pozůstalá vdova Theresia ne až do 
smrti, nýbrž jen toliko na pět let svobodně užívati má. Kdyby 
ale v těch pěti rokoch jedna neb druhá strana se srovnat 
nemohla, tenkráte on hospodář jí vdově k ruce 15 zlr vyplatiti 
má. Stalo se u přítomnosti vejš nahoře psaných pánův. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 416 
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             f 191a 
20 Grunt Macka Drahotoušskýho 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 54 Kateřina, pozůstalá vdova po 
nebožt[íku] Janovu Hrubém, prodala podsedek svůj Matějovi 
Drahotouskému za summu 50 R. 
   Za kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 10 R 
a tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává 40 R. Na to 
jest zadržel do letha 1593 7 R a ostatek pokládati má od letha 
1594 při Vánocích po 4 R. 
   Ta summa zadržalé i s tím, což se ještě s téhož podsedku 
doplatiti má, náleží osobám těmto: 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Hrubého, totižto summa 
vejš psaná 40 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti Jeho 
Mi[l]osti Páně k témuž gruntu náležitých Matouš Šichů a Martin 
Málek R.S.A.N. 
             f 191b 
   Letha 1594 položil Macek napřed psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ten grunth se má prodati do štyř neděl a z závdanku roční 
peníze vzíti a to nepsáti. 
 
   Letha [15]96 grunth napřed psaný Macek Drahotouský prodal 
Danielovi Hrnčířovi za summu jmenovitě 50 R. Závdanku položiti 
má o svaté Trojici nejprve příští 6 R 7 ½ gr a ostatek platiti 
povinen bude od letha 1596 při Vánocích pořadně po 4 R až do 
vyplnění summy ut sup[ra]. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské 
Pavel Sova, Daniel Nedolevek, Jan Sládek S.R.S.N. 
   Letha nahoře psaného položil Daniel Hrnčíř nápadníkům, což 
na ně po Jírovi, si[rotku] nebož[tíka] Jana Hrubého, připadlo, 
jakž o tom v knihách sirotčích položeno najdeš, 10 R 7 ½ gr, a 
tot takto: závdanku 7 R 7 ½ gr a roční peníze též 4 R. 
   Leta [15]97 položil Daniel Hrnčíř za grunt peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty jsou vydány Pavlovi Holýmu a Martinovi Holých 
z Bředslavi. 
   Leta 1598 položil Daniel Hrnčíř za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty sou vydány Pavlovi Holýmu samému na díl jeho. Act[um] za 
předního konšela Jana Drabíka. 
                                                        f 192a 
   Letha 1599 za předního konšela Petra Kostického položil 
Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavi 
za g[runt] 4 R.                  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavě 
za grunt 4 R. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavě 
za grunt 2 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Daniel Hrnčíř za g[runt] Pavlovi Holýmu 2 R. 
   Zůstává ještě dopláceti od letha 1603 5 R 22 ½ gr. Ty 
náleží Martinovi Holýmu do Bředslavě, nebo Pavel Holý což mu 
náleželo, zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Daniel Hrnčíř za grunt Martinovi Holýmu do Bředslavě  
4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Daniel Hrnčíř za g[runt] 3 R. 
   Z toho zůstává za ouřadem Martinovi Holýmu do Břeclavi 1 R 
22 ½ gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha jinak 
Drahotoušského dáno 1 R 7 ½ gr. 
   Ten požár ut s[upr]a puštěn od pana ouředníka na placení po 
2 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Koželuha 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil 
Daniel Hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Koželuha 2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Koželuha 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Koželuha 2 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Koželuha 2 R. 
   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R  
2 ½ gr. 
   A tak má grunt zaplacený. 
 
        Pustý 
             f 192a 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed 
psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana 
Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Jírovi Matulovému za summu 50 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacký a Thomáš Chudý 
S.R.S.N. 
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   Letha 1644 po smrti Jíry Matule Šebestian Volný pojal sobě 
pozůstalou vdovu, kterémuž svrchu psaný grunt za summu svrchu 
psanou, totiž 40 zlm, prodán jest bez závdanku, placení rok po 
roce po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti JHM i 
obci Jan Polešák a Matouš Pavlíčků SRSaN. Stalo se za 
purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Šebesta 
Volný za gr[unt] svůj peněz 15 gr. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních poněvadž Šebesta Volný tak jako 
jiní vyhořel, jemu tím spůsobem se upouští a passiruje, 
totižto 24 R 22 gr 3 ½ den. 
 
   Letha Páně 1667 dne 5. Aprilis za purgkmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Šebesta Volný nemohouc 
pro nemožnost svůj toho gruntu postaviti, s poručení J.H.M. 
prodán jest ten grunt Pavlovi Kristoňovi 
             f 193a 
za summu 50 zlm bez závdanku, platiti jej povinen bude rok po 
roku po vyjití polhocení po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské i 
obecní pan Matouš Straka a Matouš Smutný S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Pavel Kristoň položil za grunt svůj ut supra 
peněz 15 gr. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Pavel Kristoň položil za grunt svůj ut supra 15 gr. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
 
   Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana Václava 
Žarůška a spoluradních jeho jakož Pavel Kristoň pro nemožnost 
toho gruntu i panských, c[ísařských] i obecních povinností 
zapravovati, takový grunt nemajíc na něm nic zaplaceného 
pustil jest Mikulášovi Kostkovi jinak Drábovi za prodajnú 
summu 40 zl mor[avských]. Za vystavení nějaké dal mu 3 zlm, 
placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a zapravování všelikých 
povinností Jakub Šoustal a Franc Čejka S.R.S.N., dne a leta ut 
s[upra]. 
   Platiti jest s[irotkům] n[ebožtíka] Šebesty Volného. 
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             f 193b 
   Letha Páně 1707 dne 13. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních téhož letha Kateřina Kostková, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Mikulášovi Kostkovi, od 
nepřátel rebelantů Uhrů zamordovaném, zůstajíc na gr[untu] ut 
s[upra] od rebelantů spáleném, však zase vystavěném, 
z douležitých potřeb prodala jej Martinovi Polčákovi za summu 
prodajnú 40 zlm. Namísto závdanku dal jí hotových třidcet 
rýnských a v desíti rýnských jí popustil dům na předměstí 
v počtu 25, což 40 zlm spolu učiní, které peníze za vystavení 
její toliko jí položil, těch pak 40 zlm platiti povinen bude 
k obci strážnickej každoročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností Martin 
Hovoranský a Frantz Gopalovský SRSVN. 
   NB. Excepti se činí, kdyby zatím ten gr[unt] Martinovi 
Polčákovi na prodej byl, tehdy děti po neb[ožtíku] Mikulášovi 
Kostkovi předek k tomu kupu míti, zač tehdáž prodán býti moci 
bude. 
             f 194a 
   Letha Páně 1713 dne 26. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Polčák grunt ut 
sup[ra] sobě připsaný, však že potomně zlého života se 
přichytil a jsouce zemským husarem od compagnie utekl a 
zbojstva se přichytil, kdežto mezi jinýma zlýma skutky 
Jakubovi Lejblovi jinak Senickému, Židu strážnickému, krám 
vylámal a jemu rozličnú a velikú škodu skrz krádež učinil, což 
když se na něj proneslo, Žid jmenovaný k statku jeho sáhil a 
dle práva usúzení dům jeho ut supra za fant vzal. Kterýžto dům 
poněvadž jmenovaný Martin Polčák ze zbojstva více se 
nenavrátil, nýbrž od zemských husarů zastřelen a následovně 
mrtvý rozštvrcen a na hranicích rozvěšen jest byl, jmenovaný 
Jakub Senický Markovi Vávrovi prodal za 40 zlm, tak jak on 
Marek Vávra  vlastní rukú jeho psanú quittantzi při 
purgkrechtě proukázal. Dle čehož grunt týž se jemu připisuje 
za vlastní a svobodný v summě hlavní 40 zlm, kterúžto summu 
bude povinen platiti obci městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 194b 
   Letha Páně 1725 dne 14. Augusti za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času po smrti držitele 
gruntu ut supra Marka Vávry připadl ten grunt synovi jeho 
Markovi a ten jej prodal švagrovi svému Martinovi Kaštanovi. A 
nemajíce jej ani jeden ani druhý připsaného, tenž Martin 
Kaštan prodal jej zase Matějovi Mikulkovi za hotových 31 zlm, 
s placením k tomu ostatní verunkovej summy 40 zlm obci 
městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Kterejžto grunt se jemu 
jmenovanému Matějovi Mikulkovi za vlastní bez všelikých reštů  
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až do 31. Decembris 1725, poněvadž až podtudt prodavač všechno 
k placení na sebe vzal. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayser a p[an] Jiřík Horný. Odevzdán jest jemu u 
přítomnostiobúch stran d[ne] a letha ut supra. Ostatní 
povinnosti prodavač na sebe vzal mimo contributzi. 
 
   Letha Páně 1746 dne 20. Februarii (nedopsáno). 
             f 195a 
Přípis France Tománka 
 
   Leta Páně 1747 dne 19ho Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Franc 
Tománek od Marka Vávry (kterej do Uher utekl) předepsaný dům 
se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových 
peněz osumdesáte pět rejnských. Pročež se jemu Francovi 
Tománkovi takový dům za vlastní a volný tuto připisuje a 
odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Gregr a p[an] Jozef Heisig. 
   Vejrunky (jak v předcházejícím přípisu stojí) se při 
posudcích spláceti budou. 
             f 195b 
Přípis Frantze Megy 
 
   Letha Páně 1771 dne 3. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času vstoupil do domu radního 
nahoře psaný Frantz Mega a ohlásil, kterak on od Frantze 
Tománka dům vedle Grůsky ležící za summu 180 zlr odkoupil, 
přitom slušně žádal, aby jemu Frantzovi Megovi ten dům spolu i 
s tím na něm od starodávna majícím právem pro pořadnost práv 
mněstských právně připsán byl. Na kteroušto slušnou žádost se 
jemu za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a mněstké povinnosti p[an] Joseph 
Horný a p[an] Karl Haberman. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Verunkovej summy k obci městskej po 2 zlm ročně spláceti 
povinen jest, jenž v summě dle zápisů předešlých vynáší 40 zl 
mor[avských]. 
             f 196a 
Tento přípis jest od slavného ouřadu vrchnostenského pod datum 
7. Marzi [1]788 roku povolený. 
 
Přípis Tomáša Megy 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezrušitedlný contract mezi Františkem Megou jakožto otcem 
stranou jednou, pak Tomášem Megou jakožto synem stranou druhou 
v příčině postoupení skrze prvního poslednímu jednoho domu a 
zní následovně: 
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   Za první nemohouce juž František Mega svůj dům při Grůsce 
vedle Martina Stanislava ležící potřebně opravovati, tím meněj 
opláceti, popoušťá takový synovi svému Tomášovi Megovi, tak 
aby on jej za vlastní, volný a dědičný sobě připsati dáti 
mohl. Však ale 
   Za druhé vymiňuje sobě otec jeho František Mega v témž domě 
až do smrti svej svobodné bydlení, tak aby on to, cokoliv by 
jemu líbiti se mohlo, chovati si mohl. Naprotiv tomu 
   Za třetí on Tomáš Mega přislibuje otcovi svému všecku lásku 
a poslušenství synovské až do smrti jeho zachovati. 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a nejináče jest, neuměje obě stránky 
psáti dožádali obecního písaře městského, aby on jména jejich 
podepsal, při kterých oni 
             f 196b 
jejich vlastníma rukama křížky učinili a dvouch svědků, totiš 
Jana Šmida a Františka Blahy, však jim beze škody, 
k společnému podpisu schválně sou dožádali. Jenž se stalo 
v Strážnici dne 7ho Martii [1]788. 
   S tím tehdy dyž contract tento dokonalý a za slušný 
z čistej dobrej vůle Františka a Tomáše Megy zachází a on 
nynější hospodář Tomáš Mega tu summu verunkových peněz 40 zl 
mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení na sebe přijímá, se jemu za vlastní, volný a 
dědičný od ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a 
odevzdává. 
   Jenž se stalo v městě Strážnici dne 8ho Martii [1]788. 
   Nota. Poněvadž na témž domě dluh p[e]r 40 zlm se vynachází, 
techdy takový on Tomáš Mega taky k zaplacení dobrovolně na 
sebe přijímá. 
          Karl Svoboda 
          gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 150 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Sig. Straßnitz am 27ten Aug[usti] 1802. Ignatz Prat, 
Gruntbuch Besitz. 
   Diese 150 Fr sind laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o 
[1]795 folio 105 bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 23e Martii [1]811. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 417 na Újezdě syn Jos[ef] Mega 1808, 1813 tato polovice Jan 
Hrachovský  
druhá ½ bratr Václ[av] M[ega], 1814 byla tato polov[ice] 
prodána Jos[efu] Neuman[novi] 
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             f 201a 
21 Grunt pana Zigkmunda Ahníka 
 
   Jest zaplacenej a svobodnej. 
                 
   Letha [15]96 vysoce urozený pán pan Jan Jetřich z Žerotína 
prodal podsedek po nebožtíku Sikmundovi Ahníkovi zůstalý 
z zahradou, kteráž při témž podsedku jest, též i z dřívím a 
některými svršky, tolikéž se třema čtvrtmi roli a s zahradou 
štěpovou pod touž rolí ležící, též i z loučkou na Velkej, 
tolikéž i z druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce 
Mikolášovi Hrdému za summu 830 R. 
   Závdanku Mikoláš Hrdý hned při odevzdávce položil 300 R, 
takovej závdanek jest všecken na dluhy ne[božtíka] pana Ahníka 
vydán jest. A tak ostatek Mikoláš Hrdý od letha [15]96 při 
Vánocích dopláceti má pořadně po 100 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jakub 
Bernart, Pavel Hejnej, Nikl Plob, Daniel Slováčků S.R.S.N. 
   Z té nahoře psané summy, kterúž Mikuláš Hrdý dopláceti má, 
tyto dluhy se splatiti mají: 
   Holomkovi Židu 50 R dáno. 
   Na zbor strážnický 50 R dáno. 
   Na kostel strážnický 30 R dáno. 
   Na špitál strážnický 15 R dáno. 
   Maruše dívce 50 R dáno. 
   Tvrdoňovi do Vrbky za maso 5 R dáno. 
             f 201b 
   Jeho Mi[l]osti Pánu náleží ostatní summa po splacení dluhů 
330 R. 
   Ty Jeho Mi[l]ost Pán ráčil odvésti s[irotkům] n[ebožtíka] 
Matouše Urbanového na splacení vinohradu v Štamfátě. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Hrdý za podsedek svůj peněz 
ročních 100 R. 
   Z toho zaplaceno Holomkovi Židu 50 R. 
   Maruše dívce dáno 10 R. 
   Markovi Tvrdoňovi 5 R. 
   Na zbor dáno 17 R 15 gr. 
   Na kostel dáno 17 R 15  gr. 
   Letha [15]97 položil Mikuláš Hrdý za statek napřed psaný 
100 R. 
   Z toho dáno na zbor 50 R. 
   Leta 1598 položil Mikuláš Hrdý za podsedek svrchu psaný  
100 R. 
   Z toho dáno na kostel podli poručenst[ví] 30 R. 
   Na špitál též podli kšaftu dáno 15 R. 
   Maruši děvce ostatek dodáno 30 R. 
   A na sirotky n[ebožtíka] Matouše Urbanového 25 R. 
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
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   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuláš Hrdý za statek napřed psaný 100 R. 
   Ty přijal Tomáš Graus purgkmistr na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matouše Urbanového podli odovdu od J.M. Pána. 
 
   Letha 1600 za fojta Tobiáše Strejčkového a předního konšela 
Tobiáše Náhlého z poručení Jeho [Mil]osti Páně poručníkův 
Mikuláš Hrdý prodal podsedek ut s[upr]a ze třemi čtvrti roli 
v Sedlským poli, z zahradou pod roli štěpnou, z loučkou na 
Veliké, z druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce a jiným 
k tomu od starodávna příslušenstvím urozenému panu 
             f 202a 
Hynkovi Miňovskému z Lazník za summu 1100 R. Závdanku pan 
Hynek Mikulášovi Hrdýmu položil 400 R a ostatek platiti má při 
každých Vánocích od letha 1600 po 100 R. Odevzdáno to všecko 
p[anu] Hynkovi Miňovskýmu za volné a svobodné. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan 
Sýkora, Jíra Rivola, Martin Foltýnů, Eliáš Sokol krejčí, Jiřík 
Hájek, Ozvald Kejčí, Blažek z Oujezda, Jakub Holbarský, Tomáš 
Zedníček, Jíra Kovář, Matouš Kovář, Mikuláš Hrdý. A pan Hynek 
Miňovský těm rukojmím podstavuje všecken svůj statek, že by to 
rukojemství žádné škody ani těžkosti míti nebudou S.S.S.R. 
   Též k tomu podsedku jest louka jedna slove na Veliké, která 
jest n[ebožtíku] Janovi Kučerovi do Bobalova ve 100 R 
zastavena. Bude-li ji chtíti p[an] Hynek vyplatiti, to při 
vuoli jeho zuostává. Ac[tum] ut s[upr]a. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
p[an] Hynek Miňovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matouše Urbanového 100 R. 
   
   Letha 1601 v pondělí po svatým Jakubu apoštolu Páně za 
fojta Tobiáše Strejčkového a předního konšela Pavla 
Macháčkového urozený pan Hynek Miňovský z Lazník oddává ten 
grunt ze třeti čtvrtěmi roli v Sedlským poli, z zahradou 
štěpovou pod rolí, z loučkou na Veliké, z druhou loučkou pod 
Tlustou horou na Trnůvce a jiným k tomu gruntu příslušenstvím 
urozené paní Mandaleně Hřivínce u Oujezda, paní manželce své 
milé, i všemi dítkami jejími, kteréž jim společně Pán Buoh 
dáti ráčil. Jestliže by pak pana Hynka Miňovského Pán Buoh 
prostředkem smrti z tohoto světa povolati ráčil prve nežli ji 
paní Mandalenu Hřivínku manželku jeho, aby svrchu psaný  grunt 
s tím se vším nahoře psaným příslušenství[m] jí a dítkám jejím 
od p[ana] Hynka Miňovskýho zplozeným v tom žádný z bratřích, 
strejců ani erbův a přátel jeho, ani žádný živý člověk 
             f 202b 
nižádným právem ani jakým vymyšleným spůsobem překážky žádné 
činěno nebylo, ale často psaná p[aní] Mandalena Hřivínka  
z dítkami svými volně a svobodně užívala nic jináče, nežli 
jako svého vlastní podle vuole a libosti své. Tím pak svrchu 
psaný grunt p[an] Hynek Miňovský dal jest paní Mandaleně 
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Hřivínce manželce své místo věna jejího. Za kterýžto grunt pan 
Hynek Miňovský platiti a jej očišťovati povinen bude pod tím 
rukojemstvím nahoře psaným. 
   Stal se tento zápis z dovolením pana Jana Skřičkovského 
z Pozdětína, ouředníka na Strážnici, u přítomnosti obou stran 
letha a dne nahoře psaného. 
 
   Letha ut s[upr]a urozený pan Hynek Miňovský z Lazník dlužen 
jest dluhu pravého a spravedlivého je[mu] půjčeného urozenému 
panu Václavovi Molovi z Modřelic a na dvoře svobodném při 
městě Lipníku a erbům jeho summy 300 R. Kteroužto summu 
povinen bude pan Hynek Miňovský nadepsané[mu] panu Václavovi 
Molovi neb erbům jeho zaplatiti přede všemi jinými svými 
věřiteli z závdanku, když by tento statek svrchu psaný prodal 
a to bez ouroku.  
   Stal se tento zápis u přítomnosti paní Mandaleny Hřivínky 
manželky jeho a z jistým dovolením jejím. Act[um] za fojta 
Tobiáše Strejčkového v pondělí před Obětováním Panny Marie 
letha 1601. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového urozený 
pan Hynek Miňovský z Lazník s dovolením paní Mandaleny 
Hřivínky z Oujezda manželky své prodal jest podsedek ut 
s[upr]a ze třemi čtvrti roli v Sedlským poli, s polovicí 
osetím, s zahradou štěpovou pod rolí, s loučkou na Velké, 
s druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce a jiným k tomu 
příslušenstvím Mikulášovi Hrdýmu za summu 1100 R. Závdanku 
položil 500 R, z toho dáno panu Václavovi Molovi dluhu za pana 
Hynka Miňovského 300 R a pan Hynek Miňovský vzal 200 R, 
ostatek platiti 
             f 203a 
má od letha 1602 po 100 R při každých Vánocích. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně 
Thobiáš Strejčků, Bartoš Biskupický, Adam Travnický.    
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Mikuláš Hrdý ostatek za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Mathouše Urbanového 30 R. 
   Z toho dáno Absolonovi Mužíkovi do Hradiště nápadu po 
Janovi n[ebožtíka] Mathouše Urbanového 7 R 15 gr a Václavovi 
Mathouše Urbanového dílu jeho i po témž Janovi, bratru jeho 
zemřelém 22 ½ R. 
   Zuostává se ještě těm sirotkom n[ebožtíka] Matouše 
Urbanového doplniti 75 R. 
   Ty peníze Mikuláš Hrdý povinen byl s[irotkům] n[ebožtíka] 
Mathouše Urbanového vyplniti, kteréž se z jeho statku 
zaplatiti mají. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Mikuláš Hrdý prodal tento podsedek panu Hendrichovi Flancovi 
za summu 551 R. Na to jemu dal peněz hotových 75 R, podsedek 
zaplacený v Německé ulici v 150 R, na mlýně Dolním lipovským 
odvedl jemu, což zaplacených měl 326 R. 
   A tak pan Hendrich Flanc má ten podsedek zouplna a docela 
zaplacený a za volný i svobodný odevzdaný. Stalo se letha a 
dne ut s[upr]a. 
             f 203b 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového a 
spoluradních jeho urozený pan Franc Volf Jordan z Klausenburku 
majíc od urozeného pana Joachyma Vi[l]helma Flance z Firadu 
jakožto pana ujce svého zmocnění sekrytové a podpisem ruky 
vlastní ztvrzený na dům i z tou štvrtí roli, urozený pan 
Joachym Vilhelm Flanc prodal jest urozený paní Bohunce 
Grozovně, rozené Čačkovně z Herndorfu, erbům a potomkům jejím 
za summu 500 R. Závdanku položila paní Bohunka, kterýž p[an] 
Joachym Vilhelm Flanc přijal 40 R. 
   Item poněvadž urozená paní Eliška Doudlebská z Doudleb toho 
gruntu v držení byla, techdy jeden vejrunk za grunt položila, 
kterýž do summy prodejnej potažen bejti má, totiž 20 R. 
Ostatek summy, kteréž se nalézá na gruntě 384 R a na roli  
56 R, paní Bohunka aneb erbové a potomkové její platiti mají 
každoročně při posudcích za gr[unt] summovně po 16 R a za roli 
do města Hradiště Mikulášovi Rukohlavému tolikéž každoročně po 
4 R. Odevzdán jak grunt, tak roli paní Bohunce Grozovně za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení urozený p[an] Franc Volf 
Jordan a urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína SRSAN. Actum 
letha a dne ut s[upr]a. 
             f 204a 
   Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového urozená paní 
Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za 
gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních vejrunkových 20 R. 
   Ty přijal urozený p[an] Franc Volf Jordan z Klausenburku na 
místě urozeného pana Joachyma Vi[l]helma Flance z Firadu, pana 
ujce svého, za rokh ut s[upra. 
   Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní 
Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položil za 
gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 12 R. 
   Ty přijal urozený pan Franc Wolf Jordan z Klausenburku na 
místě urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, pana 
ujce svého, za rokh ut s[upr]a. 
   Item položila Mikulášovi Rukohlavému do Hradiště za roli po 
dvakráte všeho 12 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní 
Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za 
gr[unt] peněz ročních 60 R. 
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   Ty přijal urozený p[an] Franc Volf Jordan z Klausenburku na 
místě urozeného p[ana] Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, 
p[ana] ujce svého, za rokh ut s[upr]a. 
   Item za roli Mikulášovi Rukohlavému do Hradiště položila  
6 R. 
             f 204b 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená p[aní] 
Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za 
gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 16 R. 
   Ty přijal urozený pan Franc Volf Jordan z Klausenburgku na 
místě urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, p[ana] 
ujce svého, ut s[upr]a. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy urozená paní 
Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, majíc ještě na 
domě svém področně splacovati summy 276 R urozenému p[anu] 
Franc[ovi] Volfovi Jordanovi z Klausenburgku na místě 
urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu jakožto pana 
ujce jeho, takové peníze p[aní] Bohunka skoupila jest na sobě 
a domě svém a podle smlouvy přátelské a dobrovolné za touž 
summu ut s[upr]a položila jest p[anu] Franc[ovi] Volfovi 
Jordanovi peněz hotových 60 R, kteréž p[an] Franc Volf Jordan 
k sobě přijal.  
   A tak p[an] Franc Volf Jordan, tolikéž i pana Joachyma 
Vilhelma Flance z Firadu erbové aneb potomkové na tom domě nic 
víceji k dobírání nemají a p[aní] Bohunka Grozovna, rozená 
Čačkovna z Herndorfu, má ten dům zaplacený a žádnému 
             f 205a 
v ničemž nezávadný. Stalo se v příbytku p[ana] Martina Jankhy 
u přítomnosti urozeného pana Albrechta Grosa z Grosendorfu, 
p[ana] manžela p[aní] Bohunky ut s[upr]a, p[ana] Jiříka 
Prašťkova, p[ana] Simeona Vítkového, p[ana] Jana Šlechty, 
p[ana] Martina Glogovskýho a Václava Purgkrábka písaře radního 
dne 20. Febr[uarii] a[nno] 1637. 
 
   Ich Joanna Francisca Prisca von Magnis, Gräffin zu 
Straßnitz, geborne Pergerin von Perg etc, urkunde unnd bekenne 
hiemit für mier, meine Lieben und nach keinenen: 
   Ilemnart an Heut Zue endtgesetzem dato zwischen Ihre Gnaden 
Herrn Herrn Frantzen, der Heil. Röm. Reichs Graffen Zue 
Straßnitz, Freiherrn von Magni, Ritters Röm. Kais. Majest.  
würckliches Hoff Kriegs Rath und General Feldt Marschall 
Leuttenant etc., Meinem Hertzliebtes Herrn Gamahlen, für sich 
dan euch anstadt meiner und tenser Beider Immodiaet Erben an 
Ainem, und dessen Secretario Gotfrid Waldorff am andern Theil, 
aine gewisse auch unwiederruffliche und Rechts verbindliche 
Berednus auffgeruht und darinnen unter andern Versehen worden, 
daß wan der zwischen ermelten Secretario und der Edlen Viel 
Ehren tugendtreichen Jungfrauen Joanna Fransisca Elisabeth 
Nietnerin von Mörssbrug als meiner Lieben Göbl, sich eraignen 
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der Heürath vermittele Beüstand dess Alherhöchsten zu 
Ehrlicher Copulation jetz besagter beider Perssonen würcklich 
Gerathen würde, als dan Ich ermelter Jungfrauen seiner dess 
Waldorffs künfftiger Braut und Ehewürthin Zu Bezeugung dess 
jenigen wohlge fallers so obwohlgedachter mein Herr Gamahl 
unnd 
             f 205b 
Ich an gegenwertigem durch Uns selbst wohlmeinendt und 
treülich Veranlasten Heürath tragen und haben würden den 
jenigen freien Hoff, welchen vorhin weglandt Herr Krauß und 
nach deßen abstorben seine hinderlaßene Wittib Innen gehabt, 
Ich aber anjetzo Kauffluh an mich Gebraucht und aigenthumblut 
posidire sampt allen pertientien zugehörungen, immuniteten 
Recht und Gerechtigkeiten auch Laut Inuentarii dabey 
befindlichem und Mir zuegöherigen Vuhr angebauten Treid unnd 
fahrnußen allermaßen Ich seliben Hoff auch genoßen und anjetzo 
in bestandt Ubergen, verchren Schenken und donieren wollen. 
Und nun durch Schickung der Almächtigen und Vermittele dern 
hierzu erbettene Beyder seite Herrn Beystemen es mit erwehntem 
Heürath dahin Gedigen, dass sich Beyde Perßonen in Ehrliche 
Verlubniß und hieß zu deß Pristers Händen eingelassen Haben 
und dahero an folgender Ehlicher Copulation ferners 
Verhoffentlich nun mehr kein Zweiffel zusetzen. Alß habe zu 
erfüllung obbedeuter meiner Obligation und Versprechen, auch 
auß freükührlichem Gutem willen und wohlbedacht samb wie nitt 
weiniger mit Vorwissen und Consens obwohlernentes meines Herrn 
Ehegemahls jetztbesagten freyen Hoff sampt allen darzu 
Gehörigen Recht und Gerechtigkeiten immuniteten und freyheiten 
mit and neben denen hierzu Benötigten Documenten, auch laut 
Inuentarii debey befindlichen ind mir Zue Gehörigem Viehe, 
angebautem Traide und fahrnussen und wie Ich diesen Hoff 
selbst possedirt und Genossen in Krafft  
             f 206a 
Gegenwertiges Brieff verschenckt und doniert obgedachter 
Jungfrauen Joanne Francisca Elisabeth Nietnerin und deroselben 
Erben und Nachkhommen thue solches auch hiemit in Krafft 
dieses in der allerbeständigster Form und Weiß alß Wohl nach 
denen geschriebenen allgemeinen Rechten, als dießes 
Marggraffthumbs Mähren üblichen Statuten beschehen solle, kan 
oder mag, also und der gestalt, daß nach denes mehrwohlerwente 
Jungfrau Nietnerin mit obbgesagten meines Gemahls Secretario 
Ihrer aber der Jungfrauen Breütigamb, nach dem Gebraich der 
Christlichen Catholisches Kirchen Ehelich copuliert sein 
wirdt, also dan die selbe sichermeltes freyen Hoff als Ihres 
Aigenthumbs anmassen nitt dernselben frey und nach ihrem 
wohlgefalten Thuen und Handlen, auch Verkhauffen, Versetzen, 
Vertnischen, Vertestiren und Anderwernig Verbringen möge, doch 
das solches alles mit außdrücklichem Consens oder Ernwilligung 
meiner oder meines Herrn Gemahls, auch unserer Erben Beschehes 
oder im Widrigen Krafftloß und nichtig sein solle. Und Weilen 
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Übrigen ich mehrbesagten Freyen Hoff von Weylandt deß 
verstorbenen Herrn Kraußen hinderlaßenen Wittib erkhaufft hie 
bey aber der Bezahlung Halber Terminen außgesetzt worden, 
welche ich biß dato nit vollig entricht habe, sondern 
auferwehnten Hoff als Ihr der Frawen Verkaufferin 
contituierter Hypotheca noch hafften, so Ubernehme die 
Bezahlung solcher Terminen auch auf mich, meine Erben und 
Nachkommen, also und der Gestalt, daß mehrerwehnte Jungfraw 
Donatoria, deroselben Erben und Nachkommen diß stals 
unangefochten Verblieben sonders diesen Ihr von mir 
verschencken Freyen Hoff ohne jemander Verhindernus oder 
Einerage, ruhig und unpesturbirt Genissen, aber wieder 
vrchoffen sich etwas der gleiches es hette nun von wegen 
dieser ruckständiger Terminen oder anderswoher    
             f 206b 
seine Ursach eraignen und sie Jungfrau Donatoria oder dere 
Erben und Nachkommen angefochten oder auch in Schaden 
gebraucht wurde Ich meine Erben und Nachkommen diß Orthe Zu 
vertreten reclich Zuegewören und sonsten aller Zuthun schuldig 
sein sollen und wollen was zu einer beständiger Wollziehungh 
dießer meiner aufrichtig und Wohlgemeinter Intension Gedeygen 
oder Gelanden mag. Wargegen mich meine Erben oder Nachkhommen  
keine auch so gar die in den Gemainen Rechten und den Statuen 
dießes Marggraffthumbs Mähren dem wedblichen Geschlecht Zum 
besten, sonst heilsamlich vergönte und erlaubte Exceptiones 
Indulta et Priuilegia benendtlich Exceptio Senatus Consulti 
Vellejani Laesionis Simultati Contractus aut Donationis in 
officiosa alß welchen ich hiemit sampst und besonders auch 
wohterinder sollenissime reninciire haben will schützen noch 
schürmen, oder Zue ainigem Behueff gedeygen sollen, wardurch 
dieße meine willkürliche auch wohlbedachte sambt worgenommene 
Donation wenbgestossen oder Ihrer würcklichkedt frustrire 
werden mögte.  
   Alles zetrewlich ond ohne Gefährde. Zue mehrerer 
Bekrefftigung deßen hab ich mich Aigenhändig Underschreiben. 
   So geschehen Strassnitz bey Zeit deß Burgermeisters Georgen 
Praštěk und dern Raths verwandten am Tag der gedachtniß beyder 
Heyligen Aposteln Petri und Pauli im Jahre nach Christi 
Geburth Ain Tausendt Sechs Hundert Zway unf Funfftig. 
     
   Nyní Grusovský, milost[ivé] vrchnosti patřící dvůr. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 418 
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22 Grunth Daniele Skuteckého 
 
   Letha Páně 1594 vejš psanej Daniel má podsedek svůj od Jana 
Špačka koupenej za summu hotovou 40 R. 
   A tak žádnému za něj nic dlužen nejni. 
 
   Leta Páně 1597 Daniel Skutecký prodal grunt svůj vejš psaný 
Martinovi Mezřicskýmu za hotovou summu 41 R 15 gr. 
   A tak jej zouplna zaplatil. 
   Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel 
Macháčků, Dobiáš Náhlý, Jiřík Hájek S.R.S.A N.R.       
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Chládek, náměstek Martina Mezeřickýho, prodal podsedek ut 
s[upr]a Šimkovi Ležnickýmu za summu 20 R bez závdanku, platiti 
má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexander Smolinský a Kryštof Tichý z Olomouce 
S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Šimek Ležnický za podsedek Václavovi Chládkovi, náměstku 
neb[ožtíka] Martina Mezeřickýho 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek 
Ležnickej za podsedek Vácslavovi Chládkovi, náměstku 
n[ebožtíka] Martina Mezeřicského 2 R. 
             f 211b 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek 
Ležnickej prodal týž podsedek svůj podle pana Flance ležící 
kromě toho, což prve p[anu] Flancovi od toho podsedku 
odprodal, Jírovi Kratochvílovi hrnčíři za summu 36 R. Závdanku 
dal týž Jíra 12 R, platiti má rok po roce po 4 R, letha 1611 
má položiti 3 R a potom po 4 R až do vyplnění summy svrchu 
psaný. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Faber a Daniel Koníček S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jíra Kratochvíle za gr[unt] Vácslavovi Chládkovi, náměstku 
n[ebožtíka] Martina Mezeřicského 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Kratochvíle za g[runt] 4 R. 
   Přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mezřického 2 R 
a Šimek Ležnický přijal 2 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Jíra 
Kratochvíle prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Luňanovi za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od 
letha 1613 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Stanislav Šidlovský, Matouš Bzenecký S.R.S.a N. 
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   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Luňana za podsedek 4 R. 
   Z toho vzal Šimek Ležnický 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mezřickýho 2 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Luňana majíc 
tento podsedek, na kterýž mu byl Bartholoměj Šlechta peněz na 
závdanek položil, koupený, i nemajíce mu odkud takového 
závdanku navrátiti, Bartholoměj Šlechta k tomu podsedku sáhl, 
kterýžto zase prodal Oldřichovi Sokovi za summu 50 R. Závdanku 
jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Voldřich Jistunk, Beneš Zedník, Jiřík Zedník, 
Zachariáš Nožíř SRSN. 
   Václav Chládek prodal jest na tomto podsedku předních peněz 
obci předměstské 14 R za hotových 4 R a 4 gr. 
             f 212a 
   Ještě pak mimo ty peníze zaprodané náležeti bude Václavovi 
Chládkovi 9 R, Bartholomějovi Šlechtovi 9 R. 
   Letha ut s[upr]a položil Oldřich Sok za g[runt] svůj 4 R. 
   Z toho vzal Šimek Ležnický 2 R. 
   A ouřad k obci skoupených 2 R.    
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Oldřich Sok 
za grunth položil 4 R. 
   Z toho přijali ouřad předměstský 2 R. 
   A Šimek Ležnický přijal též 2 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Voldřich 
Sok zedník prodal podsedek svůj na Oujezdě Zachariášovi 
Ambstlerovi nožíři za summu 65 R. Závdanku dal jemu při 
odevzdávce 23 R, platiti jej má počna při posudku leta 1616 po 
4 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i 
obecní Honz Kotlář a Jan Ďulička SRSN. 
  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Zachariáš 
Ambstler nožíř prodal ten podsedek Pavlovi Maršovi 
Prostějovskému za 65 R. Závdanku dal 23 R, platiti má ročně po 
4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Černikovský kolář, Tomáš Prostějovský a Jan 
Bartošů SRSaN. 
   A jakož Zachariáš Ambstler měl na tomto gr[untu] 
zaplaceného 4 R, ty jest Pavlovi Maršovi pustil. 
 
        Pustý 
 
   NB. Z tohoto gruntu do statku nebo[žtíka] Martina 
Mezřického převzato jest peněz 4 R. Ty když navrátí se, budou 
náležeti obci. 
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   Letha 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového z poručení 
p[ana] ouředníka týž purgkmistr spolu z svými radními prodali 
tento podsedek, po nebo[žtíku] Pavlovi Maršovi zůstalý, 
Matoušovi Bartoně Němce jinak Španhelovi za 43 R bez závdanku, 
platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Melichar Bohuslavský a Lukáš Mečíř S.R.S.a N. 
   Z toho náležeti bude: 
   Obci předměstské (mimo těch 4 R, kteréž se mají z statku 
n[ebožtíka] Martina Mezřického navrátiti) předních peněz 6 R. 
   Jírovi Kratochvílovi 10 R. 
   Nápadníkům Bartoloměje Šlechty 8 R. 
   Janovi Luňanovi 4 R. 
   Oldřichovi Sokovi zedníkovi 15 R. 
             f 212b 
   Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty Mathouš Španiel 
prodal gr[unt] svůj Daňkovi Janíkovi za 46 R. Závdanku dal 
jemu 3 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Bystřicský a Jíra Koláčků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho ukoupil Václav Střílecký zase téhož gruntu po zemřití 
Daňka Janíčka [od] pozůstalý vdovy jeho v tej summě, jak 
nahoře psáno, totiž 46 R a co n[ebožtík] na něm zaplatil těch 
3 R, jest jemu místo závdanku vypsán, placením ročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svob[odný]. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i 
obecní Václav Bystřický a Jakub Vlášek SRSaN. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho jest zvrchu psaný grunt zase Václav Střílecký zaprodal 
Jakubovi Vláškovi za summu 46 R a ty tři R, který na něm 
zaplatil, jest jemu jemu na siroty pustil, placením poročně po 
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaký povinnosti 
panské a obecné Václav Bystřický a Melichar Bohuslavský SRSaN. 
   Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
s[polu] r[adních] Jakub Vlášek vyhoříc, podle poručení 
vrchnosti mimo ty 3 R, co jemu místo závdanku puštěné jsou, 
polovici se upouští a vypisuje, totižto 21 R 15 gr. 
 
   Leta Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Jakub Vlášek z gruntův J.H.M. zběhl, pan 
purgkmistr a páni prodali sou ten grunth ut supra Martinovi 
Kořínkovi za summu 40 R 
             f 213a 
bez závdanku, platiti jej má počna roku 1658 při každých 
posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Havel Smolka a Jan Svrčina SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka 
Martina Kořínka ten grunt na největší ruinu a spoustku jest 
přišel. Aby pak všeliké povinnosti jak JHM panské i obecní 
nehynuly a grunt zase k zvelebení přijíti mohl, J[ejich] 
O[patrnosti] p[áni] pan purgkmistr a páni radní prodali ten 
grunt Matoušovi Šoustalovi v summě 40 zlm bez závdanku, 
placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Frantz Kuča a Matěj Matějků SRSRaN. 
 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana 
Václava Žarůška a spolu ouřadem jeho jakož nadepsaný Matouš 
Šoustal na gruntě ut s[upra] nic nezvelebil, tehdy puštěn jest 
zase, aby povinnosti všeliké nehynuly a grunt zveleben byl, 
Ondřejovi Floriánovi za touž summu, jak jej předek jeho měl, 
za 40 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl 
mor[avských]. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství, vystavení gruntu a všeliké 
povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Franc Čejka a 
Michal Jamný dne a leta ut s[upra]. Náleží k obci. 
   Letha Páně 1689 položil Ondřej Florian za grunt svůj k opci 
v čas rathouze stavění 1 zlm, za který se jemu vypisuje 2 zlm. 
             f 213b 
   Leta 1699 dne 12. Junii Ondřej Florian položil za gr[unt] 
svůj ut sup[ra] k obci města 3 zlm, za které se jemu vypisuje 
4 zlm 10 gr. 
   Ty přijal Jan Dašický purgmistr. 
   Leta 1702 dne 30. Januarii za purg[mistra] p[ana] Jana 
Dašického Ondřej Florian položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské 3 zlm, za které se jemu vypisuje 4 R 20 gr. 
 
   Letha Páně 1717 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana] 
Mathysa Anderle a spoluradních Maryna, pozůstalá vd[ova] po 
nebošt[íku] Jana Slabého, držitele toho gruntu po Ondřej[ovi] 
Florianovi, který jemu připsaný nebyl, prodala Francovi 
Kázalovi za 29 zlr 30 kr. Však přitom sobě vymínila  jednu 
světničku, v kterej by zůstati mohla až do smrti, kdyby pak se 
vdala, tehdy v ní vícej zdržaná bejti nemá. Naproti tomu zase 
od 1714 roku zaplatit contrib[uci] na sebe bere a takový 
zaplatiti povinný bude Franc Kázal a každoročně na tu vejž 
jmenovanú summu těch 29 zlm 30 kr k obci po 2 zlm platiti 
bude. [Odevzdán] za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za dobrý hospodářství a vystavení gruntu a všeliké 
povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Václav Korotin 
a Andres Weiner dne a leta ut supra. 
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             f 214a 
   Letha Páně 1723 dne 29. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut 
supra Frantz Causalius a zajdouce k svým přátelům 
nenavracujíce [se] již přes půltřetího roku, takový pro 
nemožnost svou v placení povinností prodala manželka jeho Anna 
Janovi Ševčíkovi, příchozímu ze Sleska, za hotových 13 zlr. 
Z kterýchžto na contributzi za rok 1723, která ještě šacována 
není, za sebú zanechal, ostatní všechny jiné povinnosti Jan 
Ševčík teprv od dne zápisu k placení na sebe vzal, toliko tu 
contributzi za 1723 sám již zaplatiti celú, cokoliv přijde, 
povinen bude. Přitom výminku sobě prodavatelkyně, aby v tej 
světničce na dvoře (spolu ze svým manželem, kdyby se navrátil) 
volné a svobodné obydlí bez všeho platu a zbývání povinností 
měla do svej a manžela svého smrti, toliko že jak daleko ten 
výměnek obsahuje, že ona sama sobě popravovati na svůj náklad 
povinna bude. Kdyby pak tam při sobě hofera jmíti chtěla, 
tehdy polovici platu od něho ona a druhú polovici kupec užíti 
mají a tehdáž taky obaspolně jak 
             f 214b 
kupec, tak i prodavačka týž výměnek opravovati povinni budú. 
Pročež když obaspolně se tak dobrovolně domluvili, týž grunt 
se jmenovanému Janovi Ševčíkovi připisuje a odevzdává za 
vlastní, placení ostatní verunkovej summy 29 zlm obci městskej 
při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis domu Šebestiana Schmida 
 
   Letha Páně 1754 dne 5ho Februa[rii] za purgkmistra p[ana] 
Jozefa Duraye koupil Šebestian Schmit před některým rokem 
grunt ut supra po nebošt[íku] Janovi Sobkovi za summu padesáte 
štyri rýnsk[ých] z těma na něm podlužnýma 29 zl mor[avských], 
které obci městskej při posudcích po 2 zl mor[avských] ročně 
spláceti se mají. Pročeš se takový grunt jemu za vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu domu a zplacení povinností p[an] Henrich 
Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Gottfrid Mayer. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
             f 215a 
Přípis domu Jana Kapusty 
 
   Letha Páně 1754 dne 5ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Jozefa Duraye majíce Šebestian Schmit grunt ut supra právně 
sobě připsaný, jest takový Janovi Kapustovi za summu 
sedumdesáte devět rýnsk[ých] odprodal. Který grunt se Janovi 
Kapustovi ze všechným na něm majícím právem a s těma 
podlužnýma 29 zl mor[avských] verunkovýma penězi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Henrich 
Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Gottfrit Mayer. Stalo se dne a 
roku ut supra u přítomnosti obojí stran. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 419  
[1]797 zeť Jan Vavřík 
[1]806 syn Josef V[avřík] 
[1]810 Jos[ef] Ferdini, držitel t[oho] domu vedle Grůsky,   
prodal Lud. Fiakru 2/3, kteréž po + L.F. opět koupil za 916 Fr 
[1]813 Jan Teltscher za 1975 Fr 
[1]815 zadní část t[oho] d[omu] Jindř[ich] Michl za 800 Fr 
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             f 221a 
23 Grunth Jana Nivnickýho 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 83 Jan Vejš psaný koupil podsedek svůj od 
Jana Uhlíře starého za summu 85 R. 
   Závdanku téhož letha vejš psaného položil tomuž Janovi 
Uhlíři 10 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích platiti má 
sirot[kům] nebožt[íka] Bartoše Uhlířového 75 R. Ty má 
pokládati pořadně až do vyplnění nahoře psané summy po 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jiřík Hájek, Jíra Slezák R.S.A.N. 
       
   Letha [15]95 polořil Jan Nivnický za grunth svůj peněz 
purkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Nivnický za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta 1597 položil Jan Nivnicský za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta 1598 položil Jan Nivnicský za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 6R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Nivnicský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlíře 6 R. 
             f 221b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 3 R. 
   Letha 1602 za před[ního] konšela Daniele Mazánkového 
položil Jan Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Nivnický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlíře 3 R. 
   Lida, manželka n[ebožtíka] Jana Nivnického, podli rozdílu 
statku podsedek ut s[upr]a ujala a sobě dílu na něm porazila 
40 R 26 gr 4 den. A má jej dopláceti, komuž z něho náležeti 
bude. 
   Rukojmě za to Jan Moravanský, Andriáš Červenka S.R.S.A N.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Nivnický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
6 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
jest od pana ouředníka Janovi Vnorovskýmu, držiteli toho 
podsedka, aby jej toliko po 4 R doplácel.      
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
2 R. 
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   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlíře 3 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jan Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlíře 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
4 R. 
             f 222a 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře  
4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Barthošového Jan 
Vnorovský položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Barthoše 
Uhlíře 1 R. 
   A tak má již dokonce a docela zouplna zaplacený. 
 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Vnorovský majíc grunt svůj zouplna a docela zaplacený, prodal 
na něm a sám na sobě obci předměstské strážnické 20 R za 
hotových 5 R. Těch 20 R povinen jest Jan ut s[upr]a ihned od 
letha 1618 ut s[upr]a při posudcích pokládati po 4 R. 
   Letha ut s[upr]a Jan Vnorovský položil na peníze prodané 
obci předměstské 4 R. 
        Pustý 
  
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Jana 
Vnorovského týž purgkmistr a starší prodali tento grunt 
Václavovi Bystřickému bez závdanku za 71 R, platiti má ročně 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Zelenka a Beneš Vlach SRSaN. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Bystřický 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav 
Bystřický jinak Lžičař položil za gr[unt] obci strážnicské  
1 R. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
po zemřetí Vácslava Lžičaře Rozina, vdova po něm pozůstalá, 
prodala ten podsedek Janovi Přibyslavskému za summu 60 R, 
Závdanku dal na dluh do důchodů 1 R, ostatek summy má področně 
po 2 R zplacovati. Odevzdán. 
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   Rukojmě Jan Dobroslavský a Václav Medlů S.R.S.A N. 
 
        Pusté 
             f 222b 
Přípis Martinovi Volníčkovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Martin Volníček spolu i ze svým společníkem Frantzem Žákem a 
ohlásil, kterak on od Tomáše Kudnery půl domu za summu 50 zlm 
odkoupil, druhou ale polovici on sám pak ze svou manželkou 
jest zdědil. Pročeš se jemu Martinovi Volníčkovi jakošto 
hospodářovi za jeho vlastní a zaplacený připisuje a odevzdává. 
Druhá ale polovice Frantzovi Žákovi  se zanechává, však 
všechny povinnosti jeden i druhý na polovicu platiti povinen 
bude. 
   Svjedkové  toho za opravování gruntu a plac[ení] cís[ařsko] 
král[ovských], vr[chnostenských] a měst[ských] povinností 
p[an] Joseph Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo [se] u 
přítomnosti obouch stran die et anno ut supra. 
   Pamjet, že summu verunkových peněz 60 zlm k obci strážnické 
přináležejících, placení při posudcích po 2 zlm. 
             f 223a 
No 420, 421 Milit conscriptionii 
Přípis domu Michala Gajdy 
 
   Leta Páně [1]772 dne 30. máje za purgmistra pana Karla 
Večeře a radních jeho majíce Franc Žák jakožto hospodář 
s Martinem Volníčkem jakožto hoferem grunt ut supra sobě dle 
řádu purgrechtního připsaný a odevzdaný, pro nedostatek 
všeliký túž svú polovici Michalovi Gajdovi za summu čtyricet 
osum rýnských dobrovolně jest odprodal. Však tím spůsobem, aby 
druhý společní Martin Volníček tu od Franca Žáka již odkúpenú 
mající druhú polovicu, tak jak předtím bez překážky užíval a 
v držení měl tak dlúho, pokudž by buď svoju polovicu 
neprodával, aneb jinú dostatečnú příčinu, pro kterú by 
odstúpit zaslúžil, neprovedl, kdežto tenkráte  to, co by jiný 
jemu dáti chtěl, jemu navrátíce tak jako předtím domluva se 
stala, moc a právo míti má. Proto taky až dotud všechny jak 
císařsko král[ovské], tak vrchnostenské a jiné obecní 
povinnosti on Martin Volníček hospodářovi a respective 
držiteli gruntu velého, na kterém verunkových peněz ročně 
k placení při posudcích po 2 zlm obci strážnickej p[e]r 60 zl 
mor[avských] podlužných se vynachází, polovičně navraceti a 
znášeti povinen býti má. Podle toho tehdy nadřečený grunt celý 
ze vším příslušejícím právem se jemu Michalovi Gajdovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu, pak placení jak císařsko 
král[ovských], tak vrchnostenských a jinších povinností p[an] 
Jozef Horný a pan Carl Habermann. Stalo se u přítomnosti stran 
dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
             f 223b 
Přípis Jana Ráčka 
 
   Leta Páně 1775 dne 10ho měsíce dubna za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti 
držitele gruntu neb[ožtíka] Michala Kajdy zapsaná pozůstalost 
spolu i s tímto domem vynášela v summě 91 zlr. Z takovej vdově 
pozůstalej, nyní za Jana Ráčka znovu provdatej, pro omni et 
toto 38 zlr čistej summy i s tím, co k neb[ožtíku] manželu 
svému jest přinesla počítajíc, se oddělilo, v ostatních 53 zlr 
ale po tom neb[ožtíku] Michalovi Kajdovi pozůstalému synovi 
Jozefovi se jedny honce roli při ortu a kúsek vinohradu ve 
Tmicách ležící se zanechávají. Poněvadž ale na dům tento 
neb[ožtík] Michal Kajda  10 zlr sobě vypúčil a takový po něm 
zůstalá vdova Rozália naprotiv tomu, aby jí dům ten v podílu 
jejím p[e]r 38 zlr s přiražením na sebe přejatého dluhu p[e]r 
10 zlr, spolu tehdy v summě čtyriceti osmi rýnských, odevzdán 
byl, na sebe bere. Uznajíce, že takový sirotkovi k žádnému 
užitku obrácen být nemůže, řečenej vdově Rozálii, nyní ale 
provdatej za Jana Ráčka, takový dům se přinechává, kdežto taky 
ona Rozália jakožto manželka vejš psaného Jana Ráčka nedajíce 
grunt ten na sebe připsat, zase jemu manželi svému Janovi 
Ráčkovi z lásky proti němu mající připsat a za vlastní 
odevzdat nechala. Pročež grunt ten s výminkú společníka 
Martina Volníčka a s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi 
obci městskej patřícíma p[e]r 60 zl mor[avských] k splacení po 
2 zlm ročně i ze vším právem, jak předek jeho užíval, se jemu 
Janovi Ráčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Frantz Gatty a 
p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
             f 224a 
Přípis Martina Volníčka 
 
   Leta Páně [1]775 dne 11. měsíce června za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní držitel gruntu ut supra Jan Ráček a přednesl, kterak 
on majíce grunt tento sobě pořadně a právně odevzdaný, 
z čistej vůle svej Martinovi Volníčkovi za summu hotových 
peněz 61 zlm, pak s přiražením, co on Martin Volníček na 
gruntě tom, v kterém ve výmince seděl, půjčené měl, totiž  
50 zlm, spolu tehdy za 111 zlm, dokonale ze vším od starodávna 
majícím právem i s těma na gruntě tom vězícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 60 zl mor[avských] obci městskej k placení ročně 
po 2 zl mor[avských] patřícíma, jest odprodal, následovně  
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k rukám svým odpočítané přijal povolujíce, by grunt ten zcela 
Martinovi Volníčkovi se odevzdal. Podle toho taky tenž grunt 
se jemu Martinovi Volníčkovi spolu s jmenovanú summú 
verunkových peněz obci k placení se jemu často psanému 
Martinovi Volníčkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
dokonale odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských 
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a 
pan Petr Gruner S.R.S.V. a Neomylnú. Stalo se u přítomnosti 
obojí strany dne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 420 a 421 r[oku] 1805 dcera Anna, provdalá za Tom[áše] 
Kaštánka, t.r. Josef Malík 
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             f 231a 
24 Grunth Daniele Štěpance 
 
   Ten Daniel vejš psaný má grunth svůj za 70 R koupenej 
zaplacenej, kteréžto peníze obci předměstskej jest za 26 R 
hotovejch prodal. 
   A tak týž Daniel Štěpanec obci předměstskej vyplniti má 
pořadně od letha [15]92 při Vánocích po 6 R. 
   Na to jest letha [15]92 položil 5 R. 
   Letha [15]93 položil 3 R. 
   A mimo ty položené peníze zadržel obci 4 R a ostatek od 
letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 62 R.       
 
   Letha [15]94 položil Štěpanec vejš psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních obci předměstské 5 R.  
   Letha 1595 položil Daniel Štěpanec za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 položil Daniel Štěpanec za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Ty obec přijala. 
 
   Letha 1597 prodán podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] 
Danielovi Štěpancovi na Oujezdě Janovi Žopskému za summu 70 R. 
Závdanku hned při odevzdávce 10 R, ten závdanek j[es]t na 
dluhy n[ebožtíka] Štěpance vydán všecken a platiti má při 
každých Vánocích pořadně po 6 R až do vyplnění summy nahoře 
psané. 
             f 231b 
   Ta summa nadepsaná náleží osobám těmto: 
   Obci předměstské předních peněz 45 R. 
   Sirotkům dotčeného n[ebožtíka] Štěpance na posledních 
penězích 15 R. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
zejména tito: p[an] Pavel Valentů, písař sirotčí panství 
strážnic[kého], Jíra Zaměstknal, Tobiáš Zedníčků S.R.S.A.N. 
   Letha [15]97 položil Jan Žopský za podsedek 6 R. 
   Leta 1598 položil Jan Žopský za podsedek svůj obci 
předměstskej skoupenejch peněz 6 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Blažek Kunčický na místě Jana Žopskýho obci předměstské peněz 
koupených 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Blažek Kunčický na místě Jana Žopské[ho] obci předměstské 6 R.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Blažek Kunčický obci předměstské 6 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Blažek Kunčický za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Blažek Kunčický za grunt obci předměstské i za lonský 
rok 9 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Od obce předměstské, což přes svou summu z tohoto gruntu 
převzali, přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 
3 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Kunčický prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Zelenkovi za  
70 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Černikovský a Blažek Kunčický S.R.S.A N. 
             f 232a 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Zelenka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance  
2 R.   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Václav Zelenka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Štěpance 4 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Vácslav Zelenka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Štěpance 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Václav Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Štěpance 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Václav Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Štěpance 4 R. 
   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance  
4 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 
ostatní 1 R. 
   A obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Zelenka za grunt obci předměstské 4 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav 
Zelenka položil za grunth 4 R. 
   Ty přijal Blažej Kunčický, neb jemu náležely. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Zelenka položil Blažejovi Kunčickému peněz za grunt 4 R. 
   Vyhledalo se, že obec předměstská přebrala s toho gruntu 
peněz Blažejovi náležitých 7 R. Na to jemu odvedli letha 
tohoto 1616 6 R, zůstávají jemu 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře ten 1 R 
Blažkovi Kunčicskému od ouřadu povinný jest jemu zaplacen a 
nezůstává jemu nic povinno. 
   Téhož letha 1617 Václav Zelenka položil za grunt Blažkovi 
Kunč[ickému] 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Zelenka položil za gr[unt] Blažkovi Kunčicskému 4 R. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Zelenka 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického  
3 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Zelenka 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického  
4 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Zelenka 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického  
2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Zelenka 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického 
2 R. 
             f 232b 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho Václav Zelenka [prodal] ten grunt Jírovi Múčkovi zeti 
svému a cokoliv na tomž gruntě zaplaceného jměl, to všecko 
jemu pustil, ostatek summy každoročně po 4 R zpláceti má. 
Odevzdán. 
   Rukojmě Matouš Pavlíčků a Thomáš Jakubcovský SRSaN. 
   Letha 1645 za purgkm[istra] Pavla Nešporka Jíra Múčka 
položil peněz ročních za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] 
Blažka Kunčického, ty zůstávají při právě 2 R. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Moučka tak 
jakož dvě vědra vína do důchodův, kteréž se pro anticipando 
dávaly, nebudouc dlužen odvedl. A poněvadž z gruntu k obci 
platí to víno, jest jemu vypsáno ve 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest ten grunt 
Ondrovi Šimkovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím za summu 70 zlm, s placením k obci každoročně 
po 4 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Martin Orel a Jan Škřivánek S.R.S.a N.R. 
   Leta Páně 1671 za purgkmistrovství Daniele 
             f 233a 
Ludvíka Dašického Ondra Šimkových položil za grunt svůj ut 
supra peněz 1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do svého počtu za 
příjem sobě položil, 24 Januarii. 
   Letha Páně 1678 dne 4. Februarii za purgkmistra Václava 
Kneyzle a spoluradních Ondra Šimkových položil za grunt svůj 
ut supra peněz 6 zlm.  
   Kteréžto peníze p[an] Frantz Čejka jakožto nápadník přijal. 
Stalo se dne a letha ut supra. 
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   Letha 1696 dne 13. Januarii za p[ana] purg[mistra] Mikuláše 
Šaška a radních téhož letha předstúpíc Martin Škřipec před 
J[ejich] Opat[rnost] radu [a] přednášel, kterak pojmúce sobě 
Barboru, dceru neb[ožtíka] Ondry Šimkových, takový grunt s ní 
zdědil i s tím, co na něm koliv vyplaceného bylo. Pročež se 
jemu v tejž summě ut supra, totiž 70 zlm, připisuje a 
odevzdává a těch 7 zlm, které její neb[ožtík] otec vyplatil, 
jemu se za vyplacené vypisují, ostatních pak 63 zlm platit má 
nápad[níku] p[anu] Francovi Čejkovi po 3 zlm každoročně. 
Odevzdán jemu za volný a svobod[ný]. 
   Rukojmě za opravu g[runtu] a placení i zbejvání povinností 
p[an] Joh[anes] Jurásek a Franc Čejka SRaNR. Stalo se letha 
dne ut sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času nechtíce Martin Škřipec 
délejíc gruntu ut supra držeti, 
             f 233b 
takový pustil jest Janovi Fojtíkovi v tej summě, jak jej sám 
měl, totižto 70 zlm. Závdanku přijal i za to, co na něm 
zaplacené měl 7 zlm, ostatní summu totiž 63 zlm povinen jest 
platiti sirot[kům] n[ebožtíka] Frantze Čejky. Však že tenž 
grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, 
upúští se jemu třetí díl za vystavení, totiž 21 zlm, ostatní 
totiž 42 zlm bude platiti na letha s[irotkům] n[ebožtíka] 
Frantze Čejky po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Letha a dne ut supra pokládá Jan Fojtík z gruntu svého  
½ zlm. 
   Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem a zůstávají na 
právě. 
   Ty sou odevzdané s[irotkům] n[ebožtíka] Frantze Čejky. 
             f 234a 
   Leta Páně 1728 dne 16. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka, vries supplente p[ana] Eliáše Grögra a 
spoluradních toho času nechtíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Janovi Fojtíkovi gruntu ut sup[ra] pro nemožnost svou delej 
držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala ze vším tím, co 
na něm zaplaceného jest, Pavlovi Kunovskému za hotových 30 zlr 
bez všelikých reštů a daní, toliko za rok 1728 kupec daně 
všeliké k placení na sebe vzal a ostatek verunku 42 zlm, které 
ročně při posudcích nápadníkom neb[ožtíka] Frantze Čejky po  
2 zlm platiti povinen bude. Pročež podle toho se jemuž Pavlovi 
Kunovskému připisuje tenž grunt za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. 
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   Přitom však prodavačka vdova Fojtíčka sobě vymínila, aby 
v jednej světnici v tom domě až do svej smrti obydlí své bez 
všeho ouplatku měla, též 1 krávu a 1 prase sobě chovati mohla. 
Stalo se u přítomnosti obouch stran. 
   NB. Ty zápise poslední náleží na grunt pod Nro 258 a 
držitelové poslední tohoto gruntu nemají gruntu přípisův. 
   Nyní jest Václav Urbánek. 
             f 234b 
   Leta Páně 1736 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra 
po držiteli Ondrovi Šimkových od roku 1678 pustý a jen toliko 
holé místo, takový vystavěl Václav Píža a nedajíc jej sobě 
připsati prodal zase Václavovi Urbánkovi, aniž ten Václav 
Urbánek ho připsaného nemaje prodal jej zase Jozefovi Pánkovi 
za 37 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení počtali, 
v ostatní verunkovej summě 70 zlm, placením ročně při 
posudcích po 2 zlm. Pročež poněvadž takové 37 zlr Václav 
Urbánek k rukám svým přijal, tenž grunt se Jozefovi Pánkovi 
připisuje za vlastní a dědičný s placením, jak nahoře 
podotknuto jest, ostatní verunkovej summy při posudcích po  
2 zlm. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obúch 
stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
             f 235a 
Přípis gruntu Martina Lipy 
 
   Leta Páně 1758 dne 11. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jozef 
Pánek grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový 
ze svej dobrej vůle Martinovi Lipovi za summu jedno sto deset 
rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt s tím od 
starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 70 zlm 
verunkovýma penězi Martinovi Lipovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Za opravu gruntu a placení císařsk[ých], vrchnostenských i 
městských povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Jozef Haisig. 
Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
             f 235b 
Přípis domu Martina Stanislava 
 
   Leta Páně 1764 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Frantz 
Dvořák a přednášel, že on z vědomostí a vůlí manželky svej 
z Martinem Stanislavem na dům handloval, a sice tím spůsobem, 
že jemu svůj dům odstupuje a k tomu dvě sta rýnských přidává. 
Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Stanislavovi s tej na něm 
vězící verunkovej summy p[e]r 70 zlm za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Karásek a 
p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
leta ut supra. 
             f 236a 
Přípis domu vdovy Cláry po neb[ožtíkovi] Tomášovi Myškovi 
 
   Leta Páně 1772 d[ne] 9ho Maii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času majíce Martin Stanislav grunt 
ut supra sobě dle řádu purgrechtního odevzdaný, takový 
z dobrej vůle svej nadřečeněj vdově Cláře po neb[ožtíku] 
Tomášovi Myškovi za summu jedno sto čtyriceti osum rýnských 
odprodal. Pročež se nadjmenovaný grunt ze všechným majícím 
právem, nápodobně i s těma na něm pozůstávajícíma obci 
městskej patřícíma penězi p[e]r 70 zlm při posudcích po 2 zlm 
k placení vdově Cláře po Tomášovi Myškovi za její vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu, placení císařsko královských 
povinností i obecních daní pan Vencl Lánský a p[an] Johann 
Karásek S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Janovi Myškovi 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Tomáš Myška 
grunt purgkrechtu No 29 folio 283 versa pagina sobě připsaný, 
takový po něm pozůstalá vdova Klára odprodala jistej paní 
vdově Mikší[č]ce 
             f 236b 
za summu 170 zlr a naprotiv tomu jiný, k svému hospodářství 
pohodlnější grunt, totiž  tento přítomný, za summu 148 
rýnských od Martina Stanislava sobě ukúpila a na sebe připsat 
nechala. Když pak dálejc pod datum 10. Novembris [1]786 na 
všechnu po tomž Tomášovi Myškovi pozůstalú majetnost inventář 
vyhotoven byl a dědicům po něm pozůstalým každému vzlášť jeho 
dědictví vystaveno bylo, vdova pak Klára, posledně za Juru 
Roždinského provdatá, týž dům držeti nechtěla, vyšacoval se za 
250 zlr a podle tej summy do inventáře se potáhl, následovně 
na syna Jana Myšku dědičně přinechán byl. A on Jan Myška 
povinen býti má s toho domu matce svej jmenovanej 158 zlr  
55 2/3 kr splatiti, mezi tím ale namísto interessu z těch  
158 zlr 55 2/3 kr vynášejících ju matku svú až do smrti u sebe 
přebývat nechati. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm 
vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 70 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Myškovi za 
vlastní, volný a dědičný tímto purgkrechtně připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Dvořák a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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             f 237a 
(Poznámka tužkou)  
No 422 
 
   Protocollatum libro obligatiorum folio 248 p.v. dann im 
Grundbuche über die Häuser sind hier die Rozalia Filakische 
100 Fr secundo loco versicheret. 
   Sign. Straßnitz den 19ten Februarii [1]796. Prat. 
 
   Hypothec. Na těch 158 Fr 55 Kr, které již v tomto zápisi 
per extensum obmezené jsou, Johann Misska do case sirotčenskej 
městskej obligaci vložil. Protož se ten  sirotčí capital zde 
ad juxta hypothece primo loco zaznamenává, poněvadž ten dluh 
již v zápisu svou přednost má. 
   De sessione 17te Martii [1]797. Prat. 
   Diese der Rosalia Filakin unschuldige 100 Fr sind at 
Quittung baar bezahlet, folglich hierort geleschet worden. 
   De sessione 27te Martii 1799. Prat. 
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             f 241a 
25 Grunth Jíry Slezáka 
 
   Ten Jíra Slezák má grunth svůj podle zápisu knih starejch 
sirotčích bílejch v listu 275 za summu 40 R koupenej a již jej 
letha [15]94 obci předměstskej doplatil. 
  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jíra 
Slezák prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Vejvodovi za summu 
100 R. Závdanku jemu dal 14 R, platiti má od leta 1600 při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Sejkora, Jíra Slezák, Blažek Kunčický, Jiřík Hájek 
S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Vejvoda za grunt svůj obci předměstské 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Vejvoda za gr[unt] obci předměst[ské] 1 R 15 gr. 
  
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Martin 
Vejvoda prodal podsedek svůj Bratru Matějovi Agabovi za summu 
100 R. Závdanku jemu dal 16 R a pustil je[mu], což zaplaceného 
měl 4 R 15 gr a tak bude tu míti Bratr Matěj Agab zaplaceného 
20 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thobiáš Strejčků, Daniel Mazánků, Kašpar Bednář, 
Jan Žamberský, Martin Vejvoda S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Bratr 
Matěj Agab za grunt obci předměstské 2 R 15 gr. 
             f 241b     
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Bratr Matěj Agab za grunt obci předměstské 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Bratr 
Matěj Agab za g[runt] obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalý po n[ebožtíku] 
Bratru Matějovi Agabovi, kterejž od pádu pustej zůstával, 
Melicharovi Bohuslavskému tesaři za summu 40 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Václav Zelenka, Daniel Štefek S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Melichar 
Bohuslavský položil předních peněz podle zápisu ut s[upra]  
2 R. 
   Ty přijal ouřad předměstský. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar 
Bohuslavský položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar 
Bohuslavský položil za grunt obci předm[ěstské] 2 R. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar 
Bohuslavský položil obci předměst[ské] 2 R. 
   Letha 16256 za purgkmistra Martina Janko Melichar 
Bohuslavský položil obci 2 R. 
 
        Pustý 
             f 242a 
   Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních téhož leta Antoš Veitschner maje 
gr[unt] ut s[upra] od vdovy Kostkovej za 10 zlr koupený, však 
posavad neodevzdaný, pročež podle pořádku ten gr[unt] se jemu 
připisuje v summě 100 zlm a těch 10 zlr za vystavení jemu se 
vypisuje, platit jej má ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný 
[a] svobodný. 
   Rukojmě p[an] Jan Bíteský a Philip Černý S.R.S.N. 
 
   Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purg[mistra] ut s[upr]a 
Antoš Veitschner prodal gr[unt] svůj  ut s[upra] Antonínovi 
Havlíčkovi za 12 zlr. Který nemaje sobě podobně až posavad 
odevzdaného, tenkráte se mu připisuje v summě 100 zlm, 
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě p[an Jan Bíteský a Philip Černý S.R.S.N. 
 
   Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purgmist[ra] p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Antonín Havlíček prodal ten grunt 
Pavlovi Kořenkovi za hotových 15 zlr, však v summě prodajnej 
se jemu připisuje ve 100 zlm 
             f 242b 
a těch 15 zlr se jemu zde na hlavní summě za zvelebení za 
zaplacené vypisují, ostatních 85 zlm platiti bude k obci 
městské po 2 zlm při každých posudcích. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení p[an] Jan Stavinoška a p[an] 
Pavel Hořák S.R.S.V.N. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Fegr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Kořenek 
z gruntu ut supra obci městskej na letha spláceti 85 zlm, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú 
rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 28 zlm 
10 gr, ostatní summu totiž 56 zlm 20 gr bude povinen platiti 
na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1715 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Jan 
Paděla od Pavla Kořenka, takový nedadúc sobě připsati zemřel, 
po kterém 
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             f 243a 
pozůstalá vdova nemohouc jej opravovati prodala jej zase 
Václavovi Fijalovi, příchozímu z Kyjova, za hotových 10 zlr. 
Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává v summě hlavní 85 zlm, 
poněvadž ty 10 zlr toliko za vystavení se počítají, tu ale 
summu po sražení těch 28 zlm 10 gr alb, které se Pavlovi 
Kořenkovi za vyhoření porazily, bude povinen platiti 
každoročně při posudcích obci městské po 2 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayzer a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
 
   Leta Páně 1734 dne 22. Martii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času dostanouce grunt ut supra 
neb[ožtík] Joannes Mochnický mydlář kupem od neb[ožtíka] 
Václava Fijaly sládka a takový sobě připsati nedadúc, předně 
odprodal z něho polovic Václavovi Němčickému a následovně, 
když prostředkem smrti z toho světa se odebral, zůstávajíce na 
druhej polovici pozůstalá po něm vdova Juliana a jsou po man- 
             f 243b 
želovi svém dluhem na 70 v[ěrdunků] Židovi Mojžíšovi za loj 
povinna, nemajíce odkud zaplatiti z vejpovědi právní prodána 
jest táž druhá její polovice toho domu Jiříkovi Spěvákovi za 
patnáct rýnských. Kterážto polovice domu nyní se připisuje 
Jiříkovi Spěvákovi za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Lukáš 
Červenka a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. 
   Notandum. Z těch 15 zlr vzato jest na zasezelú contributzi 
do roku 1733 inclusive 6 zlr 12 kr, ostatek Židovi na jeho 
dluh. 
   NB. Tito poslední zápisové náleží pod grunt Nro 26 a od 
tohoto gruntu držitelové poslední jsou omylem zapsáni při 
gruntě Nro 24. 
   Tu je nyní Pavel Kunovský. 
             f 244a 
Přípis domu Jana Kunovského sub Nro 423 
 
   Leta Páně 1771 dne 25. Maii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních tohož času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jan Kunovský a ohlásil, kterak on po svém 
neb[ožtíku] otci Pavlovi Kunovským dům na předměstí vedle 
Martina Stanislava ležící nápadně zdědil, nemajíce takový dům 
jeho neb[ožtík] otec sobě právně připsaného. Pročeš se tuto 
pro pořadnost mněstských práv a zřízení císař[sko] 
král[ovských] se tento dům spolu s tyma na něm obci mněstskej 
podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 56 zlm 20 kr ročně při 
posudcích p[e]r 1 zlm připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských pan 
Frantz Králík a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
             f 244b 
Přípis Tomáše Vavříka 
 
   Leta Páně 1780 sdne 10. měsíce Junii za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož držitel 
gruntu Jan Kunovský prostředkem poslední vůle svej naporučil, 
aby po smrti jeho grunt ten jemu za vlastní připsaný pro 
nedospělost sirotkův prodán a peníze zaň utěžené vedle vůle 
jeho kam je obrátiti nařizuje, podělené byly. Podle toho taky 
Jich Opatrnost páni po smrti tohož Jana Kunovského, aby dům 
bez hospodáře nespustl aneb skrz neštěstí ohně, což 
předzvěděti se nemůže, v skázu nepřišel, jednomyslně jsou 
zavřeli jej d[ne] 9ho Junii výš psaného roku licitando na 
domně radním odprodati, kdežto Tomáš Vavřík jakožto nejvíc 
dávající týž grunt v summě dvě sta dva rýnské jest podosáhl. 
K tomu když vpředu psanú hlavní summu verunkových peněz p[e]r 
56 zl mor[avských] 20 gr alb podobně na sebe potáhl, týž grunt 
ze vším od starodávna majícím právem se jemu Tomášovi 
Vavříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan 
Johann Ježík a pan Jozef Horný S.R.S.V.a Neomylnú. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 423 
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             f 251a 
26 Grunth Jana Sýkory 
 
   Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
bílejch v listu 310 ten vejš psaný Jan Sýkora podsedek, kterýž 
ve 30 R položen, jest koupil, již jej zaplacený má a žádnému 
za něj nic dlužen nejni.            
  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového podli 
rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Sýkory Lida manželka jeho 
ujala tento podsedek ve 100 R a má jej zouplna a docela 
zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jíra 
Hejtman, Jan Žamberský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Drahotúskej prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Matejsovi 
z Drahotouš bratru svýmu za summu 74 R. Závdanku jemu dal  
14 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 R. Odevzdán za 
volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] za spravení, opravu a povinnosti J.M. Páně Jan 
Tichej, Šebesta Tkadlec S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Matejs z Drahotouš bratru svýmu za gr[unt] 4 R.      
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Matejs z Drahotouš bratru svýmu za g[runt] 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Matys za g[runt] svůj 4 R. 
   Ty jsou dány do statku n[ebožtíka] Jana Sýkory. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav 
Matys položil za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Sýkory 4 R. 
             f 251b 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Matys položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory  
4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Matys položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory  
4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Matys 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory 4 R. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth Ondrovi Otrokovskému rybnikáři za 74 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický a Ondra Nevšovský 
S.R.S.a N. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Ondra Otrokovský 
ušel pryč a ten grunth prodán jest Jírovi Roštinskému za summu 
75 R 21 gr 3 den. Závdanku dal 2 R 17 gr 1 den, z toho 
závdanku dáno p[anu] Jiříkovi Prašťkovi na dluh jemu povinný  
1 R 21 gr 3 den a ostatek obráceno do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jana Sýkory, ostatek platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Martin Křenovský a Václav Navrátil S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Roštinský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Sýkory 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Roštinský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Sýkory 2 R. 
   NB. Od tohoto času peníze na tom gr[untu] náležeti budou 
s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Matyse, totiž 42 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Roštinský 
položil za gr[unt] peněz zadržalých 2 R. 
   Ty přijal Jiřík Praštěk, následující purgkmistr, na 
s[irotky] n[ebožtíka] Václava Matyse. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Roštinský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Matyse, 
kteréž při právě zůstávají 1 R. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík 
Roštinský peněz ročních 3 R. 
   Z těch přijal Jiřík Praštěk za svého purgkmistrovství rokhu 
1641 2 R a purgkmistr ut s[upr]a 1 R. 
             f 252a 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Roštinský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] 
Václava Matyse, kteréž při právě zůstávají 3 R. 
   Letha ut s[upr]a vydán jest od práva Martinovi, synu 
neb[ožtíka] Václava Matyse, z těch peněz 1 zlm. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho Bartoň Svoboda pojmouc sobě vdovu po neb[ožtíku] 
Roštinským ujal ten grundt nadepsaný v tej summě ut s[upra], 
totiž za 75 R 21 gr 3 den, bez závdanku, placení ročně po  
4 zlm. Odevzdán za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i všeliké povinnosti 
Jakub Vlachů a Jan Klikavský S.R.S.a N.R. Act[um] dne  
13. Januarii ut s[upra]. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta porazilo se 
Bartoňovi Svobodovi, co 1646 za purgkmistra Jana Slováčka  
2 vědra vína do důchodův odvedl pro anticipando na 
contrb[uci]. Poněvač předal a z gruntu k obci městské platí, 
porazí se jemu ten předavek 3 R, kteréž má sobě Jan Slováček 
za příjem i vydání položiti. 
   Item 1647 za purgkmistra ut s[upra] položil k obci 3 R. 
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   Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřití Bartoně Svobody Jan Hlučínský 
jakožto nápadník nadepsaného grunhu se ujal a takový prodal 
Adamovi Rosimu za summu 75 R 21 gr 3 den. Závdanku jemu dal  
1 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jíra Macura a Jíra Moučka SRSaNR. 
             f 252b 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jakož Adam Rosi na tomto gruntu 
74 R 21 gr 3 den dopláceti měl a poněvadž vyhořel, jemu jako 
jiným vyhořelým se polovici upouští a passiruje, totiž 37 R  
10 gr 6 den. 
 
   Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Adama Rosiho Martin 
Karkulík pojmouce Justinu, manželku po něm pozůstalou, nahoře 
dotčený grunth v tejž summě, jak jej předek jeho sobě puštěný 
měl, ujal, totiž za 75 R 21 gr 3 den bez závdanku, placení 
ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Jan Skřivánek a Martin Fijala S.R.S.a N.R. 
   Letha 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Martin Garkulík položil za grunt svůj ut supra 15 gr 
alb 3 den. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
za příjem. 
   Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra Martina 
Frantzka a spoluradních jeho Martin Karkulík položil za grunt 
svůj k obci městské 25 gr 5 den. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra do počtu za příjem. 
   [Leta] 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a sp[olu] r[adních] j[eho] Martin Karkulík položil za 
grunt svůj k obci m[ěsta] St[rážnice] 15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr do počtu svého za příjem, za který 
v důležité potřebě vypisuje se 1 zl mor[avský]. 
             f 253a 
   Leta 1699 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Joannesa 
L[udvíka] Dašického Martin Gargulík položil za grunt ut supra 
2 zlm, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení 
dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli 
obecní zapůjčil, vypisuje se jemu 3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Item téhož leta a dne ut supra předstoupítz Martin Karkulík 
na rathauz města Strážnice šetrnou žádost složil přednesouc, 
kterak pojmouce sobě neb[ožtíka] Adama Rosiho Justinu 
pozůstalou vdovu, podle ní jakožto manželky svej, co tak on 
neb[ožtík] Adam Rosi vyplaceného měl 37 zlm 10 gr 6 den, 
slušný nápad jest zdědil. Který se jemu tuto náležitě  
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vypisuje, a tak ještě povinen bude doplácet k obci městské  
32 zlm 29 gr 3 den. Stalo se za purgmistra p[ana] Johanesa 
Dašického. 
   Letha Páně 1702 dne 27. Januarii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Martin Karkulík položil za gr[unt] svůj ut 
sup[ra] k obci městské 4 ½ zlm na rešt vinný, za které jsou 
toho důležitá potřeba vypisuje se mu 6 zlm. 
             f 253b 
   Letha 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho zemrouc Martin Karkulík a kšaft 
ústní před svědky dožádanými učině, tím kšaftem poručil jest 
gr[unt] ut s[upra] od rebelantů spálený Zuzaně manželce svej 
ze vším tím, co na něm vyplaceného měl, totiž 49 tkm 21 gr  
4 den. A tak se jí tenž dům připisuje v tejž summě, jakž 
nahoře 75 zlm 21 gr 3 den, placením ostatní summy ročně po  
1 zlm na obec města Stráž[nice]. Odevzdán jest jí za volný a 
svobodný. 
   Rukojmí za zvelebení a placení p[an] Jan Havlíček, p[an] 
Jakub Hrdlička SRSVN. 
   Pamět. Při tomto zápisu tato pamět se činí, že nadepsaná 
Zuzana stoje před ouřadem z svej dobrej vůle a lásky ten 
gr[unt] ut s[upra] zadala Pavlovi, vlastnímu synu Oršuly, 
dcery ne[božtíka] Martina Kargulíka, aby po smrti její jemu 
připadl z tím vším, co na něm vyplaceno jest, pakli by on 
Pavel spíš než ona zemřel, tehdy aby zas, jak práva ukazují, 
na toho připadl. Což se tuto pro budúcí bespečnost a stálost 
zápisem tímto dotvrzuje. Act[um] dne a leta ut s[upra]. 
             f 254a 
   Item kdyby se provdala a manžel, kterého by  sobě pojala, 
také by grunt měl a ona z manželem tím na dům jeho odešla, 
tehdy on Pavel beze vší záplaty aby na gr[unt] dosedl, místo 
před právem tomu dala a popustila. 
 
   Letha Páně 1711 dne 9. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času Martin Ráček koupil ten grunt 
ut supra od Oršuly, pozůstalej ceři neb[ožtíka] Martina 
Karkulíka (nyní manželky Tomáše Šiňavy, který jí po svém synu 
Pavlovi dle zápisu ut supra připadl), za hotových 6 zlr 30 kr 
spolu i s tím, co neb[ožtík] Pavlovi na něm vyplaceného 
kšaftováno bylo, totižto 49 zlm 21 gr 4 den. Kterýšto grunt se 
nadepsanému Martinovi Ráčkovi připisuje v summě tejž, jak jej 
předek jeho měl 75 zlm 21 gr 3 den. Však že tenž grunt spolu 
z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, z tej summy 
se jemu (totižto tej, která obci k placení přichází) se třetí 
díl 
             f 254b 
upúští, totiž 8 zlm 19 gr 6 2/3 den. A k tomu hnedt ten den 
při držaných posudcích pokládá obci městskej 1 zlm a tak se 
jemu na tomto gruntě za zaplacené vypisuje spolu i s tím, co 
skúpil 59 zlm 11 gr 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 16 zlm  
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9 gr 3 1/3 den, bude povinen obci m[ěstské] na letha spláceti 
po 1 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a Matěj Šimků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
   NB. Tito zápisové poslední náleží býti při gruntě Nro 27 a 
tohoto gruntu držitelové poslední jsou omylem zapsáni při 
rubrice gruntu Nro 25. 
   Tu je nyní Václ[av] Němčický. 
             f 255a 
Přípis Elisabetě Koščúrce 
 
   Leta Páně [1]771 dne 8. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
nadepsaná Alžběta, po neboščíkovi Matoušovi Koštúrovi 
pozůstalá vdova, a oznámila, kterak ona ze svým taky 
neboščíkem manželem Janem Vejčnerem koupený ½ dům na Oujezdě 
posavad připsaný nemá. Pro pořadnost ale práv se jí Alžbětě 
Koštúrce za její vlastní a volný spolu i s tyma na tom domě 
k obci mněsta podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr 
bílých při posudcích ročně p[e]r 1 zlm připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení vrchnostenské 
a mněstské povinnosti pan Ventzl Lánský a p[an] Frantz Králík. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Šimonovi Ráčkovi 
 
   Letha Páně 1771 dne 10. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Šimon Ráček a ohlásil, kterak on od Jury Širáka 
půl domu ležící na Oujezdě vedle Jana Kunovského za summu  
61 zlr odkoupil. Pročež se jemu i s těma na něm celém domě 
obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr  
3 2/3 den 
             f 255b 
ročně při posudcích po 1 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný 
s tím na něm od starodávna majícícím právem připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] k[rálovských], vrchnostenských a m[ěstských] p[an] 
Carel Habrmann a p[an] Jozef Horný. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Šimona Ráčka 
 
   Leta Páně 1774 dne 11. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času jakož jest 
spředu psaný grunt dílem vdově Alžbětě a dílem Šimonovi 
Ráčkovi připsán byl, takový k zachování řádu purgrechtního, 
poněvadž jeden každý grunt v celosti jednoho hospodáře míti  
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má, obvzláštně proto aby tím levněji jak císařské královské. 
tak vrchnostenské i městské povinnosti bez velikej nesnáze 
vybývané a vyplacené býti mohly. Pročež dle strany obojí 
dobrovolného usnešení s výminkú tú, aby Alžběta, pozůstalá 
vdova po Matúšovi Koštúrovi, která na domě tom 60 zlr 
k pohledávání má, na tom domě svobodné bydlení i potomci její, 
neb ten, komu by právo své takového svobodného bydlení buď 
odprodala neb kšaftem odporučila, míti mohla a směla, grunt 
tento scela se jemu Šimonovi Ráčkovi za jeho vlastní a dědičný 
i s těma na něm pozůstávajícíma verun- 
             f 256a 
kovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr 3 2/3 den obci městskej 
k splacení po 1 zlm ročně tímto pořadně připisuje a odevzdává, 
jakož taky k vyplacení výminky řečenej, kdyby to co druhý dáti 
chtěl, předek míti má. 
   Svědkové za opravu gruntu, placení všelikých povinností 
p[an] Jozef Stanislav a p[an] Johann Tyml S.R.S.a N. Stalo se 
u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       134 
             f 261a 
27 Grunth Jana Uhléře starého 
 
   Ten nadepsaný Jan Uhléř koupil jest podsedek za 30 R. 
   Na to jest zaplatil podle zápisu knih starejch 
purgkrechtních červených v listu 236 19 R a tak ještě 
dopláceti zůstává 11 R. 
   Ty náleží na kostel strážnickej, kteréž letha [15]91 
doplniti měl. 
   Letha 1594 položil Jan Uhléř kostelníkům strážnickým 
ostatních peněz za grunth 11 R. 
   A tak jej zouplna zaplacenej má. 
   Kteréž k sobě přijali Jan Krs, Nikodem Hrad[ecký]. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře podli rozdílu 
statku po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovi starým zůstalého 
Zuzanna, manželka n[ebožtíka] Daniele Uhlířového, ujala půl 
podsedka ve 14 R, platiti má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za 
volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] Jan Uhlíř, Lukáš Mečíř S.R.S.N. 
   Ta summa všecka  náleží Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] 
Bartoše Uhlířového, nápadu po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovým 
starým dědku. 
   Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Sklenovský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlířového nápadu po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovým starým, 
dědku jeho 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Sklenovský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlířového nápadu po n[ebožtík] Janovi Uhlířovým 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra 
Sklenovský položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše 
Uhlířového 2 R. 
             f 261b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Sklenovský předpsaný prodal ten podsedek Thobiášovi Radmilovi 
Žeravskému za summu 130 R. Závdanku dal Thobiáš Jiříkovi 24 R, 
platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i stavení grunthu, povinnosti 
panské i obecné Blažek Třebeslavský a Šimek Ležnický S.R.S.N. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tobiáš 
Radmil položil za ten grunt peněz ročních 5 R. 
   Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlířovi 
náležitých 2 R. 
   A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš 
Radmil položil za grunt peněz ročních 5 R. 
   Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlíři 2 R. 
   A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš 
Radmil položil za gr[unt] 5 R. 
   Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlíři 2 R. 
   A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Thobiáš Zedník 
prodal jest ten grunt Václavovi Slavíkovi za tu summu, jakž 
jej sám měl, totiž za 130 R bez závdanku, platiti má ročně po 
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexander Smolínský a Thobiáš Radmil SRSaN. 
   A jakož nadepsaný Thobiáš Radmil na tom gruntě 30 R i 
s závdankem zaplatil, takové peníze Václavovi Slavíkovi 
pouští. 
 
   Téhož letha a za purgmistra Martina Janko nadepsaný Václav 
Slavík z povolením JM Pána prodal ten grunt urozenému panu 
panu Kryštofovi Lichtenštejna a z Niklšpurgku za tu summu, což 
jest na něm dopláceti, totiž 91 R bez závdanku a platiti má 
za něj ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
             f 262a 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka urozený pan pan 
Kryštof z Lichtenštejna a z Niklšpurgku položil za gr[unt] 
peněz ročních 5 R. 
   Z těch peněz přijal Jan Uhléřík 2 R a Jan Pohanků na místě 
Zuzany manželky své, dcery neb[ožtíka] Jíry Sklenovského 1 R 
15 gr a k ruce s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 1 R  
15 gr. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty urozená paní 
Salomena z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila 
za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R. 
   Z těch peněz přijal Jan Uhléřík 2 R a Jan Pohanka na místě 
manželky své přijal 1 R 15 gr a do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry 
Sklenovského přijato jest 1 R 15 gr.  
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní 
Salomena z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila 
za gr[unt] ut s[ipr]a peněz ročních 5 R. 
   Z těch peněz přijal Martin Dočkal na místě Marty Uhléřky 
manželky své 2 R a Jan Pohanka na místě manželky své, tolikéž 
i na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a urozená paní Salomena 
z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila za gr[unt] 
ut s[upr]a peněz ročních 5 R. 
   Z těch peněz přijal Martin Dočkal na místě Marty Uhléřky 
manželky své 2 R a Jan Pohanka na místě manželky i na místě 
s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 3 R. gr.   
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy urozená paní 
Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče položila za 
gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R. 
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   Z těch peněz přijala Marta, manželka Martina Dočkala 2 R a 
Zuzana, manželka Jan Pohanky 3 R.   
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní 
Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, položila za 
gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R. 
   Z těch peněz přijala Marta, manželka Martina Dočkala 2 R a 
Zuzana, manželka Jana Pohanky 3 R. 
             f 262b 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená 
Bořitovna z Budče, prodala podsedek svůj ukoupený Václavovi 
Menšíkovi s Tenice za summu 101 R. Závdanku dal JMP 
Lichtenštejnce 10 R, ostatek summy [s]pláceti má področně po  
5 R. Odev[zdán] jemu za volný a sv[obodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obci 
Jura Roštinský a Pavel Svoboda SRSaN. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Václav 
Menšík peněz ročních 3 R. 
   Z těch peněz přijal Martin Dotčkal na místě Marty Uhlířky 
manželky svej 1 R 15 gr. 
   Item Jan Pohanka na místě manželky svej, s[irotka] 
n[ebožtíka] Jíry Sklenovskýho 1 R 15 gr. 
 
   Item letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Menšík zemřel 
a Anna, vdova pozůstalá po něm, prodala tenž grunt Hans 
Hainrichovi Prigerovi za summu 101 R. Závdanku jí dal 10 R, 
ostatek summy področně po 4 R splacovati má. Odevz[dán]. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Michal 
Šiller und(!) Jiřík Mega SRSaN. 
 
   Letha 1658 dne 7. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut 
supra do grunthu vyhořený a všech[en] spuštěný Pavlovi 
Zhýbalovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Matěj Žalud a Jan Šimonů SRSaNR. 
             f 263a 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Zhýbal prodal ten grunth Mathoušovi 
Smutnému za summu 40 R. Závdanku jemu dal za to, co tak při 
tom gruntě přiopravil 2 R 4 gr 2 den, těch pak 40 R platiti má 
při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Václav Procházka a Thomáš Malina SRSaNR. 
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   Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho Matúš Polévka ujmouce sobě podsedek na 
předměstí od Matouše Smutného, kteréhožto ani připsati sobě 
nedal, takový podsedek pro nemožnost svou pustil jest Říhovi 
Kučerovi v tejž summě, jaakž nahoře stojí 40 zlm, platiti jej 
povinen bude ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Plidlich, 
Tomáš Kaštan SRSaN. 
   NB. Pamět se činí, že Říha Kučera místo závdanku přejal na 
sebe zasezelou contrib[uci] za předešlých hospodářů 1 zlm  
18 gr 3 den a takovou contribuci zapravil. A tak Matúše 
Smutného a Matúše Berky potomci žádnej praetensi na tom gruntě 
vícej nemají. 
             f 263b 
   Letha Páně 1702 dne 14. Aug[usti] za purgmistra pana 
Johannesa Dašického a spoluradních jeho zůstávajíce ten 
gr[unt] ut s[upra od mnoha leth pustý a jen toliko púhé holé 
místo, aby však obec stráž[nická] se nestenčovala, nýbrž 
rozmáhala a užitky jak panské, tak obecní se zvelebovaly, 
puštěn jest od op[atrných] p[ánů] k stavení Janovi Blažkovi 
z Frýdku a připsán jest za summu 40 zlm bez závdanku, placením 
ročně nápadníkům, kteří se najdú, po 1 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení a poplatky Jiřík Sasín a p[an] Jan 
Bíteský S.R.S.V.N. 
   Nápadníci jsou tito: 
   Obec stráž[nická] 20 zlm. 
   P[an] Lehotský 20 zlm. 
             f 264a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Julii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho zůstávajíce přez několik leth na 
gruntu ut supra Martin Sáblík, takového sobě až posavad 
připsaného neměl, po smrti jeho pozůstalá vd[ova] Zuzanna 
nemohouce jej dálejíc pro všeliké své příčiny držeti, prodala 
jej panu Jozefovi Ignatimu Werdenauerovi za hotových dvacet 
rejnských, které toliko za vystavení se počítají. Pročež se 
jemu p[anu] Jozefovi Ignatimu Werdenauer týž grunt připisuje 
v tejž summě jak prve, totiž 40 zlm, kteroužto summu bude 
povinen platiti každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
cís[ařských], panských a obec[ních] p[an] Pavel Hořák a p[an] 
Pfilip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Nápadníci na tomto gruntu jsou: 
   Obec strážnická 20 zlm. 
   P[an] Lehotský 20 zlm. 
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             f 264b 
   Letha Páně 1718 dne 4. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Mathyse Anderl a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě 
ut supra Jozef Ignatzi Werdenaur, takový na velkú ruinu jest 
uvedl, aniž z něho povinnosti přicházející žádným spůsobem 
platiti nechtěl, ano přes ten všechen čas, co na něm byl, 
dokonce žádnej obecní přicházející roboty jako jiní neodbyl, 
nýbrž ani žádnému jak purgmistrovskému, tak rychtářskému 
ouřadu nikdy povolen ani poslušen bejti nechtěl. Pročež aby 
týž grunt docela k skázi nepřišel a přitom aby dokonalý 
městský řád zachován byl, s ohlášením a povolením mil[ostivé] 
vrchnosti prodali jsou purgmistr a rada týž grunt Pavlovi 
Svobodovi sládkovi, příchozímu z Hésel od Kyjova, za hotových 
19 zlr 7 ½ kr, kteréžto všechny na zasezelú contrib[uci] a 
jiné rozličné rešta obecní jse obrátily, až do datum zápisu 
tohoto zasezelé. Pročež odevzdává se týž grunt Pavlovi 
Svobodovi za volný, placením verunkovej summy 40 zlm ročně 
nápadníkům po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl 
Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. 
             f 265a 
   Letha Páně 1725 dne 14. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času po smrti držitele 
gruntu ut supra Pavla Svobody takový pozůstalá po něm vdova 
prodala Václavovi Morávkovi, příchozímu z Čech, a ten nemajíce 
jej připsaného prodal zase Matúšovi Koštúrovi za hotových  
17 zlr, přitom s placením ostatní verunkovej summy 40 zlm 
ročně při posudcích po 2 zlm. Kterýžto grunt se nyní připisuje 
a odevzdává jmenovanému Matúšovi Koštúrovi za vlastní, 
contribuci komínovú jakožto po polhocením 1 zlr kupec za rok 
1725 na sebe vzal, tolikéž vánoční dáňku a na služeb[né]  
21 kr. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan 
Kořínek a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Odevzdán jest jemu u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
   NB. Tito poslední zápisové náleží býti při gruntě Nro 28 a 
držitelův posledních gruntu tohoto jsou při Nro 26. 
   Tu je nyní vdova po Martinovi Ráčkovi. 
             f 265b 
   Letha Páně 1739 dne 7. Martii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času předstoupila na dům radní 
Alžběta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi, 
držiteli gruntu ut sup[ra], který v tejto knize omylem pod Nro 
26 zapsaný jest, přednášejíce, kterak nemajíce ona možnosti 
grunt ten opravovati a povinnosti zbejvati, po dobrém 
rozmyslem a vzatej radě z svej dobrovolnej vůle zadala jej 
zeťovi svému Jakubovi Solaříkovi za summu 30 zlr a v ostatní 
verunkovej summy 40 zlm. Přitom že sobě vymínila, aby ona taky 
v tom domě až do smrti svej volné a svobodné obydlí bez 
všelikého ouplatku jakožto matka měla, podle toho žádajíce, 
aby jemu zeťovi jejímu tenž grunt do kněh městských za vlastní 
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odevzdán a připsán byl. I uznavše pan purgmistr a rada, že 
ostatní děti po Martinovi Ráčkovi sirotci nedospělí jsou a tak 
čekajíce s gruntem tím pro ně na ruinu že by vyšel. Pročež 
takové žádání za dobré uznali a podle toho, když taky ty 
výminky Jakub Solařík zeť její na sebe vzal, tenž grunt se 
jemu připisuje a odevzdává za vlastní. Kteréžto 30 zlr bude 
povinen ostatním sirotkům 
             f 266a 
třem, totiž Matějovi, Šimonovi a Martinovi, každému po 10 zlr 
zaplatiti, verunkové peníze ale 40 zlm obci městskej po 2 zlm 
při posudcích spláceti. Stalo se u přítomnosti obou stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Solaříka 
 
   Leta Páně 1777 dne 25. měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Koshvitz a spoluradních jeho majíce Jakub Solařík 
grunt ut supra vedle znění zápisu předstojícího sobě za 
vlastní odevzdaný, takový jsouce v letech zešlý a nemohouce 
jej délej opravovati a povinnosti zbejvati, s dobrým svým 
rozmyslem z čistej vůle svej zadal vlastnímu a nejmladšímu 
synovi svému Jozefovi na podíl dědictví jeho, spolu i s těma 
na témž gruntě se vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r  
40 zlm obci městskej po 2 zlm ročně k splacení, vymíníce však 
sobě on Jakub Solařík pro sebe a manželku svou Alžbětu 
svobodné přebývání v domě tom až do smrti. S tím tehdy grunt 
ten, a sice tak, jak jej otec Jacub Solařík prošacoval v summě 
100 zlr, se jemu Jozefovi Solaříkovi za vlastní, volný a 
dědičný vedle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, 
             f 266b 
pak placení královských,vrchnostenských i městských povinností 
pan Carel Večeřa a pan Johanes Ježík S.R.S.V.a Neomylnou. 
 
(Poznámka tužkou)  
426 Újezd 
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             f 271a 
28 Grunt Jana Uhléře mladého 
 
   Letha [15]85 podle zápisu knih starejch sirotčích červených 
v listu 21 Jan nadepsaný ujal podsedek svůj ve 40 R. 
   Na kderéžto peníze a podsedek jest od letha nadepsaného až 
do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 25 R 
15 gr.  
   A tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] ne[božtíka] 
Matouše Zedníka 14 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při 
Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě za placení, opravu, též povinností panských k témuž 
gruntu náležitých Jan starej Uhlíř, Jan Sejkora a Mikuláš 
Kněždubskej S.R.S.A.N. 
 
   Letha 1594 položil Jan Uhléř peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha 1595 položil Jan Uhléř peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Uhléř za podsedek svůj 3 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Uhléř za podsedek svůj 3 R. 
   Leta 1598 položil Jan Uhlíř mladý za podsedek svůj 
ostatních peněz 2 R. 
   A tak grunt svůj zouplna zaplatil. 
 
       [Pustý] 
             f 271b 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
prodán jest grunt nadepsaný na místě nápadníkův n[ebožtíka] 
Jana Uhlíře Kašparovi Součkovi za summu 40 R bez závdanku, 
placením každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti všelijaké JHM 
a obecní p[an] Jan Malenovský a Melichar Bohuslavský SRSaN. 
 
        Pustý 
 
   NB. Další zápisové tohoto gruntu držitelův posledních jsou 
omylem zapsáni Nro gruntu 27. 
   Tu je nynější držitel Matúš Koštúr. 
 
Přípis domu Janovi Koštúrovi 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Martii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Matúš Koštúr grunt ut 
supra Nro 27 právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej 
vůle synovi svému Janovi Koštúrovi postúpil na ten spůsob, aby 
bratrovi svému Tomášovi Koštúrovi za rok padesát rýnsk[ých] 
položil, v tom roce ale má Tomáš Koštúr svobodné bydlení na 
tom domě míti. 
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             f 272a 
K tomu taky vymiňuje sobě otec Matúš Koštúr, kdyby jeho 
manželka jakožto macecha jejich synům zemříti měla, aby on 
otec na tom domě do smrti svobodné bydlení měl. Pročež se tenž 
grunt Janovi Koštúrovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává, spolu s těma navrchu obmezenýma 
verunkovýma penězama 40 zl mor[avských] při posudcích po 2 zl 
mor[avských] ročně k placení povinných. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařských] a král[ovských], vrchnostenských i městských 
p[an] Jozef Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u 
přítomnosti stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Martina Koštúra 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý a na 
budoucí čase nezrušitedlný kup a prodej domu mezi Janem 
Koštúrem jakožto prodavačem stranú jednou, pak synem jeho 
Martinem Koštúrem jakožto kupcem stranú druhú, a to na tento 
následující spůsob: 
   Za první prodává Jan Koštúr dům svůj 
             f 272b 
na Oujezdě do předměstí strážnického patřící z ohledu, že on 
jakožto člověk již v letech zešlý a všelikým neduhem těla 
podroben jest, následovně jej dálejíc opravovati a z něho 
povinnosti a poplatky zbývati vstavě není, synovi svému 
Martinovi Koštúrovi za summu jedno sto a padesát rýnských 
říšských. Však 
   Za druhé prodavač Jan Koštúr sobě vymiňuje na gruntě neb 
domě tom pro sebe i manželku svú Annu svobodné bydlení až do 
smrti, jakož taky místo pro potřebný dobytek a schránu pro 
outěžky zemské. Naprotiv čemuž 
   Za třetí se prodavač Jan Koštúr uvoluje, dokud jej Bůh 
všemohoucí zachová, na opravu neb nové stavení, kdykoliv by 
potřeba bylo, polovičně náklad vésti, povinnosti ale poplatky 
syn jeho Martin jakožto gruntu držitel sám vybývati a platiti 
se zavazuje, jakož taky vehrunkové peníze on kupec Martin 
Koštúr na sebe přijímá p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně k splacení. Ostatně 
   Za čtvrté nežádá prodavač Jan Koštúr, aby syn jeho a kupec 
gruntu tohoto summu kupní ihned složiti musel, nýbrž až po 
smrti otce a respective prodavače zavázán bude všech 
smluvených 150 zlr 
             f 273a 
do podílu, jak je otec neb prodavač buď dle poslední svej vůle 
sám vedle své libosti rozvrhne, neboližto z nedostatku 
testamentu od práva rozdělené budú, moc a právo dávajíce, by 
týž grunt podle smouvy tejto jemu Martinovi Koštúrovi připsán 
byl. Vše věrně a bezelstně. 
   U přítomnosti svědkův Jana Šmidy a Martina Kuče ze 
Strážnice, dne 8ho měsíce února roku 1788. 
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   S tím tehdy, když kup a prodej tento předcházející dokonalý 
a slušný z čistej a dobrej vůle Jana Koštúra a Martina syna 
jeho pochází, grunt tento se jemu Martinovi Koštúrovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a 
odevzdává. 
   Na zámku Strážnici, dne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou)  
No 427 Újezd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      143 
             f 281a 
29 Grunth Jana Špačka 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 69 Daniel Skutecký prodal podsedek svůj 
svrchu psaný Janovi Špačkovi, písaři předměstskému, za summu 
150 R. 
   Na kderejž jest téhož letha závdanku Danielovi Skuteckýmu 
položil 40 R.  
   A mimo tenž Jan Špaček koupil od Daniele Skuteckýho, což 
jemu na témž podsedku zaplaceného majíc náleželo 10 R, a tak 
ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 100 R. Ty 
má pokládati pořadně po 10 R. 
   Tato všechna spravedlnost náleží si[rotkům] ne[božtíka] 
Daniele Rulanta křtěnce. 
   Rukojmě Bartoš, písař radní města Strážnice, Jan Sejkora, 
Kašpar Bednář, Jiřík Helebrandt a Jan Uhlíř S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Špaček za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Ty sou vydány Andrisovi Nyštovi. 
   Letha [15]95 položil Jan Špaček za grunth peněz 
purgkrechtních Andrisovi Nyštovi 10 R. 
             f 281b 
   Letha [15]96 položil Jan Špaček za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Ty jest přijal Andres Nyšt. 
   Leta [15]97 položil Jan Špaček za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Ty přijal Andres Nyšt. 
   Leta 1598 položil Jan Špaček za grunt svůj peněz ročních 
Ondrovi Nyštovi 10 R. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jan Špaček 
prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Hejtmanovi z Pohřebeně za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 40 R, ostatek platiti má od 
leta [15]99 při každých Vánocích po 10 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Šebesta Bednář, Mikuláš Lipovský, Jan Sejkora, Jan Kerchovský, 
Balcar Karvinský, Jíra Hájek S.R.S.N. 
   Jan Špaček vymínil sobě, aby měl svobodu v tom podsedku po 
2 lítě počnouc od leta [15]98 víno své i vodnar bez uplacení 
skládati. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz Ondrovi Nytčovi 50 R. 
   Janovi Špačkovi na posledních penězích 110 R. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Hejtman jináč Slezák za grunt Ondrovi Nytčovi 10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Hejtman jinak Slezák za grunt Ondrovi Nytčovi 10 R. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Hejtman jinak Slezák za grunt Ondrovi Nyčovi 6 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánka položil Jíra 
Hejtman za grunt Ondrovi Nyčovi 3 R. 
             f 282a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Hejtman za grunt Ondrovi Nyčovi 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Hejtman za g[runt] ostatních peněz Ondrovi Nyčovi 11 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1626 za purgkmistra Martina Jankho jakož jest 
Jíra Hejtman po prvních (v lethu 1605 stalých) Bočkajích 
tohoto gruntu pustého zanechal, Kateřina Telčarka z Brodu 
Uherského, nekdy manželka neboštíka Jana Špačka, jsouce 
nejpřednější nápadnice téhož grunthu a nechtějíce, aby tak 
pustý zůstával a tudy aby spravedlnost její hynula, jeho se 
jest ujala a jej okolo letha 1613 urozenému panu panu 
Kryštofovi z Lichtenštejna a z Niklšpurgku za summu 200 R 
prodala. Na takovou pak summu že jest týž pan Kryštof 
z Lichtenštejna mimo závdanek ostatek verunkových, neboštíku 
Janovi Špačkovi náležitých peněz skoupil a hotovejmi penězi 
zouplna zaplatil, nadepsaná Kateřina Telčarka k tomu se jest 
před jmenovaným purgkmistrem Martinem Jankho a Jiříkem 
Hulínským spoluradním jeho při činění tohoto zápisu na zámku 
Strážnici dne 15. Aprilis letha ut s[upr]a prohlásila. 
   A tak pan Kryštof z Lichtenštejna majíce sobě týž grunt 
podle obyčeje purgkrechtního za volný a svobodný odevzdán, 
zůstává za něj toliko nápadníkům Jíry Hejtmana dopláceti summy 
90 R, placením ročně po 5 R. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Ta summa ut s[upr]a, totiž těch 90 R, podle poručenství 
ne[božky] Kateřiny Šebestky náleží na kostel a zbor 
strážnicský. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty urozená paní 
Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, položila za  
g[unt] peněz ročních na kostel a zbor strážnicský 5 R. 
   Ty přijal p[an] Martin Jankho. 
   Tu má být Jan Myška. 
             f 282b 
   Jakož grunt ut supra od pánů dědiců Liechtensteinských 
nejaký p[an] Jan Lehotský a od téhož pana Jana Lehotského 
neb[ožtík] ur[ozený] pan Vilhelm Jakardovský z Suditz jest byl 
ukoupil a po něm zase jeho pan syn ur[ozený] pan Vilhelm 
Erasim Jakardovský z Suditz byl zdědil, žádný pak z těchto 
tedt popsaných držitelův tohož gruntu žádného zápise v knihách 
těchto učiniti sobě nedali. Poslední pak tedt jmenovaný pan 
Vilhelm Erasim Jakardovský grunt ten spolu i s půl lánem roli  
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a všema loukami i rúbanicemi J[eho] Vys[oceurozené] Hrab[ěcí] 
Milosti z Magni, na ten čas vrchnosti strážnickej milostivej, 
jest prodal. Následovně ale nechtíce týž vrchnost milostivá, 
vysoce urozený pán pan Maximilian Philipp Svaté řím[ské] říše 
hrabě z Magni, dědičný pán na Strážnici a Přestavlkách, domu 
toho držeti, takový dům toliko samotný bez roli, louk a jiných 
případností proda- 
             f 283a 
ti jest ráčil Janovi Myškovi za hotových šedesáte rýnských, 
jak toho kupu contract od vysoce titulovanej mil[ostivé] 
vrchnosti de dato v Strážnici dne 25. Junii 1726 vlastní rukú 
podepsaný in originali praemiroval, jakož taky i quitantzi 
originalní na zaplacení takového kupného peníze 60 zlr od 
důchodního p[ana] Joannesa Wernita vlastní rukú de dato  
26. Junii 1726 vyhotovenú proukázal a podle toho aby mu tenž 
dům do kněh těchto připsán a odevzdán byl, tenž Jan Myška 
žádal. Pročež jsouce vše authentice donirované, dům tento se 
nyní připisuje a odevzdává již jmenovanému Janovi Myškovi za 
vlastní a dědičně zaplacený, a sice již pod činže a platy do 
douchodů panských ročně po 8 gr alb a roboty, jak jiné domy na 
předměstí, též contributzi a jiné městské onera všechny. Stalo 
se za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho 
času dne 26. Februarii 1739. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Košvitz a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
             f 283b 
Přípis Tomáše Myšky 
 
   Leta Páně [1]771 dne 3. Aprilis za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Tomáš Myška a ohlásil, kterak on ten po svém 
nebošt[íku] otci Janovi Myškovi dle testamentu na něj 
napadající dům spolu s tím na něm od starodávna majícím právem 
připsán míti žádá. Na kteroušto slušnou žádost a pro pořádek 
mněstských práv a pak zřízení Jejich Jasnosti Císařské se jemu 
Tomášovi Myškovi ten jmenovaný dům připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císařské, 
vrch[nostenské] a měst[ské] povinnosti p[an] Johann Karásek a 
p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 284a 
Přípis domu paní Anny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] 
Martincovi Mikšíkovi, bejvalým 30ním kuželovským 
 
   Leta Páně 1772 d[ne] 9ho Maii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spolupánů radních toho času majíce vdova, pozůstalá 
po neb[ožtíku] Tomášovi Myškovi dle testamentu dům ut supra 
sobě tím spůsobem odporučený, aby jej na zaplacení dluhův 
odprodala a co by po zaplacení těch pozůstalo, jiný grunt 
lacinší sobě kúpila. I když zvrchu psaná kupitelkyně paní  
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Anna, pozůstalá vdova po p[anu] Martincovi Mikšíkovi, se 
natrefila chtíce ten dům kúpiti, takový jí za summu jedno sto 
sedumdesáte rýnských dobrovolně jest odprodala. Pročež se 
nadřečenej paní Anně Mikšíčce tenž grunt ze vším k němu 
přináležejícím právem tím spůsobem jako jiné za její vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení jak císař[ských], 
tak vrchnostenských a městských povinností pan Petr Gruner a 
pan Frantz Králík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Smaženky 
 
   Leta Páně 1775 dne 20ho měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Matějovi Myškovi Anna grunt ut 
supra pořadně ukoupený a dle práva purgrechtního sobě 
odevzdaný, takový  
             f 284b 
z dobrej svej vůle odprodala Martinovi Smaženkovi za summu 
jedno sto šedesát rýnských hotových peněz, kteréžto peníze na 
dluch dílem u pana faráře strážnického, dílem na zasezelou 
contribuci a ostatek Židovi Benjaminovi proti quitanci jsou se 
odevzdaly. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím 
právem a tak, jak předešlí držitelé jej užívali neb užívati 
mohli, se jemu Martinovi Smaženkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný i docela zaplacený tímto dle řádu a práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských i městských, jakož taky císařsko královských 
povinností pan Jozef Stanislav a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Doroty, vdovy po neboštíkovi Leopoldovi Kučovi 
 
   Leta Páně 1781 dne 24. mněsíce března za purgmistra pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Leopoldovi Kučovi, dům neb 
podsedek v ulici Rybářskej po manželovi svém proti výplatě 
jiných spoludědicův  dle vzdělaného inventáře v držení svém, 
takový synovi svému Francovi jakožto rybáři v summě inventární 
p[e]r 150 R s povolením ostatních dítek jest popustila a 
respective odprodala. 
             f 288a 
Namísto toho ale pro pohodlnější zaopatření hospodářství zase 
tento přítomný grunt ut supra od Martina Smaženky za summu tři 
sta štyricet rýnských jest odkoupila a na to prodavačovi dvě 
sta čtyricet rýnských ihned k rukám odevzdala, ostatních jedno 
sto rýnských však za sebou zanechala dle mezi prodavačem a jú 
kupující učiněnej domluvy z příčiny tej, poněvadž prodavač 
v tem domně dotudt, pokudt by se jemu jiné místo natrefilo své  
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obydlí sobě vymínil. Proto taky i takových 100 zlr nynější 
nastávající držitelkyně gruntu jemu prodavači taky tak dlúho, 
pokud u ní bydleti bude, těch 100 zlr vydati, aniž žádných 
interessův z nich platiti povina býti nemá. K čemuž všemu když 
prodavač dobrovolně přisvěčil a se zavázal, týž grunt se jí 
vdově Dorotě Kučovej ze vším na tom domně od starodávna 
pozůstávajícím právem a užitky za vlastní, volný a dědičný 
tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských] a vrchnostenských povinností pan Jozef Dvořák a 
pan František Gatty S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Kuče 
 
   Leta Páně 1782 dne 21. měsíce února za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Leopoldovi Kučovi, grunt ut 
supra za summu 340 zlr ukúpený, takový když syn její nejmladší 
Kašpar do kláštera na Vranov v řád paulánský nejenom oděv 
             f 285b 
se odebral, anobž taky v tom řádě professi skutečně učinil, a 
syn prostřední Martin, jenž na vojně při sl[avném] císařsko 
král[ovské] altillerie regimentě canonirem byl, proti 
attestatum k hospodářství propuštěn z vojny se navrátil, jemu 
Martinovi synovi svému v tej summě těch tři sta čtyricet 
rýnských jest popustila a odevzdala tím spůsobem, aby on tý 
paní Anně, ovdovělej Klingnisovej, podlužné peníze p[e]r  
200 zlr na sebe přejal a jedno sto rýnských Martinovi 
Smaženkovi podlužných na spůsob, jak v předcházejícím zápisu 
psáno, časem svým vyplatil. Co se ale ostatních na ten dům 
vyplacených 40 zlr dotýče, které ona vdova Dorota již 
vyplatila, v takových ona vdova na domě tom jestli možná bude, 
jak doufá, do smrti u tohož syna svého svobodné bydlení sobě 
obmezuje a proti tomu jemu synovi svému upúští. Podle toho 
grunt ten ze vším od starodávna příslušejícím právem se jemu 
Martinovi Kučovi za vlastní, volný a dědičný proti ročnímu 
činžu po 8 gr alb dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
(Poznámka tužkou)  
[Nro] 397 vzadu vedle Slováka        
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             f 291a 
30 Grunth Jana Hrubcového 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 109 Jan Hrubec vejš psaný ná podsedek svůj 
koupenej od Kuny, pozůstalej vdovy po neboštíkovi Michalovi 
Kozojídským za 80 R. 
   Kderejžto podsedek týž Jan Hrubců dotčenej Kuně zouplna 
zaplatil. 
   A zase na témž gruntě svém obci předměstskej 40 R letha 
[15]94 za summu 12 R hotových prodal. Kteréžto 40 R obci 
předměstskej od letha [15]94 při Vánocích po 5 R pokládati má. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Kašpar Bednář, Jíra Ječmének kovář S.R.S.N.          
               
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 5 R. 
   Letha 1595 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Ty přijala obec předměstská. 
   Letha [15]96 položil Jan Hrubců obci městské peněz 
purgkrechtních 5 R. 
             f 291b 
   Letha 1597 položil Jan Hrubců za grunt obci předměstské 
skoupených 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Hrubců za grunt obci předměstské peněz skoupených 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Hrubců za grunt obci předměstské 4 R. 
   NB. Jan Hrubců prodal pro potřebu svou na tomto gruntě, což 
do letha [15]99 vyplatil summy 24 R za hotových 6 ½ R, 
placením po 4 R až do zaplacení, po tímž rukojemstvím ut 
s[upr]a. 
  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Hrubců prodal podsedek svůj Antonínovi Vlachovi zedníku za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Slezák, Honz Šmalcíř S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Antonín Vlach 7 R. 
   Z toho dáno obci předměstské peněz skoupených 4 R. 
   A Jan Hrubců že na placení povýšil, vzal 3 R. 
   Jakož Janovi Hrubcovi na tomto podsedku náleželo peněz 
vyplacených 45 R, takové peníze prodal Antonínovi Vlachovi za 
hotových 12 ½ R. A tak zůstává ještě dopláceti týž Antonín 
Vlach obci předměstské 32 R, platiti má po 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Antonín Vlach za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Antonín Vlach za g[run]t obci předměstské  4 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Antonín Vlach za g[runt] obci předměstské 4 R. 
             f 292a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Antonín 
Trentin Vlach zedník učinil jest frejmark ma podsedek svůj 
požár napřed psaný s Voldřichem Jistungem Vlachem, kterýž 
témuž Antonínovi za tenž ut s[upr]a podsedek dům svůj, kterýž 
měl v dědině Hruškovicích, dal, toliko bude Voldřich Jistung 
za tento podsedek, což se za něj obci předměstské ještě, totiž 
20 R, doplatiti zůstává, vyplniti povinen, placením od letha 
1609 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pizl a Jakub Kameník S.R.S.N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Voldřich Jistung za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Voldřich Jistung za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Voldřich Jistung za gr[unt] obci předměstské 4 R.    
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Voldřich Jistung za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil 
Voldřich Jistung za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Voldřich 
Jistung za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Ten grunt jest zaplacený. 
 
   Manda, vdova po nebož[tíku] Voldřichovi Jistungovi 
zedníkovi pozůstalá, držitelkyně gruntu nadepsaného, maje při 
témž gruntě humno své od starodávna k němu přináležející a až 
k stodole slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka ty 
časy panství strážnickýho, za domem jeho vycházející, u 
přítomnosti a s radou Simeona Vítkového, předního konšela, a 
Samuele Prašťkového, fojta předměstí strážnickýho, odprodala 
jest témuž panu Thobiášovi Purgkrábkovi kus toho svého humna, 
totiž od úhlu přístodolku jeho hliněnného šikem až k soumezí 
blíže vrat, kudyž se průjezdem od stodoly téhož pana Thobiáše 
Purgkrábka pozadu na Oujezd a na předměstí vyjížtí, tak aby 
při tejž stodole lepší prostranství býti a obilí neb sláma a 
jiné potřebné věci tam se skládati mohly. Za kterýžto kus 
humna k domu a stodole téhož pana Thobiáše Purgkrábka tak 
odprodaného odvedl 
             f 292b 
a dal jest týž často psaný pan Thobiáš Purgkrábek podle 
naznání osob radních napřed jmenovaných i teď níže 
poznamenaných, k vyhlídnutí na tou věc přižádaných i podle 
smlouvy učiněné Mandě napřed psanej peněz hotových 5 R. 
Naproti čemuž táž Manda postoupila a odevzdala jest téhož kus 
humna podle šňůry přetažené odměřeného často jmenovanému panu 
Thobiášovi Purgkrábkovi i erbům a potomkům jeho, budoucím 
držitelům toho jeho domu, za volný a svobodný. Na kterýž kus  
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humna táž Manda často psaná sama od osoby své, ni žádný jiný 
v časích budoucích držitel toho jejího gruntu na toho kus 
humna od něho tak odprodaného nemá a nemají se zase potahovati 
a navracovati, nýbrž při volném a svobodném užívání panu 
Thobiášovi Purgkrábkovi i erbům a potomkům jeho, držitelům 
budoucím jeho domu, bez všelijakých hadruňkův, nevolí a 
nesnází za dědičné pozůstaviti, a to nyní i na časy budoucí a 
věčné. 
   Podle čehož při té smlouvě toto jest znamenitě vymíněno a 
pan Thobiáš Purgkrábek často psaný sám od sebe jest dobrovolně 
v to se uvolil, jakož od starodávna držitelové gruntu toho po 
nebožtíku Voldřichovi zedníku i s potomky svými soumezí při 
témž gruntě a humně od stodoly napřed psané až k vratům 
průjezdu na svůj náklad hraditi povinni byli, aby tím víceji 
táž Manda vdova ut s[upr]a ani žádní potomci její, držitelové 
téhož gruntu budoucí (za příčinou postoupení toho kusu humna 
ut s[upr]a) nebyli povinni, nýbrž pan Thobiáš Purgkrábek i 
s erby a budoucími potomky svými, držiteli domu svého, aby 
takové soumezí sami na svůj vlastní náklad hraditi i 
opravovati povinni byli, začnouc od času smlouvy té přítomně 
učiněné a potom i v časích budoucích. Čehož pro budoucí pamět 
smlouva tato jest do rejster těchto purgkrechtních při gruntu 
ut s[upr]a vepsána. 
   Což vše dálo a konalo se jakož u přítomnosti osob ouřadních 
předměstí strážnickýho napřed zejména poznamenaných, tak podle 
toho taky u přítomnosti p[ana] Bartholoměje Šlechty, 
purgmistra města Strážnice, a spoluradních jeho Jiříka 
Hulínskýho a Šimona Tesařového, též Mathouše Kovářového 
rychtáře a Vácslava Urbanova, písaře radního města Strážnice, 
též Vácslava Žamberskýho, konšela předměstí strážnickýho, 
v pondělí po neděli Oculi, jinak dne 28. Febr[uarii] a[nn]o 
1622. 
             f 293a 
   Já Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici, pán a 
pravý dědic panství strážnického, i s erby a budoucími potomky 
svými, pány a držiteli téhož panství strážnického známo činím 
tímto zápisem v těchto registřích purgkrechtních prvního dílu 
předměstí strážnického učiněným: 
   Jakož jest slovoutný Thobiáš Purgkrábek s jistým mým 
povolením pustý grunt aneb místo sirotkům neboštíka Oldřicha 
Jistunga zedníka náležitý (podle bedlivého purgkmistra a rady 
města prošacování), z jedné strany podle gruntu urozeného pana 
pana Kryštofa z Liechtenštejna a z Niklšpurgku a z druhé 
strany pozadu od Oujezda ke dvoru jeho se pojící, pro 
příležitost a všelijakou volnost téhož dvoru svého za summu 
peněz hotových dvaceti zlatých počtu moravského koupil, že 
takový pustý grunt a místo ukoupené témuž Thobiášovi 
Purgkrábkovi a erbům  i budoucím potomkům jeho osvobodil sem 
ode všech robot a všelijakých poplatkův a tímto zápisem sám od  
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sebe i ode všech budoucích potomkův svejch, pánů 
strážnickejch, mocně osvobozuji, tak aby on i budoucí 
potomkové jeho beze všelijakých ode mne neb erbův a budoucích 
potomkův mejch, držitelův panství strážnického, jim činěných 
překážek v těch všech svobodách, jakéž jsou od Jich Mi[l]ostí  
předešlých pánův předkův mejch, držitelův panství 
strážnického, na ten dvůr, ku kterémuž se tento pustý grunt a 
místo připojuje, témuž Thobiášovi Purgkrábkovi i s erby jeho 
jemu dané a ode mne mocně potvrzené, podle své dobré vůle, 
jakž se jim zdáti a dobře líbiti bude, užívati mohli a z toho 
z ničeho žádných robot ani nijakých poplatkův mně ani erbům a 
budoucím potomkům mejm činiti a dávati povinni nebyli. Což pro 
lepší toho jistotu a pevnost pod tímto zápisem rukou vlastní 
sem se podepsal. 
   Kteréhož jest dattum za purgkmistra Martina Jankho v outerý 
po památce hodu slavnosti Velikonoční letha Páně 1625. 
 
       Jan Jetřich mladší  

z Žerotína a na Strážnici 
 
   Pusté [místo], které užívá zpředu Baltzar Mayer. 
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             f 301a 
31 Grunth Jana Konváře 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 44 Jan vejš psaný koupil podsedek svůj od 
Martina Málka za summu 40 R. 
   Ne kderýž jest závdanku a jedny peníze roční vyplnil 18 R 
22 ½ gr a tak ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při 
Vánocích obci předměstskej 21 R 7 ½ gr. 
   Rukojmě za placení, též opravu gruntu a povinností panských 
Jan starej Uhléř, Bartoš Uhléřů, Filip Ostravský R.S.N.         
      
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 3 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Konvář za podsedek obci 
předměstské 3 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Konvář za podsedek obci předměstské 
3 R. 
   Leta 1598 položil Jan Konvář za podsedek svůj obci 
předměstské 3 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Konvář obci předměstské peněz koupených za grunt svůj 3 R. 
             f 301b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan 
Doubravský jinak Konvář prodal podsedek ut s[upr]a Alexandrovi 
Smolínskýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek 
platiti má od leta 1600 při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Sýkora, Jiřík Hájek, Jan Doubravský a Martin 
Vejvoda S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Alexander Smolínský obci městské za grunt 3 R. 
   Jakož náleželo Janovi Doubravskému na tomto gruntě peněz 
vyplacených summy 33 R 22 ½ gr, takové peníze prodal obci 
předměstské za hotových 9 R. A tak ten Jan Doubravský na tom 
gruntě nic nemá.   
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Alexandr Smolínský za grunt obci předm[ěstské] 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Alexandr Smolínský za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Alexandr Smolínský za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Alexandr Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
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   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Alexander Smolínský za g[runt] obci předměstské peněz ročních 
2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Alexander 
Smolínský za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Alexandr 
Smolínský položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Alexandr 
Smolínský položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Alexandr 
Smolínský položil za grunt peněz obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alexander 
Smolínský položil za gr[unt] obci předměst[ské] 3 R. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Alexander Smolínský 
položil za grunt peněz ročních obci 1 R 15 gr. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Alexander 
Smolínský položil  za grunth obci městské 1 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Alexander Smolínský 
položil za grunth obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Alexander Smolínský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Alexander 
Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Alexandr 
Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Alexandr Smolínský 
položil za gr[unt] obci městské 1R. 
 
   Po smrti Alexandra Smolínského Jan Klikavský pojmouce sobě 
pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] téhož gruntu se ujal a jemu za 
zaplacený, volný a svobodný jest připsán, kterýžto grunt on 
Klikavský zase frejmarkem Janovi Dobroslavskému postoupil. A 
tak týž Jan Dobroslavský bude míti svrchu psaný grunt svobodný 
a žádnému nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu i jiné povinnosti JHM i obci Matúš 
Havlíčků, Zigmundt Kulhánek SRSaN. Stalo se za purgm[istra] 
Martina Mráze a spoluradních jeho letha 1643 
 
        Pusté 
             f 302b 
Přípis domu vd[ovy] Kateřiny Kudlíčky 
 
   Leta Páně 1760 dne 14. Apri[lis] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce nebošt[ík] 
Jann Kudlík půl gruntu ut supra ze strany Jana Myšky od 
Martina Kaštana ukúpený, však sobě právně nepřipsaný, takovú 
polovicu po svej smrti svej manželce Kateřině Kudlice a jeho 
dítkům na rozdíly zanechal. I vidouce počestná rada městská, 
že zapotřebí jest, aby  hospodář jednoho gruntu pro  
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opatrování a placení všech povinností ustavený byl, pročeš se 
naznalo, aby celý grunt vd[ově] Kateřině Kudlice připsán byl, 
však Jozef Svoboda, druhej polovice téhož gruntu svobodné 
užívání míti s takovou jako vlastní činiti moc a právo míti 
má. Pročeš se Kateřině vd[ově] Kudlice nadjmenovaný a opsaný 
grunt za její vlastní, 
             f 303a 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. Kdyby ale jedna neb 
druhá stránka svoju polovicu prodati chtěla, tak z nich dvúch 
užívajících tento grunt odstoupiti moc a právo má. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes 
Weiner a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jozefa Svobody 
 
   Leta Páně 1761 dne 2. Decmbris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bartlsmana a spoluradních majíce vdova Kateřina 
Kudlíčka grunt ut supra sobě polovic připsaný, takový se svej 
dobrej vůle Jozefovi Svobodovi svému společníkovi za 70 zlr 
odprodala s tím a takovým spůsobem, aby Anča Kaštanka do svej 
smrti svobodné bydlení měla, k tomu taky prodavačka sobě na 
dva roky z dětma svýma svobodné bydlení zanechává. A poněvadž 
matka Rozina Svobodka synovi svému Jozefovi Svobodovi na tenž 
dům nápomocná byla, taky sobě výminku zanechává. Kdyby ale se 
synem v sednici přebývat nemohla, syn povinen bude matce svej 
sedničku vystavět a do smrti v tej sedničce přebývat. 
             f 303b 
Pročež se nadjmenovaný grunt Jozefovi Svobodovi s tím na něm 
od starodávna majícím právem za jeho vlastní a dědičný 
připisuje a odevzdá[vá]. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařských] a 
pansk[ých] i obecn[ích] povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] 
Frantz Gaty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Jana Hostýnka hospodáře 
 
   Leta Páně 1769 dne 31ho března za času purgmistrovství 
p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Joseph Svoboda 
půl domu ut supra, v kterémž on jakožto soused a druhou 
polovici Jura Rožek, v kterej jako hofer bydlení své má, a 
obadava všechny onera a daně na polovici splácejí a Jura Rožek 
jak humno tak dvůr hraditi venkoncem povinen jest, takovou 
polovici on Joseph Svoboda z dobrej vůle svej i s tou 
vejminkou, kterou na tomž domě matka jeho měla, Janovi 
Hostýnkovi za summu šedesáte rýnských odprodal. Odkudž se jemu 
Janovi Hostýnkovi téhož jmenovaného půl domu s tím právem, jak 
jeho předek užíval, právně připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové p[an] Joseph Stanislav a p[an] Vencl Lánský. Stalo 
se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
             f 304a 
Přípis France Blahy 
 
   Leta Páně 1770 dne 22. April[is] za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstúpil před počestnost 
radu Jiřík Rožek a přednesl, že on ze svej dobrovolnej vůle 
Francovi Blahovi svoju polovitz domu za summu 70 zlr odprodal. 
Pročež tato polovic domu Frantzovi Blahovi s tím na něm od 
starodávna majícím právem, jak jeho předek užíval, na žádost 
jeho France Blahy se jemu připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císař[sko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněst[ských] 
p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
 
Nr 398 
Připis Jana Kajdy 
 
   Leta Páně 1772 dne 25. Septembris za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Jan Hostýnek 
řečený dům od Jozefa Svobody jakožto hospodáře toho gruntu, 
v kterém tehdáž Jura Rožek, nyní ale od něho zase Franc Blaha 
jakožto hofer 
             f 304b 
v 70 zlr polovicu užívá, a proto všechny jak královské, tak 
vrchnostenské i obecní povinnosti spláceti a jak humno, tak 
dvůr venkoncem na svůj náklad hraditi a opravovati povinen 
jest, za 60 zlr odkúpený a pořadně připsaný a odevzdaný, 
takový dnes zvrchu psaného dne a roku z dobrej vůle svej 
prodal jest zase spředu psanému Janovi Kajdovi za summu 
šedesáte pět rýnských. Podle toho tento grunt ut supra na ten 
spůsob, jakož jemu Janovi Hostýnkovi, se opáčenému Janovi 
Kajdovi za volný, vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Světkové za opravu gruntu a placení jak císař[sko] 
král[ovských], tak vrchnost[enských] a obecních povinností pan 
Petr Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Šumpolca 
 
   Tak jak k slavnýmu krajskýmu ouřadu in originale zaslaný 
sessions instrument poukazuje, podosáhl Jozef Šumpolec jakožto 
budoucí zeť od Jana Kajdy s příčiny, poněvadž k vedení 
hospodářství již neduživý 
             f 305a 
a měšťanské onera znášeti nedostatčný jest, jeden dům 
purgrechtní v Oujezdskej ulici sub cons. Nro 398 citirovaný, 
pak jedny honce roli u Bažantnice vedle Václava Pidlicha a  
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Pavlíka ležící, s tím však vzláštním doložením, že on Jann 
Kajda i manželka jeho v tom domě až do smrti jejich svobodné 
přebývání a ošetřování míti mají. 
   Pročež když on Jozef Šumpolec toto všechno vyplniti 
přislíbil, se jemu ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný 
tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo při ouřadě gruntovním města Strážnice dne 2ho 
Aprilis roku 1793. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 24 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 7te Octob[ris] [1]797. Prat. 
   Zugleichen haftet 20 Fr in die nemliche Waisen Kasse 2to 
loco vorgemerkt. 
   De sessione 16. April 1800. Prat. 
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             f 311a 
32 Grunt Mikoláše Zimandle 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch červenejch 
v listu 45 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek pro nebožt[íku] 
Zimandlu mydláři zůstalý za summu 31 R. 
   Více témuž Mikulášovi prodán vinohrad v hoře Šumědi za  
30 R. 
   Učiní oboje 61 R. 
   Na kderejž jest peněz purgkrechtních do letha [15]93 i 
s tím, což s téhož podsedku a vinohradu po nebožt[íku] 
Zimandlovi, náměstku svém, dluhu splatil, též s poraženým 
dílem Zuzanny manželky své vyplnil 25 R 14 gr 6 ½ den. 
   A mimo to zadržel letha [15]90 a letha [15]91, též letha 
[15]92 za tři letha po 2 R – 6 R. 
   A co více z vinohradu, majíc jej též po 2 R platiti, od 
letha [15]89 na to položil, to se má z rejster horenských 
vyhledati a do těchto rejster nových vepsati. 
   A tak za týž grunth a vinohrad svůj dopláceti zůstává 35 R 
15 gr ½ den. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po  
4 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným: 
             f 311b 
   Item za vinohrad vyplniti se má 9 R. Ty náležejí  
Bartoloměji Kokrdovi. Ty jak mu náležeti mají, na to se ouřad 
mají vyptati a do těchto rejster zapsati dáti. 
   Ostatní summa 26 R 15 gr ½ den náleží sirot[kům] 
nebožt[íka] Zimandle mydláře na posledních penězích. 
   Rukojmě Martin Foltýnů R.S.N.          
 
   Letha [15]94 položil Mikoláš napřed psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]95 položil Mikoláš Zimandl za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 3 R. 
   Letha [15]96 položil Zimandl za grunth svůj 3 R. 
   Leta 1597 a leta [15]98 položil Zimandl peněz ročních za 
grunt svůj dvojích peněz Johance Pekařce 6 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Zimandl za grunt svůj Johance Pekařce a Kateřině sestře její 
3 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Zimandl za grunt svůj Johance Pekařce a Kateřině sestře její  
3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Zimandl za grunt Johance Pekařce a Kateřině sestře její 1 ½ R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela Mikuláš Zimandl prodal 
podsedek ut s[upr]a Zuzanně n[ebožtíka] Eliáše Vodičky za 
summu 40 R. Závdanku jemu dala 9 R, ostatek platiti má od 
letha 1602 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kolář, Jindřich Červenka S.R.S.A N. 
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             f 312a 
   Z toho gruntu náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Zimandle mydláře 3 R. 
   Mikulášovi Zimandlovi 28 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila 
Zuzana Vodičková za grunt 3 R. 
   Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Zimandle mydláře. A 
tak tu nic více nemají. 
 
   Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a Zuzanna Vodičková 
prodala grunt ut s[upr]a Jakubovi Kameníkovi Vlachu za summu 
49 R. Závdanku jí dal 9 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Antonín Vlach zedník, Jíra Hejtman a Honz Kotlář 
S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz sirotkům n[ebožtíka] 
Mikuláše Zimandle 28 R, placením po 3 R. To dělíc na 2 díly, 
přijde na každého po 14 R. 
   Zuzanně n[ebožtíka] Eliáše Vodičky náleží na posledních 
penězích 12 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Kameník za grunt 3 R. 
   Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Kameník za g[runt] 3 R. 
   Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož 
náleželo Michalovi Zedníkovi na tomto podsedku 12 R, sprodal 
jich Jakubovi Kameníkovi za hotovejch 2 R 6 gr. 
   Jakož náleželo Lidě, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše 
Zimandle dílu jejího na tomto gruntě 22 R 15 gr, ten sirotek 
jsouc zběhlý, ta spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla. 
A Jakubovi Kameníkovi na gruntě jeho se vypisují za tou 
příčinou, že Jeho [Mil]ost Pán Zuzaně manželce jeho, s[irotku] 
n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského, tak vyšlé spravedlnosti 
povinen býti ráčil. Act[um] ut s[upr]a. 
   A tak má Jakub grunt zaplacený. 
             f 312b  
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kameník 
prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Ikrnatýmu za summu 44 R. 
Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1614 po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexandr Smolínský, Mikuláš Tesař S.R.S.N. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Pavel Ikrnatý 
položil za g[runt] Jakubovi Kameníkovi 3 R. 
   Letha 1615 Jakub Kameník jakož měl na tom gruntě 31 R, ty 
jest v čas potřeby své prodal ouřadu a obci předměstské za 
hotových peněz 6 R 6 gr. A tak tu nic nemá. 
   Téhož letha za téhož konšela Pavel Ikrnatý položil obci 
předměstské za grunth 3 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Ikrnatý položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Ikrnatý položil za grunt peněz na obec předměstskou 3 R. 
 
   Téhož leta za téhož konšela Pavel Ikrnatý prodal podsedek 
svůj Jurovi Drastových za summu 50 R. Závdanku dal jemu při 
odevzdávce 11 R, platiti jej má ročně od leta 1618 po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti JM Páně i 
obecní Vácslav Zelenka a Melichar Bohuslavský SRSN.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Drasta 
položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka [Prašťka] a 
spoluradních jeho jest gr[unt] ut s[upr]a po zemřití Jurovi 
Drastovi(!) zase prodán Jírovi Drastovi vlastnímu synu za 
summu 50 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a sv[obodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Bartek Fryštacký a Jakub Volšovík SRSaN. 
             f 313a 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Jura 
Drašta peněz ročních k obci městské 15 gr. 
 
   Letha Páně 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jíra Drašťa 
jinak Kraholec prodal grundt nadepsaný Jírovi Navrátil[ovi] 
z Kostelce za s[umu] 50 zlm bez závdanku, placení po 3 R. 
Od[evzdán] za v[olné] a s[vobodné]. 
   Rukoj[mě] za opravu g[runtu], placení i jiné povinnosti 
všeliké Jakub Vlachů a Jíra Drašťů jinak Kraholec S.R.S.a N.R. 
Ac[tum] dne 13. Januarii ut s[upra]. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1700 dne 1. April[is] za purgmistra p[ana] Jiřík[a] 
Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož gr[unt] ut supra 
mnohé leta pustý a jen holé místo zůstával, aby tehdy užitky 
cís[ařské], panské a obecní se rozmnožovaly, puštěn jest od 
p[ana] purg[mistra] Pavlovi Smilovskému za summu svrchu psanú 
50 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti Matěj Mikulka a 
Pavel Hořák SRSAN. 
 
   Letha Páně 1710 d[ne] 2. Octobris majíce pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Pavlovi Smilovském grunt ut supra, takový 
(poněvadž manžela nepřátelé rebelantští zabili) 
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             f 313b 
nemohouce císařské, panské, ano i obecní povinnosti zbývati, 
prodala neb[ožtíku] Janovi Žídkovi za 8 zlr. Však že on až 
posavad sobě připsaného neměl, aby se řád městský zachovával, 
poněvadž ten grunt Mikuláš Šilha jakožto jeho zedt zdědil, 
jemu se tenž za volný a svobodný připisuje v summě 50 zlm, 
placením po 2 zlm ročně. 
   Rukojmě za opravu gruntu a [placení] povinností 
císař[ských], panských a obecních Václ[av] Mega a Jakub 
Qvejsar R.S.V.N. 
 
   Letha Páně 1710 dne 2. Novembris za purgm[istra] p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Mikuláš Šilha zděděný 
grunt ut supra v summě 50 zlm po ženiném otci, takový prodal 
jest Jakubovi Studnickému, příchozímu z Hrubých Lovčic, rodem 
pak ze Skalice, za hotových 22 zlr, které jen za vystavení se 
počítají, 
             f 314a 
ostatní summu, totiž těch 50 zlm, povinen bude platiti na 
letha při každých posudcích po 2 zlm. Však že on naddotčený 
Jakub Studnický odjinad přichodší jest a předtím vší 
poddaností svázán byl, dle od našej mi[lo]stivej vrchnosti 
nejmilostivěji nadaného privillegium de a[nn]o 1709 zase vždy 
ten dům, dosadě na své místo jiného hopspodáře, opustiti a 
jinam se odstěhovati ze vším svým mocti bude, připisuje se 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a císařských, panských a obecních 
povinností p[an] Elis Gröger a p[an] Antonín Havlíček R.S.V.N. 
 
(poznámka)  
Novák 
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33 Grunth Daniele Ryšavého 
 
   Ten nadepsaný Daniel [má] podsedek svůj podle zápisu knih 
starejch purgkrechtních červenejch v listu 150 za summu 77 R 
koupenej a již jej od 17 leth zaplacenej má.  
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Manda, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Danielovi vejš psaném, podsedek 
ut s[upr]a i z jiným statkem koupila, za kterýž mimo poražení 
dílu svého dopláceti zůstává summy 111 R 25 gr. Na to závdanku 
položila 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého, 
ostatek platiti má od leta 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
Mi[l]osti Páně Mikuláš Hrbků, Jan Pernikář S.R.S.N.   
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
Manda vejš psaná na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého  
4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Manda Ryšavých na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila 
Manda Ryšavých na s[irotky n[ebožtíka] Daniele Ryšavých 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila 
Manda Ryšavých na s[irotky] n[ebožtíka] Da[niele] 3 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Manda vejš 
psaná prodala sám grunt ut s[upr]a požár Janovi Ištvanovi za 
summu 60 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Měchura a Jíra Svadčina S.R.S.A N. 
             f 322a 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Ištvan 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R.   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého  
4 R.  
   A skoupil od Jana Klikavského, což na díl Lidy manželky 
jeho jemu z toho gruntu náleželo jmenovitě 11 R, dal jemu za 
ty peníze hotových 2 R 15 gr. A tak týž Jan Klikavský tu již 
více nic nemá.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Ištvan za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavýho 
4 R.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jan Ištvan na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého za 
g[runt] 4 R. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ištvan 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Foltýnkovi  za summu 90 R, 
Závdanku jemu dal 19 R, ostatek platiti má od letha 1612 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Pavel Macháčků, Jan Vnuček S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Foltýnek 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého položil  
4 R.    
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Foltýnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 
peněz 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Foltýnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 
peněz ročních 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Foltýn 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého   
4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Foltýn položil na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Foltýn 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný Jan 
Foltýn umřel a Petr Šách, poněvadž sobě vdovu po něm zůstalou 
za manželku [pojal], toho gruntu jest se ujal a jej Benešovi 
Vlachovi prodal bez závdanku za 90 R, platiti má ročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexander Smolínský a Honz Šubart S.R.S.a N. 
   A jakož svrchu psaný Petr Šách po Janovi Foltýnovi na díl 
manželky své daného dílu, totiž 21 R 15 gr, zaplaceného měl, 
takové peníze Benešovi Vlachovi pouští. 
             f 322a 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Beneš Vlach položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého peněz 
ročních 2 R. 
 
   Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Beneš Vlach prodal 
ten grunt ut s[upr]a Martinovi Lukovskému za summu 90 R. 
Závdanku dal Benešovi 4 R a což měl Beneš od Petra Šácha 
puštěných i na tom gruntě vyplněných peněz, to jest všechno 
Martinovi pustil, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Alexandr Smolínský, Thobiáš Radmili, Beneš 
Vlach a Pavel Janošů S.R.S.a N. 
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   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho z jistým povolením uro[zeného] a stat[ečného] rytíře 
p[ana] Jana Kluga, ouředníka toho času panství strážnicského, 
Martin Lukovský prodal gr[unt] ut s[upr]a Janovi Šrámkovi za 
summu 94 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek summy má každoročně 
po 4 R zplacovati. A ty 4 R, co na něm vyplatil, jest jemu 
pustil. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaký 
Melichar Bohuslavský a Jakub Vlášek SRSaN. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Šrámek položil 
peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Daniela Ryšavého 1 R. 
   Ten zůstává při právě. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jan Šrámek prodal ten grunth ut supra Jurovi 
Vlčkovi za summu 94 R bez závdanku, placení každoročně při 
Vánocích po 4 R. A cožkoliv na něm vyplaceného, totiž 5 R, 
jakož taky i ty od Martina Lukovského puštěné 4 R, 
             f 322b 
ty jest Jurovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jan Šrámek a Thomáš Očko S.R.S.a N.R. 
   Leta [1]652 ta purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Vlček 
dal do důchodův vína 1 věd[ro] a poněvadž jest obec na to 
quitovaná, sráží se mu na grun[tě] 1 R 21 gr 3 den. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních poněvadž Jiřík Vlček vedle 
jinších sousedův vyhořel, také se jemu polovici odpouští a 
vypisuje 41 R 19 gr 2 den. 
 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Jíra Vlček prodal ten grunt Jírovi Ficovi za 
summu 94 R. Závdanku jemu dal 2 R 10 gr 5 den, platiti jej má 
počna roku 1658 při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za 
v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Svrčina a Jíra Sedlický S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřití neboštíka 
Jiříka Fitzka Tomáš, syn jeho vlastní, takového gruntu se 
zaujal, kterýžto grunt jemu se připisuje Tomášovi za summu  
91 zlm bez závdanku, placením každoročně po 2 zlm. Odevzdán za 
volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Slabý, Martin Garkulík S.R.Sp.a N. 
 
   Leta Páně 1709 dne 27. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho po smrti Pavla Pechy 
(který nemaje sobě jej připsaného na gr[untě] ut sup[ra] 
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             f 323a 
temto zůstával) Dorota, vdova pozůstalá po něm, nemohouc jej 
držeti, prodala jej Matějovi Krčovi za hotových 4 zlr, které 
toliko za vystavení se kladú, grunt pak nadepsanému Matějovi 
v summě 94 zlm se připisuje, kterúžto summu platiti bude 
povinen po 2 zlm každoročně při posudcích nápadníkom výše 
dotčeným. Povinnosti všechny na tom gruntě běžící i zasedělé, 
které se nandú a platiti budú, Matěj Krč na sebe jest přijal. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti Václav Mega a 
Matěj Mikulka S.R.S.N. 
   NB. Pamět se činí, že Matěj Krč podle domluvení z dotčenú 
Pechovú dokad pokoj nebude a ona do Petrova jíti moci nebude, 
jí při sobě místo příti chce. 
 
   Letha Páně 1710 dne 6. Octobris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho nemohouce Matěj Krč z gruntu ut 
supra panské, císařské a městské povinnosti zbývati, protože 
vojákem, totiž husarem jest byl, prodal nadepsaný grunt 
Matějovi Vilhímovi za 
                 f 323b 
hotových 8 zlr 30 kr, které toliko za vystavení se kladú, 
grunt ale v summě 94 zlm šacovaný. Nicméněj že město hrubě 
zruinirované jest, aby tím lépeji město se zaplňovalo a 
císařské, jakož i panské užitky růstly a poněvadž on k nám 
odjinad přichodší jest, nadepsanému Matějovi Vilhímovi 44 zlm 
se upúští a jen toliko v summě 50 zlm se mu připisuje, 
kterúžto summu bude povinen platiti každoročně po 2 zlm při 
posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Jan 
Stavinoška a p[an] Václav Prokeš SRVaN. 
             f 324a 
   Letha Páně 1715o dne 29o Julii za purgkmistra pana Pfilipa 
Černého a spoluradních jeho nemohouce Matěj Vilím z gruntu ut 
supra císařské, panské i městské povinnosti zbejvati pro 
starost a nemožnost svou, prodal jest tehdy nadepsaný grundt 
Janovi Ševčíkovi, příchozímu ze Sleska, za hotových 6 zlm, 
které toliko za vystavení se kladou, grundt ale v summě 94 zlm 
šacovaný. Nicméněj že město hrubě zruinirované jest, aby tím 
lépeji se zaplňovalo a císařské, jakož i panské užitky růstly 
a poněvadž on k nám odjinud přichodší jest, nadepsanému Janovi 
Ševčíkovi 44 zlm se upouští a jen toliko v summě 50 zlm se mu 
připisuje, kterúžto summu povinen bude platiti každoročně po  
2 zlm při posudcích. On taky předjmenovaný soukup za rokh 1713 
a 1714 contributi na sebe bere takovú cele zaplatiti, však bez 
jinších, které by najíti se mohly povinnosti, takové Matěj 
Vilím na sebe bere. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti Ondra Lukeš a pan 
Eliáš Grögr. Stalo se dne a letha ut supra. 
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             f 324b 
   Letha Páně 1716 dne 14o Februarii za purgkmistra pana 
Pfilipa Černého a spoluradních téhož času majíce sobě Jann 
Ševčík, příchozí ze Sleska, připsanej grunt ut supra, takový 
však v krátkém času zasej tak státi nechal a sebe jinam na 
dědinu odebral, i ohlásíce se Matys Baláš, příchodčí 
z Presburku, že by takový zaujal a hospodařiti chtěl.  
Poněvadž pak místo to bez hospodáře tak státi nemohlo, tehdy 
se jemu nadepsanému Matysovi Balášovi v summě prodejnej 94 zlm 
připisuje. Však aby tím lépejíc hospodařiti a velijaké 
povinnosti zbejvati mohl, tehdy se jemu z tej summy 3tí díl 
pro vystavení passiruje, totiž 44 zlm, ostatní pak 50 zlm bude 
povinen poctivej obci strážnitskej každoročně při posudcích po 
2 zlm platiti. Contributi za rokh 1713 a 1714 on Matys Baláš 
na sebe bere bez jinších zasezelých povinností. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Joannes Hlubotský a p[an] Jozef Hůlka. Stalo se dne a 
letha ut supra. 
             f 325a 
   Letha Páně 1720 d[ne] 10. Decembris za poručeného 
purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce 
grunt ut supra Matyáš Baláš ukúpený, takový z svej dobrovolnej 
vůle prodal Pavlovi Memerinkovi, příchozímu z Brodu, za 
hotových 16 zlr. Pročež se mu nyní připisuje týž grunt za 
vlastní v summě verunkovej jak předtím ještě 50 zlm, kteréžto 
bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm obci města 
Strážnice. Odevzdán jest jemu podle práva purgrechtního. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín 
Duray a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Contrib[uci] za rok 
1718 kupec k placení na sebe přijal, však toliko z domu. Stalo 
se u přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1721 dne 13. Septembris za purgmistra p[ana] 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času Pavla Memerineka 
manželka předstoupila na rathauz před ouplnú sessii a 
přednesla, kterak svého manžela, jak odtud před Velkou nocí 
odešel, až posavad dočkati nemůže a takže domu ut supra 
délejíc držeti nemůže, pročež že jej prodala Martinovi 
Novákovi, příchozímu z Malého Ořechova, za hotových 16 zlr. 
Čemuž povolíce J[ejich] Op[atrnosti] 
             f 325b 
páni týž grunt se připisuje nadjmenovanému Martinovi Novákovi 
v summě verunkovej 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně 
při posudcích po 2 zlm. Contrib[uci] a jiné povinnosti od 
datum zápise kupec k placení na sebe přijal. Odevzdán jest 
jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl 
Košvic a p[an] Baltzar Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
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Přípis domu Chrisťana Krejčího 
 
   Letha Páně 1752 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana] 
Henricha Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Chrisťan 
Krejčí grunt ut supra od France Nováka koupený a posavade 
nepřipsaný, jest počestný ouřad uctivě žádal, aby takový grunt 
se jemu právně připsal. I nacházejíce na tom 
             f 326a 
gruntě 50 zl mor[avských] verunkových peněz, kteréžto při 
podsudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti [se] mají. Pročeš 
nadjmenovaný grunt s těma verunkovýma penězi Chrisťanovi 
Krejčímu za jeho vlastní a dědičný se zde připisuje a právně 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Matěj 
Soška a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Martina Minaříka 
 
   Leta Páně 1761 dne 2ho Junii za purgkmistra p[ana] 
Johannesa Bartelsmana a spoluradních téhož času pozůstalý 
grunt ut supra po nebošt[íku] Chrisťanovi Krejčím jest od 
vd[ovy] a dědicův Martinovi Minaříkovi za summu sedumdesáte 
tři rýnsk[ých] odprodán. Pročeš takový grunt Martinovi 
Minaříkovi s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] 
verunkovýma penězi, které při podsudcích po 2 zl mor[avských] 
zpláceti povinen bude za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
             f 326b 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
kral[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti kupca a 
dědice Václava Krejčího dne a roku ut supra. 
 
Přípis Pavla Hrachovského 
 
   Leta Páně 1775 dne 30. měsíce ledna za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času odprodal Martin 
Minařík grunt tento sobě pořadně připsaný a odevzdaný vejš 
jmenovanému Pavlovi Hrachovskému za summu jedno sto třiceti 
rýnských hotových peněz. Však s tou výminkú, aby prodavač 
Martin Minařík kdyby dřívej místa jiného sobě vynaleznút 
nemohl, kam by se vystěhoval, v gruntě tom ještě do roku do 
dne bydlení své bez překážky mněl a v něm přebýval bez 
všelikého ouplatku. Kdežto však kupec Pavel Hrachovský již od 
dne prodaju všechny povinnosti král[ovské] a vrchnostenské i 
městské, jakož taky všechny příhody škodlivé se přitrefit 
mohoucí na sebe přijímá, tak jako by sám zivotně již v něm 
přebýval. Podle toho taky grunt tento i s těma na něm vězícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm k splacení po 2 zlm ročně se 
jemu Pavlovi Hrachovskému za vlastní, volný a dědičný dle řádu  
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purgrechtního tímto připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností pan Philip Dvořák a p[an] Johann Ježík. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne ut supra S.R.S.V.a N. 
             f 327a 
Přípis Jana Hrachovského 
 
   Leta Páně 1785 dne 10ho měsíce Septembra za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času dle poručenství 
neb[ožtíka] Pavla Hrachovského poněvadž proti němu žádný odpor 
se nevložil, v sílu a moc zrostlého, grunt ut supra odporučen 
jest synovi mladšímu Janovi Hrachovskému s tím doložením, aby 
on Jan Hrachovský bratrovi svému Františkovi v domě tom buď do 
smrti svobodné bydlení popřít anebo kdyby se spolem 
v svornosti a lásce bratrskej snášeti nemohli, jej s padesáti 
rýnskýma vyplatil a on František Hrachovský obydlí své jinde 
sobě obstaral. Dálejíc má pozůstalá vdova Dorota právo v domě 
tom v setnice přistavenej až do smrti přebývat, k tomu komůrku 
malú a zadní hůru svobodně bez všelikého ouplatku užívat 
mocti. František bratr ale, dokudž by s bratrem Janem společně 
přebýval, povinen jest všech daní, poplatků a povinností 
polovicu mimo hoferskej povinnosti vybavovat. Ostatně když 
přitom splacení summy verunkovej po 2 zl mor[avských] ročně, 
jenž 50 zl mor[avských] vynáší, na sebe přejal, týž grunt se 
jemu Janovi Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
práva purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých královských, 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a 
p[an] Joseph Stanislav S.R.S.V.a N. 
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             f 331a 
34 Grunth Jiříka Hájka 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 134 Jiřík vejš psaný koupil podsedek svůj ze 
štvrtí achtelem vinohradu v hoře Teplej za 70 R. 
   Místo závdanku díl Kateřiny manželky svej sobě srazil 30 R 
a tak ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává po 
4 R – 40 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám těmto: 
   Item za dluhy nebožt[íka] Martina Babiného, totiž Janovi a 
Anně, se vyplniti má 40 R. Ty jíti mají letha [15]95 při 
Vánocích po 2 R a od letha [15]96 pořadně až do vyplnění těch 
40 R po 4 R. 
   Rukojmě Jan Uhléř, Dobiáš Náhlý, Daniel Ryšavý a Martin 
Málek R.S.N.        
         
   Letha [15]93 a [15]94 položil Jiřík vejš psaný dvojích 
peněz purgkrechtních po 4 R – 8 R. 
   Letha [15]95 položil Jiřík Hájek za grunth svůj peněz 
ročních 4 R. 
   Letha [15]96 položil Jiřík Hájek za grunth 4 R.  
   Leta 1597 položil Jiřík Hájek za grunt 5 R. 
   Leta 1598 položil Jiřík Hájek za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Babiného 3 R. 
   Leta [15]99 má položiti 5 R. 
             f 331b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jiřík Hájek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Babiného 
5 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jiřík Hájek 
prodal podsedek svůj Jiříkovi Pernikářovi za summu 30 R. 
Závdanku jemu dal 18 R a ostatek platiti má od leta 1600 při 
Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Kovář, Jan Sýkora, Jíra Slezák S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra 
Pernikář položil s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 3 R. 
   Jakož náleželo  z tohoto podsedku vyplniti se ještě 
s[irotkům[ n[ebožtíka] Martina Babiného 9 R, takové peníze 
povinen Jiřík Hájek z podsedku svého platiti, placením od 
letha 1602 po 3 R za tou příčinou, že Jiřík Pernikář prodajíc 
jemu štěpnici sobě těch 9 R srazil. 
   A tak Jíra Pernikář má podsedek zaplacený. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra 
Pernikář prodal jest na tomto podsedku pro potřebu svou obci 
předměstské summy 50 R za hotových 13 R 22 ½ gr, platiti má od 
letha ut s[upr]a po 4 R. 
   Rukojmě Lukáš Pernikář, Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jan 
Jitčínský S.R.S.A N. 
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   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Pernikář obci předměstské 2 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Pernikář za grunt obci předměstské dvojích peněz 
6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Pernikář za g[runt] obci předměstské 4 R. 
             f 332a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej 
zůstával, Janu Horákovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má 
od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jan 
Bartošů, Václav Zelenka S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Horák 
položil za grunth svůj prvních peněz 2 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Horák 
prodal požár svůj Janovi Kučerovi za summu 30 R. Závdanku dal 
jemu 3 R, platiti má ročně od leta 1617 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu kruntu, povinnosti JM Páně i 
obecní Václav Zelenka a Pavel Peksa S.R.S.N. 
 
   Letha 1619 za předního konšela Jana Pernikáře když ten Jan 
Kučera z toho gruntu preč ušel, starší předměští prodali ten 
požár Ondřejovi Těšínskému za summu 35 R. Závdanku dal ouřadu 
předměstskýmu 5 R, platiti jej má ročně počna leta 1619 po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Bučovský a Pavel Vracovský SRSN. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Ondřeje 
Těšínského Matěj Hospodářík pojmouce sobě po nebo[žtíku] 
zůstalou vdovu za manželku, položil za tento grunt peněz 
ročních na obec 1 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Alena, po 
neb[ožtíku] Hospodáříkovi zůstalá vdova, položila za gr[unt] 
tento na obec městskou 1 R. 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Alina, pozůstalá 
vdova po neb[ožtíku] Matějovi Hospodáříkovi, prodala ten 
gr[unt] Martinovi Bayerovi za summu 60 R. Závdanku dal jí 5 R 
a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jíra Sedlicský a Vácslav Slavík S.R.S.a N. 
             f 332b 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Bayer 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R. 
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   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Bayer 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R a Alině Hospodáříkové na 
vydělané peníze 15 gr. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Martin Bayer 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk. 
    
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt ut 
s[upr]a Martin Bayer prodal jest zase Matoušovi Pavlíčkovi za 
summu 60 R. Závdanku dal jemu 4 R 15 gr, placení každoročně po 
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Bartek Fryštacký a Zigkmundt Kulhánek S.R.S.N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Pavlíčků 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matouš Pavlíčků 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Z toho vydáno Alině Hospodáříkové na vydělané peníze 15 gr. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1712 dne 5. Novembris za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra od mnoha 
leth pustý a toliko holé místo, takový z holého místa vystavěl 
Václav Mega, kterýžto grunt dle pořádku městského se jemu 
připisuje v summě jak předtím byl 60 zlm. Však aby jej tím 
lépejíc opravovati mohl, z tej summy se jemu za vystavení za 
zaplacené vypisuje třetí díl, totiž 20 zlm, ostatní summu bude 
povinen platiti 
             f 333a 
ročně obci městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Martin 
Saltzman a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Od datum zápisu 
tohoto polhocení ještě užije čtyri roky. 
 
   Letha Páně 1714 dne 11. Martii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého zvelebíc a vystavíc grunt ut supra Václav Mega, též 
majíce jej sobě připsaný, takový z svých důležitých příčin 
z svej dobrovolnej vůle prodal Ondřejovi Tománkovi a s tím, co 
jemu za vystavení poraženo bylo, totiž 20 zlm, za hotovú summu 
dvaceti devět rýnských třicet krejcarů. Kterýžto grunt se nyní 
dle pořádku městského jmenovanému Ondřejovi Tománkovi 
připisuje za vlastní a svobodný, k placení ostatní hlavní 
summy, totiž 40 zlm, obci městskej každoročně při posudcích po 
2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Jo[han]es Bíteský a Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. Polhocení ještě užije, jak nahoře Mega užíti 
měl. 
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             f 333b 
Přípis Jozepha Tománka 
 
   Leta Páně 1770 dne 3. April[is] za burgmistra pana Karla 
Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jozeph Tománek a ohlásil, kterak on ten po svojím neb[ožtíku] 
otci Ondřejovi Tománkovi dle učiněného kšaftu na něj 
napadající dům pro pořádek městských práv a zřízení Jeho 
Jasnosti Císařskej s tím na něm od starodávna majícím právem 
právně připsán míti žádá. Na kterúžto služnú žádost se ten 
grunt opáčenému Tománkovi spolu i s těma od starodávna obci 
městskej podlužnýma verunkovými penězi p[e]r 40 zl moravských 
rýnsk[ých] při posudcích po 2 zl moravsk[ých] připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení král[ovské] a 
císařskej, vrchnostenskej a městskej povinnosti p[an] Frantz 
Gatty a p[an] Ignác Košvic. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 25. Jänner [1]789 
Přípis Františka Tománka 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná a 
nepřinucená smlouva mezi Jozef[em] Tománkem jakožto otcem 
stranou jednou, pak Františkem Tománkem jakožto synem stranou 
druhou v příčině skrze prvního poslednímu odevzdaného domu, a 
sice: 
   Za první Jozef Tománek zadává a dobrovolně daruje 
             f 334a 
synovi svému Františkovi Tománkovi, jeho vlastní a jemu právně 
připsaný na Oujezdě vedle Pavla Svobody a Jana Hrachovského  
stojící dům. Však ale 
   Za druhé on Jozef Tománek zanechává pro sebe, aby on v témž 
domě tak jako kdy prve vždy až do smrti plnomocným hospodářem 
býti a to, cokoliv by se jemu líbilo, buď krávy, černý 
dobytek, husy, slepice a tak dáleji sobě chovati mohl. Přitom 
taky 
   Za třetí vymiňuje pro sebe Jozef Tománek, aby on tu kde by 
se jemu líbilo, buď napředu aneb v zadní světnici přebývati 
mohl, kdyby ale v zadní světnici přebývati chtěl, techdy 
z toho hned v tej vedle tej světničky se vynacházejícího 
chléva sobě komůrku vystaviti pro sebe zanechává, ostatně ale 
chlév pro dobytek jemu na vůli stojí, kde se mu koliv líbiti 
bude postaviti, jako od sklepa klíč ve svej opatrnosti vždy 
míti si vymínil a půl humna podobně právo k užívání si 
zanechal. Dálejc a 
   Za čtvrté ty na tom domě se vynacházející a obci městskej 
náležející verunkový peníze p[e]r 40 zl mor[avských], které po 
2 zl mor[avských] k splacení přijíti mají, budoucí držitel 
gruntu František Tománek dobrovolně na sebe přijímá. Jakož 
taky a 
   Za páté  všechna oprava domu aneb kdyby Bůh všemohoucí  
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(od čehož on milostivě zachovati rač) neštěstí ohně dopustiti 
ráčil, sám Franc Tománek [na] svůj náklad vésti má. 
             f 334b 
   Vše věrně a bezlestně. 
   Že tomu všemu tak a nejináče jest nejenom obě stránky 
svejma vlastníma rukama se podepsaly, ale taky dvouch svědků, 
však jim bez újmy a škody, k společnému podpisu schválně jsou 
dožádaly. 
   Jenž se stalo  v městě Strážnici dne 23ho Januarii [1]789 
 
        Martin Gatty                       Jozef Tománek 
        dožádaný svědek                    odevzdavatel 
 
        Ignatz Prat                        Franc Tománek 
        dožádaný svědek                         syn 
     Karel Svoboda 
     gruntovního ouřadu zastavatel 
 
(Poznámka tužkou)  
No 400 
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             f 341a 
35 Grunth Dobiáše Zedníkového 
 
   Ten jest zaplacenej a mateř souc slepá z dítkami svejmi se 
na něm živí. 
 
   Ten grunth jest letha [15]96 prodán z vinohradem a jednou 
štěpnicí podle zapsání kněh sirotčích v listu 267 za summu  
160 R. 
   Na tu summu sobě díl svůj i po Jírovi, bratru svým 
zemřelém, srazil všeho 62 R 10 gr a tak ještě dopláceti 
zůstává od letha [15]96 při Vánocích pořadně až do vyplnění 
summy po 6 R – 97 R 20 gr. 
   Ta summa komuž náleží, o tom při s[irotcích] n[ebožtíka] 
Vaňka Zedníka položeno najdeš. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Daniel Ryšavej a Daniel Štěpanec S.R.S.N.            
 
   Letha [15]96 položil Tobiáš za grunth svůj peněz 
purgkrechtních mateři své 6 R. 
   Leta [15]97 položil Tobiáš za grunt peněz purgkrechtních 
6 R. 
   Leta 1598 položil Tobiáš Zedník za grunt svůj peněz ročních 
6 R. 
   Ty přijal Daniel Ryšavý na díl Mandy manželky své. Acth[um] 
za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tobiáš Zedník za grunt svůj 6 R. 
   Ty sou přijaty do statku n[ebožtíka] Vaňka Zedníka. 
             f 341b  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tobiáš 
Zedníček srazil sobě dílu svého na tomto gruntě, což na něj po 
mateři jeho zemřelé přišlo, totiž 12 R 7 ½ gr. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Tobiáš 
Zedníček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R. 
   Zůstává ještě doplatiti těm sirotkom 5 R 12 ½ gr. 
   Za to rukojmě Štefan Lech. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Tobiáš 
Zedníček prodal podsedek svůj Kateřině Purkrábkové za summu 
113 R. Závdanku jemu dal 63 R, ostatek platiti má od letha 
1601 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Sýkora, Daniel Mazánek S.R.S.N. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Kateřina Purgkrábková 17 ½ gr a Tobiáš Zedníček k tomu 
doložil, jakž nahoře psáno 5 R 12 ½ gr, což všeho učiní 6 R. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Kateřina 
Purgkrábková ležíc na smrtedlné posteli poručila tento 
podsedek i s tím se vším, což na něm zaplaceného měla, 
Mathoušovi synu svému, toliko aby z něho na s[irotky]  
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n[ebožtíka] Vaňka Zedníka summy 44 R vyplnil, placením od 
letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thobiáš Strejčků, Kašpar Bednář a Thobiáš 
Purgkrábek S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Mathouš Purgkrábek za grunt ut s[upr]a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Mathouš Purgkrábek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Vaňka Zedníka 6 R.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za 
g[runt] Matouš Purgkrábek na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka 
Zedníka 6 R. 
             f 342a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře prodán jest 
podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Mathoušovi 
Purgkrábkovi zůstalý za summu Jindrovi Kopydlanskému 100 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Pěkník a Řehoř Karvinský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka (neb se na požáru 10 R 
škodovati muselo s dovolením pana ouředníka) předních peněz 
16 R. 
   Nápadníkům neb[ožtíka] Mathouše Purgkrábka naposledy 84 R. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra 
Kopydlanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka  
4 R.     
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jindra Kopydlanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka 
Zedníka 4 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Jindra Kopydlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka 
Zedníka 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jindra Kopydlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka 
Zedníka 4 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Jindra Kopydlanský za grunt nápad[níkům] Matouše Purgkrábka  
4 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jindra 
Kopydlanskej jináč Červenka prodal podsedek ut s[upr]a Janovi 
Kunovskýmu za summu 140 R. Závdanku jemu [dal] 40 R, ostatek 
platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za placení, opravu a povinnosti J.M. Páně Daniel 
Kousal, Mikuláš Štercký S.R.S.N.    
   Letha 1613 za předního konšela Jan Pernikáře položil Jan 
Kunovský 4 R. 
   Ty přijal Tobiáš Purgkrábek, nápadník Matouše bratra svého. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Kunovský 
prodal podsedek svůj Danielovi Vanovskýmu za summu 140 R. 
Závdanku jemu dal 40 R, ostatek platiti má od letha 1614 po  
4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matouš Kopydlanský a Jan Pahnost S.R.S.N. 
   A což Jan zaplatil mimo závdanek 4 R, ty Danielovi pustil. 
             f 342b 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Vanovský za g[runt] svůj peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal p[an] Tobiáš Purgkrábek nápadník.     
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel 
Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek  nápadník. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník. 
   Letha 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník. 
  
   Letha 1623 za předního konšela Martina Kašuby Daniel 
Vanovský zemřel a po smrti jeho nápadníci po něm zůstalí 
prodali ten podsedek svrchu psaný ctihodnému knězi Danielovi 
Milivenskýmu za summu 140 R. Závdanku dal při odevzdávce, 
kteréž peníze od ouřadu předměstského na zadržalé zbírky 
přijaty jsou 10 R a což na něm nápadníci ut s[upr]a 
zaplaceného měli, to jsou knězi Danielovi z své dobré a 
svobodné vůle darovali, ostatek summy platiti má po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Malenovský a Matěj Kohout S.R.S.a N. 
   A jakož jest pan Thobiáš Purgkrábek na témž podsedku měl 
k dobírání 52 R, takové peníze všecky pustil a dobrovolně 
datoval k[nězi] Danielovi, manželce a dítkám jeho. 
   A tak pan Tobiáš na něm nic víceji nemá. 
             f 343a 
   Víceji na podsedku napřed psaném náleželo Jindrovi 
Kopydlanskému 20 R, kteréž peníze podle obdarování připadly na 
obec města Strážnice. Takové peníze k žádosti kněze Daniele a 
na přímluvu pánů a přátel jeho puštěny jsou témuž k[nězi] 
Danielovi za hotových 5 R. Kterýchž 5 R přijal Šimon Tesařů, 
toho času purgmistr města Strážnice, na obec městskou.  
   A tak kněz Daniel má ten podsedek ut s[upr]a zouplna 
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
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   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunth napřed psaný po vyhoření pan 
purgkmistr a páni prodali sou Pavlovi Křemelickýmu za summu  
140 R. Však poněvadž ten grunt podle jinších sousedův z gruntu 
vyhořel a na větším díle všechen na skázu přišel, tak se jemu 
dle poručení vrchnosti polovici, totiž 70 R, upouští a 
vypisuje, ostatek pak summy má a povinen bude počna letha 1659 
při každých posudcích po 2 R komu kolvěk náležeti bude 
splacovati. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Jíra Fic SRSaNR. 
 
   Tak jakož pamět nalezena jest, že 1629 kněz Daniel 
Milivenský z města U[herské] Skalice maje zaplacený podsedek 
svůj na předměstí strážnickém, že takový podsedek v nadepsaném 
roce jest prodal urozenému panu Ladislavovi Hleděnohořskému 
z Častrova za summu hotovú 140 zlm. Takový nápad po smrti 
jejich všecken připadl dítkám jejich, z kterýchžto jsouce 
v řádu Piarum Scholarum oblečeny a v něm zůstávaje, tak 
všecken 
             f 343b 
nadepsaný nápad na klášter strážnický držitel toho gruntu po  
2 zlm ročně Pavel Křemelický povinen bude, jak napřed zápis 
jeho summu hlavní po sražení 70 zlm attestiruje. 
   L[eta] 1666 a 1667 položil Pavel Křemelický naproti summě 
peněz ročních 4 zlm. 
   Takové převzali k rukám svým úplně páni patres Piarum 
Scholarum z kláštera strážnického 
   Item více dal p[ánům] patrom 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1697 dne 19. Aug[usti] za purgmistra pana Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti neb[ožtíka] Pavla 
Křemelického pozůstalá vd[ova] Zuzanna, manžel[ka] jeho, 
nemohouc na tom podsedku délejíc pro sešlost věku svého 
zůstávati, prodala jej Václavovi Megovi za summu 140 zlm, za 
který jí dal toliko za vystavení a co vyplaceného měla, to 
také mu sprodala za 12 zlm 25 gr 5 den a nic více mimo toho na 
něm praetendirovati nemá. Ostatní summu platiti povinen bude 
p.p. Piarum Scholarum, totiž 62 zlm, každoročně po 2 zlm. 
             f 344a 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Martin Kořínek a 
Jakub Ondrúšek SRSN. 
   NB. Pamět se činí, poněvadž nadepsaná vdova ten g[runt] tak 
lacino prodala, z tej příčiny tej lásky jemu popříti dala, aby 
on jí v její starosti v tom domě místa až do smrti její příl i 
věcem jejím, což on před o[patrným] p[anem] purg[mistrem] a 
p[ány] splniti se zavázal, však aby svornost mezi nimi 
zachovaná byla. 
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   Letha Páně 1710 dne 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Václav Mega jsouce již 
věkem zešlý, k stavení gruntu ut s[upra] od rebelantů 
spáleného nedostatečný a k zbývání povinností nemožný, takový 
z lásky a náchylnosti dobrovolně pustil Philipovi Srnskému, 
zeti pastorkyně svej, v tej summě, jak jej sám sobě připsaný 
měl, totiž ve 140 zlm. A to, co na něm vyplaceného a od 
vd[ovy] Křemelického skoupeného měl, též jemu daroval, totiž 
78 zlm. 
             f 344b 
A co on vnově na těch 62 zlm colleji strážnickej Piar[um] 
Scholar[um] patřičných vyplatil, totiž 16 zlr 20 kr, to jemu 
též z lásky daroval, a tak bude míti obého vyplaceného 92 zlm. 
Za kterúžto summu a praetensi nadepsaný Philip 15 zlm toliko 
jemu dal, ostatek, jak nahoře obmezeno, všechno jemu daroval, 
naprotiv čemuž on Philip jemu u sebe místa příti do libosti 
jeho se zaslíbil. Ostatních 48 zlm ještě klášteru platiti 
povinen bude ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] s zbývání povinností p[an] Jan 
Hlubocký a Jan Stavinoška S.R.S.A N. Stalo se dne a leta ut 
s[upra]. 
   Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času Philip Srnský 
produciroval originalní quittanci Collegia R.R.P.P. Pia[rum] 
Schol[arum] v Strážnici, že na praetensi jejich ut supra 
vyplatil až do 23. Novembri 1720 25 zlr 40 kr, kteréžto se 
jemu připisují za zaplacené. 
             f 345a 
   Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistrovství p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času ukúpíce sobě držitel 
gruntu ut supra Philip Srnský dům v okršku městském, tento 
nahoře psaný prodal jest Ondřejovi Florianovi i s tím 
všechným, co na něm zaplaceného měl, za hotových 40 zlr a 
contribučenský rešt z domu přicházející za rok 1720 ještě  
16 kr a za 1721 1 zlr a za 1722 celoročně kupec k placení na 
sebe přijal. Pročež jsouce v tom obúch jich dobrovolná smlúva 
týž grunt se připisuje Ondřejovi Florianovi za vlastní, 
placením ostatní verunkovej summy do Colleje vel[ebných] P.P 
patrů Piar[um] Scholar[um] každoročně při posudcích po  
2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Horný a p[an] Václ[av] Netolička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Jan Svoboda. 
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             f 345b 
Přípis Jozefovi Florianovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jozef Florian a ohlásil, kterak on po svém 
nebošt[íku] otci Andresovi Florianovi na Oujezdě 1 polovicu, 
druhou ale jeho bratr Šebestian toho domu jest zdědil. Pročeš 
se jemu Jozefovi Florianovi jakošto hospodářovi  spolu s tyma 
gruntovníma penězi p[e]r 30 zlr 20 kr R.R.P.P. Pia[rum] 
Scholae při posudcích po 1 zlm za jeho vlastní na tento spůsob 
zapisuje a odevzdává, aby jak on, tak jeho bratr Šebestian 
povinnosti všelijaké každý polovic platil a matce své Zuzaně 
vejměnku pro ňu samú užívati zanechal. 
   Svědkové toho za opravení gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] povinností  
p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
   Roku 1775 
   Pamět. Dne 18. měsíce července vejš jmenovaný Jozef Florian 
za výminku, kterú matka do smrti svej, totiž svobodné bydlení 
v domně mněla, deset rýnských při termíně s[vaté]ho Václava 
platiti se uvolil a grunt ten jak od výminky, tak taky složíce 
bratrovi svému 100 zlr od společnosti očistil a jemu Jozefovi 
samotně pozůstal. 
             f 346a 
Přípis Martina Černého 
 
   Leta Páně 1775 dne 18. měsíce červnece za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jozef 
Florian grunt ut supra po učiněnej splátce bratra Šebestiana a 
výminky matky Zuzany celý, vlastní a dědičný, takový za grunt 
No 36 folio 354 versa pagina z Martinem Černým přefrejmačil a 
náddavku od něho Martina Černého jedno sto rýnských hotovej 
summy jest přijal. Pročež týž grunt se jemu Martinovi Černému 
i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi do Collegium 
veleb[ných] P.P. patrů Piarum Scholarum p[e]r 30 zlr 20 kr 
říských po 2 zl morav[ských] při posudcích k splacení 
připadajícíma za vlastní, volný a dědičný dle práva 
purgrechtního tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a 
p]an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti strany 
obojí, jakož taky matky i bratra Floriana. 
 
(Poznámka tužkou)   
[No] 401 
1787 Pavel Svoboda frejmarkem 
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             f 351a 
36 Grunth Tomáše Holdy stolaře 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 73 nadepsaný Tomáš Holdových koupil podsedek 
svůj od Martina Málka za 70 R. 
   Na kderejž jest téhož letha vejš psaného položil závdanku 
11 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti 
zůstává 59 R. Ty pokládati má pořadně po 5 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Item obci předměstskej předních peněz 50 R 15 gr. 
   Item Martinovi Málkovi též náleží 8 R 15 gr. Ty jemu jíti 
mají, když obec napřed psaná svou spravedlnost vyzdvihne, na 
posledních penězích. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinností panských Daniel 
Ryšavej a Jan Hodinář R.S.A.N.               
 
   Letha 1595 položil Tomáš nahoře psaný za grunth peněz 
purgkrechtních obci předměstské 5 R. 
   Martin Málek spravedl[nost] svou, což jemu náleželo 8 R  
15 gr, obci předměstské prodal. A tak tu spravedlnosti více 
nemá. 
             f 351b 
   Letha [15]96 Tomáš Stolař prodal podsedek svůj Zuzaně, 
dceři nebožt[íka] Holého, v tej summě, jakž napřed položeno, 
za 70 R. Místo závdanku položila roční peníze obci předměstské 
5 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Zelenka kožešník, Jíra Sokolů stolař, Macek Koudelka S.R.S.N. 
 
   Leta 1597 prodán ten grunt zase od Zuzany, dc[ery] 
n[ebožtíka] Pavla Holýho, Martišovi Hlavovi za summu 70 R. 
Závdanku při odevzdávce položil 6 R, z toho dáno obci ročních 
peněz 5 R a Zuzaně dán 1 R. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Martin Foltýn, Tomáš Krmelínský, Jan Konvář S.R.S.N.  
   Leta 1598 položil Martin Hlava za grunt svůj peněz 
zkoupených k obci předměstské 5 R. Acth[um] za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Hlava za grunt svůj peněz kúpených obci předměstské  
5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Hlava za grunt obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Hlava prodal podsedek svůj Jírovi Kunovskýmu za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 12 R a což měl Martin Hlava na tom podsedku 
zaplaceného, totiž 9 R, ty jest pustil Jírovi Kunovskýmu, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
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   Rukojmě Tomáš Krmelínský, Mikuláš Kněždubský a Jíra Zámušel 
S.R.S.A.N. 
             f 352a 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Kunovský za grunt obci předměstské 5 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Kunovský za g[runt] obci předměstské i za lonský 
rok 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Kunovský za g[runt] obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po 
neb[ožtíku] Jírovi Kunovským, Jakubovi Tesaři za summu 25 R 
bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě David Mydlář a Martin Kladrubský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Obci předměstské předních peněz 20 R, nebo ostatek na tom 
požáru škodovati museli. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kunovského naposledy 5 R.   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Tesař za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Tesař za grunt obci předměstské 2 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Tesař za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Tesař za g[runt] obci předměstský 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jakub Tesař 
položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Tesař 
položil za gr[unt] obci obci předměstské 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Tesař 
položil za gr[unt] obci předměstské – nic. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Jakuba 
Tesaře týž purgkmistr a spoluradní prodali tento grunt 
Martinovi Bělohlávkovi za summu 25 R bez závdanku, platiti má 
ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Pavel Pernikář a Lukáš Mečíř S.R.S.a N. 
             f 352b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Bělohlávek 
prodal ten grunth urozené paní Anně Glozaňce rozené z Doudleb 
za summu 30 R 15 gr. Závdanku dala jemu 5 R 15 gr, ostatek 
summy platiti má, totiž těch 25 R, každoročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
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   R[ukojmě] za placení, všelijaké povinnosti panské i obecní 
Jan Svoboda a Václav Bystřický S.R.S.N. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka a týž purgkmistr 
spolu [s] radními svými ten grunth ut s[upr]a prodali jsou 
Zigkmundovi Kulhánkovi za summu 30 R 15 gr. Závdanku jemu nic 
nepoložil, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Bartek Fryštacký a Jan Dobroslavský 
S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Zigkmundt Kulhánek 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřití Zigmunda Kulhánka Prokop Vlášek 
pojmouce manželku po něm pozůstalou napřed dotčený grunth 
v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Kulhánek měl, ujal, totiž za 
30 R 15 gr bez závdanku, placení každoročně při Vánocích po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jakub Planický a Jakub Zhýbal S.R.S.a N.R. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Prokopovi Vláškovi jako jiným 
vyhořelým lidem, tak jak napřed stojí, upouští se polovici  
15 R 7 gr 3 ½ den. 
       [Pustý] 
             f 353a 
   Letha Páně 1709 dne 16. Feb[ruarii] za purgmist[ra] p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Matěj Krč zůstanúc po 
smrti otce svého, který od rebelantů sťat byl, ze sestrú svú 
v sirobě, prodali tento gr[unt], kterého sic otec jeho 
vystavíc ani připsaného neměl, Šebestovi Svobodovi za  
18 ½ zlr, které za vystavení se pokládají. Dům pak se 
připisuje nadepsanému Šebestovi Svobodovi v summě ut s[upra] 
30 zlm 15 gr, kterúžto summu platiti bude povinen k obci 
měst[ské] po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] 
purgmistr a p[an] Jan Stavinoška. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran dne a leta ut s[upra]. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut 
sup[ra] Šebestian Svoboda obci městské na letha spláceti  
30 zlm 15 gr, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou 
nešťasnú rebelii na velkú 
             f 353b 
ruinu vyšel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se 
jemu třetí díl, totiž 11 zlm 5 gr. Však že nadepsaný Šebestian 
Svoboda po svém neb[ožtíku] otci svém na gruntě v Bednářskej 
ulici No 125 praetensi měl, takovú svou praetensi převedl jest 
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na zaplacení dluhu obci městskej, totiž 16 zlm 19 gr 5 den. A 
tak ještě nadepsaný Šebestian Svoboda bude povinen obci 
městskej na letha spláceti 2 zlm 20 gr 2 den. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce na gruntě ut 
sup[ra] Jan Volný nomine uxorio jakožto ceru neb[ožtíka] 
Tomáše Svobody mající praetensi 5 zlm 16 gr 4 den, takovú svou 
praetensi převedl z gruntu tohoto na zaplacení dluhu obci 
městskej na gruntě svém No 52. A tak jmenovaný Jan Volný nic 
více na tomto gruntě praetendirovati 
             f 354a 
míti nebude, nýbrž držitel gruntu tohoto bude povinen obci 
městskej tu summu platiti. 
   NB. Poněvadž ve vrchním zápisi stal se omyl, poněvadž ta 
praetensi 16 zlm 19 gr 5 den na tři díly patřiti má. A tak 
z gruntu tohoto bude platiti povinen, totiž: 
   Obci městskej 8 zlm 6 gr 6 den. 
   Veruně, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Svobody 5 zlm 19 gr  
5 den. 
 
   Letha Páně 1742 dne 8. Octobris za purgkmistra opatrného 
pana Antonína Duraye a spolu na ten čas radních Jan Svoboda 
před panem purgmistrem a pány radní na domě radním stojíce 
svými ústy se prohlásil, že svůj dům po svých rodičův dostaný 
z dobré vůle za padesáte čtyri rýnský Václavovi Žákovi jest 
odprodal. Přímouce takové peníze těch 54 zlr prodavač [od] 
kupujícího, na takové peníze in optima forma juris quittuje. 
Pročež Václavovi Žákovi tento dům za vlastní a dědičný se 
připisuje a odevzdává. Stalo se anno et die ut supra. 
   Rukojmě za opravu a placení všelijakých daní jak 
královských, tak panských a obecních sobě dožádal pana 
Antonína Duraye a p[ana] Lukáš[e] Červinky. 
   Obec má na tom gruntě 8 zlm 6 gr 6 den ročně po 2 zlm 
bráti. 
             f 354b 
Přípis domu Marti[novi] Černýmu 
 
   Letha Páně 1751 dne 12. Februarii za purgkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Václav Žák před 
ouplnú sessi předstoupil a přednesl, kterak on nadjmenovaný 
dům z dobré vůle ze vším od starodávna na něm majícím právem 
Martinovi Černýmu za summu jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz 
odprodal. Pročeš se Martinovi Černýmu takový dům ze vším 
právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravení domu a placení jak císařsk[ých] a 
mněstských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Matěj Paška. 
Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
   NB. za summu verunkovú ut ante. 
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             f 355a 
Přípis Jozefa Floriana 
 
   Leta Páně 1775 dne 17. měsíce července za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času držitel gruntu 
ut supra Martin Černý předstoupil před Jich Opatrnost pány na 
rathúz a přednesl, kterak on tento grunt svůj za grunt No 35 
fol[io] 345 versa pagina z Jozefem Florianem jest přefrejmačil 
a jemu Jozefovi Florianovi jedno sto rýnských přidal a k rukám 
jeho na hotově odčítal, žádajíce, by frejmak ten učiněný od 
práva potvrzen a grunt přítomný Jozefovi Florianovi za vlastní 
odevzdán byl. Tomu že tak a nejináče jest vyznajíce Jozef 
Florian, grunt tento vedle práva purgrechtního se jemu 
Jozefovi Florianovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává, však s placením verunkovej summy obci městskej 
p[e]r 8 zlm 6 gr 6 den a Veruně, sirotkovi neb[ožtíka] Tomáše 
Svobody 5 zlm 19 gr 5 den. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení císař[ských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a 
p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany. 
 
(Poznámka tužkou) [No] 402 
             f 355b 
Přípis Pavla Svobody 
 
   Leta Páně 1787 dne 30. mjesíce máje předstoupil na 
vrchnostenský kancelář Martin Černý a přednesl, kterak on 
s Pavlem Svobodú na jejich zde [v] městě situirovaný domy 
dobrovolný frejmark jsou učinili, takže Pavel Svoboda 
opáčenému Martinovi Černému dvje sta padesáte rejnských, id 
est 250 zlr, přidává, které on taky skutečně přijal a tímto 
taky se quittiruje. S tím dalším obmezením, že on Pavel 
Svoboda na tom domě vjezícíma verunkovýma penězi do Collegium 
velebným P.P. patrům Piarum Scholarum p[e]r 30 zlr 20 říských 
p[e]r 2 zl moravský při posudcích k zplacení připadajícíma, za 
vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního se připisuje 
a odevzdává. Přitom však se obvzláštně obemezuje, že on Pavel 
Svoboda jeho manželce, dřív ovdovjelej Franc Svobodovej, dvje 
stě zlatých jejího vlastního přínosu, které ona k její vlastní 
dispozici míti bude, na tomto domě zapisuje a pojisťuje.   
   Actum in foro dominicali Strasnicii die et anno ut supra. 
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             f 361a 
37 Grunth Martina Foltýnového 
 
   Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 152 Martin vejš psaný měl podsedek svůj za 
40 R koupenej. 
   Kderejž jest vedle toho zápisu zcela a zouplna zaplatil. 
   A potem letha [15]92 den Proměnění Pána Krista tenž 
podsedek svůj zaplacený a žádnému nezávadnej podstavil jest 
jej Abrahamovi Holomkovi Židu z Strážnice, takže jemu tenž Žid 
bečku vína ve 30 R dal, a to s tou vejminkou, aby mu nadepsaný 
Martin Foltýnů takovejch 30 R v roce pořad zběhlým spravil a 
zaplatil. A pakli by toho neučinil, tehdy aby Abraham Žid 
právo k témuž gruntu míti mohl a bude moci sáhnouti, v tej 
summě ujíti a s ním moci činiti, jak se jemu dobře líbiti 
bude. 
             f 361b 
   Letha 1595 Martin napřed psaný položil Abrahamovi Holomkovi 
na dluh napřed psaný podle smlouvy s tím Holomkem učiněné  
25 R. A tak Martin ještě povinen bude Holomkovi Židu při času 
s[vatéh]o Jakuba v roce zběhlém letha [15]96 ostatek 5 R 
vyplniti. A když je Holomek vyzdvihne, nebude jemu na témž 
podsedku nic více náležeti. 
   Téhož letha [15]95 Martin Foltýnů prodal na podsedku svém 
peněz na kostel koupených, kteréž od něho kostelníci Nikodem 
Hradecký a Jan Krsů koupili 70 R za 26 R. Kterejchžto 70 R 
tenž Martin Foltýnů na kostel platiti povinen bude od letha 
[15]95 při Vánocích pořadně až do vyplnění té summy po 6 R. 
   Rukojmě za takové placení Jíra Foltýnů, Jakub Kolář 
S.R.S.N.   
   Letha [15]96 položil Martin Foltýnů za grunt svůj Holomkovi 
Židu 5 R. 
   Téhož letha [15]96 položil Martin Foltýn na kostel dvojích 
peněz po 6 R – 12 R. 
   Leta [15]97 položil Martin Foltýnů za grunt na kostel, 
kteréž Jan Krs k sobě přijal 6 R. 
   Leta 1598 položil Martin Foltýn za grunt na kostel 
strážnicský, kderé přijal Jan Krs 6 R.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Foltýn za grunt na kostel strážnický, kderé přijal Jan 
Krs 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Foltýn za grunt na kostel strážnický 6 R. 
   Ty přijal Jan Krs. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Foltýnů za grunt na kostel stráž[nický] 6 R. 
   Ty přijal Jan Krs. 
 
 
 
 



 

 

      185 
             f 362a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Foltýnů za grunt na kostel strážnický, kteréž 
přijal Nikodem Frozín s Matyáš Strejčků, hospodáři kostelní  
6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin Foltýnů za g[runt] na kostel strážnický 6 R. 
   Ty přijal Matyáš Strejčků a Blažek Mlčizna, hospodáři 
kostelní. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár svrchu psanej po 
neb[ožtíku] Martinovi Foltýnovým pozůstalý Pavlovi Jakubovému 
za tu summu, což se za něj dopláceti mělo, totiž 16 R bez 
závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Petr Kostka a Jakub Kantora S.R.S.A N. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Pavel 
Jakubů prodal podsedek Staňkovi z Bytona za summu 21 R 15 gr. 
Závdanku jemu dal 5 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jakub Šumanů a Jan Radějovský  S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Staněk 
z Bytona za grunt na kostel strážnický 1 R. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Staněk 
z Bythoně prodal týž ut sup[ra] podsedek Mikulášovi Tesařovi 
za summu 21 R 15 gr. Závdanku jemu dal 6 R a platiti jej má od 
letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za odbývání robot panských i obecních a opravu 
gr[untu] Blažek Třebeslavský a Jakub Tesař S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za konšela předního ut sup[ra] položil 
Mikuláš Tesař za týž grunt na kostel strážnický 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mikuláš Tesař za g[runt] na kostel strážnický 2 R.    
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Tesař za gr[unt] na kostel strážnickej 2 R. 
             f 362b 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Tesař za g[runt] na kostel strážnický 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Tesař za grunt na kostel ut s[upr]a 2 R. 
   Ty přijal Jan Bílkovský, toho času hospodář kostelní. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Tesař umřel a Rozina, manželka po něm zůstalá, nemoha na tom 
gruntě zůstati, prodala ten podsedek Václavovi Bystřickému za 
summu 80 R. Závdanku dal 11 R, platiti má počna při posudku 
nejprvnějším leta 1616 po 4 R. 
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   Rukojmě za opravu a stavení gruntu, placení jeho povinností 
JM Páně i obecní Pavel Valač a Martin Mořkovský SRSN. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Bystřický položil za grunt na kostel strážnicský 3 R. 
   Ty přijali hospodářové kostelní 2 R a Rozina 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Bystřický položil za grunt svůj peněz ročních 3 R. 
   Vydáno na kostel strážnický 2 R a Rozině, zůstalé po 
n[ebožtíku] Mikulášovi Tesařovi, na chování dítek 1 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Bystřický položil za grunt 3 R. 
   Z toho vydáno na kostel strážnický ostatní 1 R, Rozině, 
zůstalé po n[ebožtíku] Mikulášovi Tesaři 1 R a na chování 
týchž sirotků dáno 1 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav 
Bystřický prodal jest ten grunt Lukášovi Mečířovi za tu summu, 
jakž jej sám měl, totiž 80 R. Závdanku jemu při odevzdávce dal 
12 R a ostatek platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Beneš Vlach a Jíra Skočdopole S.R.S.a N. 
   A jakož jest ještě Václavovi Bystřickému po přijetí toho 
závdanku na posledních penězích 8 R k vybírání náleželo, ty 
jest Lukášovi Mečířovi pustil. 
 
   Letha 1633 Lukáš Mečíř z toho gr[untu] ušel pryč a takový 
gr[unt] prodán jest Pavlovi Janošovi za 80 R bez závdanku a 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Kašpar Pukač a Vácslav Bořicský S.R.S.a N. Actum 
letha ut s[upr]a za purg[mistra] Šimona Tesařového. 
             f 363a 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho z povolením uro[zeného] a sta[tečného] rytíře pana Jana 
Kluga, ouředníka panství strážnicskýho, jest gr[unt] ut 
s[upr]a po odchodu z gr[untů] JHM Pavla Janošového zase prodán 
Jírovi Benovi za summu 80 R bez závdanku, placením každoročně 
po 2 R. Odevzd[án] jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Zigkmundt Kulhánek a Bartek Fryštacký S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1714 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních jeho zaujmúc Jakub Vlček k stavení 
grunt Nro 38 a jej sobě připsati dadouce, takový zanechal a 
nestavěl, nýbrž grunt ut supra vystavěl hnedt v roku 1711, jak 
tam při gruntě tom zápis ukazuje, a připsati jej sobě 
nedadouce prohandloval jej Barboře Kyselkovej za grunt 
v okršku městském ležící Nro 7 i s tou polovicí, totiž 40 zlm,  
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který jemu za vystavení se byla porazila, ano i s tím 
polhocením, které ještě na tom gruntě užíti měl. Pročež se 
nyní týž grunt připisuje a odevzdává Barboře Kyselkovej za 
volný a vlastní, placením ostatní summy, totiž 40 zlm, obci 
městskej ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayzer a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 363b 
   Letha Páně 1718 dne 3. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Mathyse Anderl a spoluradních toho času nemohouce gruntu ut 
supra Barbora Kyselková pro nemožnost svou délej držeti, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodala Ondrovi Florianovi i 
s tyma 40 zlm, které za vystavení se Jakubovi Vlčkovi 
porazily, za summu hotovú 30 zlr 30 kr. Pročež poněvadž 
Barbora Kyselková takové peníze náležitě k rukám svým přijala, 
kdežto s něma hned na contrib[uci] za rok 1713, 1714, 1716 a 
1717 23 zlr 9 kr zaplatila, týž grunt se nadepsanému Ondrovi 
Florianovi připisuje za vlastní a dědičný, placením ostatní 
verunkovej summy totiž 40 zlm po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností Václav Mega a 
Martin Matějků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u 
přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] a jiné povinnosti Ondra Florian od 1ho 
Janua[rii] 1718 začne platiti. 
             f 364a 
   Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraya a spoluradních toho času ukúpíce gruntu ut 
supra držitel Ondřej Florian sobě jiný grunt, pročež tento 
z svej dobrovolnej vůle prodal Martinovi Hlúškovi i s tím 
všechným, co na něm zaplaceného měl, za hotových 19 zlr, a  
2 zlr 30 kr na contrib[uci] za rok 1722 ještě kupec k placení 
na sebe vzal. Pročež jsouce v tom jednej i druhej strany 
dobrovolná smlúva, týž grunt se připisuje Martinovi Hlúškovi 
za vlastní, placením ostatních 40 zlm verunkovej summy ročně 
po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Philip Srnský 
a Ondřej Florian S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran d[ne] a letha ut supra. 
   Jan Mega. 
             f 364b 
   Letha Páně 1748 dne 12. Martii za purmistra pana Ignatze 
Filipa a spoluradních toho času majíce grunt Martin Hlúšek ut 
supra, odprodal [jej] Jurovi Pechovi za hotových za 75 zlr i 
z těma třema na tohož domu připadajícími bonifikatzimi. Pročež 
jsouce v tom z jednej i druhej strany dobrovolná smlúva, tenž 
grunt se Jurovi Pechovi připisuje za vlastní, placením 
ostatních 40 zlm verunkovej summy ročně po 2 zlm. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Eliáš 
Gröger a pan Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti obojí stran 
anno et die ut supra. 
 
Přípis domu Martina Machálka 
 
   Letha Páně 1754 dne 15. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] 
Jozefa Duraye a spoluradních tohož času předstoupil před 
počestný ouřad Martin Machálek a tou jest přednesl, kterak on 
koupil dům ut supra on neboš[tíka] Jury Pechy za summu 
osumdesáte 
             f 365a 
štyri rýnsk[ých] hotových peněz, ode všech dluchův osvobozený, 
okrom těch na něm městské obci podlužných 40 zl mor[avských] 
při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti. Kterýžto koup 
Václav Pecha, syn neboš[tíka] Jury Pechy, jsouce přítomný 
potvrdil a k tomu doložil, že na ten dům přicházející druhá 
lhota bonifikací strany teho minulého roku zniklého ohně 
koupcovi Martinovi Machálkovi připadá. Pročež se nadjmenovaný 
grunt ze svým od starodávna majícím právem a s těma na něm 
podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi Martinovi 
Machálkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností p[an] 
Johannes Weiner a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti 
Václava Pechy a koupce Martina Machálka dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Tomáše Prochásky 
 
   Leta Páně 1757 dne 5ho Martii za purgkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času předstoupil 
před počestný ouřad Tomáš Procháska a tou jest písebně od 
Milost P[ána] p[ana] Františka 
             f 365b 
de Paula hraběte z Magni pod datum 7ho Februa[rii] 1754 
consens proukázal, kterak z dědiny Petrova zdejšího panství on 
Thomáš Procháska ze svým synem Tomášem a svojím zbožím odebrat 
a v městě Strážnici se usadit, grundt ukúpit a přebývati může. 
S tím taky z ohledu takového milostivého povolení grunt ut 
supra od Martina Machálka za summu jedno sto dvacet rýnsk[ých] 
odkoupil a ty na něm podlužné verunkové peníze 40 zl 
mor[avských] k zaplacení, kdyby potřeba následovala, při 
posudcích po 2 zl mor[avských] skládati se zavázal. Pročeš 
nadjmenovaný grunt a s tím majícím právem od starodávna i 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma 40 zl mor[avských] penězi 
se dle proukázaného milost[ivého] vrchnostenského povolení 
Tomášovi Procháskovi za jeho 
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             f 366a 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a 
p[an] Jann Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Připis Jana Gajdy sub Nro 403 
 
   Leta Páně [1]771 dne 15. Maii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jan Gajda a ohlásil, kterak on od Tomáše 
Prochásky dům na předměstí vedle Martina Černého ležící 
vyhandloval a přídanku 15 zlr přijal a jemu svůj dům v Starém 
městě popustil. Pročeš se jemu ten na předměstí vyhandlovaný 
dům spolu s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a 
             f 366b 
placení císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] a mněstské 
povinnosti p[an] Jozef Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo 
se dne a roku ut supra. 
 
No 403 
Přípis domu Martina Mošťka 
 
   Leta Páně 1772 dne 25ho Septembris za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních jeho toho času přistúpil na dům radní 
Jan Kajda a přednesl, kterak on kúpíce sobě dům No 318 od Jana 
Hostýnka, tento zase z dobrej vůle svej opáčenému Martinovi 
Mošťkovi za summu jedno sto dvaceti pět rýnských jest 
odprodal. Podle toho se tento grunt ut supra i s těma na něm 
pozůstávajícíma obci městskej přináležejícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 40 zlm, jenž každoročně, kdyby zapotřebí bylo,  
při posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude, jemu zvrchu 
psanému Martinovi Mošťkovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských a 
obecních povinností pan Johan Karásek a pan Petr Gruner 
S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí 
strany. 
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             f 371a 
38 Grunt Lazara Šucha 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 172 nadepsaný Lazar koupil podsedek svůj od 
Jana Sládka soukeníka za summu 74 R. 
   Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 59 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích 
dopláceti zůstává 15 R. 
   Na to jest zadržel do letha [15]93 6 R a ostatek platiti má 
po 5 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstkej předních peněz 9 R. 
   A nápadníkům po nebožt[íku] Šimkovi Chromým zůstalým též 
náleží 6 R. O kterejchžto nápadnících sou-li živí čili zemřelí 
se věděti nemůže. Jestliže se k takovej spravedlnosti hlásiti 
budou, má ji[m] propuštěna býti. 
   Rukojmě Jiřík Huma a Honz Huma kožišník R.S.A.N. 
             f 371b 
   Letha [15]94 položil Lazar Šuch peněz purgkrechtních za 
grunth obci předměstské 5 R. 
   Letha [15]95 položil Lazar Šuch peněz purgkrecht[ních] za 
grunth svůj 5 R. 
   Z toho dáno obci předměst[ské] 4 R.  
   A nápadníkům po neb[ožtíku] Šimkovi Chromým zanechán 1 R 
v truhli. 
   Letha [15]96 položil Lazar Šuch za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Ty sou v truhlici sirotčí. 
   A tak grunth svůj zaplacený má. 
 
       [Pustý] 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch 
prodal podsedek svůj ut s[upr]a Pavlovi Vizovskýmu za summu 
hotových 2 R. A tak jej zouplna zaplacenej má. Odevzdán jest 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení toho požáru a odbejvání robot a 
povinností všelijakých Jindra Kopydlanský a Martin Bučovský 
S.R.S.A N. 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel 
Pernikář, náměstek Pavla Vizovského, prodal ten podsedek ut 
s[upr]a Janovi Luňavovi za s[um]u 60 R. Závdanku dal jemu při 
odevzdávce 4 R, ostatek summy platiti má při posudcích po 3 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Adam Bělínský a Jíra Ostravský 
S.R.S.N. 
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   Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Luňava 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Martinovi Příhodovi za summu  
62 R. Závdanku dal jemu (kteréž peníze Vácslav kočí panský za 
dluh jemu povinný přijal) 6 R a platiti jej má ročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Zelenka, Matouš Sečkař a Mikuláš Ořechovský 
S.R.S.N. 
             f 372a 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Martin 
Příhoda z toho grunthu ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest 
Jakubovi Planickému za 62 R. Závdanku dáti má při Vánocích 
příštích 3 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Bartek Fryštacský a Martin Havlíčků S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jakub 
Planický položil za gr[unt] ut s[upr]a obci městské 1 R. 
   Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Planický 
prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Procházkovi za 62 R. 
Závdanku dal jemu 4 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Adam Bělínský a Bartek Fryštacký 
S.R.S.N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Procházka 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
 
   Letha 1647 za purgkmistrovství Lorence Peypolta a 
spoluradních jeho Jan Příhoda pojmouce sobě vdovu pozůstalou 
po neb[ožtíku] Janovi Procháskovi ujal grundt svrchu psaný za 
s[um]u 62 zlm. Závdanku dáti má při Hromnicích 1 zlm, placení 
po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za placení, opravu gruntu a povinnosti všeliké 
JHM i obci Mikuláš Moštěnský a Pavel Chocenský S.R.S.a N.R. 
Actum dne 13. Januarii letha ut s[upra]. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1711 dne 5. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času jsouc ten grunt ut sup[ra] od 
mnoho leth pustý a toliko holé místo, 
             f 372b 
takový sobě oblíbil Jakub Vlček a za to J[ejich] Op[atrnosti] 
pány šetrně žádal, aby jemu k stavení puštěn byl. Pročež aby 
povinnosti císař[ské], panské a obecní nehynuly, nýbrž se 
rozmnožovaly a aby obec strážnická se rozhojňovala, prodali 
jej nadepsanému Jakubovi Vlčkovi za summu prodajnú, jak prve 
byl 62 zlm bez závdanku. Však aby jej tím lépeji stavěti a 
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opravovati chut měl, upúští se jemu polovic, totiž z tej summy 
31 zlm a ostatní summu po vyjití leth lhotních, které hnedt od 
příští Velkej noci přez pět leth pořad zběhlých dle J[eho] 
V[ysoceurozené] Hrab[ěcí] Exce[lence], milostivej našej 
vrchnosti, milostivých patentů prohlášených užíti má, obci 
městskej platiti bude ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelikých povinností p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut sup[ra]. 
        Pusté 
             f 373a 
   Letha Páně 1720 dne 17. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času zaujmúce grunt ut 
sup[ra] Václav Mega v roku 1715, takový až posavad sobě 
připsaného neměl. Pročež aby v tom řád purgkrechtní zachován 
byl, nyní se mu připisuje a odevzdává v summě hlavní, jak prve 
byl 62 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti ročně při 
posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za 
vlastní a volný. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Ignáca Megy 
 
   Leta Páně [1]771 dne 6. Julii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Ignatz Mega a ohlásil, kterak on po svým otci 
Janovi Megovi dům na Oujezdě nápadně zdědil, nemajíce takový 
dům jeho neb[ožtík] otec sobě právně připsaného. Pročež pro 
pořadnost práv se jemu synovi Ignatzovi spolu i s těma na tom 
domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 62 zlm 
každoročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a dědičný 
připisuje a odevzdává. Svědkové toho za 
             f 373b 
opravení gruntu a placení císař[ské], vrhc[nostenské] a 
mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
 
No 404 
Přípis domu Matysa Vychodila 
 
   Leta Páně 1772 dne 22. Jan[uarii] za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Ignác Mega po svém 
nebošt[íku] otci Janovi dům ut supra titulo haereditatis sobě 
dle řádu purgrechtního připsaný a dokonale odevzdaný, takový 
z svej dobrej vůle Matějovi Vychodilovi stolaři městskému za 
summu padesát šest rýnských jest odprodal. Však z následující 
výminkú: totiž zachovává sobě prodavač Ignác Mega v tomž domě 
předně světničku i ze síňkú neb kuchyňkú k svému svobodnému  
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bydlení, k tomu taky pro zhromážděné obilí v snopech, jakož 
taky pro potravu a slámu i pro krávu místo neb chlév a aby 
mohl své utěžené obilí na mlatevni vymlátiti, a to tak dlúho, 
pokudž by se jemu prodavači líbilo a spolem se znášeti neb 
zrovnávati mohli. Kdyby ale v krátkém neb dalším časi on Ignác 
Mega tu obmezenú výminku a bydlení zanechati a jinam vytahnúti 
sobě oblíbil, tehdy v příběhu tom on kupec Matěj Vychodil 
Ignácovi Megovi prodavači čtyricet rýnských složiti se 
zavazuje, tolikéž taky kdyby řečený prodavač 
             f 374a 
Ignác Mega smrtí zešel, vdově neb sirotkům po něm pozůstalým 
složiti a zaplatiti povinen bude. Naprotiv čemuž prodavač 
Ignác Mega se uvoluje a zavazuje na všechny jak královské, 
vrchnostenské, tak i obecní a slovem všechny nyní i na budúcí 
časy přicházející povinnosti, jakož taky vojenský quartir 
polovičně nápomocen býti. Túž výminku svú ale okrom mlatevně 
na svůj náklad opravovati, však nic nového (což se kupcovi 
jedině zanechává) nepřistavovati. Podle toho tehdy nadřečený 
grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 
62 zlm, které obci městskej při posudcích každoročně po 2 zlm 
spláceti má, odevzdává se za vlastní, volný a dědičný jemu 
Matějovi Vychodilovi. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských a obecních povinností p[an] Johann Weiner a 
p[an] Ignác Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 3tin Martii 1795. Ignatz Prat, Kanzelist. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 44 sind 
die der Witt[we] Katerina Megin schuldige 40 Fr baar bezahlt, 
folglich hier gelöschet werden. 
   De sessione 31te Decembris 1801. Prat. 
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             f 381a 
39 Grunth Jiříka Homma 
 
   Letha 1578 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 207 Jiřík nadepsaný koupil podsedek svůj od 
Jana Pavlíkovýho za 50 R. 
   Za kderejž jest od vejš psaného letha až do letha [15]93 
závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 28 R. 
   Letha [15]93 položil nadepsaný Jiřík Homma 9 R a tak ještě 
za týž grunth svůj dopláceti zůstává Johance, nápadnici po 
ne[božtíku] Janovi Pavlíkovým zuostalý 13 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Honz Homman a Michal Per R.S.N. 
 
   Ten grunth jest pustý, mají jej starší předměští prodati a 
do těchto rejster vepsati dáti. 
 
   Letha 1595 Jiřík Homa nahoře psaný z gruntu svého zběhl, 
jest prodán zase Janovi Sládkovi za summu 23 R. Závdanku 
položil při odevzdání toho gruntu 2 R, ty jest přijala Johanka 
na díl svůj a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po  
2 R. 
             f 381b 
   Z toho napřed psaného podsedku na Jeho [Mil]ost Pána 
náležeti bude odběžnejch peněz po Jiříkovi Homanovi 10 R 
poslední peníze. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské 
Matěj Trnka, Petr Trnka S.R.S.N. 
 
   Letha [15]96 položil Jan Sládek za podsedek Johance napřed 
psané 2 R. 
   Leta 1597 položil Jan Sládek za podsedek Johance napřed 
psanej 2 R. 
   Leta 1598 položil Jan Sládek za podsedek svůj Johance 
napřed psané 2 R. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila 
Dorota Sládková za grunt na místě n[ebožtíka] Jana Sládka muže 
svého 2 R. 
   Ty přijal Řehoř Karvinský na místě n[ebožky] Johanky ženy 
své.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Dorota 
Sládková za grunt Řehořovi Karvinskému položila 2 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Dorota 
Sládková prodala podsedek svůj Jakubovi Košilkovi za summu  
30 R. Závdanku jí dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexander Frýdecký, Jan Krchovský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Košilka za grunt 1 R 15 gr. 
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   Z toho dáno Řehořovi Karvinskýmu ostatní 1 R. 
   A odběžných po Jiříkovi Homanovi k ruce panské 15 gr. 
             f 382a   
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Košilka za grunt 3 R. 
   Ty sou přijaty k ruce panské po Jiříkovi Homanovi odběžným. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Košilka za g[runt] 3 R. 
   S toho dáno Dorothě Sládkovej lonské a letojší peníze 2 R. 
   A k ruce Jeho Mi[l]osti Páně odběžných 1 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového fojt a 
starší prodali podsedek ut s[upr]a Janovi Janouskovi 
vápeníkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 
1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za stavení gr[untu], placení jeho a povinnosti 
J.M. Páně Jíra Kovář, Jíra Černíkovský kotlář S.R.S.N.  
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janousek 
položil za grunth svuoj 1 R. 
 
   Letha 1615 za téhož konšela Jan Janousek prodal ten 
podsedek Valenthovi Vážanskému za summu 44 R. Závdanku dal  
10 R, platiti má: letha 1615 položiti má 1 R a od letha 1616 
povinen bude pokládati po 3 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení grunthu, povinnosti panské i 
obecní Daniel Koníček a Jan Havránek S.R.S.a N. Stalo se za 
fojta Martina Kašuby v pátek po svaté Kateřině. 
   Téhož letha Valentha Vážanský položil za grunth 1 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Vážanský položil za grunt 1 R 15 gr. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Vážanský položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Z toho dáno Martinovi Sládečkovi 1 R. 
   A při právě zanecháno Janovi Janouskovi 2 R. 
    
   Valenta Vážanský svrchu psaný prodal půl podsedka svého 
Matějovi Polomskému za summu 44 R. Závdanku dal Matěj 
Valentovi 8 R, platiti má počna leta 1618 po 3 R. A jakož jest 
Valenta měl na tom gruntě zaplaceného 6 R 15 gr, ty jest 
Matějovi pustil za 1 R 2 ½ gr. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Strejčků jinak Morkovský a Jan Uhléřů 
S.R.S.N. 
             f 382b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj 
Polomský položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po zběhlým 
Jiříkovi Homanovi. 
   Ještě jest dobírati Jeho [Mil]osti Pánu 15 gr. 
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   Potom peníze budou náležeti: 
   Nápadníkům Doroty Hodkové, nětco z toho bude také náležeti 
Jeho [Mil]osti Pánu po sirotku zběhlým Ondrovi. 
   Nápadníkům Jakuba Košilky. 
   Janovi Janouskovi. 
        Pustý 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
ten grunt nadepsaný požár z jistého povolení J.M.V. urozeného 
pana pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na 
Strážnici, prodán jest Jakubovi Vlachovi za summu 30 R bez 
závdanku, placení ročně po 2 R po vyjití tří let. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Kliment Radunský a Václav Bystřický  
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Vlachů 
prodal ten gr[unt] nadepsaný Thobiášovi Žvavému za summu 30 R. 
Závdanku jemu dal 2 R, ostatek summy platiti má každoročně po 
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Svoboda a Václav Slavík S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
Tu má být Václ[av] Najman. 
 
Přípis domu Václava Blata 
 
   Leta Páně 1763 dne 6. Decembris za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času odpro- 
             f 383a 
dal Václ[av] Neuman dům ut supra od otce svého zděděný a 
právně nepřipsaný Václavovi Blatovi za summu jedno sto deset 
rýnsk[ých]. Pročež se nadjmenovaný dům Václavovi Blatovi za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a 
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Verunkovej summy pozůstává na tomž gruntě ještě 28 zl 
mor[avských]. 
 
Přípis Václava Krejčího 
 
   Leta Páně 1776 dne 5ho měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předjmenovaný 
držitel gruntu Václav Blata přednesl, že on svůj právně 
odevzdaný mající koupený dům Václavovi Krejčímu s vědomím 
sousedův z obojí strany za summu jedno sto a devět rýnských 
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dobrovolně odprodal a peníze k rukám svým odpočítané dokonale 
přijal, vůlu v to dávajíce, by jemu ten dle práva 
purgrechtního odevzdán byl. Podle čehož tehdy obvzláštně 
             f 383b 
poněvadž s vědomostí sousedův obojí strany prodej ten konaný 
byl a nic protivného strany řemesla provozování obstaveno 
nebylo, grunt ten ze vším od starodávna majícím právem spolu i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 28 zl 
mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně komu přináleží, se jemu 
Václavovi Krejčímu za vlastní, volný a dědičný od práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a 
p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obojí strany. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 405 na Újezdě 
1806 Pav[el] Holubík 
1807 Mart[in], syn po Tob[iáši] Kučovi 
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             f 391a 
40 Grunth Šimona Žaluda  
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 11 vejš psaný Šimon koupil podsedek svůj od 
Jakuba Mejtného za summu 90 R. 
   Na kderejž jest vyplnil podle téhož zápisu 18 R a tak ještě 
dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích obci 
předměstskej po 6 R, totiž summy 72 R. 
   Na to jest jim letha [15]93 zadržel 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Pavel Kloboučník, Jan Karas a Petr 
Trnka S.R.S.A.N.    
 
   Letha [15]94 položil Šimon Žalud peněz purgkrecht[ních] 
obci předměstské za grunth svůj 6 R.  
   Letha [15]95 měl položiti purgkrechtní peníze, sou počkány 
do svatého Jana letha [15]96. 
 
   Letha [15]96 nahoře psaný grunth prodán Alexandrovi za 
summu 90 R od starších předměstskejch. Závdanku hned při 
odevzdávce dal obci městské 3 R a platiti má od letha [15]96 
při Vánocích po 6 R. 
   Letha [15]96 položil obci předměstské 6 R. 
   Rukojmě Tomáš Kunovský, Blažek Ptáčník S.R.S.N. 
             f 391b 
   A jakož j[es]t Šimonovi Žaludovi na tom gruntě vyplaceného 
měl 24 R a když týž Žalud grunth spustl a také neměl čím 
peníze roční pokládati, puštěno Alexandrovi z těch peněz, aby 
ten podsedek opravoval a koupil 22 R a ty dva zlaté na obec 
bejti mají. A tak Šimon sládek Žalud tu žádné spravedlnosti 
nemá. 
   Leta 1597 položil Alexander Frýdecký obci předměstský 6 R. 
   Leta 1598 položil Alexander Frýdecký obci předměstskej 6 R. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Alexandr Frýdecký obci předměstské 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Alexander Frýdecký obci předměstské 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Alexander Frýdecký obci předm[ěstské] 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Alexandr Frýdecký za grunt obci předměstské 1 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového přijato 
od Alexandra k obci předměstské 6 R.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Alexandr Frýdecký obci předměstské 6 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po 
neb[ožtíku] Alexandrovi Frýdeckým Martinovi Bučovskýmu za 
summu 70 R bez závdanku. Z té summy jemu obec předměstská 
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svých peněz, což se jim platiti má, 6 R slevují, a tak bude 
zůstávati dopláceti za týž podsedek po 3 R při každých 
Vánocích 64 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jindra Červenka, Šimek Kunčický S.R.S.A N. 
             f 292a  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Bučovský za grunt obci předměstské 1 R 15 gr. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Bučovský za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jan Pernikáře položil Martin 
Bučovský za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Martin Bučovský za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Bučovský za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Bučovský za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Bučovský za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Bučovský položil na grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Bučovský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Butčovský položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Butčovský položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav Oulehla 
na místě otce manželky své prodal ten grunth Nevšovskému za 
summu 50 R. Závdanku dal jemu 4 R, platiti jej má ročně po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jíra Ostravský a Martin Lačný  
S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Ondra Nevšovský 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Ondra Nevšovský 
prodal ten grunth Jírovi Branickému za 50 R. Závdanku dal jemu 
6 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] Beneš Volný a Ondra Nevšovský S.R.S.a N. 
             f 292b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Branický 
položil za gr[unt] obci městské strážnicské 2 R. 
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   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho po odchodu Martina Glogovského z gr[untů] JHM jest 
gr[unt] ut s[upr]a aby pustý nezůstal, prodán Janovi Mikolkovi 
za summu 61 R bez závdanku, placení každoročně po 3 R při 
posudcích. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu, placení gr[untu] a povinnosti J.M. Páně 
i obecní Jan Procháska a Zigkmundt Kulhánek SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož grunt ut supra holé 
místo a požár leželo, tak aby k zvelebení svému přišel, puštěn 
jest od J[ejich] O[patrnosti] p[ánů] Jírovi Káčerovi jinak 
Piskoři za prodajnú summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně 
po 3 zlm k obci m[ěsta] Strážnice. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a placení c[ísařských], panských i 
obecních povinností S.R.S.N. dne a leta ut s[upra] Jiřík 
Bohunský a Ondřej Čech. 
   Leta 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Jana Dašického 
Jura Káčer položil za gr[unt] ut s[upra] 1 zlm, za který 
jsouce to[ho] pilná potřeba na dluhy p[anu] faráři 
stráž[nickém] vypisuje se mu 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu obecního za 
příjem. 
             f 393a 
   Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického Jura Káčer položil za gr[unt] svůj k obci městské 
2 zlm, za které se jsouce toho pilná potřeba na zaplacení 
reštu vinného J.K.Mti z Lichtenst[eina] tit[ul] vypisuje se mu 
3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut 
supra ještě Jiřík Káčer 35 zlm 15 gr na letha spláceti, 
z takovej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
skrz tou uherskú rebelii vyšel, upúští třetí díl, totiž 11 zlm 
25 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá  
1 zlm, ostatní summu, totiž 23 zlm 20 gr povinen bude platiti 
na spůsob jak nahoře. 
             f 393b 
   Letha Páně 1725 dne 23. Novembris za purgmistra pana 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce Jiřík 
Káčer gruntu ut supra délej držeti, takový z svej dobrovolnej 
vůle prodal Janovi Klaudovi za hotových 29 zlr. A poněvadž 
takové peníze manželka tohož Jana Klaudy z majetnosti a ze 
strany svej položila, pročež taky dle žádosti její a přiznání 
k tomu jejího manžela týž dům na stranu její se připisuje a 
odevzdává, takže manžel její dokonce žádného práva míti nemá  
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bez vůle její prodati aneb dluhy jaké na něj uvésti. Pročež 
podle toho odevzdán jest týž grunt za vlastní, placením 
verunkovej summy 23 zlm 20 gr alb obci městskej při posudcích 
po 3 zlm bez všelikých reštů contrib[učenských], panských a 
městských až do ultima Augusti přítomného 1725 roku. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jakub 
Hrdlička a p[an] Carel Kayzer S.R.S.V.a N. 
             f 394a 
   Leta Páně 1730 dne 26. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních jeho nechtíce gruntu ut supra Jan Klauda 
délej držeti, takový z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle 
prodal Václavovi Černému za hotových 150 zlr, kteréžto peníze 
za vystavení a to, co na tom gruntě již předtím na hlavní neb 
verunkovej summě zaplacené bylo, se počítají. Pročež se nyní 
připisuje a odevzdává grunt ten Václavovi Černému za vlastní, 
s placením ostatní verunkovej summy, totiž 23 zlm 20 gr alb, 
ročně při posudcích po 3 zlm, ostatně bez všelikých běžících 
ročních reštů až do 31. Decembris 1729, poněvadž od 1ho 
Janu[arii] 1730 k splacení na sebe vzal. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a M. Stalo se 
d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obúch stran a respective 
manželky Jana Klaudy. 
 
   Leta Páně 1740 dne 17. Maii za purgmistra p[an] Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Václav Černý takový z svej dobrovolnej vůle odprodal Francovi 
Landeckému za hotových za sto sedum a čtyricet rýn[ských]. 
             f 394b 
Pročež se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, 
verunkové ostatní peníze, totiž 23 zlm 20 gr alb, při 
posudcích po 2 zlm platiti povinen bude. Stalo se dne a leta 
ut supra u přítomnosti obouch stran.  
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] 
Eliáš Gröger a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Václava Pechy 
 
   Letha Páně 1754 dne 17. Apri[lis] za purkmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních téhož času majíce Frantz Landecký grunt 
ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový ze svej 
dobrej vůle Václavovi Pechovi za summu jedno sto štyriceti pět 
rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt i s těma na 
něm podlužnýma 23 zl mor[avských] 20 gtr alb verunkovýma 
penězi Václavovi Pechovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává.  
   Rukojmí za opravu 
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             f 395a 
gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských a 
městských p[an] Martin Smaženka a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo 
se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
 
(Poznámka tužkou) 
[No] 406 na Újezdě  
r[oku] 1801 syn Jan Pecha 
[1]815 syn Václav P[echa] 
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             f 401a 
41 Grunth Matyáše Strejčka 
 
   Ten Matyáš nadepsaný měl podsedek svůj podle zápisu knih 
starejch purgkrechtních červených v listu 167 za summu 200 R 
koupenej. 
   Kderejž jest zcela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic 
dlužen nejni.          
 
   Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán Řehořkovi po 
nebožtíku Bakovským zůstalý za summu 120 R. Závdanku dal témuž 
Bakovskému ještě za živobytí jeho tenž Řehořek 25 R a od letha 
[15]96 při Vánocích dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka]. 
   Jest zase puštěn v nahoře psané summě Matyášovi Strejčkovi. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře podle rozdílu 
s[irotků] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkovýho Zuzana, pozůstalá 
vdova po témž Matyášovi Strejčkovi, ujala podsedek ut sup[ra] 
se čtvrtí roli, s koňmi, vozem, pluhem, s vinohrady, lukami, 
štěpnicemi, s obilím, dobytkem a jinými svršky (jakž o tom při 
statku n[ebožtíka] Matyáše Strejčka obšírně zapsáno jest) 
v summě 993 R 14 gr. Z toho sobě srazila věna a dílu svého  
691 R 2 gr 3 den a tak mimo poražení dílu svého zůstává 
dopláceti 270 R 11 gr ½ den, placením od letha 1610 po 15 R. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
             f 401b   
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře náměstek 
n[ebožtíka] Matyáše Strejčkovýho položil za grunt svůj 10 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan 
Bílkovský, náměstek n[ebožtíka] Mytáše Strejčkového, položil 
za grunth 10 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Bílkovskej za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčkového 10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Bílkovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčkového 10 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Bílkovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčkového peněz ročních 10 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi Mořkovskému 
skoupených peněz od nápadníkův ze vsi Mořková Zliska summy  
77 R 7 gr 2 den, ty jest prodal Janovi Bílkovskému za hotových 
20 R 16 gr. A tak Martin Mořkovský na tomto gruntě nic míti 
nebude. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Bílkovský [položil] za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] 
Mathyáše Strejčkového 10 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bílkovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčko[vého] 10 R.  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bílkovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčkové[ho] 10 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bílkovský 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 10 R. 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bílkovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše 
Strejčkového 10 R. 
   Ty přijal Martin Mořkovský po Anně manželce své. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunt požár Adamovi Svobodovi pekaři za summu 100 R bez 
závdanku, platiti jej má po vyjití tří leth každoročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Rosi zedník a Hans Fischer stolař S.R.S.a N. 
             f 402a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Svoboda 
položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Svoboda 
položil položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Svoboda 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Ty přijal Martin Mráz následující purgkmistr, zůstávají při 
právě. 
 
   Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho Adam Svoboda postoupil svůj grundt frejmarkem Pavlovi 
Haklovi v tej summě, jakž sám ho měl, totiž 100 zlm. Místo 
závdanku jemu dal 8 zlr, však naprotiv tomu Adam Pekař cožkoli 
na témž gruntě vyplatil, z dobré svej vůle Pavlovi Haklovi 
pustil, totiž 7 zlm 15 gr, ostatní summu platiti má področně 
po 4 zlm. Co se volkův dotejče, co tak při jednom i druhém 
domě zadržáno jest, takové jeden i druhý hospodář na ten dům 
vstupující spraviti povinen bude. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti 
panské i obecní Michal Šiller a Martin Kučera SRSaNR. Actum 
letha ut s[upra]. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Hackel 
ročních peněz za gr[unt] svůj 2 R. 
   Ty přijala Anna, s[irotek] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka. 
   Item položil peněz ročních 5 R. 
   S těch zůstávají při právě 3 R. 
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   Item Anna přijala Strejčková 2 R. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Pavel Hakel 
položil do st[atku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka, kteréž Anna 
přijala 2 R. 
             f 402b 
   Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho 
Pavel Hakl postoupil svůj grunth frejmarkem Janovi Šimonovému 
v tejž summě, jak ho sám měl, totiž v 100 R bez závdanku. A co 
tak na tom gruntě Pavel Hakl vyplatil aneb vyplaceného od 
Adama Pekaře puštěných měl, totiž 23 R 10 gr 5 den, to jest 
Janovi Šimonovému z dobrej svej vůle pustil, ostatek summy 
platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a jiné všelijaké 
povinnosti J.H.M. i obecní Jan Svoboda, Martin Mořkovský, 
Pavel Lipovský S.R.S.a N.R. Actum letha 1651. 
 
   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického tak 
jakož jest tuto sirotkům neb nápadníkům Strejčkovským Anně, 
sestře Zuzany, manželky Jan Bílka, nápadem k dobírání 76 R  
18 gr 5 ½ den náleželo, kterážto nevdaná zemrouce a Pavel 
Kunovský, strejc její, ji k smrti dochovajíc na něj to 
připadlo. A poněvadž ten grunt nešťastným pádem spolu s jiným 
k shoření přišel, držitel gruntu s tímž Pavlem v dobrovolnú 
smlouvu vejdouce se porovnali na tento spůsob, že Jan Tesařův 
povinen bude počnouc při posudcích příštích každoročně po 4 R 
toliko 50 R vyplniti a Pavel Kunovský 26 R 18 gr 5 ½ den 
dobrovolně upouští a držiteli gruntu daruje. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních že se nápadníci dobrovolně 
porovnali a poněvadž podle poručení vrchnosti jinším všem 
nápadníkům polovici se upustiti má, přijde tehdy ještě na 
polovici 
             f 403a 
Janovi Tesařovému vypsati a sraziti ještě 11 R 10 gr 4 ½ den a 
tak ještě Jan Tesařů dopláceti má 38 R 9 gr 2 ½ den. 
   Toho dne a leta přiznala se manželka Pavla Kunovského, že 
přijala od Jana Tesařového na svůj nápad 2 R. 
 
   Letha Páně 1676 dne 20. Novembris za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho tak jakož Jan Tesař měl grunt sobě 
profrejmarčený od Pavla Hakla v summě 100 zlm, takový grunt 
prodal urozenému panu Václavovi Bítovskému v těch 100 zlm. 
Z takových pak peněz náleželo nápadníku n[ebožtíka] Kunovského 
76 zlm 18 gr 5 ½ den, kteréžto peníze urozený pan Bítovský 
jest za jistú summu skoupil od těchž nápadníků. A tak se jemu 
odevzdává ten grunt za volný, svobodný a žádnému v ničem 
nezávadný. Actu[m] na rathúzi m[ěsta] Strážnice dne a letha ut 
supra. 
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   Letha Páně 1676 dne 20. Novembris za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho majíce urozený pan Václav Bítovský 
grunt svůj zouplna a docela zaplacený v 100 zlm, takový jest 
prodal z poručení J.V.H.Mti Janovi Slabému v těch 100 zlm, 
kterúžto summu Jan Slabý urozenému p[anu] Bítovskému 
rozličnými věcmi jest zaplatil. A tak se ten grunt Janovi 
Slabému odevzdává za volný, svobodný a žádnému v ničem 
nezávadný. 
   Rukojmě za opravování gruntu a povinnosti panské i obecní 
Mikuláš Javornický a Matúš Glogar S.R.S.a Neroz[dílnou] dne a 
letha ut supra. 
   NB. Takové poručení jak JVHM, jako i slavnej poroty 
v senkretě za Slabým zůstávati bude. 
             f 403b 
   Letha Páně 1688 dne památního Květný neděle za 
purgmistrovství pana Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož 
nadepsaný dům ut s[upra] Jan Slabý zcela a zouplna zaplacený 
měl, pozůstalá vdova Zuzanna majíc malého sirotka, budúce 
grunt všechen zruinirovaný, takového víc vystavěti netrúfala, 
skrz což aby cís[ařské], panské i obecní povinnosti nehynuly, 
prodala jest svůj díl i s tím sirotkem Janem poloviční dle 
poručenství za grunt ten p[anu] Tomášovi Svobodovi za summu 
hotových 12 zl mor[avských] zlatých, které táž Zuzanna na 
místě sirotka náležitě přijala. Co se tak druhého podílu, 
totiž 50 zl mor[avských] dotýče, s nápadníkem, komukoliv 
patřiti bude, jednati uspokojiti má. Kterýžto grunt jse jemu 
za volný a svobodný připisuje a odvádí. 
   Rukojemě za dobré hospodářství a zbývání cís[ařských], 
p[anských] i obecních poviností S.R.S.N. p[an] Jiřík 
Pelhřimovský a Jan Najman dne a leta ut s[upra]. 
   Poněvadž z nadepsanej summy 50 zlm patřilo Zuzaně Slabej 
jakošto nápadníku 26 zlm, takové p[an] Tomáš Svoboda od ní 
skoupil, takže ona nic více na tom gruntě pohledávati nemá ani 
nebude, krom sirotkův neb[ožtíka] Jana Slabého, kterým ještě 
ostatní 30 zlm patřit bude. Stalo se za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho dne 31. Octobris 1690. 
             f 404a 
   Leta Páně 1705 dne 28. Februarii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho téhož leta tak jakož Šebestian 
Svoboda ten grunt ut s[upra] po otci svém jest zdědil a jemu 
testamente[m] připadl, jsouce pak tenž grunt na ten čas od 
nepřátel rebelantů Uhrů spálen a zruinirován a on netrúfaje na 
něm moci zůstávat, prodal jej bratru svému Šimonovi Svobodovi 
z tou všechnú praetensí, kterú neb[ožtík] otec jeho na něm 
skoupenú a zaplacenú měl, totiž 70 zlm, za hotových 30 zlm. A 
tak bude míti zaplacenej praetensi 70 zlm, ostatních 30 zlm 
bude povinen zaplatit nápadníkom neb[ožtíka] Jana Slabého. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti rozličné p[an] 
Jakub Hrdlička a p[an] Pavel Hořák SRSN. 
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   Leta Páně 1708 dne 27. April[is za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Šimon Svoboda jsouce povinen 
z gr[untu] ut s[upra] 30 zlm platiti sir[otkům] n[ebožtíka] 
Jana Slabého, takové skoupil od Jana Slabého, vlastního syna 
neb[ožtíka] Jana Slabého, za hotových 9 zlr. A tak bude mít 
svůj gr[unt] zcela a zouplna zaplacený. Solutum. 
             f 404b 
(Poznámka tužkou) 
No 393? 
 
No 407?? 
[1]790 v Bednářs[ké] ul[ici] vedle žid[ovského] domu Jos[ef] 
Adamčík, po otci Anton Svobodovi syn Jan S[voboda] 
1800 No 407 na předměstí koupil od Jana Svobody Josef Rybecký 
[1]810 na Újezdě syn Jak[ub] Rybecký 
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             f 411a 
42 Grunth Václava Bakovskýho 
 
   Ten nadepsaný Václav měl podsedek svůj podle knih starejch 
červenejch purgkrechtních v listu 119 za summu 75 R koupenej. 
   Kterejž již zcela a zouplna zaplacenej a žádnému v ničemž 
nezávadný má.         
 
   Letha [15]95 Václav Bakovský prodal vejš psaný podsedek 
Řehořkovi za summu 120 R. Závdanku Řehořek položil 
Bakovský[mu] 25 R a ostatek platiti má od letha [15]96 po  
10 R. 
   Rukojmě Kašpar Bednář, Mikoláš Lipovský. 
 
   Letha [15]96 položil Řehořek za grunth 10 R. 
 
   Leta 1597 v sobotu po s[va]té Alžbětě Martin Řehoř prodal 
podsedek svůj Honzovi Holcmeyrovi za summu 183 R. Závdanku 
hned při odevzdávce jemu položil Martinovi Řehořkovi 40 R a 
ostatek platiti má od téhož leta [15]97 po 10 R až do vyplnění 
summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu i povinnosti panské 
Matyáš Strýčků, Jiřík Helebrant, Tomáš Tesař, Jakub Kolář 
S.R.S.a N. 
             f 411b 
   A mimo to skoupil Hons Holcmayer peníze, které Martin 
Řehořek na tom gruntě vyplaceného měl a což na tom gruntě 
vydělal 63 R. 
   Leta [15]97 položil Hons Holcmeyer roční peníze za grunt  
10 R.   
   Leta 1598 položil Honz Holcmeyer ročních peněz za grunt 
svůj 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Honz Holcmayer za grunt svůj 10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Honz 
Holcmayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 
10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Hons Holcmayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bakovského 10 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bakovského 5 R.   
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Honz Šmalcíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bakovského 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Honz 
Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 
10 R. 
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   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Honz Šmalcíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bakovského 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bakovského 3 R. 
   Zůstává doplatiti za týž grunt 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Honz 
Šmalcíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 
2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Honz 
Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 
2 R. 
   A tak má grunt zouplna zaplacený. 
             f 412a 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Honz 
Šmelcíř nebo Postřihač prodal podsedek svůj, kterýž měl 
zaplacený, Honzovi Kynclovi bednáři za 125 R. Závdanku dal 
jemu při odevzdávce 20 R, ty jest Honz Šmelcíř přijal, platiti 
má počna leta svrchu psaného 1619 po 6 R. Ty všecky peníze 
náleží podle dole psaného zápisu. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti 
panské i obecní Honz Šubart a Blažej Kunčický SRSN. 
   Jakož na tom gruntě Honz Šmalcíř měl ještě 105 R, ty jest 
všecky peníze prodal obci předměstské za 29 R. A tak Honz 
Šmalcíř na tom gruntě nic nemá, ani potomci jeho. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Tomášovi Vsetínskému za s[um]u 105 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 6 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jíra Skočdopole a Jan Uhléř S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Tomáš Vsetínský 
položil za grunth obci městské 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Thomáš Vsetínský 
položil gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Thomáš Vsetínský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Thomáš 
Vsetínský položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Vsetínský 
prodal ten grunt ut s[upr]a Martinovi Kučerovi za summu 105 R 
bez závdanku a cožkoliv na něm Thomáš zaplaceného měl, to jest 
Martinovi pustil, placení každoročně po 6 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
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   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Lačný a Jíra Vojtků 
S.R.S.N.    
             f 412b 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kučera 
položil za gr[unt] onci městské 2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Kučera položil 
za gr[unt] svůj k obci městské 1 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Martin 
Kučera ročních peněz k obci městské 2 R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Oršula Kocourka koupila 
spřed psaný podsedek od purgkmistra a pánův radních ze vším 
k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 
105 R, s placením ročně při držaných posudcích po 6 zlm a co 
se najde k obci. Závdanku položila 4 zlm, které Jakub 
Litopecký přijal, jest jich povinen obci navrátiti. Ty se jemu 
passirují za zlepšení a vystavení gruntu. A tak jest jí za 
volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Petr Hrdlička a Martin Landecký S.R.S.a N.R. 
 
   Letha 1667 dne 23. Martii za purgmistra Daniele Dašického a 
spoluradních jeho koupil Jakub Všenůvka kožišník na předměstí 
strážnickém podsedek, na kterém Oršula Kocourka vdova byla, od 
             f 413a 
pana purgmistra a pánův radních ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 105 zlm, s placením 
ročně při držaných posudcích po 3 zlm. Na místě závdanku 
poněvadž od vdovy Kocourky bylo jest dáno J[ejich] 
Op[atrnostem] 4 zlm, takový 4 zlm za ni contributi a po 
zaplacení jejího restu contribučního vzaty, 4 zlm jí položiti 
povinen bude. Odevzdává se jemu a připisuje za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení za všeliké povinnosti 
obecní i panské Martin Mlýnek a Mikuláš Šašek S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1675 dne 9. Septembris za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Václav Žarůšek pohledávaje toho 
při J.V.H.Mti, aby jemu ten grunt, z kterého Valenta Petráš 
odešel a jeho připsaného neměl, puštěn k užívání byl. Kdežto 
po J.V.H.Mt dajíce v tom svou milostivou resoluti, takový 
grunt nadepsanému Václavovi Žarůškovi  za summu 105 zlm se 
připisuje a odevzdává bez závdanku, placením každoročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný a k užívání svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu Jan Bezi, Václav Ospalík 
S.R.Sp. a Neroz[dílnou]. 
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             f 413b 
   Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Václav Žarůšek zaujmouce sobě [od] 
otce svého v Bednářskej ulici nadepsaný grunt postoupil jest 
Tomášovi Šiňavovi v tej summě, jak jej sám zaujal 105 zlm, 
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jiřík 
Peldřimovský a Matěj Říha SRSpaN. 
   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Tomáš Šiňava položil za 
grunt svůj k obci městské 1 R. 
   Takové přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem. 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra Václava 
Žarůška a spoluradních jeho položil Tomáš Šiňava za grunt svůj 
15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upra] do počtu svého, za který se 
vypisuje v důležitosti 1 zlm. 
 
   Letha Páně 1702 dne 12. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních jeho Tomáš Šiňava prodal grunt ut 
s[upra] Georgovi Audi- 
             f 414a 
torovi za summu 105 zlm. Místo závdanku položil jemu za 
stavení a co vyplaceného měl 17 zlr, totiž na zaplacení 
contrib[uce] za něho 10 zlr 54 kr, a jemu hotových dal 6 zlr  
6 kr, na moravský pak počet učiní 14 zlm 17 gr, ostatních  
90 zlm 13 gr bude platiti obci městské strážnické ročně po  
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojm[ě] za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Jan Bíteský. Stalo se v přítomnosti obúch 
stran dne a leta ut s[upra]. 
   NB. Ty 2 zlm, které Tomáš Šiňava vyplatil, bude mu povinen 
ještě vynahradit. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Febr[uarii] za purgkmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Auditor 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 99 zlm 
13 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu 
             f 414b 
z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se 
jemu třetí díl, totiž 30 zlm 4 gr 2 1/3 den. A k tomu hnedt 
ten den při držaných posudcích místo pokládání 2 zlm zráží se 
jemu z jeho služby hodinářskej 2 zlm a tak se mu za zaplacené 
vypisuje 32 zlm 4 gr 2 1/3 den. Ostatní summu, totiž 57 zlm  
25 gr 4 2/3 den bude povinen platiti jak nahoře. 
   NB. O ty 2 zlm, které Tomášovi Šiňavovi náležely, se Jiřík 
Auditor náležitě s ním spravil a jich od Tomáše skoupil za  
15 kr. Kteréžto 2 zlm se taky na hlavní summě zráží. 
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   Letha Páně 1719 d[ne] 19. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce Rozina, pozůstalá 
vdova po neb[ožtíku] Jiříkovi Auditorovi, grunt ut supra po 
svém neb[ožtíku] manželi sobě poručený, toliko aby sirotkovi 
po prvnější ženě pozůstalému Rozině 6 zlr z něho přišlo, 
takový nemajíce možnosti po tom něšťasném ohni vystavěti, 
prodala jest 
             f 415a 
Tomášovi Kročkovi za hotových osmnáct rýnských i s tím, co na 
něm vyplaceného bylo, z kterýchžto 18 zlr jmenovanej děvčici  
6 zlr položeno bejti má. Pročež týž grunt se připisuje 
Tomášovi Kročkovi za vlastní, placením ostatní verunkovej 
summy 55 zlm 25 gr ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. 
Odevzdán jest jemu za vlastní bez všelikých reštů, poněvadž 
povinnosti všechny teprv od datum zápise na něj připadnúti 
mají. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se dne a 
letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stra. 
 
Přípis Jozefa Ráčka 
 
   Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila před 
J[ejich] O[patrnosti] pány Kateřina, pozůstalá vdova po 
nebošt[íku] Ráčkovi, rozená po Václavovi Kročkovi, a tu uctivě 
přednesla, kterak její neb[ožtík] otec Václav Kroček grunt ut 
supra po svém neboštíkovi otci Tomášovi Kročkovi dědičně 
podosáhl a takový po smrti svej nedajíce jej ani jeden ani 
druhý připsati, jí Kateřině dceře svej, která však druhej 
dceře Maryně respective sestře svej 50 zlr splatiti musela a 
skutečně splatila, jménem dědictví zanechal. Když pak ona 
Kateřina provdajíce se za Matěja Ráčka týž grunt společně 
s manželem svým jmenovaným 
             f 415b 
po mnohé leta bez pořadního přípisu užívala, nyní ale po smrti 
manžele svého Matěja Ráčka se jí obtížně býti vidí, jsa 
v letech zešlá, týž grunt potřebně opravovati a z něho všeliké 
onera vybejvati. Povolujíce spolu s sebú společné dítky své a 
celú svú vlastní i po manželovi Matějovi Ráčkovi pozůstalú 
majetnost, s něma se přátelsky dojednala a jednomu každému, 
cožkoliv naň připadlo, všemožně v rovnosti oddělila a za 
budoucí dědictví v ruky odevzdala a takové přátelské porovnání 
J[ejich] O[patrnosti] pánům písebně přeložila. Což vynaleznúce 
počestnost rada o všem slušné a spravedlivé býti, oučinek ten 
mezi ňú vdovú Kateřinú Ráčkovú, rozenú Kročkovú, a dítkama 
jejíma zavříti jednomyslně schválila. 
   Připadnúce tehdy dle tohož pod datum 17ho měsíce března 
zavřeného přátelského porovnání grunt tento mezi jinú 
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pozůstalostí jmenovitě Jozefovi Ráčkovi na podíl dědictví, jak 
mate[ř]ského, tak otcovského, on Jozef Ráček o přípis pořadní 
u přítomnosti všech spoludědiců uctivě žádal. Odkudž poněvadž 
ono přátelské porovnání stvrzené jest, dle kterého on z domu 
toho jmenovitě vdově Kateřině Ráčkovej mateře svej  
40 zlr, Janovi Ráčkovi 40 zlr, latus 80 zlr, 
             f 416a 
Jurovi Ráčkovi bratrovi 40 zlr, Václavovi Ráčkovi 40 zlr a 
Kateřině Ráčkovej sestře 40 zlr, spolu 200 zlr splatiti a 
přitom vdovu a respective matku svú v domě až do smrti 
svobodně přebývat nechati povinen jest a býti má, přítomný 
grunt se jemu Jozefovi Ráčkovi spolu s těma na něm vězícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 55 zl mor[avských] 25 gr alb 
k placení po 2 zl mor[avských] ročně k obci městskej, s vším 
od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný 
podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan František Králík a 
pan Antonín Ferdini S.R.S.A.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 201 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Januer [1]795. 
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             f 421a 
43 Grunth Kašpara Bednáře 
 
   Letha Páně 1579 Kašpar nadepsaný ujal podsedek svůj po 
ne[božtíku] Martinovi Mazánkovi zůstalý a vinohrad v Mrhoni 
podle zápisu knih starejch purgkrechtních bílejch v listu 293 
za summu 280 R. 
   Za kderejžto podsedek a vinohrad do letha [15]93 závdanku a 
peněz purgkrechtních i z poraženým dílem Oršily manželky své 
vyplnil 133 R 2 gr a tak ještě dopláceti zůstává 146 R 28 gr. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item sirot[kům] ne[božtíka] Matěje Hrotka 68 R 28 gr. Ty 
jsou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Mazánka náleží 78 R. Ty 
jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 10 R. 
   Rukojmě Toman Mazánků, Daniel Kostický a David Labr 
S.R.S.N.                 
 
   Letha [15]94 položil Kašpar Bednář peněz purgkrechtních  
10 R. 
   Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze Kašpar Bednář 
20 R. 
   Letha 1596 našlo se z register sirotčích při statku 
n[ebožtíka] Martina Mazánka, že za ten rok Kašpar Bednář 
položil za g[runt] 15 R 6 gr.  
   A nebyly jemu vypsaný až nyní leta 1600. 
             f 421b 
   Letha [15]96 položil Kašpar Bednář peněz 20 R. 
   Leta 1597 položil Kašpar Bednář purgkrechtních peněz 10 R. 
   Více položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hrotka 5 R.  
   Leta 1598 položil Kašpar Bednář peněz ročních za grunt svůj 
10 R. 
   Více položil za zadrželé peníze s[irotkům] n[ebožtíka] 
Matěje Hrotka 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Kašpar Bednář za grunt svůj 10 R na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Mazánka. 
   Též položil na zadrželé peníze s[irotkům] n[ebožtíka] 
Matěje Hrotka 5 R. 
   Kašpar Bednář skoupil jest na tom gruntě od Pavla, 
s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Hrotka, což jemu náleželo dílu 
jeho dovzíti 13 R 28 gr, za hotových peněz 4 R 16 gr. A tak 
Pavel Hrotek na tom gruntě nic nemá.    
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Kašpar Bednář za g[runt] 10 R. 
   Ty sou přijaty do statku Martina Mazánka. 
   Jakož ještě náleželo na s[irotcích] n[ebožtíka] Martina 
Mazánka k doplnění 13 R, ty peníze Kašpar Bednář od Jana 
Mazánkového koupil. 
   A tak má g[runt] zaplacený. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Kašpar 
Bednář prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Prostějovskému za 
summu 80 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Honz Šmalcíř, Jan Tomášů, Pavel 
Tučků S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomáš Prostějovský za grunt 5 R. 
   Ty sou vydány Kašparovi Bednáři. 
             f 422a 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thomáš Prostějovský za gr[unt] 9 R. 
   Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Thobiáše Brázdového dluhu 
za Kašpara Bednáře, což těm sirot[kům] za pilu a lem dlužen 
byl. 
   Jakož Kašpar Bednář dlužen byl s[irotkům] n[ebožtíka] 
Tobiáše Brázdy peněz půjčených 30 R, ty peníze jsou z tohoto 
gruntu těm sirotkům k vyzdvižení ukázány a Tomáš Prostějovský 
majíc dceru téhož Tobiáše Brázdy za manželku, na díl její je 
přijímá a jemu se připisují.   
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomáš Prostějovský za gr[unt] 4 R 9 gr. 
   Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Kašpara Bednáře obci 
předměstské 1 R 9 gr. 
   Pavlovi Macháčkovýmu za dluh toho Kašpara 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Thomáš Prostějovský za gr[unt] 5 R. 
   Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Kašpara Bednáře na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanickýho 1 R 5 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveskýho 26 gr. 
   Martinovi Rožmberskýmu na dluh jeho 1 R 9 gr.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil za 
grunt Tomáš Prostějovský 5 R. 
   Zůstávají při právě a náleží na s[irotky] n[ebožtíka] 
Eliáše Rybáře do Rybář. Jsou tam odvedené. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Prostějovský za g[runt] 4 R. 
   Zuostávají při právě na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 
do Rybář strážnických. Jsou odvedené. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Prostějovský za g[runt] 4 R. 
   Ty jsou odvedené do statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře do 
Rybář strážnických. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Tomáš 
Prostějovský položil za grunth do statku n[ebožtíka] Eliáše 
Rybáře 4 R. 
   Více položil ostatních peněz za grunt 1 R 6 gr. 
   A tak grunth má docela a zouplna zaplacený. 
   Těch 5 R odvedeno do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře. 
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             f 422b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Prostějovský majíc grunt svůj zouplna zaplacený, prodal na něm 
obci předměstské strážnické summy 50 R za hotových 13 R 10 gr. 
Kterýž jest povinen ihned od letha 1618 ut s[upr]a při 
posudcích po 5 R pokládati. 
        [Pustý] 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth požár Jírovi Záchvějovi bez závdanku za summu 100 R, 
platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Jan Frydl a Jan Brože S.R.S.a N. Actum dne 1. Aprilis 
a[nno] 1633. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz obci městské 70 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Záchvěja 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující. 
 
   Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti 
Jiříka Záchvěja pojal sobě Jakub Litopecký Annu, manželku po 
něm zůstalou, a ujal ten grunt v summě 100 R, roční placení po 
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a povinnosti Jan Tesařů a Pavel Kunovský 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra p[ana] 
Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán 
jest ten grunt Václavovi Plidlichovi ze vším k němu od 
starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 100 zlm. 
Závdanku za zlepšení gruntu, kterýž se s prodajný summy 
neporazí, dal Václavovi Slavíkovi 5 zlm, placením ročně po 
4 zl mor[avských]. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Petr Hrdlička a Matouš Straka S.R.S.a N.R. 
   L[eta] 1667 Václav Plidlich položil peněz ročních v summě  
2 zlm. 
   Ty přijal Martin Ospalík na zaplacení závdanku. 
   L[eta] 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Lorence 
Zajíčka Václavovi Plidlichovi od vození vína na dluh obecní 
města Strážnice dle obligati na dluh Pallašovský do Holomouce 
čtyrma sousedům v summě dáno 10 zlm, kteréžto víno přijali 
páni creditores slove Pallašovský. Nadepsanému Václavovi 
poněvadž toliko jednoho koně a čt[yř] volků při tej fůře měl, 
zde se jemu na ratúzi placení vypisuje za túž fůru 2 ½ zlm. 
Takopvé purgmistr do počtu svého přijal v roce 1669. 
   Item platí ročních peněz na gruntu svém jedním kouskem 
černého dobytka, který se do důchodů panských odvedl na starý 
rešt contrib[uční] ostrovský 28 gr 1 den. 
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   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Václav Plidlich položil za grunt svůj k obci 
2 zlr 10 gr. 
   Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem 
položil. 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spolu rady jeho vypisuje se Václavovi 
Pidlichovi, co tak v tou rozepři k obci zapůjčil, za zaplacené 
7 zl mor[avských]. 
   Item hotových dal 1 zl mor[avský]. 
   Takový 1 zlm za příjem tenž purgk[mistr] přijal. 
             f 423b 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho tak jakož sobě Šebestian 
Jarolím dceru nebošky Pidlišky, která ten grunt ut supra 
náležitě po matce svej zdědila, za manželku pojal a takový 
grunt s ní náležitě zdědil. Pročež se jemu tenž grunt za volný 
[a] svobodný připisuje a odevzdává v summě, tak jakž [na] 
předku je 100 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 zlm. Jest 
jemu odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukoj[mě] za opravu gr[untu] a zbývání povinností 
rozličných Michal Jamný a Jiřík Netolička SRSN. 
   Co tak neb[ožtík] Václav Pidlich na něm vyplaceného měl, 
tehdy se jemu za zaplacené zde vypisují, totiž 14 zlm 13 gr, 
ostatní 85 zlm 14 gr platiti má k opci m[ěsta] Stráž[nice]. 
   Letha 1699 dne 11. Maii Šebestian Jarolím položil za grunt 
ut supra k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři 
stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil 4 zlm, 
za které jsouce toho vel- 
             f 424a 
mi pilná potřeba vypisuje se jemu 6 zlm. 
   Ty přijal p[an] Johanes Dašický purgmistr. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Šebestian Jarolím 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 79 zlm 
17 gr, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tu rebelantských 
Uhrů vojnu na ruinu vyšel, z tej summy se jemu jako jiným 
vyhořelým upúští třetí díl, totiž 26 zlm 15 gr 4 2/3 den. A 
k tomu hnedt ten den při držaných posudcích  pokládá 2 zlm, 
čehož jsouc důležitá potřeba k stavění rathauzu, vypisuje se 
jemu 4 zlm. A tak zde zaplaceného míti bude a za zaplacené se 
jemu vypisuje 30 zlm 15 gr 4 2/3 den, ostatní summu, totiž 
49 zlm 1 gr 2 1/3 den bude povinen platiti na spůsob jak 
nahoře. 
             f 424b 
   Letha Páně 1714 dne 15. Novembris za purgmistra p[ana] 
Carla Kayzera zůstanouce grunt ut supra po smrti Šebestiana 
Jarolíma bez pořadnosti, aniž pozůstalá po něm vdova Uršula na 
něm hospodařiti mohouce, předstoupila na razhauz spolu s obama 
zeťama svýma, totiž Lukášem Nejezchlebú a Matoušem Červinkú, a 
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přednesla, kterak by z dobrovolnej svej vůle zeťovi svémui 
Lukášovi Nejezchlebu grunt ten zavdávala, což slyšíce Matúš 
Červinka, tak gruntu toho jakožto podobně zeť míti chtěl. 
Načež chtíce op[atrní] páni, aby recepce ta bez dalších 
právních tahanic k skončení přijíti mohla, jich obouch 
jmenovaných zeťů na přátelské porovnání poddali. Kteřížto také 
tak se k sobě naklonili a dle přátelskej smlouvy se porovnali, 
aby Lukáš Matúšovi za všechnu všudy na tomž gruntě mající 
praetensi toliko osm rýnských dal, však rešta kterékoliv na 
gruntě tom jsou, aby sám platil a on Matúš dokonce nic do nich 
neměl. Odkudž dle vůle 
             f 425a 
mateřské ona Uršula Jarolímka k tomu svou vůli připojila a 
grunt ten často psanému Lukášovi Nejezchlebovi ze všimi 
praetensemi, vyplacenýma i taky platiti majícíma rešty 
náležitě a ouplně odevzdala. Však s tou vejminkú, aby ona do 
smrti své v tom domě obydlí ve vstřícnosti a přátelství bez 
všelikého ouplatku měla, k čemuž taky Lukáš dobrovolně zvolil, 
ano taky  kdyby tak vůle matčina byla, obvzláštní světničku 
vystavěti se  declariroval. Pročež připisuje se mu týž grunt 
za volný a svobodný i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 
50 zlm 28 gr, placením ostatní summy, totiž 49 zlm 1 gr 2 1/3 
den, ročně při posudcích obci městskej po 4 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jakub 
Hrdlička a p[an] Matys Navrátil S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut supra. 
   Letha 1715 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Carla Kayzera 
Lukáš Nejezchleba položil Matúšovi ty přátelským porovnáním 
smluvené 8 zlr. A tak již nic více z gruntu ut supra 
jmenovanému Matúšovi Červnekovi platiti povinen nebude. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
             f 425b 
Přípis domu Pavla Svobody 
 
   Leta Páně 1760 dne 23ho Augusti za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času tak jak za slušno 
jest, aby skutečný držitel gruntu byl, který by všechny onera 
snášel a podobně povinnosti splácel, na tomto gruntě ale se 
nenacházejíce žádný pravý a skutečný držitel nebyl, kdešto 
povinnosti rozličné zrostly a takové platiti se Červenkovi 
dědici v tom gruntě přebývající se odtahovali, spolu taky ten 
grunt žádný neopravoval, že by svým časem na skázu byl přišel. 
Pročeš se počestný ouřad z vědomím a povolením těch dvúch 
Červinkovských dědicův na tom gruntě přebývajícíma, Johanesa a 
Frantze Červinka, se licitaci aneb prodaj téhož gruntu skrz 
desátníky celému městu častějc oznámila a při posledním 
vysazením daní acens licitationis legaliter jak se přecevzal, 
tak Pavel Svoboda 
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             f 425b 
mezi jinýma licitantama quam plus offerenti nadjmenovaný grunt 
za summu jedno sto štyriceti sedum rýnsk[ých] obdržel. Pročeš 
se takový grunt Pavlovi Svobodovi z těma majícíma na něm 49 zl 
mor[avských] 1 gr 2 1/3 den verunkovýma penězi, které při 
posudcích ročně po 2 zl mor[avských] k placení pozůstávají za 
jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Jann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Pavla Machálka 
 
   Leta Páně 1761 d[ne] 23. Junii za purgmistra pana Johanesa 
Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Pavel Svoboda dům 
ut supra dle předcházejícího zápisu skrz právní licitaci 
jakošto plus offerens za 147 zlr ukúpený, takový skrz 
přátelské porovnání z Johanesem Červinkú jakošto spoludědicem 
tohož domu popustil zasej a scela od svého práva kúpeného 
odstúpil Pavel Svoboda jmenovanému Johanesovi Červinkovi v tej 
summě, v kterej on jakošto plus offerenti grunt ukúpil, totiž 
za 147 zlr. Tím spůsobem zůstanouce Johanes Červinka držitelem 
toho 
             f 425b 
gruntu nedadouc sobě ho ani připsat prodal zasej ze svej 
dobrovolnej vůle, a sice skrz ten pod datum 21. Maii [1]761 
roku na předměstí neščastně vyskytlý oheň juž zhořený za summu 
jedno sto padesát jeden rýnský, kteroušto summu taky Pavel 
Machálek náležitě na hotově složil. Podle čehož se Pavlovi 
Machálkovi tenž dům připisuje za volný a svobodný, s placením 
však verunkových peněs na tom domě povinných 49 zlatých 
mor[avských] 1 groš 2 1/3 den alb k placení ročně při 
posudcích po 2 mor[avských] zlatých. 
   [Rukojmě] za opravu kruntu a placení všelikých povinností 
jak císařských, tak panských i obecních a jiných všelikých pan 
Johanes Karásek a pan Jozef Stanislav. 
   Takové ale daně kupec spolu i contribuci za rok 1761 
celoročně na sebe bere, však ale naprotiv tomu kupcovi 
bonifikaci připadnúti má. 
   Notandum. Z těch za tenž dům, jakž nahoře oznámeno, 
položených 151 zlr vzali a vyplaceni jsou následující: 
   A sice poněvač při právní licitaci toliko zaň na nejvýš 
utrženo jest 147 zlr a na ni Johanes Červinka neb[ožce] matce 
půjčené neměl 53 zlr, takové napřed se mu zaplatily, id est  
53 zlr, ostaly na podíl mezi pět dědiců, id est 4 bratry a 
jednu sestru k rozdělení 94 zlr, id est 94 zlr. 
             f 426a 
   A z těch hned na rathúzi Lukášovi Červinkovi staršímu 
bratrovi zadrženo jest 16 zlr 48 kr. 
   Johanesovi vydáno 18 zlr 48 kr. 
   Kateřině Červenkovej ovdovělej Lintnerce dáno 18 zlr 48 kr. 
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   Frantzovi Červinkovi dáno 18 zlr 48 kr. 
   Jozefův díl vzala Kateřina podle cedulky mající od něho  
18 zlr 48 kr. 
   A co nynější kupec Pavel Machálek více na tu summu podle 
smlúvy z Johanesem Červinkú přidal, přijal taky Johanes 
Červinka 4 zlr. 
   Summa toho koupeného peníze od Pavla Machálka složeného ut 
supra 51 zlr. 
   Actum na rathouzi města Strážnice dne a roku ut supra u 
přítomnosti Johanesa a Frantze Červinky bratrův, též Kateřiny 
ovdovělej Lintnerky, sestry jejich. 
 
(Poznámka tužkou)  
[1]809 No 395 na předměstí syn Jiří Mach[álek] 
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             f 431a 
44 Grunth Mikuláše Lipovského 
 
   Letha Páně [15]91 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červených v listu 88 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek svůj 
po nebožt[íku] Martinovi Lipovským otci jeho zůstalým z jedním 
achtelem vinohradu v Stračinku, též i s náčením bednářským za 
205 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil do 
letha [15]93 22 R a mimo ty položené peníze zadržel 8 R. A tak 
ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 175 R. 
   Z kderejžto summy sobě díl svůj, což na něho po nebožt[íku] 
otci jeho přišlo 67 R 15 gr. 
   A tak toliko Kateřině a Alžbětě, s[irotkům] n[ebožtíka] 
Martina Lipovskýho, sestrám svým vyplniti povinen bude kromě 
těch zadržalých nahoře jmenovaných 107 R 15 gr. Ty pokládati 
má od letha nadepsaného 1594 po 10 R. 
   Rukojmě Kašpar Bednář, Jan Uhléř, Jan Sýkora, Jíra 
Ječmének, Pavel Sova kovář a Jíra Hájek S.R.S.A.N. 
             f 431b                  
   Letha [15]94 položil Mikuláš napřed psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 10 R. 
   Letha [15]95 přijato od Mikuláše Lipovského za grunth peněz 
10 R. 
   Letha [15]96 přijato od Mikuláše peněz purgkrechtních 10 R. 
   Leta 1597 položil Mikuoláš Lipovský za grunt svůj, kderé 
přijala Kateřina sestra jeho 10 R. 
   Leta 1598 položil Mikuloáš Lipovský za grunt svůj 10 R. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuláš Lipovský za grunt svůj 10 R. 
   Jakož náleželo Mikulášovi Lipovskýmu na gruntě jeho po 
Alžbětě, zemřelé sestře jeho, summy 16 R 8 gr 1 den, ty sobě 
na témž gruntě svým poražuje. A tak ještě zůstává od leta 1600 
dopláceti těmto: 
   Kateřině dílu jejího i po Alžbětě zemřelé mimo prvnějšího 
vyzdvižení 24 R 8 gr 1 den. 
   Dorotě též náleží po Alžbětě, sestře její zemřelé, summy 
16 R 8 gr 1 den.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Mikuláš Lipovský za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina 
Lipovské[ho] 10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Lipovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Lipovského 10 R.  
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Mikuláš Lipovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Lipovského 20 R 16 gr 2 den. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
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             f 432a 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek napřed psaný, zůstalý po 
neb[ožtíku] Mikulášovi Lipovským, Thomáškovi Tesaři za 65 R. 
Závdanku dal 6 R, přijala jej Babuše Lipovská. Náleželo jí 
ještě mimo to 15 R 20 gr, ty jest pustila sirotkům svým a tak 
ona tu nic nemá. Ostatek, totiž 59 R, platiti má Thomášek 
Tesař při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Hellebrandt, Jan Paznecht, Jan Bartoš  
S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomášek Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Lipovskýho 2 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Tomášek 
Tesař postoupil podsedku svrchu psaného Simeonovi synu svému a 
což na něm 8 R zaplatil, to jest jemu pustil, toliko aby 
doplácel s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 57 R, 
placením od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Uhlířů a Václav Kaláb S.R.S.A N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 2 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Simeon, syn Tomáška Tesaře, za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] 
Mikuláše Lipovskýho 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Simeon, syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Mikuláše Lipovskýho 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Simeon, syn Tomáška Tesaře, za gr[unt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon, 
syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Mikuláše Lipovského 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon, 
syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] ut s[upr]a 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Simeon, syn 
Tomáška Tesaře, na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského  
4 R. 
             f 432b 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Šimon 
Tesařů blanař prodal podsedek anebo grunt ten Václavovi 
Žamberskému  mládenci za summu 240 R. Závdanku dal Václav 
Šimonovi při odevzdávce 40 R, platiti má počna leta 1616 při 
posudku po 10 R. Odevzdán Václavovi za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Daniel Vanovský, Šimon Tesařů SRSN. Stalo se leta 
svrchu psaného. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Žamberský položil za grunt peněz ročních 10 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského  
4 R a Šimonovi dáno vydělaných 6 R.   
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav 
Žamberský položil za grunt peněz ročních 10 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského  
4 R a Šimonovi Tesařovému peněz vydělaných 6 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Žamberský položil za grunt 10 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského  
4 R a Šimonovi Tesařovému peněz vydělaných 6 R. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimon Tesařů 
zemřel a po sobě zanechal gruntu ut s[upr]a požáru, jehož 
nebo[žtík] se ujmouc zase na díle postavil a ležíc na 
smrtedlné posteli kšaftem pořádným odporučil jest ten gr[unt] 
se vším tím, což na něm zaplaceného a vydělaného měl, Anně 
dceři a Mikulášovi Martinkovému zeti svému. Toliko což ještě 
na témž gruntě Mikulášovi Lipovskému področně k dobírání 
náleží, to aby zplacovati povinen byl. Odevzdán jim za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Pánu i obecní Jíra Hradišťský a Urban Valentů 
S.R.S.N. 
             f 433a 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a též rady prodán 
jest ten grunth ut supra požár Martinovi Landeckému za summu 
80 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 3 leth každoročně 
po 4 R při Vánocích. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jakub Paška a Jan Sládků SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž ten grunt ut 
s[upr]a k spouštění přišel a zkrze to všeliké povinnosti 
uhynuly, protož Jich Opatrnosti pan purkmistr a páni radní, 
aby se povinnosti množily a grunty zvelebovaly, tenž grunt 
Václavovi Hořejšímu jsou zaprodali za summu 80 zlm bez 
závdanku, platiti má ročně nápadníkům Žamberským a Šimona 
Tesařového po 4 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení, povinnosti jak panské, 
tak i obecní Matěj Salcman a Jiřík Bohunský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1700 dne 16. Februarii za purgmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta maje sobě 
Václav 
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             f 433b 
Hořejší ten grunt ut supra připsaný, jej vystavil a nemoha na 
něm délejíc zůstávat a povinnosti zbývat, prodal jej Šimonovi 
Svobodovi za summu 80 zlm. Místo závdanku jemu dal za 
vystavení 25 zlr, učiní na moravský počet 21 zlm 12 gr alb  
6 den, ostatní summu bude povinen platit k obci města 
Stráž[nice] (jestli jinších nápadníkův nebude) po 2 zlm ročně 
platiti, contributi a jinší zasezelé povinnosti do datum 
tohoto na sebe Václav Hořejší k zaplacení přijal a Šimon 
Svoboda za rok 1701 platiti povinen bude. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti všeliké p[an] 
Pavel Hořák a Matys Navrátil SRSVN. 
             f 434a 
   Leta Páně 1705 dne 28. Feb[ruarii] za purgmistra pana Jana 
Bíteského a spoluradních jeho majíce Šimon Svoboda ten grunt 
koupený, takový jest zasej odprodal, jsouc od rebelantů 
spálený, Františkovi Landeckému za summu 80 zlm. Závdanku jemu 
položil za jeho praetensi 29 zlm 12 gr 2 den, ostatní summu 
platiti bude povinen k obci městskej, jestli žádných jinších 
se nenande, ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za zvelebení gr[untu] p[an] Jan Hlubocký a p[an] 
Jan Dašický S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1727 dne 30. Januarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času upadnúce držitel 
gruntu ut supra Frantz Landecký v tak veliké dluhy, že 
nemajíce je kterak jiným spůsobem zaplatiti, pro veliký 
concurs creditorum na všechnu majetnost jeho právní crida se 
rozepsatti musela a všechny jeho grunty k prodání sub facta 
plus offerenti prodané jsou. 
             f 434b 
Podle čehož i grunt ut supra k prodeji takovému piblicirován 
byl, mocí kteréhožto právního actu na koupení jeho ohlásil se 
Matěj Vávra kovář a nejvyšší summu za něj 60 zlr jest 
offeriroval. Pročež když v časi právy vyměřeném, ano i po 
vyjití právního termínu v drahném časi žádný se nevynacházel, 
který by vícej za ten grunt (pro velikú ruinu jeho) dáti 
chtěl, aniž on Frantz Landecký sám žádného lepšího kupce 
vynajíti nemohl, pročež puštěn a prodán jest tenž grunt právně 
nadjmenovanému Matějovi Vávrovi za těch 60 zlr, s placením 
k tomu verunkovej summy 30 zlm 17 gr 5 den alb obci městskej 
aneb nápadníkům, kteří se vynajdú, ročně při posudcích po  
2 zlm. A podle toho poněvadž nadjmenovaný Matěj Vávra ty  
60 zlr složil, a sice i těch creditorce vdově po neb[ožtíku] 
Frantzovi Šindlerovi 53 zlr a ostatní k rukám p[ana] 
purgmistra ad massam 
             f 435a 
crid[em], tenž grunt se mu připisuje a odevzdává za vlastní a 
dědičný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayser a p[an] Frantz Čermák. Stalo se u přítomnosti kupce i 
taky Frantze Landeckého dne a leta ut supra. Povinnosti 
všechny z toho domu za rok 1727 kupec platiti bude. 
 
Přípis Antonínovi Vávrovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Antonín Vávra spolu ze svou matkou Magdalenou, 
nyní provdanou za Frantzem Svinkou, a ohlásil, kterak on po 
svém neb[ožtíku] otci Cyrilovi Vávrovi pozůstalý dům na sebe 
nápadně potahuje i s tou ale observací, že on povinen svému 
bratrovi Jozefovi s toho domu 33 zlr 20 kr, pak sestře Rozálie 
33 zlr 20 kr vyplatit povinen jest, tím spůsobem matka jeho 
Magdalena až do její smrti v tom domě vejminku míti má, po 
její smrti ale ta vejminka hospodářovi připadne. Pročeš se 
jemu Antonínovi Vávrovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Svjetkové toho 
             f 435b 
pro opravování gruntu a placení císař[ských], 
vrch[nostenských] a m[ěstských] povinností p[an] Jozef Svoboda 
a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Notandum. Verunkový peníze obci mněstské patřící p[e]r  
50 zlm 17 gr 5 den alb při posudcích po 2 zlm k tomuto domu se 
připisují. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 396 na předměstí 
1802 Josef a Pavel Vávra synové 
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             f 441a 
45 Grunth Martina Kováře 
 
   Letha Páně 1566 nadepsaný Martin Kovář podle zápisu knih 
starých purgkrechtních červených v listu 86 koupil od Štěpána 
Ševce za summu 100 R. 
   Kterejžto grunth již dávno zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný má. 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Anna, manželka 
někdy Martina Kováře, zemřela a po smrti její grunt ut s[upr]a 
od 1621 letha žádného jistého hospodáře neměl, ani žádný 
z nápadníků až posavad jeho se neujímal. Na povolení 
slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství 
strážnicského, prodán jest Benešovi Vlachovi za s[um]u 100 R 
bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Melichar Bohuslavský a Thobiáš Radmilli 
S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Beneš Vlach položil 
za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Beneš Vlach 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
po zemřetí Beneša Vlacha pojmouc Jan Polášek vdovu po něm 
pozůstalou Zuzannu 
             f 441b 
za manželku a ujal ten grunt ut s[upr]a v tej summě, jak jeho 
předek jej držel, totiž v 100 R. A co n[ebožtík] na něm totiž 
4 R vyplatil, ty jsou jemu puštěné, ostatek summy  má 
každoročně při posudcích po 4 R zplacovati. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu], povinnosti všelijaké 
JHM a obecní Jíra Sedlický a Blažej Hradecký SRSaN. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Polášek 
položil ročních peněz 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho po smrti Jana Poláška grunth ut supra žádného jistého 
hospodáře nemajíc, ani žádný z nápadníkův se až posavad 
neujímal, prodán od purgkmistra a spoluradních ut supra 
Václavovi Kosteleckému za summu 100 R. Závdanku má dáti 2 R, 
placení každoročně po 4 R. Odevdzán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu], povinnosti všelijaké 
J.H.M. a obecní Mikuláš Moštěnský, Melichar Pavlíků S.R.S.a N. 
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   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav 
Kostelecký položil závdanku 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
             f 442a 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Václav 
Kostelecký grunt ut supra na největší spoustku přivedl a 
skrzeva to povinnosti panské i obecní hynuly, z poručení 
milostivé vrchnosti týž Václav Kostelecký z takového gruntu 
jest zehnán a na místo jeho Václavovi Hrdličkovi za summu  
100 zlm bez závdanku prodán. A poněvadž Václav Hrdlička takový 
grunt jest vystavěl, jemu za vystavení na summě prodajnej se 
vypisuje 30 zlm. Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra p[ana] 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Hrdlička postoupil 
nadepsaného gruntu Matějovi Soltcmonovi v summě 100 zlm a co 
tak Václav na tem gruntě za vystavení vyplaceného má 30 zlm, 
takové jest Matějovi převodem, majíc on na jeho grutně nápad, 
postoupil, placením ročně k obci po 4 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Václav 
Hrdlička a Ondra Chovánek SRSpaN. 
             f 442b 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Matěj Saltzman tenž 
grunt od Václava Hrdličky sobě postúpený měl, dosednúce ten 
Matěj Salcman na jinší, tu aby k zpuštění nepřišel, pustil jej 
Jakubovi Šoustalovi za túž prodajnú summu 100 zl mor[avských]. 
Závdanku mu dal 3 zl mor[avské], platiti při každých posudcích 
po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a s[vobodný]. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, cís[ařských], panských i 
obecních povinností S.R.S.N. Martin Kmínek a Prokop Vaverka, 
dne a leta ut s[upra]. 
   Nápadníci: 
   Obec m[ěsta] St[rážnice] 73 zlm. 
   Matěj Salcman 27 zlm. 
 
   Letha Páně 1697 dne 22. Sept[embris] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimov[ského] a spoluradních toho letha Dorotha, 
pozůstalá vdova po neboštíkovi Jakubovi Šoustalovi, nemohouce 
grunt ut supra pro sešlost věku svého držeti a povinnosti 
zbejvati, pustila jej z lásky Janovi Spěvákovi jakožto zeti 
svému v též summě 100 zlm. Netoliko co na něm vyplaceného má 
jemu datuje, ale i to, což za vystavení přičeti mělo jemu 
z lásky 
             f 443a 
pouští, však na ten spůsob, aby nadepsaná Dorotha až do smrti 
své při něm místo měla a zůstávati mohla bez všelikých omluv a 
nepřízně od téhož Jana Spěváka sobě zadaných, to sobě vymíní a 
při tom zůstává, platiti jej má svrchu psaným nápadníkom 
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ročně po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Frantz Čejka a 
p[an] Pavel Hrdlička SRSVN. Stalo se dne a letha ut supra. 
   Letha 1699 dne 20. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Jan Spěvák položil za grunt ut supra k obci městskej 
2 zlm, za které jsouce toho velmi pilná potřeba zaplacení 
dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na 
výplatu roli obecní zapůjčil, vypisují se jemu 3 zlm. 
   Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za 
příjem. 
   Letha Páně 1702 dne 19. Januarii za purgmistrovství pana 
Johanesa Dašického Jan Spěvák položil za gr[unt] ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 4 zlm, za které jsouc toho 
douležitá potřeba na zaplacení reštu vinného kníž[eti] pánu 
vypisuje se jemu 6 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem, 
id est 6 zlm. 
             f 443b 
   Leta Páně 1729 dne 18. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních doto času majíce Matys Vaitscher grunt 
ut sup[ra] po svej nebošce manželce Catheřině, předtím 
Spěvákovej, zděděnej, takový z svej dobrovolnej vůle prodal 
Janovi Molatovi za hotových 45 zlr, s placením verunkovej 
summy nápadníkům ut supra ročně při posudcích po 4 zlm. Pročež 
se nyní tenž grunt odevzdává za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N. 
   Contributzi a jiné povinnosti z toho domu kupec od 1ho 
Januarii 1729 k placení na sebe vzal. 
 
Přípis domu Frantze Molera 
 
   Leta Páně 1759 dne 10ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Chrištopha Aloise Mihatsche a spoluradních toho času majíce 
Jan Malata po svým otci grunt ut supra zděděný, však posavad 
nepřipsaný, takový ze svej dobrovolnej 
             f 444a 
vůle Frantzovi Mollerovi za summu jedno sto padesáte 
rýnsk[ých] prodal. Pročeš nadjmenovaný grunt s placením 
verunkovej summy nápadníkům ut supra ročně při posudcích po  
4 zl mor[avských] Frantzovi Mollerovi za jeho vlastní a 
dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak vrchnostenských a městských p[an] Jozef 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
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Přípis domu Andres Kozina 
 
   Leta Páně 1761 dne 19. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana 
Bartlesmanna a spoluradních toho času majíce Franc Moller dům 
na předměstě z jedné strany Matúša Koštúra a z druhé Jury 
Šejdy, takový ze svej dobrovolnej vůle Andresovi Kozinovi za 
summu 100 zl mor[avských] prodal. Pročež natjmenovaný grunt 
s placením verunkovej summy nápadníkům ut supra při posudcích 
ročně po 4 zl mor[avských] Andresovi Kozinovi za jeho vlastní 
a dědičný se připisuje a odevzdává. 
             f 444b 
   Rukojníci za opravu gruntu a placení povinností jak 
císař[ských], tak vrchnostenských a městských p[an] Joseph 
Vychodil a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se v přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Martina Vavříka 
 
   Leta Páně 1778 dne 3ho měsíce listopadu jakož Andris Kozina 
grunt ut supra od France Mollera ukúpený a pořadně připsaný 
měl, takový z čistej vůle svej, když sobě v Německej ulici 
jiný grunt koupil, odprodal Martinovi Vavříkovi za summu dvě 
sta a jeden rýnský mimo verunkovej summy p[e]r 88 zl 
mor[avských], kterú kupec k vyplacení po 4 zl mor[avských] 
ročně kam přináleží na sebe přijal. Pokudž poněvadž prodavač 
vejš jmenovanú kupní summu těch 201 zlr jak náleží k rukám 
odpočítané dostal, aniž co více na gruntě tom k pohledávání 
nemá, připisuje a odevzdává se nyní jemu Martinovi Vavříkovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný, však na splácení verunkovej 
summy ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Joseph Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se za 
purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho dne a leta 
ut supra. 
             f 445a 
Přípis Karla Látala 
 
   Leta Páně 1781 dne 8ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Vavřík grunt ut supra po neb[ožtíku] Ondřejovi Kozinovi 
ukoupený a pořadně připsaný, takový (když k tetě svej Alžbětě, 
pozůstalej vd[ově] po neb[ožtíku] Václ[avovi] Škarvan[ovi] se 
přestěhoval) odprodal zase z čistej vůle svej Karlovi Látalovi 
za summu dvě sta třiceti pět rýnských, kteréžto peníze 
přijmúce on prodavač k rukám svým zcela dokonale jeho Karla 
Látala quitiruje. Odkudž poněvadž on Karel Látal taky i 
verunkovú summu těch 88 zl mor[avských] k splacení po 3 zl 
mor[avských] ročně kam přináleží na sebe přijal, týž grunt se  
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jemu Karlovi Látalovi za jeho vlastní, volný i dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařských, 
král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan 
Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Mariany ovdov[ělé] Látalky 
 
   Leta Páně 1782 dne 26. listopadu za purgmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času majíce Karel 
Látal grunt ut supra pořadně ukoupený a připsaný, takový dle 
testamentu de dato (neuvedeno) manželce svej Marianě proti 
výplatě dluhův jest odpo- 
             f 445b 
ručil. Když pak zmíněný testament v svú moc a sílu zrůstl, 
následovně tak jak odporučeno jí vdově týž dům za vlastní a 
dědičný připsán býti má, obvzláštně poněvadž ona vdova taky 
dluhy proti přijatému domu vyplatiti se zavázala. Podle toho 
spolu i s těma verunkovýma penězi p[e]r 88 zl mor[avských] po 
3 zlm ročně k splacení, se jí Marianě, pozůstalej vdově po 
neb[ožtíku] Karlovi Látal za vlastní, volný a dědičný tímto 
dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan 
František Gatty a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jana Menovského 
 
   Leta Páně 1782 dne 28. měsíce listopadu za purgmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času předstoupila před 
Jich Opatrnost pány Mariana, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Karlovi Látalovi, a tu přednesla, že grunt ut supra dle 
testamentu neb[ožtíka] manžele jí odporučený a připsaný aby 
tím dřívej dluhy proti tomuž domu na sebe přejaté zaplatiti 
mohla, z čistej a dobrej vůle svej Janovi Menovskému kováři za 
dvě sta tři- 
             f 446a 
ceti pět rýnských jest odprodala, k tomu taky výminku na  
4 roky pořad zběhlé v domě tom bez všelikého ouplatku 
v světnice přebývat mocti i s komůrkú sobě vymínila s tím 
doložením, aby držitel gruntu, kdyby ona s ním srovnávat se 
nemohla aneb se provdala, následovně před vyjití těch 4 rokův 
vytáhla, za každý vybývající rok jí po 5 zlr zaplatil, k tomu 
taky aby splacení summy verunkovej p[e]r 88 zl mor[avských] po 
3 zl mor[avských] ročně k skládání na sebe přijal. Což vše 
když předjmenovaný Jan Menovský vykonati dobrovolně přislíbil 
a se zavázal, grunt tento se jemu Menovskému za vlastní, volný 
a dědičný k splacení verunkovej summy, jak vejš dotčeno, tímto 
dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel 
Večeřa a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 428 Tomáš 
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             f 451a 
46 Grunth Jiříka Helebrandta 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 115 nadepsaný Jiřík Helebrandt ujal podsedek 
svůj po ne[božtíku] Pavlovi Sokolovi zuostalý za summu 110 R. 
   Více tenž Jiřík dvě čtvrti achtele vinohradu v Mrhoních 
k témuž podsedku náležejících ujal v 140 R. 
   Item více jednu stvrt vinohradu v Utěšenej hoře ujal  
v 100 R. 
   Více jednu štvrt achtele v Růžennej hoře ujal v 50 R. 
   Více roubanici ujal v 10 R. 
   Více kus zahrady ujal ve 3 R. 
                                            Učiní všeho 413 R. 
   Na kderoužto summu jest sobě mimo závdanku díl Anny 
manželky svej, totiž 59 R 7 ½ gr srazil. 
   A tak ještě za týž statek svůj od letha [15]93 při Vánocích 
dopláceti zůstává 353 R 22 ½ gr. 
   Letha 1593 položil za týž statek 20 R. 
   Z toho dáno: 
   Item Danielovi Dluhošovi 6 R. 
             f 451b 
   Michalovi Hojovi z Fulneku 8 R. 
   A při právě zanecháno sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Sokola 
krejčího 6 R. 
   A tak mimo těch položených 40 R ještě od letha [15]95 při 
Vánocích dopláceti zůstává 313 R 22 ½ gr. 
   Ty pokládati má takto: 
   Letha 1595 20 R. 
   Letha 1596 20 R. 
   A od letha [15]97 pořadně platiti povinen bude až do 
vyplnění summy po 15 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Item Danielovi Dluhošovi za Mrhoně 1 R. Ten se jemu letha 
[15]95 při Vánocích vyplniti má. 
   Item Michalovi Hojrovi za vinohrad v hoře Utěšenej 16 R. 
   A sirot[kům] ne[božtíka] Pavla Sokola krejčího též náleží 
296 R 22 ½ gr. 
   Ty jim jíti mají takto: 
   Letha Páně 1595 11 R. 
   Letha Páně 1596 11 R. 
   A od letha 1597 se pořadně pokládati mají po 15 R až do 
vyplnění summy jim náležitej. 
             f 452a 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Viktorin Straka, Jan Uhléř, Dobiáš 
Duličků, Jan Jidášek, Kašpar Bednář, Pavel Tichej S.R.S.A.N.   
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   Letha [15]95 položil Jiřík Helebrandt za statek svůj peněz 
ročních všeho 20 R. 
   Z toho dáno Danielovi Dluhošovi 1 R. 
   Michalovi Hojrovi též dáno 8 R. 
   A sirotkům nebožt[íka] Pavla Sokola krejč[ího] 11 R. 
   Letha [15]96 položil Jiřík Helebrant za statek svůj 20 R. 
   Z toho dáno Michalovi Hojrovi 8 R. 
   A na sirotky zanecháno 12 R.  
   Letha [15]97 položil Jiřík Helebrant za statek svůj 15 R. 
   Leta 1598 položil Jiřík Hellebrant za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Pavla Sokola krejčího 15 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola krejčího 15 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
sokola 15 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 15 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jiřík Hellebrandt za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 15 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jiřík Hellebrandt za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Sokola 15 R. 
             f 452b 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hellebrandt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola  
6 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Hellebrandt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 10 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hellebrandt za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola  
5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil  
Jiřík Hellebrant za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 8 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hellebrant za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola  
10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Hellebrant za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola  
10 R. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hellebrant za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola  
10 R. 
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Helebranth položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola krejčí[ho] 10 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hellebrant položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 10 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hellebrant položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 10 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hellebrant položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Sokola 10 R. 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth požár Janovi Kopřivovi za 80 R bez závdanku, platiti 
jej má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Sobolovský, Jan Pelikán, Beneš Vlach a Martin 
Klouček S.R.S.N. 
 
   Letha 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho prodán jest grunt ut s[upra] Pavlovi Chocenskému za summu 
130 zlm. Závdanku při příštích Vánocích dáti má 6 zlm, placení 
začnouc 1645 roku po 4 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské 
i obecní Jan Svoboda, Lorenc Paskovský a Jan Příhoda  
S.R.S.a N. Ac[tum] ut s[upra]. 
             f 453a 
   Letha 1644 za purgkmistra ut s[upra] položil 1 zlm 15 gr. 
   Item dal vína obci na stálý plat do důchod[ů] ¼ v[ědra], 
v pen[ězích] 15 gr. 
 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Pavlovi Chocenským nemohouce pro starost gruntu 
velebiti, panských i obecních povinností zbejvati, prodala 
jest týž grunt ut s[upra] Ondřejovi Železovi za summu prodajnú 
130 zl mor[avských]. Závdanku jí dal, které se z hlavní summy 
sráží, při odevzdávce 3 zl mor[avské] 12 gr 6 den, placením 
ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti všeliké S.R.S.N. 
Franc Čejka a Pavel Hrdlička, dne a leta ut s[upra]. 
   Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice 124 zl mor[avských]. 
   Vdově Chocenské 2 zl mor[avských]. 
   Takž jakož nápadníci téhož gruntu po neboščíkovi Pavlovi 
Chocenském pozůstalej vdově, kteréž ona měla k doplacení  
2 zlm, nadepsaný Ondřej Železo jest jí náležitě vyplatil, 
totiž 2 zlm, nic více praetendirovati nemá. 
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   Letha Páně 1689 dne 5. Martii položil Ondřej Železo za 
grunt svůj při posudcích 1 zl mor[avský], kteréžto nadepsaný 
purgmistr do počtu přijal. 
             f 453b 
  Letha Páně 1711 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času zůstanúce po neb[ožtíku] 
Ondřejovi Železovi syn Václav Železo, ten grunt ut supra jest 
zdědil i s tím, co jeho neb[ožtík] otec byl na něm vyplatil. 
Pročež se jemu týž grunt připisuje v summě prodajnej, jak jej 
neb[ožtík] měl, totiž 130 zlm. A poněvadž jeho neb[ožtík] otec 
byl 7 zlm vyplatil, ty se jemu také za zaplacené vypisují, za 
ostatní summu, totiž 123 zlm, obligiruje se Václav Železo 
(jsouce hrnčířem) dvoje kamna v rathauzi, totiž v radní 
světnici z hrubých zelených hladkých kachlí a v písařskej 
světnici z prostředních hladkých zelených kachlí na čtyri 
kachle, dvoje římce a jedny krance z vrší náležitě ustavěti, 
na čež op[atrní] páni zvolili a on při příštím svatém Duše 
jich postaviti má. A tak se jemu týž všechny peníze, totiž  
123 zlm, 
             f 454a 
za zaplacené pro interim vypisují a když ty kamna náležitě 
postaví, op[atrní] páni na místě poctivej obce jemu ještě 
dvanáct rýnských hotových přidati mají a tento zápis se 
potvrdí, že svou obligati vyplnil. Odevzdává se jemu za volný, 
svobodný a docela a zouplna zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Joseph Hůlka a Mikuláš Ráček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 19. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Václavovi Železovi po něm pozůstalý grunt ut 
supra, takový jsouce mnohými dluhami obtížená a nemajíce je 
odkudt platiti, aniž možnosti majíce takový grunt zvelebovati, 
prodala jej z svej dobrovolnej vůle, též povolení ouřadu 
Janovi Kvejsarovi, tak jak jej sama za zaplacený měla, za 
hotových 45 zlr. Pročež se mu nyní týž grunt připisuje a 
odevzdává za vlastní a docela zaplacený bez všelikých reštů, 
poněvadž povinnosti všechny teprv od datum zápise kupec 
platiti povinen bude. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti p[ana] Ant[onína] Havlíčka, splnomocněného na 
místě Jana Kvejsara a Cateřinú Železovú. 
             f 454b 
   Letha Páně 1720 d[ne] 10. Decembris za poručeného 
purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času 
ukúpíce grunt ut supra Jan Kvejsar, takový zase prodal 
Jakubovi Opálkovi za hotových 38 zlr. Kterýžto se jemu  
připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený, žádnému 
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v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a Pavel Smaženka S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1723 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času majíce Jakub Opálka grunt ut 
supra ukúpený a na penězích verunkových docela zaplacený, 
takový zasej z svej dobrovolnej vůle prodal Řehořovi 
Teleckému, příchozímu z vojny pod slavn[ým] Cronfeldišským 
kyrysařským regementem compajnii pana oberleütenandta Roy 
bévalému capralovi, rozenému z Dokovan, za hotových jedno sto 
čtrnáct rýnských. Pročež se nyní připisuje týž grunt 
jmenovanému Řehořovi Teleckému podle práva a řádu 
purgkrechtního za vla- 
             f 455a 
stní a docela zaplacený bez všelikých reštů, poněvadž 
povinnosti z domu toho teprv od datum zápise platiti počne 
kupec. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Joannes 
Daschitský a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. 
   Notand[um]. To polhocení, které za vystálý oheň v roku 1722 
Opálka užíti měl, kupec užíti má. 
 
   Leta Páně 1731 dne 7. Februarii za purgmistra pana Antonína 
Duraye a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut 
supra Řehoř Telecký gruntu toho délej držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Jiříkovi Šejdovi za hotových osmdesáte 
rýnských. Toliko to sobě vymínil prodavač, aby mohl v domě tom 
spolu v jednej světnici volný a svobodný quartýr míti, též 
jednu komoru sám a kus humna od Vajčnerovej zdi až po stršku 
bez všeho ouplatku užívati mohl, tolikéž i ve sklepě víno své 
před jinými hofery, však proti obyčejnej záplatě vyskládati a 
chovati mohl. A podle toho poněvadž (a to sice na čtyri roky 
pořad zběhlé) se tak obě strany dobrovolně domluvily, ten dům 
se připisuje a 
             f 455b 
odevzdává Jiříkovi Šejdovi za vlastní a zaplacený, s placením 
z něho přicházejících povinností od prvního ledna přítomného 
1731 roku. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Joannes 
Hlubocký a p[an] Andreas Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran. 
 
Přípis domu Petrovi Kolesíkovi 
 
   Leta Páně 1763 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupila Rozára provdaná 
Prošková, rozená Žejdová, a přednášela, že poněvadž jak 
počestnému ouřadu známo jest bratr její Jan Žejda, když se na 
vojnu vzal, spísebnú dispositi na následující spůsob zanechal,  
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aby ona Rozára ten jemu Janovi Žejdovi patřící a od otce 
zděděný dům za menší dům prohandlovala a takový dům, až se on 
Jan Žejda naspátek navrátí, possidirovala. Následovně ona 
Rozára Prošková takový dům Petrovi Kolesíkovi prohandlovala 
             f 456a 
a Petr Kolesík svůj dům Rozári Proškovej odstúpil a k tomu 
15 zlr přidal. Pročež se nadjmenovaný grunt Petrovi Kolesíkovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Stanislav 
a pan Franc Gatty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Šebestiana Floriána 
 
   Leta Páně 1782 dne 18. Julii za purgmistra pana Johanesa 
Ježíka a spoluradních toho času jakož dle testamentu 
předcházejícího držitele grunt nařízeno jest, by pro 
nedospělost sirotkův grunt ten prodán a peníze mezi sirotky a 
respective dítky z druhého manželstva pocházející rozvržené 
byly, k tomu vdova Rozára aby v domě tom až do smrti spolu 
z dítkama svobodné bydlení měla. Podle toho taky na 
předcházející veřejné oznámení dne 15ho Julii c.a. licitaci se 
stala, při kterej vejš jmenovaný Šebestian Florian jakožto 
nejvíc dávájící ten grunt za summu dvě sta padesát rýnských 
jest ukúpil s tou vejminkú, aby vdově Rozáře buď společně 
s sebou neb vzlášť v světnice, kterou na své outraty pro ňu 
postaviti má, přebývání i s její[mi] dítkama až do její smrti 
bez ouplatku dáti, jakož taky pro její zboží, pak pro jednu 
krávu a co k tomu přináleží plac popříti povinen byl. Kdyby 
             f 456b 
ale ona vdova se provdala aneb s hospodářem srovnat se nemohla 
a příčina na ní vynaleznuta byla, v tom příběhu ona vdova sobě 
jinde příbytek hledati a vytáhnúti a hospodář jí 25 zlr 
splatiti má, kteréžto peníze ne jí samej, ale společně mezi 
dítky její připadnú. Jestli však ve výmince tej zemře, tak 
hospodář nebude jí ani žádnému jinému z tej výminky povinen 
splatiti nic. S tím techdy grunt ut supra se jemu Šebestianovi 
Florian ze vším od starodávna k němu patřícím právem za 
vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený se tímto dle řádu 
purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských i městských a královských povinností pan Jozef 
Dvořák a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 43 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz am 20ten Jänner [1797. Prat, Kanzelist. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 436 na předměstí 
[1]802 syn Jiří  
1805 Mart[in] Tydl handlem 
Mandler 
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47 Grunth Zelenky kožišníka 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červených v listu 85 nadepsaný Jiřík Zelenka koupil jest 
podsedek svůj po nebožt[íku Janovi Sokolovi za 150 R. 
   Ten jest v dílu manželky svej přijal a tak jej zaplacený a 
žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého našlo se 
z rejstr rybářských sirotčích při statku Martina Zmrzlého, že 
Jiřík vejš psaný povinen sirotku toho Martina Zmrzlého 
vejminky na smlouvách svadebních zaplatiti 10 R 20 gr. 
   Na to položil 5 R 10 gr a přez rok doložiti má 5 R 10 gr.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Zelenka rybářům do statku n[ebožtíka] Martina Zmrzlého  
5 R 10 gr. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.  
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Vávra 
Špiritů z Buchlovic prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž jemu po 
Jiříkovi Zelenkovi bratru jeho se dostal, Janovi neb[ožtíka] 
Staňka Klikavského za summu 60 R. Závdanku dal 10 R, ty přijal 
Vávra Špiritů, zůstává ještě dopláceti 50 R, placením při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Malhotský, Jakub Měchura, Jan Bartošů, Jíra 
Pernikář S.R.S.A N. 
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   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Mathyáš 
Strejčků prodal náčení kovářské a jiné všelijaké nádobí, což 
k tomu přináleželo, Janovi neb[ožtíka] Staňka Klikavského za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 6 R. 
   Rukojmě sou napřed při gruntě zapsáni. 
   
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klikavský 
prodal podsedek ut s[upr]a i s náčením kovářským Jakubovi 
Bakovskýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Tesař, Jan Faber, Jakub Měchura a Jíra 
Pernikář S.R.S.A N. 
   Letha a za purgmistra předního ut s[upr]a položil Jakub 
Bakovský za grunt a náčení kovářský lonských i letoších 13 R.     
   Z toho dáno Mathyášovi Strejčkovýmu za náčení kov[ářské]  
9 R.  
   A při ouřadu předměstsk[ém] Vávrovi Špiritovému 
náležejících zůstává 4 R. Jsou jemu vydány. 
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   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Bakovský za grunt a náčení kovářské 5 R. 
   Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 3 R. 
   Nápad[níku] neb[ožtíka] Mathyáše Strejčkového 2 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Bakovský za gr[unt] a náčení kovářské 6 R. 
   Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 3 R. 
   Nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jakub Bakovský 10 R. 
   Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 5 R. 
   A nápad[níku] n[ebožtíka] Matouše Strejčka 5 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Bakovský 10 R. 
   Z toho dáno Vávroci Špiritovi 4 R. 
   A nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka 6 R. 
             f 462a 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Bakovský za g[runt] 10 R. 
   Z toho dáno nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka 6 R. 
   Jakubovi Špiritovi do Buchlovic 4 R. Zuostávají při právě, 
jsou jemu vydány. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Bakovský za grunt svůj 10 R. 
   Z toho dáno nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového  
6 R. 
   Vávrovi Špiritovi do Buchlovic 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub 
Bakovský položil za g[runt] 7 R. 
   Z toho dáno nápadníku Matyáše Strejčkového 3 R. 
   A Špiritovi do Buchlovic 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Bakovský položil nápadníkům Vávry Špirita do Buchlovic peněz 
ročních 4 R. 
   Ty přijal Martin Konečný z Buchlovic na místě vdovy po 
Vávrovi Špiritovi zůstalé, totiž letoších 4 R a lonských 
tolikéž 4 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Bakovský položil nápadníkům Vávry Špirity do Buchlovic peněz 
ročních ostatních 5 R. 
   A tak má grunt svůj zaplacený docela. 
 
   Letha 1622 Simeon Veselý přední konšel a spoluradní jeho 
prodali ten grunt po nebo[žtíku] Jakubovi Bakovským zůstalý 
Janovi Klikavský[mu] za 100 R. Závdanku při odevzdávce položil 
15 R, ostatek platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Hans Grus a Matěj Kohút S.R.S.a N. 
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   Letha 1637 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten 
gr[unt] po neb[ožtíku] Janovi Klikavském Michalovi Šillerovi 
za summu 100 R. Závdanku dal při odevzdávce 4 R a platiti jej 
má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thobiáš Řemenář, Pavel Hepnar, Jíra Sedlický 
S.R.S.a N. 
             f 462b 
   Letha 1633 a 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Michal 
Šiller zámečník položil za gr[unt] svůj peněz dvojích k obci 
městské 4 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Šiller 
zámečník položil za grunt svůj peněz ročních za rokh 1635, 
[16]36, [16]37, [16]38 a 1639 totiž k obci městské 22 R 2 gr  
4 den. 
   Item letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil týž Michal 
Šiller peněz 7 R 3 ½ gr. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Michal Šiller 
zámečník položil za grunt svůj peněz ročních k obci městské, 
kteréž purgkmistr ut s[upr]a přijal 20 R. 
   Letha 1644 za purgmistra Pavla Nešporka položil Michal 
Šiller zámečník za grundt svůj k obci městskej, kteréž 
purgkmistr přijal 10 R. 
   Tyto peníze přijal tenž purgkmistr. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka položil Michal 
Šiller k obci městskej gruntovních peněz, kteréž přijal p[an] 
Martin Mráz na outraty obecní, kteréž se staly [od] Matěje 
Žaluda. Jakož se tuto tento převod činí, poněvadž Matěj Žalud 
platí z gruntu svého manželce Šillera, Šiller s svého gruntu 
k obci městské, že Matějovi Žaludovi v těch outratách jako by 
on hotové peníze Šillerovi byl složil se vypisují, totiž 10 R. 
   Item více za všelijaká díla, co tak k potřebě obecní 
udělal, jemu se vypisuje 3 R 2 gr. 
             f 463a 
   Letha 1646 za purgkmistrovství Jana Slováčka Michal Šiller 
odvedl vína do důchodův, kteréž se skládalo pro anticipando na 
contributi, 5 věder, předal tím vínem 3 R 7 gr 5 den. Poněvadž 
k obci splácí z gru[ntu], takové se jemu vypisují 3 R 7 gr  
5 den. 
 
   Letha Páně 1672 dne 27. Augusti za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Mariana, někdy pozůstalá 
vdova po neboštíkovi Michalovi Šillerovi zámečníkovi, 
provdajíce se zase za Tomáše Litonského kuchaře, kterýžto 
z jistých příčin jako i skrze svůj obchod živnosti své 
přítomnosti jeho nemohouc jak povinností panských i obecních 
zapravovati, týž dům svůj na předměstí ležící prodala jest 
Františkovi Čejkovi za summu 60 zlm, placením ročně při 
každých posudcích po 3 zlm, závdanku položil 5 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný k užívání. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Lukáš Pešty, pan Vavřín Zajíček SRSaNR. 
   NB. Při tom se tato pamět činí, že nadepsaná Mariana 
vymiňuje sobě malou světničku, v ní bydlení do smrti aneb jak 
dlouho jí se hoditi bude. 
   Předních peněz k obci 16 zlm. 
   Druhých peněz Marianě 45 zlm náležeti bude. 
             f 463b 
   Letha Páně 1703 dne 31. Martii za purgmistra p[ana] 
Joannesa Dašického a poluradních jeho Frantz Čejka maje sobě 
gr[unt] ut supra dle pořadnosti městské odvedený a na něm 
mnohé leta zůstávaje, však nemohouce na něm deleji zůstávati a 
povinnosti zbývati, nýbrž 26 zlr 25 kr contribuci zasedíc, 
pustil jej Jiříkovi Žákovi na ten spůsob, aby toliko ten rešt 
26 zlr 25 kr za něho zaplatil. A tak jest mu odevzdán za summu 
66 zlm, místo závdanku složil ten rešt za něho do contributi, 
ostatní peníze platiti bude ročně po 2 zlm po vyjití lhoty 
k obci městské a nápadníkom. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut 
s[upra]. 
   [NB.] Tento zápis se činí na budoucí pamět z Jiříkem Žákem 
a synem svým Martinem Žákem, poněvadž on otec juž starý jest i 
po tým ohni sám vystaviti se netrúfal, techdy pustil půl 
gruntu menovanému synu svýmu 
             f 464a 
Martinovi takovým spůsobem, aby ten zhořený grundt ocovi svýmu 
pomáhal vystaviti, contribuci a iné oplatky, co na ten grundt 
přicházet bude, polovic každýho oplácet má a po smrti Jiříka 
Žáka aby hospodářem v tym grundtě Martin Žák byl. Za tú 
polovic ale dědicovi, kterýho on Jiřík Žák menovat bude, 
polovic toho domu v penězích vyplati povinen bude aneb 
zvědničku na dvoře aby jeho manželka Dorotha Jiříka Žáka do 
smrti její užívala. 
 
Přípis domu Martinovi Žákovi 
 
   Letha Páně 1749 dne 6. Maii za purgkmistra p[ana] Johannesa 
Wainera a spoluradních toho času jest Martin Žák před počestný 
ouřad z macochú svojú Dorothú Žákovú předstoupil a tou 
poslušně přednesl, kterak po svým otci zanechaný dům ze svojú 
macochú Dorotú za sedemdesáte rejnsk[ých] s tou výminkú 
domluvil, aby ona  do prodaje a jestliže by se neprovdala do 
její smrti v tom domě sedničku k svému bydlení 
             f 464b 
mněla. Kdyby pak jmenovitá vdova Dorotha Žáková se provdala 
aneb jinším spůsobem se od Martina Žáka z domu odebrala, tak 
Martin Žák se dobrovolně zavazuje přes tou nahoře jmenovitou 
summu těch 70 zlr na toho malýho chlapce Francka ještě 10 zlr 
vdově složiti. Pročež se ten nahoře jmenovaný dům Martinovi  
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Žákovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a  
odevzdává. 
   Rukojníci za opravu domu a placení císařsk[ých] a panských 
povinností p[an] Jann Mikulka a p[an] Pavel Cigánek. Stalo se 
u přítomnosti vdovy Dorothy Žákovej a Martina Žáka dne a roku 
ut supra. 
             f 465a 
Přípis domu Martinovi Vejčnerovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne 5ho Decembris za purgmistra pana 
Christofa Mihatsche a spoluradních toho času zůstanouce grundt 
ut supra po nebošt[íku] Martinovi Žákovi (který on po svém 
otcovi Jiříkovi Žákovi podle předcházejícího zápisu dílem 
zdědil a dílem ukoupil) po smrti téhož Martina Žáka na jeho 
dědice, totiš manželku Dorotu, předtím vdovou Chlebovou, a 
patero dítkám z předešlého manželstva splozeným, za dědictví 
připadl. A ne[j]souce tíž sirodci a respective dědicové jeho 
ješče v rokách dospělých, aby takový grundt bez hospodáře na 
rujinu nevyšel, z dobrého uznání purgmistra a rady tejš dům 
sub hasta plus offerenti a melius solventi k prodaji právně 
publicirován. A podle toho taky Martinovi Vejčnerovi spolu 
s manželkou jeho Annou, předtím ovdovjelou po Martinovi 
Mikulkovi, jakošto nejvíc dávajícím zavdán jest v summě jedno 
sto padesáte pjet rýnských, kteréšto peníze naddotčeným 
dědicům po neb[ožtíku] Martinovi 
             f 465b 
Žákovi náležeti mají a on kupec nebo na hotově položiti anebo 
do jistého času ustanoveným nad těma sirodkama poručníkům a 
instanci od sebe ujiščení pod interesse od Její Milosti 
Královské vysazené dáti povinen jest. Podle čehoš ten dům neb 
grundt se jemu kubcovi s těma na tom gruntě od starodávna 
podlužnýma verunkami 66 zlm (které při posudcích po 2 zlm 
ročně obci měztské a nápadníkům, kteří se podle zápisu ut 
supra najdú, platiti povinen bude) připisuje a odevzdává, 
contribuci od 1ho Novembris [1]767 k placení na sebe potahuje. 
   Svjedkové toho p[an] Johan Weiner a p[an] Peter Gruner. 
Stalo se u přítomnosti kubce a vdovy po neb[ožtíku] Martinovi 
Žákovi dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Smaženky 
 
   Leta Páně 1779 dne 6ho měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Vajčner grunt ut supra po nebošt[íku] Martinovi Žákovi (jenž 
pro nedospělost sirotkův prodán býti mu- 
             f 466a 
sel) na rathúzi města Strážnice plus offerenti et melius 
solventi ukúpený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej 
odprodal Janovi Smaženkovi za summu dvě sta čtrnáct rýnských  
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hotových peněz. S tím tehdy grunt ten se jemu Janovi 
Smaženkovi i s těma na něm od starodávna podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 66 zl mor[avských] k placení obci 
městskej po 2 zl mor[avských] ročně za vlastní, volný a 
dědičný dle práva purgrechtního ze vším při tomž guntě se 
vynacházejícím právem pořadně připisuje a dokonale odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan 
Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 431 
r[oku] [1]801 vdova po J[anu] S[maženkovi], opět provdaná za 
Jana Pechu 
[1]807 Ignác Hoštický za 1300 Fr 
pošta 
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             f 471a 
48 Grunth Jana Cihláře 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 62 Jan vejš psaný koupil podsedek svůj od 
Jáchyma Šuberta za summu 98 R. 
   Na kderýž jest závdanku témuž Jáchymovi vyplnil 22 R a 
letha 1593 při Vánocích položil peněz purgkrechtních 7 R. A 
tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 69 R. 
Ty pokládati má po 7 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej náleží 48 R. Ty jim jíti mají od 
letha [15]94 při Vánocích po 7 R. 
   Item Anně, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Pekaře, na 
posledních penězích 21 R. 
   Rukojmě Jan Krmelínský a Blažek Ptáčník S.R.S.A.N. 
             f 471b 
   Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj 
[peněz] purgkrechtních obci předměstské 7 R. 
   Letha [15]95 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] obci předměstské 7 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Cihlář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 7 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Cihlář za grunth peněz 
purgkrecht[ních] obci předměst[ské] 7 R. 
   Leta 1598 položil Jan Cihlář za grunt svůj peněz ročních 
obci předměstskej 7 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Cihlář za grunt svůj obci předměstské 7 R. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Cihlář 
skoupil na tomto podsedku od Štěpána Pekaře, což jemu po 
Maruši ženě jeho, nápadnici Martina Pekaře, náleželo summy  
13 R, dal jemu za ně peněz hotových 4 R 10 gr. A tak Štěpán na 
tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Cihlář za g[runt] svůj obci předměstské 7 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Cihlář za gr[unt] obci předměstské 7 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Daniele Mazánkového podle 
rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Cihláře Kateřina, pozůstalá 
manželka po něm, podsedek tento v díle svém v summě 100 R 
ujala. 
   A tak jej zaplacenej má. Odevzd[án] za volný a svobodný. 
             f 472a  
   Letha 1608 za purgmistra neb předního konšela Jana 
Pernikáře Jan Trpilka, kterémuž grunt požár ut s[upr]a po 
neb[ožce] Kateřině Cihlářce, vlastní sestře jeho, připadl, 
prodal jej Janovi Peprnýmu za hotový 3 R. A tak jej zouplna a 
docela zaplacenej má. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za stavení toho požáru a jiné všelijaké povinnosti 
Jan Žabka a Thomáš Služíbka S.R.S.A N. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a prodal grunt Jan 
Peprný ut s[upr]a Janovi Valgáškovi za summu 130 R. Závdanku 
jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Černikovský, Jakub Bakovský S.R.S.N.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Valgášek za g[runt] Janovi Peprnýmu 6 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Valkášek položil za gr[unt] Janovi Peprnýmu 6 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Valgášek prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím, což 
v něm hřebíkem přibito a hlinou zamazáno, Jiříkovi Sýkorovi 
koláři za 130 R. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 36 R, 
platiti má ročně při každém posudku po 6 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za place[ní] a opravu gruntu, povinnosti JM Páně i 
obecní Václav Slavík a Jan Valgášek SRSN. Stalo se za fojta 
Valentina Krnovského leta ut s[upra]. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Sýkora kolář položil za grunt Janovi Peprnému 6 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Sýkora 
kolář položil za grunt Janovi Peprnému 6 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Sýkora 
kolář položil za gr[unt] Janovi Peprnému 6 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný ujmouc 
se požáru ut s[upr]a prodal jej Janovi Krupovi bez závdanku za 
summu 80 R, platiti jej má, když se jiní požárové platiti 
začnou po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jan Peprný 
a Pavel Pernikář S.R.S.aN. 
   Na tom gruntě náleží Janovi Peprnému 26 R a obci městské  
54 R, každému po 2 R. 
             f 472b 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt ut 
s[upra] mnoho nestálých hospodářův měl a snáze na velkou skázu 
by přišel, nechtíce tomu J[ejich] O[patrnosti] páni, aby grunt 
zveleben byl a c[ísařské], p[anské] i obecní [povinnosti] aby 
nehynuly, puštěn jest ten grunt za summu Říhovi Kučerovi  
80 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. 
Odezdán za svobodný a volný. 
   Rukojmě za povinnosti všeliké S.R.S.N. Jan Volný a Martin 
Ráček dne a leta ut s[upra]. Platiti obci. 
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   Letha Páně 1711 dne 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Říhovi Kučerovi ještě z gruntu ut supra obci 
městskej strážnickej spláceti 80 zlm, však že takový spolu 
z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, z takovej 
summy se jí třetí díl, totižto 26 zlm 20 gr, upúští. A hnedt 
ten den při držaných posudcích k tomu pokládá 1 zlm 
             f 473a 
a tak se jí za zaplacené vypisuje totiž 27 zlm 20 gr. 
Kterejžto snážky oba bratři, totiž Václav a Jan, jednostejně a 
rovným dílem počíti mají, ostatní summu, totiž 52 zlm 10 gr, 
povinna bude platiti jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1742 dne 4. Decembris za purgkmistra pana 
Antonína Jozefa Duraye a spoluradních toho času Anna Kudlíková 
před vzácným ouřadě purgkmi[strov]ském jest přednesla i taky 
skrze kšaft dokázala, že od svého předešlého manžela Václava 
Kučery ten grundt dostala, takový Janovi Ráčkovi za padesáte 
sedum rýnských odprodala, přímouce Anna Kudlíková takové 
peníze těch 57 zlr [od] Jana Ráčka in optima forma juris 
quittuje. Pročež Janovi Ráčkovi takovej grundt za vlastní a 
dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Za rukojmě na vyplacení všelijakých daní královských i 
vrchnostlivých a obecních, též spravování toho gruntu sobě 
dožádal pana Gottfrida Mayera a pana Andrese Wainera. Stalo se 
u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
   Vejrunkové [peníze] jak nahoře zůstávají k ročnímu placení 
po 2 zlm – 52 zm 10 gro[šů]. 
             f 473b 
Přípis Jakuba Tománka 
 
   Leta Páně 1747 dne 6ho máje za purgkmistrovství pana Ignáce 
Pfilipa a druhých pánův spoluradních koupil Jakub Tománek od 
Jana Ráčka předepsaný dům se vším k němu od starodávna 
patřícím právem za summu hotových peněz třiceti rejn[ských] 
s tou vejminkou, že on prodavač bude svoje svobodné obývání 
v tej prostřed gruntu mající sednice s komůrkou a s jedním 
s.v. chlévem beze všeho ouplatku užívati až do smrti svej a 
jeho nynější manželky. Pročež se jemu kupujícímu tenž dům tuto 
za vlastní a dědičný připisuje. 
   Za bedlivé poslušenství právu a dobré opravování gruntu 
jsou rukovníci p[an] Pavel Cigánek a p[an] Jan Mikulka. 
             f 474a 
Přípis Jozefa Kratochvíle 
 
   Leta Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času Jakub Tománek majíc 
dům ut supra vedle p[ana] Jana Mikulky z jednej a Martina Žáka  
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z druhej strany ležící, jest takový z dobrej vůle Jozefovi 
Kratochvílovi z všechným na něm od starodávna patřícím právem 
za jedno sto a šest rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt Jozefovi Kratochvílovi s těma na něm 
zasezelýma 52 zlm 10 gr verunkama za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
městsk[ých] povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Pavel Surý. 
Stalo se dne a roku ut sup[ra]. 
 
(Poznámka tužkou) 
No 432 na předměstí 
[1]801 Jan Gajda od Jana Oravca 
1801 Jan Kunovský za 633 Fr 
Rund pernikář 
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             f 481a 
49 Grunth Jeronyma Presmona 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 27 Jeho Mi[l]ost urozený pan pan Jan 
Jetřich mladší z Žerotína, dědičný pán na Strážnici, cožkoli 
za podsedek, roli a louku svrchu psané erby od Její Mi[l]osti 
slavnej paměti nebošky paní paní Aliny Křeneckej z Ronova 
zaplaceno a vyplněno jest, to vše i s těmi všemi erby darovati 
milostivě, zapsati a odevzdati jest ráčil a tímto zápisem 
odevzdati ráčí Jeronymovi Presmonovi, synu nebožtíka Martina 
Presmona z Mariebergku v zemi Sazské, komorníku Jeho Mi[l]osti 
toho času, a cožkoliv za týž erby svrchu psané dopláceti 
zůstává, totiž 190 R, to se jeho Mi[l]ost Pán z důchodů neb 
odkudkoli Jeho Mi[l]ost placením svrchu psaným tomu komuž 
náleží dopláceti. 
   Stalo se na zámku Strážnici u přítomnosti urozených pánů 
pana Diviše Hoštického z Hoštic, ouředníka na Strážnici, a 
urozeného pana Václava Záluskýho z Záluží, štolmistra toho 
času na Strážnici, za fojta Daniele Zezhulového na předměstí 
strážnickém letha ut s[upr]a. 
             f 481b 
   Letha Páně 1590 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pan 
pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti 
ráčil za podsedek vejš psaný na summu ut s[upr]a 30 R.  
   Ty přijal Václav Kuchař. 
   Letha Páně 1591 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pan 
pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti 
ráčil za podsedek 30 R.  
   Ty vzal Václav Kuchař. 
   Letha Páně 1592 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pan 
pan Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti 
ráčil za podsedek 30 R.  
   Ty vzala Anna Bykovská. 
   Letha 1593 při s[vaté]m Jiří Jeho Mi[l]ost urozený pan pan 
Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za 
podsedek 15 R.  
   Ty vzala Anna Bykovská. 
 
   Letha 95 v outerý den Všech svatých za rychtáře Martina 
Kováře předměstského a jiných konšelů jeho jakož jest sobě 
Jerolím Presmon nejednou než několikráte do Dobiáše Krsa, že 
by se jemu od gruntu téhož Dobiáše na sklepu nemalá škoda 
dála, stě- 
                 f 482a 
žoval a nápravu v tej věci žádal. O kderoužto věc osoby nahoře 
psané skrz Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Václava Okáče, 
Kašpara Bednáře takto jich spokojili, že sou společně kusem 
dvorem a humnem frejmark učinili, tak že jest Dobiáš vejš 
psaný Jeronymovi kus dvoru svého podstoupil a Jeronym témuž 
Dobiášovi humna svého kus k jeho zahradě oddělil a nadto vejše 
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12 R hotových peněz na ten spůsob přidal, aby se tenž Dobiáš i 
s budoucími potomky a držiteli to[ho] gruntu o ten frejmargk 
nyní i na časy budoucí nenatahoval a což sou sobě obě strany 
připověděly, ctně a chvalitebně zdržely a nyní i na časy 
budoucí o takový frejmark oni ani žádný jiný se nenatahovaly. 
   Pro lepší pak pevnost toho tento zápis při každém gruntě, 
totižto Jeronyma Presmona a Dobiáše Krsa, v jednostejná slova 
jest vepsán. Stalo se letha a dne ut s[upr]a. 
 
   Letha 1594 o posudku Jeho Mi[l]ost Pán pan Jetřich 
z Žerotína a na Strážnici položiti ráčil za podsedek 15 R.  
   Ty vzala Anna Bykovská. 
   Letha [15]95 položeno od Jeho Mi[l]osti Pána za grunt 
Jarolímů 15 R.  
   Ty sou dány Anně Bykovské. 
   Leta 1596 položeno od J.M. Pána za grun[t] Jerolíma 15 R.     
   Ty jsou dány Anně Bykovské. 
             f 482b 
   Leta 1597 J.M. urozený pan p[an] Jan Jetřich z Žerotína a 
na Strážnici položiti ráčil za grunt napřed psaný Anně 
Bejkovský 15 R. 
   Leta 1598 J.M. urozený pan p[an] Jan Jetřich z Žerotína a 
na Strážnici položiti ráčil za grunt napřed psaný Anně 
Bejkovský 15 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického J.M. 
urozený pan pan Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici položiti 
ráčil za grunt napřed psanej Anně Bejkovské, kteréž sou 
odvedeny s[irotkům[ n[ebožtíka] Václava Kuchaře ostatních  
10 R. 
   A tak ten grunt zouplna a docela doplacen jest. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho činí se pamět, že Matěj Žalud tento podsedek 
jsouc toliko pusté a holé místo ujal a za ně hotových k obci 
oddal, tak jakž jemu puštěno a šacováno bylo 35 R 27 gr  
2 ½ den, které nadepsaný purgkmistr do počtu svého přijal. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný, cele a dokonale zaplacený. 
   Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Jiřík Praštěk a 
Martin Janko S.R.S.a N. 
   Zaplacen. 
 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a radních jeho jakož grunt ut s[upra] v ten 
pád rebelanský 1683 roku na velkou ruinu přišel, tak aby 
povinnosti c[ísařské] i obecní nehynuly, puštěn jest od 
J[ejich] O[patrnosti] pánů Havlovi Ivanovému, ten čas 
hlásnému, za summu 100 zl mor[avských] bez závdanku, placením 
ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za s[vobodný] a volný. 
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   Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. dne a leta Ondřej 
Železo a Franc Čejka. Plati[ti] bude k obci m[ěsta] 
S[trážnice]. 
             f 483a 
   Letha Páně 1691 dne 15. Octobris za purgkmistrovství p[ana] 
Václav Žarůška a spoluradních jeho majíce Havel Ivan sobě 
připsaný grunt, však poněvadž pro nemožnou svou takového 
zvelebiti a povinnosti zbývati nemůže, pročež aby k lepšímu 
zvelebení přišel a skrz to povinnosti jak cís[ařské], tak 
panské nehynuly, pročež Tomášovi Mikulkovi tenž grunt za summu 
100 zlm se připisuje bez závdanku, placením ročně po 3 zl 
mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání cís[ařských] a panských povinností a 
dobré hospodářství S.R.S. p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík 
Bohunský, dne a letha ut supra. Povinnosti platiti k obci 
města Strážnice. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času pozůstávajíce po smrti 
neb[ožtíka] Tomáše Mikulky vd[ova] Eva Mikulková a majíce 
z gruntu ut supra obci strážnickej na letha spláceti 100 zlm, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú 
rebelii na 
             f 483b 
ruinu vyšel, upúští se jí, aby jej tím lépeji opravovat mohla, 
jako jiným třetí díl, totiž 33 zlm 10 gr. A tak to, co se jí 
sráží za zaplacené, se jí vypisuje, kterúžto summu aneb zrážku 
nadepsaná vd[ova] svému synovi Janovi Mikulkovi ji darovala, 
ostatní summu platiti bude povinna na spůsob jak nahoře, totiž 
66 zlm 20 gr. 
 
Přípis domu p[anu] Janovi Mikulkovi 
 
   Letha Páně 1752 dne 8. Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera [a] spoluradních toho času tak jako vd[ova] 
Eva Mikulková nadpřed psaný grunt svému synovi p[anu] Janovi 
Mikulkovi s těma na něm podlužnýma 66 zl mor[avských] 20 gr 
dobrovolně postoupila. Pročež takový grunt p[anu] Janovi 
Mikulkovi se za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu domu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Pfilip a 
p[an] Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 484a 
Přípis domu Martina Mikulky 
 
   Leta Páně 1761 dne 18. Aprilis za purkmistra p[ana] 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních téhož času předstoupil 
před počestný ouřad Jan Mikulka a tou přednesl, [že] ze svej 
dobrovolnej vůle a otcovskej lásky svému synovi Martinovi 
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Mikulkovi svůj mající sobě právně připsaný a odevzdaný grunt 
ut supra za živobytí postupuje a za dědičný odevzdává, 
z kterého gruntu žádnému z přátelstva nic zpláceti povinen 
není ani nebude. Okrom sobě vyjímá v tom gruntě svobodné 
bydlení, jakož taky pro svůj dobytek místo ve chlévě a pro své 
víno ve sklepě do svej smrti míti. Pročeš se nadepsaný grunt 
s těma na něm podlužnýma 66 zl mor[avských] 20 gr, z kterých 
při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude, 
Martinovi Mikulkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak královsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Chrištoph 
Mihatsch a p[an] Jozef Křižan. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
             f 484b 
Přípis domu Jozefovi Mikulkovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne 19. Decembris za purgmistra p[ana] 
Christofora Miháče a spoluradních toho času předstoupil hned 
psaný Jozef Mikulka a ohlásil, kterak on ten po neboštíku svým 
otci mezi jinou majetností pozůstalý a jak dle skrze právní 
acdostatti neb hlavnosti zrušeného testamentu se vynacházející 
dům ut supra za summu od počestného ouřadu vyšacovanou v dvúch 
sto rýnských na sebe přijímá. Z kteréžšto summy těch 200 zlr 
on Jozef Mikulka mateři své Anně, provdalé za Martina Vejčnera 
50 zlr, sestře Anně, provdalé za Janem Zajíčkem 50 zlr, pak 
Kateřině sestře svobodné 50 zlr platiti povinen jest a se 
zavazuje, ostatních ale 50 zlr dle právního zvěření nomine 
haereditalis na sebe potahuje. Pročežš se jemu s těma na tom 
domě obci městské podlužnýma 
             f 485a 
verunkami p[e]r 66 zlm 20 gr při posudku po 2 zlm právně 
připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravní gruntu a placení císař[sko] 
král[ovské] a mněstské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p[an] 
Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti matky a syna dne a roku 
ut supra. 
 
(Přípis tužkou) 
N. 433 1801 syn Matouš Mikulka 
nyní Stanislav Čipek 
______________________________________________________________ 
 
Purkrechtní kniha města Strážnice, Předměstí I/1, Okresní 
achiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 54. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, červen 2009. 
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(Druhá kniha I. dílu)                                   f 491a 
50 Grunth Dobiáše Krše 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 31 Dobiáš nadepsaný má podsedek svůj 
z vinohradem na Žerotíně, z roubanicí, z jednou bečkou vína a 
náčením kolářským po nebožt[íku] Václavovi Skálovi zůstalý za 
212 R koupenej. 
   Na kderýž jest a vejš psanou summu dluhu splatil za 
podsedek 36 R. 
   Item za vinohrad 4 R. 
   A díl Alžběty manželky svej na nadepsaným statku sobě 
srazil 86 R. 
                              Učiní toho v jednej summě 126 R. 
   A tak ještě mimo to vyplnění dopláceti zůstává sirot[kům] 
nebožt[íka] Václava Skály totiž 86 R. 
   Na to jest jemu do letha [15]93 zadržel 60 R a ještě jemu 
dopláceti zůstává 26 R. Ty jemu pokládati má takto: 
   Letha 1594 při Vánocích 10 R. 
   Letha 1595 při Vánocích 10 R. 
   A letha [15]96 při Vánocích 6 R. 
   Rukojmě Daniel Ryšavý, Martin Karásek, Jan Kršů, Dobiáš 
Brázda S.R.S.N. 
             f 491b 
   Letha 1595 v outerej den Všech svatých za rychtáře Martina 
Kováře předměstského a jiných konšelů jeho jakož jest sobě 
Jerolím Presmon nejednou než několikráte do Dobiáše Krsa, že 
by se jemu od gruntu téhož Dobiáše na sklepě nemalá škoda 
dála, stěžoval a nápravu žádal. O kderoužto věc osoby nahoře 
psané skrz Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Václava Okáče, 
Kašpara Bednáře takto jich spokojili, že sou společně kusem 
dvore[m] a humnem frejmark učinili, tak že jest Dobiáš vejš 
psaný Jeronymovi Presmonovi kus dvoru svého podstoupil a 
Jeronym témuž Dobiášovi humna svého kus k jeho zahradě oddělil 
a nadto vejše 12 R hotových peněz na ten spůsob přidal, aby se 
tenž Dobiáš i s budoucími držiteli toho gruntu o ten frejmark 
nyní i na časy budoucí nenatahoval, což sou sobě obě strany 
připověděly, ctně a chvalitebně zdržeti a nyní i na časy 
budoucí o takový frejmark oni ani žádný jiný se nenatahovati. 
   Pro lepší toho pevnost tento zápis při každém gruntě, 
totižto Jeronyma Presmona a Dobiáše Krsa, v jednostejná slova 
jest vepsán. Stalo se letha a dne ut s[upr]a. 
             f 492a 
   Letha [15]94 Tobiáš napřed psaný položil za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 10 R. 
   Téhož letha [15]94 položil Tobiáš Krs na zadržalou summu  
10 R. 
   Letha 1595 položil Tobiáš Krs za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 10 R. 
   Letha [15]96 položil Tobiáš Krs za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
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   Téhož letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od 
Tobiáše Krsa Matoušovi Vodičkovi kováři na takový spůsob, aby 
Tobiáš Krs což ještě na tom gruntě sirotku doplatiti má, 
doplatil. A tak témuž Tobiášovi Krsovi Matouš Vodička podsedek 
svůj zaplacenej a v ničemž nezávadný dal. A tak což Matouš 
Kovář s[irotkům] Vodičkovým povinen j[es]t podle rejster 
sirotčích, každého roku platiti povinen bude. 
   Ten podsedek jest zaplacený, toliko Dobiáš Krs s[irotkům] 
n[ebožtíka] Václava Skály položiti má 46 R. 
   Leta [15]97 položil Václav(!) Krs 10 R. 
   Leta 1598 položil Tobiáš Krs 10 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tobiáš Krs na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Skály 10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Tobiáš Krs na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Skály 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thobiáš Krs za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Skály ostatních 10 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 492b 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a z loukou na 
Velkej, pozůstalý po neb[ožtíku] Mathoušovi Podmanickým, 
Michalovi Vlachovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský, Jindřich Červenka S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Michal Vlach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Podmanického 2 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Michal Vlach 
prodal podsedek z loukú na Velkej Jiříkovi Karáskovi koláři za 
summu 70 R. Závdanku dal jemu 13 R a platiti má od letha 1610 
po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Jakub Bakovský S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického 48 R. 
   Michalovi Vlachovi vydělaných 9 R. Půjdou jemu od téhož 
letha ut s[upr]a po 1 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Karásek na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanického 5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jíra Karásek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Podmanickýho 5 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Karásek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Podmanického 4 R. 
   Z toho dáno Michalovi Vlachovi 1 R. 
 



 

 

      3 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Karásek na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického 5 R. 
   Z toho dáno Michalovi Vlachovi 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Karásek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Podmanického peněz ročních 5 R. 
   Z nich dáno Vlachovi Michalovi 1 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] výš psaného zanecháno 4 R. 
             f 493a 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Karásek položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Podmanického peněz ročních 5 R. 
   Z toho dáno Benešovi Vlachovi 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Karásek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Podma[nického] 5 R. 
   Dáno z nich Michalovi Vlachovi 1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Karásek 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Podm[anického] 5 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Karásek 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Podmanického 5 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
Štěpán Bartlů prodal grunt nadepsaný zase Mikulášovi 
Moštěnskému za summu 50 R. Závdanku mu dal při odevzdávce 6 R, 
ostatek při každých Vánocích po 4 R zplacovati má. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
Jíra Záchvěja a Martin Kučera SRSaN. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Mikuláš 
Moštěnský peněz ročních 1 R. 
   Ten zůstává při právě. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Mikuláš Moštěnský 
odvedl vína do sklepu panského na contributi pro anticipando 
1 vědro. Poněvadž nic nebyl dlužen a platí z gruntu obci, jest 
mu vypsáno 2 zlm. 
 
   Letha 1649 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních 
jeho Mikuláš Moštěnský prodal grunth ut supra Thomášovi 
Bulíkovi za summu 50 R. Závdanku má jemu dáti 3 R, placení 
každoročně k obci městské po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě  za opravu, placení grunthu a povinnosti všelijaké 
Mikuláš Moštěnský, Václav Kostelecký S.R.S.a N. 
 
 
 



 

 

      4 
             f 493b 
   Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] poněvadž Tomáš Bulík 
z gruntu zešel, prodán jest Jakubovi Šoustalovi za summu 35 R 
bez závdanku, placení po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tomáš 
Svoboda a Jiřík Přerovský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Jakub Šoustal prodal týž 
grunt Janovi Volnému za summu, jak jej sám měl, za 35 zl 
mor[avských], placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za svobodný a 
volný. 
   Rukojmě za placení gruntu, cí[sařských] i panských i 
obecních povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Ráček, dne a 
leta ut s[upra]. Platiti jest obci m[ěsta] S[trážnice]. 
 
   Letha Páně 1709 dne 8. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho zemrúce Jan Volný grunt od 
rebelantů v letu 1704 spálený až dosavad bez hospodáře 
zůstávaje, všechen na ruinu přišel, skrz který že by jej 
zaujal, Jan Bolek se ohlásil. Aby tehdy obec se rozmáhati a 
užitky jak panské, tak obecní nehynuly, puštěn jest ten 
gr[unt] Janovi Bolkovi za 35 zlm. 
             f 494a 
Místo závdanku přijal na sebe k zaplacení zasedělých reštů na 
služebníky 4 zlr 36 kr a na slepice 15 kr, spolu 4 zlr 51 kr, 
a položil hned na to 2 zlr 30 kr, které se mu zde na srážku 
hlavní summy z ohledu, že ten grunt tak na ruinu jest uvedený, 
za zaplacené vypisují. A když ostatní zaplatí, také se mu zde 
vypíšú tím spůsobem, jestli resta contrib[uční] k placení 
přindú, na sebe přijímá a co vyplatí, zde na hlavní summě se 
vypsati mají. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení p[an] Jiřík Myška a 
p[an] Mikuláš Sís S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1712 dne 17. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho ostanúce grunt ut supra ode 
všech hospodářů opuštěný, o takový se ohlásil Jura Myslík, aby 
jej zaujati mohl. Pročež vidouce J[ejich] Opatr[nosti] páni, 
že by dokonce na ruinu přijíti měl, kdyby žádný hospodář 
osazen nebyl, přočež pustili jej tomuž Jiříkovi Myslíkovi 
v summě tej jak prv 35 zlm. Místo závdanku přijal k placení na 
sebe rešta na služebníky 2 zlr 36 kr, které když položí, tehdy 
se jemu na hlavní summě vypíše, ostatní bude 
             f 494b 
povinen platiti ročně po 1 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě  za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Pavel Hořák a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
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   Letha Páně 1715 dne 28. Junii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních jeho Jura Myslík prodal grunt ut 
s[upra] pro nemožnost svú Martinovi Pekárkovi za summu 
prodajnú 35 zlm. A místo závdanku dal jemu za zvelebení 
hot[ových] 4 zlr, které se však na hlavní summě nedefallirují, 
aby 2 zlr 36 kr na služebníky také kupec gr[untu] na ten 
spůsob jak prodavač vyplatit měl, zaplatit povinen bude. 
Povinnost contribuční až do dotud [roku] tohoto kupec na sebe 
přijal, toliko na služebníky do s[irotčích] lonů 1715 prodavač 
zaplatit má, ostatní summu těch 15 zlm 
             f 495a 
bude povinen platiti ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Andris Weiner a 
p[an] Václav Nejmon S.R.S.V.a N. leta a dne ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 9. Julii za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka a spoluradních teho času majíce Martin Pekárek grunt ut 
supra od Jury Myslíka ukoupený zemřel. Pročež nemohouce 
pozůstalá vdova Maryna po něm takového gruntu délejíc držeti, 
prodala jej z svej dobrovolnej vůle Janovi Hoštickému za 
hotových dvanáct rýnských a 24 kr, kteréžto peníze ne na 
hlavní summě se vypisují, nýbrž tou hlavní summu povinen bude 
platiti ročně při posudcích po 1 zlm. Odevzdává se týž grunt 
Janovi Hoštickému za vlastní bez všelikých reštů, kteréžto až 
do 1. Julii 1719 zrostlé prodavačka zapraviti povinna bude a 
Jan Hoštický teprv od 1. Julii onera platiti počne. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Jiřík Mohelnický S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   NB. 5 zlr 24 kr ona přijala a 7 zlr na rešta contrib[uční] 
za rok 1717 p[an] purgmistr přijal. 
   Kupec Jan Hoštický přislíbil vdovu, jestli by se nevdala, 
třeba až do smrti darmo, jestli by se dobře snášeti mohli, 
v tom domě v hoferství příti. 
             f 495b 
Přípis domu Jana Hoštického 
 
   Letha Páně 1752 dne 6. Decembris za purkmistra p[ana] 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce 
Jan Hoštický ab intestato a zanechajíce dům ut supra vedle 
p[ana] Jana Mikulky z jednej a Jana Kargulíka druhej strany 
ležící, jest takový právně vyšacován za jedno sto osumdesáte 
rýnsk[ých], v kterej ceně Jan Hoštický mladý zaujati a na sebe 
potáhnúti se prohlásil a svoju sestru Rosáru provdanú Kajdovú 
z domu její díl p[e]r 60 zlr na ten spůsob vyplatil, jsouce 
ona Rosára z erbovanej louky p[anu] Janovi Mikulkovi 65 zlr 
zaplatit, tak Jan Hoštický  šedesáte rýnsk[ých] na sebe bere a 
mimo svých 65 zlr často jmenovanému p[anu] Janovi Mikulkovi 
podlužný zůstane, pak svého bratra p[ana] patra Gulielma 
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Hoštického, carmelitána in S[anc]to Eremo v Polsti, jeho podíl 
na domě p[e]r šedesáte rýnsk[ých] podlužen zůstává aš 
             f 496a 
k dálejšímu prohlášení teho p[ana] patra, jestli svůj podíl 
pohledávat aneb jak s ním dissponirovat bude. S tím nadřečeným 
spůsobem se tento grunt Janovi Hoštickému za jeho vlastní, 
volný a dědičný zde připisuje a odevzdává, z kterého 
podlužných 35 zl mor[avských] obci strážnickej po 1 zl 
mor[avský] při podsudcích zpláceti povinen bude. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Fojt. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Ondřeje Hoštického 
 
   Leta Páně 1787 dne 27. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Hoštický 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový per 
testamentum edit. 29. Septembris et pub. 5. Novembris [1]786 
odporučil synovi svému Ondřejovi Hoštickému za podíl dědictví, 
toliko povinen býti má on Ondřej Hoštický macochu svú Marynu 
společně s sebú v tom domě až do její smrti přebývat nechati 
svobodně a bez ouplatku. Jakož taky zavázán bude bratrovi 
svému Ignácovi šedesát rýnských časem svým na hotově složiti, 
podobně Pavlovi bratrovi patnáct rýnských. 
             f 496b 
S tím tehdy dům tento spolu i s těma na tom gruntě vězícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 35 zl mor[avských] po 1 zl mor[avský] 
ročně k splacení se jemu Ondřejovi Hoštickému za jeho vlastní, 
volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Pavel Paravičini a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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             f 501a 
51 Grunth Anny Bykovské 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 25 Anna nadepsaná koupila podsedek svůj od 
Šimona Sládka za summu 140 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnila 68 R 15 gr a ještě dopláceti zůstává 71 R  
15 gr. Ty pokládati má po 10 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item do cechu ševcovského 39 R. Na to jest jim zadržáno  
16 R a ostatek se jim vyplniti má takto: 
   Letha 1594 při Vánocích 10 R. 
   Letha 1595 při Vánocích 10 R. 
   A letha 1596 při témž časi 3 R. 
   Item Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Kuchaře, též 
náleží 32 R 15 gr. Ty se jí pokládati mají takto: 
   Letha 596 7 R. 
   A od letha 1597 pořadně po 10 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jana Sýkora a David Labra S.R.S.A.N. 
             f 501b           
   Letha 1595 položila Anna Bykovská za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R.  
   Letha 1596 a leta 1597 Anna Bykovská položila za grunt svůj 
cechmistrům ševc[ovským] 14 R. 
 
   Leta 1598 Anna Bykovská prodala podsedek svrchu psaný 
Janovi Křižkovi za summu 140 R. Závdanku jí položil 40 R, 
ostatek summy od leta ut s[upr]a při Vánocích po 10 R až do 
vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu i povinnosti panské a 
obecní Jan Špaček, Jan Šrámek, Jan Uhléřů, Jíra Slezák 
S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Jan Křižek za grunt svůj peněz ročních 
cechmist[rům] ševcovským 10 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka.  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Křižek za grunt svůj 10 R. 
   S toho dáno do cechu ševcovského ostat[ní] 5 R. A tak již 
tu nic nemají. 
   Do statku n[ebožtíka] Václava Kuchaře 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Křižek na s[irotka] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Křižek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 5 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jan Křižek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 
4 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Křižek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Kuchaře 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Křižek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře  
10 R. 
             f 502a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali grunt požár svrchu psaný, zůstalý po 
neb[ožtíku] Janovi Křižkovi, i s rolí slove na Golgatách, 
kterou byl týž Křižek od Pavla Slovákového koupil, Janíčkovi 
Šilhavý[mu] za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má i za 
roli od letha 1609 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jindra Červenka a Jan Vnorovský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Janíček 
Šilhavý prodal podsedek i s rolí slove v Golgatě Valentovi 
Kojetínskýmu za tu summu, jakž jej sám měl, totiž 60 R bez 
závdanku, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   Rukojmě Jíra Knobloch, Jíra Karásek S.R.S.A N. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta Kojetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Kuchaře 4 R. 
  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a prodal grunt 
Valenta Kojetínský Valentovi Súkeníkovi za summu 72 R. 
Závdanku jemu dal 12 R 15 gr a což týž Valenta Kojetínský 
zaplaceného měl, totiž 4 R, to jest Valentovi Súkeníkovi 
pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Veselský rybář a Urban Jankovský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Valenta Soukeník za g[runt] na s[irotky n[ebožtíka] Václava 
Kuchaře 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a jakož náleželo 
Anně Bykovské na tomto podsedku peněz peněz vyplacených 35 R 
15 gr, i poněvadž se pak od mnoha let žádný z přátel na 
takovou spravedlnost nenatahoval a nehlásil, jest obrácena 
k obci předměstské a mají ji po letech vyzdvihovati. 
   Téhož letha ut s[upr]a  položil Valenta Soukeník za g[runt] 
svůj obci předměstské prvních peněz 4 R. 
             f 502b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valentha 
Soukeník položil za grunth obci předměstské 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valentin 
Soukeník položil za grunt obci předměstské 4 R. 
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   Téhož leta za téhož konšela Valentin svrchu psaný prodal 
podsedek svůj se vším příslušenstvím i s kusem roli 
v Golgatách, kterýž předešlí držitelé k tomu gruntu měli a 
drželi, Thobiášovi Slepičkovi Lithomyšlskému za summu tu, jakž 
jej sám koupený měl, totiž za 72 R. Závdanku dal Tobiáš 
Valentovi při odevzdávce 31 R, platiti má ročně počna leta 
1617 po 4 R a což měl Valentin na tom gruntě zaplaceného, 
totiž 20 R, to jest všecko Tobiášovi pustil. A tak na tom 
gruntě Valentin nic nemá. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Jiřík Zaměstknal a Jan Slavík kováři SRSN. 
Stalo se den s[va]té Lucije leta 1616 za fojta Valentina 
Krnovského. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Tobiáš 
Slepička Lithomyšlský položil za grunt obci předměstské 4 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš 
Slepička Lithomyšlský položil za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Křička, protože jim náleží 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty prodán jest ten požár 
ut s[upr]a Mikulášovi Ozefovi za 70 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Bystřický a Jan Dobroslavský S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Ozefů 
položil za gr[unt] svůj Šimonovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana 
Křižka, kteréž přijal 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Ozefů 
položil za gr[unt] Šimonovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana 
Křižka, kteréž přijal 1 R. 
   Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Ozefů 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Křižka, kteréž 
přijal 1 R. 
             f 503a 
   Leta Páně 1655 dne 12. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních toho roku jest tento podsedek 
prodán Martinovi Jermekovi, poněvadž spuštěn jest, za summu  
40 R bez závdanku, placení [od] roku 1656 při posudkách po  
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan 
Nejmon a Matěj Jirášek S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt 
skrze nedbandlivost mnohých hospodářův na největší ruinu a 
spoustku jest přišel a skrze takovou spoustku všeliké 
povinnosti jak J.H.Mti panské i obecní hynuly, aby pak zase 
grunt k zvelebení přijíti mohl, J[eho] Op[atrnosti] pan  
purgkmistr a páni prodali týž grunt Francovi Kučovi za summu  
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40 zlm bez závdanku, placením při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Mikuláš Šašek, p[an] Jakub Žáků S.R.Sp.a N. 
             f 503b 
   Letha Páně 1696 dne 16. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha přednášejíc Jan 
Šiňava před právem, že sobě vdo[vu] Marynu Karkuličku za 
manželku pojal a tenž grunt ut supra zdědil, však poněvadž ho 
sobě předešle odevzdaného neměla, aby připsán byl. A pročež 
aby se tudy obec města Stráž[nice] množila, připsán jest tenž 
grunt ut supra témuž Janovi Šiňavovi v summě 40 zlm, poněvadž 
všechen zrujinirovaný jest bez závdanku, placením ročně po  
2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinnosti a opravu gruntu p[an] Mikuláš 
Šašek a Jan Surý SRSVN. 
   Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Jan Šiňava položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci 
městské stráž[nické] 1 zlm, za který jsouce toho důležitá 
potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. 
             f 504a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Šiňava 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 38 zlm 
15 gr, z tej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými na 
ruinu vyšel, upúští jako jiným třetí díl, totiž 11 zlm 25 gr. 
A k tomu hnedt ten den pokládá při držaných posudcích 15 gr, 
za kteréž jsouce toho náležitě pilná potřeba stavení rathúzu 
poráží se jemu 1 zlm, ostatní bude povinen platiti obci 
městskej na spůsob jak nahoře, totižto 28 zlm 20 gr. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka zemrúce Maryna Gargulička i Jan Šiňava, ten grunt 
ut supra připadl jest dědičným právem Janovi Gagulíkovi i 
s tím vším, co na něm vyplaceného měl. Pročež se jemu týž 
grunt připisuje a odevzdává s placením ostatní verunkovej 
summy 25 zlm 20 gr ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest 
jemu za vlastní a volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. 
             f 504b 
Sub Nro 435 
Přípis domu Jana Chovantza 
 
   Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila Kača, po 
neb[ožtíku] Janovi Gargulíkovi pozůstalá vdova, do domu 
radního spolu ze svým vnukem Janem Chovancem a přednesla,  
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kterak její neb[ožtík] manžel Jan Gargulík dle poslední vůle 
aneb kšaftu nahoře psanému Janovi Chovancovi na ten a takový 
spůsob odporučil, aby po něm pozůstalá vdova a respective 
manželka Cateřina v tom domě až do smrti svobodné bydlení 
měla. Pročež se jemu Janovi Chovancovi ten grunt spolu i 
s tyma obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r  
25 zlm 20 gr při podsetcích(!) ročně p[e]r 2 zlm za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu, placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Venzl Lánský. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
             f 505a 
Přípis domu Jakuba Šavary 
 
   Leta Páně 1774 dne 18ho Augusti za purgmistra pana Antonína 
Košvic a spoluradních jeho toho času majíce po neb[ožtíku] 
Janovi Gargulíkovi vnuk jeho Jan Chovanec po dceře pocházející 
dle testamentu sobě odporučený a pořadně připsaný, takový po 
smrti jeho Jana Chovanca dle mezi nimi právního pořádku na 
sestru Kateřinu, která jej ihned zase manželi svému Jacubovi 
Šavarovi per actum inter vivos dobrovolně odevzdala s tím 
břemenem titulo haereditatis jest připadl, aby ona druhej 
sestře svej Anně dojdúce dospělých let svých dvacet rýnských 
20 kr na hotově vyplatila. Kteréžto břemeno, když dům ten 
manželi Jacubovi Šavarovi oddává, taky on Jacub Šavara na sebe 
přijímá a ju švagrovú svú vyplatiti povinen bude. Tím spůsobem 
tehdy opáčený grunt i s těma na něm vězícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 25 zlm 20 gr alb k splacení při posudcích po  
2 zlm se jemu Jacubovi Šavarovi  za jeho vlastní, volný a 
dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu toho, jakož taky placení 
všelikých povinností pan Frantz Gatty a pan Joseph Svoboda 
S.R.S.V.a N. 
   Nota. Vdova po neb[ožtíku] Janovi Kargulíkovi v domě tom 
své svobodné obydlí až do smrti míti má.    
             f 505b 
Přípis Pavla Hrachovského 
 
   Leta Páně 1774 dne 17. Augusti za purgmistra pana Antonína 
Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jacub Šavara 
grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního za vlastní 
odevzdaný, z kteréhožto sestře manželky svej Anně 20 zlr 20 kr 
splatiti povinen byl, mimo toho vdovu po neb[ožtíku] Janovi 
Kargulíkovi v domě tom u sebe míti a jí svobodné bydlení až do 
smrti popříti se zavázal, takový nyní Pavlovi Hrachovskému 
očímovi svému za summu jedno sto patnáct rýnských dobrovolně 
jest odprodal a břemeno to vejš jmenované na grunt Nr 54 folio 
535 versa pagina sobě připsaný mající přenesl a grunt tento 
očistil. Podle toho vejš psanému Pavlovi Hrachovskému za 
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vlastní, volný a dědičný odevzdán s placením ostatní 
verunkovej summy 25 zlm 20 gr alb ročně po 2 zlm. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých povinností 
pan Petr Gruner a pan Ventzl Lánský S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Matúše Hlupíka 
 
   Leta Páně 1775 dne 29. měsíce ledna za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho majíce Pavel Hrachovský 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný, takový odprodal jest 
Matúšovi Hlupíkovi ze vším na něm od starodávna majícím právem 
za summu jedno sto dvacet jeden rýnský a 30 kr bez všelikej 
výminky. A poněvadž na gruntě tom verunkovej summy 25 zlm  
20 gr alb se vynacházejí k splacení po 2 zlm ročně. Pročež 
grunt ten se jemu Matúšovi Hlupík spolu i s těma opáčenýma 
verunkovýma penězi k splacení za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i jiných povinností p[an] 
Philip Dvořák a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
                 f 506a 
Přípis Šebastiana Hrbáča 
 
   Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce listopadu za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času dle po smrti 
neb[ožtíka] Matúše Hlupíka právně vzdělaného inventáře datto 
10. listopadu [1]786 mezi jinú majetností týž dům ut supra 
právně prošacován byl u přítomnosti Jozefa Hubky, Jana Hlupíka 
a Martina Kukala za summu trhovú dvě sta a deset rýnských. Aby 
ale sirotci, kdyby týž dům v skázu přišel, nijakej škody 
netrpěli, mezi tím ale s matkú svú po hoferství tahati se 
nemuseli, puštěn jest vejš jmenovanému Šebastianovi Hrbáčovi 
v tej summě za 210 zlr a on Šebastian Hrbáč, jenž sobě těch 
sirotků matku za manželku pojal, jakožto očím povinen bude 
z domu toho, to co matka dle inventáře svým dítkám po Matúšovi 
Hlupíkovi pozůstalým splatiti měla časem svým, když by 
dospělosti došly neb se provdaly a oženili, na hotovosti 
odvésti, totiž: 
   synovi svej manželky Janovi Hlupíkovi 20 zlr 50 kr  
1 3/5 hal, 
   dtto Václavovi 31 zlr 50 kr 1 3/5 den, 
   dceře Barboře 61 zlr 50 kr 1 3/5 hal, 
   dtto Anně 16 zlr 50 kr 1 3/5 hal, 
spolu všem 137 zlr 21 kr 2 2/5 hal, ostatních 112 zlr 38 kr  
1 3/5 hal manželka jeho Šebastiana Hrbáča Rosalia, matka 
jmenovaných sirotků, na tom domě k pohledávání míti bude. Když 
tehdy přitom on Šebastian Hrbáč hlavní verunkovú summu p[e]r 
25 zl mor[avských] 20 gr alb k splacení po 2 zl mor[avských] 
ročně na sebe přijal, 
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             f 506b 
grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu 
Šebastianovi Hrbáč za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Dvořák a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothek herauf haften 60 Fr 3 1/4 Kr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier 1mo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda. 
   Ittem haftet ob diesem Hause 39 fr Anton Koschwitzen 
Kapitalii, welcher hier 2do loco vorgemecket werden. 
   De sessione 18ten Aug[usti] [1]797. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[n]o [1]795 folio 43 
einverleibten Quittung sind diese 39 fr baar bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sessione 31te Dezembris 1801. Prat. 
   Imgleichen hat derselben die schuldige 60 fr 3 ¼ ut 
Quittung folio 70 p.v. in die Comuncassa bezahlt, welche hier 
gelöschet werden. 
   De sess[ione] 4te Maii [1]803. Prat. 
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             f 511a 
52 Grunth Mikoláše Krmelínského 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 17 nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svůj od 
Ondřeje Slaniny za summu 100 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha 
[15]93 vyplnil 48 R 15 gr. A tak ještě dopláceti zůstává 51 R 
15 gr, ty pokládati má po 5 R. 
   Ta summa náleží Ondřejovi Slaninovi. 
   Rukojmě za placení gruntu a povinností panských Jan Uhléř a 
Jan Sejkora R.S.N.      
 
   Letha [15]94 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních Ondřejovi Slaninovi 5 R. 
   Letha 1595 položil Mikoláš Krmelínský za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Ondřejovi Slaninovi 5 R. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Krmelínský Ondřejovi 
Krmelínský[mu] Slaninovi 5 R. 
 
   Leta 1597 Mikoláš Krmelínský prodal grunt svůj Václavovi 
Kalousovi za summu 100 R. Závdanku hned při odevzdávce 42 R, 
ten závdanek přijal Mikoláš Krmelínský, platiti má ostatek 
summy od leta [15]97 po 7 R až do vyplnění jí. 
             f 511b 
   Leta [15]97 položil Václav Kalousek purgkrechtních peněz 
7 R. 
   Z toho dáno Ondřejovi Slaninovi 5 R. 
   Mikolášovi Krmelínskýmu 2 R. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Kovář, Ondra Zámečník, Jiřík Zelinka, Matouš Podmanicský 
S.R.S.A.N. 
   Leta 1598 Václav Kalousek položil za grunt svůj 7 R. 
   Z toho vzal Ondra Slanina 5 R. 
   A Mikoláš Krmelínský 2 R. 
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav Kalousek za grunt svůj 7 R. 
   Z toho vzal Ondra Slanina 5 R. 
   A Mikuláš Krmelínský 2 R. 
   Jakož náleželo Mikulášovi Krmelínský[mu] na tomto gruntě 
summy 15 R 15 gr, takové peníze prodal obci předměstské za 
hotových 5 R 5 gr. A tak on na tom gruntě nic nemá. Jíti mají 
tejž obci od letha 1600 po 2 R a potom po 7 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil za 
grunt Václav Kalousek 7 R. 
   Z toho vzal Ondra Slanina 5 R a obec předměstská od 
Mikuláše Krmelínského koupených 2 R. 
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   Jakož náleželo na tomto podsedku Ondrovi Slaninovi předních 
peněz 16 R 15 gr, takové peníze Ondra Slanina Václavovi 
Kalouskovi z lásky pustil na ten spůsob, jestliže by kdy Pán 
Bůh nemoc na Ondru Slaninu dopustiti ráčil, aby jej Václav 
Kalousek opatroval. 
             f 512a  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav 
Kalousek prodal pro potřebu svou na tomto podsedku svém obci 
předměst[ské] summy 70 R za hotových 13 R, platiti má od letha 
ut s[upr]a po 7 R pod rukojemstvím prvnějším. 
   Téhož letha a za předního konšela položil Václav Kalousek 
obci předměstské 1 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a 
starší prodali podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi 
Kalouskovi Janovi Pišťákovi za summu 90 R. Závdanku dal 10 R, 
z toho přijali ouřad předměstskej peněz skoupených 9 R a 
Zuzanně Kalouskové i s sirotkem vydán, což na posledních 
penězích jim náleželo 1 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Balcar 
Karvinský, Jiřík Hejtman S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pišťák 
za grunt obci předměstské 7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Pišťák za g[runt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěn 
ten podsedek ut s[upr]a od pana ouředníka Janovi Pišťákovi na 
placení po 3 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pišťák 
prodal podsedek požár ut s[upr]a Janovi Klikavský[mu] za summu 
66 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánek, Jakub Bakovský, Šimon Suchánek, 
Daniel Skutecký S.R.S.A N. 
   Téhož letha 1608 ut s[upr]a položil Jan Klikavský za grunt 
obci předměstské 1 R.   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Klikavský za grunt obci předměstské 3 R. 
             f 512b 
   Téhož letha ut s[upr]a Jan Klikavský prodal podsedek ut 
s[upr]a Matějovi Kohoutovi kovářovi za summu 80 R. Závdanku 
jemu dal 18 R, ostatek platiti má od letha 1610 po 3 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský a Michal Forman S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj 
Kohout za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Matěj Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj 
Kohout za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj 
Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj 
Kohout za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Matěj 
Kohout položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj 
Kohout položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Kohout 
položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Kohout 
položil za grunt obci předměstské 3 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Matěj Kohout 
prodal ten grunt Janovi Klikavskému za summu 130 R. Závdanku 
při odevzdávce položil 30 R, ostatek plati[ti] má po 5 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Beneš Vlach a Ondra Zedník S.R.S.a N. 
   A jakož jest Matěj Kohout na tom gruntě peněz zaplacených i 
s vejdělkem (mimo přijetí těch 30 R) sobě náležitých měl 64 R, 
ty jest témuž Janovi Klikavskému za hotových 12 R 24 gr 
prodal. A tak Matěj Kohout tu již nic více jmíti nebude. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, 
ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán 
jest Jírovi Žákovi za summu 60 R bez závdanku, placení po 
vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti 
všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Nedojel a Jíra 
Glivický S.R.S.a N. 
             f 513a 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jíra Žáků položil 
ročních peněz za gr[unt] svůj k obci městské 1 R. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho nemohouc pro nemožnost svou Jíra Žákových 
povinnosti všelijaké jak J.H.Mti, tak obecní zbejvati, 
z jistej vůle a povolení urozeného a statečného rytíře pana 
Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství 
strážnického, roku 1645 ten grunth ut supra prodal jest 
Jakubovi Planickému za summu 60 R. Závdanku dal jemu 2 R, 
ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jakub Zhýbal a Prokop Vlášek S.R.S.a N.R. 
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   Pamět. 
   Jakož jest byl Jíra Žákových kus humna od grunthu ut supra 
postoupil Martinovi Mrázovi, naprotiv tomu Martin Mráz témuž 
Jírovi Žákových i budoucím držitelům grunthu jedny čtvrtní 
honce nad Písečnicemi slovou Mocholovské na časy budoucí a 
věčné daroval. 
 
   Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a tej rady po smrti Jakuba Planického prodán jest 
grunth nadepsaný Martinovi Fijalovi za summu 60 R bez 
závdanku, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a placení i povinnosti všelijaké 
Martin Karkulík a Jan Škřivánek SRSaNR. 
             f 513b 
   Leta Páně 1706 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a radních toho leta Martin Ochman maje sobě ten 
gr[unt] ut s[upra] od Martina Rožka za 10 zlr koupený, však 
neodevzdaný, takový odprodal zasej Janovi Volnému za 9 zlr 
hotových i z tú rolí, jak zápis nahoře ukazuje, k tomu 
gr[untu] patřící. A tak se mu ten gr[unt] v tej summě, jak 
nahoře stojí, připisuje, totiž v 60 zlm, placením ročně po  
2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Jan Hlubocký 
a Martin Hochmann SRSN. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času Jan Volný majíce 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti  
60 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z inými skrz tu 
uherskou rebelii na ruinu přišel, upúští se jemu třetí díl za 
vystavení, totiž 20 zlm, 
             f 514a 
a tak mu ještě k splacení zůstávati bude 40 zlm. Na kterúžto 
summu majíce na gruntě No 36 praetensi nomine uxoris jakožto 
dceru neb[ožtíka] Tomáše Svobody třetího dílu, totiž 5 zlm  
16 gr 4 den, převedl jest na grunt tento, a tak jemu se na 
hlavní summě, co obci spláceti měl, za zaplacené vypisuje  
25 zlm 16 gr 4 den, ostatních totiž 34 zlm 13 gr 3 den bude 
povinen platiti obci městskej na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1715 dne 9. Septembris za purgkmistrovství pana 
Pfilipa Černého a spoluradních jeho téhož času majíce Jan 
Volný grunt, kterýž již délejíc pro nemožnost svou držeti 
nemohl, tak takový jest Tomášovi Klimkovi kožušníkovi, který 
předtím ve Velkej na panství zdejším se zdržoval, podle 
dobrovolného domluvení za hotových 45 zl rejn[ských]  
27 ½ krejcarů, to jest i z jeho na témž gruntě vyplacením, 
totiž 25 zlm 16 gr 4 den rozuměti. A soukup zasej naprotiv 
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tomu ty jedny honce ke gruntu patřící, které zastavené jsou, 
sobě vypláceti bude, 
             f 514b 
item obci městskej ostatní, totiž 34 zlm 13 gr 3 den bude, jak 
nahoře stojí, povinen spláceti. A tak žádný vícej na tom 
gruntě co praetendirovati má aneb bude krom obce. Odevzdává se 
jemu Tomášovi Klimkovi za volný, svobodný a docela zaplacený. 
   Rukojmě jest postavil za opravu gruntu a vyplacení náležité 
povinnosti, totiž p[an] Carel Kayser a p[an] Jakub Studnický. 
Stalo se z povolením vrchnosti a u přítomnosti obouch stran 
dne a letha ut supra. 
   NB. Poněvadž grunt tento se zbořil a do gruntu rozválal, 
takže ho zas z místa staviti musí, pročež z ohledu toho na 
povinnosti z gruntu přicházející mimo roli na tři leta 
polhocení se nadepsanému Tomášovi Klimkovi uděluje, totiž za 
1715, 1716 a 1717. Act[um] dne 29. April 1716. 
             f 515a 
   Letha Páně 1724 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času Tomáš Klimek nechtíce gruntu 
ut supra delej držeti, takový prodal i s jednyma h[ony] roli 
v Padělkách vedle p[ana] Paravičína a Petra Tománka ležící a 
jednu zelničku čtvrtní na Písečnicách vedle pana Dašitského a 
vd[ovy] Bíteskej ležící Jiříkovi Slováčkovi, příchozímu 
z Novej Vsi, za hotových šedesáte rýnských. Kteréžto za 
vystavení, tou roli a tu zelničku se počítají, v summě ale 
hlavní verunkovej k obci městské patřící 34 zlm 13 gr 3 den 
alb, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po  
2 zlm. Kterýžto grunt dle jejich společnej smlúvy podle práva 
purgkrechtního se připisuje tomuž Jiříkovi Slováčkovi za 
vlastní, bez všelikých reštů, poněvadž kupec teprv povinnosti 
všeliké za rok 1725 k placení na sebe přijal a prodavač Klimek 
ještě za rok 1724 všechno zaplatiti povinen bude. Však 
poněvadž Tomáš Klimek v roku 1723 vyhořel, a proto spolu 
s jinýma polhocení užíti má, to polhocení, které za rok 1725 
přijde, Klimkovi náležeti bude a kupec bez všeho polhocení rok 
1725 zouplna 
             f 515b 
platiti bude. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Horný a p[an] Carel Šneller S.R.S.V a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1748 dne 11. března za purgmistra pana Ignatze 
Filipa a spoluradních ten čas přistoupila Maryna Slováčková 
nechtíce ten grunt ut supra delej držeti, takový pustila 
Matějovi synu svému na ten spůsob v 150 zlr, aby sestře svej 
Verunce a bratrovi Jozefovi každému per 50 zlr (na kterým oni 
spolem bydliti mají, což více spolu zrovnati nemohli) 
vyplatil. Kteréžto za vystavení přičítati se má, v summě ale 
hlavní verunkovej obci městskej patřící 34 zlm 13 gr 3 den  
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alb, kteréžto bude povinen platiti ročně per 2 zlr. Kterýžto 
grunt podle práva purgrechtního se připisuje tomuž Matějovi  
Slováčkovi za vlastní, bez všelikých reštů. Odevzdán jest jemu 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Matěj Paška. Stalo se u přítomnosti obúch stran 
anno et die ut supra.         f 516a 
   NB. Matka ale aby místo měla v tomž domně až do její smrti 
beze vší oplátky. 
 
Přípis domu Pavla Solaříka 
 
   Letha Páně 1754 dne 18ho Maii za purkmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních téhož času majíce Frantz Machálek tento 
grunt od vdovy Slováčkovej za svůj profrejmarčený a 
nepřipsaný, takový pro zniklý velké dluhy ex officio plus 
offerenti et melius solventi Pavlovi Solaříkovi za summu jedno 
sto dvaceti pět rýnsk[ých] odprodán jest, které peníze ad 
massam cridae hned složené a dluhy podle učiněnej classificaci 
zaplacené jsou. Pročeš nadjmenovaný grunt i s těma na něm 
podlužnýma verunkovýma penězi 34 zl mor[avských] 13 gr 3 den 
Pavlovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařské] 
contribuci, tak vrchnostenskej a mněstskej povinnosti pan 
Matěj Paška a pan Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
             f 516b 
Přípis Andrisovi Solaříkovi 
 
   Leta Páně 1775 dne 1. Octobris za purgmistra pana Antonína 
Košvic a spoluradních jeho toho času zemřúce držitel gruntu ut 
supra jmenovaný Pavel Solařík, pozůstalost jeho právně se 
poznamenala a rozdíly právní mezi pozůstalýma sirotky se 
učinily. Kdežto Andrisovi synovi jedinému grunt tento v summě 
jedno sto rýnských se prošacoval a přičtl, takže on Andris 
Solařík ostatním spoludědicom, a sice matce svej Maryně 7 zlr 
11 kr 1 ½ hal, sestře Maryně 10 zlr 11 kr 1 ½ hal, pak Rozáře 
18 zlr 56 kr 1 ½ hal k jejich podílům z domu tohoto dopláceti 
povinen býti má. Pročež nadjmenovaný grunt ze vším od 
starodávna majícím právem i s těma na něj podlužnýma 
verunkovýma penězi 34 zl mor[avských] 13 gr 3 den obci 
městskej k splacení po 2 zl mor[avských] ročně se jemu 
Andrisovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 84 fr 1 kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   De sessione 9te Septemb[ris] [1]797. Prat. 
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             f 521a 
53 Grunth Kašpara Vracovského 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 64 nadepsaný Kašpar koupil podsedek svůj od 
Pavla Žofky za summu 60 R. 
   Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
1593 zaplatil 12 R a ostatek 48 R dopláceti zůstává osobám 
níže psaným toto: 
   Item si[rotkům] n[ebožtíka] Jana Valače předních peněz  
29 R. 
   A starším předměstským 19 R. 
   Kderoužto summu platiti má od letha 1594 při Vánocích po  
5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské 
Mikuláš Krmelínskej, Jíra Štěrba a Petr Skarbině R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha 1595 položil Kašpar Vracovský za gunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 5 R. 
   Letha [15]96 položil položil Kašpar Vracovský za grunth 
svůj peněz purgkrechtních 5 R. 
             f 521b 
   Leta 1597 položil Kašpar Vracovský za grunt peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Leta 1598 položil Kašpar Vracovský za grunt svůj peněz 
ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sokola valače 5 R. Actum 
za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav Kubík na místě Kašpara Vracovského za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sokola valače 5 R. 
   Z těch obec předměstská přijala 2 R. 
   Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Kašparovi 
Vracovským, zráží sobě dílu svého na tomto podsedku summy 33 R 
22 ½ gr. Zůstává ještě dopláceti od leta 1600 po 5 R – 21 R  
7 ½ gr. 
   Z toho náleží obci předměstské 18 R. 
   Janovi Vracovskýmu a Jírovi bratru jeho též posledních 
peněz 3 R 7 ½ gr. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Zuzana 
Miškéřka i na místě Václava Kubíka muže svého prodala podsedek 
svůj Janovi Oldřichovskýmu za summu 60 R. Závdanku a peněz 
ročních položil 11 R, z toho vzala Zuzana Miškéřka 8 R a 
k obci předměstské koupených peněz 3 R, ostatek platiti má od 
letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pohanka, Jan Moravanský S.R.S.A N. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Oldřichovský za gr[unt] obci předm[ěstské] 5 R. 
 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan 
Oldřichovský prodal podsedek ut s[upr]a Danielovi Štefkovi za 
summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 16 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Petr Draksler a Šimon Suchánek 
S.R.S.N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Daniel Štefek za g[runt] obci předměstské 5 R. 
             f 522a  
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Danielovi Štefkovi, aby tento podsedek 
toliko po 4 R doplácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Štefek za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Štefek za grunt obci předměstské 4 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Daniel Štefek 
prodal podsedek svuoj Jiříkovi Hlučínskýmu za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od letha 1610 po  
4 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský, Jan Přerovský S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře jakož 
náleželo Danielovi Štefkovi na tomto podsedku posledních peněz 
vyplacených a vydělaných 24 R, takové peníze prodal Jiříkovi 
Hlučínskýmu za hotové 3 R 6 gr. A tak Daniel tu nic nemá. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hlučínský za gr[unt] 3 R. 
   Dáno obci předměstské z toho 2 R. 
   A Vácslav Kubík přijal, nápadník neb[ožtíka] Kašpara 
Vracovskýho, prvních peněz 1 R.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jiřík Hlučínský za g[runt] 4 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 3 R. 
   A Vácslav Kubík, nápadník n[ebožtíka] Kašpara Vracovského, 
peněz 1 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Hlučínský za gr[unt] 4 R. 
   Ty přijal Václav Kubík, nápad[ník] n[ebožtíka] Kašpara 
Vracovského. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Hlučínský za g[runt] 4 R. 
   Ty přijal Václav Kubík, nápad[ník] n[ebožtíka] Kašpara 
Vracovskýho. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Hlučínský za g[runt] Václavovi Kubíkovi nápadníku 4 R. 
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             f 522b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Hlučínský položil za gr[unt] Vácslavovi Kubíkovi 4 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Kubíkovi 4 R. 
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hlučínský prodal grunt svůj Janovi Šubartovi za 96 R. Závdanku 
dal jemu při odevzdávce 40 R, platiti má při posudcích po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Lukáš Mečíř a Beneš Vlach S.R.S.N. 
   Leta svrchu psaného Jan Šubart položil za grunt Václa[vovi] 
Kubíkovi 4 R. 
   Ty Václav Kubík přijal. Z toho zase povinen navrátiti, což 
převzal více nežli je[mu] náleželo 7 ½ gr.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Šubart 
položil za grunt Jiříkovi Hlučínskýmu 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy a spoluradních 
jeho Martin Mráz svrchu psaného gruntu požáru se jest ujal, a 
to tímto spůsobem: 
   Jakož byl jemu ten grunt ut s[upr]a po nebo[žce] Marianě, 
zůstalej vdově po nebo[žtíku] Jiříkovi Hlučínském, ten čas 
manželce jeho, nápadem se dostal a aby dáleji pustý 
nezůstával, z jistého poručení J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici 
etc., jmenovaný Martin Mráz toho požáru se ujmouc jej z gruntu 
vystavil. Kterýž se jemu odevzdává za volný, svobodný, 
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i 
obecní Jan Malenovský, Daniel Teyber, Pavel Nešporek a Václav 
Purgkrábek S.R.S.a N. 
             f 523a 
   Rozina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Mrázovi, 
majíc svrchu psaný grunth zouplna a docela zaplacený, žádnému 
v ničemž nezávadný, takový jest u přítomnosti pana Lorence 
Peypoldta, pana Matěje Žaluda, pana Jana Lazebníkového, pana 
Lorence Johna a pana Jiříka Pokorného spoluradních prodala i 
s jednou stodolou při témž gruntě vnově vystavenou panu Janovi 
Sušickému, ten čas purgkmistru města Strážnice, za summu  
150 R. Závdanku dal jí hned při odevzdávce na svrchu psanou 
summu 12 R, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu téhož grunthu i jiné povinnosti 
J.M. Páně a obecní pan Lorenc Peypoldt, pan Matěj Žalud a pan 
Lorenc John S.R.S.a N.R. Actum tu sobotu po Třech králích 
letha 1650. 
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   Leta Páně 1653 dne 1. Sept[embris] za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jan Sušický prodal jest 
podsedek svůj Jiříkovi Prostějovskému za summu 150 R. Závdanku 
dal jemu při odevzdávce 8 R a při vyjití roku má jemu dáti 
ještě 4 R, ostatek má platiti počnouc roku 1655 po 6 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti 
Jan Sušický a Václav Měšťánek S.R.S.a N. 
             f 523b 
Přípis Jana Ratibořského  
 
   Leta Páně 1761 za purgmistra p[ana] Johannese Bartlsmana a 
spoluradních toho času předstoupil Jan Ratibořský před 
počestnú radu přednášeje, že grunt ut supra zdědil po svém 
nebo[žtíku] otcovi Pavlovi Ratibořském a že takový nyní zase 
umínil prodat, poněvadž ale od počestnej rady jemu přednešeno 
jest, že jej prodat spěšej nemůže, dokavat sobě takový podle 
řádu purgrechtního připsat nedá. Podle toho aby v tom řád 
purgrechtní zachován byl, připisuje se mu ten grunt jakožto po 
otci zděděný za vlastní a dědičný, a sice podle toho, že on 
svej Bětě, po Mikulášovi Koledovi pozůstalej vdově, vyplatil 
díl, který jí neb[ožtík] bratr jejich Martin Ratibořský na tom 
domě byl poručil, ostatek jestli ona anebo kdo jiný na tom 
domě co pohledávati měl, do roka a do dne kupec se za to státi 
uvolil. Prodle toho připsán a odevzdán jest jemu tento grunt 
za vlastní a k prodeji svobodný, totiž Janovi Ratibořskému, u 
přítom- 
             f 524a 
nosti p[ana] purgmistra a deputirovaných radních p[ana] 
Christopha Mihatscha a p[ana] Jozefa Křižana. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Václavovi Tománkovi od Jana Ratibořského 
 
   Leta Páně 1761 dne 15. Decembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bartlsmanna a spoluradních toho času majíce Jan 
Ratibořský grunt ut supra podle předcházejícího zápisu sobě 
připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle prodal Václavovi 
Tománkovi za hotovú summu 94 zlr. K tomu ale sobě prodavač Jan 
Ratibořský vymínil své volné a bez úplatku svobodné obydlí pro 
sebe i svú manželku v tom domě anebo gruntě až do smrti, a 
sice v tej svědnice, která nad sklepem vystavená jest, a 
k tomu také vymínil sobě, aby mohl pro dvě krávy maštálku na 
dvě sahy zdéli a šíři v tom gruntě vystavěti a takové dvě 
krávy chovati právo měl. Kterýžto však chlév jako i taky to 
obydlí, kde bývati bude, na svůj vlastní náklad vystavěti a 
opravovati povinen býti má a se zavazuje, naprotiv tomu jestli 
by ještě jaký nápadník anebo sestra jeho na tom domě co 
praetendirovati chtěla aneb měla, za to 
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             f 524b 
kupec Václav Tománek státi se zavázal, a sice do dne a do roku 
podle práva. Ostatně domluvily se strany kupec a prodavač, že 
když by se společně při tom výminku znášeti nemohli, aby 
prodavačovi kupec 20 zlr za tu výminku zložiti povinen byl, 
však ne ledajak, jak by se kupec zdomníval, ale aby byly 
takové příčiny, které by právo za dostateční uznalo, že by 
taková vejminka cassirovaná býti mohla. V těch punctách 
odevzdává se ten grunt Václavovi Tománkovi za vlastní, volný a 
dědičný, povinnosti, které na tom gruntě zaseděné jsou, až do 
novýho roku 1762 zavazuje se prodavač zaplatit. 
   U přítomnosti obúch stran a svědkův p[ana] Christopha 
Alo[ise] Mihatsch a p[ana] Jozef Křižan. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
             f 525a 
Přípis Jury Stanislava 
 
   Leta Páně 1779 d[ne] 31ho měsíce Julii za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož neb[ožtík] 
Václav Tománek z poslední vůle svej nařídil, aby dům neb grunt 
tento prodán a z peněz zaň utržených předně dluh u pana Jozefa 
Křižana p[e]r 50 zlr zaplacen, ostatek pak coby vybejvalo pro 
4ro dítek svých zanecháno bylo. Podle toho taky grunt tenž na 
prodej puštěn i taky skutečně Jurovi Stanislavovi za summu 
jedno sto čtyricet rýnských odprodán byl, kdežto on Jura 
Stanislav ihned 24 zlr závdanku na hotově položil, ostatních 
pak 116 zlr nanejdýl do svatého Václava běžícího [1]779 roku 
zaopatřiti se zavázal. Aby ale vdova dokavad by živa byla 
s dítkama po hoferství se tahati nemusela, tehdy vymiňuje sobě 
společně s dítkama v tej nad sklepem vystavenej světnice, 
kterú s hospodářem na polovičné outraty opravovati povinna 
bude, svobodné bydlení až do smrti svej. Kdyby ale 
s hospodářem se snášeti nemohli a ona vdova jinam odtáhnúti by 
přinucena byla, držitel gruntu jí 20 zlr splatiti povinen býti 
má, k tomu bude mocti sobě 2 krávy a 2 ušípané držeti. Ostatně 
kupec na sebe přejímá tou od dávních časů dle zápisův 
předcházejících od roku 1655 na tomto gruntě ještě vězící 
verunkovú summu p[e]r 138 zlatých moravských k splacení po  
6 zl mor[avských] ročně. A tak připisuje se jemu Jurovi 
Stanislavovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
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             f 531a 
54 Grunth Jíry Štěrby 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých červenejch 
purgkrechtních v listu 206 nadepsaný Jíra podle vyplacení od 
nebožtí[ka] Jana Špaldy švagra svého, též po smrti Anny 
manželky jeho našlo se toho všeho do letha [15]90 z závdankem 
a penězi purkrechtními vyplaceného 68 R. 
   Kderážto spravedlnost po smrti Jana Špaldy na Annu manželku 
jeho připadla a ta Anna též jest prostředkem smrti s tohoto 
světa sešla, kderážto spravedlnost napřed psaná na vejš 
psaného Jíru Štěrbu bratra jejího připadla. 
   A ještě mimo těch 68 R ten Jíra dopláceti na kostel 
strážnickej od letha [15]91 zůstává 12 R. Na to položil-li 
jest co, má to ukázati. 
   I našlo se podle rejster kostelních, že jest těch 12 R 
takto vyplnil: letha 1591, letha 1592 při Vánocích za ty dvě 
líta položil 12 R. 
   A tak ten grunth již zouplna zaplatil. 
             f 531b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Štěrba 
prodal podsedek svůj Jakubovi Bakovskýmu za summu 100 R. 
Závdanku jemu dal 16 R a platiti má od letha 1600 po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Šebesta Bednář, Jan Macháčků, Mikuláš Hrbků 
S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jakub Bakovský Jírovi Štěrbovi 6 R.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Bakovský Jírovi Štěrbovi 6 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jakub Bakovský za gr[unt] Jírovi Štěrbovi 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Bakovský za g[runt] Jírovi Štěrbovi 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Bakovský za g[runt] Jírovi Štěrbovi 6 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jakub 
Bakovský prodal požár svrchu psaný Šimkovi Tesaři z Lubovic za 
summu 100 R, pustil jemu Jakub Bakovský, což na tom gruntě 
zaplaceného měl 43 R. A tak zuostává dopláceti mimo to ještě 
57 R, placením od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   Rukojmě Ondra Vojtek, Pavel Jikrnatý S.R.S.A N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Šimek Tesař Lubovský za g[runt] za rok 1610 Jírovi Štěrbovi  
2 R. 
   Zuostávají při právu, jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Štěrby. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek 
Tesař Lubovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 
2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Tesař Lubovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 
2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Šimek Tesař 
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R. 
             f 532a 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek 
Tesař prodal podsedek svůj Ondrovi Glivicskému za summu 100 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 16 R, platiti má ročně po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což Šimon na tom měl 
zaplaceného a od Jakuba Bakovského sobě puštěného, to jest 
Ondrovi všecko pustil. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Sýkora kolář a Valenta Soukeník SRSN. 
   Téhož leta za téhož ouřadu Ondra Glivický položil za ten 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Glivický položil za grunt peněz ročních na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Glivický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Štěrby 2 R. 
 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Glivický prodal grunt svůj Jírovi Branickému za 100 R. 
Závdanku dal Jíra Ondrovi při odevzdávce 18 R, platiti má 
ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což měl Ondra na 
tom gruntě zaplaceného, to jest všecko Jírovi Branickému 
pustil. 
   Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti 
panské i obecní Jíra Zaměstknal kovář a Jíra Sýkora SRSN. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Janovi Uhleříkovi za summu 100 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Tomáš Vsetínský a Vácslav Zelenka S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Uhleřík položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R. 
   Ty přijal p[an] Martin Jankho. 
   Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin 
Dočkal položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Štěrby  
2 R. 
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             f 532b 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních 
jeho Jan Svrčina pojmouce sobě vdovu pozůstalú po neb[ožtíku] 
Dočkalovi ujal grunt nadepsaný v tej summě ut s[upra], totiž 
za 100 R. Místo závdanku porazilo se jemu, co 1646 za 
purgkmistra Jana Slováčkova contribuci pro anticipando  
2 věd[ra] vína dal a tím vínem předal 3 R 4 gr 2 den, kteréž 
se jemu na gruntě poráží, totiž 3 R 4 gr 2 den, placení po  
2 R. Od[evzdán] za v[olné] a svo[bodné]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti Jíra 
Sedlický, Blažej Hradecký SRSaN. Ac[tum] 13. Januarii letha ut 
s[upra]. 
       Pusté 
 
   Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnickéhoa spoluradních jeho prodala jest grunth ut supra 
Mathysovi Klučkovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jakub Zhýbal a Jan Studenský SRSaNR. 
             f 533a 
   Letha Páně 1692 dne 26. Julii za purgkmistra Mikuláše Šaška 
a spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Jiříkovi 
Prostějovskému za summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný 
a svobodný. Poněvadž ale pustej jest ujal, tehdy se jemu za 
vystavení takovejho uráží 40 zlm a toliko 20 zlm jemu jak 
svrchu k vyplacení budou. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakejch povinností 
Mikuláš Rychlík a Matěj Saltzmann, oba radní S.R.S.V.a N. 
Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1715o dne 31o Julii za purgkmistrovství pana 
Pfilipa Černýho a spoluradních téhož času Jiřík Prostějovský 
majíce grunt ut supra, poněvadž takový délejíc držeti nemohl, 
prodal jest ho Václavovi Kratochvílovi příchodčímu za 
hotovejch totiž 12 zlr, které se jemu za vystavení počítají, 
ostatní 
             f 533b 
summu, totiž těch 40 zlm povinen bude platiti na letha při 
každých posudcích po 2 zlm, těch pak 20 zlm hnedky vskládá. 
Poněvadž pak on naddotčený Václav Kratochvíla vodjinud 
příchodší jest a předtím vší poddanosti prázen byl, dle od 
naší m[ilos]tivej vrchnosti nejmilostivěji nadaného 
privilegium de a[nno] 1709 zase vždy ten dům dosadí na své 
místo jiného hospodáře, opustiti a jinam se vodstěhovati ze 
vším svým mocti bude. Připovídá pak a na sebe bere Jiřík 
Prostějovský všechny jak staré, tak nové povinnosti, 
contributi za rok 1713 a 1714 náležitě vyplatiti. Připisuje a 
odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakejch povinností 
jest postavil, totiž pana Johannesa Bíteského, ten čas 
městskýho rychtáře, a p[ana] Jiříka Hrachovského spoluradního. 
Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 4. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
p[an] Václ[av] Kratochvíla ukúpený 
             f 534a 
od Jiříka Prostějovského, takový z svej dobrovolnej vůle 
profrejmarčil p[anu] Fridrichovi z Reingruben za grunt jeho 
v okršku městském Nro 20 a k tomu ještě p[an] Václ[av] 
Kratochvíla panu Reingrubrovi přidal 15 zlr. Pročež poněvadž 
na tom frejmarku obě strany dobrovolně přestaly, týž grunt se 
připisuje p[anu] Fridrichovi Reingruberovi za vlastní, 
splacením verunkovej summy, která na tomto gruntě jest 40 zlm, 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav 
Korotin a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 17. Julii za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka a spoluradních toho času dostanouce grunt ut supra 
p[an] Fridrich z Reingrueben frejmarkem, jak zápis nahoře 
ukazuje, prodal jej [z] svej dobrovolnej vůle Lorentzovi 
Benatskému, příchozímu z Litovle cihláři, za hotových 25 zlr. 
Kteréžto toliko za vystavení se počítají, grunt ale se 
připisuje v summě hlavní verunkovej 40 zlm, kterúžto bude 
povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se týž 
grunt jmenovanému Lorentzovi Benatskému za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. 
   Na contrib[uci] za rok 1719 zanechal p[an] Reingruber za 
ním 1 zlr a na služeb[níky] za 1718 21 kr a za 1719 21 kr, 
ostatek vše Lorentz Benatský platiti má i s tím, co za sebú 
zanechané má. 
             f 534b 
   Letha Páně 1726 dne 28. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra 
Lorentz Benatský delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodal zase Janovi Šavarovi za hotových třiceti dva rýnské. 
které za to vystavení se počítají. Pročež poněvadž Lorentz 
Benatský takové peníze dokonale k rukám svým přijal, tenž 
grunt se připisuje a odevzdává jmenovanému Janovi Šavarovi za 
vlastní, placením verunkovej summy jak předtím 40 zlm ročně 
při posudcích po 2 zlm, ostatně bez všelikých reštů až do  
30. Junii 1726, poněvadž až potudt Lorentz Benatský všechno 
zaplatil. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Johannes Kořínek a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
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Přípis Ondřeje Šavary 
 
   Letha Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních zdědil Ondřej Šavara 
po svým neb[ožtíku] otcovi Janu Šavarovi 
             f 535a 
předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem ex 
testamento a vyplatil z něho svej sestře třicet rejnsk[ých]. 
Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje 
a odevzdává. Stalo se dne a roku, jak vejš stojí. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef 
Heissig. 
 
Přípis domu Doroty ovdovělej Šavarky 
 
   Leta Páně 1774 dne 13ho Augusti za purgmistra pana Antonína 
Košvic a spoluradních jeho toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Ondřeje Šavary pro nedospělost sirotků majetnost 
pořadně inventirovaná a mezi pozůstalé sirotky právně 
rozvržená jest, dle takového rozvržení dům pozůstalá vdova po 
něm neb[ožtíku] Ondřejovi Šavarovi Dorota v summě 150 zlr na 
sebe potáhla mimo jiných 100 zlr 56 kr vynášejících věcí. Na 
kteroužto summu těch dvouch post 250 zlr 56 kr vynášející, 
poněvadž tejž vdovy podíl nejvíc toliko 89 zlr 44 2/7 kr 
obsahuje, ostatní zvyšku summy p[e]r 161 zlr 5/7 kr nápadníkům 
dle inventáře d[e] d[ato] 2ho Martii [1]773 vyplatiti povinna 
bude. Podle čehož dům ten v opáčenej summě se jí vdově Dorotě 
Šavarce i s těma na něm 
             f 535b 
vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm, které při posudcích 
po 2 zlm spláceti se mají, za její vlastní, volný a dědičný 
tímto se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých povinností 
pan Petr Gruner a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jacuba Šavary 
 
   Leta Páně 1774 dne 17. Aug[usti] za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních toho času majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Ondřejovi Šavarovi, grunt ut 
supra v summě 150 zlr dílem titulo haereditatis a dílem 
reluitionis sobě právně připsaný a odevzdaný, takový nemohouce 
delej držeti a opravovati z svej čistej vůle pustila jej 
synovi svému nejstaršímu Jacubovi Šavarovi s tímto 
následujícím spůsobem v summě těch 150 zlr, jak ona jej 
přijala. Však ale on Jacub Šavara povinen býti má a dobrovolně 
se uvolil předně pro vdovu  Dorotu, matku svú, nyní za Pavla 
Hrachovského provdalú, v tom domě svobodné bydlení i s dítkama  
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jejíma bez odporu kdykoliv zapotřebí by bylo vykázati, za 
kteréžto místo neb svobodný quartier ona vdova a respective 
matka jeho Dorota jemu z tej summy 150 zlr dvacet rýnských 
upúští, byť by ona túž výminku potřebovala neb ne. A podle 
toho on Jacub Šavara toliko ze 130 zlr práv býti má a bude, 
kteréžto vyplatí tymto nasledujícím, totiž: 
   Janovi bratrovi svému 30 zlr 12 kr, 
   Ondřejovi 38 zlr 44 kr, 
   Jozefovi 42 zlr 44 kr, 
   Kači 14 zlr 44 kr 
   a vdově matce svej Dorotě ostatních 3 zlr 36 kr 
                                      spolu ut supra 130 zlr. 
             f 536a 
Matka ale ostatní dle inventáře vystavené dluhy sama vybývati 
a upokojiti musí. Podle toho grunt ten se jemu Jacubovi 
Šavarovi za jeho vlastní, volný i dědičný s břemenem 
verunkovej summy 40 zl mor[avských] splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
povinností pan Petr Gruner a p[an] Vencl Lánský S.R.S.V.a N. 
 
   An diesem dem Schuldner grundbucherlich zugeschriebenen 
Hauß hat die Stadt Straßnitzer Gemeind-Casse 331 fr primo loco 
versicheret. 
   Straßnitz dem 10ten Januer [1]795. 
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             f 541a 
55 Grunth Matěje Lenocha 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch červených 
purgkrechtních v listu 84 nadepsaný Matěj Lenoch koupil jest 
podsedek po nebožt[íku] Petrovi Masaři zůstalým za summu 60 R. 
   Závdanku položil Žofce po nebožt[íku] Petrovi Masaři 
zůstalej, totiž manželce 6 R a ostatek 54 R dopláceti má 
nadepsané Žofce letha 1594 při Vánocích po 5 R až do vyplnění 
tej summy. 
   Rukojmě za grunth Jíra Ječmének kovář a Jakub Kolář 
S.R.S.N.       
 
   Letha [15]94 položil Matěj nahoře psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních Žovce napřed psaný 5 R. 
   Letha [15]95 položil Matěj Lenoch za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Žofce nadepsané 5 R. 
   Letha [15]96 položil Matěj Lenoch za grunth Žovce nadepsané 
5 R. 
   Leta [15]97 položil Matěj Lenoch za grunt Žovce nadepsané  
5 R.  
   Leta 1598 položil Matěj Lenoch za grunt svůj nadepsané 
Žovce 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Matěj Lenoch za grunt svůj nadepsané Žovce 5 R. 
             f 541b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Matěj Lenoch Žofce Masařce za grunt 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Matěj Lenoch Žofce Masařce 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Matěj Lenoch za g[runt] Žofce 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Matěj Lenoch zasedělých peněz za grunt Žofce 9 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matěj Lenoch prodal 
podsedek ut s[upr]a Benešovi Vlachovi za summu 80 R. Závdanku 
jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kolář, Antonín Vlach S.R.S.N.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Beneš 
Vlach Žofce 5 R. 
   Jakož jest týž Beneš Vlach za tenž podsedek svůj dopláceti 
zůstával summy 65 R, ty jest od nápadníků nebošky Anežky, 
pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Matějovi Lenochovi (jakž na to 
vysvědčení od rychtáře přísežnýho městečka Kunovic pod pečetí 
téhož městečka ukázal) za hotových 8 R skoupil. A tak tenž 
Beneš Vlach grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. Act[um] 
při posudku letha 1608. 
        Pustý 
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   Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového Beneš 
Vlach prodal ten podsedek Jiříkovi Branickému za summu 100 R. 
Závdanku dal jemu 10 R, ostatek summy platiti má po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Pavel Hepnar a Jan Uhleřík S.R.S.a N. 
             f 542a 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jiřík Branický 
prodal ten podsedek Pavlovi Hepnarovi za summu 103 R. Závdanku 
dal jemu 13 R, ostatek summy platiti má ročně po 5 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Jíra Branický a Jíra Sedlinský S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purgmistra ut s[upr]a Pavel Hepnar položil za 
grunth svůj Benešovi Vlachovi peněz ročních 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Hepnar 
položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi peněz ročních 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Hepnar 
položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 3 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hepnar 
položil za grunt Benešovi Vlachovi 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hepnar 
položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Hepnar 
položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 2 R, kteréž i přijal. 
   A tak ještě témuž Vlachovi nebo Janovi Poláškovi, kterýžto 
pozůstalú vdovu po něm za manželku pojal, náležeti bude 77 R. 
 
   L[eta] 1667 [dne] 7. Augusti Danihel Hoffman z předměstí 
strážnického pojmouce sobě manželku po Pavlovi Hepnarovi, po 
smrti její zdědil jest podsedek po ní blíž brány Veselskej i 
s tím, cokoliv Pavel Hepnar na něm zaplaceného měl. Takový 
nemohouce contrib[uci] i jinších povinností pro nemožnost svou 
zbývati, prodal jej Ondřejovi Železo hrnčíři na ten spousob, 
jak Pavel Hepnar koupený měl za summu 103 zlm. Závdanku dal  
1 zlm, kteréžto jsou poražené na contrib[uci], povinnej 
Daňkovi Hepnarovi, platiti jej povinen bude při posudcích 
ročních po 2 zlm. Takové peníze cokoliv zaplaceného má na rešt 
dáňku contrib[uční] jeho porážeti se budú, placení k obci 
města Strážnice. 
   Rukoj[mě] p[an] Michael Reguli, p[an] Jan Dvořák. 
             f 542b 
   Letha Páně 1677 dne 4. Junii za purgkmistra Václav Kneyzle 
a spoluradních jeho zůstávajíce na gruntě ut supra Jura 
Čečatka, ačkoliv jej sobě připsaného neměl, nemohouce jak 
cont[tribuci] J.Mti cís[ařské], taky všeliké povinnosti panské 
pro nemožnost a sešlost věku svého zapravovati, takový jest 
dobrovolně pustil vejš jmenovaný grunt Matějovi Hanákovi za 
summu 103 zlm bez závdanku, placením ročně při každých 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jan Havlíček, 
Matúš Jojka S.R.S.a neroz[dílnou]. 
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   Letha 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho jakož po časích rebelantských 
v roku 1683 všechen grunt ut s[upra] zruinirovaný a spálený 
[se] stal, tak aby povinnosti c[ísařské], p[anské] i obecní 
nehynuly, puštěn jest od J[ejich] O[patrnosti] p[ánů], aby 
grunt zveleben býti mohl, Martinovi Kmínkovi z upuštěním na 
vystavení 13 zlm [za] 90 zlm bez závdanku, placením ročně po  
2 zlm k obci m[ěsta] Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti c[ísařské], p[anské] i 
obecní zbejvání S.R.S.N. Jiřík Pelhřimovský a Ondřej Čech dne 
a leta ut s[upra]. 
             f 543a 
   Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času připadnúce ten grunt ut supra 
od Martina Kmínka pastorkovi jeho Matějovi Sochorovi, který 
sobě jej připsaného neměl, a od jmenovaného Matěja Sochora 
pozůstalej vdovy Anny dostal jej Jiřík Vsetínský, který 
podobně sobě připsaného neměl, až po smrti nadepsaného Jiříka 
Vsetínského pozůstalý po něm syn Václav Vsetínský jej zdědil. 
Aby v tom řád městský zachován byl, k tomu přidržen jest, aby 
jej sobě připsat dal, pročež se jemu nyní připisuje v tej 
summě, jak jej Martin Kmínek měl, totiž 90 zlm. Však nic meněj 
že tenž grunt spolu z jinými skrz tu nešťasnú rebelii na ruinu 
vyšel, s tej summy se jemu třetí díl upúští, totižto 30 zlm. A 
k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci 
městskej 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti obci 
             f 543b 
městskej na letha, totiž 59 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
p[an] Jan Hlubocký a Martin Šimků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
 
Přípis Frantze Antoše 
 
   Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času ohlásil nahoře psaný 
Frantz Antoš, kterak on ten ze svou manželkou zděděný půl domu 
Martinovi Solaříkovi za summu 60 zlr odprodal. Poněvadž ale 
toho půl domu právně připsaného neměl, pročeš se jemu tuto i 
s tyma obci mněské podlužnýma verunky p[e]r 59 zlr při 
posudcích ročně [po] 2 zlm za jeho vlastní připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové toho p[an] Franc Gatty a p[an] Ignác Košvic. Stalo 
se dne a roku ut supra. 
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Přípis Martina Solaříka 
 
   Leta Páně [1]771 dne 19. Janu[arii] za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času ohlásil nahoře psaný 
Martin Solařík, kterak on půl domu od Frantze Antoša za summu 
60 zlr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu toho půl domu právně 
připsáno bylo. Na kteroušto uctivou žádost se jemu Martinovi 
Solaříkovi spolu s tyma na tom domě mněské obci podlužnýma 
verunky p[e]r 59 zlr při posudcích ročně po 2 zlm za jeho 
vlastní připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho p[an] Joseph Svoboda a p[an] Petr Gruner. 
stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Antonína Duraye 
 
   Leta Páně 1786 dne 12. April[is] za purgmistra pana 
Františka Gattyho a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní držitel gruntu ut supra Martin Solařík a tu přednesl, 
kterak ten grunt svůj Antonínovi Durayovi z dobrej a čistej 
vůle svej za summu tři sta osumnácte rýnských jest odprodal 
             f 544b 
a túž summu k rukám svým dokonale přijal, pročež taky by jemu 
pořadně odevzdán byl, uctivě žádal. Podle toho grunt tento se 
jemu Antonínovi Durayovi i s těma na tom domě k obci městskej 
podlužnýma verunky p[e]r padesáte devět rýnských moravských 
ročně po 2 zlm k splacení za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
řádu purgrechtního tímto připisuje a odevzdává. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko královských 
i jiných povinností pan Ignatz Košvitz a pan Johann Tyml 
S.R.S.V.a N. 
 
No Imo 
Copia 
   Zum Beschied der innliegende Kauf Brief, wird von 
Amtsweegen in die Stadtische Bücher einzuverleiben 
verwilliget. 
   Beschlossen Schloß Straßnitz den 27. Feb[ruarii] [1]788. 
   Franz Ant. Beinhl. 
 
Přípis domu Jozefa Svobody 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezrušitedlný contract a prodej mezi Antonínem Durayem jakožto 
prodavačem stranou jednou, pak Jozefem Svobodou jakožto 
kupujícím stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu 
prodaného domu, a to takto: 
   Předně prodává Antoní Duray od sebe a 
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dědiců a potomkův svých jeden na předměstí od Veselskej brány 
po Nrem 439 et 440 dům, z jednej strany podle Tomáša Píže, pak 
Jacuba Šavary stojící, ze vším tím, co buď v zemi upevněné 
aneb hřebíkem přiražené se vynachází, i s tou k témuž domu 
patřící zelničkou vedle Jiříka Klaudy a Václ[ava] Krejčího 
ležící, Jozefovi Svobodovi za summu tři sta rejnskejch, kterou 
kupní summu on kupec prodavačovi hned po přípisu k rukám 
odevzdat přislibuje. 
   Za druhé zanechává sobě prodavač Antonín Duray na 3 roky 
v přední světnici vejminku, pakli by ale v tej vejmince 3 roky 
zouplna nevybyl, on kupec Jozef Svoboda prodavačovi, třebas by 
s těch 3ech roků jenom půl roku chybovalo, pět rejnskejch 
k rukám připočítati se zavázal. 
   Posledně a za třetí obě strany odříkajou se všech právních 
vejminek, jak by koliv jmenované býti mohly. Vše věrně a 
bezelstně. 
   Povolujíce se od stránky prodavača, aby ten kup do knih 
městských, tu kde náleží, vepsaný býti mohl. 
   S tím tehdy když kup a prodej tento u přítomnosti Pavla 
Machálka a Jiříka Klaudy jakožto dožá- 
             f 545b 
daných svědků dokonalý a za slušný, z čistej dobrej vůle 
Jozefa Svobody a Antonína Duraya pochází, grunt tento se jemu 
Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu 
gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává. 
   V městě Strážnici dne 23ho Februarii [1]788. 
 
   Peněz verunkových ku městu Strážnici patřících po 2 zlr 
ročně k splacení 59 zlr moravských se vynachází. 
   Dvořák gruntovní. 
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56 Grunth Eliáše Vodičky 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu kněh starých červenejch 
purgkrechtních v listu 198 nadepsaný Eliáš Vodička koupil 
podsedek svůj od Davida Labry za 100 R. 
   Na kderýž jest do letha [15]93 vyplnil 66 R 15 gr a ještě 
za týž podsedek svůj dopláceti zůstává obci předměstskej 
strážnickej 33 R 15 gr. Ty všecky sou vyšlé a za ním zadržalé 
zůstávají. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jan Uhléřů, Matěj Tuček kožišník, Urban Bednář R.S.A.N.    
         
   Letha [15]94 položil Eliáš Vodička za grunth peněz 
purgkrechtních zadržalejch obci předměstské 20 R. 
 
   Letha 1595 ten nahoře psaný Eliáš Vodička umřel, ten nahoře 
psaný grunth jest prodán se čtvrtí roli osetí a z jedním 
vinohradem v Žerotíně Kateřině, pozůstalé manželce po témž 
nebožt[íku] Eliášovi Vodičkovi, za summu 280 R. 
   Na kteroužto summu sobě místo závdanku díl svůj, což jí 
náleželo, porazila 73 R 18 gr a tak ještě dopláceti zůstává od 
letha [15]96 při Vánocích po 12 R pořadně 206 R 12 gr. 
             f 551b 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
zejména tito: Jan Uhléř, Jan Sýkora, Daniel Mazánků, Šebesta 
Bednář S.R.S.N.  
   Letha [15]96 položil Matouš Kovář na místě manželky své 
peněz za statek svůj 12 R. 
   Téhož letha položil Matouš Kovář obci na dluh jejich 6 R. 
   Na tom podsedku náleží obci předměstské, kteréž Matouš 
Kovář na místě manželky své dopláceti má 7 ½ R. 
   Na to jest položil leta [15]97 Matouš Kovář 4 R. 
   Téhož leta [15]97 položil za statek n[ebožtíka] Eliáše 
Vodičky 12 R.   
   Leta 1598 položil Matouš Kovář za grunt a statek svůj 
s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R. 
   Též on položil obci předměstské zadržalejch ostatních peněz 
3 ½ R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Matouš Kovář za grunt a statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] 
Eliáše Vodičky 12 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Matouš Kovář za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky  
12 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Matouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 
12 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Mathouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 
12 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Mathouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše 
Vodičky 12 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Matouš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše 
Vodičky 12 R. 
             f 552a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Thobiáš Krs prodal podsedek svůj zaplacený Jírovi Foltýnovi za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od 
letha 1604 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Bednář, Martin Foltýnů, Jakub Kolář, Thobiáš 
Krs S.R.S.A N.   
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Foltýn za g[runt] Tobiášovi Krsovi 6 R. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] 
Jírovi Foltýnovi, Ondrovi Vojtkovi za summu 30 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Vsetínský a Michal Forman S.R.S.A N.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, 
nápadnici neb[ožtíka] Thobiáše Krsa 2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Ondra 
Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici 
n[ebožtíka] Thobiáše Krsa 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, 
nápadnici neb[ožtíka] Thobiáše Krsa 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře z jistým 
dovolením J.M. Páně Ondra Vojtek odprodal od podsedku svého 
p[anu] Jindřichovi Flancovi kus místa, tak aby mohl mohl volně 
a svobodně jakž p[an] Jindřich Flanc, tak i budoucí potomci 
jeho a držitelé dvoru jezditi bez překážky budoucích držitelův 
toho podsedku, nyní i na časy budoucí, za hotových 7 R. Kteréž 
Ondra Vojtek od p[ana] Jindřicha Flance zouplna a docela 
přijal a ten vejjezd za volnej a svobodnej odevzdal. 
   Téhož letha za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra 
Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici 
n[ebožtíka] Thobiáše Krsa 2 R. 
             f 542b 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra 
Vojtek za g[runt] Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici 
n[ebožtíka] Tobiáše Krsa 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra 
Vojtek Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápad[nici] n[ebožtíka] 
Tobiáše ut s[upr]a 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Ondra 
Vojtek položil Anně, manželce Lukáše Koželuha 2 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Vojtek položil Anně, manželce Lukáše Koželuha 2 R. 
    
   Téhož letha za téhož ouřadu Ondra Vojtek prodal podsedek 
svůj Valentovi Soukeníkovi za summu 40 R. Zavdal jemu 9 R, 
platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jíra Sýkora kolář a Ondra Glivický SRSN. 
   A což Ondra Vojtek na tom gruntě zaplaceného měl, to jest 
Valentovi Soukeníkovi pustil. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Soukeník položil Anně, manželce Lukáše Vaňkového, kteréž jest 
přijala, totiž 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Soukeník položil Anně, manželce Lukáše Vaňkového 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka s povolením J.M. 
vysoce urozeného pana pana Františka Magni, S[va]té římské 
říše hraběte na Strážnici etc., ten grunt ut s[upr]a požár 
prodán jest Kašparovi Řehořovému za summu 40 R bez závdanku, 
placením po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a  povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Kašpar Pukač a Vítek Tesař 
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
ujdouc Kašpar Řehořův z gruntův JHM, tehdy zase jest grunt ut 
s[upr]a 
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prodán Janovi Švrčinovi, aby pustý nezůstával, za summu 50 R 
bez závdanku, placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
Jiřík Skočdopole a Martin Pospíšil SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 22. Januarii za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut 
supra Jakub Saňa v roku 1714 na jaro a vystavíc jej z holého 
místa, takový až posavad připsaný nemajíc prodal jest 
Antonínovi Klaudovi za hotových 19 zlr, kteréžto toliko za 
vystavení se počítají. Pročež grunt ten se jemu připisuje a 
odevzdává, placením ostatku verunkovej summy 50 zlm obci 
městskej po 2 zlm ročně při posudcích. Odevzdán jest jemu za 
volný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Ventzl Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. Na contrib[uci] za 
rok 1718 Antonín Klauda 45 kr a Jakub Saňa 1 zlr 15 kr, když 
rozšacovaná bude, platiti povinen bude. 
             f 553b 
   Leta Páně 1732 dne 7. Julii za purgmistra pana Andrisa 
Weinera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Antonín 
Klauda, takový z svej dobrovolnej vůle pro vyplacení všelikých 
zasezelých reštů contribučenských a městských Jiříkovi 
Zajíčkovi za hotových čtyřicet rýnských a v summě verunkových 
peněz jak předtím 50 zlm, placením těch verunků obci městskej 
ročně po 2 zlm, kteréžto peníze 40 zlr Jiří Zajíček náležitě 
složil a obráceny jsú všechny na zaplacení reštův 
contribučenských a městských. Pročež se nyní připisuje a 
odevzdává grunt ten Jiříkovi Zajíčkovi za vlastní, bez 
všelikých reštů až do 30. Junii zasedělých, poněvadž on kupec 
teprv od 1. Julii 1732 povinnosti z něho platiti začne. 
Odevzdán jest jemu dle řádu purgkrechtního. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Pavel Rumíšek 
a Jiří Najman S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran 
dne a letha ut supra. 
             f 554a 
Sub Nro 442 
Přípis domu Tomášovi Pížovi 
 
   Leta Páně 1771 dne 24. Augusti za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnost 
radu na dům radní Frantz Zajíček a ohlásil uctivě žádajíc, 
poněvadž on tenžto grunt po svém neb[ožtíku] otci Jiříkovi 
Zajíčkovi zdědil a právně sobě připsaný neměl, na jehošto 
uctivú žádost se jemu nyní v přípis uvádí. On ale takový grunt 
Tomášovi Pížovi za summu sedmdesát pět rýnských odprodal, 
pročež se jemu Tomášovi Pížovi tenž grunt za jeho vlastní, 
volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císař[sko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] 
Vencl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
             f 554b 
Přípis domu Frantze Zajíčka koupeného a právně vyšacovaného 
půl domu sub Nro 442 
 
   Leta Páně 1771 dne 6. Novembris za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnú radu 
nahoře psaný Frantz Zajíček a uctivě žádal, aby jemu ten po 
neboš[tíku] Martinovi Kudlíkovi pozůstalý a v domě radním plus 
offerendo et solvendo vylicitirovaného půl domu p[e]r 58 zlr  
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právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost se jemu 
Frantzovi Zajíčkovi toho půl domu připisuje a odevzdává, však 
povinnosti jak cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a 
mněstský polovitz ze svým společníkem platiti povinen bude. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] pan 
Johannes Wainer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
             f 555a 
Přípis Tomáše Píže 
 
   Leta Páně 1778 dne 26ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce vejš 
jmenovaný Tomáš Píža grunt ut supra s Francem Zajíčkem každý 
polovičně připsaný, po smrti společníka France Zajíčka tenž 
Tomáš Píža o to se s pozůstalú vdovú po Fr[ancovi] Zajíčkovi 
dobrovolně zjednal a domluvil, aby ona polovicu svou tohož 
gruntu jemu odprodala. I jsouce ona vdova Alžběta Zajíčková 
pro všeliké po svém manželi pozůstalé dluhy k tomu přinucena 
stranú jednú, pak za příčinú že podle snešení počestnej 
městskej rady všechny takové polovičně zaprodané grunty 
všemožným spůsobem na jednoho hospodáře a držitele gruntu 
stažené a za vlastní připsané býti mají stranú druhú, podle 
toho tomuž Tomášovi Pížovi opáčenou polovicu gruntu za summu 
65 zlr jest postoupila a peníze na zaplacení dluhův podle 
inventáře právního odevzdala. A tak odevzdává se často 
jmenovanému Tomášovi Pížovi celý vespolek stažený grunt 
v summě jedno sto čtyriceti rýnských za jeho vlastní, volný a 
dědičný i docela zaplacený s tím právem, jak jej předkové jeho 
užívali neb užívati mohli. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Frantz Gatty a p[an] Pavel Paravičiny S.R.S.V.a N. 
   Summy verunkovej na tomto gruntě se vynachází 50 zlm po  
2 zlm ročně k splacení. 
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             f 561a 
57 Grunth Petra Skarvině 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 52 nadepsaný Petr koupil podsedek svuoj od 
Jana Poláka za summu 42 R. 
   Na kderejž jest letha [15]94 položil závdanku 6 R a 
ostatek, totiž 36 R, pokládati má počnouc od letha 1595 až do 
vyplnění tej summy po 3 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item sirotkům Kašpara Koželuha náleží 15 R. Ty jim jíti 
mají od letha [15]95 po 3 R. 
   Též posledních peněz Jankovi Polákovi jinak Řehořovi 
Žabkovi 21 R. Ty jemu jíti mají od letha 1600 po 3 R. 
   Rukojmě za placení gruntu a povinností panských Řehoř 
Zkarvině a Petr Drechsler S.R.S.A.N. 
   Z toho gruntu nemá se platiti až letha [15]95.  
        
   Letha [15]95 položil položil Petr Skarvině za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]96 jakož jest Jankovi Polákovi jinak Žabkovi na 
tom gruntě náleželo 21 R, i budouce tenž Polák Martinovi 
Kováři dlužen 17 R, za takových 17 R jemu těch 21 R tímto 
zápisem odvedl. Kteréž se témuž Martinovi Kováři podle nahoře 
psaného zápisu vyplniti mají. 
             f 561b 
   Letha [15]96 položil Petr Skarby(!) za grunth 3 R. 
   Leta [15]97 položil Petr Skarby za grunt 3 R. 
   Leta [15]98 položil Petr z Karvině s[irotkům] n[ebožtíka] 
Kašpara Koželuha za grunt svůj 3 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán 
grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Petrovi z Karvině Jírovi 
z Karvině bratru jeho za summu 42 R bez závdanku, protože 
sirotky malý má při sobě chovati a je opatrovati do zrostu 
jejich, platiti má od leta [15]99 po 3 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu grun[tu] a povinnosti J.M. Páně 
Petr Kašparů, Tomáš Vsetínský S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Kašpara Koželuha 3 R. 
   Martinovi Kováři odkázaných od Jana Poláka 21 R 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Petra z Karvině na posledních 
penězích 18 R. 
   Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
z Karvině za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 
ročních peněz ost[atních] 3 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
s Karvině na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 3 R. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra z Karvině na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R. 
Sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jíra 
z Karvině prodal podsedek ut s[upr]a Šimkovi Kunčickýmu za 
summu 42 R. Závdanku je[mu] dal 7 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Jan Pohunek, Petr Ostravský S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a. 
   Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
             f 562a  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Šimek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Kováře 2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Šimek 
Kunčický za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstskej s poručení pana ouředníka prodán podsedek ut 
s[upr]a, na kterýmž Šimek Kunčický bejval, a což na něm 
zaplaceného měl, od toho upustil, Janovi Žabkovi za summu 15 R 
bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za 
volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Blažek Třebeslavský, Martin Sládků S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Žabka 
položil za grunth sirotkám Martina Kováře 1 R. 
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka 
položil za grunt sirotkům Martina Kováře 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka 
položil za grunt sirotkům Martina Kováře 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth požár Martinovi Pospíšilovi za summu 20 R bez závdanku 
a platiti jej má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Jíra Sedlický a Jan Bobek S.R.S.N. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1726 dne 21. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce Martin Formánek 
příchozí grunt ut supra z holého místa v roku 1723 při času  
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svatého Jana, takový nedadúc sobě připsati prodal zase 
Bernardovi Solaříkovi za 13 zlr v roku 1725 při Novém roce. 
Pročež poněvadž ani ten až posavad připsaného neměl, nyní se 
mu připisuje a odevzdává za 
             f 562b    
vlastní dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1726 dne 21. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra 
Bernard Solařík delej držeti, takový [z] svej dobrovolnej vůle 
prodal zase Janovi Pavlíkovi za hotových 11 zlr 54 kr, 
kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež odevzdán jest 
jemu týž grunt za vlastní v summě verunkovej, jak předtím byl, 
v 42 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích 
obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne 
a letha ut supra. 
   Notand[um]. Polhocení z toho gruntu vychází dne 30. Junii 
1726 roku. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Mičky 
 
   Leta Páně 1781 dne 29ho máje za purgmistra toho času pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních jeho jakož po neb[ožtíku] 
Janovi Pavlíkovi grunt ut supra syn pozůstalý Jozef Pavlík 
dědičně jest podosáhl a mnohé leta v držení mněl, takový 
             f 563a 
nedajíce sobě právně odevzdati odporučil jej prostředkem 
testamentu manželce svej Kateřině rozenej Hrabcovej tím 
spůsobem, aby ona s ním dle libosti svej jednati mohla. Když 
pak ona jmenovaná vdova grunt ten držeti, jej opravovati a 
z něho všeliké královské a mněstské povinnosti a břemena 
snášeti sobě netrúfala, odprodala jej (ačkoliv nepřipsaný) 
Martinovi Mičkovi zeťovi svému z čistej a svobodnej vůle svej 
za summu jedno sto deset rýnských. Kdežto kupec k tomu taky 
summu verunkových peněz p[e]r 42 zlm po 2 zlm ročně obci 
mněstskej k splacení na sebe přijal a vedle připojenej domluvy 
se zavázal, že vdovu až do smrti jestli by se neprovdala v tom 
koupeném domě v hoferství míti a pro 1 krávu, pak 1 s.v. 
ušípané místo popříti bez ouplatku. Kdyby ale přes čas ona 
vdova s hospodářem srovnávati se nemohla a pryč vytahnúti 
chtěla, neb ji hospodář u sebe z příčin důležitých držeti 
nechtěl, v tom příběhu (však ne kdyby se provdala, kdežto i 
tak žádnému nic vynahradit povinen není) jí vdově 50 zlr 
hotových peněz spláceti se uvolil. Kdyby ale ona vdova proti 
vůli hospodáře vytahnúti chtěla, tenkráte na těch 50 zlr ona 
potahovati se nesmí, opravování celého gruntu i výminky 
hospodářovi patří. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna  
 



 

 

      45 
 
majícím právem se jemu Martinovi Mičkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko královských, 
vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan 
Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
             f 563b 
Přípis Jana Černého 
 
   Leta Páně 1782 dne 25ho Julii za purgmistra pana Johannesa 
Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Mička grunt 
ut supra od vdovy po neb[ožtíku] Jozefovi Pavlíkovi odkoupený 
a pořadně připsaný s tou výminkú však, aby ona vdova až do 
smrti svej spolu s dítkama svobodné bydlení buď společně 
s hospodářem, neb vzlášť v sedničce, kterou hospodář svým 
nákladem vystaviti a opravovati by musel, v tom domě mněla a  
1 krávu, pak 1 s.v. ušípané sobě držeti směla. Naprotiv tomu 
ale kdyby se z příčin důležitých, jenž na uznání počestnost 
rady městskej se vstahovat mají, s hospodářem srovnat nemohla, 
aby hospodář jí při vystoupení z domu 50 zlr vyplatil, kdežto 
jinak jestli časem svým by se provdala aneb v domě zemřela, ty 
50 zlr hospodářovi pozůstati mají. Podobným spůsobem a s tím 
obmezením on Martin Mička odprodal zase grunt ten z čistej 
vůle svej Janovi Černému za summu jedno sto třiceti osum 
rýnských hotových, ihned k rukám prodavače připočítaných 
peněz. S tím tehdy když na to všechno kupec Jan Černý přivolil 
a k tomu verunkové peníze p[e]r 42 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně k obci mněstskej k splacení na sebe přejal, 
týž grunt ze vším od starodávna majícím právem se jemu Janovi 
Černému za vlastní, volný a dědičný vedle řádu purgkrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignatz Košvitz a 
pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
             f 564a 
Přípis Rozálie ovdovělej Černej 
 
   Leta Páně 1784 dne 2ho měsíce Augusti za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] 
Jana Černého pozůstal grunt ut supra bez hospodáře, kterýžto 
dům dle testamentu neb[ožtíka] Jana Černého v ceně, jak 
vyšacován by byl, vdově jestli by jej držeti mínila, přinechán 
býti má. Když tehdy ona vdova Rozália týž dům i s výminkú 
vdovy Pavlíčky, jak předcházející zápis dovozuje, i s těma na 
něm vězícíma verunkovýma penězi v šacovní ceně za dvě sta 
rýnských na sebe přejala a těma penězi dluhy pozůstalé 
zaplatiti se zavázala, jakž to inventář právní obšírnějc 
dovozuje. Pročež se jí vdově Rozálii Černej týž grunt ut supra 
za její vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím 
právem tímto purgkrechtně připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Ignác Košvic a pan Jozef Dvořák S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Václava Fridrich 
 
   Leta Páně 1784 dne 18ho Augusti za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce vejš jmenovaná 
vdova Rozália Černá grunt ut supra dle testamentu a podle něho 
vzdělaného právního inventáře d[e] d[ato] 4ho Junii 1784 
v ceně šacovní za 200 zlr na sebe potažený a pořadně připsaný, 
takový provdajíce se za Václava Fridrich z lásky manželskej a 
mezi sebú konaných svadebních smluv jemu manželovi svému 
             f 564b 
Václavovi Fridrich jménem věna, naprotiv čemuž on Václav 
Fridrich jí manželce svej Rozálii hotových peněz 40 zlr jménem 
protivěna zase vystavil, postoupila a připsat nechala. Však 
s tím vzláštním doložením, aby on Václav Fridrich nejenom ty 
na tom gruntě vězící verunkové peníze p[e]r 42 zl mor[avských] 
po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení, pak 
výplatu dluhu v inventáři p[e]r 105 zlr 54 kr 3 ¾ hal opsaného 
po odručení však těch skrze manželku Rozáliu vybavených 
podrobků a proti svej hypothece na sebe přejatých 40 zlr vdově 
Chrastince patřících ještě 52 zlr 54 kr ¾ hal k výplatě 
pozůstávající, anobrž taky opsanú výminku vdovy Kateřiny 
Pavlíčky na sebe potáhl. K čemuž taky když on Václav Fridrich 
o všem dobrovolně se zavázal, opáčený grunt z svým majícím 
starodávným právem se jemu Václavovi Fridrich za vlastní, 
volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých toho domu 
neb gruntu se tejkajících povinností pan Jan Ježík a pan Karel 
Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Grundamt Straßnitz den 10ten Jänner [1]795. 
   2do. Hierauf haften noch ferner 37 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier 2do loco versichert werden. 
   Ex sessione 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda. 
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             f 571a 
58 Grunth Jíry Šterce 
 
   Letha 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 66 Jíra vejš psaný koupil jest podsedek svůj 
od Petra Burky z Kerbině za summu 35 R. 
   Závdanku témuž Petrovi položil 7 R a peněz purgkrechtních 
letha [15]92 a [15]93 položil 6 R. A tak ještě za týž podsedek 
svůj dopláceti zůstává 22 R. 
   Ty náleží opsobám níže psaným, a to těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 15 R 15 gr. Ty 
jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 R. Na 
to jest za letho [15]94 zadržáno 2 R. 
   Item Petrovi Bartákovu též náleží na tom gruntě mimo první 
vybrání 6 R 15 gr. Na to jemu letha [15]94 zadržel 1 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k tomuž gruntu náležitých Mikuláš Krmelínskej, Jáchym Šubrt 
S.R.S.N.  
  
   Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno Petrovi Bartákovi 1 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha zanecháno 2 R. 
             f 571b 
   Letha [15]95 položil Jíra Šterc za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno Petrovi Bartákovi 1 R. 
   A sirotkům n[ebožtíka] Kašpara Koželuha zanecháno 2 R. 
   Téhož letha [15]95 položil Jíra Šterc za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 17 R 23 gr. 
   Těch 17 R 23 gr, které jest Jíra Šterc položil, mají se 
jemu zase z gruntu Petra Drechslera vyplniti. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Šterce za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Leta 1597 přijato od Jíry Šterce za grunt peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho vydáno Petrovi Bartákovi 2 R. 
   A na sirotky n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 1 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Šterc za grunt svůj peněz ročních  
3 R sirotkům neboštíka Kašpara Koželuha. 
   Z toho dáno Petrovi Skarvině 1 R. 
  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodal 
Jiřík Šterc podsedek ut s[upr]a Danielovi Štefkovi za summu  
40 R. Závdanku jemu dal 7 ½ R, ostatek platiti má od leta 
[15]99 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Petr Drechsler, Mikuláš Hrbků, Šimon Suchánek, Kašpar Švrček 
S.R.S.N. 
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   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Štefek za grunt 3 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Petra z Karvině 1 R. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Kašpara Koželuha 3 R 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Petra z Karvině 15 gr. 
   Jiříkovi Štercovi posledních peněz 25 R 15 gr. 
             f 572a   
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého jakož 
náleželo na tomto gruntě na posledních penězích 25 ½ R, takové 
peníze prodal Danielovi Štefkovi za summu peněz hotových 5 R  
7 ½ gr. A tak on na to[m] gruntě nic nemá. 
   Letha 1600 za téhož konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Štefek na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Štefek na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 
posledních peněz 2 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 1 ½ R 
a Petr z Karvině vzal 15 gr. 
   A tak grunt svůj zouplna zaplacený má. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Daniel Štefek prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Oldřichovskýmu za summu 30 R. 
Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od letha 1604 po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pohanka, Jíra Foltýnů R.S.N. Act[um] ut 
s[upr]a. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za 
g[runt] Danielovi Štefkovi Jan Oldřichovský 2 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Štefek 
prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej zůstával, 
Pavlovi Mumaňovi na ten spůsob, cožkoliv na něm Daniel Štefek 
zaplatil, to jest Pavlovi vejš psanému pustil. Tolikýž Kače, 
manželka Pavla Jikrnatýho, předstoupíc před fojta a starší 
oznámila, že co jí taky na tom požáru po n[ebožtíku] Janovi 
Oldřichovským, prvnějším manželu jejím, náleželo, Pavlovi 
Maňovi pouští, a tak ten požár má docela zaplacenej. Odevzdán 
za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Ondra 
Vojtek, Jan Přerovskej S.R.S.N. 
   Zaplacený. 
        Pustý 
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             f 572b 
Přípis Pavla Hrachovského 
 
   Letha Páně 1755 dne 23. Maii za purkmistra p[ana] 
Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce pustý 
grunt od nepamatlivých časů vedle Jozefa Pavlíka až 
k Veselskej bráně šířú předu osum a půl sahy, pak zdýlú až po 
štachety valů zrovna jidúce jeden a dvacet sahů, odkudž 
k předku jidúce nezůstává při štachetách žádná šířka, ale 
toliko špica, kterážto šikem podle postavených štachetů na 
vale k předu jide a jiš na tej straně od brány nedělá zdýlky 
až po štachety toliko osum sahů. Pročeš takový pustý grunt ve 
svej šíře a zdýlky nahoře obmezený a popsaný počestná městská 
rada Pavlovi Hrachovskému k vystavení popříla a vyměřiti dala 
s tím doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú 
maštal pro vojenského koňa vystavil, kdežto einquartirování 
vojákův od prvního Janua[rii] 1758 roku snášeti, pak 
contribucii od 1ho Novemb[ris] téhož 1758 roku platiti, činse 
městského a panské povinnosti ale od prvního Janua[rii] 1759 
spláceti povinen bude. Pročeš nadepsaný grunt se Pavlovi 
Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný 
             f 573a 
připisuje a odevzdává.  
   Stalo se na rathouzi města Strážnice dne a roku ut supra. 
 
Přípis Tomáša Kaštana 
 
   Leta Páně 1774 dne 18ho Aug[usti] za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spouradních jeho toho času majíce Pavel 
Hrachovský grunt tento ut supra sobě dle řádu purgrechtního 
připsaný a odevzdaný, takový z dobrej vůle svej pustil a 
prodal Tomášovi Kaštanovi za summu osumdesáte dva rýnské 
hotových peněz. Kterýžto grunt podle toho se jemu Tomášovi 
Kaštan v mezách svých již prve vyměřených za vlastní, volný a 
dědičný i docela zaplacený se tímto přípisem pořadně 
odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, pak placení císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Vencl 
Lánský a pan Johann Tyml. Stalo se u přítomnosti obojí strany 
dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Rozálie Kaštanky 
 
   Leta Páně 1788 dne 3ho měsíce ledna majíce Tomáš Kaštan 
grunt ut supra pořadně ukoupený a připsaný, takový dle 
testamentu svého dato 28. Novemb[ris] et publ. 4ho Decemb[ris] 
odporučil manželce svej Rosalii jakožto ovdovělej Kaštance  
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s tím doložením, aby ona z téhož gruntu zavázaná byla synovi 
Františkovi Kaštanovi devadesáte rýnských splatiti. Když pak 
žádný proti takovému testamentu nic na odpor nevložil, 
následovně řečený testament v svou sílu a moc vzrůstl. Podle 
toho připisuje [se] jí vdově Rozálii Kaštanovej týž grunt za 
její vlastní, volný a dědičný. 
   Svědkové strany placení královských a vrchnostenských 
povinností Jan Šmída a Jozef Sochor. 
 
Přípis Jana Černého 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá smlúva mezi 
Rozáliú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Tomášovi Kaštanovi 
stranú jednú, pak Janem Černým ze Strážnice stranú druhú 
v příčině předstojícího gruntu neb domu, a to na tento spůsob: 
   Za první odevzdává Rozália, pozůstalá vdova po neboštíkovi 
Tomášovi Kaštan dům svůj vlastně připsaný po nebošt[íku] 
manželi svém Tomášovi Kaštan dle testamentu, jakž přípis její 
ukazuje, 
             f 574a 
zděděný Janovi Černému manželi svému nastávajícímu jakožto dar 
za živobytí svého, a tím však doložením, aby 
   Za druhé on nastávající manžel její Jan Černý devadesáte 
rýnských, které ona Rozália, předtím ovdovělá Kaštanka, svému 
synovi Františkovi Kaštanovi z tohož domu splatiti povinna 
byla, na sebe přejal a takové když by zapotřebí bylo, jemu 
Františkovi pastorkovi svému bez odtahu vyplatil. Ostatně ale 
všechny povinnosti jak císařské, tak vrchnostenské od tohoto 
dne a roku vyplácel, následovně s domem tímto sobě odevzdaným 
vedle libosti svej vládl a jej vlastně užíval povolujíce, by 
jemu podle toho taky jménem daru mezi živýma za vlastní, volný 
a dědičný připsán a právně odevzdán byl. Což zápisem tímto se 
vykonává a jmenovaný Jan Černý do pravého držení gruntu toho 
uvádí. 
   U přítomnosti svědkův Jana Šmídy a Jozefa Sochora. 
   Sig[num] na zámku Strážnici dne 8ho měsíce ledna roku 1788. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 300 fr 30 kr Stadt 
Straßnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco wersicheret 
worden. 
   Straßnitz den 10ten Januer [1]795. 
   Rest 300 fr 30 kr. 
   Hierauf haften 120 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, 
welche hier 2do loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda. 
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   Laut Quittung d[e] d[ato] 19ten Februarii [1]797 sind die 
den Comuncasse schuldige 300 fr 30 kr bezahlt, folglich hier 
gelöschet werden. 
   De sess[ione] 27. Junii [1]804. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 70 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 120 fr bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sessione 6ten Julii [1]805. Prat. 
   Laut Quittung im Buche de a[nn]o [1]795 einverleibten sind 
diese 300 fr 30 kr bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 18ten Feb[ruarii] [1]809. Prat. 
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59 Grunth Jíry Koudelky 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních 
červených v listu 21 nadepsaný Jíra Koudelka koupil jest 
podsedek od Apolony, vdovy po ne[božtíku] Klimentovi zůstalý, 
za 30 R. 
   Na tu summu závdanku položil cechmistrům krejčířským 
strážnickým 4 R a peněz purgkrechtních do leta [15]93 9 R. 
   Ostatek dopláceti má 17 R osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item cechmistrům krejčířským strážnicským mimo prvnější 
vyzdvižení 5 R. Ty mají od letha [15]94 při Vánocích platiti 
takto: letha [15]94 po 4 R a letha [15]9+5 1 R. 
   Item Apoloně, vdově po nebožt[íku] Klimentovi zůstalej  
12 R. Správu ten Jíra dává, že by ty peníze od Apolony měl 
koupiti, jestliže to prokáže, má toho užíti. 
   I našlo se, že podle vysvědčení těch cechmistruov a Martina 
Hybnara ty peníze jest skoupil, a tak toliko těm cechmistrům 
již dopláceti zůstává 5 R. 
   Rukojmě Kašpar Cvrček, Petr Karbinskej, Blažek Bradclavskej 
a Macek Vyšovskej S.R.S.A.N. 
             f 581b 
   Letha [15]94 položil Jíra Koudelka za grunth svůj peněz 
purgkrechtních cechu krejčířskému na skoupený peníze 5 R. 
   A tak tu oni nic více nemají a ten grunt zaplacenej má a 
žádnému na něj dlužen není. 
 
   Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek ut s[upr]a 
pozuostalej po n[ebožtíku] Jiříkovi Koudelkovi Matějovi 
Palečkovi za summu 30 R. Závdanku položil 4 R, ostatek summy 
platiti má od letha [15]99 při Vánocích po 2 R až do vyplnění 
summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské i 
obecní Jan Cihlářů, Mikuláš Přenský S.R.S.N. 
   Ten závdanek svrchu psanej jest vydán z poručení J.M. Páně 
Zuozaně Shořalce, kteráž j[es]t pro svý neřádný chování 
z města vypovědína. A tak ona na tom podsedkuo ani v statkuo 
Jíra Koudelky žádné spravedlnosti nemá. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz mimo vzetí závdanku 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 26 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Matěj Paleček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 
2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Matěj Paleček na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 2 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Matěj 
Paleček prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Kubíkovýmu za 
summu 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Urban Bednář, Balcar z Oujezda S.R.S.a N. 
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   Téhož letha a za konšela ut s[upr]a položil Václav Kubíků 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R. 
             f 582a 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Václav Kubíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 
1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Václav Kubíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Koudelky 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Václav Kubíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Koudelky 2 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
prodali požár pozůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Kubíkovi 
Ambruzkovi Lenckovi za summu 10 R bez závdanku a platiti má od 
letha 1615. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Mužíků a Jan Žabka S.R.S.N. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ambrož 
Mrázek Korvický prodal podsedek svůj Janovi, synu n[ebožtíka] 
Bartoše Uhléřového, za summu 16 R 23 gr. Závdanku dal jemu 6 R 
23 gr, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Uhléřů a Jura Sklenovský SRSN. Stalo se za 
fojta Valentina Krnovského den s[vatý]ch Petra a Pavla leta ut 
s[upra]. 
   Téhož leta za téhož ouřadu Jan, s[irotek] n[ebožtíka] 
Bartoše Uhléřového, položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Koudelky peněz 1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan, 
s[irotek] n[ebožtíka] Bartoše Uhléřového, položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky peněz 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartoše 
Uhléřového položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R. 
 
        Pustý 
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60 Grunth Filipa Ostravského 
 
   Ten Filip nadepsaný má podsedek svuoj vnově vystavený 
zaplacenej a žádné[mu] nezávadnej. 
    
   Letha [15]95 Filip nahoře psaný prodal grunt svůj Martinovi 
Málkovi za summu 40 R. 
   Závdanku tenž Martin položil Filipovi hned při odevzdávce  
5 R a ostatek ten Martin dopláceti má letha [15]96 pořadně při 
Vánocích po 3 R – 35 R. 
   Ta summa náleží všecka Filipovi Ostravskému. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské 
Petr Skarvině, Tomáš Hřebíček S.R.S.N.   
   Letha [15]96 položil položil Martin Málků za grunth svůj 
Filipovi Ostravskýmu 3 E. 
 
   Leta 1598 Martin Málek ut s[upr]a nemohouc pro nemožnost 
svou za ten grunt platiti, zase jej Filipovi Ostravskýmu 
navrátil a což na něm 3 R zaplaceného jměl, to taky Filipovi 
pustil. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a Filip Ostravský prodal podsedek u 
Nové brány v baště Matoušovi Štercovi za summu 20 R. Závdankuo 
jemu dal hned při odevzdáv[ce] 2 R, 
             f 591b 
ostatek dopláceti má od leta [15]98 po 2 R na ten spuosob, 
pokud by ten podsedek na zkázu nepřišel, pokud by na skázu 
přišel, tehdy aby Matúš Šterc co na nich zaplatil, od toho 
pustil, toliko dříví a což by koliv jiného bylo, to aby pobral 
a k svýmu užitku obrátil. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Šterc a Petr Drexler S.R.S.A.N. 
   Leta 1598 položil Filip(!) Šterc Matoušovi(!) Ostravskýmu 
za grunt svůj 2 R. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Matouš 
Šterc prodal podsedek v bráně Veselské Michalovi Časlíkovi 
provazníkovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 4 R, platiti má 
od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě  za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Honz Postřihač, Petr Drexlar S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Michal 
Časlík za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 2 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Michal 
Časník prodal podsedek v bráně Janovi Červenkovi za summu  
20 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1600 
při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský, Petr Kašparův, Jíra z Karvině 
S.R.S.N. 
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   Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Červenka 
za g[runt] Filipovi Ostravský[mu] 2 R. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Filip 
Ostravský podsedek ut s[upr]a nemajíc mu čím Jan Červenka za 
něj platiti, ujal a prodal jej Martinovi Školudovi za summu  
12 R bez závdanku, za kterýž platiti má osobám těmto: 
   Filipovi Ostravskýmu předních peněz 7 R, nebo což na něm 
více měl, to škodoval. 
   Michalovi Časlíkovi provazníku 2 R. 
   Janovi Červenkovi 3 R, placením od letha 
             f 592a 
svrchu psaného po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Petr Kašparů, Antonín Mayer S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Školuda za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 1 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Školuda za grunt Filipovi Ostravskýmu 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin školuda za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 1 R. 
 
        Pustý 
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             f 601a 
61 Grunth Šimona Suchánka 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 55 nadepsaný Šimon Suchánek koupil podsedek 
svuoj od Klimka Čerlického za summu 40 R. 
   Náleží z nich Pinkusce Židovce do Strážnice 14 R. Ty jí 
jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R. 
   A Jírovi, sirotku ne[božtíka] Daniele Sleziny, s Zuzannou 
mateří jeho 26 R. Ten Šimon vejš psanej, otčím toho sirotka, 
na díl Zuzanny manželky své sráží na tom gruntě 13 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
David Labrů a Jan Havránek S.R.S.A.N. 
   Těch 13 R tomu sirotku náležitých, když Židovka Pinkuska 
svou spravedlnost vybere, má jemu jíti též po 3 R.   
 
   Letha [15]94 položil Šimon nahoře psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce na dluh její 3 R. 
   Letha [15]95 položil Šimon nahoře psaný za grunth svůj 
Pinkusce Židovce 3 R. 
             f 601b 
   Letha [15]96 položil Šimon Suchánek za grunth Pinkusce 
Židovce 3 R. 
 
   Leta 1597 Šimon Suchánek prodal vejš psaný podsedek 
Tomášovi Vsetínskýmu za summu 18 R. Závdanku jemu dal při 
odevzdávce 1 R, ostatek summy platiti má při Vánocích od leta 
1598 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Kašpar Švrček, Joachym Šubrt S.R.S.a N.R. 
   Z toho podsedku náleží předních peněz si[rotkům] 
n[ebožtíka] Daniele Sleziny 13 R. 
   Pinkusce Židovce 2 R. 
   Šimonovi Suchánkovi naposledy 2 R.  
   Leta 1598 položil Tomáš Vsetínský za podsedek na s[irotky] 
Daniele Slezinova 1 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tomáš Vsetínský za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Slezinova 1 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Tomáš Vsetínský na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova  
1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tomáš Vsetínský na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Slezinova  
1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Tomáš Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Slezinova 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Tomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Daniele Slezinova 1 R. 
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   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Vsetínskej prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej 
zůstával, Jírovi Lodenholtovi na ten spůsob, cožkoliv Tomáš 
Vsetínskej na něm zaplaceno měl, to Jírovi Lodenholtovi 
pustil, toliko povinen bude nápad[níkům] přednějším vyplatiti 
summy 11 R, placení od letha 1616 po 1 R. Odevzdán za volnej a 
svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravení, povinnosti J.M. Páně Jíra 
Landtkočí, Lukáš Mečíř S.R.S.N. 
   
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře když ten 
Jíra Lodenhult umřel v botech anebo preč ušel, starší ouřad 
předměstský prodali ten grunt Ondrovi Nevšovskému za summu  
30 R. Závdanku dal Ondra 6 R, platiti jej má po 3 R. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Kaláb a Jíra Zamušilý SRSN. 
   Leta svrchu psaného Ondra Nevšovský položil za grunt 2 R. 
   Ty peníze závdanku i roční přijal Jan Pernikář za dluh jemu 
od Jíry Lodenholta povinný. 
   A poněvadž Jíra Lodenholt místo pusté a požár ujal a 
staveníčko postavil, pokudž by se zase navrátil, bude náležeti 
na tom gruntě manželce jeho s dítkami k dobírání všecko, což 
se doplatiti má, totiž 22 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Nevšovský položil za gr[unt] 2 R. 
   Ty sou vydané Julianě, manželce Jíry Lodenholta. 
 
   Leta Páně 1619 s jistým dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, 
toho času ouředníka na Strážnici, koupen jest podsedek tento 
od Ondry Nevšovského od purgkmistra a rady města Strážnice, 
též fojta, předního konšela a starších předměstí strážnického, 
aby oběma obcím dědičně přináležel na tento spůsob, aby v něm 
služebníka obecního mistra popravního chovali, tenž podsedek 
z obojí obce nákladem stavěli a opravovali a což ještě na tom 
podsedku manželce a dítkám Jíry Lodenhulta 22 R náleží, jakž 
napřed zapsáno jest, to po letech aby doplatiti povinni byli. 
A tak Ondrovi Nevšovskému dáno j[es]t hotových 10 R, kteréž 
týž Ondra Nevšovský přijal a již jemu tu nic nenáleží. 
Odevzdán takový podsedek za volný a svobodný. 
   A z téhož podsedku, poněvadž k obecní obzvláštní potřebě se 
             f 602b 
obrací, snímají se platy i roboty, však to ouřadové z města i 
z předměstí opatřiti mají, aby od téhož služebníka obecního 
škody, pohoršení, smrady a jiné neřádné věci nepocházely a 
příčiny k stěžování sousedům se nedávaly a nečinily. 
 
        Pusté 
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             f 611a 
62 Grunth Kašpara Cvrčka 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 56 nadepsaný Kašpar koupil podsedek svůj od 
Klimka Terličky za summu 48 R. 
   Na tu vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 18 R a tak ještě dopláceti zůstává za týž podsedek svůj 
od letha [15]94 při Vánocích po 4 R – 30 R. 
   Ta všecka summa náleží Jírovi Tesaři do Lideřovic. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých (neuvedeno).    
 
   Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 9 R. 
   Ty sou vydány Jírovi Tesaři do Lideřovic. 
   Letha [15]95 položil Kašpar na grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Sou dány Jírovi Tesaři do Lideřovic. 
   Letha [15]96 položil Kašpar Cvrčků za grunth 3 R. 
   Tu náleží, což je[mu] Jíra Tesař dlužen zůstal 9 R. 
   Leta [15]97 položil Kašpar Cvrček za grunt 3 R. 
   Ty jsou dány Jírovi Tesaři, přijal jich na místě jeho 
Holomek Žid. 
             f 611b 
   Leta 1598 položil Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R. 
   Ty přijal Abraham Holomek Žid. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R. 
   Ty sou vzaty za dluh Holomka Žida do peněz sirot[čích]. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Tesaře do Lideřovic, sou vydány ouřadu lideřovskýmu. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Kašpar Cvrček za grunt 2 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Tesaře do Lideřovic, ty sou vydány ouřadu lideřovskýmu. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Kašpar Cvrček za grunt ostatní 1 R. 
   Zůstává při ouřadu předměstském. 
   A tak má grunt zouplna zaplacený. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového prodán podsedek ut 
s[upr]a zuostalý po n[ebožtíku] Kašparovi Cvrčkovi Matějovi 
Palečkovi za summu 48 R. Závdanku dal 5 R, ostatek platiti má 
od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Hrnčíř, Petr Draksler, Václav Kolář S.R.S.N.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj 
Paleček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Cvrčka  
3 R. 
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   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Beneš Vlach 
spolu [se] švagrem svým, bratrem vlastním manželky svej, 
dobrovolně pustili 
             f 612a 
požár pozůstalý po n[ebožtíku] Kašparovi Švrčkovi otci jejich 
v ulici Veselský u brány a což jim dvěma spravedlnosti na tom 
požáru náleželo, to všecko dobrovolně i s tím požárem pustili 
Michalovi Mitilenovi na ten spůsob, jestliže se kdo více mimo 
nápad jejich na ten požár vstahovati bude, aby Michal Vlach o 
to rovnati povinen byl. 
   Rukojmě za Michala Vlacha Jan Kárník a Beneš Vlach  
S.R.S.A N. 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Mitilen Vlach 
prodal požár ut s[upr]a Kašparovi Řehořovému za summu hotovou 
1 R 7 gr. A tak jej má zouplna a docela zaplacený a za volný 
odevzdaný. 
   Rukojmě Jiřík Karásek a Matěj Kohout SRSN. 
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar 
Řehořů prodal ten podsedek u brány Veselské Janovi Kašparovému 
za summu 26 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R, platiti 
má po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Lukáš Mečíř a Tomáš Vsetínský SRSN. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kašparů 
položil za gr[unt] Kašparovi Řehořovému 5 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu, když se vydají, má se zapsati. 
  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Branický 
na místě manželky své, kterouž vzal po Janovi Jitrničkovi, 
prodal ten grunt Janovi Martišovi za 30 R. Závdanku dal jemu  
6 R, platiti má ročně po 5 R počna leta 1620. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský a Pavel Momaň SRSN. 
 
        Pustý 
             f 612b 
Přípis Martina Urbánka 
 
   Letha Páně 1755 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] 
Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce pustý 
grunt vedle Jozefa Petráše z jednej a brány Veselskej šířú 
zpředu půl devátej sahy, pak zdýlú od Jozefa Petráše třináste 
sahů až po štachety a od brány k valu půl devátej sahy, takový 
pustý grunt ve svej šíři a zdýlky nahoře obmezený a opsaný 
počestná městská rada Martinovi Urbánkovi k vystavení popříla 
a vyměřiti dala s tím doložením, aby hned při vystavení 
sednice jednu dobrú maštal pro vojenského koňa vystavil,  
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kdežto einquartirování vojákův od 1ho Janua[rii] 1758 roku 
snášeti, pak contrib[uci] od 1ho Novemb[ris] téhož roku 1758 
platiti, činse městské a panské povinnosti od 1ho Janua[rii] 
1759 spláceti povinen bude. Pročeš nadepsaný grunt se 
Martinovi Urbánkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra. 
             f 613a 
Přípis domu Janovi Schmid 
 
   Leta Páně 1774 dne 21. měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních toho času majce Martin Urbánek 
grunt ut supra na pustém místě vystavený a pořadně v purgrecht 
uvedený, takový po smrti jeho nemohouce jej po něm pozůstalá 
vdova opravovati, počestná městská rada považujíce, aby 
v dalším časi znovu zase nespustl, Janovi Schmid za summu 
padesáte pět rýnských jest odprodala. Na kteroužto summu on 
Jan Schmid ihned k zaplacení dluhův po něm ne[božtíku] 
Martinovi Urbánkovi pozůstalých 20 zlr položil, na ostatních 
35 zlr ale revers jest vložil. Podle toho nadepsaný grunt se 
jemu Janovi Schmid za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení jak císařsko král[ovských], 
vrchnostenských, tak taky městských povinností pan Ventzl 
Lánský a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
vdovy Urbánkovej a společných přátelů d[ne] a roku ut supra. 
 
Přípis Václava Neumann 
 
   Leta Páně 1786 dne 10ho března za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Schmid grunt ut 
supra sobě připsaný svůj vlastní a svobodný, takový když sobě 
grunt N 14 purgkrechtně ukúpil, z čistej vůle svej odprodal 
Václavovi Najmonovi za summu dvě sta padesát rýnských 
říšských, 
             f 613b 
na kterúžto summu kupec a respective tchán jeho Pavel 
Jacubovský z příčiny, že Vencl Najmon zeť jeho ještě 
nedospělých let jest, s vědomostí spolu poručníka právně 
ustanoveného Jozefa Mikulky devadesát rýnských v hotovosti 
odpočítal a ostatních 160 zlr nanejdýl do Velkej noci tohoto 
běžícího roku zaopatřiti a jemu Janovi Schmid k rukám 
připočítati se zavázal. S tím tehdy grunt ten v mezách svých, 
jak zápis předcházející Martina Urbánka obšírnějc jak strany 
šířky, tak zdýlky v sobě obsahuje, se jemu Václavovi Najmon ze 
vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a 
dědičný tímto dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
povinností pan Jozef Horný a pan Joseph Weiner S.R.S.V.a N. 
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   Hypothec. Ob diesem Hausse haften 90 fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 10. Januer [1]795. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 43 
einverleibten Quittung sind diese 90 fr baar bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sessione 31te Decembris 1801. Prat. 
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             f 621a 
63 Grunth Jana Člunka 
 
   Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých purgkrechtních 
červených v listu 180 nadepsaný Jan koupil podsedek svůj od 
Kašpara Člunka bratra svého za summu 100 R 
   Ten jest již doplatil a tak jej doplacený a žádnému 
v ničemž nezávadnej má.      
 
   Letha [15]96 Jan Člunek nahoře psaný ten jest umřel, grunth 
po něm zůstalý prodán Janovi Vlčkovi v té summě, jakž vejš 
doloženo jest, za 100 R. 
   Závdanku položil hned při odevzdávce 5 R a ostatek platiti 
má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 5 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
zejména tito: Ondra Nyc, Martin Hybner S.R.S.N. 
   A na to sobě díl manželky své na tom gruntě, což jí tu 
ještě náleželo, srazil 2 R 10 gr. 
   A tak ještě samejm s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Člunka 
v listu 273 v knihách sirotčích dopláceti má 92 R 20 gr. 
   Leta [15]97 položil Jan Vlčků peněz purgk[rechtních] 5 R. 
   Leta 1598 položil Jan Vlček za grunt svůj peněz 
purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člun[ka] 5 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Vlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Vlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 5 R. 
             f 621b 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Martin 
Hepnar prodal podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Vlčkovi 
Jakubovi Tešnerovi hrnčíři za summu 100 R. Závdanku položil 
Jakub Martinovi Hepnarovi 9 R, ostatek platiti má od letha 
1602 při každých Vánocích po 6 R. Odevzd[án] za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] Honz Kotlář, Antonín Mayer, Petr Kašparů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Tešner hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 
3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Tešner za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 6 R. 
   Z toho vzato na ty sirotky Jana Člunka 5 R a na nápadníky 
Jana Vlčka podle poručenství jeho 1 R. 
   Zůstává se ještě těm nápadníkům na tom g[runtě] 17 R 10 gr, 
placením od letha 1604 po 1 R.  
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnickýho prodali podsedek svrchu psaný (kterýž 
do gruntu spálený jsouc dráže se prodati nemohl) Thomášovi 
Vsetínskýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě Jan Vnorovský a Daniel Skutecký S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš 
Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thomáš Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 
2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomáš Vsetínský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Thomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomáš Vsetínský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš 
Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš 
Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a peněz 
2 R. 
             f 622a 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášova Tomáš 
Vsetínský položil za grunt těm sirotkům 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Vsetínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Vsetínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Vsetínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Člunka 2 R. 
       [Pustý] 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Vsetínský 
prodal ten grunt ut s[upr]a požár Martinovi Vsetínskému bratru 
svému za summu 30 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth 
každoročně po 2 R a což Thomáš Vsetínský na tom gr[untu] 
zaplatil, to jest Martinovi pustil. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti 
všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Kliment Radunský a 
Martin Dočkal S.R.S.a N. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho po zemřití Martina Vsetínského ujal takový gr[unt] 
Mikuláš Vsetínský jakožto syn jeho vlastní nápadem. Kterýžto 
gr[unt] jemu odevzdán za volný a svobodný a docela zouplna 
zaplaceného, žádnému v ničemž nezávadný. 
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   Rukojmí za opravu gruntu i povinnosti JHM i obecní Jiřík 
Skočdopole a Pavel Černý S.R.S.A.N. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času vystavíc Jiřík 
Prostějovský grunt ut supra z holého místa v roku 1718 a 
nedadúc jej sobě připsati zemřel, pročež pozůstalá 
             f 622b 
po něm vdova nemohouce pro nemožnost svú delej držeti, prodala 
jej Lukášovi Parískovi, příchozímu obdankovanému vojákovi, 
rozenému z Čech z Husince, za hotových čtrnácte rýnských, 
kteréžto se toliko za vystavení počítají. Pročež grunt ten se 
jemu nyní připisuje a odevzdává za volný v summě hlavní, jak 
prve 30 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti obci městské 
při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Ventzl Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1726 dne 3. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut 
supra Lukáš Paris delej držeti, takový prodal z svej 
dobrovolnej vůle Jakubovi Studnickému za 16 zlr 15 kr. Pročež 
se nyní grunt ten připisuje a odevzdává jmenovanému Jakubovi 
Studnickému za vlastní, placením verunkovej summy 30 zlm ročně 
při posudcích obci městské po 2 zlm, poněvadž ty 16 zlr 15 kr 
toliko za vystavení se počítají, contributzi a jiné povinnosti 
od l5. Aug[usti] přítomného roku kupec 
             f 623a 
platiti začne. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha 
ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys 
Anderl a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1731 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času nechtíce Jakub 
Studnický gruntu ut supra delej držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Řehořovi Teleckému za hotových dvaceti 
pět rýnských. Které poněvadž Řehoř Telecký na hotově složil a 
Jakub Studnický k rukám svým přijal, takový grunt se připisuje 
Řehořovi Teleckému za vlastní, s placením verunkovej summy  
30 zlm obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu podle práva purgkrechtního bez všelikých daní a reštů 
běžících až do 30. Septembris zrostlých. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut sup[ra]. 
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   Letha Páně 1745 dne 15. Novembris za purgmistra p[ana] 
Eliáše Gröger a spoluradních toho času nechtíce Jan Petráš 
gruntu ut supra delej držeti, který od Řehoře Teleckého někdy 
v roku 1735 za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a 
spoluradních toho času za dvadceti 
             f 623b 
pět rejnských byl koupil, takový však sobě připsati nedal, 
svému synovi Jozefovi Petrášovi dobrovolně na ten spůsob 
popustil, aby jemu na zadku světničku vystavěti a až do jeho 
smrti v ní obydlí dáti povinen byl, což taky užívatel gruntu 
toho zdržeti připověděl. Pročež se jemu Jozefovi Petrášovi 
tenž grunt připisuje za vlastní, s placením verunkovej summy 
30 zlm obci městské při posudcích ročně po 2 zlm odevzdává 
jemu podle práva purgkrechtního bez všelikých daní a reštů 
běžících až do 30. Septembris vzrostlých. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N. Stalo se die et anno 
ut supra. 
 
Přípis domu Jiříka Zajíčka 
 
   Leta Páně 1757 dne 12ho Maii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času zemříce Joseph 
Petráš, držitel toho domu, a zanechajíce po sobě dluhy, tak 
jeho ovdověná manželka na zaplacení takových dluhův nadepsaný 
grunt ut supra Jiříkovi Zajíčkovi za summu padesáte rýnsk[ých] 
odprodala. Pročeš se takový grunt ze vším od starodávna 
majícím právem a s těma na něm podlužnýma 30 zl mor[avských], 
které při posudcích po 2 zl mor[avských] obci strážnickej [se] 
zpláceti mají, Jiříkovi Zajíčkovi za jeho 
             f 624a 
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císař[ských], 
vrchnostenských i mněstských povinostech p[an] Godtfrid Mayer 
a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí strany 
dne a roku ut supra. 
 
Přípis Andrisa Žáka 
 
   Leta Páně 1780 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jiří 
Zajíček grunt ut supra od vdovy Kateřiny Petrášovny ukoupený a 
pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej u ohledu všelikej 
nevyhnutedlnej potřeby zase odprodal zeťovi svému Ondřejovi 
Žákovi za summu jedno sto rýnských tím spůsobem, aby on 
prodavačovi padesát rýnských na hotově vyplatil, ostatních 
padesát rýnských ale tak dlúho, jak dlúho prodavač živ bude 
bez všeho interessu za sebou zadržel a naproti tomu prodavač 
aby v tom prodávajícím gruntě své svobodné bydlení buď  
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s kupcem Ondřejem Žákem anebo vzlášť v sednice na dvoře 
(kterou kupec postaviti na své outraty neb náklad povinen 
bude) až do smrti svej i manželky, jestli by v tom domě 
pozůstala, bez všelikého odporu a nesnáze míti mohla a mněl. 
Kdežto napotom když by se jak prodavač Jura Zajíček, tak 
manželka jeho Kateřina pominuli, on Ondřej Žák z těch za sebou 
zanechaných 50 zlr sobě 16 zlr 40 kr, Marině dceře 16 zlr  
40 kr a Anně provdatej za Juru Štěpaníka 16 zlr 40 kr splatiti 
povinen bude a se zavazuje. S tím tehdy grunt ten i s těma na 
něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 30 zl moravských 
po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení se jemu 
Ondřejovi Žákovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
pořadně a purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan 
Ignác Košvitz a pan Pfilip Dvořák S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. An diesem Hauß haftet 104 fr 30 kr Gemeindgelder, 
welche hier primo loco angemercket werden. 
   Straßniz den 10ten Janner [1]795. 
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             f 631a 
64 Grunth Petra Drechslera 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 65 nadepsaný Petr Drechszler koupil podsedek 
svůj od Jíry Šterce za summu 95 R. 
   Na to vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 22 R a tak 
ještě dopláceti zůstává 73 R, kteréž pokládati má od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roce po 7 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m], a to těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Michala Kračeny peněz předních 
9 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hempera 54 R. Ty jim 
jíti mají, tak jakž vejš položeno, od letha [15]93 rok po roku 
po 6 R. 
   Item Jírovi Štercovi též náleží 10 R. Ty jemu jíti mají od 
letha [15]93 rok po roku po 1 R až do vyplnění těch 10 R. A 
když jemu vyjdou, teda těm sirot[kům] Balcarovým zase po 7 R 
půjde. 
   Rukojmě Jan Sýkora, Jan Hodinář, Daniel Štěpanec S.R.S.A.N.      
 
   Letha [15]94 položil Petr vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   A na zadržalé peníze položil 3 R. 
   Z toho dáno Jírovi Štercovi 2 R. 
             f 631b 
   Letha 1595 položil Petr Drechsler za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] ročních 7 R. 
   Z toho dáno Jírovi Štercovi 1 R. 
   Sirot[kům] ne[božtíka] Kračaně dáno 1 R. 
   A sirot[kům] nebožt[íka] Balcara Hempera 5 R. 
   Letha [15]96 Petr Drexler ten j[es]t od Jíry Šterce skoupil 
peněz, to což j[es]t za s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Hempera 
dluhu splatil podle přiznání a zapsání při tychž sirotcích, 
jmenovitě 36 R. Kteréž se jemu na zapsání a za zaplacení 
gruntu snímají. 
   A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti má osobám těmto: 
   Jakubovi Balcarovému 4 ½ R. 
   Orlovi Židu 2 R. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hempera na posledních 
peněz pokládati se mají 13 ½ R samé[mu] Matoušovi a Barboře. 
   Letha [15]96 položil Petr Drexler za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Z toho dáno Jakubovi Balcarovýmu 4 ½ R. A tak tu více nic 
nemá. 
   A Orlovi Židu též dáno na ty 2 R – 1 ½ R. 
   Leta [15]97 položil Petr Drexler za grunt peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta 1598 položil Petr Drexler za grunt svůj peněz ročních 
4 R. 
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   Z toho dáno Orlovi Židu ostatek dluhu 15 gr.  
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Petr Drexler za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara 
Hepnera 2 R. 
             f 632a 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Petr Drexler 
prodal podsedek urozené paní Anyžce Bošovské z Polanky za 
summu 100 R. Závdanku p[aní] Anyžka položila Petrovi 19 R, 
ostatek platiti má od leta 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Křížek, Martin Hepner, Petr Dreksler, Daniel 
Štefan S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Hepnera posledních peněz 
leta 1600 doložiti 2 R. 
   A Petrovi Drekslerovi 79 R, přijde je[mu] 1600 leta 5 R a 
potom po 7 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
paní Anyžka Bošovská za grunt 7 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Hepnera 
ostatní 2 R. 
   A Petr Dreksler předních peněz přijal 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
paní Anyžka Bošovská Petrovi Dreslerovi 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Křížek, Martin Hepner, Petr Dressler, Daniel Štefan 
rukojemníci za tento podsedek každý po 1 R 22 ½ gr, což učiní 
7 R. 
   Ty přijal Petr Dressler. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Křížek, Martin 
Hepner, Petr Dressler, Daniel Štefan, rukojemníci za paní 
Anyžku Bošovskou, prodali podsedek ut s[upr]a s dovolením 
jejím Izákovi Jakubovi kloboučníku za summu 80 R. Za tou 
příčinou jest týž podsedek laciněji o 20 R prodán, že Petr 
Dressler a paní Anyžka Bošovská každý na summu své 10 R 
škodují. Závdanku položil týž Izák 7 R, ty přijali rukojemníci 
ut s[upr]a, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Hepner, Hons Kotlář, Petr Dressler  
S.R.S.A N. 
             f 632b 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Izák 
Jakub klobúčník za g[runt] Petrovi Drekslerovi 5 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší prodali podsedek požár svrchu psaný Ondrovi Hoclavskýmu 
za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
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   Rukojmě Jiřík Hellebrand a Thomáš Vsetínský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Anežka, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Hozlavským, prodala týž 
svrchu psaný požár Lukášovi Mečíři za summu 35 R. Závdanku dal 
5 R, platiti má rok po roce při každým posudku po 1 R. Anežka 
jemu přidala všecko dříví, což ho při požáru jest. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Jan Přerovský a Thomáš Vsetínský S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Lukáš Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 
1 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Drekslera  
1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Lukáš 
Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Lukáš 
Mečíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lukáš Mečíř 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Dreslera 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš 
Mečíř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera 
1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera  
1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš Mečíř 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera  
1 R. 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Lukáš 
Mečíř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Draxlera 
1 R. 
        Pustý 
             f 633a 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed 
psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Jakubovi Zhýbalovému za summu 35 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 1 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Václav Zelinka a Jan Dobroslavský 
S.R.S.N. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jakub Zhýbal 
položil ročních peněz vínem 1 vědrem 2 R, co se dalo na 
zaplacení stálého platu. 
   Ty zůstávají při právě. 
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   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jakub Zhýbal odvedl 
vína do panského sklepu na contr[ibuci] pro anticipando  
2 věd[ra]. Nebyl dlužen, pročež poněvadž k obci splácí, jemu 
se vypisuje 4 zl mor[avské]. 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil 
Jakub Zhýbal k obci městské 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut supra. 
 
   Letha Páně 1715 dne 15. Janu[arii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra 
Martin Machálek od Anny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] 
Jiříkovi Vincúrkovi, takový ani prodavač, ani kupec sobě 
připsaného neměl. Pročež aby v tom pořádek městský zachován 
byl, týž grunt se Martinovi Machálkovi připisuje za summu dle 
jejich zavřetého kupu 8 zlr, kteréžto se toliko za vystavení 
počítají, v hlavní pak summě 35 zlm, kteroužto summu bude 
povinen platiti nápadníkům, kteří se najdú, ročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys 
Navrátil a Jakub Hrachovský S.R.S.V.a N. 
             f 633b 
   Letha Páně 1715 dne 15. Januarii za purgmistra p[ana] Carla 
Kaysera a spoluradních toho času nechtíce Martin Machálek 
grunt ut supra delejíc držeti, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodal Janovi Halgašovi za hotových dvanáct rýnských, kteréžto 
peníze toliko za vystavení se počítají, grunt ale se mu 
připisuje v summě hlavní 35 zlm, kterúžto summu bude povinen 
platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Jan Bíteský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
 
   Letha Páně 1716 dne 7. Octobris za purgmistra p[ana] Matyse 
Anderl a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut supra od 
všech hospodářů opuštěný a již celý zruinirovaný, o takový aby 
jemu odevzdán byl, ohlásil se a snažnú žádost složil Jura 
Zahradník. I nechtíce op[atrní] páni jej tak pustého nechati, 
aby obec tím vícejíc se rozmáhala, puštěn jest týž grunt jemu 
jmenovanému Jurovi Zahradníkovi v summě verunkovej jak předtím 
35 zlm, 
             f 634a 
kteréžto bude povinen platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. 
Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Hůlka a p[an] Lukáš Červenka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Pamět se činí, že se mu přislíbilo dáti polhocení na tři 
letha, jestli jej náležitě vystaví, tak aby i pro 
inquartirování vojáků pohodlné místo bejti mohl. 
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Přípis domu Jury Zahradníka 
 
   Leta Páně 1760 dne 14. Martii za purgmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Kača nyní 
provdaná Stromská grunt ut supra po svém nebošt[íku] prvním 
manželovi Jurovi Zahradníkovi v užívání a držení do svej 
smrti, který pro svoju starost dýle držeti a opravovati 
nemůže, tak ten grunt svému synovi Jurovi Zahradníkovi 
postúpila, který zavázán jest Petrovi Kolesíkovi dvaceti dva 
rýnsk[ých] 30 kr a matka jeho Kateřina provdaná Stromská dva 
rýnské 30 kr bude-li moct, přidati chce, pak tomu Janovi  
Kolesíkovi on Jura Zahradník dvaceti rýnsk[ých] i svoju matku 
do smrti u sebe míti, pak 
             f 634b 
odvésti povinen jest, s kterým vyplacením z téhož domu 
nadjmenovanú summu jak Petr, tak Jan Kolesík z podáním rukú 
spokojeni jsou. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jurovi 
Zahradníkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti jak 
matky, tak obúch Kolesíkův a Jury Zahradníka dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Tomáše Moščka 
 
   Leta Páně 1768 dne 6ho Decemb[ris] za purgmistrovství pana 
Christopfa Aloi[se] Miháče a jeho spoluradních pozůstanouce 
grunt ut supra po neboštíkovi Jurovi Zahradníkovi, takovej 
manželka jeho Bjeta skrze dluhy za času neboštíka manžela 
jejího činěné, též daně z tohož domu zrostlé držeti nemohla, 
z příčiny tej, aby dluhy poplatiti a creditory spokojiti 
mohla, Tomášovi Moščkovi za summu 103 zlr dobrovolně 
odprodala, 
             f 635a 
kterejžto kupec 53 zlr hned odvedl, ostatních ale 50 zlr na 
Novej rok, to jest 1ho Jan[uarii] 1768 položiti se povoluje. 
Dálejíc prodavačka obydlí svobodné a bez všeho platu 
hoferského v zadní světnici na tři roky sobě vymiňuje, kdyby 
však tam zbejti nemohla a vytáhnouti přinucena byla, tehdy jí 
kupec Tomáš Mošček ještě 10 zlr doplatiti povinen bude. Odkud 
se jemu zvrchu psanému Tomášovi Moščkovi podle tejž smlúvy 
tenž grunt ut supra s oplacením verunkovskej summy p[e]r  
35 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný 
připisuje a odevzdává.  
   Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany a pánův svědkův, 
to jest p[ana] Josepha Svobody a p[ana] Josepha Stanislava dne 
a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
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Přípis Jana Svobody 
 
   Leta Páně 1774 dne 12. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Tomáš 
Mošček grunt ut supra po vdově Bětě po neb[ožtíku] Jurovi 
Zahradníkovi koupený a docela zaplacený, takový Janovi 
Svobodovi (který sobě vdovu Alžbětu po neb[ožtíku] Matúšovi 
Koštúrovi za manželku pojal) přijmúce na sebe tu na gruntě    
N 26 u držitele gruntu Šimona Ráčka skrze manželku tohož Jana 
Svobody mající výminku svobodného bydlení, za přídanek šedesát 
tři 
             f 635b 
rýnské hotových peněz jest odprodal a dobrovolně postúpil. 
Pročež grunt tento i s břemenem tej na něm vězící verunkovej 
summy p[e]r 35 zlm k splacení po 2 zlm ročně se jemu Janovi 
Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu 
purgrechtního tímto připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností pan Petr Gruner a p[an] Jozef Stanislav  
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Jozefa Urbánka 
 
   Leta Páně 1786 dne 27ho Maji za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních jeho toho času majíce Jan Svoboda grunt 
ut supra připsaný, takový ze svej dobrej vůle a jeho manželky 
Alžběty svému zeťovi Jozefovi Urbánkovi za summu jedno sto 
osumdesáte pět rýnských jest odprodal, na kterou summu  on 
kupec jemu Janovi Svobodovi hned na hotově jedno sto rejnských 
odpočítal a ostatních ale 85 zlr jemu revers k rukám odevzdati 
se zavázal. Však ale on prodavač Jan Svoboda vymiňuje sobě 
v tomž domě pro sebe a manželku svou Alžbětu až do smrti svej 
ve světničce na dvoře bez všelikého poplatku a opravování 
svobodné bydlení, jakož taky chlév pro dvě krávy a ušípané 
jemu kupec zhotoviti se zavázal. Pročež grunt tento i s těma 
             f 636a 
na něm k obci městskej podlužnýma verunky p[e]r třicet pět 
rejnských moravských po 2 zlm ročně k splacení se jemu 
Jozefovi Urbánkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu 
burgrechtního tímto připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností pan Johann Tyml a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
Stalo se u přítomnosti manželky prodavača Alžběty, pak dvouch 
svědků Jana Stanislava a Jozefa Stanislava dne a roku ut 
supra. 
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   Das diese zu Handen dem Martin Pechischen Waisen 
angestellte Schuldterschreibung p[e]r 100 fr, auch in dem 
Grundbuche primo loco zur Sicherheit des Pfandenheit 
improtocollirt oder vorgemerket werden anmit bestätigen. 
   Straßnitz den 10ten März [1]794. K. Bartlesmann, Grundt. 
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             f 641a 
65 Grunth Martina Chebnara 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 27 nadepsaný Martin koupil podsedek svůj od 
Moce Šterce za summu 150 R. 
   Ten jest již doplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.        
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodal 
Martin Hepner podsedek ut s[upr]a Petrovi Drekslerovi za summu 
150 R. Závdanku jemu dal 25 R, ostatek platiti má od letha 
1600 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Daniel Štefan, Jíra Šermíř, Jan 
Kotlář S.R.S.N. 
   Letha 1600 a za konšela předního ut s[upra] položil Petr 
Draksler za grunt svůj 10 R. 
   Ty přijal Martin Hepner. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Petr Dresler Martinovi Hepnerovi za grunt 5 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Petr Dressler za grunt Martinovi Hepnerovi 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za 
g[runt] Martinovi Hepnerovi 10 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře nápadníci po 
neb[ožtíku] Martinovi Hepnerovi prodali podsedek požár ut 
s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Petrovi Dresslerovi, Janovi 
Přerovskýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut 
s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Vsetínský a Martin Malenovský S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 
2 R. 
             f 641b  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Jan 
Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 
2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera  
2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho [položil] 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera Jan 
Přerovský 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Přerovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 
4 R. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Přerovský prodal 
podsedek v Veselský ulici Janovi Nyčovi za summu 35 R. 
Závdanku dal 20 R, platiti má po 5 R. A cožkoli Jan Přerovský 
zaplaceného měl, to všecko jemu pustil. A tak tu nic nemá. 
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   Rukojmě za něj Jíra Šerméř a Šebesta Tkadlec S.R.S.A N. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Nyč 
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Nyč 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera  
5 R. 
   Našlo se při statku Martina Hebnera, že Jan Nyč položil za 
grunth, kteréž tuto nejsou vypsány, totiž za rok 1613 5 R. 
   A tak ten grunth má zouplna docela zaplacený. 
 
   Jakož jest Lorenc John grunt svrchu psaný po manželce své 
Kateřině, pozůstalej vdově po nebo[žtíku] Janovi Nyčovi, 
dostal, ten se jemu připisuje za volný a svobodný a zouplna 
zaplacený. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Lorenc John prodal 
ten grunt ut s[upr]a Klimentovi Radunskému za summu 80 R. 
Závdanku dal jemu 11 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Branický, Vojtek Tesař S.R.S.N.  
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kliment Radunský 
položil za gr[unt] Lorencovi Johnovi 3 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Kliment Radunský 
položil za gr[unt] Lorencovi Jonovi, kteréž přijal 3 R. 
             f 642a 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kliment Radunský 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Ondrovi Travnicskému kováři za 
summu 80 R. Závdanku dal Klimentovi 19 R a což Kliment 
zaplaceného měl na tom gr[untu], to jest Ondrovi pustil, 
ostatek summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Adam Bělnicský a Bartek Fryštacský S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Ondra Travnicský položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal Lorenc John. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka položila Anna, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondry Travnicskýho, za gr[unt] 
svůj ročních peněz 5 R. 
   Ty přijal Lorenc John za rokh 1639 a 1640. 
 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondry Travnickým, 
prodala gr[unt] ut s[upr]a Janovi Sládkovému za summu 100 R. 
Závdanku jí hned dal 20 R, ostatek summy zplacovati každoročně 
po 3 R. Odevz[dán]. 
   Rukojmě Jíra Skočdopola a Jiřík Sedlický SRSaN. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Sládek 
ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 3 R. 
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   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta položil Jan 
Sládek ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 6 zlm za rok 
1646 a 1647. 
   Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického položil Jan Sládek 
ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 12 zlm. 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jan 
Sládků za grunth svůj peněz ročních, kteréž Lorenc John přijal 
3 R. 
             f 642b 
   Letha Páně 1652 Jan Sládků položil za purgkmistra Jiříka 
Prašťka za grunth 3 R. 
   Ty přijal Lorenc John za rok 1651. 
   Letha ut supra a za téhož purgkmistra položil Jan Sládků za 
grunth 3 R. 
   Ty přijal Lorenc John za rok 1632. 
   Jakož jest ještě Lorenc Johnovi na grunthu téhož Jana 
Sládka k področnímu dobírání 25 R přináleželo, takové jest 
prodal dotčenému Janovi Sládkovi za hotových 6 R 25 gr 5 den. 
A tak týž Lorenc John na tom gruntě ani erbové jeho žádnej 
praetensi více nemá a míti nebudou. Stalo se dne 29. Januarii 
1653. 
   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického tak 
jakž jest na tomto gruntě neb[ožtíku] Ondrovi Trávníčkovi aneb 
nápadníkům po něm 25 R k dobírání náleželo, takové že jsou 
Janovi Sládkovi odprodané, Lorenc John spoluradní vysvědčuje. 
A tak tu Ondrovi Travnickému nic nenáleží. 
 
   Letha Páně 1667 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] 
Dašického a spoluradních jeho po smrti Jana Sládka pozůstalá 
vdova Kateřina manželka provdajíce se za Bartka Jaxe tenž 
grunth vedle vyhledání maje z dítkami svými zaplacený, odvádí 
jej manželu svému nadepsanému 
             f 643a 
v summě tej napřed psanej 100 zlm. To cokoliv jemu při 
smlouvách svadebních zadala, v svém dílu jemu v zápisi tomto, 
totiž 20 zlm, vypsati dala, ostatní summu po 3 zlm ročně 
sirotkům za živobytí svého spláceti povinen bude, však naproti 
těmto penězům vypsaným ze svého statku, tak mnoho k další 
praetensi Kateřině a dítkám jejím v rovnosti k pokládání 
povoluje. Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za opravu, placení i všeliké panské [a] obecní 
povinnosti Jan Kostka, Tomáš Hněvotský S.R.S.a N. l[eta] [a] 
dne ut supra. 
 
   Letha Páně 1688 za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a 
jeho radních přiženíce se Lukáš Zahradníček k vlastní dceři 
Dorotě po neb[ožtíku] Janu Sládkovi a mateři Kateřině, majíce 
dům aneb grunt ten zcela zaplacený, na kterém bratr Doroty Jan 
poloviční praetensi, aby k zpuštění nepřijal, zaujal se ho 
tenž Lukáš a jemu za volný a svobodný připisuje a odvádí. 
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   Rukojmě za povinnosti všeliké S.R.S.N. Pavel Hrdlička a 
Ondřej Čech dne 28. Januarii ut s[upra]. 
   NB. Pokudž by tenž Jan dále na ten grunt však po drahně 
letech se natahovati chtěl, bude povinen předně ihned jeho 
díl, a to jakžto sestře 50 zl mor[avských] složiti. 
                     f 643b 
   Letha Páně 1707 dne 19. Aug[usti] za purg[mistra] p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních jeho Dorota, pozůst[alá] 
vd[ova] po neb[ožtíku] Lukášovi Zahradníčkovi nemohúc na tom 
gr[untu] ut s[upra] od rebel[antů] spáleném a zruinirovaném 
delejíc zůstávati, prodala jej spolu s bratrem svým Janem 
Pavlovi Rumíškovi za 12 zlr. Kterejžto se jemu v tej summě 
odevzdává a připisuje, jak jej neb[ožtík] Lukáš připsaný měl, 
totiž v 100 zlm, závdanku dal hoto[vých] 7 zlr, ostatních  
5 zlr má položit v roce pořad zběhlém. A tak se mu odevzdává 
za volný a svobodný. Stalo se u přítom[nosti] obúch stran. 
   Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti všeliké p[an] 
Pavel Hořák a p[an] Matys Navrátil S.F.S.V.a N. 
   Dne a leta ut s[upra] Pavel Rumíšek položil těch svrchu 
psaných 5 zlr, které Dorota a Jan Sládků spolu přijali. A tak 
má grunt svůj zcela a zouplna zaplacený. 
   Solutum. 
             f 644a 
   Leta Páně 1736 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica a spoluradních jeho po smrti držitele gruntu 
ut supra Pavla Rumíška připadl jest grunt tento na vdovu 
pozůstalú po něm Annu spolu s dítětem z něho splozeným 
Štěpánem. Když ale i ta po něm pozůstalá vdova smrtedlnú 
nemocí obklíčená byla, jsouce již zase provdaná za Jana 
Kašpara, mocí kšaftu od ní učiněného poručila jest jej synovi 
svému Štěpánovi, však také čtvrtý díl z něho manželi svému a 
očímovi jmenovanému Janovi Kašparovi. Poněvadž ale sirotek ten 
ještě nedospělý a k řízený domu nedostatečný jest, z tej 
příčiny aby dům na ruinu nevyšel, z dobrého uznání a povolení 
práva poručník jemu právně představený Jiřík Múčka prodal jest 
tento grunt Václavovi Urbánkovi za hotových sedmdesáte 
rýnských, z kterýchžto peněz čtvrtý díl Janovi Kašparovi 
náležeti bude, totiž 17 zlr 30 kr a ostatní na dobré sirotka 
se dotirovati a obrátiti mají. Grunt ale tento se připisuje a 
odevzdává Václavovi Urbánkovi za vlastní, dědičný a zaplacený 
spolu s jedním škřichem starým, který nepohodlně se z domu 
vzíti 
             f 644b 
mohl. U přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
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Přípis Martina Čapalovskýho jináče Ladsky 
 
   Letha Páně 1755 dne 4ho Junii za purgmistra p[ana] 
Christopha Mihatše a spoluradních téhož času zdědíce Kateřina 
vdova po svém nebošt[íku] manželi Václavovi Urbánkovi ze svýma 
děti grunt ut supra, takový ze svej dobrej vůle a povolení 
svých dětí jest prodala Martinovi Čapalovskýmu jináče Ladskovi 
za summu jedno sto patnáste rýnsk[ých], které peníze vdova 
Urbánková na rovné díly ze svýma děti k rozdělení k svým rukám 
přijala. K vyplacení pak teho gruntu Pavel Šejda vypučil 
Martinovi Čapalovskému aneb Ladskovi šedesáte rýnsk[ých], 
který v interessu v tom gruntě své svobodné bydlení tak dlúho 
míti má, dokavad jemu 
             f 645a 
takových 60 zlr se nesloží, naprotiv tomu oba společně grunt 
opravovati i povinnosti všechny a roboty spláceti. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt Martinovi Čapalovskému jináče Ladskymu za 
jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení contrib[učních], 
městských a panských povinnostech p[an] Jozef Duray a p[an] 
Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti koupca a prodavačky 
vdovy Urbánkovej i jejích dětí dne a roku ut supra. 
   Notandum. Přitom Martin Čapalovský aneb Ladsky z Pavlem 
Šejdú jsou domluvu učinili, že kdyby ten grunt skrz neštěstí 
ohně (co Bůh zachovej) na skázu přišel, že ty nyní jmenovaní 
oba polovičně škodu trpěti mají. Naprotiv tomu kdyby ten grunt 
opravený na věčí cenu přišel, podobně z nadvyškem tej zaň 
danej ceny se spolu děliti povini budú. 
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66 Grunth Joachyma Šuberta 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 53 nadepsaný Joachym koupil grunth svůj od 
Matěje Lenocha za summu 200 R. 
   Na to závdanku a peněz od Lenocha na témž gruntě, totiž  
13 R, jemu odvedených vyplnil 60 R a ostatek 140 R platiti má 
od letha [15]93 při Vánocích po 10 R, totiž Jeronymovi 
Hoffmanovi, pořadně až do vyplnění tej summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Daniel Zezhule, Mikuláš Tkadlců, 
David Labrů a Jakub Kolář S.R.S.A.N. 
               
   Letha 1594 položil Joachym Šubart peněz purgkrechtních 
dvojích po 10 R Jeronymovi Hoffmanovi 20 R. 
   Letha [15]95 položil Joachym Šubart peněz purgkrechtní[ch] 
za grunth Jeronymovi Hoffmanovi 10 R. 
   A jakož ještě tenž Joachym za grunt svůj peněz 
purgkrechtních dopláceti zůstává 110 R, takové peníze náleží 
osobám těmto: 
   Item Kašparovi Rollovi placený[ch] od letha [15]96 po 5 R – 
50 R. 
   Martinovi a Matoušovi Otmarům též náleží 60 R. 
             f 651b 
Ty jim jíti mají po 5 R. 
   A na posledních penězích se jim položiti má 10 R.  
   Letha [15]96 položil Joachym Šubart za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Kašparovi Rollovi dáno 5 R. 
   Matoušovi a Martinovi Otmarům též dáno 5 R.  
   Leta 1597 položil Joachym Šubart za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Z toho dáno Kašparovi Rollovi 5 R. 
   Matoušovi a Martinovi Otmarům též z toho dáno 5 R. 
   Leta 1598 položil Joachym Šubrt za grunt svůj 10 R. 
   Ty přijal Martin Hepnar na místě Kašpara Rolle, Matouše a 
Martina Ottmarů, na každého po 5 R. 
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Joachym Šubart za grunt 10 R. 
   Z toho přijal Kašpar Rol 5 R a Matouš a Martin Otmarovi  
5 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán 
podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Joachymovi Šubartovi Martinovi 
Hepnerovi za 200 R. Závdanku je[mu] dal 50 R, ty sou vydány za 
dluhy, ostatek platiti má od leta 1600 po 12 R až se do 
Hodonína doplatí, potom platiti bude po 10 R. Tomu prodaji 
dala místo paní Anežka Bošovská manželka jeho. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
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   Rukojmě Petr Draksler, Šebesta Bednář, Honz Kotlář, Urban 
Bednář R.S.N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Martin Hepner 
položil za grunt 12 R 
   Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 5 R. 
   Matouš a Martin Otmarovi odtudž 5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 2 R. 
             f 652a 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového paní 
Anyžka Bošovská prodala na tomto podsedku díl svůj, což jí po 
n[ebožtíku] Joachymovi Šubartovi muži jejím mimo to, což na to 
přijala a jí zůstávalo 31 R, Martinovi Hepnerovi za hotových  
8 R 10 gr. A tak ona tu nic míti nebude. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Hepner za podsedek svůj 6 R. 
   Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 2 ½ R. 
   Matouš a Martin Ottmarovi odtudž 2 ½ R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Martin Hepner za grunt 12 R. 
   Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 5 R. 
   Mathouš a Martin Ottmarovi odtudž 5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta vzato 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Hepner peníze purgkrechtní 5 R. 
   Z toho vzal Kašpar Roll 2 ½ R a Mathouš a Martin Ottmarovi 
též 2 ½ R. 
   Na tom podsedku podle vyhledání náleží osobám těmto: 
   Kašparovi Rolovi do Hodonína 15 R a bráti má po 5 R. 
   Martinovi a Matoušovi Ottmarům též do Hodonína 25 R, bráti 
mají po 5 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 44 R, jíti mají po 
2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin Hepner za g[runt] 1 R. 
   S toho dáno Kašparovi Rolovi 5 R, Martinovi a Matoušovi 
Ottmarům 5 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 2 R. 
             f 652b 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali jsou týž svrchu psaný podsedek Jírovi 
Nyčovi za summu 100 R, místo závdanku porazil sobě dílu Anny 
manželky své 5 R 18 gr, platiti má od letha 1610 po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Šermíř a Lazar Šich S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jíra 
Nyč za grunt 5 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Kašparovi Rolovi do Hodonína 10 R, jdou jemu po 2 R. 
   Martinovi a Mathoušovi Otmarům též do Hodonína 20 R, berou 
je po 2 R. 
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   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 42 R, jdou jim po  
1 R. 
   Z těch 5 R vydáno Kašparovi Rolovi 2 R, Martinovi a 
Mathoušovi Otmarům 2 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jíra Nyč za g[runt] 5 R. 
   Z těch zůstává za ouřadem Kašparovi Rolovi 2 R. 
   Martinovi a Mathoušovi Otmarům 2 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R. 
   Ty 4 R do Hodonína jsou vydány, kteréž za ouřadem 
zůstávaly, Rolovi a Ottmarům. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Nyč za grunt 5 R. 
   Z těch zůstává za ouřadem Kašparovi Rolovi 2 R. 
   Martinovi a Mathoušovi Otmarům 2 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Nyč 
za grunt 5 R. 
   Z těch vydáno Kašparovi Rolovi 2 R. 
   Martinovi a Mathoušovi Ottmarům 2 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta 1 R. 
   Jsou vydány těm nápadníkům. 
             f 653a 
   Podli bedlivého vyhledání zuostává se z toho gruntu 
nápad[níkům] těmto: 
   Nápad[níkům] n[ebožtíka] Kašpara Rolla 2 R. 
   Nápad[níkům] n[ebožtíka] Otmara 12 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 40 R. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Nyč za g[runt] svůj 5 R. 
   Zůstávají při právě. Vydáno z nich nápadníkům Otmarový[m]  
4 R a Julianě Šubartové dán 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Nyč 
položil za grunth svůj 5 R. 
   Vydáno z nich nápadníkům Kašpara Role do Hodo[nína] 2 R 
ostatních. 
   Nápadníkům Otmarovým též do Hodonína 2 R. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta dán 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč 
položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno s[irotku] n[ebožtíka] Šuberta Julianě na díl 
její 1 R. 
   A na nápadníky n[ebožtíka] Otmara zanecháno při právě 3 R. 
Ty vzal Lorenc Rudolf, nápadník do Hodonína. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč 
položil za grunt peněz ročních 5R. 
   Z toho dáno Julianě n[ebožtíka] Šuberta 3 R. 
   A nápadníkům Otmarovým do Hodonína zanecháno při právě 
předměstským 2 R. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč 
položil za gr[unt] peněz ročních 5 R. 
   Z toho vydáno nápadníkům Otmarovým do Hodonína ostatní 1 R. 
   A Julianě n[ebožtíka] Šubarta 4 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jíra Nyč 
prodal jest ten grunth Pavlovi Hepnerovi za tu summu, jakž jej 
sám měl, totiž za 100 R bez závdanku, platiti má ročně po 5 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Klikavský a Jíra Skočdopole S.R.S.a N. 
   A jakož jest Jíra Nyč na tom gruntě 49 R vyplatil, takové 
peníze všechny témuž Pavlovi Hepnerovi pouští. 
             f 653b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed 
psaný Pavel Hepner prodal jest Vítkovi Čechovi tesaři za summu 
100 R. Závdanku dal jemu 5 R 4 gr 2 den a což Pavel na něm 
puštěných a zaplacených peněz měl, totiž 19 R, ty jest zase 
Vítkovi pustil a tak Pavel Hepner na tom gruntě nic víceji 
nemá, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Hepner a Kliment Radunský 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janko ten grunt nadepsaný 
Vítek Čech tesař prodal jest Janovi Dobroslavskému za summu 
100 R. Závdanku dal jemu 11 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Matouš Rachovský a Vítek Čech tesař S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Dobroslavský 
položil za gr[unt] k obci 2 R. 
 
   Letha Páně 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních 
jeho Jan Dobroslavský prodal podsedek svůj Janovi Klikavskému 
za summu ut s[upr]a bez závdanku, placení ročně po 4 zlm a což 
na něm týž Dobroslavský zaplatil, to Janovi Klikavskému 
pustil, co pak ostatek summy dopláceti jest, to zaň Klikavský 
tomu, komuž náležeti bude, má pokládati. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gruntu i placení a povinnosti všelijaké 
Jíra Sedlický a Jan Knot SRSaN. 
             f 654a 
   Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních poněvadž tento podsedek k spuštění přišel, prodán 
jest Mikulášovi Františkovému za summu 70 zlm, placením bez 
závdanku po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Macura a Tomáš Machů S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1666 dne 22. Julii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních poněvadž tento podsedek 
k spuštění přišel, prodán jest Janovi Vávrovýmu za summu 
60 zlm, placením bez závdanku po 2 zlm po vyjití roku při 
držaných posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Šejda 
a Pavel Hořák S.R.S.a N. 
 
   Letha 1670 dne 24. Septembris za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Vávrů prodal grunt 
svůj ut supra Janovi Oborovi za summu 60 zlm položíc závdanku 
6 zlm 30 kr, placením ročně po 2 zlm při držaných posudcích. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Lukáš 
Pešty, Mikuláš Šašek S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1671 [dne] 24. Januarii Jan Obora za purgkmistra 
Daniele Ludvíka Dašického položil za grunt svůj ut supra peněz 
1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
náležitě sobě za příjem položil. 
             f 654b 
   Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jsouce grunt ut s[upr]a od 
rebelantského pádu pustý, aby vystaven a zveleben býti mohl, 
tu taky skrz to aby zbejváním c[ísařských], p[anských] i 
obecních povinností růstly, puštěn jest od J[ejich] 
O[patrnosti] p[ánů] Janovi Dvořáčkovi za prodajnou summu 
z upuštěním za dobré stavení 10 zlm – 50 zlm bez závdanku, 
placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, c[ísařské], p[anské] i 
obec[ní] povinnosti S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Kmínek dne a 
leta ut s[upra]. 
   K obci m[ěsta] Stráž[nice] 43 zlm. 
   Oborovým sirotkům 7 zlm. 
 
   Letha Páně 1702 dne 1. Maii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož letha Jura Vincúrek zůstavaje 
na tom gruntě ut s[upra] kolik let a nemaje sobě jej 
připsaného, prodal jej Jiříkovi Řepovi za summu taxirovanú  
50 zlm. Místo závdanku dal jemu 2 zlr 30 kr, které peníze 
             f 655a 
toliko za stavení se pokládají, hlavní pak summu platit má 
nápadníkom ut supra] ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti placení p[an] 
Jan Bíteský a Matěj Saltzman SRSVN. 
   Pamět se činí při tomto zápisu, že Jiříkovi Řepovi poněvadž 
ten g[runt] všechen spustovaný a zruinirovaný přijal, takže 
všechny stěny téměř znovu stavěti musí, z uvážení práva 
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purgmistrovského k žádosti svrchu psaného Řepy se jemu 26 zlm 
na vystavení na summu hlavní sráží a za zaplacené vypisuje.     
   Actu[m] na rathause m[ěsta] S[trážnice] dne a leta ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1711 dne 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Jiříkovi Řepovi nemohúc 
             f 655b 
z gruntu ut supra dálejíc povinnosti zbývati, takový pustila 
jest Martinovi Spěvákovi za 4 zlr, které toliko za vystavení 
se počítají, z ostatní summy že tenž grunt spolu z jinými zkrz 
tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu totiž  
z 50 zlm třetí díl, totiž 16 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den 
při držených posudcích pokládá 1 zlm obci městskej. Odevzdává 
se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. 
   Ostatní summu totiž 33 zlm platiti bude nápadníkom ročně po 
1 zlm, totiž: 
   Obci městskej 10 zlm 10 gr. 
   Oborovým sirotkom 4 zlm 20 gr. 
   Vd[ově] pozůstalej po Jiříkovi Řepovi 17 zlm 10 gr. 
             f 656a 
   Letha Páně 1722 d[ne] 4. Januarii za purgmistra p[ana] 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Martinovi Spěvákovi Anna grunt ut supra podle 
rozdílů mezi ní a sirotky jejíma právně učiněných jí připadlý 
vlastní, takový prodala Janovi Kozinovi za hotových 15 zlr, 
které toliko za vystavení se počítají. Pročež se ten grunt 
připisuje a odevzdává jmenovanému Janovi Kozinovi za vlastní 
v summě verunkovej ještě 32 zlm 10 gr alb, placením ročně při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis Jana Koziny 
 
   Leta Páně 1758 dne 27ho Novemb[ris] za purkmistra pana 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce 
pozůstalá vd[ova] po nebošt[íku] Janovi Valáškovi grunt ut 
supra vlastní, jest takového polovic svému synovi Janovi 
Kozinovi z púhé mateřské 
             f 656b 
[lásky] postoupila a za druhú polovic šedesáte pět rýnsk[ých] 
jí složiti musel, kterých 65 zlr Jan Kozina k vyplacení svej 
matky od Jozefa Zahnaše sobě vypučil, který v interessu v tom 
gruntu své svobodné bydlení tak dlúho míti má, dokavat Jan 
Kozina těch 65 zlr Jozefovi Zahnašovi neoplatí, naprotiv tomu 
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oba spolu grunt opravovat, povinnosti všechny a roboty splácet 
se zavázali. Pročeš nadjmenovaný grunt se Janovi Kozinovi i 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 32 zl mor[avských] 
10 gr alb ročně při podsudcích po 2 zl mor[avských] k placení 
pozůstalýma za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností p[an] 
Jozef Duray a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran dne a roku ut supra. 
             f 657a 
Přípis domu Jozefa Zahnaša  
 
   Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních majíce Jan Kozina grunt ut 
supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrej vůle 
Jozefovi Zahnašovi za summu 119 zlr 30 kr odprodal s tím na 
něm od starodávna majícím právem i s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 32 zl mor[avských] 10 gr ročně při 
posudcích po 2 zl mor[avských] placení pozůstalýma za jeho 
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařských], tak pansk[ých] i obec[ních] pan Ignác Košvitz a 
pan Jozef Svoboda. 
 
Přípis Martina Minaříka 
 
   Leta Páně 1775 dne 17ho měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho jakož jest Jozef Zahnaš 
grunt ut supra pořadně koupený a připsaný měl, takový z svej 
dobrej vůle odprodal jest vejš jmenovanému Martinovi 
Minaříkovi za summu jedno sto třiceti čtyri rýnské, závdanku 
přijal padesát rýnských, 
             f 657b 
ostatních osumdesát rýnských jak nejdříve mocti bude zaplatiti 
se mají. Pročež grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 32 zl mor[avských] 10 gr alb 
k splacení po 2 zlm ročně se jemu Martinovi Minaříkovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých jak 
císařsko královských, tak vrchnostenských i městských 
povinností pan Franc Gatty a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany. 
 
Přípis Jana Zahnaša 
 
   Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Minařík grunt ut supra sobě připsaný a pořadně odevzdaný, 
takový z čistej vůle svej odprodal Janovi Zahnaš za summu 
jedno sto devadesát rýnských hotových peněz, kdežto taky kupec 
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i ty na gruntě tom vězící verunkové peníze p[e]r 32 zl 
mor[avských] 10 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně obci 
městskej k splacení docela na sebe přijímá. K tomu ale sobě 
vymiňuje v gruntě tom svobodné bydlení a co přitom se strany 
držení dobytka a jiných k hospodářství patřících věcí dotýče, 
skrovné místečko na pět let požívat mocti. S tím tehdy grunt 
tento se jemu Janovi Zahnaš za jeho vlastní, volný a dědičný 
ze vším k tomuž gruntu patřícím právem připisuje a purgrechtně 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městs[kých] povinností pan Joh[anes] Ježík 
a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
             f 658a 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 192 fr 23 kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   De sessione 13te Junii 1800. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 30 
einverleibten Quittung sind diese 192 fr 25 kr baar bezahlt, 
folglich hierarts gelöschet worden. 
   De sessione 8e Aprilis 1801. Prat. 
   Ob diesem Hause haftet 800 fr Kapitali, dem Georg Biehalek 
gehörig, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 31e Maii [1]805. Prat. 
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             f 661a 
67 Grunth Jíry Šerméře 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 50 nadepsaný Jiřík koupil podsedek svuoj od 
Kašpara Člunka za summu 120 R. 
   Na to závdanku vyplnil 15 R, zůstává za něj dopláceti  
105 R. 
   Ta summa vejše psaná náležeti bude osobám níže psaným 
těmto: 
   Item sirotku Kateřiny Rudolfky předních peněz 97 R. Na to 
jim zadržel od letha [15]91 až do letha 1593 totiž 21 R. 
   Item sirot[kům] Kašpara Člunka peněz posledních náleží 8 R. 
Ty jim jíti mají těm obojím sirot[kům] placením rok po roku až 
do vyplnění těch 97 R po 7 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Dobiáš Strejčků, Petr Drejzlar a Pavel Bílek S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 9 R. 
             f 661b 
   Letha [15]95 položil Jíra Šerméř peněz purgkrechtních 8 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Šerméř za grunt 8 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Šerméř za grunt 8 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Šerméř za grunt svůj peněz ročních  
8 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Šerméř za grunt svůj na s[irotky] Kateřiny Rudolfky 8 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Šerméř 
za grunt položil a vzaty do truhlice 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Šermíř za grunt 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jíra Šermíř za grunt 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny 
Rudolfky 8 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky  
8 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šermíř 
prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi Formanovi za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Šmalcíř a Jan Pizl S.R.S.A N. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a polopžil Michal Forman za 
gr[unt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 2 R. 
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Michal Forman na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 4 R. 
             f 662a 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Michal Forman za grunt s[irotkům] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky 
4 R. 
   Zuostává z toho gruntu Jírovi Šermířovi předních peněz  
47 R, placením od leta 1613 po 4 R.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal 
Forman za gr[unt] na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Rudolfky  
4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal 
Forman za g[runt] Jírovi Šermířovi 4 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Michal 
Forman položil zas g[runt] Jírovi Šerméřovi 4 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Michal 
Forma[n] odešel preč, potom fojt a starší prodali ten podsedek 
se vším, což na něm bylo Janovi Valgáškovi za summu 100 R. 
Závdanku dal 20 R a ten závdanek vydán věřitelům, nebo týž 
Michal zadluživ se [a] nemoha lidem práv býti, ušel preč, 
platiti má ročně Jan Valgášek při posudcích po 4 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti JM 
Páně i obecní Václav Slavík a Jiřík Sýkora kolář SRSN. Act[um] 
za fojta Valentina Krnovského leta a dne svrchu psaného. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Valgášek položil za grunt Jírovi Šerméřovi 4 R. 
   Leta svrchu psaného vyhledalo se podle cedulí řezaných, že 
jest Michal Forman dlužen byl Michalovi Koželuhovi Židu, synu 
Izáka kněze, za 1 b[ečku] vína peněz 32 R. Ty jest prodal týž 
Michal Koželuh Janovi Valgáškovi za hotových 7 R, ty jemu má 
dáti z oužitku vinného leta tohoto. A tak se Janovi vypisuje, 
jako by takových 32 R za ten grunt na roky vyplnil. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek 
položil za grunt Jírovi Šerméřovi 4 R.   
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek 
položil za gr[unt] Jírovi Šerméřovi 4 R. 
             f 662b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného p[ana] pana] Františka Magni, hraběte na 
Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Blažkovi 
Hradeckému za summu 80 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jíra Sedlický, Martin Pospíšil, Václav Slavík 
a Martin Vystavil S.R.S.a N. 
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   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažej Hradecký 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil ročních 
peněz k obci městské 2 R Blažej Hradecký. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Blažej Hradecký 
odvedl vína 2 věd[ra] na contrib[uci] pro anticipando, mimo 
porážku předal contrib[uci] 3 R 21 gr 3 den. Poněvadž k obci 
z gruntu splácí, ty se jemu vypisují, totiž 3 R 21 gr 3 den. 
 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra Martinovi 
Terlichovskýmu za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jíra Moučka a Jíra Macura S.R.S.a N.R. 
             f 663a 
   Letha Páně 1659 dne 18. Junii za purgkmistra Václava Mračny 
a spoluradních jeho po smrti Martina Tepluchovského prodán 
jest ten grunth ut supra Thomášovi Blučinskému za summu 82 R. 
Závdanku dáti má 2 R, platiti jej má každoročně při Vánocích 
po 4 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu i všelijaké povinnosti panské i 
obecní Jiřík Podivínský a Pavel Zhýbal S.R.S.a N.R. 
   Letha 1659 za purgkmistra ut supra Thomáš Blučinský položil 
závdanku 1 R. 
   Ten jest obrácen na contribuční rešt neb[ožtíka] Martina 
Tepluchovského. 
 
   Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana Václava 
Žarůška a spoluradních jeho budouce tenž grunth ut s[upra] 
velmi zpuštěný a skazený, aby vystavený a zvelebený býti mohl 
a povinnosti c[ísařské], panské i obecní náležitě zbejvané 
byly, puštěn jest od J[ejich] O[patrnosti] p[ánů] Vácslavovi 
Kořenkovi za prodajnú summu 70 zlm bez závdanku, placením 
ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, panských i obecních povinností 
Lukáš Zahradníček a Jiřík Vsetínský S.R.N. dne a leta ut 
s[upra]. 
   Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá 
vd[ova] po neb[ožtíku] Václavovi Kořenkovi z gruntu ut supra 
ještě obci městskej na letha 
             663b 
spláceti 70 zlm, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými 
skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jí třetí 
díl, totiž 23 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
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posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 45 zlm 20 gr 
bude povinna platiti na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1724 dne 18. Decembris za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času po smrti neb[ožky] 
vdovy po Václavovi Kořenkovi připadl grunt ut supra synovi 
jejímu Janovi Kořenkovi, kterýž taky nedadúc ho sobě připsati 
v krátkém časi i s manželkú svú zemřel. Pročež zůstanúce po 
něm sirotci malé děti a nedospělí, aby ten grunt na ruinu pro 
neschopnost jejich gruntu toho držení nevyšel, ohlásíce se na 
něj Joannes Cogelmar hrnčíř, příchozí z městečka Furth blíž 
Nierenberku, a žádajíce, pokudž zde za spolu měštěnína přijat 
býti mohl. A uznajíce jej op[atrní] páni za dostatečného, 
             f 664a 
prodali jej jmenovanému Joannesovi Coglmarovi za summu hotovú 
třiceti tři rýnské i s tím, což na něm vyplaceného jest. Podle 
čehož se jemu nyní týž grunt připisuje a odevzdává bez 
všelikých reštů až do posledního Decembris 1723 zasedělých, 
toliko placení ostatní verunkovej summy ročně při posudcích po 
1 zlm, peníze ty po zaplacení restů a rozličných dluhů 
odevzdány jsou na cancellář hejtmanský, kdežto sirotkům patří, 
jim k zachování. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jakubovi Sklenákovi sub Nro 8 
 
   Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře 
psaný Jakub Sklenák a ohlásil, kterak on od Jozefa Píže dům na 
předměstí ležící vedle vdovy Očkovej za summu 65 zlr odkúpil. 
Pročeš se jemu spolu i s těma na tom domě podlužnýma obci 
mněstskej verunkovýma penězi, jak vyšej obsaženo jest, p[e]r 
45 zlm 20 gr ročně při posudcích po 1 zlm obci mněstskej 
             f 664b 
patřící připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněst[ských] 
p[an] Johan Wainer a p[an] Franz Gatty. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Jozefovi Očkovi sub Nro 7ro 
 
   Leta Páně [1]771  dne 24. Augusti za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila [do] domu radního 
Kateřina Očková, po neb[ožtíku] Frantzovi Očkovi pozůstalá 
vdova, a ve vší slušnosti přednesla, kterak ona ten po smrti 
svého manžela na ni případní dům vedle Jozefa Zahnaša na 
předměstí ležící svému synovi Jozefovi Očkovi za summu 50 zlr 
odevzdává. Z kterejšto summy on Jozef svým bratrům a sestrám, 
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totiž Tomášovi 10 zlr, Petrovi 10 zlr, sestře Kateřině 10 zlr, 
Johaně 10 zlr spláceti povinen bude a matce svej místo až do 
její smrti dle synovskej povinnosti v tom domě opatřiti a ji 
trpěti. Pročeš se jemu Jozefovi 
             f 665a 
Očkovi za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna 
majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností p[an 
Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   Summy verunkovej na tom gruntě se vynachází 45 zlm 20 gr 
k splacení po 1 zlr ročně. 
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             f 671a 
68 Grunth Anny, pozůstalé vdovy po nebožštíku Machovi   
   Vojtkovém 
 
   Ta Anna má podsedek svůj od mnoha leth zaplacenej a žádnému 
za něj nic dlužna platiti povinna nejni, neb jest jí v dílu po 
manželu jejím připadl.        
 
   Leta 1598 Jiřík Křižek přijal podsedek ut s[upr]a v díle 
svém po Anně Křižkové mateři své z zelnou zahrádkou ve 100 R. 
Z toho sobě dílu svého 46 R srazil a tak zuostává dopláceti 
bratrům a sestře své 54 R, platiti má od letha 1598 po 6 R až 
do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gru[ntu], povinnosti panské i 
obecní Joachym Šubrt, Jakub Holbarský S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Jiřík Křižek za grunt svůj do statku Anny 
Křižkové 6 R. Acth[um] za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jiřík Křižek za g[runt] svůj do statku Anny Křižkové 6 R. 
             f 671b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Křižek 
prodal podsedek ut s[upr]a Honzovi Kotlářovi za summu 150 R. 
Závdanku jemu dal 30 R, platiti má od letha 1600 po 10 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Kašpar Bednář, Honz Šmalcíř, Jiřík Šermíř, Petr 
Draksler S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela ut s[upr]a položil Hons 
Kotlář do statku Anny Křižkové 10 R. 
   Z nich ujal Jíra, což na placení povýšil 4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Hons Kotlář do statku n[ebožky] Anny Křižkové 6 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Hons Kotlář za grunt do statku n[ebožky] Anny Křižkové 6 R. 
   Z toho dáno Jírovi, že na placení povýšil 4 R. 
   A Johance Křižkové dáno 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Honz Kotlář za grunt 10 R. 
   Z toho dáno Johance Křižkové 6 R a Jírovi Křižkovi dáno, že 
na placení povýšil 4 R. 
   Zůstává se ještě Johance 2 R a Jírovi Křižkovi 66 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Honz 
Kotlář za g[runt] Jírovi Křižkovi 10 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Honzovi Kotláři, prodala grunt 
požár ut s[upr]a Jakubovi Tešnerovi za summu 80 R. Závdanku jí 
dal 8 R a což více na tom gruntě neb[ožtík] manžel její 
zaplatil, to všecko Anna vejš psaná Jakubovi Tešnerovi 
pustila, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Šmalcíř a Jiřík Černíkovský S.R.S.A N. 
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   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožky] Anny Křižkové, placením od letha 1609 
po 2 R – 16 R. 
   Jírovi Křižkovi náleží 56 R, placením od letha 1609 po 2 R.  
A když se do s[tatku] n[ebožky] Anny Křižkové 16 R vyplní, 
půjdou jemu po 4 R. 
             f 672a  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Alžběta, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Tešnerovi, 
za grunt 2 R. 
   Ty přijal Martin Slováků z Starého města, nápad[ník] po 
Johance nebošky Anny Křižkové. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položila 
Alžběta, pozůstalá vdovapo neb[ožtíku] Jakubovi Tešnerovi, za 
g[runt] za letho 1610 4 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu. Ty sou vydané Martinovi 
Slov[ákovi].  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Slavík na místě Alžběty manželky své za gr[unt] 4 R. 
   Ty přijal Martin Slovák, manžel Johanky svrchu psané. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Slavík na místě Alžběty manželky své za g[runt] 4 R. 
   Ty přijal Martin Slovák, manžel Johanky svrchu psané. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Slavík na místě Alžběty manželky své za g[runt] 4 R. 
   Ty přijal Martin Slovák na místě manželky. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Slavík 
položil na místě Alžběty manželky svej za gr[unt] 4 R. 
   Z těch přijal Martin Slováků z Starého města 2 R posledních 
a při ouřadu zůstávají 2 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík 
položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Ty zůstávají za ouřadem předměstským. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík 
položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Našlo se podle bedlivého vyhledání v registřích těchto, že 
Martin Slováků přebral mimo díl svůj peněz 4 R. Ty jest 
povinen zase navrátiti, když jemu poručeno bude.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík 
položil za gr[unt] Jiříkovi Křičkovi 4 R. 
   Martin Slováků položil, což byl mimo díl svůj přebral 4 R. 
   Ty sou zanechané Jiříkovi Křižkovi při právě. 
 
        Pustý 
             f 672b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed 
psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] 
Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Matoušovi Havlíčkovému za summu 50 R bez závdanku, 
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placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Pospíšil a Martin Dočkal 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Matouš Havlíčků prodal ten grunth ut supra 
Janovi Svobodovi za summu 54 R. Závdanku jemu dal 4 R, placení 
při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obci Matouš Havlíčků a Pavel Chocenský SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho pojmouc sobě Martin Orel pozůstalou vdovu po 
neb[ožtíku] Janovi Svobodovi za manželku, takový nadepsaný 
grunt v tejž summě jako i předek jeho jest ujal, kterýžto 
povinen bude při každých posudcích počna letha 1658 po 3 R 
platiti. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Lukáš Pešty, Mikuláš Moštěnský SRSaNR. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Lukášovi Peštymu po manželce Anně Křižkové 30 R. 
             f 673a 
   Letha Páně 1667 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] 
Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho pozůstalá 
vdova po nebo[žtíku] Martinovi Orlovi Anna nemohouce 
povinností svých všelikých zbejvati, dobrovolně grunt pouščí a 
podstupuje strýci svému Ondřejovi Železovi, tak jak jej manžel 
její, jakž napřed stojí, ukúpený měl za summu 54 zlm i s tím 
vším, jakž přední zápis daného závdanku 4 zlm od předešlého 
manžela svého Jana Svobody, to také z dobrej svej vůle jemu 
daruje a na zaplacení napřed summy tej nadepsanej místo 
závdanku míti bude, ostatní summu ročně splacovati při 
posudcích povinen bude po 3 zlm nápadníkům. 
   Rukoj[mě] za opravu gruntu a placení i všelijaké povinnosti 
p[an] Jiřík Kopřivnický, p[an] Michael Regeli SRSaN l[eta] [a] 
dne ut supra. 
   V tom činí se pamět, aby do smrti svej v malej světnice 
zůstávati i na který jeden nebo dva kúsky hovězí pro obživení 
sobě chovati mohla, k tomu Ondřej Železo vůli svou dal. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1713 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho vystavíce Jura Korenovič grunt ut 
supra z holého místa, takový sobě připsaný nemajíce, prodal 
jej Pavlovi Hornému za hotových třináct rýnských, které toliko 
za 
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vystavení se počítají, grunt ale se ten jemu připisuje v summě 
tej, jak prve 54 zlm. Však že ten grunt z holého místa 
vystavěl, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 18 zlm, 
ostatní summu, totiž 36 zlm, platiti povinen bude při 
posudcích nápadníkom po 3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntru a placení povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Polhocení se mu dává od datum zápisu na tři letha. 
             f 674a 
   Letha Páně 1739 dne 10. Febr[aurii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času zůstanúce po smrti 
Pavla Horného i manželky jeho, držitele gruntu ut supra, 
toliko sirotci a sice ještě nezletilí mimo Jana, který sice 
juž okolo 24 let starý jest, a pozůstanúce na gruntě tom 
rozličné contribučenské rešta i jiné dluhy, kterých zaplatiti 
žádnej možnosti nebylo. Pročež z dobrého uznání a povolením 
ouřadu purgmistrovského prodáno jest půl toho gruntu Jozefovi 
Šoltýskovi bednáři za hotových dvaceti pěšt rýnských, které 
Jan Horný starší syn přijal a z takových na contribuci 16 zlr. 
Pročež se nyní tenž grunt připisuje a odevzdává témuž Jozefovi 
Šoltýskovi toliko polovic za vlastní, placením peněz 
verunkových i všech na dům přicházejících daní polovičně.   
   Stalo se s povolením práva u přítomnosti Jana Horného, 
staršího sirotka. 
             f 674b 
   Leta Páně 1739 d[ne] 16. Decembris za purgmistra p[ana] 
Joannesa Richtra a spoluradních toho času jsouce Jan Horný 
držitel polovitz gruntu ut supra (poněvadž juž předešle jedna 
polovic  Jozefovi Šoltýskovi z důležitých příčin nahoře 
v předním zápisu postavených od ouřadu purgmistrovského 
zaprodána jest), poněvadž takovú polovitz gruntu nejenom 
contribučenskýma a jinýma rešty zakonviroval, že takové 
poplatiti vícej neměl, nýbrž taky najmenovanú polovic gruntu 
toho nedbanlivostí svú opraviti zanedbal a tak ju pustoval. 
Pročež z dobrého uznání a povolení ouřadu purgmistrovského 
prodána jest ta polovitz nadepsaného gruntu Jakubovi Rakovi za 
hotových třiceti pět rýnských. Pročež se nyní ta polovic 
gruntu připisuje a odevzdává tomuž Jakubovi Rakovi za vlastní 
s placením peněz verun- 
             f 675a 
kových i všech na dům přicházejících daní, jakož taky i 
hoferských polovice. stalo se s povolením práva dne a leta ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho p[an] Eliáš Gröger a p[an] 
Václ[av] Košvitz S.R.S.V.a N. 
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   Leta Páně 1740 dne 4. Novembris za purgmistra p[ana] 
Heinrich Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce v držení 
polovic gruntu ut supra Jozef Šoltýsek, takovú nechtíce delej 
držeti z svej dobrovolnej vůle jest odprodal Jurovi Kralickému 
za summu šedesát rýns[kých] peněz hotových. Pročež nyní ta 
polovic gruntu ut supra se jemu Janovi Kralickému za vlastní 
připisuje a odevzdává s placením peněz verunkových a všech 
jiných povinností, jakož taky i hoferských (jak v předním 
zápisi zapsáno) spolovice. Stalo se u přítomnosti obúch stran 
dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Joseph Wainer S.R.S.V.a N. 
             f 675b 
Přípis Jozefa Kralického 
 
   Leta Páně [1]771 dne 17. Januarii za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Joseph Kralický a uctivě žádal, aby ta na něj 
erbovně připadající polovica domu vedle Jozefa Píže ležící 
v summě 50 zlr právně připsaná byla. Na kteroušto slušnou 
žádost se jemu Jozefovi Kralickému jakošto toho domu 
hospodářovi za polovica na ten spůsob připisuje, aby on víc 
jmenovaný Joseph Kralický jak sousedské, tak hoferské 
povinnosti, tak taky napřed poznamenaných verunkových peněz 
polovicu vyplácel. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
královské, vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Johann 
Weiner a p[an] Venzel 
             f 676a 
Lánský. Stalo se v mněstě Strážnici dne a roku ut supra. 
 
Přípis druhej polovitce domu Františkovi Rakovi 
 
   Leta Páně 1771 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního Frantz Rak a proukázal od svého milého otce zde 
přiloženú cedulu, dle kterej nemohouce on otec Jakub Rak pro 
velkú starost a na důležitost sám přijíti, povoluje z lásky 
otcovskej, aby se jemu synovi Františkovi ta od otce 
posidirovaná polovitce domu ležící vedle Jozefa Očka právně 
připsala a zanechává sobě summu tej polovitce na dálejší 
dispositci. Pročež se jemu Františkovi Rakovi i s těma na tej 
polovici napřed zaznamenanýma verunkovýma penězi, pak 
k splacení jak sousedských, tak hoferských povinností 
připisuje a odevzdává. 
             f 676b 
   Svědkové toho za opravování kruntu a placení povinností 
cís[ařsko] kr[álovských], vrch[nostenských]a mněstských pan 
Jozef Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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Přípis domu Pavlovi Šejdovi sub Nro 9ro 
 
   Leta Páně 1772 dne 21. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnost 
radu na dům radní Jozef Kralický a ohlásil, kterak on půl domu 
ležícího na předměstí vedle Frantze Raka právně sobě 
připsaného Pavlovi Šejdovi za summu šedesát dva rýnské 
odprodal. Pročež na slušnú jeho žádost Pavlovi Šejdovi tenž 
grundt, toho půl domu od Jozefa Kralického odkúpeného jemu 
Pavlovi Šejdovi v tejž summě 62 zlm za jeho vlastní, volný a 
dědičný spolu i s těma na něm podlužnýma obci mněstskej 
verunkovýma penězi p[e]r 18 zlm 
             f 677a 
ročně při posudcích po 1 zlr 36 gr bílých připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněstských p[an] 
Vencl Lánský a p[an] Carl Habrman. Stalo se dne a roku ut 
supra u přítomnosti obúch stran. 
   Notandum. Prodavač a sentionis ještě dva roky v tej 
polovitzi toho domu své svobodné bydlení, pokud by se 
neoženil, míti má a poněvadž na tu summu těch 62 zlr všechno 
nevyplatil, pročež jeho prodavača co nejspíš spokojiti povinen 
bude. 
   Na obúch polovicách verunkovej summy se vynachází 36 zlm po 
2 zlm k splacení. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 20 fr stadtischen 
Waisengelder primo loco versicheret. 
   De sessione 19te April [1]799. Prat. 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 24te Decembris [1]799. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 26 
einverleibten Quittung sind diese 100 fr baar bezahlt, 
folglich hier gelöschet worden. 
   De sessione 9e Decembris 1800. Prat. 
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             f 681a 
69 Grunth Martina Duličky 
 
   Jakož jest letha [15]88 podle zápisu knih starejch 
sirotčích červených v listu 41 Jan Metelků koupil podsedek 
s jedním achtelem vinohradu, kterejž jest, jakž týž zápis 
ukazuje, platil a potomně po smrti jeho Markéta, vdova po něm 
zuostalá, stav svůj proměnila a Martina Duličku za manžela 
sobě vzala. 
   Na kderejžto grunth týž Martin Duličků jest dosedl a jej 
v summě i s tím vinohradem v Dolní hoře ve 350 R ujal a za něj 
letha [15]92 a letha [15]93 peněz purgkrechtních vyplnil 40 R. 
A tak ještě za týž grunth i vinohrad od letha [15]94 dopláceti 
zůstává 310 R. Tu summu pokládati má od letha [15]94 rok po 
roku až do vyplnění tej summy po 20 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaný[m], a to těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Senického, tak jakž 
v rejstřích nových sirotčích při statku 34 položeno jest,  
185 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 20 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky též náleží po 
vyzdvižení summy napřed psanejm sirotkům Matěje Senického 
peněz předních též 
             f 681b 
jim rok po roku po 20 R vyplniti se má summy 125 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností Jeho 
Mi[l]osti Pánu náležitých Daniel Zezhulů, Jan Uhléř, Eliáš 
Vodička, Jakub Kolář, Jíra Ječmének a Tomáš Bašták S.R.S.N.       
      
 
   Letha [15]94 položil Martin Ďuličků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Sou dány do truhlice sirotčí na sirot[ky] Matěje Senického. 
   Letha 1595 položil Martin Ďulička za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 20 R. 
   Letha [15]96 položil Martin Ďuličků za grunt peněz peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Leta 1597 položil Martin Ďuličků za gr[unt] peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Letha 1598 položil Martin Ďuličků za g[runt] 20 R. 
 
   Leta [15]98 za předního konšela Jana Drabíka při rozdílu 
statku Martina Ďuličkového Markéta manželka jeho grunt zvrchu 
psaný ujala v summě 200 R, jakž o tom při statku téhož Martina 
Ďuličkového doloženo jest. Z něhož má vyplniti s[irotkům] 
n[ebožtíka]  Matěje Senickýho předních peněz summy 105 R, 
placením od leta [15[99 po 20 R, ostatek jak platiti má, 
zápisem při statku Martina Ďuličkového spraviti se můžeš. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila 
Markyta, manželka n[ebožtíka] Martina Ďuličkové[ho] za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senickýho 20 R. 
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   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
Markéta, manželka n[ebožtíka] Martina Ďuličkového, na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického 20 R. 
             f 682a 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Markyta Ďuličková na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického  
10 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila 
Markyta Ďuličková na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického 
4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položila Markyta Ďuličková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje Senického 20 R. 
   A srazila sobě nápadu po Zuzanně zemřelé dceři své, sirotku 
n[ebožtíka] Jana Metelky, což jí Albrecht Kavků dobrovolně 
polovici dílu jejího pustil 109 R 12 gr 5 den. 
   Zůstává ještě za ten podsedek dopláceti předních peněz 
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Senického 11 R, placením po  
20 R. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky posledních peněz 35 R 
17 gr 2 den. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila 
Markyta Ďuličková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Senického 11 R ostatních peněz. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Markyta 
Ďuličková prodala podsedek ut s[upr]a Danielovi Skuteckýmu za 
summu 80 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Pavlů, Ambruzek Bednář, Tomáš Vsetínský, Jan 
Přerovský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Brichty Kavkového předních peněz  
25 R 23 gr. 
   Nápadníkům po neb[ožce] Markytě Metelkové 50 R 7 gr. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Skutecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty 
Kavky 5 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty 
Kavkového 3 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty 
Kavkového 3 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své. 
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   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty 
Kavkového 5 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty 
Kavkového 5 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 
5 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Skutecký za g[runt] na s[irotky] Brichty Kavkového 5 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na místě manželky své. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel 
Skutecký položil za g[runt] na sirotka, kteréhož Simeon Vítků 
má 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Skutecský položil za grunt s[irotkovi], kterého Simeon Vítků 
má 5 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Skutecský položil za grunt s[irotkovi], kterého Simeon Vítků 
má 5 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Skutecký položil za gr[unt] s[irotkovi], kterého Simeon Vítků 
má 5 R. 
        Pustý 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth požár ut s[upr]a Vácslavovi Štelmachovi ze Slizska bez 
závdanku za summu 70 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Bystřicský a Thomáš Vsetínský S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Štelmach 
položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému, kteréž přijal 1 R. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho Manda Štelmaška, pozůstalá vdova po 
n[ebožtíku] Václavu Štelmachovi, prodala grunt ut s[upr]a 
Janovi Bartkovi za summu 70 R. 
             f 683a 
Závdanku jí dal 6 R a 1 R, kterého n[ebožtík] zaplatil, toho 
jest mu pustila, ostatek summy má področně po 3 R při každých 
posudcích zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Václav Navrátil a Blažek Hradecký SRSaN. 
   Letha ut s[upr]a a za téhož purgkmistra položil Jan Bartků 
ročních peněz 3 R. 
   Ty přijala Johanka, manželka Matěje Čejky. 
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   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Bartků položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten přijala Johanka, manželka Matěje Čejky. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Skřivánek pojmouc sobě Zuzannu, 
pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Bartkovém, zemřel, 
Václav Jež z dědiny Radějova přiženíc se k jmenovanej Zuzanně, 
prodal jest ten grunth Matějovi Juráškovi za summu 70 R. 
Závdanku má položiti při Vánocích roku 1651 5 R a 11 R, kteréž 
Jan Bartek vyplatil, ty jest Matějovi pustil, ostatek summy 
platiti má počna letha 1652 při Vánocích každoročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti J.M. Páně i 
obecní Jiřík Praštěk a Jan Dvořák S.R.S.a N. a Jan Šimonů. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matěj 
Jurášek položil závdanku 5 R 
   Ten přijal purgkmistr ut supra na všelijaké zasedělé 
contributii od Zuzany Skřivánkovej. 
             f 683b 
   Letha 1662 dne 16. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho položil Matěj Jurášek a 
skoupil od Zuzany Čejkové peněz za gr[unt] svůj 6 zlm. 
   Item dal toho dne hotových, kteréž Zuzana Čejková přijala  
1 R. 
   L[eta] 1669 [dne] 15. Decembris za purgmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po 
Matějovi Juráškovi, platí za grunt svůj a dala na summu 
prodejnú peněz 1 zlm. 
   Takový zlatý jest dán od p[ana] purgmistra Jiříkovi 
Svobodovi k outratě holomúckej a sobě za příjem k počtu 
položil. Dopláceti ještě má 57 zlm komukoliv se vynalezne. 
 
   Letha 1670 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po Matějovi 
Juráškovi, nemohouce pro nemožnost a sešlost věku svého 
povinnosti jak panský, tak i obecní zapravovati, týž grunt ut 
supra postupuje Martinovi Šimkových zeti svému za summu  
70 zlm, tak jak týž grunt Matěj Jurášek byl ukoupil. Nápadníci 
na posledních penězích, které Matěj Jurášek vyplatil, 
             f 684a 
patřiti budou: dětem jeho 13 zlm, Anně dceři, Maryně a Alžbětě 
v rovným dílu, přednější nápadníci pak dílu svého pohledávati 
věděti budou. 
   Rukojmové za opravení gruntu, povinnosti panské i obecní 
Tomáš Paška a Jan Šimků SRSaN. 
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   Letha Páně 1681 dne 11. Julii za purgkmistra Václava 
Kneyzle a spoluradních jeho Martin Šimků dajíce se do Petrova 
do Rybář, aby grunty panské nehynuly, pan purgkmistr a páni 
prodali takový grunt Jiříkovi Slušickýmu za summu 70 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jiřík 
Peldřimovský a pan Jiřík Hořák SRSpaN. 
   Přední peníze k [obci] m[ěsta Stráž[nice] 46 zlm. 
   Sirot[kům] Juráškovým 24 zlm. 
 
   Letha Páně 1711 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka na gruntě 
ut supra nomine uxoris (která sirotek Juráškovský jest) 24 zlm 
praetendirovat, namísto těch 24 zlm převedl jest ze svého 
gruntu v Německej ulici 
             f 684b 
No 29 jiných 24 zlm, které měl obci města Strážnice na letha 
spláceti, jak toho tam zápis ukazuje, a tak na tomto gruntě 
nic více co praetendirovati nemá a míti nebude, nýbrž ta celá 
summa k obci městské připadá, totiž 70 zlm, platiti se budú na 
letha jak nahoře. Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1712 dne 27. Novembris za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času majíce a zdědíce grunt ut 
supra Jan Paděla ze svú manželkú Annú po neb[ožtíku] Jiříkovi 
Slušickém, aniž sobě jej připsaného nemajíce, takový nemohouce 
jej pro vzešlost věku a pro nemožnost svou zvelebovati, pustil 
jej Jiříkovi Vávrovi za summu 6 zlr 51 kr, a to sice na 
vyplacení kúsek štěpničky Pavlovi Jamnému, kterú byl na pohřeb 
svej ženy, matky Johanny Slušickej v 6 zl rýnských podstavil a 
je vynaložil 6 zlr, a co ona 
             f 685a 
Johanna Slušická na služebníky za rok 1703 21 kr a za rok 1704 
30 kr v reště zůstalo, spolu 51 kr, kteréžto však peníze jemu 
Jiříkovi Vávrovi na summě hlavní se nevypisují, nýbrž se jemu 
ten grunt púští v tej summě, jak prv byl, totiž 70 zlm. Však 
ale poněvadž ten grunt velmi zruinirovaný jest, aby jej tím 
lépejíc opravovati mohl, s tej summy se jemu upúští třetí díl, 
totiž 23 zlm 10 gr a ostatních, totiž 46 zlm 20 gr, bude 
povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm, jakož 
taky všechny povinnosti od datum zápisu, kterékoliv budú a 
kterékoliv přijdú dle repartiti budoucí, on Jiřík Vávra 
platiti se zavazuje. Odevzdává se jemu týž grunt za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan 
Stavinoška a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
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             f 685b 
   Leta Páně 1733 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] 
Jiříka Vávry grunt ut supra připadl na vdovu po něm Alžbětu 
rozenú Kučovú spolu s malýma sirotkama, kterážto provdajíce se 
za Jiříka Richtra mnohé rešta na contributzi zrůsti dala, 
takže nemohouce ji platiti aniž domu zvelebovati, takový grunt 
z svej dobrovolnej vůle prodala Frantzovi Žákovi koláři za 
summu 34 zlr 18 kr, kteréžto všechny peníze na zasezelé rešta 
contribučenské se obrátily. Podle čehož připisuje se a 
odevzdává nyní grunt ten Frantzovi Žákovi placením ještě 
nevyplacenej verunkovej summy 46 zlm 20 gr obci městskej při 
posudcích po 2 zlm a ostatek, co zaplacené juž, jest jemu za 
zaplacené kupem připadají, contributzi a daně všeliké od datum 
zápise na kupce připadají. Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti 
             f 686a 
p[an] Andris Weiner a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1738 dne 4. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času majíce Frantz Žák grunt ut 
supra dle zápisu horního ukoupený, takový (majíce jiný 
v Hradskej ulici grunt) z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi 
Mlčkovi řezníku za 40 zlr 30 kr, kteréžto peníze také i 
dokonale přijal, jenž za vystavení se počítají, z uvolením 
placení verunkovej ostatní summy 46 zlm 20 gr že kupec takové 
při posudcích ročně po 2 zlm obci městskej spláceti povinen 
býti má. Podle čehož nyní se připisuje a odevzdává tenž grunt 
jmenovanému Janovi Mlčkovi za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Eliáš 
Grögr a p[an] Václ[av] Košvitz S.R.S.V.a N. 
   Contributzi za rok 1738 celoroční kupec splacení na sebe 
vzal. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obouch 
stran. 
             f 686b 
Přípis domu Johanesa Černýho 
 
   Leta Páně 1760 dne 16. Februarii za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupil Johanes 
Černý před počestný ouřad a tou jest oznámil, kterak majíce 
polovic gruntu ut supra od Jana Mlčka zakoupený, takže druhú 
polovic nyní domluvil a tak celý dům za summu jedno sto 
padesáte rýnsk[ých] domluvil a zaplatil. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt Johanesovi Černýmu z těma na něm podlužnýma 
verunkovýma 46 zlm 20 gr penězi, které při posudcích po 2 zl 
mor[avských] spláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jann Karásek a 
p[an] Jozev Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 687a 
Přípis Jozefa Vávry 
 
   Leta Páně 1780 dne 18. mněsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po 
neboštíkovi Johanesovi Černým grunt ut supra na manželku po 
něm pozůstalú, pak dítky jeho připadl, kterýžto taky skrze ňu 
až do její smrti vedle možnosti opravován byl. Když však po 
časi i ona Anna Černá provdajíce se za Jozefa Cvikra zemřela i 
taky v brzkém časi tenž manžel její druhý za ní se pominul, 
Jich Opatrnost páni z ohledu nedospělosti dítek pozůstalých 
dílem a dílem z příčiny všelikých dluhův týž grunt na rathúzi 
mněsta Strážnice po veřejném předcházejícím prohlášení 
licitando plus offerenti et melius solventi k prodaju 
vystavili. A poněvadž při tej držanej licitaci vejš jmenovaný 
Jozef Vávra jakožto nejvíc dávající grunt ten za summu dvě sta 
čtyricet osum rýnských obdržel a k tomu taky summu verunkovú 
p[e]r 46 zlm 20 gr splacení po 2 zl moravských ročně na sebe 
přijal, podle toho připisuje se jemu Jozefovi Vávrovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských i mněstských povinností pan Jozef Svoboda a 
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
 
   Zu folge Beschied von 8. Aug[usti] [1]818 werde hier den 
Dominik Sokol auf dem Hause 250 fr vorgemerckt 
   Grundamt Straßnitz am 8. Aug[usti] [1]818. Prat. 
   Eingetragen im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 164. 
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             f 691a 
70 Grunth Pavla Kloboučníka 
 
   Ten nadepsaný Pavel má grunth svůj zaplacenej a žádnému 
v ničemž nezávadný má. 
 
   Leta 1598 prodán grunt po n[ebožtíku] Pavlovi zůstalý ze 
čtvrtí roli osetou, z loukou [na] Velký, z 1 krávou starú, 
svině hladné 2 a krmná 1, dříví což jeho koliv bylo v témž 
gruntu, Danielovi Skuteckýmu za summu 300 R. Závdanku hned při 
odevzdávce položil Daniel 60 R a ostatek platiti má od letha 
[15]98 při Vánocí[ch] po 20 R. A mimo ten závdanek položený 
zrazil sobě na díl manželky své 12 R 18 gr 1 ½ den a tak ještě 
všeho dopláceti zůstává 227 R 11 gr 5 ½ den. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Tomáš 
Krmelínský, Tobiáš Zedníků, Lukáš Pavlových, Pavel Sova, Šimon 
Suchánek, Petr Kašparových S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Daniel Skutecský za grunt svůj peněz 
ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 20 R. Actum 
za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Daniel Skutecský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka 20 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka 20 R. 
             f 691b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klobúčníka 10 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka 20 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Klobúčníka 20 R. 
       [Pustý] 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Daniel 
Skutecký prodal požár s půl čtvrtí roli Daňkovi Lukovskému za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 8 R, platiti má od letha 1610 
při každých Vánocích po 8 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Faber, Martin Bučovský S.R.S.A N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Daniel Lukovský za grunt a roli na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka 8 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Lukovský za g[runt] 6 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Lukovský za grunt 5 R. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Lukovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klobúčníka 
6 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Daniel 
Lukovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Klo[boučníka] 6 R. 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Lukovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka jinak Doubravy 6 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Lukovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka jinak Doubravy 7 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Lukovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Kloboučníka jinak Doubravy 6 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Daněk Lukovský 
prodal ten grunth s půl čtvrtí roli, s jednou štěpnicí za 
Starým městem Janovi Machelskému za summu 150 R bez závdanku, 
placením po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Lukovský a Martin Klouček S.R.S.N. 
             f 692a 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Machelském, 
prodala grunt nadepsaný Janovi Bartkovi za summu (stal se tuto 
omyl). 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1698 dne 10. Octobris za purgmistra pana Jana 
Ghatteho a spoluradních téhož letha jsouce ten grunt ut 
sup[ra] od mnoha let pustý a jen toliko holé místo, aby jak 
milost[ivé] vrchnosti, císařské i obecní užitky se zvelebovaly 
a rozmáhaly, puštěn jest ten grunt a místo pusté Janovi 
Sahnašovi za summu 10 zlm bez závdanku. Těch pak 50 zlm proto 
se upustilo, že holé a pusté místo jest, platiti jej má ročně 
po 2 zlm k obci městské, jestli žádných nápadníkův se nenajde. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Pavel Hořák 
a p[an] Jan Čejka SRSVN dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času chtíce se zaujat toho 
gruntu Jan Zahnaš, takový sobě připsat dal, však na něm nic 
nezvelebíc jeho zanechal, potom zas 
             f 692b 
zaujal se toho gruntu Jan Sklenovský, který sobě jej až 
posavad připsaného neměl. Pročež aby v městě dobrý řád 
zachován byl, připisuje se jemu týž grunt v summě jak prve 
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100 zlm, však že tenž grunt on hnedt z holého místa stavěl, 
aby jej dálejíc tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu 
z tej summy polovic, totiž 50 zlm, ostatní bude povinen 
platiti obci městskej na letha ročně po 2 zlm. Odevzdává se 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
Martin Spěvák a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut sup[ra]. 
   Letha a d[ne] ut sup[ra] pokládá peněz posudkových z gruntu 
svého Jan Sklenovský 1 zlm. 
   Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem. 
             f 693a 
Přípis domu Tomáše Píže 
 
  Leta Páně 1762 dne 5. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Sklenovský dům 
od otca svého zděděný a právně sobě nepřipsaný, handloval on a 
premutiroval ten dům z Tomášem Píže, který jemu svůj dům na 
Miserově vedle Pavla Svobody ležící odstúpil a k tomu Tomášovi 
Sklenovskému 60 zlr přidal. Pročež se najmenovaný dům Tomášovi 
Pížovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává 
spolu z těma verunkovýma penězi ročně po 2 zlm. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Joseph 
Svoboda a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Ondřeje Tománka 
 
   Leta Páně [1]770 dne 4. Januarii za burgmistra pana Carla 
Večeřa a spoluradních toho času majíce nahoře psaný Ondřej 
Tománek své dospjelé leta předstoupil na dům radní 
             f 693b 
a uctivě žádal, aby jemu ten na předměstí po nebo[žtíku] 
Tomášovi Pížovi pozůstalý a při veřejné licitaci jakošto 
plurimum offerenti na něj v sumě za 174 zlr koupený dům právně 
připsán byl. Pročeš se jemu jmenovaný dům spolu spolu s tyma 
na něm obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 49 zlm při 
posudcích po 2 zlm spolu i na něm od starodávna majícím právem 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
král[ovské], vrchno[stenské] a mněstské povinnosti p[an] 
Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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Přípis Jakuba Sasína 
 
   Leta Páně [1]770 dne 18. Februarii za burgmistra pana Carla 
Večeře a zpoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Andris Tománek a uctivě ohlásil, kterak on svůj na předměstí 
ležící a sobě právně 
             f 694a 
připsaný dům Jakubovi Sasínovi za summu 162 zlr odprodal. 
Pročeš se jemu kubcovi Jakubovi Sasínovi s tím na něm od 
starodávna majícím právem a mněstské obci podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 49 zlm při posudcích po 2 zlm 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
králov[ské], vrchnostenské a mněské povinnosti p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 85 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 23te Maii 1800. Prat. 
   Imgleichen haftet 40 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, 
welche hier secundo loco versicheret werden. 
   De sessione 10te Septembri 1803. Prat. 
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             f 701a 
71 Grunth Jana Drahotouskýho 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih sirotčích červených 
v listu 46 nadepsaný Jan ujal podsedek svuoj po Kuně manželce 
svej v summě 155 R. 
   Kderoužto summu hned na díl manželky svej jest porazil. 
   A tak tenž podsedek svuoj zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný jmá. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth s půl čtvrtí roli v Sedlském poli Jírovi Sedlickému 
za summu 155 R. Závdanku položiti má o Vánocích příštích 10 R 
a platiti má ročně po 10 T. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Ondra Nevšovský, Ondra Otrokovský, 
Mathouš Rachovský a Pavel Hepnar S.R.S.a N. 
   Ty všecky peníze náleží k obci města Strážnice. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický 
položil za grunt a roli závdanku ut s[upr]a k obci městské  
5 R. 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Sedlický položil 
za gr[unt] a roli peněz na doplnění závdanku 5 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli peněz ročních 5 R. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli k obci peněz ročních 4 R. 
             f 701b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli obci městské 6 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli obci městské 4 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický 
položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Sedlický za 
gr[unt] a roli obci městské položil 3 R. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Sedlický dal 
vína do sklepu panského na contributi pro anticipandi 
2 věd[ra] a předal tím vínem 3 zlm 1 gr 4 den. Poněvadž k obci 
splácí, ty se jemu vypisují tuto, totiž 3 zlm 1 gr 4 den. 
   Leta [1]652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík 
Sedlický dal 1 vědro 1 čt[vrt] vína do důchodův, jsouc na to 
obec quitovaná, sráží se mu na gr[untu] 2 R 4 gr 2 den. 
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   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a starších t[oho] r[oku] Jiříkovi Sedlickému 
jako jiným vyhořelým sousedům sráží se polovici, co zaplatiti 
měl, totiž 54 R 12 ½ gr a ještě má dopláceti k obci tak mnoho 
54 R 12 ½ gr. 
 
   Letha Páně 1670 [dne] 22. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho prodán 
             f 702a 
jest grunt na předměstí po nebo[žtíku] Jiříkovi Sedlickém 
z půl čt[vrtí] roli v Sedlském poli za summu 155 zlm Janovi 
Šimkovému. Závdanku dal při zápisi 3 zlm, z kteréhožto 
závdanku polovici jest dáno na contrib[uci] zasezelou, totižto 
1 zlm 15 gr a 1 zlm 15 gr Zuzanně dceři jeho na vyživení, při 
Velikonoci letha nadepsaného složiti má 3 zlm, z kterýchžto 
peněz podobně na zasezelou contrib[uci] 1 zlm 15 gr odvésti se 
má, kteréhožto reštu contib[učního] se vynašlo 4 zlr 54 kr a 
[ze] závdanku porážeti se má. Ročně platiti jej povinen bude 
po 4 zlm, toho placení ročního polovici náležeti bude obci 
m[ěsta] Strážnice, polovici Zuzanně dceři jeho, však toliko do 
její smrti, z tej půl čtvrti roli cokoliv zastaveno jest, 
nadepsaný Jan Šimků tou moc míti bude ji sobě vyplatiti a 
v tom vyplacení žádný jinší přední bejti nemá, cokoliv pak na 
vyplacení tej roli dá, to Zuzanna na svém nápadu upustiti 
povinna bude. Odevzdán jest jemu a připsán za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu, povinnosti panské 
p[an] Václav Svoboda, p[an] Matúš Gejda SRSN l[eta] [a] dne ut 
supra. 
   Po vyplacení Zuzanně jejich nápadu peníze všeckny náležeti 
budou k obci m[ěsta] Strážnice. 
             f 702b 
   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jan Šimkových položil za grunt svůj ut supra 
peněz 1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1672 dne 23. Januarii za purgkmistra ut supra 
Jan Šimkůj na porážku na porážku Zuzany, jak zápis vrchní 
ukazuje, mající nápad na domě ut supra, co on tak na roli 
vyplatil, což jí Zuzaně na jejím dílu se poráží a jemu se 
vypisuje 8 zlm. 
   Item týž Zuzaně místo hotových peněz dal 1 měř[ici] rži a 
žita 1 měř[ici] per 1 zlm. 
   A poněvadž pak Andris Stloukal majíc sobě dvoje hony 
čtvrtní týž roli sobě v 9 zlm postoupeny, vidouc pak Jan 
Šimkůj, že laciněji 2 hony by ukoupiti mohl, jemu takovej roli 
jest zanechal i na to místo k doplnění ½ čtvrti roli gruntovní 
jinší dvoje honce roli jest ukoupil. Kterýchžto 9 zlm týž  
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Zuzaně na nápadu jejím se porážejí a Janovi Šimkových za 
vyplacený se vypisují 9 zlm. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho Jan Šimků pohledávaje toho snažně při Jich 
Op[atrnosti] p[ánech], kterak jsouce od starodávna ½ čtvrti 
roli k témuž gruntu jeho, na kterém on nyní jest a jeho užívá, 
kterážto jsouc semotam pozastavena, aby 
             f 703a 
ji zase doplniti mohl. Poněvadž sirotci po neboštíkovi 
Barveníkovi čtvery honce od týž roli v 8 zlm zastaveny měli, 
které Jan Ratibořský jakožto sirotkův poručník takovou roli 
užívá, jemu Janovi Šimkovi po sklizení obilí túž roli pouští, 
však s tou vejminkou, aby on, kdykoliv sirotci Barveníkovští 
toho pohledávati budou a jim toho zapotřebí bude, takových  
8 zlm vydal. Kteréžto 8 zlm Zuzaně ut supra na nápadu jejím se 
vypisují a jemu Janovi Šimkovi na gruntu za vyplacené se 
připisují 8 zlm. 
 
   Letha Páně 1676 dne 26. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po 
neboštíkovi Janovi Šimkových, provdaje se za Martina Ráčka, 
kterýšto zapravujíce všeliké povinnosti panské i obecní, 
takovej grunt jemu k področnímu placení se připisuje [a] 
odevzdává. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Lorenc Zajíček a p[an] 
Václav Ospalík SRSpAN. 
   Letha Páně 1676 dne 26. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Martin Ráček položil za grunt svůj k obci městské  
2 zlm. 
   Takové peníze týž purgkmistr do počtu svého za příjem 
položil. 
 
   Letha Páně 1694 dne 15. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tenž gunt ut sup[ra] 
             f 703b 
Matěj Šimků jakožto pravý nápadník a dědic, vlastní syn 
neb[ožtíka] Jana Šimkových, předstoupíc před J[ejich] 
O[patrnosti] p[ány] ouřad m[ěsta] St[rážnice] šetrnou žádost 
na J[ejich] Op[atrnosti] p[ány] jest složil žádajíc, aby jemu 
svrchu psaný g[runt], jakožto po jeho neb[ožtíku] otci jemu 
patřící, připsán byl. A poněvadž žádného jiného dědice není, 
tehdy se jemu Matějovi Šimkových připisuje za summu 155 zlm a 
poněvadž neb[ožtík] otec jeho 30 zlm na témž g[runtu] 
zaplaceno měl, tehdy se jemu za vyplacení vypisuje 30 zlm, 
ostatní summu 125 zlm platiti má ročně k obci m[ěsta] 
St[rážnice] po 4 zlm. Odevzdán a připsán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti c[ísařské], 
p[anské] a obec[ní] Šebestian Jarolím a p[an] Mikuláš Šašek 
SRSVN letha ut s[upra]. 
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   Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Matěj Šimků položil za gru[nt] ut supra k obci 
městské 7 zlr, za které jsouce toho douležitá potřeba na 
zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci 
stráž[nické] na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se 
jemu 12 zlm. 
   Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
             f 704a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Matěj Šimků 
z gruntu ut supra ještě spláceti 112 zlm, z takovej summy že 
tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu 
vyšel a z ohledu, že on nadepsaný Matěj Šimků obci strážnickej 
k všelikej potřebě potřebovati se skrz mnoho leth dal a 
sloužil, upúští se jemu 40 zlm. A k tomu hnedt ten den při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak za zaplacené se jemu 
vypisuje spolu, totiž 41 zlm, ostatní summu bude povinen 
platiti na spůsob jak nahoře, totiž:  
   obci městské 69 zlm, 
   Anně, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi  
2 zlm. 
             f 704b 
   Leta Páně 1736 dne 24. Maii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvica a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra kšaftem 
neboš[tíka] Matěje Šimka poručený pozůstalej po něm ceře 
Maryně a provdajíc se táž Maryna po smrti matky svej za 
Martina Mikulku, takový grunt ze svej dobrovolnej i manžela 
jejího Martina Mikulky vůle prodali jsou obaspolně Petrovi 
Tománkovi očímovi svému za hotových osmdesáte rýnských, 
kteréžto peníze taky náležitě k rukám svým přijali. Pročež se 
nyní připisuje a odevzdává týž grunt jmenovanému Petrovi 
Tománkovi za vlastní, placením verunkovej summy ještě obci 
městskej patřících 69 zlm po 4 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se s povolením 
psaným Martina Mikulky a manželky jeho Maryny Šimkovej. 
             f 705a 
Přípis domu Frantzovi Báborskému 
 
   Leta Páně 1757 dne 5ho Decemb[ris] za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času zdědíce Jozef 
Tománek po svým otci Petrovi Tománkovi grunt ut supra, takový 
testamentaliter svému synovi Jozefovi Tománkovi odporoučil. 
Jsouce pak to dítě teprú na třetí rok stáří svej, že aš do 
zrostu jeho takový grunt by na ruinu přijíti mohl, s tím aby 
ten sirotek žádnú škodu netrpěl, pročeš počestná rada města 
Strážnice jest naznala takový grunt právně per licitationem 
plus offerenti odprodat. Kde při takovej licitaci qua[m] plus 
offerens Frantz Báborský, otčím téhož sirodka Jozefa Tománka,  
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v summě dvě sta dvaceti rýnsk[ých] obdržel. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna majícím právem 
Frantzovi Báborskému i s těma na něm podlužnýma 69 zl 
mor[avských] verunkovýma 
             f 705b 
penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a 
p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jana Malaty 
 
   Leta Páně 1759 dne 10ho Januarii za purkmistra p[ana] 
Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času majíce 
Frantz Báborský grunt ut supra sobě právně připsaný a 
odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Janovi Malatovi za summu 
dvě sta a štyricet rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt i s těma na něm podlužnýma 69 zl mor[avských] 
verunkovýma penězi obci městskej k placení pozůstalýma Janovi 
Malatovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností 
             f 706a 
jak císařských, vrchnostenských a městských p[an] Gottfrid 
Mayer a p[an] Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra. 
  
Přípis domu Jana Malata 
 
   Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času poněvadž 
pozůstal dům po Janovi Malatovi, kterýž dědici zůstali 
manželka Anča, dva syni Jan a Jozef Malata, a takový dům po 
smrti manžela a respective otca zhořel, tak takový grunt 
synovi Janovi právně za 180 zlr odprodán jest a sice takový 
peníze na tři díly rozvržené jsouce, na jeden každý poděl 
60 zlr připadá. Poněvač ale matka v domě chce zůstati, tak 
takových 60 zlr na ňu připadajících u syna Jana zůstanou bez 
interese za tenž u syna Jana mající quartier dotad, dokad by 
se znášeti nemohli, takových 60 zlr matce splatiti a ona inde 
sobě quartier hledat povinna bude. Co se bratra Jozefa dotýče, 
na něho připadajících 60 zlr s toho domu, od dne přípisu 
z takových peněz Jan jemu interess dávati povinen je a bude až 
do zrostu jeho. Pročež nadjmenovaný grund Janovi Malatovi za 
jeho vlastní a dědičný [se] připisuje a odevzdává s těma na 
něm podlužnýma verunkovýma penězi 
             f 706b 
69 zl mor[avských] ročně při posudcích obci městské po 2 zl 
mor[avských] zpláceti povinen bude. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císař[ských], tak pansk[ých] i obec[ních] pan Christoph 
Mihatsch a pan Jan Weiner. 
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   Nota. Roku 1772 dne 29ho měsíce dubna za času 
purgmistrovství pana Carla Večeře předstúpila na dům radní 
pozůstalá vdova po Janovi Malatovi jakožto matka Janova a 
Jozefova a přednesla, kterak ona od syna a držitele domu ut 
supra Jana Malaty z quartiru k synovi druhému Jozefovi ve vší 
dobrotě se odstěhovala, kdežto syn Jan Malata jí dle znění 
přípisu domu ut supra šedesát rýnských na hotově položiti 
povinen by byl. Nicméně však poněvadž ona matka takových peněz 
potřebná není, mnohem více ale a co nejvíc k dětem svým 
k pomoci nakloněná jest, pročež z púhej mateřskej lásky ještě 
za živobytí těch 60 zlr per donationem inter vivos tímto 
spůsobem rozděluje, aby on syn Jan Malata sobě třicet rýnských 
zanechal a třicet rýnských v roce tisícím sedmistým 
sedumdesátým čtvrtým po vinobraní Jozefovi vyplatil, mezitím 
ale a dotud bez interessu zanechat. 
 
Přípis domu Jozefovi Zahnaš 
 
   Leta Páně 1774 dne 4ho měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních toho času jakož jest po smrti 
držitele gruntu tohoto zapotřebí bylo, aby se dluhy 
spravedlivě vynalezené zaplatily, a to za jedno, za druhé ale 
aby grunt ten, kterýžto vdova přijati nechtěla, časem nespustl 
anebo skrze neštěstí 
             f 707a 
ohně (od kterého Bůh ochrániti rač) skrácení sirotkům v skázu 
nepřišel, takový pro nedospělost sirotkův odprodati a tak 
dluhy zaplatiti. Podle toho taky vynalezl se kupec Jozef 
Zahnaš, jemužto grunt ten, poněvadž kdo by vícej dáti chtěl na 
předcházející častokrátní prohlášení, se žádný více nenalezl, 
dle nejmožnějšího spůsobu za summu jedno sto sedumdesáte pět 
rýnských právně odprodán a peníze pod správu dle inventáře 
přijaté jsú. Pročež grunt tento ut supra se Jozefovi Zahnašovi 
i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci 
městskej p[e]r 69 zl mor[avských], pak Anně, pozůstalej vdově 
po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi p[e]r (neuvedeno) solventum 
patřícíma k splacení po 2 zlm ročně za jeho vlastní, volný i 
dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav  
S.R.S.V.a N. 
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             f 711a 
72 Grunth pana Bředclavského 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých bílejch sirotčích 
v listu 356 Její Mi[l]ost urozená paní paní Kunka z Boskovic a 
na Bředclavi koupila jest dva podsedky v jeden spojenej od 
pana Scipiona za summu 265 R peněz hotových. 
   A tak týž podsedek zaplacený a žádnému nezávadnej míti 
ráčí. 
 
   Já Kašpar Melichar z Žerotína na Nových Dvořích, 
Pouzdřanech a Strážnici, JM Ferdinanda uherského a českého 
krále komorník, pravý pán panství strážnického i s erby a 
budoucími potomky svejmi, pány a držiteli panství 
strážnického, známo činím tímto zápisem, že jsem [ze] své 
dobré a svobodné vůle dům svůj vlastní na předměstí 
strážnickém v ulici Vinohradské ležící, který jsem od 
urozeného pana pana Ladislava Velena z Žerotína koupil, též 
při tom domě aneb k tomu domu tři achtele vinohradu v Dolní 
hoře ležící s jedné strany podle vinohradu Jana Bělkovského a 
s druhé strany podle Mikuláše Lipovského, urozenému vladyce 
panu Janovi Urbanovi Domanskému z Domanína a urozené paní 
Zuzanně Domanské rozené Vilímovské z Vilímovic jakožto pravým 
manželům a společníkům k jejich pravému a dědičnému užívání 
buď společně anebo jednomu z nich, jim i erbům a budoucím 
potomkům jejich za summu jeden tisíc zlatých počtu moravského 
prodal, aby dotčený pan Jan Urban 
             f 711b 
Domanský, paní Zuzanna, manželka téhož pana Domanskýho, erbové 
i potomci jejich mohli téhož domu i těch tří achtelů vinohradu 
volně a svobodně užívati a s tím jako svým vlastním jak se jim 
zdáti a líbiti bude činiti, z něho žádných poplatkův do 
důchodův mejch nedávati, tolikéž nižádných robot, povinností 
ani hlásek z téhož domu vykonávati povinni nebudou, jakž týž 
dům od starodávna od takových poplatkův a robot osvobozen byl 
a jest.  
   Kterýžto dům i s vinohrady vejš psanými třema achteli 
v Dolní hoře odevzdán jest svrchu psanému panu Janovi Urbanovi 
Domanskýmu, též paní Zuzanně Domanské rozené Vilímovské 
z Vilímovic jakožto pravým manželům a společníkům podle práva 
purgkrechtního za volný, svobodný a zaplacený. 
   Kdež pro lepší pamět a toho důvěrnost, že v tom má jistá 
vůle jest, já nahoře psaný Kašpar Melichar z Žerotína svou 
vlastní rukou pod tímto zápisem jsem se podepsal. 
   Actum v outerý po neděli Cantate 1619 leta. 
 
       Kašpar Melichar z Žerotína 
       manu propria 
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Opis svobodného listu na dům zemanský na předměstí 
v Vinohradskej ulici ležící pod No 16 
 
   Já František z Magni, Svaté římské říše hrabě na Strážnici, 
rytíř J.M. císarská rada, komorník nařízený nejvyšší a 
J.M.Kr[álovské] podkomoří v Markgrabství moravském, pravý pán 
panství strážnického i s erby a budoucími potomky svými, pány 
a držiteli panství strážnického, tuto známo činím tímto 
zápisem z svej dobré a svobodné vůle dům svůj vlastní na 
předměstí strážnickém ve Vinohradské ulici ležící, který jsem 
od podaných sobě a nápadníkům tohož domu kúpil, urozenému panu 
Paravicinovi z Paravicinu jemu i erbům a budoucím 
             f 712a 
potomkům jeho k pravému a dědičnému užívání za summu jedno sto 
osumdesáte dva rýnské zaprodal, aby dotčený pan Paravicini, 
erbové i potomci jeho od něho vlastně pošlí mohli téhož domu 
volně a svobodně z těmi všemi svobodami dole specificirovanými 
užívati, totiž nižádných poplatkův do důchodů mejch nedávati, 
tolikéž nižádných roboth, povinností ani hlásek [z] téhož domu 
vykonávati povinni nebudou on, erbové i budoucí potomkové jeho 
od něho vlastně pošlí, jakž ten dům juž od starodávna od 
takových poplatkův a robot osvobozený byl a jest. 
   Kterýžto dům výš psaný odevzdán jest zvrchu psanému panu 
Paravicinovi, erbům a budoucím potomkům jeho od něho vlastně 
pošlým za volný, svobodný a zaplacený. 
   Kdež pro lepší pamět a to důvěrnost, že v tom má jistá vůle 
jest, já výš psaný František Magni, Svaté římské říše hrabě na 
Strážnici (titul) svou vlastní rukou pod tímto zápisem sem se 
podepsal. 
   Actum na zámku Strážnici dne 27. měsíce Augustii  
a[nno] 1637. 
       L.S. Graf zu Strassnitz 
 
   Od roku 1637 až do nynějšího času dědicové z rodu 
Paravičinovského succedirovali, protož nynějšímu držiteli panu 
Václavovi Paravičinu dle nadepsaného svobodného kupu se 
s obmezenýma svobodami tímto gruntovně připisuje a odevzdává a 
ten originální instrument d[e] a[nno] 1637 se do tejto 
gruntovní knihy na žádost jeho vtáhl. 
 
   Na tomto domě se daných 500 fr, na které pan Venzl 
z Paravičinů k rukám (titl) paní hraběnky Mariae Johanae zu 
Ronaud za svého syna p[ana] Frantze z Paravičinů tyto  
v Dřínově Auctionem fidestessoriam složil, primo loco 
poznamenává dle povolení magistrátního de d[at]o 14. Junii 
[1]798.  
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   Ob diesem Hause haftet 700 fr Auction Kasse zu Handen der 
Grundobrigkeit der Herrschaft Dřínov primo loco eingemerckte. 
   De sessione 15te Novembris 1799. Prat. 
   Laut vergezeigten und im Buche Quitantiarum de anno [1]795 
folio (číslo chybí) intabulirte Quittung ist der H[err] Wenzl 
Paravicini von seinen (další text nečitelný) gelöschet werden. 
   De sessione 15te Septembris [1]799. Prat. 
 
 
             f 712b 
Zápis Pavla Kašpara 
 
   Leta Páně 1779 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož držitel 
gruntu ut supra pan Ventzl Paravičini rozený z Paravičinů 
zdědíce po svém neb[ožtíku] otci Bernátovi Paravičini dům celý 
od milostivej vrchnosti odkoupený, z takového celého gruntu 
jeden třetí díl švagrovi svému Šebastianovi Šmídovi z ohledu 
sestry svej Anny k vystavení sobě příbytku spolu i s humnem 
podle šířky dílu toho až po mezu, na zdýlku ale až po vale 
městské z čistej a svobodnej vůle svej jest za summu 
osumdesáte rýnských odprodal a k tomu povolení písebné od sebe 
dal, že túž třetí částku domu řečeného buď on švager Šebastian 
Šmída neb potomci jeho taky i na jiného vznésti mohú, však 
vždy s vědomím hlavního držitele gruntu, pro kterého na časy 
budoucí při každém kupu neb prodeju přednost vzláštně obmezena 
jest. I poněvadž pro nemožnost pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Šebastianovi Šmídovi, sestra vejš jmenovaného pana Vencla 
Paravičini, týž třetí díl gruntu celého opravovati vstavu 
nebyla, jsouce taky všeliké dluhy k vyplacení před rukama, 
přinucena se viděla túž svou třetí částku domu odprodati, o 
kterémžto prodeji vejš zmíněný pan Paravičini nejenom známost 
sobě přinechanú podosáhl, ale taky že on na ten čas kupcem 
býti nechce, se při ouřadě purgmistrovském prohlásil a tak ona 
opáčená vdova Anna rozená z Paravičinů vůlu podosáhla túž 
třetinu gruntu na 
             f 713b 
jiného odprodat mocti. Odkudž tehdy ona tenž díl domu ze vším 
pro lata majícím právem a svobodností, však toliko na ten 
spůsob, jak ona jej v držení a užívání svém mněla a jak dalece 
mezi ním panem Paravičini a švagrem jeho Šebastianem Šmídů 
smlúvy písebné se vstahují, Pavlovi Kašparovi za summu tři sta 
rejnských jest odprodala a peníze k vyplacení podílu 
otcovského dítek svých, rozených po neb[ožtíku] Šebest[ianovi] 
Šmídovi dílem jedním, pak dílem druhým k vyplacení dluhův jest 
obrátila. Tejkajíce se všelikých královských neb všeobecných 
povinností (jsouce týž grunt od robot, hlásek a jiných 
vrchnostenských povinností a poplatků od starodávna 
osvobozený), takové vždy což by na ten třetí díl gruntu  
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uvrženo bylo, sám osobitě opláceti a vybejvati, ostatní 2 díly 
ale držitel druhých dvúch částek pan Vencl Paravičini  
k vyplacení a vybejvání na sebe přijímá. A tak často opakovaná 
třetina gruntu ut supra se jemu Pavlovi Kašpar pod vejš 
dotčenú vejminkú za jeho vlastní, volnú a dědičnú i docela 
zaplacenú tímto připisuje a od práva odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho 3tího dílu, pak placení 
král[ovských] povinností pan Pavel Paravičini a pan Jozef 
Horný S.R.S.V.a N. u přítomnosti pana Vencla z Paravičinů 
jakožto držitele ostatních dvouch částek domu tohož. 
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             f 721a 
73 Grunth Šebestiana Bednáře 
 
   Letha Páně 1572 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
v listu 127 nadepsaný Šebestian Bednář koupil podsedek svůj od 
Jiříka Hleděného za summu 100 R. 
   Kderoužto summu podle vyhledání téhož zápisu jest vyplnil a 
týž podsedek svůj zouplna docela zaplatil. 
   A tak majíce týž grunth zaplacený, prodal jest zase 
nadepsaný Šebestian Bednář letha [15]87 fojtu a starším k obci 
předměstskej 75 R za summu hotovou 32 R. 
   Kderoužto summu měl obci předměstskej počnouce od letha 
[15]88 při Vánocích po 6 R pokládati. 
   Na to jest vyplnil od letha [15]88 až do letha [15]90 18 R 
a zadrželých peněz až do letha [15]93 zuostává za ním 18 R. 
   A tak ještě mimo ty zadrželé peníze obci předměstskej od 
letha [15]93 dopláceti zůstává 39 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Dobiáš Strejčků, Jan Moškovský 
S.R.S.N. 
             f 721b  
   Letha [15]94 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 6 R. 
   Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze obci 4 R. 
   Letha 1595 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 8 R. 
   Letha [15]96 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci 6 R. 
   Leta [15]97 položil Šebesta Bednář obci předměstské peněz 
purg[rechtních] 6 R. 
   Leta 1598 položil Šebesta Bednář obci předměstskej peněz 
skoupených 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Šebesta Bednář obci předměstské peněz skoupených 6 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Šebesta Bednář obci předměstské 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Šebesta Bednář obci předměstské 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Šebesta Bednář za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Šebesta Bednář za grunt obci předměstské ostatních  
3 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Kateřina, po 
nadepsaném Šebestianovi Bednáři zůstalá vdova, po kterémž i 
ten grunt (poněvadž žádných sirotků nezůstalo) připadl, umřela 
a takový grunt Jírovi Skočdopole jakožto nejbližšímu krevnímu 
příteli a strejci jejímu nápadem přišel. Kterémuž jest za 
volný a svobodný, zaplacený a v ničemž nezávadný odveden. 
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   Rukojmě Pavel Hepner a Matouš Žamberský SRSaN. 
             f 722a 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po smrti Jíry Skočdopole pozůstalý syn 
Martin grunthu ut supra ujal. Kterémuž jest za volný, 
svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný odveden. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti J.H.Mti i obecní 
Jakub Zhýbal a Jan Svrčina S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho tak jakož grunt ut 
s[upr]a Martin Skočdopola sobě zcela a zouplna zaplacený měl, 
potom pak z něho zběhnouce a ačkoliv byl své právo všecko 
stratil, nicméně té milosti od představenej vrchnosti došel, 
že na všecko in integrum restituirován byl. Nemohouce pak pro 
sešlost věku svého všeliké povinnosti zbývati, tenž grunt synu 
svému Janovi Skočdopolovi pustil a jakožto zcela zaplacený 
odvedl za summu 100 zlm. 
   Rukojmě za zbývání povinností J.Mti panských i obecních 
František Čejka a Jiřík Peldřimovský S.R.S.a N. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1711 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho vystavíce grunt ut supra Jan 
Dokúpil z holého místa v roku 1711 a takový až posavad 
připsaný nemajíc, aby v tom řád městský zachován byl, se jemu 
připisuje v summě ut supra 100 zlm. Však aby jej tím lépejíc 
opravovati 
             f 722b 
mohl, s tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 33 zlm  
10 gr, ostatní summu, totiž 66 zlm 20 gr, bude povinen platiti 
nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Gajda a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. 
   Polhocení míti ještě bude od datum zápisu na 3 letha. 
 
   Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannes 
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitelkyň gruntu ut 
supra Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi 
Dokúpilovi, spolu i z dvúma po něm pozůstalými syny, totiž 
Matějem a Janem, takový grunt (splatíce předně synovi svému 
Matějovi díl, který na něm měl) s povolením těch obouch synů 
zaprodala Martinovi Landiburkovi za hotových šedesáte zlr 
s tou výminkú, 
             f 723a 
aby ona Dorota spolu i ze synem svým Janem (poněvadž jak 
nahoře opsáno Matěj již vydělen byl) až do smrti v tomž gruntě  
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bydleti mohla. A kdyby se přitrefilo, že by se spolu dobře 
snášeti nemohli, aby on kupec Martin Landiburg jí světničku 
ozvláště vystavil, neb vystaviti dal, což taky on kupec 
učiniti se pozvolil. A tak na ten spůsob nyní tenž grunt se 
jemu za vlastní a dědičně zaplacený připisuje a odevzdává 
s placením verunkovej summy, totiž 66 zlm 20 gr, které platiti 
povinen bude nápadníkom ročně po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran 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. 
 
Přípis Martinovi Landiburgovi 
 
   Leta Páně 1762 dne 19. Junii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupili společní dědici 
po neb[ožtíku] Martinovi Landiburgovi před právo 
purgmistrovství města Strážnice 
             f 723b 
a žádali, aby se ta po otcovi svého pocházející pozůstalost 
mezi něma rovným dílem rozdělila. Následovně všechny v tej 
pozůstalosti se vynacházející věci právně vyšacované a mezi 
něma dědicami, a sice plus offerenti se prodali a poněvadž 
Martin Landiburg za ten v tej pozůstalosti se vynacházející 
otcovský dům ne[j]více, totiž 130 zlr, právně offeriroval a 
společní Landiburský dědici s tím spokojeni byli. Pročež se 
takový dům Martinovi Landiburgovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává z placením verunkovej summy  
66 zlm 20 gr při posudcích po 2 zlm. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské] vrchnostenský i městský p[an] Christoph Mihatsch a 
p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 731a 
74 Grunth Dobiáše Strejčkového 
 
   Letha Páně 1575 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 165 nadepsaný Dobiáš koupil grunth svůj od 
Lukáše Pytlovaného za summu 100 R. 
   Kteroužto summu podle téhož zápisu nadepsaného jest zouplna 
a docela zaplatil. 
   A tak zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný jmá. 
 
   Našlo se z rejster starých purgkrechtních, že letha 1591 
v outerý po s[vaté]m Pavlu na víru obrácení Tobiáš Strejčků 
učinil smlouvu s Jírou Pavlovým o studni, kterouž Jíra na svém 
dvoře ustavěl, a to takovou:  
   Aby Thobiáš i všickni budoucí držitelé gruntu toho k té 
studni plnou svobodu a právo měli od toho času beze vší 
překážky Jírové i budoucích držitelů gruntu jeho. A což by 
koli při té studni jaké opravy potřeby bylo, to sobě společně 
spraviti povinni budou, dvérce pak, kterýmiž se k té studni od 
Tobiáše chodí, má Tobiáš i všickni držitelé budoucí toho 
gruntu dělati, opra[vo]vati a zavírati mají. Za to pak Tobiáš 
Jírovi dal 7 R 15 gr peněz hotových. 
   Stalo se u přítomnosti obojí strany za fojta Daniele 
Zezhulového.      
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového purgmistr 
a rada města Strážnice prodali grunt ut s[upr]a pozůstalý po 
neb[ožtíku] Thobiášovi Strejčkovým Martinovi Malenovskýmu za 
summu 200 R. Závdnaku jim dal 20 R, ostatek platiti má od 
letha 1607 po 12 R. 
   Rukojmě Jan Faber, Blažek Kunčický, Jíra Kovář, Jindřich 
Kopytlanský S.R.S.A N. 
             f 731b 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Malenovský za grunt 12 R. 
   Ty přijal pan purgmistr Bartholoměj Šlechta na rathauz do 
statku neb[ožky] Anny Strejčkové. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Malenovský za grunt 9 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Malenovský za gr[unt] na zbor stráž[nický] 9 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Martin Malenovský za g[runt] na zbor strážnický 10 R. 
   Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Malenovský za gr[unt] na zbor strážnickej 12 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Malenovský za g[runt] na zbor strážnický 12 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Anna, pozůstalá 
vdova po n[ebožtíku] Martinovi Malenovském, položila za grunt 
na zbor strážnický 6 R. 



 

 

      123 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, 
zůstalá po n[ebožtíku] Martinovi, položila za grunt peněz 
ročních na zbor strážnický hospodářům zboru 12 R. 
 
   A téhož leta za téhož konšela Anna výš jmenovaná s vůlí 
Jana Vědry manžela svého prodala ten grunt se vším, což na něm 
hřebíkem přibito a hlínou zamazáno, Janovi Pernikářovi 
z předměstí za summu 236 R. Závdanku dal Jan 36 R, platiti jej 
má ročně po 12 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za pla[cení] Simeon Vítků a Valentin Krnovský SRSN. 
   Actum 19. Novembris leta 1616. 
   Leta Páně 1617 Jan Pernikář přední konšel položil za ten 
grunt peněz ročních na zbor strážnicský 12 R. 
   Ty přijali hospodářové Jan Vnuček a Václav Mochol.  
   Letha 1618 Jana Pernikář přední konšel položil za ten grunt 
na zbor strážnický 212 R. 
   Ty přijali hospodářové Simeon Vítků a Simeon Tesař. 
 
        Pusté 
             f 732a 
   Letha 1634 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt 
nadepsaný zůstávajíce požárem slovoutný pan Thobiáš Purgkrábek 
toho požáru se jest ujal a jej z částky postavil. I aby 
k dalšímu spuštění nepřišel, tehdy nadepsaný purgkmistr a 
spoluradní jeho prodali ten grunt ut s[upr]a požár Šimonovi 
Křižkovi za summu 110 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth každoročně po 3 R. A čožkoliv p[an] Thobiáš Purgkrábek 
postavil, to jest Šimonovi z lásky své přátelské daroval. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jiřík Skočdopole a Jiřík Otto S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží peníze: 
   Předních peněz klášteru strážnicskému 18 R. 
   Obci městské strážnicské 22 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pernikáře 70 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho Lukáš Pešty pojmouc sobě 
Katheřinu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Šimonovi Křižkovi, 
za manželku, ten grunth nadepsaný v tej summě, jakž jej 
neb[ožtík] předek jeho měl, totiž v 110 R jest ujal bez 
závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gurntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jan Slavík a Jan Tesařů SRSaNR. 
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             f 732b 
   Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a tej rady poněvadž Lukáš Pešty podle jiných 
sousedův vyhořel, na milostivé poručení vrchnosti polovic 
summy se jemu upouští, totiž 52 R. 
   Na tom gruntě náleží peníze těmto: 
   Předních peněz klášteru strážnickému 12 R. 
   Obci městské strážnické 11 R. 
   Nápadníkům neb[ožtíka] Jana Pernikáře 35 R. 
   A ostatních peněz Lukášovi Peštymu 52 R. 
 
   Letha 1660 dne 15. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Lukáš Pešty prodal ten grunt Janovi 
Zavřelovi, služebníku purgkmistrovskému, za summu 110 R. 
Závdanku jemu dal 6 R, kteréhož však on odevzdaného sobě 
nemajíc prodal jej zase Janovi Velickému koláři za summu  
112 R. Závdanku dal jemu 8 R, platiti jej má ročně po 3 R. 
O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Čabaňa SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1662 dne 10. Janu[arii] za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho Jan Velický prodal jest ten 
grunt Janovi Štěpaníkovi za summu 112 R. Závdanku dal jemu 
v penězích jednu klisnu v 8 R, platiti jej má ročně po 3 R. 
O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti 
panské i obecní Melichar Hovůrek a Jan Široký SRSaN. 
             f 733a 
   Letha Páně 1694 dne 11. Januarii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Štěpaník majíce 
sobě grunt předepsaný ujatý a v držení, že pak pro zešlost 
věku svého takový delej držeti nemohl ani taky povinností jak 
císařských, panských i obecních zbývati, ten grunt zase pustil 
i s tím závdankem 8 zl mor[avských], což on na něm měl, 
Václavovi Myškovi, který se jemu připisuje za summu, jak Jan 
Štěpaník měl, totiž v 112 zl mor[avských]. Při domluvení 
Václav Myška položil Janovi Štěpaníkovi 21 zl mor[avských]  
13 gr alb 3 den, které se Václavovi Myškovi spolu ze 
závdankem, totiž 8 zl mor[avských], co Jan Ščepaník jemu 
pustil, se vypisuje na summě hlavní. Však Jan Ščepaník má míti 
pro sebe a své věci jednu komůrku, jak i Václav Myška tomu 
přivolil. 
   Rukojemníci za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Jan Jurášek S.R.S.N., při každých posudcích 
platiti má po 2 zlm. 
   Leta 1699 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Johanesa 
Dašického Václav Myška položil za grunt ut supra 3 rýnské, za 
které jsouce toho velmi pilná potřeba na dluh p[ana] faráře, 
co on na vejplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se mu k obci 
městské 4 zlm 15 gr. 
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   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
             f 733b 
   Letha Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Václav Myška položil za gr[unt] ut s[upra] k obci 
městské 2 zlm, za které pro douležitú potřebu na placení reštu 
vinného knížeti pánu vypisuje se mu 3 zlm 
   Ty přijal svrchu psaný purg[mistr]. 
 
   Letha Páně 1711 dne 7. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Václav Myška z gruntu 
ut supra ještě k obci městskej na letha spláceti 75 zlm 1 gr  
4 den, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
skrz tou uherskú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 25 zlm 3 ½ den. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm a tak za zaplacené se mu vypisuje  
26 zlm 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 49 zlm 1/3 den povinen 
bude platiti jak nahoře. 
             f 734a 
   Letha Páně 1746 dne 10. Decembris za purgmistra p[ana] 
Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Václav Myška 
grunt ut supra ukoupený, takový svému synovi Martinovi Myškovi 
dobrovolně na ten spůsob popustil, aby on jeho do smrti ve své 
světnici trpěti a jemu jakožto otci nic nesnadného v cestu 
klásti povinen byl, jináče aby on otec, kdyby s ním zbýti 
nemohl, to právo sobě obmezuje, aby tenž grunt komu by chtěl, 
jinému prodati mohl. Pročež takový se jemu Martinovi Myškovi 
na ten spůsob za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
Jsouce ale tudy obci městské patřící dluh p[e]r 49 zlm 1 gr 
1/3 den, takový povinen bude při posudcích dle obyčeje ročně 
[po] 2 zlm spláceti. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Surý a p[an] Pavel Cigánek S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut 
supra. 
 
Přípis Jana Klaudy 
 
   Leta Páně 1777 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Myška grunt ut supra od otce svého Václava sobě za vlastní 
odevzdaný, takový pro neduhu, obvzláštně za příčinú straceného 
zraku nemohouce delej opravovati, z čistej vůle svej jest 
odprodal Janovi Klaudovi za summu jedno sto dvaceti devět 
rýnských hotových peněz. A k tomu sobě vymínil, aby on Jan 
Klauda pro něho Martina Myšku a manželku jeho Marynu jednu 
světničku 
             f 734b 
na dvoře vystavil, v kterej by on společně s manželkú svou až 
do smrti jednej i druhej stránky bez překážky přebývati mohl, 
jakož taky aby kupec pro zboží a všeliké domácí náčení jemu 
prodavačovi pohodlné místo popříl, dálejc vymiňuje sobě  
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prodavač k svej potřebě jeden na tomž domě srúbený chlévek až 
do smrti svej. Kdyby ale se přitrefilo, že by manželka tohož 
Martina Myšky dřívej nežli on Myška manžel její z toho světa 
na věčnost se odebrala anebo v svornosti obstát z držitelem 
gruntu nemohli, v příběhu tom po pěti letech od tohoto času 
jemu Martinovi Myškovi šest rýnských splatiti se má, jestli by 
ale po vyjití těch pěti letech tej výminky nepotřeboval, tehdy 
on kupec prodavačovi vynahradit nic povinen býti nemá. Ostatek 
přejímá kupec na sebe tu na gruntě tomto vězící verunkovú 
summu p[e]r 49 zl mor[avských] 1 gr 1/3 den k obci městskej po 
2 zl mor[avských] k splacení ročně. S tím tehdy grunt ut supra 
se jemu Janovi Klaudovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
práva a řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku zpředu psaného. 
   Pamnět. Při kupu a odevzdávce gruntu tohoto N 74 
purgr[echtu] oznámila stránka kupující, kterak v gruntě 
souseda svého toho času Matěje Slováčka N purgrechtu 75 jedna 
studňa ku gruntu tomuto N 74 služebnost nesoucí se vynachází, 
kterúžto jeden i druhý držitel gruntu jak svobodně užívati 
může, tak opravovati společně zavázán jest. Což zavolán jsouce 
Matěj Slováček, kdež přiznal a dobrovolně přisvěčil, aby přes 
čas mezi nimi rozepři o to se nevznikla, tato pamnět se tuto 
na časy budoucí činí. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 120 fr Stadt 
             f 735a 
Comungeldern, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 14te Julii [1]797. Prat. 
   Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum de anno [1]795 
folio 11 einverleibten Quittung 120 fr sind die oben 
vorgemerkte 120 fr gelöschet worden. 
   De sessione 25te Maii [1]798. 
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             f 741a 
75 Grunth Jíry Pavlového 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starých černejch 
purgkrechtních v listu 181 nadepsaný Jiřík koupil jest grunth 
svuoj od Lukáše Pytlovaného za summu 103 R. 
   Kderoužto summu podle téhož zápisu nadepsaného jest zouplna 
a docela zaplatil. 
   A tak zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný jmá.                  
 
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti 
neb[ožtíka] Jíry Pavlového podle přátelského se srovnání a 
mezi sebou pozůstalosti po témž Jírovi Pavlovým nápadníkův té 
pozůstalosti se rozdělení ten svrchu psaný grunt Ambruž 
Bednář, manžel Anny, dcery vlastní téhož Jíry Pavlového, jest 
v summě 80 R ujal a na něm dílu manželky své, totiž 55 R 
porazil. A tak z něho ještě od letha ut s[upr]a Bratru Janovi 
Lorencovi, švagru svýmu 25 R vyplniti pozůstal, placením po  
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pernikář, Thobiáš Náhlý a Thobiáš Purgkrábek 
S.R.S.a N. 
   Letha ut s[upr]a Bratr Jan Lorenc svrchu psaný pustil 
dobrovolně z summy, kteráž se jemu z toho ut s[upr]a podsedku 
vyplniti měla, Ambružovi Bednáři 10 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Ambruž Bednář za gr[unt] 5 R. 
   Ty přijal Bratr Jan Lorenc a zanechal jich Ambružovi 
Bednáři švagru svému. 
             f 741b 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Ambruž Bednář za gr[unt] Bratru Janovi Lorencovi 5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Ambruž Bednář Bratru Janovi Lorencovi 5 R. 
   A tak jej má zouplna a docela zaplacený. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Jiřík Ambružů 
jinak Ratibořský dostanouc nápadem po otci svém ten grunt ut 
s[upr]a, prodal jej Jírovi Lýskovi tesaři za summu 100 R. 
Závdanku dal jemu 8 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický, Mikuláš Zářecký, 
Janek Spěvák a Martin Vystavil A.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Lýsek položil 
za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Ambrože Ratibořského 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Lýsek položil 
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Ambruže Ratibořského 4 R. 
   Ty přijal Jiřík Ratibořský jinak Klíčník. 
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   Letha 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka Jiřík Ambružů 
jinak Ratiborský prodal jest podsedek svůj, jemu nápadem po 
otci svém přináležející, Jiříkovi Prostějovskému za summu  
100 R. Závdanku dal jemu 8 R, placení každoročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jergl Otto, Mikuláš Frýdecký 
S.R.S.a N. 
             f 742a 
   Letha 1645 a [16]46 za purgmistra Lorence Peypoldta Jiřík 
Prostějovský položil dvoje peníze p[anu] Jiříkovi Ratiborskému 
7 R. 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra p[ana] Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho týž p[an] Jiřík Ratiborský 
prodal jest tento podsedek svůj po otci jemu náležející 
Tomášovi Skybovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně 
po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a povinnosti J.M. p[ana] 
hraběte i obecní Jan mladší Stanislavů a Jiřík Přerovský švec 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1661 [dne] 3. Maii Thomáš Skyba z gruntův JHMti 
a z gruntu ut s[upr]a zběhl, takový grunt pan Jiřík 
Ratibořský, toho času purgkmistr, z vůlí a upřímností pánů 
radních jakožto nápadník prodal Jakubovi Adamičkovi za summu 
50 zl mor[avských]. Závdanku při odevzdávce dal 3 zl 
mor[avské], placením ročně po 3 zlm. O[devzdán] za v[olný] a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu gruntu, placení a povinnosti 
panské a obecní Mates Příborský a Václav Peldřimovský SRSAN. 
 
   Letha Páně 1682 dne 23. Aprilis za purgmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Jiřík Ratibořský prodajíce 
podsedek svůj Tomášovi Skybovi za s[umm]u 40 zlm jsouce 
zaplacený, kterýžto z panských gruntův zběhl, týž podsedek od 
ouřadu prodán jest Jakubovi Adamčíkovi za summu 50 zlm a 
poněvač pak na tom podsedku mimo 3 zlm zaplaceno není, vlastní 
syn neboštíka ut supra jménem Jan prodal jest takový podsedek 
Martinovi Zábřezskýmu [za] 50 zlm. Závdanku položil 7 zlm, 
             f 742b 
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za svobodný k užívání. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu Matouš Glogar, Jakub Krejsa 
S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1686 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Martin Zábřeský prodal 
grunt ut s[upr]a z tím vším, co na něm měl, totiž 7 zlm 
zaplaceného, Jiříkovi Vsetínskému za 50 zlm. Závdanku mu dal 
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ihned při odevzdávce 3 zlm 15 gr, platiti má ročně nápadníkům 
Ratiborského ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, z[bývání] p[anských] i obecních 
povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Zábřeský dne a leta 
ut s[upra]. 
 
   Leta 1706 dne 23. Decembris za purgmistra pana Jana 
Bíteského a radních téhož leta prodajíc Jiřík Vsetínský grunt 
ut s[upra] v letu 1705 Janovi Karenovičovi za summu 50 zlm. 
Závdanku mu dal 8 zlm a co sám na něm vyplaceného měl, též mu 
to aediroval. Kterýžto gr[unt] nyní Janovi Karenovičovi se 
připisuje a odevzdává. Stalo se v přítomnosti obúch stran, 
ostatní summa se má platit nápadníkom Ratiborského ročně po  
2 zlm. Odevzdán leta a dne ut s[upra]. 
             f 743a 
   Letha Páně 1711 dne 7. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Karenovič z gruntu 
ut supra obci městskej na letha spláceti 31 zlm 18 gr, 
z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou 
uherskú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 10 zlm 
16 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 
1 zlm, ostatní summu, totiž 20 zlm 2 gr povinen bude platiti 
na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1712 dne 17. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra 
Martin Opavský od pozůstalej vd[ovy] po neb[ožtíku] Janovi 
Karenovičovi za 14 zlr aniž jej připsaného nemajíc, že 
z poručení milostivej vrchnosti na grunt do Sudoměřic 
dosednúti musel, takový zas prodal Janovi Kučerovi za hotových 
štrnácte rýnských za vystavení toliko a také s tím všechným 
vyplacením, jak jej od Karenovičky koupený měl. Pročež se jemu 
týž grunt připisuje v tej summě, jak od starodávna byl 50 zlm, 
             f 743b 
kterúžto summu platiti povinen bude na letha nápadníkom po 
2 zlm. Odevzdává se jemu za volný svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Pavel Hořák a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1713 dne 22. Junii za purgmistra pana Pfilipa 
Černého a spoluradních toho času majíce Jan Kučera grunt ut 
supra koupený, takový z svej a manželky  svej dobrovolnej vůle 
prodal Vavřínovi Smutnému jinak Hanakovičovi, příchozímu 
z vojny, za hotových šestnácte rýnských, kteréžto peníze 
manželka jeho po smrti jeho do rukú přijala, jenž za vystavení 
se počítají. Pročež grunt týž se nadepsanému Vavřínovi 
odevzdává v summě jak nahoře 50 zlm, kteréžto povinen bude  
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platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Připisuje se mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinosti p[an] Pavel 
Rychlík a Jura Sochor S.R.S.V.a N. stalo se d[ne] a letha ut 
supra. Povinnosti bude platiti teprv za rok 1713. 
             f 744a 
   Letha Páně 1714 dne 12. Januarii za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času ukoupíc grunt ut 
supra Vavřín Smutný, příchozí z vojny, takového zanechajíc do 
Uher do vojny zase ušel, pročež ten grunt bez hospodáře 
zůstal. Aby však tak bez hospodáře jsoucí dokonce k ruině 
nepřišel, ohlašujíce se Jiřík Čech, příchozí z Hranic, u nás 
v městě Strážnici a žádajíce, pokudž by za spoluměštěnína 
našeho přijat bejti mohl. Na žádost jeho týž nadepsaný grunt 
od J[ejich] Op[atrnosti] pánů pouštěn jest jmenovanému 
Jiříkovi Čechovi dle smlúvy za hotových 16 zlr, kteréžto 
toliko za vystavení se počítají, dům ale ten v starej ceně  
50 zlm, kteréžto peníze hlavní summy povinen bude platiti 
ročně při posudcích po 2 zlm nápadníkom. Poněvadž však 
svobodný sem přišel, podobně bez poddanosti dle privi[legia] 
města vnově nadaného zůstávati má. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Václav Najmon S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 744b 
   Letha Páně 1715 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě ut 
supra Jiřík Čech a nemajíce mocnosti jej opravovati a 
povinnosti z něho zbejvati, aniž tej summy 16 zlr zaplatiti 
mohouce, týž nadepsaný grunt je mu vzat a Ferdinandovi 
Dominikovi puštěn jest za hotových osm rýnských a osm rýnských 
na contrib[uci] za rok 1713 a 1714 zaplatiti povinen bude. 
Pročež se mu týž grunt připisuje v summě hlavní jak nahoře  
50 zlm, z kterejžto však summy, aby jej tím lépejíc vystavěti 
mohl, třetí díl se upúští, totiž 16 zlm 20 gr a ostatní bude 
povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   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. 
             f 745a 
   Letha Páně 1723 dne 15. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
Ferdinand Dominik, takový zanechajíce do služby v Kloboukách 
za drába jest se dal a contribuci, též i jiné povinnosti 
nesplácel, tak až znamenité rešta na gruntě tom zrůstly, 
kterých však na mnohé napomínání spláceti nechtěl a neplatil, 
až dne 17. Febr[uarii] 1722 roku ohněm z téhož domu vyšlým 
spálen jest a vyhořel. I nechtíce jmenovaný držitel gruntu ut 
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s[upr]a ani na grunt zase se navrátiti, ani jej velebiti, tím 
meněj rešta spláceti a obávajíce se opatr[ní] páni, aby tím 
větší neporůstly a grunt tím věcej zruinirován nebyl, prodali 
jej Jozefovi Hůlkovi tak pustý a vyhořený za hotových šest 
rýnských, kteréžto se na zaplacení restův contribučenských, 
kterých se (částka chybí) až do datum zápise vynalezlo, po 
sražení kterých 6 zlr ostatní resta jak císařské, panské i 
obecní Ferdinand Dominik zaplatiti povinen jest. Poněvadž bez 
všelikých reštů kupcovi Jozefovi Hůlkovi prodán jest, kterýžto 
se jemu taky připisuje a odevzdává v summě tej, jak prve byl 
50 zlm, placením ročním k obci městskej po 2 zlm. 
             f 745b 
A poněvadž jej z gruntu stavěti musí, polhocení od daní, 
contrib[uce] a obecních povinností se mu uděluje na tři letha 
na spůsob jako vyhořeným, totiž až do ultima Decembris 1725. 
Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Joannes 
Daschitský a Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
 
   Leta Páně 1739 dne 10. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut 
supra p[an] Jozef Hůlka předstoupil před ouřad purgmistrovský 
s Frantzem Machálkem přednášejíce, kterak on p[an] Jozef Hůlka 
z svej dobrovolnej vůle prodal grunt ten ut supra Frantzovi 
Machálkovi za hotových devadesáte rýnských a k tomu ještě 
jeden rok svobodné obydlí bez všeho ouplatku v tom domě sobě 
vymínil a podle toho že povolení dává, aby jemu ten grunt za 
vlastní připsán a oddvzdán byl, však placením summy verunkovej 
od kupce. Když tehdy tenž kupec Frantz Machálek 
             f 746a 
to taky tak vše přiznal a na tej summě svolil, připisuje se 
jemuž Frantzovi Machálkovi tenž grunt za vlastní a dědičný, 
s placením verunkovej summy, která na tom gruntě vězí 50 zlm 
ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1748 dne 11. března za purmistra pana Ignatze 
Filipa a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Frantz 
Machálek předstúpil před ouřad purmistrovský z Matějem 
Slováčkem přednášejíce, kterak on Frantz Machálek z svej 
dobrovolnej vůle ten svůj grunt prohandloval Matějovi 
Slováčkovi a menovaný Matěj Slováček jedny honce roli 
v Padělkoch za Veselskou bránú vedle Martina Mikulky z jedný a 
z druhé strany Jakub Rybecký ležící a 36 zlr hotových peněz 
přidal z příčiny tej, poněvadž ten grunt pustý jest a takové 
role k tomu domu patří. A podle toho že povolení dává, aby  
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jemu ten grunt za vlastní připsán a odevzdán byl, však placení 
summy verunkovej 
             f 746b 
50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a pan Matěj Paška anno et die ut supra. 
 
Přípis Václava Slováčka 
 
   Leta Páně 1780 dne 24. měsíce dubna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní Matěj Slováček, držitel gruntu ut supra, a tu šetrně 
přednesl, kterak on jsouce již v letech zešlý, přicházejíce 
jemu jíž obtížno jak týž grunt opravovati, tak taky povinnosti 
vybývati, z čistej vůle svej a z obvzláštní lásky onen grunt 
synovi svému Václavovi tím spůsobem docela a dokonale za jeho 
vlastní zadává a postupuje, aby on syn Václav jemu otcovi 
svému Matějovi, kdyby zapotřebí bylo, jedno sto rýnských na 
hotově vyplatil aneb kdyby je on otec nepotřeboval, tam kam by 
vůle jeho otce byla, buď za živobyxtí otce neb po smrti jeho 
vyplatil, k tomu taky peníze verunkové, jichžto jest 50 zl 
mor[avských], k splacení po 2 zl mor[avských] ročně k obci 
             f 747a 
mněstskej spláceti povinen byl. Mimo toho vymiňuje sobě Matěj 
Slováček do smrti svej a manželky jeho, pokadž by vdovú byla, 
na domě tom svobodné bydlení a plac pro všeliké k hospodářství 
přináležející případnosti, pokudž by ale se vystěhovati jinam 
jemu líbilo, tehdy syn Václav žádnej náhrady činiti nemá, 
nýbrž grunt ovšem k jeho řízení a ta výminka k jeho lepšímu 
padnúti má. S tím tehdy grunt ten ze vším právem příslušejícím 
s jemu Václavovi Slováčkovi za vlastní, volný a dědičný tímto 
putrgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských i mněstských povinností, pak královských daní 
p[an] Jozef Svoboda a pan Philip Dvořák S.R.S.V.a N. 
 
   Dle tej pod datum 17ho Novembris [1]799 roku vyhotovenej a 
v knize Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 24 vtělenej 
Quittanci zaplatil Václav Slováček jeho otci Matějovi 
Slováčkovi těch v zápisu obmezených 100 fr, které se zde jako 
scela zaplacené vymazujou. 
   De sessione 5te Decembris 1800. Prat. 
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             f 751a 
76 Grunt Urbana Skočdopole bednáře 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 77 nadepsaný Urban koupil podsedek svůj od 
Martina Kováře za summu 90 R. 
   Na to jest závdanku položil jemu 12 R a tak ještě dopláceti 
zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 5 R, totiž 78 R. 
   Ta summa všecka náleží Martinovi Kováři. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Kašpar Bednář, Dobiáš Strejčků a 
Jakub Kolář S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 položil Urban vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Martinovi Kováři 5 R. 
   Letha 1595 položil Urban vejš psaný za grunth svůj 
Martinovi Kováři 5 R. 
   Letha [15]96 položil Urban Bednář Martinovi Kováři za 
grunth 5 R. 
   Letha [15]97 položil Urban vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních Martinovi Kováři 5 R.  
   Leta 1598 položil Urban Bednář za grunt svůj Martinovi 
Kovářovi 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
             f 751b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil 
Urban Bednář za g[runt] svůj Martinovi Kováři 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Urban Bednář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 
5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Urban Bednář na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Urban Bednář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 
2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Urban Bednář za ghrunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Kováře 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Urban 
Bednář za g[runt] Martinový[m] Kovářovým s[irotkům] 5 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali sou podsedek požár svrchu psaný, zůstalej 
po neb[ožtku] Urbanovi Bednáři, Řehořovi Tesaři za summu 30 R 
bez závdanku, platiti jej má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a týž svrchu psaný 
Řehoř Tesař opravíc podsedek nahoře psaný prodal jej zase 
Martinovi Ďuličkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 12 R, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R, a to takto:  
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s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře po 2 R a Řehořovi Tesaři 
po 4 R, dokud se jeho summa 30 R nevyplní, potom půjdou 
s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře po 6 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Kaláb a Jíra Zámušelík S.R.S.N. 
   Letha ut s[upr]a položil Martin Ďulička za grunt 3 R. 
   Z toho dáno do statku neb[ožtíka] Martina Kováře 1 R. 
   A Řehořovi Tesaři dáno vydělaných 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Ďulička za grunt 6 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R a 
Řehořovi Tesaři dáno vydělaných 4 R. 
             f 752a 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Ďulička za gr[unt] 5 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   Řehořovi Tesaři vydělaných 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Martin Ďulička za gr[unt] 6 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   Řehořovi Tesaři na vydělaný peníze 4 R, jsou při ouřadu. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Ďulička za grunt 6 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   Řehořovi Tesaři na vydělaný peníze ost[atní] 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Ďulička za grunt svůj 2 R. 
   Ty jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Ďulička za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře  
2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Ďulička položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kováře 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Ďulička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kováře 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Ďulička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kováře 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Ďuličků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kováře 2 R. 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten 
gr[unt] požár Janovi Kelvarovi za summu 60 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský a Thobiáš Radmilli S.R.S.a N. 
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   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Kelvar 
položil za grunt svůj 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kelvar položil 
za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
             f 752b 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kelvar položil 
za gr[unt] peněz ročních 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   NB. Z toho gruntu vydáno jest p[anu] Thobiášovi 
Purgkrábkovi podle zaručení na místě p[ana] Pavla Fabriciuse 
jemu náležitých 1 R 15 gr. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho prodal Jan Kelvar zvrchu psaný grundt Matějovi 
Pyskovskému za summu 60 R. Závdanku při odevzdávce dal 
Kelvarovi 4 R a co na tom gr[untu] zaplaceno jměl, totiž 3 R, 
ty jest Pyskovskému pustil, placení poročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmí za placení, opravy gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Lorenc Pyskovský a Jíra Lyska S.R.S.A N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Pyskovský 
[položil] za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty zůstávají při právě, jest s těch vydáno nápadníkům 
n[ebožtíka] Pavla Fabriciusa, který přijal p[an] Thobiáš 
Purgkrábek 1 R 15 gr. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Matěj Pyskovský 
položil do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Fabriciusa a zůstává při 
právě 1 R. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta po zemřetí 
Matěje Pyskovského vdova po něm pozůstalá prodala nadepsaný 
dům Martin[ovi] Hulínskýmu jinak Prochásko[vi] za s[ummu] 60 R 
bez závdanku a co na něm vyplaceného, to jemu pustila, totiž 
10 R, placení po 3 R. Od[evzdán] za v[olný] a sv[obodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Jiřík Pokorný 
a Lorenc Pyskovský SRSaNR. 
             f 753a 
   Letha 1650 za purgmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Martin Hulínský z grunthu ut supra zešel, 
pan purgkmistr a páni, aby do konce k spuštění nepřišel, 
prodali takový grunth Janovi Skřivánkovi za summu 60 R bez 
závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Šebesta Volný a Ondra Hrubý SRSaNR. 
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   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnici a 
s[polu] rad[ních] Janovi Skřivánkovi jako jiným vyhořelým 
sousedům také polovici na gruntě jeho se upouští, totižto  
30 zlm. 
   Leta Páně 1666 dne 22. Novembris za purgkmistra p[ana] 
Daniele Ludvíka Dašického a s[polu] rad[ních] Janovi Oborových 
tento podsedek se od ouřadu prodává za summu 50 zlm. Závdanku 
pokládá 1 zlm, při s[vatém] Jiří má položiti r[oku] 1667 též  
1 zlm. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti [a] opravu domu p[an] Matúš 
Příbořský, Jakub Zhýbal slíbili R.S.N. Ročně má pokládati při 
posudcích po 2 zlm. 
 
   Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho prodal nadepsaný grundt Jan 
Škřivánek nemohouc pro zešlost věku na něm zůstávati a 
povinnosti zbejvati Pavlovi Vašíčkovému za 60 zl mor[avských]. 
Závdanku mu dal 2 zlm, placením ročně po 2 zl mor[avských]. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání panských i obecních povinností Lukáš 
Zahradníček a Prokop Vaverka S.R.S.N. 
   Nápadníci:  
   Obec strážnická na místě Hulínské[ho] 10 zl mor[avských]. 
   Jan Škřivánek neb přátelé 48 zlm. 
             f 753b 
   Letha Páně 1713 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho ukúpíce Pavel Jamný od 
Pavla Vašíčka grunt ut supra za 6 zlr (které se za vystavení 
toliko počítají) a nemajíce jej až posavad sobě připsaného, 
aby v tom řád městský zachován byl, nyní se jemu týž grunt 
připisuje v summě jak prv 60 zlm. Však aby jej tím lépejíc 
zvelebovati mohl, s tej summy se jemu vypisuje třetí díl, id 
e[st] 20 zlm, ostatní summu totiž 40 zlm bude povinen platiti 
při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Nápadníci jsou: 
   Obec městská 6 zlm 20 gr. 
   Jan Škřivánek neb přátelé 33 zlm 10 gr. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 17. Maii za purgmistra pana Pavla 
Hořáka majíce grunt ut supra Pavel Jamný v držení svém, takový 
z svej dobrovolnej vůle profrejmarčil Martinovi Slavíkovi za 
grunt jeho v Bednářskej ulici Nro 117 
             f 754a 
ze vším tím, co na něm vyplaceného měl a k tomu ještě Pavel 
Jamný na grunt ten v Bednářskej ulici Martinovi Slavíkovi 
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28 zlr přidal. Pročež se nyní týž grunt ut supra připisuje a 
odevzdává Martinovi Slavíkovi za vlastní, placením verunkovej 
summy, která ještě na tom gruntě k vyplacení jest 40 zlm, 
ročně při posudcích po 2 zl nápadníkom, totiž obci městskej  
6 zlm 20 gr alb, Janovi Škřivánkovi neb přátelům jeho 33 zlm 
20 gr alb. Odevzdán jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] a jiné povinnosti zasezelé Martin Slavík 
z předešlého gruntu svého v Bednářskej ulici platit má. 
   NB. Ten kúsek, který Pavel Jamný od Matúše Vytřasila za  
2 m[ěřice] rži a 1 más másla od gruntu jeho byl koupil, 
podobně se mu přece a tímto odevzdává, jenž od ulice ale na 
sahu jest ode dvoru, pak téměř ze soumezní stěnú souseda svého 
se schází. 
 
Přípis domu Jana Minaříka 
 
   Leta Páně 1760 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Godefrida 
Mayera a spoluradních téhož času zdědíce Jan Minařík ze svojú 
manželkú Marynú 
             f 754b 
po jejím otci Martinovi Slavíkovi grunt ut supra, takový svému 
synovi Janovi Minaříkovi ze svej otcovskej dobrovolnej vůle 
popustil a za živobytí svého právně připsat dal. Z kterého 
gruntu nadjmenovaný Jan Minařík po smrti svého otce svému 
bratrovi Martinovi Minaříkovi podle svej možnosti padesáte 
rýnsk[ých] zplatiti a svého otce do jeho smrti u sebe míti 
povinen a zavázán jest. Pročeš nadepsaný grunt se Janovi 
Minaříkovi z těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] 
verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Svoboda a 
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Id est verunkovej summy 40 zl mor[avských]. 
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77 Grunth Jana Krmelínského 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 201 nadepsaný Jan Krmelínskej koupil 
podsedek svuoj od purgkmistra a starších předměstských 
pozůstalej po nebožt[íku] Pavlovi Zmučeném za summu 40 R. 
   Ten jest podle téhož zápisu zouplna a docela zaplatil a tak 
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Krmelínský ležíc na smrtedlné posteli poručil jest tento 
podsedek Jakubovi bratru svému v té summě 40 R, jakž jej sám 
koupenej i zaplacenej měl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Krmelínský bratr jeho. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Anyžka, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Zámečníkovi, prodala 
požár svrchu psanej Tomášovi Křenovskýmu za summu 20 R. 
Závdanku jí vyplnil při s[vaté]m Mikuláši 2 R, ostatek platiti 
má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] [za] spravení a opravení grunthu a povinnosti 
J.M. Páně Valenta Krepel, Blažek Strejčků S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš 
Křenecký prodal podsedek svůj Ondrovi Frankovi Brněnskému za 
summu 50 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od 
letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za něj Melichar Bohuslavský a Jan Ďuličků SRSN. 
             f 761b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Ondřej 
Frank Brněnský položil za grunth Jakuba Zámečníka ženě 2 R. 
   Ondřej Frank svrchu psaný skoupil na tom gruntě peněz 
področních od Tomáše Křenovského, co on na tom gruntě vydělal, 
totiž 18 R za hotové 2 R. A tak tu Thomáš nic nemá. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej Frank 
položil za gr[unt] Jakuba Zámečníka 2 R. 
   Ty přijal Pavel Vizovský na místě Anešky. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej 
Frank položil za grunt Pavlovi Vizovskému po Anežce 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej Frank 
položil za gr[unt] Pavlovi Vizovskému po Anežce 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky z jistého povolení 
J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka z Magni, S[va]té 
římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten grunt nadepsaný 
požár prodán jest Matoušovi Špaňhelovi za summu 40 R bez 
závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Houska a Mikuláš Kovářů 
S.R.S.a N. Act[um] dne 13. Januarii a[nno] 1638. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1716 dne 27. Maii za purgmistra pana Mathyse 
Anderle a spoluradních toho času pozůstávajíce grunt ut supra 
od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, o takový aby jej 
vystavěti mohl s šetrnú žádostí se ohlásil Pavel Letoch, 
příchozí z Ostravy. Kterémužto aby obec strážnická se 
rozmnožovala a douchody jak obecní, tak panské růstly, puštěn 
jest týž grunt v summě jak nahoře 40 zlm, kteréžto bude 
povinen platiti při posudcích ročně po 2 zlm. 
             f 762a 
Odevzdává se nadepsanému Pavlovi Letochovi za volný a 
svobodný, s polhocením od císařských contributzi na tři letha. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Hůlka a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
   NB. Ten zápis náleží pod Nro 78, tu bývá nyní Marčík Jan. 
 
   Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Jan 
Marčík nemajíce tenž grunt připsaný zemřel, a tak ten grund 
padl na po něm pozůstalé sirotky, totiž Václava, Matúše, Anču 
a Verunu, kterýžto sirotci též nemajíce tenž dům připsaný, 
prodali ho Janovi Brožovičovi za hotových šedesáte jeden 
rý[nský]. A protož nyní tenž grunt jemu Janovi Brožovičovi za 
vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Stalo se die et 
a[nn]o ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Andris Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N. 
   Verunkovej summy na gruntě tom se vynachází ut supra  
40 zlm, k splacení po 2 zlm ročně. 
             f 762b 
   Letha Páně 1746 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Eliáše 
Gröger a spoluradních toho času nechtíce držitel toho gruntu 
ut supra Jan Brožovič držeti, takový z své dobrovolné vůle 
prodal urozenému panu Františkovi Paravičinovi za 60 zlr 
hotových peněz. Pročež se tenž grunt dle řádu purgkrechtního 
tomuž kupujícímu za vlastní připisuje a odevzdává pod plat a 
placení všech jak císař[ských], tak městských povinností anno 
et die ut supra. Stalo se u přítomnosti obouch stran. 
   Rukojmí za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Jozef Fojt S.R.S.V.a N. 
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Přípis domu panu s Parabicinu 
 
   Leta Páně 1774 dne 5. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních toho času zvrchu psaný urozený 
pan František z Parabicinu synovi svému jedinému panu Pavlovi 
s Parabicinu po smrti svej grunt tento testamentaliter nápadně 
odporučil. Proto taky dle řádu purgrechtního se jemu panu 
Pavlovi s Parabicinu za jeho vlastní, volný a dědičný v ničem 
nezávadný tímto připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení jak císař[ských], tak 
vrchnostenských a městských povinností pan Jozef Dvořák a pan 
Franc Gatty S.R.S.V.a N. 
             f 763a 
Přípis Jana Klimka 
 
   Leta Páně 1774 dne 5ho měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce pan Pavel 
z Parabičinu grunt ut supra po svém neb[ožtíku] panu otci 
testamentaliter odporučený a dle řádu purgrechtního za vlastní 
odevzdaný, takový z čistej vůle svej Janovi Klimkovi za summu 
hotových peněz jedno sto čtyricet osum rýnských k zaplacení 
dluhu u Jana Těšínského neb Mužíka v Bobalově podlužného jest 
odprodal. Podle toho grunt tento se jemu Janovi Klimkovi s tím 
právem, jak jej předkové jeho užívali, za vlastní, volný a 
dědičný i docela zaplacený dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení jak císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Stanislav a pan Vencl Lánský. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany d[ne] a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Vavříka 
 
   Leta Páně 1779 dne 19ho měsíce aprila za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času když vejš dotčený 
držitel gruntu Jan Mlýnek(!) se pominul a po něm nedospělí 
sirotci pozůstali, počestnost rada městská z ohledu, aby grunt 
ten sirotkům na škodu obvzláštně z ohledu neštěstí ohně 
nepřišel v skázu, resolvirovati sobě oblíbila jej plus 
offerenti et melius solventi odprodati a dluhy i tak 
pozůstávající poplatiti, odkudž dne 19. aprilu [1]779 licitaci 
veřejná 
             f 763b 
na rathúzi města Strážnice konaná byla. Při kterejžto Jozef 
Vavřík týž grunt za summu jedno sto sedumdesáta dva rýnské 
jakožto nejvíc dávající podosáhl, však s tou výminkú, aby 
pozůstalú vdovu po Janovi Mlýnkovi Dorotu, pokudž by se 
neprovdala, ale tak v stavu svým vdovským dítky a respective 
siroty při sobě měla, budt společně v svej sednici aneb 
v chalúpce na dvoře vystavenej bez všeho ouplatku a náhrady 
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v hoferství držel, jakož taky místo pro jednu krávu a kúsek 
vepřového dobytka popříl. S tím tehdy grunt ten i s těma dle 
předešlých zápisů od roku 1637 ještě pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně k obci městskej se jemu Jozefovi Vavříkovi 
ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a 
dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvitz a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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             f 771a 
78 Grunth Jana Mořkovského 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 73 nadepsaný Jan koupil podsedek svůj 
od Jana Zelenky za summu 55 R. 
   Na to vyplnil závdanku a peněz skoupených na témž gruntě  
34 R a tak ještě dopláceti zůstává 21 R. 
   Ty náleží na kostel strážnickej. 
   Na to jest letha 1593 při Vánocích položil kostelníkuom na 
kostel 4 R a ostatek od letha [15]94 při témž časi platiti má 
po 4 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu Mikuláš Huňka, Jan 
Hanáček S.R.S.A.N.             
 
   Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních kostelníkům strážnickejm 4 R. 
   Letha 1595 položil za grunth peněz purgkrechtních 
kostelníkům strážnickejm 4 R. 
   Letha [15]96 položil za grunth peněz purgkrechtních na 
kostel strážnický kostelníkům 4 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Mořkovský za grunt peněz 
purgkrechtních kostelníkům strážnic[kým] 4 R. 
   Leta 1598 položil Jan Mořkovský za grunt svůj peněz ročních 
ostatních na kostel 1 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 771b 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle 
rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Mořkovskýho Zuzanna, manželka 
po něm zůstalá, tento podsedek ujala v summě 55 R a má jej 
zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě při statku zapsáni. 
 
       [Pustý] 
  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jan 
Bělkovskej, nápadník Zuzanny manželky své, prodal požár ut 
s[upr]a Vávrovi Vojtěchovýmu za summu 21 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volnej a 
svobodnej. 
   Ruk[ojmě] [za] spravení a opravu, povinnosti J.M. Páně Jan 
Pospíšil, Jíra Ostrovský S.R.S.N. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vávra 
Vojtků prodal ten podsedek ut s[upr]a Honzovi Voňkovi za summu 
32 R 15 gr. Závdanku dal Vávrovi 11 R 15 gr, platiti jej má 
ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i 
obecní Jakub Pospíšil a Andreas Brněnský S.R.S.A N. Letha 
svrchu psaného actum. 
   Letha ut s[upr]a Honz Voňk položil za ten grunth 2 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk 
položil za grunt Janovi Bělkovskému 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk 
položil za grunt Janovi Bělkovskému 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk 
položil za gr[unt] Janovi Bělkovskému 2 R. 
 
        Pustý 
 
Ten zápis náleží pod Nro 77. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 21. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut supra 
Matys Vytřasil a vystavíc jej, prodal zase jistému Lukášovi, 
z Čech příchozímu, a ten nejsouce přijatý za souseda prodal 
zase Vojtěchovi Šťastkovi hrnčíři za 5 zlr. Pročež se mu 
připisuje a odevzdává za vlastní v summě jak prve byl 32 zlm 
15 gr, kterúžto summu bude povinen platiti obci městské při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Tománek. 
             f 772a 
   Leta Páně 1729 dne 13. Maii za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času nemohouce držitel gruntu ut 
supra Pavel Letoch (jenž zápis toho sem patřící při gruntě Nro 
77 učiněný má) pro nemožnost svou delej gruntu toho držeti, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodal urozenému panu 
Františkovi Paravičinovi za hotových 20 zlr, které se toliko 
za vystavení počítají. Pročež se nyní tenž grunt podle řádu 
purgkrechtního připisuje a odevzdává tomuž panu Paravičinovi 
za vlastní, placením ostatní verunkovej summy ročně při 
posudcích obci městskej po 2 zlm v summě 32 zlm 15 gr alb pod 
plat a placení všech onerů a povinnosti jak císařských, tak 
městských počnouc od roku 1729 inclusive. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinnosti p[an] Ventzl 
Košvic a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N. 
   Vejminek sobě Pavel Letoch učinil, aby mohl v gruntě tom 
pro sebe světnicu a síň vystavěti od ulice, jak je předešlý 
grunt široký, až po stavení Mikéskovo na zdýl pro své obydlí 
až do smrti svej i manželky jeho, pokudž vdovú by zůstala. 
             f 772b 
   Letha Páně 1746 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Eliáše 
Gröger a spoluradních toho času nechtíce držitel toho gruntu 
ut supra urozený pan František Paravicin  po jeho vyhoření 
držeti, takový z svej dobrovolnej vůle Ondrášovi Palíkovi za 
summu 24 zlr 30 kr jest odprodal. Pročež tehdy takový grunt 
témuž kupujícímu se za vlastní připisuje a odevzdává 
s placením ostatních na něm vězících verunkových [peněz] ročně  
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při posudcích obci městské po 2 zlm v summě 32 zlm 15 gr alb 
pod plat a placení všech povinností jak císařských, tak 
městských od zvrchu psaného datum inclusive. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran die et anno ut supra. 
   Rukojmí za opravu gruntu a zbejvání povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Tomáše Palíka 
 
   Leta Páně 1776 dne 28. Junii za purgmistra pana Antonína 
Košvica a spoluradních jeho toho času pozůstanúce po smrti 
držitele gruntu Ondráše Palíka následující nápadníci, totiž 
syn Jan, syn Tomáš a syn Pavel, pak dcera Anna a Alžběta 
z matkú jejich respective vdovú Alžbětú, z nichžto ona vdova 
tenž grunt až dosavad opravovala. Nyní ale poněvadž věkem 
zešlá jest a vstavu není jej dalej držeti, vedle bedlivého 
uvážení počestnost rady městskej týž grunt synovi Tomášovi 
(poněvadž ostatní synové v světě se živějí ani již mnohé leta 
domů se nehlásí) s povolením nejstarší dcery Anny a matky 
Alžběty v summě sedumdesáti 
             f 773a 
rýnských s přiražením summy verunkovej p[e]r 32 zlm 15 gr alb, 
jenž při posudcích po 2 zlm ročně opláceti se má, zanechán 
byl, s tím doložením, aby on ostatním nápadníkom a 
spoludědicům, jmenovitě: 
   vdově Alžbětě 11 zlr 40 kr, 
   bratrovi Janovi 11 zlr 40 kr, 
   detto Pavlovi 11 zlr 40 kr, 
   sestře Anně 11 zlr 40 kr 
   a sestře Alžbětě 11 zlr 40 kr 
dokonale vyplatil, mimo to ale uvolil se on Tomáš Palík matku 
v domě tom až do smrti buď společně ze sebú aneb v setnice 
držeti a svobodné bydlení popříti. S tím tehdy grunt ten i 
s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi, jak vejš opsáno 
jest, se jemu Tomášovi Palíkovi za jeho vlastní, volný a 
ddičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení a vybejvání 
povinností všelikých pan Jozef Svoboda a p[an] Johann Tyml 
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti Alžběty vdovy, pak dcery 
Anny d[ne] a roku ut supra. 
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             f 781a 
79 Grunth Mikuláše Přenského 
 
   Ten Mikuláš vejš psaný má podsedek svuoj od Dobiáše 
Trávníčka za summu 10 R hotových koupenej. 
   A tak má zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového podle 
rozdílu statku n[ebožtíka] Mikuláše vejš psaného Lida, vdova 
po něm pozůstalá, podsedek ut s[upr]a na díl svůj v summě 40 R 
ujala. 
   A tak jej zouplna a docela zaplacenej má. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Vnorovský, manžel Lidy svrchu psané, jemuž po ní ten ut 
s[upr]a požár přišel, daroval jej Thomáškovi Vařečkovi, aby 
jej sobě vystavěl a na něm bydlel. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Ten Thomášek Vařečka týž požár ut s[upr]a prodal zase 
Jiříkovi Sedliskýmu za hotový 1 R. A tak jej týž Jiřík zouplna 
zaplacený má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Ďuličků a Jíra Zámušelík S.R.S.A N. 
 
        Pusté 
             f 781b 
   Letha Páně 1723 dne 26. Novembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce týž grunt od 
mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový začal stavěti 
Jan Malík a nedostavíc aniž dadúc jej sobě připsati, prodal 
jej zase Matúšovi Růžičkovi, příchozímu tesaři, za hotových 
pět rýnských, kteréžto za vystavení se počítají. Pročež grunt 
týž se připisuje a odevzdává v summě verunkovej 20 zlm, 
placením ročně obci městskej po 1 zlm. Odevzdán jest jemu za 
vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín 
Duray a p[an] Šebestian Mlýnek S.R.S.V.a N. Polhocení ještě 
v roku 1724 užíti má. 
 
Přípis Martina Mikésky 
 
   Leta Páně 1779 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Tomáš 
Mikéska grunt ut supra po vejš jmenovaném Matúšovi Růžičkovi 
ukúpený, takový nedajíce jej sobě 
             f 782a 
pořadně připsati odevzdal synovi svému Martinovi Mikéskovi, 
kterýžto podobně jsouce při recrutirování skrze vojáky pod 
vinohrady strážnickýma zastřelen, týž grunt purgrechtně 
odveden neměl. Když pak po smrti jeho pozůstalost právně se 
inventirovala a dle dalšího pořádku týž grunt synovi jeho 
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jednorozenému vedle prošacování za summu 100 zlr připadl, 
z kterého on pozůstalý syn a dědic Martin Mikéska toliko  
20 zlr 20 2/3 kr matce svej splatiti a mimo toho summu 
verunkovú p[e]r 20 zl mor[avských] po 1 zl mor[avském] ročně 
obci městskej odvádět se majících na sebe potáhnuti se 
zavazuje. Odevzdán jemu za volný a svobodný dle řádu 
purgrechtního ze vším na gruntě tom od starodávna se 
vynacházejícím právem. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Paravičini a 
pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
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             f 791a 
80 Grunth Jana Fabera hrnčíře 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 81 nadepsaný Jan koupil jest podsedek svůj 
od Jana Cihláře za summu 54 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 
vyplnil 12 R a tak ostatek, totiž 42 R, pokládati má od letha 
[15]94 při Vánocích po 4 R. 
   Ty náleží nadepsanému Janovi Cihláři. 
   Rukojmě Jakub Kolář a Jan Krmelínský R.S.A.N.  
         
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný peněz purgkrechtních za 
grunth svůj Janovi Cihláři 4 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Faber peněz purgkrechtních za 
grunth Janovi Cihláři 4 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Faber za grunth Janovi Cihláři 
peněz purgkrechtních 4 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Faber za grunth Janovi Cihláři  
4 R. 
   Leta 1598 položil Jan Faber za grunt svůj Janovi Cihláři ut 
s[upr]a 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Faber za grunt svůj Janovi Cihláři 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Faber za grunt Janovi Cihláři 4 R. 
             f 791b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Faber za grunt Janovi Cihláři 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Faber za grunt 4 R. 
   Ty přijala Kateřina Cihlářka a dluhy nimi zaplatila.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Faber za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Cihláře 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Faber za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Cihláře 2 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Faber 
pustil požár Janovi Závadovi a což na něm 51 R zaplaceného 
měl, ty jest jemu Jan Faber pustil, toliko aby doplatil Janovi 
Trpilkovi do Radějova, nápad[níku] neb[ožtka] Jana Cihláře  
3 R, placením od letha 1610 po 1 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   Rukojmě Tomáš Služíbka a Jan Faber, Martin Petrovský S.R.N. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Závada 
prodal týž podsedek svůj Petrovi Staříckému na ten spůsob, 
cožkoli zaplaceného měl, to jemu pustil, toliko aby doplatil 
ještě 6 R, placením od letha 1610 po 1 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě Jiřík Šermíř, Mikuláš Hlucský S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Petr 
Stařínský za g[runt] Janovi Trpilkovi 1 R. 
   A skoupil od Jana Trpilky z Radějova, což jemu nápadu 
náleželo 3 R. A tak on tu nic jmíti nebude. 
   Anna, vdova po n[ebožtíku] Petrovi Staříckým, podle rozdílu 
statku podsedek na díl svůj ujala a má za něj doplatiti ještě 
2 R. Odevzdán jí za volný a svobodný. Act[um] za předního 
konšela Simeona Vítkového letha 1611. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položila 
Anna, vdova po n[ebožtíku] Petrovi Staříckým, za gr[unt] 
Janovi Trpilkovi 2 R. 
   A tak má ten grunt zaplacenej. 
             f 792a 
   Letha 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Pospíšil prodal podsedek svůj, kterýž měl po manželce své 
zaplacený, Ondrovi Nevšovskému za summu 30 R. Závdanku dal 
jemu při odevzdávce 4 R, platiti má ročně při posudcích po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení, opravu gruntu, povinnosti 
panské i obecní Václav Kaláb a Mikuláš Hlucký SRSN. 
 
        Pustý 
 
   Leta Páně 1740 dne 4. Novembris za purgmistra p[ana] 
Hendrich Bartelsman a spoluradních tyto časy jsouce grundt ut 
supra od mnoha let pustý, takový z místa vystavil Jakub Gajda 
a nedadouce ho sobě připsati odprodal ho Václavovi Rychlíkovi 
hnet v roku 1735 za hotových dvacet rýnských. Kteréžto peníze 
poněvadž prodavač Jakub Gajda přijal, pročež nyní se jemu za 
vlastní a dědičně zaplacený připisuje a odevzdává dne a leta 
ut supra u přítomnosti Jakuba Gajdy. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Joseph Wainer S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Pavla Adamca 
 
   Leta Páně 1766 dne 1ho Februarii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil před počestnú radu 
Pavel Adamec ze svojú 
             f 792b 
manželkú rozenú Kolesíčkú a oznámili, že tento grundt dle 
testamentu po neb[ožtíku] Jozefovi Kolesíkovi ona manželka 
Pavla Adamca zdědila v summě osmdesáti rýnských uctivě 
žádajíc, aby se jejímu manželovi Pavlo[vi] Adamcovi právně 
připsal. Pročež na žádost její tento grunt Pavlovi Adamcovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna 
majícím právem [se] připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu kruntu a placení povinností cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] i měst[ských] pan Jozef 
Svoboda a pan Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran d[ne] a roku ut supra. 
   NB. Na tomto gruntě vězí verunkových peněz 26 zlm po 2 zlm 
k splacení. 
             f 796a 
Purgrecht N 80, No 2 z pustého místa 
 
   Letha Páně 1746 dne 13. Martii za purgmistra pana Eliáše 
Gröger a spoluradních toho času nemajíce neboštík Tomáš 
Zajíček tohož gruntu ut supra sobě připsaného a nechtíce jej 
po něm pozůstalá vdova Kateřina, protože jí byl zhořel, delej 
držeti, takový Frantzovi Kořenkovi za 21 zlr odprodala a sobě 
v něm světničku k přebývání s svými dítkami na osm let 
vymínila, kterou kupující však k obydlení dostavěti povinen 
býti má. Pročež ten grunt se jemu za vlastní připisuje a 
odevzdává pod plat a placení všech všech jak císařských, tak 
městských povinností. Jenž se stalo u přítomnosti obouch stran 
anno et die ut supra. 
   Rukojmí za zbývání povinnosti a opravu gruntu p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Jozef Fojt. 
 
Přípis Martina Kořenka 
 
   Leta Páně 1747 dne 28. měsíce června za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin 
Kořenek od France Kořenka před opsaný dům vedle Jozefa 
Kolesíka z jednej, druhej strany pak kraje ulice ležící za 
summu hotových peněz třiceti šest rejn[ských] se vším k němu 
od starodávna patřícím právem, i též on kupec přijímá vejš 
položenou vejminku svého prodavačovi 
             f 796b 
na ten čas ostatních sedum let zdržeti. Pročež se jemu kupcovi 
tenž dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Ignác Filip a p[an] Jozef 
Heissig. 
 
Přípis Martina Sochora 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních předstoupila Maryna po 
neb[ožtíku] Martinovi Kořenkovi a přednášela, že ona ten po 
neb[ožtíku] Martinovi Kořenkovi pozůstalý dům vedle Jozefa 
Kolesíka ležící dálejíc držeti nemůže, a proto žádala, aby se 
takový dům nanejlíp prodal. A poněvač Martin Sochor za takový 
dům 50 zlr offeriroval, žádný taký se nenašel, který by za 
něho více dal, a tak Martin Stanislav a Jura Hlupík a všichni  
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ti, který od takovém domě vědomosti měli, vypověděli, že za 
více by nestál. Pročež se nadjmenovaný grunt ut supra 
Martinovi Sochorovi 
             f 797a 
za summu padesáte rýnsk[ých] odprodal, na což ona vdova sobě 
vymiňuje svobodné bydlení až do smrti její v jednej svědnice, 
kterouž se kupec zavazuje, jednu komoru vystavět a chlév pro 
dvě krávy a nebo spatium na dvě svině a dvě huse zanechat. 
Pročež nadjmenovaný grunt Martinovi Sochorovi s tím na něm od 
starodávna majícím právem a placení povinnosti tak císař[sko] 
král[ovské], jak vrchnostenský. 
   Svědkové toho p[an] Jan Karásek a p[an] Franc Gatty. Stalo 
se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra. 
   NB. Kdyby se přitrefilo, že by kupec dostatečnú příčinu měl 
protiv prodavačce a ju v tej výmince držeti nechtěl a takovú 
dostatečnú příčinu při ouřadě proukázal, tak se kupec Martin 
Sochor zavazuje prodavačce za tú výminku 20 zlr položit. 
Naproti tomu kdyby prodavačka dostatečnú příčinu proukázala, 
že by v tej výmince bydleti nemohla, tak takový 20 zlr 
prodavačce kupec vyplatiti povinen bude. 
             f 797b 
Přípis domu Martina Profoty 
 
   Leta Páně 1763 dne 25. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Martin Sochor 
dům ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej 
vůle Martinovi Profotovi za summu šedesát šest rýnsk[ých], id 
est 66 zlr, odprodal. Poněvadž ale v tom domě Marina, vd[ova] 
po Martinovi Kořenkovi, výminku má, následovně taková vejminka 
na tom domě zůstati a jak nahoře zapsáno jest trvati musí. 
Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Profotovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a 
pan Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
   Další přípise tohož gruntu se vynachází vzadu folio 961. 
             f 798a 
K purgrechtu N 81 patřící 
 
Přípis domu Jakuba Landiburga  
 
   Leta Páně 1763 dne 21. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních koupil Jakub Landiburg dům po 
Janovi Kneslovi (který se na instanci a žádosti dědicův po 
Kneslovi licitando prodal) panquam plus offerens per jedno sto 
dvanáct rýnsk[ých] 30 kr. Pročež se jemu takový dům za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i měst[ských] p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Franc Gatty. Stalo se u přítomnosti oboje 
strany dne a roku ut supra. 
 
Přípis Matouše Hloupíka 
 
   Leta Páně 1768 dne 20ho April[is] za purgmistra pana 
Kristofa Miháče a spoluradních přistoupil před počestný 
purgmistrovský ouřad Jakub Landeburg s Matoušem Hloupíkem, 
jenž přednesl, kterak svůj po Janovi Kneyslovi mající koupenej 
dům nyní zase ze svej dobrovolnej vůle Matoušovi Hloupíkovi za 
summu hotových peněz jedno sto a devět rejnských odprodal, 
             f 798b 
k tomu taky prodavač svobodně přiznal, že takové peníze sobě 
náležitě odpočíta[né] dostal. Pročež se jemu za jeho vlastní a 
volný připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo u přítomnosti svědkův pana Petra Gruner a 
pana Ignáce Košvice, též jak prodavače, tak i kupce dne a roku 
ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Conscriptione N 28 
Přípis Petra Vajčnera 
 
   Leta Páně 1773 dne 26. Januarii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho toho času majíce Matúš Hlupík 
grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního odevzdaný, takový 
Petrovi Vajčnerovi za summu šedesát dva rýnské u dobrej vůle 
svej jest odprodal, však s tou obzláštní výminkú, aby prodavač 
v chalúpce při tom gruntě přistavenej své volné bydlení a 
polovicu celého tohož ostatního gruntu, totiž dvora i huménka, 
užívati mohl. Proto taky sobě prodavač vždy svobodno zanechává 
túž svú polovicu (na kterú vždy hospodář gruntu předek míti 
má) podle libosti odprodat, zastavit a odporučit, slovem tak 
jako ze svým vlastním vládnút mocti, ku kterémužto cíli a 
konci společně každý polovičně jak královské, vrchnostenské i 
mněstské povinnosti a budúcí uložení spláceti a snášeti se 
zavazuje. Odkudž řečený grund s tú vzláštní výminkú prodavače 
se jemu Petrovi Vajčnerovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení královských, vrchnostenských i 
městských povinností p[an] Vencl Lánský a p[an] Pavel 
Paravičini S.R.S.V.a N. 
   Další přípise tohož gruntu vzadu fol. 967. 
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             f 799a 
Přípis Jozefa Zajíčka 
 
   Leta Páně 1761 dne 1. Martii za purkmistra p[ana] Johanesa 
Bartelsmana a spoluradních téhož času majíce Matěj Dokúpil 
grunt ut supra na obecním pustém místě vystavený, však 
nepřipsaný, takový z Jozefem Zajíčkem v Německej ulici ležícím 
gruntem prohandloval a na tento svůj grunt Jozefovi Zajíčkovi 
ve všem na 35 zlr přidal. Pročeš tento nadepsaný grunt se 
Jozefovi Zajíčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Petr 
Gruner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
             f 799b 
Přípis domu Jana Píže 
 
   Leta Páně 1762 dne 28. Junii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jozef Zajíček grunt ut 
supra právně sobě připsaný, ze svej dobrovolnej vůle handloval 
z Janem Pížú a jemu takový dům odstúpil, naproti tomu Jan Píža 
Jozefovi Zajíčkovi odstupuje svůj poloviční a přiznává jemu 
hotových peněz 30 zlr. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi 
Pížovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Jozef Vychodil a 
p[an] Ignác Košvic. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
   Potej byl Jozef Zajíček folio 817, versa pagina. 
 
Přípis domu Václavovi Žiškovi 
 
   Leta Páně 1764 dne 23. Martii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil Josef Zajíček před 
počestnú radu a přednesl, že on Václavovi Žiškovi tu polovitzu 
domu sobě právně připsanú na Mizerově ležící vedle Tomáša 
Sklenovského za 
             f 800a 
summu šedesát pět rýnských odprodal. Pročež se nadjmenovaný 
grunt Václavovi Žiškovi za jeho vlastní, volný a dědičný s tím 
na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] 
Jozef Svoboda a pan Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran dne a roku ut supra. 
   Na druhej polovici Tomáš Sklenák. 
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81 Grunth Pavla Liljenplota 
 
   Ten Pavel vejš psaný má grunth svůj zaplacený a žádnému 
v ničemž nezávadný. 
 
   Letha Páně 1599 prodal jest dvůr svrchu psaný ležící podli 
podsedku Tomáše Grausa z jedné strany a vejjezdu Daniele 
Zezhulového z druhé strany s tím se vším k tomu dvoru 
příslušenstvím Pavel Liljenplot Její Mi[l]osti urozené paní 
paní Alžbětě Slavatové z Chlumu a z Košumberka a na Strážnici, 
paní své milostivé, za summu jedno sto šedesáte zlatých 
hotových. Kterýžto dům Její Mi[l]ost Paní Pavlovi 
Liljenplotovi zouplna a docela zaplatiti ráčila a Pavel 
Liljenplot ten dvůr Její Mi[l]osti Paní za volný a svobodný 
odevzdal. Actum při posudku na předměstí strážnickém letha 
[15]99. 
 
   Letha Páně 1606 v středu po neděli Letare Jeho Mi[l]ost 
urozený pan pan Adam Slavata z Chlumu z Košumberka, J.M. 
Císařské rada, prodati ráčil sám od sebe i ode všech erbuo 
svých dvůr ležící na předměstí strážnickým slove Remšovský, 
pozůstalý po n[ebožce] Její Mi[l]osti urozené paní paní 
Alžbětě Slavatové z Chlumu z Košumberka a na Strážnici, paní 
dceři Jeho Mi[l]osti Páně, jmenovitě s půldruhým lánem roli 
osetým, z obilím nemláceným v stodolách, z štěpnicí na 
Petrovsku, se vším dobytkem hovězím, z ov- 
             f 801b 
cemi, z svinským odbytkem, se dvěma loukami na Veliké slove 
Stachovskou a druhou Bobalovskou a jiným k tomu dvoru od 
starodávna příslušenstvím J[ej]ich Mi[l]ostem urozeným pánům, 
panu panu Karlovi staršímu z Žerotína na Rosicích, 
Dřevohosticích a hradě Přerově, panu panu Janovi Divišovi 
z Žerotína na Židlochovicích, Pouzdřanech, Náměšti a Brandýse 
nad Orlicí, J[ej]ich Mi[l]ostí arciknížat Matyáše a Maxmiliana 
komorníku, a urozenému a statečnému rytíři panu Bohušovi 
Morkovskýmu z Zástřizl na Boskovicích a Svatobořicích, mocným 
a otcovským pánům poručníkům sirotka a statku po dobré paměti 
neboštíku urozeným pánu panu Janovi Jetřichovi z Žerotína a na 
Strážnici pozuostalého, k ruce téhož sirotka vejš psaného, a 
to za summu devět set zlatých hotových počtu moravského, za  
1 zl 30 gr a za groš 7 den alb počítajíc. Kterýžto dvůr 
J[ej]ich Mi[l]osti svrchu psaní páni poručníci zouplna a 
docela zaplatiti ráčili a Jeho Mi[l]ost Pán pan Adam Slavata 
z Chlumu a z Košumberka týž nahoře psaný dvůr k ruce sirotčí 
podle práva purkrechtního odevzdati ráčil za volný a svobodný 
a žádnému v ničemž nezávadný sám od sebe i ode všech erbův a 
budoucích potomkův svých. 
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   Stalo se odevzdání toho dvoru od urozeného pana pana 
Michala staršího Slavaty z Chlumu a z Košumberka, jakožto 
zmocněného od od Jeho [Mil]osti pana Adama Slavaty, u 
přítomnosti urozených vladyk pana Jana Skřičkovského 
z Pozdětína a na domě v městě Strážnici, pana Fridricha Tisty 
z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, pana Jana 
Okrutskýho z Okruty, za rychtáře Tomáše Baštáka, též u 
přítomnosti starších předměstských Jiříka Prašťka, Jana 
Vnučky, Jana Tichého tkadlce a Tobiáše Zedníčka letha a dne ut 
s[upr]a, při tom taky byl Mikuláš Rybář hejný. 
 
   Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby a 
budoucími potomky svými, pány a držiteli panství strážnického, 
oznamuji tímto zápisem v knihách purgkrechtních předměstí 
strážnického učiněným, že z dobré a svobodné vuole dal sem a 
mocí zápisu tohoto dávám sám od sebe i ode všech erbuov svých 
a pánů strážnických z lásky a za věrné i platné služby mně 
učiněné dvůr na předměstí strážnickém ležící s půldruhým lánem 
roli, s štěpnicí na Petrovsku, se dvěmi loukami na Veliké, 
jedna slove Stachovská a druhá Bobalovská, a jiným k tomu 
dvoru od starodávna příslušenství[m], kterýž jsou J[ej]ich 
[Mil]osti páni poručníci moji k ruce mé od urozeného pana pana 
Adama Slavaty z Chlumu a z Košumberka koupiti ráčili, jakž 
zápis vejšeji to v sobě šířeji obsahuje a zavírá, urozenému 
vladyce panu Janovi Urbanovi Domanskému z Domanína, ouředníku 
toho času na Strážnici, i erbům jeho k jeho pravé[mu] 
             f 802b 
jménu vládnutí a užívání, takže má a jmíti bude tou plnou moc, 
právo a svobodu ten dvůr s svrchu psaným příslušenstvím budto 
za zdravého života dáti, poručiti, prodati, profrejmarčiti a 
s ním činiti jako z svým vlastním a dědičným, jak se mu dobře 
zdáti a líbiti bude bez všelijaké překážky mé i erbuo mých a 
budoucích držitelův pánů strážnických. Za kterýžto dvůr 
s jiným k němu příslušenstvím nadepsaný pan Jan Urban Domanský 
z Domanína ani erbové jeho nemá a nebude povinen mně ani erbům 
mým a budoucím držitelům panství strážnického platiti. 
   Kdež pro lepší toho jistotu a zdržení já svrchu psaný Jan 
Fridrich z Žerotína rukú vlastní sem se pod tímto zápisem 
podepsal. 
   Stalo se u přítomnosti fojta předměstskýho Martina Kašuby, 
předního konšela Pavla Macháčkového a spoluradních jejich 
Tobiáše Purgkrábka, Honze Šmalcíře, Simona Vítkového, Valenty 
Krnovského a z obce Tobiáše Náhlého v pondělí před památkú 
sva[téh]o Jana Křtitele Božího letha 1609. 
 
       Jann Fridrich z Žerotína 
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   Já Jan Urban Domanský z Domanína, ouředník na Strážnici, 
známo činím tímto zápisem v knihách purgkrechtních předměstí 
strážnického učiněným:  
   Jakož sem sobě na témž předměstí na požáře svrchu psaném 
s jistým dovolením Jeho [Mil]osti urozeného pana pana Jana 
Fridricha z Žerotína a na Strážnici, kterýž mně také od téhož 
Jeho [Mil]osti Pána tenž požár z jeho vším příslušenstvím, 
jakž nahoře zápis v tychž knihách s podpisem vlastní ruky 
Páně, darován i odevzdán jest, dvůr na svůj vlastní náklad 
vystavěl, že sem týž jmenovaný dvůr svůj vlastní, zaplacený a 
žádnému v ničemž nezávadný sám od sebe i ode všech erbův mých 
dal a mocí tohoto zápisu dávám urozené paní Alině Osovské 
z Lelova, manželce mé nejmilej- 
             f 803a 
ší z lásky manželské pro její věrné a upřímné ke mně se 
chování i k živnosti pilné pomáhání, jí samé, jestliže by mě 
Pán Bůh prve prostředkem smrti nežli manželku mou z tohoto 
světa bez dědiců mužského aneb ženského pohlaví pojíti ráčil, 
aby téhož dvoru ze vším jeho příslušenstvím a právem ihned po 
smrti mé až do živobytí svého jako svého vlastního dědictví 
bez překážky všelijaké užívala. Po smrti pak její aby na 
nejbližší krevní přátely mé mužského pohlaví připadl, pakliž 
by žádných takových blízských přátel mých krevních mužského 
pohlaví nezuostalo a nebylo, tehdy aby takový dvůr buď na 
manžela (ač by táž manželka po mně pozuostalá) stav svuoj 
proměníc jeho pozuostavila přišel. Pakli by bez proměnění 
stavu umřela, tedy na její krevní přátely buď sestry neb 
jejich dítky ženského pohlaví, bratrové pak manželky mé aby 
k tomu žádného práva neměli, to se tímto zápisem znamenitě 
vymiňuje. Jestliže by pak jací dluhové spravedliví po mně 
zuostali, ty aby povinna byla manželka má aneb držitel toho 
dvoru po ní zaplatiti. 
   Pro pamět a jistotu toho zápis tento v knihách předměstí 
strážnického z mým jistým vědomím a vuolí jsem učiniti dal a 
v něm se svou vlastní rukou podepsal. 
   Stalo se za fojta Martina Kašuby a předního konšela Pavla 
Macháčkového a spoluradních jeho 12. dne měsíce Februarii 
letha Páně tisícího šestistého desátého. 
 
       Jan U[rban] z Domanína 
             f 803b 
   Já Jan Urban Domanský z Domanína jakož jsem urozené paní 
Alině Osovské z Lelova, manželce své nejmilejší, dvůr ležící 
na předměstí strážnickém s půldruhým lánem roli, z jednou 
štěpnicí na Petrovsku, ze dvěma loukami na Veliké, z jednou 
slove Stachovskou a z druhou Bobalovskou a jiným k tomu dvoru 
od starodávna příslušenstvím i z obilím v snopích nažatým 
ozimým i jarým (kterýž mi byl od J.M. urozeného pana pana Jana 
Fridricha z Žerotína a na Strážnici za mé věrné a platné  
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služby darován) z lásky manželské dal a v knihy purkrechtní 
předměstí strážnického zapsati dal, 
   že jsem takový dvůr s tím se vším výš psaným příslušenstvím 
nic z toho nevyměnujíce z jistou vuolí a vědomím již dotčené 
manželky své, u přítomnosti urozeného pana Petra Vojsky 
z Bogdunčovic na Veselí a Količíně a jiných osob rytířských 
tomu přítomných J.M. urozenému panu panu Janovi Fridrichovi 
z Žerotína a na Strážnici i erbům Jeho [Mil]osti Páně sám od 
sebe i ode všech erbův a potomkův svých a manželky mé obojího 
pohlaví za summu 2000 R, za 1 R 30 gr a za groš 7 den alb 
počítajíc prodal. 
   Kterýžto dvůr s tím se vším, jakž se svrchu píše, 
příslušenstvím J.M. Pánu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína i 
erbům Jeho [Mil]osti Páně sám od sebe i ode všech erbův a 
budoucích potomků svých a manželky mé jak mužského, tak 
ženského pohlaví tímto zápisem v knihách předměstí 
strážnického učiněným za volný, 
             f 804a 
a svobodný a v ničemž nezávadný podli práva purkrechtního jsem 
odevzdal. 
   Na kterýžto dvůr a jiné k němu příslušenství já Jan Urban 
Domanský z Domanína ani erbové moji anebo paní Aliny Osovské 
z Lelova natahovati se nemají a nebudou nyní i v časích 
budoucích a věčných. 
   Stalo se za fojta Martina Kašuby a předního konšela Simeona 
Blanařového jináč Vítkového a v tom čase spoluradních jeho při 
času s[vatéh]o Bartholoměje letha Páně 1611. 
 
        Jan U[rban] z Domanína 
 
   Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby a 
budoucími potomky svými, pány a držiteli panství strážnického, 
oznamuji tímto zápisem v kněhách purgkrechtních předměstí 
strážnického učiněným obecně přede všemi, že z dobré svobodné 
vůle své a z lásky manželské dal sem a mocí zápisu tohoto 
dávám sám od sebe i ode všech erbův a budoucích potomků svých 
dvůr na předměstí strážnickým ležící z půldruhým lánem roli, 
s štěpnicí na Petrovsku, se dvěma loukami na Veliké, jedna 
slove Stachovská a druhá Bobalovská a jiným k tomu dvoru od 
starodávna příslušenstvím, kterýž sem od urozeného vladyky 
pana Jana Urbana Domanskýho z Domanína a paní Aliny Osovské 
z Lelova manželky jeho za hotové peníze koupil, urozené paní 
paní Mariji Magdaleně z Žerotínské rozené z Kunovic, manželce 
své nejmilejší, za její upřímné a věrné ke mně se chování 
k jejímu pravýmu jmění, vládnutí a užívání. 
   Kteréhožto dvoru i s tím se vším vejš psaným k němu 
příslušenstvím bude moci paní Marije Magdalena, manželka má 
nejmilejší, jakožto vlastního dědictví svého beze vší mé i 
erbův a 
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             f 804b 
budoucích potomkův mých a pánů strážnických překážky, jak se 
jí zdáti a líbiti bude do smrti své užívati a s ním činiti 
jako s svým vlastním. 
   Kterýžto svrchu psaný dvůr i s tím se vším k němu 
příslušenstvím, jakž se nahoře píše, já nahoře psaný Jan 
Fridrich z Žerotína jí často psané paní Mariji Magdaleně, 
manželce své nejmilejší, sám od sebe i ode všech erbův a 
budoucích potomků svých, pánů strážnických, za volný a 
svobodný podle práva purgkrechtního jsem odevzdal a tímto 
zápisem odevzdávám. 
   Však toto sobě jmenovitě vyměňuji, jestliže by paní Mariji 
Magdalenu manželku mou prve nežli mne Pán Bůh prostředkem 
smrti časné z tohoto světa povolati ráčil, aby ten dvůr s tím 
se vším vejš psaným příslušenstvím zase na mne neb erby mé 
plným právem připadl a tento zápis aby žádné moci neměl. Kdež 
na jistotu a pevnost rukou svou vlastní pod tímto zápisem dole 
jsem se podepsal.  
   Jehož jest datt[um] za předního konšela Simeona Vítkovýho a 
spoluradních jeho u přítomnosti urozených vladyk pana Balcara 
Kaltenhoffa z Malejova a na dvoře svobodném v Domaníně a pana 
Jana Urbana Domanského z Domanína a na mlýně blíž města 
Ejvančic ležícím v středu po památce s[vaté] Doroty, jenž jest 
8. dne Februarii letha Páně šestnáctistého dvanáctého. 
 
        Jan Fridrich z Žerotína 
        a na Strážnici 
 
   Její Mi[l]ost urozená paní paní Marije Magdalena Žerotínská 
rozená z Kunovic a na domě svobodném v městě Strážnici majíce 
tento dvůr napřed psaný na předměstí strážnickým ležící 
s půldruhým lánem roli, s štěpnicí na Petrovsku a se dvěma 
loukami na Veliké i s jiným k tomu dvoru příslušenstvím od 
nebožtíka dobré paměti urozeného pána pana Jana Fridricha 
z Žerotína, na onen čas pána na Strážnici dědičného a pana 
manžela 
             f 805a 
svého vlastního z lásky manželské sobě za vlastní a dědičný 
darovaný a zápisem napřed poznamenaným v těchto knihách 
purgkrechtních zapsaný i s podpisem vlastní panské ruky 
pojištěný, zůstávaje po témž panu manželu svém v stavu 
vdovským za některý rok a dítek vlastních svých žádných na 
živě nemaje, když jest ji za tím Pán Bůh nedostatkem zdraví 
navštíviti ráčil, avšak rozumu zdravého a paměti dobré ještě 
požívajíc, poručila a dala jest oustně u přítomnosti urozené 
paní paní Barbory Žampachové rozené Pálffy z Erdeodu a na 
Hodoníně a urozené paní Sibylly Kučovské rozené Adelspachovny 
z Damsdorffu a na domě v městě Ostrově, před osobami radními, 
níže zejména poznamenanými, dvůr ten nadepsaný se všelikým 
k němu příslušenstvím, i s tím půldruhým lánem roli,  
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s štěpnicí na Petrovsku a se dvěma loukami na Veliké, a to 
jmenovitě urozenému pánu 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 
dvůr i s tím půldruhým lánem roli i s štěpnicemi témuž Jeho 
[Mil]osti Pánu panu Janovi Jetřichovi mladšímu z Žerotína 
k žádosti Její Mi[l]osti na ouřad předměstí strážnickýho 
vzložené do těchto rejster purgkrechtních předměstí 
strážnickýho podle práva purgkrechtního jest od ouřadu téhož 
strážnickýho předměstí 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 
             f 805b 
z Kunovic k ní do pokoje přišlých v pátek po památce 
Zvěstování Panně Mariji. 
   Actum tohoto zápisu a odevzdání za předního konšela na 
předměstí strážnickým Simeona Vítkového napřed jmenovaného a 
spoluradních jeho v sobothu před nedělí Judica, vše letha Páně 
1621. 
 
Přípis Jozefa Matějek, syn Jozefa Matějka 
 
   Leta Páně [1]765 dne 10. Aprilis za burgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jozef Matějek ze 
svým synem a ohlásil, kterak jeho vlas[t]ní matka Eva jemu 
její vlastní dům popouščí. Poněvač ale hned pravená matka pro 
svou nemoc na dům radní přijíti nemohla, pročeš na svém místě 
dva víryhodný světky, totiš Václava Škarlouna a Pavla 
Paravičína s plnomocentvím oustním odeslala. Z kteréhošto domu 
od Jozef Matějek jakošto hospodář své sestře Rozálii, 
provd[ané] za Janem Jamným, 30 zlr platiti a svému otci i 
matce v tom domě přebydlení až do obouch smrti popříti povinen 
bude. Pročeš se jemu za jeho vlastní [a] volný připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] [povinností] 
p[an] Jann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
   Další přípise tohoto domu vide folio 982. 
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             f 806a 
   Leta Páně 1736 dne 17. Martii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvica a spoluradních toho času majíce obec městská 
strážnická jedno místo svobodné na obecnisku blíž brány (jenž 
někdy měla být) slove Vinohradskej vedle valu za humny 
Bednářskej ulice vedle uličky, kdežto někdy dvůr obecní 
postavený byl, z takového místa aneb placu ze společného 
snešení p[ana] purgmistra a rady prodán jest jeden kus krajní 
od rohu starého obecního dvoru na deset sahů a tři střevíce 
šíři podle valu až za studňu (ku kterejžto však studni od 
předu ulička na jednu sahu šíři v gruntu tomto v sahách 
nadjmenovaných nikdy nezavřená, svobodná a otevřená, aby každý 
k ní pro vodu choditi mohl, býti má) Jiřímu Hlupíkovi za 
hotových deset rýnských, aby sobě tudy dům vystaviti mohl. 
Pročež podle toho připisuje se jemu to místo a grunt za 
vlastní a dědičně zaplacený, povinnosti jak císařské, tak 
obecní ročně jako jiní sousedi v městě snášeti a platiti má, 
to jest contrib[uci], credity, masitý krejcar a jiné všeliké 
věci a k tomu každoročně činsu k obci k ouřadu 
purgmistrovskému po 1 zlr 30 kr ročně. 
             f 806b 
Přípis gruntu Jury Bartoška 
 
   Leta Páně 1760 dne 14. April[is] za purgmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Jura Hlupík 
grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový z Jurú 
Bartoškem na jeho v Novej ulici ležící grunt profrajmarčil. 
Pročeš se tento grunt Jurovi Bartoškovi  za jeho vlastní a 
volný i dědičný s tím onerem, co s tohoto gruntu každoročně 
k obci k ouřadu purgmistrovskému po 1 zlr 30 kr zpláceti 
povinen jest, připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Pavel 
Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Předstojící zápis se cassiruje, poněvadž obojí stránky ten 
frejmarek gruntův zrušily a tak Jura Hlupík předepsaný grunt 
zadržel. 
             f 807a 
   Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času jakož při Vinohradské 
bráně při valech někdy místo obecní bylo, na kterémžto dvůr 
obecní vystaven býval při uličce z Bednářské ulice vedle domu 
Ondřeje Vavříka jdoucí a z takového hned vedle uličky na  
10 ½ sahy, id est 10 ½ sahy, Jiřímu Hlupíkovi na vystavení 
domu prodáno bylo dle předního zápise, tím spůsobem nyní vedle 
něho prodán jest jeden kus na 10 sahů šíři p[anu] Jozefovi 
Hůlkovi s tú studnú, aby sobě na tomž místě dům vystaviti 
mohl, za 7 zlr, však studňu tu tak bude muset vyhraditi, aby 
obecný volný průchod každému k ní býti mohl. Odevzdává se jemu 
nyní a připisuje grunt ten za volný a zaplacený pod všechny 
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onera jako jiné městské grunty, toliko nyní, poněvadž stavěti 
musí, polhocení na tři leta se mu uděluje. 
   NB. Vrata při nadepsaném gruntě ne zešika neb že by 
s návratím ven vstoupiti chtěl na škodu sousedům, nýbrž rovno 
s druhýma domy stavěti má. 
   Na tomto domě je nyní Jozef Matějek, jehožto přípis fol. 
805 versa pagina se vynachází. 
             f 807b 
   Letha Páně 1741 dne 20. Novembris za ouřadu 
purgmistrovského ten čas opatrného pana Karla Henricha Dedela 
a jiných spoluradních pan Jozef Hůlka uctivě přednesl, kterak 
ze své líbezné vůle svůj dům ut supra Jurovi Zahnašovi za 
hotových devadesáte čtyri rýnský [prodal]. I přímouce p[an] 
prodavač takovou summu [od] kupujícího, in optima forma 
quittuje, pročež Jurovi Zahnašovi tento grund neb dům za 
vlastní a dědičný se připisuje. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pana Eliáše 
Grögera a pana Šebastiana Mlýnka se dožádal. Jenž se stalo u 
přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
             f 808a 
  Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce ještě od místa 
dvoru obecního při Vinohradskej bráně plac prázný, z toho 
placu prodáno jest ze společného snešení rady Martinovi 
Zátopovi kus na 10 sahů šíři za osm rýnských, aby sobě grunt 
na tom místě vystavěti moc a právo měl. Pročež se mu nyní taky 
připisuje grunt a místo to za zaplacené, pod všeliké platy a 
onera, jak se z jiných městských gruntů platí, toliko nyní za 
vystavení na tři roky polhocení se mu uděluje. Stalo se d[ne] 
a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Tománek a 
Vavřín Surý S.R.S.V.a N. 
   Na tomto domě je Jan Píža. 
             f 808b 
Přípis gruntu Jozefa Hubky 
 
   Leta Páně 1760 dne 10. Maii za purkmistra p[ana] Godefrida 
Mayera a spoluradních toho času zadržíce Jura Hlupík grunt ut 
supra a nemohouce pro svou manželku dýle zadržeti, takový ze 
svej dobrej vůle svému zeťovi Jozefovi Hubkovi v devadesáti 
rýnsk[ých] popustil a pro sebe do svej smrti svobodné bydlení 
v tom gruntě vyňal. Kdežto Jozef Hubka se zavázal pro tohož 
Juru Hlupíka jednu sedničku na dvoře na svoje outraty 
vystavět, okrom že Jura Hlupík z tesařským dílem jemu 
nápomocen býti chce, k tomu pro dvě krávy a něco ušípaných 
hovad Hubka místo jemu zaopatřiti má. Pročeš se nadepsaný 
grunt Jozefovi Hubkovi z tím onerem, co s něho každoročně obci 
při ouřadě purkmistrovském 1 zlr 30 kr skládati povinen jest, 
za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef 
Duray a p[an] Johanes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
   Další přípis domu toho vide folio 990 vzadu. 
             f 809a 
   Leta Páně 1739 dne 26. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času zůstávajíce ještě 
jeden plac a místo prázné od dvoru obecního při Vinohradské 
bráně vedle místa Martinovi Zátopovi připsaného na 10 sahů 
šíři, takové místo ze společného snešení rady prodáno jest 
Janovi Kneyzlovi k vystavení domu za osm rýnských. Kteréžto 
jemu se nyní připisuje a odevzdává za vlastní pod placení 
všech povinností a daní jako z jiného městského gruntu neb 
domu. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Vavřín Surý a 
Jan Tománek S.R.S.V.a N. 
   Polhocení na 3 leta se mu uděluje. 
             f 809b 
Z pustého vystaven 
 
Přípis Antonínovi Bohunskému 
 
   Hledati se má ten grundt spolu ze zápisem folio 950. 
   Vide vzadu folio 950. 
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             f 811a 
82 Grunth Matouše Urbanova 
 
   Ten Matouš vejš psaný má grunth svůj zaplacený a žádnému 
v ničemž nezávadný. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Okáč 
majíce tento grunth i s jiným statkem po n[ebožtíku] Tomášovi 
Grausovi přijatej, prodal jej z loukami pod rybníkem 
kněždubským a lhotským, s kusem rolím podli Martina Ďulického 
u rybníka lhotskýho ležící Jindrovi Kopydlanskýmu jinak 
Červenkovi za summu 150 R bez závdanku, placení od letha 1613 
po 7 R. A což Václav Okáč a Václav, syn n[ebožtíka] Matúše 
Urbanového, i z sestrou svou výšeji mimo tu summu prodejnou 
měli a jim na tomto grunthě náleželo, od toho upouštějí. 
Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] [za] spravení a opravu a povinnosti J.M. Páně Jan 
Tenorovský, Daniel Koníček hrnčíř, Pavel Visovskej S.R.S.N. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra 
Valač za grunt 7 R. 
   Ty přijal Václav Matouše Urbanového. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Václavovi Matoušovýmu 130 R 15 gr. 
   Lidě sestře jeho do Hradiště 12 R 15 gr. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra 
Valač za grunt svůj 7 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jindra 
Kopytlantský valač položil za grunth Vácslavovi Mathouše 
Urbanového 7 R. 
             f 811b 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra 
Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Matouše Urbanového  
7 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra 
Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Matouše Urbanového  
7 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra 
Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Urbanové[mu] 7 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1723 dne 2. Junii za purgmistra pana Antonína 
Duraye a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha 
leth pustý a toliko holé místo, aby obec městská se 
rozmnožovala, puštěn jest k vystavení Jurovi Malečíkovi 
v summě verunkovej 50 zlm bez závdanku, s placením tej summy 
ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu 
za volný s polhocením do třech leth od všelijakých povinností. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín 
Duray a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 812a 
   Letha Páně 1725 dne 10. Novembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut 
supra Jura Malečík, takový zase z svej dobrovolnej vůle prodal 
Jurovi Knapovi, příchozímu z Radějova, za hotových 17 zlr 
15 kr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež se mu 
ten grunt připisuje v summě vejrunkovej jak prve 50 zlm 
k placení ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán 
jest jemu za vlastní, s polhocením ještě až do 2. Junii 1726. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín 
Havlíček a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Pamět se činí, že poněvadž z dědiny jest a kdyby 
mil[ostivá] vrchnost jej zase na dědinu míti chtěla, město jej 
v tom chrániti nikterakž se nezavazuje, ani tento přípis in 
praejudionis v tom městu bejti nemá. 
 
Přípis Tomáša Caspara domu 
 
   Leta Páně 1758 dne 2ho Martii za purgmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jura 
Knap sobě grunt ut supra právně připsaný a odevzdaný, kterého 
po něm pozůstalá vdova Susana, nyní provdaná Marčíčka, 
             f 812b 
pro nedostatek svého zběhlýho věku držeti, takový ze svej 
dobrej vůle Tomášovi Casparovi za summu jedno sto rýnsk[ých] 
odprodala. K tomu sobě ale jednu sedničku a síň, přitom pak 
jednu krávu v hospodářově chlívě chovati a jedno s.v. prase na 
krmíku svém vystaveném chovati sobě beze všeho oplatku do 
smrti a svého manžela Václava Marčíka užívati vymínila. Spolu 
kupec se zavázal takovú sedničku ze síňkú na svoje outraty 
vystavit, pak její prodavačky smrti a manžela Václava Marčíka  
taková sednička aj ze síňkú a krmíkem beze všeho ouplatku 
připadnúti má. Pročeš se nadjemnovaný grunt s tou výminkú a na 
tom gruntě podloužnýma verunkovýma penězi 50 zl mor[avských], 
které na posudcích ročně po 2 zl mor[avských] k obci 
strážnickej k placení pozůstávají, za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravení gruntu a placení král[ovských] a 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a 
p[an] Jann Karásek. Stalo se dne a roku u přítomnosti 
prodavačky i dědicův jejích Kateřiny Stanislavky, Běty 
Adamcovej. 
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             f 813a 
Přípis domu Pavla Svobody 
 
   Leta Páně 1760 dne 29ho Martii za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času zanechán jest grunt 
ut supra po neboš[ce] Kači Svobodovej, předešle provdanej 
Kašparovej, jejímu druhému manželovi Pavlovi Svobodovi ve sto 
rýnsk[ých], na kterým gruntě ten Pavel Svoboda svých vlastních 
peněz má 42 zlr 42 kr, ostatních 57 zlr 18 kr připadají na 
rozdíly, a sice těm dvúm po Kašparovi zanechaným sirodkom po 
19 zlr 6 kr, obúm 38 zlr 12 kr vyplatit, jemu Pavlovi 
Svobodovi připadající třetí díl podobně 19 zlr 6 kr sobě 
zanechává. K tomu tu výminku, kterú předešlá držitelkyně téhož 
gruntu Susanna Marčíčka dle předstojícího zápisu učinila, se 
zanechává, aby do svej smrti v tom gruntě svobodné bydlení 
mněla, Pavel Svoboda připúští a zachovati chce. Pročeš 
nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] 
verunkovýma penězi obci strážnickej po 2 zl mor[avských] ročně 
k placení patřícíma se Pavlovi Svobodovi za jeho vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravení gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Jozef Duray. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 813b 
Přípis Jozefovi Matějkovi 
 
   Leta Páně 1770 d[ne] 7. Novembris za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spouradních toho času předstoupil na dům radní 
Pavel Svoboda a ohlásil, kterak on svůj sobě právně mající dům 
nahoře psanému Jozefovi Matějkovi za summu jedno sto rýnských 
odprodal, po kterémžto učiněném prodaji on kupec Jozef Matějek 
uctivě žádal, aby jemu ten odkoupený dům právně připsán byl. 
Na kterúžto slušnou žádost se jemu víc jmenovanému Jozefovi 
Matějkovi s tím od starodávna majícím právem a obci mněstskej 
podlužnýma verunkovýma penězi per 50 zlm při posudcích po  
2 zlm ročně k placení připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností p[an] 
Jozef Horný a p[an] Karel Habrman. Stalo se dne a roku ut 
supra u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis Františka Matějka 
 
   Dnes dole doloženýho dne a roku předstoupila Johana, 
pozůstalá vdova po zemřelým Jozefovi Matějkovi, 
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             f 814a 
před ouřad gruntovní města Strážnice a tu přednesla, kterak 
ona dle nařízení manžela jejího Jozefa Matějka ten manželský 
dům na předměstí v ulici Vinohradskej octnirovaný synovi jeho 
Františkovi ve vyšacovanej ceně třech stách osumdesáti 
rejnských, id est 380 zlr, které on takto, však ale až po 
smrti matky jeho Johany, vyplatiti má, odstoupila, a sice: 
   sám sobě na svůj podíl zadrží 70 zlr, 
   sestře Kateřině 70 zlr, 
   Theresii 70 zlr, 
   Rosalii 70 zlr 
   a bratru Jiřímu 100 zlr, facit 380 zlr. 
   Co se pak bratra Jiřího dotejče, ten má v tech jemu 
odporučených 100 zlr toho domu polovic užívati, opláceti a 
opravovati, dokavade by se jemu jinde místo nepřihodilo, s tím 
dalším doložením, že bratr jeho František jej svývolně 
splatiti práva míti nebude. Přitom má vdova Johana v tom domě 
svobodné bydlení míti a sobě co se jí líbiti bude chovati a 
hospodářství provozovati.  
   Ostatně přijímá na sebe budoucí gruntu držitel František 
Matějek ty na tom 
                 f 814b 
domě vězící a obci města Strážnice přináležející verunkové 
peníze p[e]r 50 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení. 
   S tím tehdy se jemu Františkovi Matějkovi ten dům za jeho 
vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 15ho Martii 1794. 
 
        Jozef Horný, gruntovní 
             f 815a 
Přípis domu Tomáše Sklenovského 
 
   Leta Páně 1762 dne 5. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Píža dům na 
Miserově právně sobě nepřipsaný, takový Tomášovi Sklenovskému 
odstúpil a z ním handloval na ten spůsob, že jemu Tomáš 
Sklenovský svůj dům odstúpil, Tomáš Píža ale Sklenovskému svůj 
dům a 60 zlr dal. Pročež se takový dům Tomášovi Sklenovskému 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, přitom 
ale se repressum reserviruje, že kdyby se vynašlo, že na tom 
domě nejaký verunkové penězy byly, takové při posudcích 
zaplaceny bejti [by] musely. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností tak 
císař[sko] král[ovských], tak vrchnost[enských] i městských 
p[an] Johan Karásek a pan Jozef Stanislav. Stalo se u 
přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra. 
   Notandum. Poněvadž Tomáš Píža nadjmenovaný dům na polovic 
má a jemu jenom polovic patří, pročež taky takový grunt 
Tomášovi Sklenovskému na polovic odstúpí a odstúpiti mohl. 
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             f 815b 
Přípis půlgruntu Jozefa Zajíčka 
 
   Leta Páně 1764 dne 28. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Píža půl domu 
zděděný a právně sobě nepřipsaný, takový Jozefovi Zajíčkovi 
prohandloval a za jeho dům praemutiroval i jemu 50 zlr přidal. 
Pročež se takový půlgrunt Jozefovi Zajíčkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti na polovic 
tak cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] 
Jozef Vychodil a p[an] Ignác Košvic. Stalo se u přítomnosti 
oboje stran dne a roku ut supra. 
 
   Další držitel tejto polovice má přípis sobě folio 799 versa 
pagina Václav Žiška. Nato ale Václav Žiška vytáhl a zůstává 
grunt tento Tomášovi Sklenovskému samotně. 
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             f 821a 
83 Grunt Kateřiny Brázdový 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 50 nadepsaná Kateřina koupila podsedek svůj 
za summu 80 R. 
   Z tej summy sobě srazila na díl svůj 45 R 20 gr a ještě za 
něj Mikulášovi synu svému, sirotku po nebožt[íku] Janovi 
Brázdovýmu zuostalý, dopláceti má 34 R 1 gr. Ty má pokládati 
rok po roku od letha [15]94 při Vánocích témuž sirotku 
Brázdový[mu] po 4 R. 
 
   Letha 1595 ten nadepsaný grunth jest zase prodán z poručení 
pana Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka toho času na 
Strážnici, Janovi Vyprachtickýmu za summu 60 R, a to tím jest 
laciněji prodán nežli prve o 20 R, že matka budouce na tom 
gruntě z sirotkem jej sputila a na něm nic neopravovala, 
protož se sirot[ku] i mateři z jejich summy náležité sníti má. 
   Na to jest závdanku položil 4 R a od letha [15]95 dopláceti 
ostatek má 56 R pořadně po 4 R s[irotku] n[ebožtíka] Jana 
Brázdy. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
Jan Cihlář, Pavel Holejch, Pavel Kutějků, Jan Morškovský 
R.S.N. 
             f 821b 
   A jakož jest Kateřina Brázdová budouc na tom gruntě 
z sirotkem svém peněz obecních a platů panskejch 4 R zadržala, 
ty jest Jan Vyprachtický položil a zaplatil. A tak nebude 
povinen za grunth platiti až teprva od letha [15]96.  
   Letha [15]96 položil Jan Vyprachtický za grunth peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Vyprachtický za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 4 R. 
   Leta 1598 položil Jan Vyprašticský za grunt svůj na 
s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Vypraštický za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana 
Brázdy 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Vypraštický na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Vyprachtický na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Vyprachtický za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 
4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Vyprachtický za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] 
Jana Brázdy 4 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Vyprachtický za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy  
4 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Pavla Macháčkového podle 
poručenství neb[ožtíka] Jana Vyprachticského tento podsedek 
požár jest dán Kateřině Grubatce manželce jeho, kterouž sobě 
Jan Peřina za manželku pojal i s tím se vším, což na něm 
zaplaceného jest, toliko aby za něj doplatil 8 R 10 gr, a to 
těmto: 
   s[irotku] n[ebožtíka] Jana Brázdy 5 R 10 gr, 
   obci předměstské dluhu 3 R, 
placením to všeckno od letha 1610 při každých Vánocích po 2 R. 
             f 822a 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jakub Bakovský a Pavel Jikrnatý S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Peřina, náměstek neb[ožtíka] Jana Vyprachtickýho, za g[runt] 
na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 2 R. 
   Letha a za konšela předního ut sup[ra] položil Jan Peřina 
vejš psaný na dluh obci předměstské za g[runt] 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Peřina na dluh obci předměstské za gr[unt] 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Peřina na dluh obci předměstské za grunt ostatních peněz 1 R 
20 gr. 
   A tak ten grunt má zouplna a docela zaplacený. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Peřina v Vinohradské ulici prodal ten podsedek svůj zaplacený 
se vším příslušenstvím, což na něm hřebíkem přibito a hlínou 
zamazáno, Jiříkovi Nosálovi krejčímu za summu 80 R. Zavdal 
Janovi Peřinovi na tu summu prodajnou 15 R, platiti má počna 
při posudku leta Páně 1617 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu a stavení gruntu i za placení jeho za 
povinnosti panské i obecní Martin Ďulička a Zachariáš Brněnský 
SRSN. Act[um] za fojta Valen[tina] Krnov[ského]. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Nosál položil za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Peřiny 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Nosál 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peřiny 4 R. 
 
        Pustý 
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   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho z jistým povolením uro[zeného] a 
sta[tečného] rytíře pana Jana Kluga, ouředníka panství 
strážnického, jest gr[unt] ut s[upra, který od mnoha leth 
pustý byl, aby pak zase k vystavení přišel, prodán Ondřejovi 
Koronovi za summu 50 R bez závdanku, placením každoročně po  
2 R. Odev[zdán] za volný a svobodný. 
   Rukojmí za postavení, placení gr[untu] i povinnosti 
všelijaké Jiřík Skočdopole a Staněk Musil S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
             f 822b 
Přípis Jana Slováčka 
 
   Leta Páně [1]765 dne 23. Novembris za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní Jan Slováček jménem své manželky a u přítomnosti její a 
uctivě žádal, aby jemu ten právně mimo verunkovej summy 50 zl 
mor[avských] za summu 100 zlr šacovaný a po neboš[ce] Alžbětě 
Gajdové na jeho manželku nápadný dům na Miserově vedle Jana 
Gučky právně připsán byl, na kteroušto žádost stalo se u 
přítomnosti Martina Myška jakošto strýca sirodkův po Václavovi 
Janotíkovi. Pročeš se tento grunt z tím na něm od starodávna 
majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Svjetkové toho p[an] Anton Svoboda a p[an] Filip Dvořák za 
opravování gruntu a platzení c[ísařsko] k[rálovské], 
vrchnostenské i městské povinnosti. Stalo se die et anno ut 
supra. 
             f 823a 
   Leta Páně 1769 dne 23ho Janua[rii] za času purgmistrovství 
p[ana] Christopha Aloi[se] Miháč a jeho spoluradních majíce 
Jan Slovák při svojím gruntě nejakej díl pustého, ten Tomášovi 
Mlýnkovi za devatenácte rýnských na ten spůsob odprodal, aby 
on Tomáš Mlýnek na tomž koupeným pustém místě sobě obydlí 
vystavěl a v tom bez činzu přebýval, povinnosti však jak 
císařské, tak vrchnostenské, které na tenž grunt připadají, 
odpravoval, nicméně hofer mu zůstává a dáňku hoferskou 
odpravovati povinen jest. Kdyby ale dnes neb zejtra taková 
vystavěná světnička odprodána býti měla, v takovém kupu Jan 
Slovák neb jeho nástupníci a držiteli domu toho předek míti 
mají. Odkudž se taková dobrovolná smlúva tuto při zápisi domu 
Jana Slováka pro vědomost na další časy znamená a zapisuje.   
   Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany před svědky 
p[anem] Johannesem Karáskem  a p[anem] Jozefem Dvořákem dne a 
roku ut supra. 
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Přípis domu Martinovi Kukalovi sub Nro 37 
 
   Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní 
Martin Kukal a ohlásil, 
             f 823b 
kterak on od vdovy po neb[ožtíku] Janovi Slovákovi grunt za 
summu 50 zlr odkúpil. Pročeš se jemu s tím na něm od 
starodávna majícím právem za jeho vlastní a volný připisuje a 
odevzdává s tou clauzulú v předešlém zápisu. 
  Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařských] a král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] 
p[an] Jan Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
   Nota. Na gruntě tomto jest summy verunkovej 50 zlm po 2 zlm 
ročně k splacení. 
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             f 831a 
84 Grunth Tomáše Bednáře 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 222 nadepsaný Tomáš drží podsedek svuoj, 
kterejž Vaněk Sukně, otec manželky jeho, v summě 50 R pustil. 
   A na něm vyplacených svých 10 R daroval, toliko aby za něj 
od letha [15]78 až do letha [15]91 vyplnil 26 R. A ostatek 
totiž 14 R dopláceti má od letha [15]92 při Vánocích po 3 R 
sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Raka. 
   Rukojmě Staněk Bednář a Jan Vypraštický S.R.S.N.    
 
   Letha [15]94 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj na 
summu svrchu psanou 5 R. 
   Letha 1595 položil Tomáš za grunt peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]96 položil Tomáš za grunth peněz purgkrechtních  
2 R. 
   Letha [15]97 položil Václav Palata za podsedek na místě 
Tomáše Bednáře 2 R. 
             f 831b 
   Leta 1598 Václav Palata prodal podsedek napřed psaný 
Martinovi Nyčovi za summu 60 R. Závdanku položil Martin Nyčů 
Palatovi 10 R a ostatek platiti má při Vánocích od leta 1598 
po 2 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Ondra Nyčů, Martin Hepnar S.R.S.A N.R. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Nyčů za grunt svůj 
s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Raka 2 R. 
  
   Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického Martin 
Nytč prodal podsedek svůj Václavovi Nytčovi strejci svýmu za 
summu 60 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od leta 
[15]99 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. 
Páně Ondra Nytč, Martin Hebner, Martin Nytč S.R.S.N. 
   Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Nytč 
za grunt svůj 4 R. 
   Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský za dluh za dluh n[ebožtíka] 
Tomáše Bednáře a k tomuž Václav Palata svejch doložil 2 R. A 
tak dluh zaplacený. 
   Jakož náleželo Václavovi Palatovi na tom gruntě 44 R, 
takové peníze prodal Václavovi Nytčovi za hotových 10 R  
22 ½ gr. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav 
Nyšt prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Hluckýmu za summu 
40 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Hokyňka, Daniel Nedolevek, Václav Kaláb 
S.R.S.A N. 
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   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Hlucký za grunt Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Hlucký za grunt Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Hlucský za gr[unt] Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mikuláš Hlucský za gr[unt] Václavovi Nyštovi 3 R. 
   Ty přijal Jíra Nyšt na místě Vácslava bratra svýho. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Hlucký za gr[unt] Václavovi Nyštovi 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Hlucký za g[runt] Václavovi Nyštovi 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Hlučínský(!) za g[runt] Václavovi Nyčovi 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš 
Hlučínský položil za grunth Vácslavovi Nyčovi 3 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Nyčovi 3 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Nyčovi 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Hlučínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Nyče 3 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho prodali purgkmistr a páni nadepsaný [grunt] Staňkovi 
Snopkovému za summu 40 R bez závdanku, platiti má při každých 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
Jíra Sedlický a Václav Bystřický SRSaN. 
 
        Pusté 
             f 832b 
   Letha Páně 1717 dne 21. April[is] za purgmistra pana Matyse 
Anderl a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha 
leth pustý a toliko holé místo, takový aby k zvelebení přišel, 
prodali p[an] purgmistr a rada Janovi Kaštanovi za summu 
prodajnú jak předtím 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 
vyjití lhůty obci městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a Jiřík Kaštan S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
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Přípis domu Janovi Čajkovi 
 
   Leta Páně 1763 dne 21. Maii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan Čajka a 
žádal, aby jemu se dům od otce poroučený právně připsal. 
Poněvadž ale otec Jan Čajka takový dům synovi na ten spůsob 
poroučil, aby on předně bratrovi svému Martinovi Čajkovi 
dvacet rýnsk[ých] zplácel, item aby matka jeho a respective 
vdova po neb[ožtíku] Čajkovi do prodaju svobodné bydlení měla, 
k tomu ale povinnosti z toho domu polovic platila, více aby 
syn Jan 
             f 833a 
z toho domu Káčerkovi 3 zlr dluhu zaplatil. Pročež se 
nadjmenovaný dům Janovi Čajkovi in conformitate otcovského 
kšaftu z spolu z verunkovýma penězi ročně při posudcích po  
2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvitz a 
p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jozefa Fijaly sub Nro 38 polovitzu 
 
   Leta Páně [1]772 dne 30. Septembris za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní 
Jan Čajka a oznámil, že on skrz svoju nemožnost tenž celý 
grunt držeti nemůže a tak podle domluvy Jozefovi Fijalovi 
polovitzu tohož domu sobě právně připsaného k užívání 
svobodnému na věčnost za summu 29 zlr 30 kr odprodal s tú 
výminkú, aby on Jozef Fijala v tejž novej setnici od Antoša 
Rybeckého vystavenej přebýval, 
             f 833b 
půl humna a mlatevňu k svej potřebě užíval, co se týče chraň 
Pán Bůh ohňa, každý svoju polovitzu na svoje outraty postaviti 
povinen jest. K tomu se taky zavázali, že polovitz všeckých 
jak cí[sařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] i mě[stských] 
povinností každý polovitz platiti povinen bude, vojáka taky 
každý poloviční službu vykonávati, kdyby se přitrefilo skrz 
pohoršení v domě mezi něma, zanechává se počestnost radě na 
uznání. Zavazujú se u přítomnosti světkův An[tonína] 
Bohunského a Mart[ina] Kukala, aby jak kupec viděl v tom 
přebýval a ničím žádná stránka nehýbala. Kdyby se přitrefilo, 
že by jedna aneb druhá stránka svoju polovitz prodati chtěla, 
tak každý z nich co by druhý dával, přednost míti má. Pročeš 
se Jozefovi ta polovitz domu s tím na něm od starodávna 
majícím právem 
             f 834a 
a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městskej 
p[e]r 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm připisuje a 
odevzdává. 
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   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cí[sařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] a mě[stských] 
p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jozef Horný. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Mlýnka 
 
   Leta Páně 1778 dne 9. měsíce února za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Jana Čajky grunt ut supra bez hospodáře pozůstal, 
netroufajíce sobě po něm pozůstalá vdova Anna jej opravovati, 
takový i ze strany společníka Jozefa Fialy v jednej summě za 
jedno sto dvacet rýnských právně se prošacoval. Pak z ohledu 
aby časem v skázu na škodu sirotkům nepřišel, Janovi Mlýnkovi 
v ceně tej 120 zlr prodajně puštěn byl a on Jan Mlýnek 
dobrovolně k tomu se uvolil pozůstalú vdovu Annu Čajkovú, 
pokavadž ve vdovském stavě pozůstávat chtíti bude, až do její 
smrti i s dítkama jejíma nedospělýma společně ze sebú 
v svobodném bydlení bez ouplatku podržeti, jakož taky 
předešlého společníka Jozefa Fialu, pokudž by se mezi sebú 
pokojně vznášeti mohli, naproti těm na gruntě tom majícím 
šedesáti rýnským v hoferství míti. A kdyby jinam časem vytáhl 
aneb on držitel gruntu Jan Mlýnek jeho v hoferství delej 
držeti nechtěl, jemu 60 zlr vyplatiti, 
             f 834b 
ostatně ale za všechny král[ovské] a jiné povinnosti sám státi 
a grunt celý opravovati. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm 
pozůstávajícíma verun[kovými] penězi p[e]r 40 zl mor[avských] 
po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení se jemu 
Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan 
Joseph Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Straßnitzer 
Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 3te Decembris [1]803. Prat. 
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85 Grunth Ondry Vápeníka 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 123 nadepsaný Ondra ujal podsedek po 
ne[božtíku] otci svým zůstalej v summě 34 R. 
   Na kderoužto summu závdanku a peněz purgkrechtních za též 
letho [15]94 položiti má 6 R a od letha 1595 při Vánocích 
pokládati má po 3 R. 
   Ta všecka summa náleží si[rotkům] ne[božtíka] Janka Poláka 
vápeníka, krom Zuzanny mateře jejich, neb jest ona vinohrad 
v Husí hoře v dílu svém přijala. 
   Rukojmě za grunth vejš psaný Tomáš Dejsukně bednář a 
Mikuláš Huňka S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 položil Ondra Vápeník závdanku za grunth svůj 
6 R. 
   Sou dány do truhlice na sirotka Jana Vápeníka. 
   Letha [15]95 položil Ondra Vápeník za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Toto omylem napsáno, položí ty 3 R Jan Moravanský. 
             f 841b 
   Letha 1595 prodán napřed psaný grunth Janovi Moravanskýmu 
za summu 33 R. Závdanku položil Ondrovi Vápeníku 4 R a jeden 
zlatý od něho, což mu náleželo, skoupil a 3 R letha [15]95 
položil, a tak má vyplaceného 8 R. A tak ještě dopláceti 
zůstává 25 R, ty má pokládati od letha [15]96 po 3 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Krmelínský a Tomáš Krmelínský S.R.S.N.  
   Letha [15]96 položil Jan Moravanský za grunth svůj 3 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Moravanský za grunt svůj 3 R. 
   Leta 1598 položil Jan Moravanský za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 3 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Moravanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Janka 
Poláka vápeníka 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 
3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 
1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 
1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Moravanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka 
Poláka vápeníka 3 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Moravanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka 
vápeníka 5 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 842a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan 
Moravanský prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Dušičkovi za 
hotových 20 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské Jan 
Moravanský. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového úřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po 
n[ebožtíku] Janovi Dušičkovi, Janovi Bojanovskýmu za summu  
20 R bez závdanku, platiti ho má od letha 1614 po 2 R. 
Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] [za] stavení, placení i povinnosti J.M. Páně 
Tomáš Křenovský, Jíra Zámušelý S.R.S.N. 
   
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bojanovský prodal podsedek svůj [ve] Vinohradní ulici 
Balcarovi Lyklovi za summu 25 R. Závdanku dal jemu 5 R, 
platiti má rok po roku po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Pospíšil a Jíra Ostravský S.R.S.N. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Balcar 
Lykl za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Balcar Lekl 
položil za g[runt] obci předměstské 2 R. 
  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Balcar 
Lekl v Vinohradské ulici prodal podsedek svůj se vším 
příslušenstvím, co v něm hřebíkem přibito a hlínou zamazáno, 
totiž Janovi Klikavskému kováři za summu 60 R. Závdanku dáti 
jemu povinen bude 15 R, a to na dva termíny, totiž při 
Vánocích leta 1616 a při Velikonoci leta 1617, totiž po 7 R  
15 gr, však z druhého termínu má Jan Klikavský položiti peněz 
verunkových 2 R a ty mají vypsané býti Balcarovi Leklovi a 
platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Hlucký a Václav Slavík SRSN. Stalo se za 
fojta Valentina Krnovského, druh[éh]o Václava ut s[upr]a. 
  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře z poručení 
pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Stráž[nici], ten prodej 
a kup, kterýž Balcar Lekl tento podsedek Janovi Klikavskému 
prodal, poněvadž za něj žádného závdanku nepoložil a sedíce na 
něm 2 leta ani verunkových peněz nepoložil, v nic se obrací a 
žádného místa nemá. 
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   Téhož letha 1618 za téhož předního konšela ut s[upr]a 
Václav Slavík a Mikuláš Hlucký jakožto rukojmě za Jana 
Klikavského prodali podsedek svrchu psaný s povolením ouřadu 
předměstského Bartkovi Kovářovému z Fryštátu za 60 R. Závdanku 
při odevzdávce položil 8 R a platiti jej má ročně po 3 R.  
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a stavení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Slavík a Mikuláš Hlucký SRSaN. 
   Z toho závdanku přijali ouřad předměstský na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Macháčkového dluhu, což Balcar Lekl za obilí 
dlužen byl 6 R, a obci předměstské, což týž Balcar také 
povinen byl 2 R. 
   Letha ut s[upr]a Bartek Kovář položil za grunt obci 
předměstské 3 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Obci předměstské předních peněz 13 R. 
   A Balcarovi Leklovi 36 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1726 dne 31. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut 
supra Jan Opálka z holého místa, takový nedadúc sobě připsati  
prodal Jakubovi Saňovi, pak Jakub Saňa nemajíce ho také 
připsaného prodal jej zase Janovi Heraltovi za 11 zlr. Pročež 
se nyní připisuje a odevzdává grunt ten jmenovanému Janovi 
Heraltovi za vlastní bez 
             f 843a 
všelikých reštů běžících a až do 30. Junii roku 1726 
zasezelých, toliko s placením verunkovej summy ut supra 60 zlm 
ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav 
Kratochvíla a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
Sub Nro 39 
Přípis domu Antonína Rybeckého 
 
   Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jozef Rybecký spolu ze svým synem Antonínem a ohlásil, kterak 
on ten po svým neboščíkovi otci Jakubovi jemu koupený dům nyní 
zase svýmu synovi Antonínovi odevzdává. Nemajíce on Jozef otec 
tenž dům sobě právně připsaný, pročež pro pořadnost práv 
mněstských a zřízení Jasnosti Cís[ařsko] Král[ovské] se grunt 
nahoře psanému Antonínovi Rybeckému  spolu i s tyma na tom 
domě do starodávna 
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obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm při 
posudcích ročně po 2 zlm obci splatiti povinen bude za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává, však s tou vejminkou, 
aby on Anton svému otci Jozefovi bydlení až do jeho smrti a 
matčinej popustiti aneb světničku vystavěti povinen byl. Kdyby 
pak ale proti všechnej mysli taková nepřízeň mezi otcem a 
synem se znikla, že by spolu porovnat [se] nemohli, tenkráte 
syn má svému otci Jozefovi neb matce 40 zlr vyplatiti, on ale 
otec neb matka se vystěhovati povini budú. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] [povinností] 
p[an] Carel Habrman a p[an] Frantz Králík. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Františka Lipy 
 
   Leta Páně 1786 dne 11. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Antonín 
Rybecký grunt ut supra pořadně připsaný svůj vlastní, volný a 
dědičný, takový grunt, když se za 
             f 844a 
šenkýře panského do dědiny Radějova odstěhoval, k vyplacení 
dluhův majících z čistej a dobrej vůle svej odprodal 
Františkovi Lipovi za hotovú summu peněz dvě sta dvaceti pět 
rýnských bez všelikej výminky. Pročež když kupec nadřečenú 
summu kupní na tento spůsob, totiž: 
   Antonín Rybeckému na hotově 44 zlr, 
   Janovi Nánechovi prostředkem hoferství v domě majícím až do 
složení 31 zlr, 
   Martinovi Čechovi na hotových 50 zlr, 
   Ondřejovi Lipovi dle reversu přejatých 50 zlr, 
   pak u bratrstva s[vatéh]o Růžence složených 50 zlr 
dílem zaplatil, dílem v dluhu na sebe přejal a k tomu 
k placení verunkových peněz 60 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně obci městskej k splacení padající 
dobrovolně se zavázal, týž grunt se jemu Františkovi Lipovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnost[enských] i městských povinností pan 
Jozef Dvořák a p[an] Johann Němčický S.R.S.V.a N. 
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86 Grunth Jíry Zámušelova 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch červených 
sirotčích v listu 52 nadepsaný Jíra koupil podsedek svůj od 
ouřadu předměstského za summu 35 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 16 R a 
do letha 1593 zadržel 6 R. A tak ještě od letha [15]94 při 
Vánocích po 3 R dopláceti zůstává 19 R. 
   Ta summa po Tomášovi, synu ne[božtíka] Martina Hanáka, 
jakožto po zběhlém na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. 
   Rukojmě za placení gruntu a povinností panských k témuž 
gruntu náležitých Jíra Pavlů a Jan Zelinka S.R.S.N.      
 
   Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Též položil na zadržalé peníze 1 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Zámušil za grunt 3 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Zámušel za grunt 2 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Zámušil za grunt svůj 2 R. Actum za 
předního konšela Jana Drabíka. 
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   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Zámušil za gr[unt] 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Zámušil za grunt po sirotku zběhlém 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Zámušil za gr[unt] ostatní 1 R. 
   Ten jest vzat k ruce panské po sirotku zběhlém. 
   A tak má grunt zouplna zaplacený. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka [Prašťka] a spoluradních 
jeho jest gr[unt] ut s[upr]a, kterého obec vystavila, zase 
prodán Staňkovi Musilovi za s[umm]u 50 R bez závdanku, 
placením každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.   
   Ruk[ojmě] za opravu, placení gr[untu] a povinnosti JHM i 
obecní Jiřík Skočdopole a Ondra Vrána SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1740 dne 10. Novembris za purgmistra pana 
Hendrich Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce grunt ut 
s[upr]a Martin Machálek prohandlovaný z Jiříkem Pustějovským, 
jak zápis Nro (číslo chybí) ukazuje, takový odemřel 
zanechajíce po sobě vd[ovu] a respective manželku svou 
Kateřinu Psotkovú a s prvního manželstva sirotky Martina 
Machálka Cateřinu, nyní provdanú za Jiříka Trnku. 
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Poněvadž ale nadřečená manželka jeho Cateřina Psotková majíce 
v držení po smrti manžela svého Martina Machálka grundt ten 
polovic pustý též odemřela, tehdy pozůstalá její cera 
z prvního manželstva jménem Susanna, nyní provdaná za Jana 
Dulu, takový vystavila jakož taky i po vystalým v roku 1718 
ohni též jak náleží spolu z manželem svým k stavu svému 
přivedla, též již skrz 22 roků bez vší od pozůstalých Martina 
Machálka dědiců, totiž Martina a Cateřiny, překážky a odporu 
jest bydlela. Pročež nyní ten grundt se jí a jejímu manželovi 
Janovi Dulovi společně v summě verunkovej 50 zlm po 2 zlm 
ročně placení za vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo 
se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Václav Košvic a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jana Sochora 
 
   Leta Páně 1760 dne 16. Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních tohož času zůstanúce grunt ut 
supra 
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po nebošce vd[ově] Dulce, který Jozef Čejka zaujal a 
zpustoval, s tím takový nemohouce vystavět odprodal Janovi 
Sochorovi za summu šedesáte pět rýnsk[ých]. Pročeš se takový 
grunt Janovi Sochorovi s těma na něm vězícíma verunkama 50 zlm 
za jeho vlastní, v ničem nezávadný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Duray a 
p[an] Johannes Weiner. Stalo se dne a roku ut supra u 
přítomnosti svědka Martina Jamného. 
 
Přípis Martina Pergla 
 
   Leta Páně 1769 dne 17ho Martii za času purgmistrovství 
p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních pozůstanouce dům ut 
supra po nebošt[íku] Janovi Sochorovi, takovej na dva po něm 
pozůstalé sirotky Martina a Jana připadl. Poněvadž ale ti dva 
malí sirotci takovej dům držeti a opravovati nemohli, 
poručníci těch sirotkův, 
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totiž Karel Solařík a Tomáš Solařík, ten jmenovaný dům 
Martinovi Perglovi s povolením opatrnej rady jakožto vrchního 
poručníka za summu sedumdesáte rýnských a čtyri hotových peněz 
odprodali. Pročež se jemu Martinovi ten substionirovaný dům i 
s verunkami za jeho vlastní a dědičný právně připisuje a 
odevzdává.  
   Jenž se stalo u přítomnosti obojí stran před svědky a za 
opravu domu rukojmí p[anem] Ignácem Košvitz a p[anem] Petrem 
Gruner dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
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Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi 
 
   Leta Páně 1774 dne 4. měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních toho času předstúpila vdova 
Maryna, pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Perglovi, v dům 
radní a tu přednesla, kterak ona grunt ut supra po její[m] 
nebošt[íku] manželi řečeném Martinovi Perglovi, jenž jí z 5ro 
dítkama na díly by připadnút měl, delej opravovati vstavě 
není. Pročež že jej k lepšímu sirotkův, jakož taky na 
zaplacení dluhu, Pavlovi Mlýnkovi za summu šedesát pět 
rýnských jest odprodala s tím doložením, aby ještě rok a den 
při tomž Pavlovi Mlýnkovi i s dítkama svýma svobodné bydlení 
mněla. K tomu přivolíce kupec ještě jí vdově Perglovej z humna 
v tomto [1]774 roce utěžejících trnek polovicu přislíbil, za 
kteréžto ona vdova taky v tomto roce poloviční panskú robotu 
na sebe k vybývání přijímá. S tím tehdy grunt ut supra i 
s verunkami se jemu Pavlovi Mlýnkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] Jozef Stanislav 
S.R.S.V.a N. 
             f 853b 
Přípis Jozefa Urbana 
 
   Leta Páně 1778 dne 11. měsíce června za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Pavel 
Mlýnek grunt ut supra od Martina Pergla ukúpený a pořadně 
připsaný, takový z čistej vůle svej odprodal Jozefovi Urbanovi 
za summu jedno sto sedum rýnských, na kteroužto kupní summu 
kupec prodavačovi ihned čtyricet sedum rýnských na hotově 
odvedl, ostatních čtyricet sedum a třináct, spolu šedesát 
rýnských, povinen bude Antonínovi Bohunskému hoferovi svému 
oplatiti. Mimo toho taky vymínil sobě prodavač Pavel Mlýnek, 
aby sobě nákladem svým v gruntě tom jednu světničku vystaviti 
a v ní až do svej i manželky smrti přebývati mohl, protož on 
Pavel Mlýnek dvaceti pět rýnských mimo kupní summu sobě u 
kupce Jozefa Urbana zanechává, aby tak kdyby spolem vznášeti 
se nemohli, on Jozef Urban jemu je vyplatiti a on Pavel Mlýnek 
kam by se jemu líbilo vytáhnuti musel. Přitom ještě kupec 
postúpil Pavlovi Mlýnkovi půl humna k užívání, však naproti 
tomu kdyby často psaný Pavel Mlýnek, jakož i manželka jeho, 
v brzským neb delším času zemřeli, cokoliv by oni vystavěli a 
opravili, to vše hospodářovi pozůstati má a nemá hospodář to 
nejmenšího při opravě jeho výminky nápomocen býti. S tím tehdy 
grunt tento Jozefovi Urbanovi za vlastní, volný a dědičný dle 
řádu purgrechtního se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan 
Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
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   Verunkovej summy jest na gruntě tomto 50 zl mor[avských] 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně. 
             f 854a 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 44 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 4te Maii [1]798. Prat. 
   Ingleichen haftet in die obige Waisenkasse 13 fr, welche 
hier secundo loco versicheret werden. 
   De sessione 30e Januarii 1801. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 103 
einverleibten Quittung sind diese beide Posten p[e]r 57 fr 
bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 1e Feb[ruarii] [1]811. Prat. 
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87 Grunth Blažka Pekaře 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 59 nadepsaný Blažek Pekař koupil podsedek 
svuoj od rukojemníků Vávry Pekaře za summu 99 R. 
   Na to jest závdanku téhož letha [15]94 vyplnil 10 R a tak 
ještě za něj dopláceti zůstává 89 R osobám níže psaným, a to 
těmto: 
   Item nápadníkům dětí zuostalých po nebožt[íku] Vaňkovi 
Ryšavým peněz předaných 2 R. 
   Item obci předměstskej 87 R. Ty jim jíti mají takto: letha 
1594 4 R a od letha [15]95 při Vánocích rok po roku až do 
vyplnění tej summy po 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Urban Bednář a Jakub Kolář S.R.S.A.N.  
   
   Letha [15]94 položil položil Blažek vejš psaný za grunth 
svůj peněz purgkrechtních 6 R. 
   Z toho dáno nápadníkům nebož[tíka] Vaňka Ryšavýho ostatních 
2 R. 
   A na obec přijato na peníze skoupené 4 R. 
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   Letha 1595 položil Blažek Pekař za grunth svůh peněz 
purgkrecht[ních] 6 R. 
   Ty sou přijali starší na obec. 
   Letha [15]96 položil položil Blažek Pekař za grunt obci 
předměstské 6 R. 
   Leta [15]97 položil Blažek Pekař za grunt svůj obci 
předměstský 6 R. 
   Leta 1598 Blažek Pekař položil za grunt svůj obci 
předměstské 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Blažek Pekař za grunt svůj obci předměstské 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Blažek Pekař obci předměstské za grunt 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Blažek 
Pekař prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci 
předměstské peněz svých, což na něm do letha 1600 vyplatil 
summy 50 R za hotových 15 R, platiti má po 6 R. 
   Rukojmě za to Urban Bednář, Jan Faber, Řehoř Kovář  
S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Blažek Pekař za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Blažek Pekař za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Blažek Pekař za g[runt] obci předměstské 3 R. 
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
prodali podsedek požár ut sup[ra], z kterého Blažek Pekař ušel 
a obci předměstské peníze na něm náleží, Pavlovi Jakubovýmu za 
summu 20 R bez závdanku, placením od letha 1611 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Vizovský a Kryštof z Olomouce S.R.S.a N. 
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   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Pavel Jakubů za g[runt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jakubů 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Ďuličkovi za summu 40 R. 
Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha 1612 po  
2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za placení a povinnosti J.M. Páně Martin Ďulička, 
Jiřík Krejčí S.R.S.N.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Ďulička za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Ďulička za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Ďulička 
položil za grunth obci předměstské 1 R. 
   A jakož Pavel Jakubů měl na tom gruntě mimo vzetí závdanku 
ještě 10 R, ty jest prodal Janovi Ďuličkovému. A tak tu nic 
nemá. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička 
položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Ďulička položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička 
položil za grunt obci předměstské 1 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1717 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíc temto gr[unt] ut 
supra již na 98 leth pustý a již jen toliko holé místo, takový 
puštěn jest k stavení a prodán od ouřadu Martinovi 
Soukeníčkovi příchozímu za summu prodajnú 40 zlm bez závdanku, 
placením ročně po vyjití 
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polhocení po 2 zlm k obci městské. Odevzdán jest jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě postavení a placení povinnosti p[an] Jan Bíteský a 
p[an] Vencl Korotin S.R.S.a N. 
 
   Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut 
supra Martin Soukeníček jináč Landiburg, takový z svej 
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dobrovolnej vůle prodal Jozefovi Rybeckému za hotových tři a 
čtyricet rýnsk[ých]. Pročež nyní ten grund se jemu za vlastní 
a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a leta ut supra u 
přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti z gruntu toho 
p[an] Andris Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N. 
   Verunkovej summy se nachází 40 zlm, které po 2 zlm spláceti 
povinen jest. 
             f 863a 
Přípis Václ[ava] Srnského 
 
   Leta Páně 1746 dne 12. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních koupil Václav Srnský 
od Jozefa Rybeckého před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz padesáte 
tři rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu za vlastní a 
dědičný tenž dům tímto připisuje. 
   Za rukovníky dobrého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heissig. 
   Ad notam se bere, že sobě prodavač na 1746 rok stranu ohně 
prošlou bonifikaci reserviruje. 
 
Přípis Václ[ava] Janotíka 
 
   Leta Páně 1747 dne 17. měsíce dubna za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních koupil Václav 
Janotík od Václava Srnského před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz čtyriceti 
osum rejnsk[ých] 30 kr. Pročež se jemu kupujícímu takový dům 
za vlastní a dědičný tuto připisuje. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heissig. 
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Přípis Martina Ráčka 
 
   Leta Páně 1754 dne 1ho Junii za purgmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních téhož času zemříce držitel gruntu ut 
supra Václ[av] Janotík ze svojú manželkú, jest per testamentum 
zaporoučil nadjmenovaný grunt nanejlípej odprodat, s tím 
takový per licitationem plus offerenti Martinovi Ráčkovi za 
summu devadesáte dva rýnsk[ých], id est 92 zlr, prodán. Pročeš 
se takový grunt dle zápisu Martina Landiburga Martinovi 
Ráčkovi za jeho vlastní a dědičný ze vším majícím právem 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení contribuce, 
vrchnostenských i městských povinností pan Henrich Vil[ém] 
Bartelsmann a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   Verunkovú summu p[e]r 40 zlm po 2 zlm ročně spláceti 
povinen jest obci městskej. 



 

 

      186 
 
Přípis Matěja Ráčka 
 
   Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Ráček 
grunt ut supra při veřejnej licitaci ukoupený a 
             f 864a 
sobě dle řádu purgrechtního připsaný, takový grunt, když jej 
jsouce v letech zešlý potřebně opravovati se neuznával, 
s čistej a dobrej vůle svej synovi svému jedinému v ceně 
otcovskej vystavenej za jedno sto padesát rýnských říšských na 
tento spůsob k zaplacení jej odprodal a postúpil,  
   aby on syn Matěj Ráček z tej kupní summy sobě na částku 
dědictví zanechal 30 zlr, 
   sestře svej Apoleně podobně 30 zlr, 
   sestře svej Anně též 30 zlr 
   a otcovi jestli by je potřeboval ostatních šedesát 
rýnských, id est 60 zlr 
na hotově vyplatil a v gruntě tom otci svému Martinovi 
Ráčkovi, jakož taky manželce téhož Martina Ráčka respective 
matce svej Alžbětě až do smrti jejich svobodné obydlí bez 
všelikého ouplatku zanechal, kdežto době přitom jednu krávu a 
ušípané chovati by mohli. Ostatně pak on Martin Ráček ještě 
doložil, že kdyby on těch sobě zanechaných 60 zlr ut supra 
nepotřeboval, on syn takové po smrti jeho otce a matky mezi 
společné dědice v rovnosti vyplatil. S tím tehdy grunt tento 
spolu i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi obci 
městskej p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení patřícíma se jemu Matějovi Ráčkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního ze vším od 
starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N. 
             f 864b 
   Dnes dole doloženýho dne a roku předstoupili před ouřad 
gruntovní města Strážnice společní Martin Ráčkovský dědici a 
tu přednesli, kterak oni po učiněným přátelským domluvení od 
jejichho bratra Matěja Ráčka tu v předstojícím zápisu jim 
z domu přináležeící splátku, a sice: 
   sestře Anně 30 zlr 
   a Apolonii podobně 30 zlr, spolu 60 zlr, 
náležitě obdrželi. Dáleji ale z ostatníma 60 zlr, které po 
smrti otce i matky jejich na společných dědiců připadnouti 
měly, následující dobrovolné rozvržení mezi sebou učinili a 
z nich matce jejich Alžbětě na její další uživení 30 zlr, 
   sestra Anna přijala od bratra jejího Matěje Ráčka hotových 
10 zlr, 
   Apolonia 10 zlr. 
   on bratr Matěj Ráček na jeho díl sobě zadržel 10 zlr, facit 
60 zlr. 
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Podle toho tehdy on Matěj Ráček docela vyplacený jest, což se 
tuto pro budoucí stálost zaznamenalo. 
   Stalo se u přítomnosti společných dědiců dne 23ho aug[usti] 
[1]794. 
                 Kaspar Bartelsmann, gruntovní 
 
   Hypothec. Ob deisem Hause haftet 190 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 6te Feb[ruarii] 1800. Prat. 
             f 865a 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 40 
einverleibten Quittung sind diese 190 fr baar bezahlt, 
folglich hier geloschet worden. 
   De sessione 22te Novembris 1701. Prat. 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 240 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 27te April [1]811. Prat. 
   Diese 240 fr, sage zwei hundert vierzig Gulden, sind laut 
im Buche Quitantiarum de anno [1]795 fol. 113 einverleibten 
Quittung bezahlt und gelöschet worden. 
   De sess[ione] 14te Decembris [1]811. Prat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

188 
       f 867a 

87 secundo Grunt Martina Záhorovského 
 
   Ten Martin Záhorovský podsedek sobě s dovolením Jeho 
[Mil]osti Pána sám vystavěl, na kterýmžto podsedku prodal pro 
potřebu svou Mikulášovi Hrdýmu 25 R za hotových 6 R, platiti 
má od letha 1601 po 3 R. Místo rukojemství podstavuje tento 
podsedek na ten spůsob, jestliže by kterého roku těch 3 R 
nepoložil, aby měl moc Mikuláš Hrdý ten podsedek ujíti a jej 
prodávati, komuž se mu líbiti a zdáti bude. 
   Stalo se u přítomnosti obou stran. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Záhorovský Mikulášovi Hrdýmu 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Martin Záhorovský za grunt Mikulášovi Hrdýmu 3 R. 
   Jakož Martin Záhorovský zůstával Mikulášovi Hrdýmu za tento 
podsedek po letech dopláceti 19 R, ty jest Mikuláš Hrdý 
dotčenému Martinovi za 6 R, kteréž od něho přijal, pustil. A 
tak má podsedek svůj zouplna zaplacenej. 
      
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pařízek, 
náměstek neb[ožtíka] Martina Záhorovského, kterémuž po Markytě 
ženě jeho podsedek ut s[upr]a, jsouc jí v dílu jejím dán, 
přišel, prodal jej Pavlovi Jikrnatýmu za summu 20 R. Závdanku 
položil Pařízkovi 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Zámušelík a Martin Uličný S.R.S.A N. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Pavel Jikrnatý za 
grunt Janovi Pařízkovi 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Jikrnatý za gr[unt] Janovi Pařískovi 1 R. 
   Zuostává při ouřadu a odveden do statku Martina 
Záhorovského. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Jikrnatý za grunt na s[irotky] Martina Záhorovskýho 1 R 15 gr. 
   Item položil na týž sirot[ky] 15 gr. 
             f 867b 
   Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Pavel 
Jikrnatý prodal podsedek svůj v ulici Vinohradský Gabrielovi 
Koblížkovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 6 R, platiti má od 
letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně Jiřík Černíkovský a Jan Tuhý Kojetínský S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil 
Gabriel Koblížek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Záhorovského 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Gabriel Koblížek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Záhorovského 1 R. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Gabriel 
Koblížek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Záhorovského 2 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Gabriel Koblížek 
prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Hodinářovýmu za summu 45 R. 
Závdanku jemu dal 15 R a ostatek platiti má od leta 1614 po  
3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za něj Blažek Polák, Daniel Štefek slíbili rukou 
společní A.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Hodinář za podsedek svůj na s[irotky] ut s[upr]a 3 R. 
   Jakož na tomto gruntě náleželo Gabrielovi Koblížkovi 
vyplacených a vydělaných 21 R, takové peníze jest prodal obci 
předměstské za hotových 5 R 6 gr. A tak týž Gabriel Koblížek 
na tomto gruntě nic nemá. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel 
Hodinářů položil za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Záhorovského 3 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Hodinářů prodal podsedek svůj Urbanovi Ztargové[mu] pekaři za 
summu 48 R. Závdanku dal jemu 24 R, platiti má počna při 
posudku nejprvnějším leta 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jakub Zámečník a Honz Kotlář SRSN. 
   Cožkoli Pavel na tom gruntě zaplaceného měl, to jest 
Urbanovi všecko pustil. 
             f 868a 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Targovský pekař položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Záhorovského peněz ro[čních] 3 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Targovský pekař položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Záhorovského peněz roční[ch] 3 R.   
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Targovský [položil] za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Záhorovský[ho] 3 R. 
   Ty jsou vydané Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Záhorovského. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1717 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních jeho zůstávajíc ten gr[unt] ut 
supra již na 98 leth pustý, takový opat[rní] páni prodali jsou 
Janovi Kneyzlovi za summu ut sup[ra] prodajnú 48 zlm bez 
závdanku, placením ročně po vyjití polhocení po 2 zlm. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmí za zvelebení a stavení gruntu p[an] Jiřík Myška a 
Karel Kayser S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1729 dne 10. Decembris za poručeného purgmistra 
p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času zůstávajíce na 
gruntě ut supra Jan Kneyzl, takový pro nemožnost povinnosti 
z něho zbývati ze svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal 
Jiříkovi Hrabcovi za hotových čtyriceti dva rýnské, z nichž 
ihned při odevzdávce na contribuci až do roku 1729 inclusive 
             f 868b 
skrz Jana Kneyzla zasezelú 24 zlr 5 kr a na městské rešta 
tolikéž do 1729 inclusive zasedělé 1 zlr 15 kr položené a 
zaplacené jsou a ostatních 16 zlr 40 kr na hotově Jan Kneyzl 
k rukám svým přijal, kteréžto 42 zlr toliko za vystavení se 
počítají. A proto grunt ten se připisuje a odevzdává 
jmenovanému Jiříkovi Hrabcovi za vlastní a dědičný, s placením 
ostatní verunkovej summy, totiž 48 zlm ročně při posudcích po 
2 zlm obci městskej. 
   Rukojmě gruntu za opravování a placení povinnosti p[an] 
Jakub Hrdlička a pan Václav Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Leta Páně 1745 dne 12. Augusti za purgmistra pana Eliáše 
Grögra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Jiřík 
Hrabec nemíníce gruntu toho delej držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle popustil a zaprodal Petrovi Baňařovi, 
tehdejšímu u J.V.H. 
             f 869a 
Milosti z Magni hajdukovi, za summu hotovú osumdesáte osum 
rýnských, kteréž toliko za vystavení se počítají. A protož ten 
grund (poněvadž Petr Baňař náležitě zaplatil) se jemu Petrovi 
Baňařovi za vlastní a dědičný, s placením ostatních 
verunkových peněz, totiž 48 zlm, ročně při držaných posudcích 
po 2 zlm obci městskej připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Eliáš Gröger p[an] Jozef Haissik S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis Pavla Tománka 
 
   Leta Páně 1747 dne 19ho Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Pavel 
Tománek od Petra Baňařa před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz devadesáte 
pět rejnských] a vyjímá sobě on prodavač tu bonifikaci, 
             f 869b 
která z příčiny vyhoření tohož domu za 1746 a 1747 rok, pak 
z příčiny i druhého vyhoření v roku 1747 roce přichází. A 
poněvadž ty obě bonifikaci na tříletní polhocení vycházejí, 
tak on prodavač jemu kupcovi zanechává tuto svoji bonifikaci  
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užívati, totiž třetolhotní pd tej první bonifikaci, která 
vypadá v 1748 roce, pak dvojeletní ostatní polhocení ze strany  
druhého ohně, jenž vypadá v 1749 roce a tak on kupec trojí 
bonifikaci užívati to právo má. Pročež se jemu takový dům za 
vlastní a dědičný cum praefata clausula tuto připisuje a 
odevzdává. Stalo se dne a roku jak vejš stojí. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef 
Heissig. 
             f 870a 
   Vejrunky pak v předcházejícím přípisu stojejí a splácení 
při posudcích přichází prodavač též zároveň s kupcem. 
 
Přípis domu Jura Baňařa 
 
   Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovaného 
purkmistra p[ana] Christopha Miháče a spoluradních téhož času 
majíce Anna provdaná Smaženková po svým předešlém manželovi 
Pavlovi Tománkovi grunt ut supra zděděný, takový ze svej 
dobrej vůle Jurovi Baňařovi za summu jedno sto šedesáte pět 
rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadepsaný grunt Jurovi 
Baňařovi z těma na něm obci podlužnýma 48 zl mor[avských] 
verunkovýma penězi (které při posudcích po 2 zl mor[avských] 
zpláceti povinen bude) za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a 
             f 870b 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Pavel Svoboda a 
p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Ondřeja Lipy 
 
   Leta Páně 1779 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní předtím psaný držitel gruntu Jura Baňař a tu 
přednesl, kterak on jsouce již v letech zešlý a podle toho 
všelikým neduhám těla podrobený, nemohouce prací rukú svých 
týž grunt opravovati, jej nastávajícímu zeťovi svému Ondřejovi 
Lipovi v summě jedno sto rýnských z lásky jakožto věrný a 
upřímný tchán postoupil, vymiňujíce sobě i manželce svej 
společné svobodné bydlení až do smrti. Ostatně on Ondřej Lipa 
povinen bude z těch jedno sto rýnských vnučce Anně rozenej 
Urbánkovej třiceti tři rýnské 20 kr, Maryně, dceře Jury Baňařa 
třiceti tři rýnské 20 kr vyplatiti, kdežto jemu Ondřejovi 
Lipovi tolikéž 33 zlr 20 kr titulo sotis pozůstati mají, však 
ta výplata ne dřívej lež až po smrti Jury Baňaře respective 
tchána opáčeného Ondřeje Lipy státi se má. S tím tehdy grunt  
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tento i s těma na něm vězícíma 48 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně obci městskej k placení podlužnýma se jemu 
Ondrovi Lipovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a pan 
Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
   Nota. Předstoupil František Lipa před ouřad městský a tu 
přednesl, že Ondřej Lipa ty dle zápisu domovního jeho manželce 
Maryně patřící 33 zlr 20 kr jí náležitě odpočítal a tím samým 
vícej nic za ním k pohledávání nemá. 
   Sig[num] v Strážnici 28. Februarii [1]789. Karel Svoboda. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Rosmarinkschen 
Waisengelder, welche hier primo loco versichert werden. 
   De sess[ione] 28e Febr[uarii] [1]807. Prat. 
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             f 871a 
88 Grunth Daniele Mazánka 
 
   Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch červených 
purgkrechtních v listu 211 a 214 ten Daniel vejš psaný koupil 
jest grunth svůj za summu 170 R. 
   I nachází se, že jest od téhož letha [15]83 až do letha 
[15]93 vyplnil všeho 120 R. 
   Za kderýž ještě od letha [15]94 při Vánocích po 10 R 
Jírovi, Tomšovi a Lukášovi, synom Pavla Vavřincového z Bašky, 
dopláceti má 50 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Martin Kovář, Tomáš Mazánek S.R.S.N.       
 
   Letha [15]94 Daniel vejš psaný položil peněz purgkrechtních 
za grunth svůj Jírovi, Tomášovi, Lukášovi a Zu[za]ně 10 R. 
   Jakož jest ještě Zuzanně na tom gruntě spravedlnosti 10 R 
náleželo, takové peníze jest Jan Hrubec na místě té Zuzanny 
Danielovi Mazánkovi prodal. A tak ještě za týž grunth svůj 
doplatiti má 30 R, kteréž od letha [15]95 při Vánocích 
pokládati má po 7 ½ R. 
             f 871b 
   Letha [15]95 položil Daniel Mazánků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 7 ½ R. 
   Ty přijali nápadníci napřed psaní. 
   Letha [15]96 položil Daniel Mazánků za grunt nápadníkům 
napřed psaným 7 ½ R. 
   Leta [15]97 položil Daniel Mazánků za grunt nápadníkům 
napřed psaným 7 ½ R. 
   Leta 1598 položil Daniel Mazánků za grunt svůj nápadníkům 
ut s[upr]a ostat[ní] 7 ½ R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Mazánek prodal podsedek svůj zaplacenej Martinovi Stejrovskýmu 
za summu 110 R. Závdanku jemu dal 34 R, ostatek platiti má od 
letha 1613 po 8 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení, opravu a placení i povinnosti J.M. 
Páně Jiřík Karásek, Jirkl Krejčí S.R.S.N. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Sterouzský za grunt Danielovi Mazánkovi 8 R. 
   Jakož náleželo Danielovi Mazánkovému na gruntě výš psaným 
summy področní 68 R, ty jest prodal Martinovi Sterouskýmu za 
hotových 23 R. A tak týž Martin Sterouský má týž grunt zouplna 
zaplacený. 
   Tento grunt zaplacený. 
 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Martina  
Sterouského Martin Kohout miškéř pojal sobě po neboštíkovi 
zůstalou vdovu za manželku, po kteréž jemu tento podsedek 
(poněvadž po neboštíkovi dotčeném Martinovi Steruzském žádných 
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sirotků nezůstalo) připadl. A tak Martin Kohout má týž 
podsedek zouplna zaplacený a jest jemu odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jiřík Landkočí a Lukáš Mečíř S.R.S,a N. 
                f 872a 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Martin 
Kohout miškéř majíc ten podsedek zouplna zaplacený prodal jej 
Janovi Valgáškovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při Vánocích podle odkazu a zadání téhož Martina 
Kohouta na kostel strážnický po 1 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Martin Frank a Tobiáš Radmilli  
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan 
Valgášek ušel z toho grunthu pryč a pan purgmistr a ouřad 
města Strážnice prodali jej Jiříkovi Bykovskému s povolením 
p[ana] Thobiáše Purgkábka, na ten čas náměstka vrchnosti, za 
summu 100 R bez závdanku, platiti jej má počnouc letha 1631 
při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jakub Řehořů, Melichar Bohuslavský, Bartek Fryštacký a 
Martin Mléčko S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jiřík Bykovský 
položil za gr[unt] na kostel strážnicský 1 R a k obci města 
Strážnice na vydělané peníze 1 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Na kostel strážnicský placením po 1 R summy 39 R. 
   A k obci města Strážnice na vydělané peníze summy 59 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Bykovský 
položil za grunt na kostel strážnicský 1 R a obci města 
Strážnice tolikéž 1 R. 
             f 872b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho a z povolením slovoutného pana Martina Jankhy, toho času 
ouředníka na Stráž[nici], po odjití Jiříka Bykovského a aby do 
konce k spuštění nepřišel prodali ho Pavlovi Čejkovi za summu 
100 R bez závdanku, placení poročně po 4 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gr[untu], povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně a obecní Matěj Nyc a Václav Svoboda SRSaN. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Pavel Čejka 
ročních peněz k obci městské, ten purgkmistr ut s[upr]a přijal  
1 R. 
       [Pustý] 
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   Letha Páně 1658 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož ten grunt mnoho leth 
a to holé místo zůstávalo, aby vystaven býti mohl, puštěn jest 
od J.M.P. Ondřejovi Čechovi za 50 zl mor[avských] bez 
závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za 
svobodný [a] volný. 
   Rukojmě za vystavení a cís[ařských], pan[ských] i obecních 
povinností zbejvání S.R.S.N. Jiřík Slušický a Ondřej Železo 
dne a leta ut s[upra]. 
   Nápadníci: 
   Kostel strážnický 25 zlm. 
   Obec strážnická 25 zlm. 
             f 873a 
   Letha Páně 1702 dne 7. April[is] za purgmist[ra] p[ana] 
Jana Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož po smrti 
neb[ožtíka] Ondřeje Čecha ten gr[unt] ut s[upra], který on 
z holého místa vystavil, mnoho let bez hospodáře zůstával, ale 
protože na něm 26 zlr 52 kr contribučního reštu po něm na tom 
gr[untu] zůstalo, žádný se ho podjíti v tom reště, poněvadž za 
to nestál, nešel, kterého však potom Frantz Vogler se zaujal a 
ten rešt všechen k zaplacení na sebe přijal, na který také 
ihned 13 zlr 26 kr hotových položil. Poněvadž ale ten grunt a 
to stavení v tom reště nikoliv nestojí, pročež aby rešt 
k zaplacení a grunt k zvelebení přijíti mohl, dává se 
polhocení nadepsanému Frantzovi Voglovi na 3 leta a z těch  
25 zlm, které k obci na tom domě náleží, 12 zlm se upúští a za 
zaplacené vypisují. A tak se jemu ten gr[unt] v tej summě jako 
jej předek jeho připsaný měl připisuje, totiž 50 zlm, 
             f 873b 
těch pak  26 zlr 52 kr místo závdanku se vypisuje za zaplacené 
k budúcí jeho praetensi a on na domě ještě platiti povinen 
bude na kostel 25 zlm, k obci 13 zlm ročně po 1 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě p[an] Lorentz Fabrici a Elis Gregr. 
 
   Letha Páně 1703 dne 7. Maii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních téhož leta Frantz Vogler nemohouc na 
tom gr[untu] ut supra pro veliké teškosti délejíc zůstávati, 
pustil jej zasej Janovi Urbánkovi za túž summu, jak jej sám 
sobě odevzdaný měl, totiž za 50 zlm. Závdanku položil 26 zlr 
52 kr Frantzovi Čejkovi, totiž co on reštu vyplatil 18 zlr  
56 kr a do contribučního restu 7 zlr 56 kr, po zvelebení pak 
gr[untu] a lepšejší vyplacení reštů lhota se na 2 leta od 
datum zápisu tohoto dává, 
             f 874a 
po vyjití pak lhoty ostatní summu bude povinen platit na 
kostel strážnický 25 zlm, k obci stráž[nické] 13 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení Jan Čejka a p[an] 
Jiř[ík] Peldřimovský SRSN. 
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   Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce Jan Urbánek z gruntu ut 
supra na kostel strážnický 25 zlm na letha spláceti, na takovú 
summu pokládá 1 zlm a z tej summy, co obci městskej patří, 
totiž 13 zlm, púští se jemu, že ten spolu z jinými na ruinu 
vyšel, 4 zlm 10 gr, ostatní bude povinen platiti jak nahoře na 
kostel stráž[nický] 24 zlm, obci měst[ské] 8 zlm 20 gr. 
             f 874b 
Sub Nro 43 
Přípis Pavlovi Urbánkovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 20. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil Pavel Urbánek, 
vlasní otec nahoře psaného Pavla Urbánka, do domu radního a 
ohlásil, kterak on dům na předměstí ležící vedle Jury Baňařa 
svému synovi Pavlovi odevzdává, nemajíce on otec takový právně 
sobě připsaný. Pročeš se jemu synovi Pavlovi spolu i s těma 
farnímu kostelu p[e]r 24 zlm a obci mněstské p[e]r 8 zlm 20 gr 
alb za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování grundtu a placení 
vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a 
p[an] Joseph Horný. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob deisem Hause haften 80 fr der Stadt 
Straßnitzer Gemeindkasse, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   Straßnitz den 2. Dezember [1]796. F. Svoboda, Kanzelist. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 58 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 80 fr baar bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sessione 26e Martii 1803. Prat. 
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             f 881a 
89 Grunth Jíry Ječménka kováře 
 
   Ten nadepsaný Jíra přiženíce se k Lidě, pozůstalej vdově po 
nebožt[íku] Martinovi Náhlém, má jej zouplna a docela 
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej. 
 
   Letha Páně 1647 za purgkmistra Lorenc Peypoldta a 
spoluradních jeho pojmouce Pavel Brodský sobě pozůstalou vdovu 
po neb[ožtíku] Pavlovi Fejfarovi téhož grunthu se ujal, 
kterýžto grunth majíce předkové jeho zaplacený, jemu tímž 
spůsobem za zaplacený, volný a svobodný jest připsán. 
   Rukojmě za opravu grunthu a všelijaké povinnosti J.H.M. i 
obci Jiřík Přerovský mydlář, Václav Svoboda kolář S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1651 dne 31. Octobris, to jest v vigilie Všech 
milých Božích svatých, za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Brodský majíc nadepsaný grunth zouplna 
a docela zaplacený, takový prodal z jednou štěpnicí u Holých 
břehů slove Španhielovská Janovi Prokšovi z Polnej za summu 
150 R. Závdanku dal jemu při odevzdání grunthu 15 R, ostatek 
summy platiti má každoročně počna roku 1652 při Vánocích po  
6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obci Lorenc Peypoldt a Řehoř Líbal S.R.S.a N.R. 
             f 881b 
   Leta 1658 za purgkmistra Jiříka Prašťka vypisuje se Janovi 
Prokšovi na gruntě ut supra, co tak za Pavla Brodského roku 
1651 contibuti doplatil, totiž 2 R. 
   Tak jakož ještě na gruntě ut supra Jan Prokšů 133 R Pavlovi 
Brodskému področně dopláceti povinen byl, prohlédajíc na to 
Pavel Brodský, že jmenovaný Jan Prokšů v ten nešťastný oheň 
k velikej škodě přišel, z svej dobrovolnej vůle témuž Janovi 
Prokšovi polovic z nadepsanej summy, to jest 66 R 15 gr, 
upustil, ostatních pak 66 R 15 gr každoročně po vyjití tří 
leth po 3 R splacovati jmá a povinen bude. 
   Stalo se u přítomnosti Řehoře Líbala, jakožto vyslaného a 
dožádaného od Pavla Brodského, a za purgkmistra téhož letha a 
dne ut supra. 
 
   Leta Páně 1656 dne 24. Martii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni po 
smrti Jana Prokše prodali sou tento grunt s jednou štěpničkou 
u Holých břehů Petrovi Hrdličkovi za summu 135 zlm. Závdanku 
má dáti 15 zlm, ihned 10 zlm a o s[vatém] Václavě 5 zlm, 
ostatek summy platiti má každoročně po 5 zlm až do vyplacení. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Fijala a Jan Tesařů S.R.S.a Ne. 
   Takový závdanek Petr Bednář ihned 10 R položil, takové 
Mariana, pozůstalá vdova po Janovi Prokšovi, když něco 
contr[ibuci] z toho spravila, přijala k rukám svým. 
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             f 882a 
   Letha Páně 1656 dne 15. Decembris Petr Hrdlička položil 
ostatek závdanku 5 R. 
   Z toho závdanku vydáno Jiříkovi Kopřivnickému na porážku 
reštu solného a do počtu jeho purgkmistrovského patřícího a od 
neb[ožtíka] Jana Prokše povinného 3 zlr a vdova po témž 
neb[ožtíku] Janovi Prokšovi přijala 2 zlr 50 kr. 
   Letha Páně 1662 dne 13. Janua[rii] Petr Hrdlička položil za 
gr[unt] svůj, kteréž vdova po nebo[žtíku] Janovi Prokšovi 
k sobě přijala 1 ½ R. 
   Item porazí se do solního reštu do počtu purgkmistrovského 
Jiříka Kopřivnického a od Jana Pokše Polenského povinného 1 R 
18 gr, činí v jedné summě 3 R 3 gr. 
 
   Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Petr Hrdlička koupil na 
tom gruntě od pozůstalý vdovy Mandaleny po nebo[žtíku] Pavlovi 
Brodském 66 zlm 15 gr za summu hotových 5 zl mor[avských] a za 
1 mě[řici] a 1 čt[vrt] pšenice, kteréž k rukám svým přijala. 
   Item Petr Hrdlička položil za grunt svůj Marijaně, 
pozůstalý vdově po nebo[žtíku] Janovi Prokšovi, kteréž k rukám 
svým přijala 3 zlm. 
   Letha Páně 1672 dne 29. Martii tak jakož Petr Hrdlička 
v roku 1664 dne 23. Octobris za purgkmistrovství Lorentze 
Zajíčka do důchodův J.V.H.Mti na rešt Jana Prokše 12 zlr 10 kr 
zaplatil, takové peníze jemu za vyplacené se jemu vypisují na 
gruntě jeho 10 zlm 17 gr 3 den. 
             f 882b 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Petr Hrdlička 
s manželkou svou grunt ut s[upra] docela zaplacený a v ničem 
nezávadný měl, ačkoliv kolik dítek pozůstalo po nich, však 
souc oni jinším mohovitým statkem vyděleni, matka j[ej]ich na 
smrtedlném posteli kšaftem pořádným odporučila jest týž grunt 
za 100 zlm samému Pavlovi synu vlastní[mu], aby žádný 
z bratrův jeho víc na tomž gruntě pohledávati neměl a nemá. 
Kterýžto jemu za svobodný a zaplacený se odvádí a připisuje. 
   Rukojmě za povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. 
Tomáš Svoboda a Hans John dne a leta ut s[upra]. 
   Solutum. 
 
   Grunt tento k domu radnímu potažen, ku kterémužto pusté 
místo následujícícho gruntu od Jeho Milost Pána přikúpeno. 
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             f 891a 
90 Grunth pana Bředslavského 
 
   Ten grunth jest zaplacenej a od dávných leth svobodnej. 
 
   To místo pusté prodáno od JM Pána pana Kašpara Melichara 
z Žerotína, pána na Strážnici, obci předměstské, aby sobě dům 
radní na tom místě vystavili, za 70 R peněz hotových. 
   A tak ten grunt mají zouplna a docela zaplacený. 
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             f 901a 
91 Grunth Jakuba Koláře 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 198 nadepsaný Jakub Kolářů koupil podsedek 
svůj od Davida Labry za summu 100 R. 
   Na kderýž jest závdanku do letha [15]90 a peněz 
purgkrechtních položil 26 R a tak ještě dopláceti zůstává od 
letha [15]91 74 R. Ty má pokládati při Vánocích po 6 R. 
   Ta summa všecka náleží obci předměstskej strážnickej. 
   Rukojmě Ondra Slanina, Martin Náhlý a Jíra Foltýnů 
S.R.S.A.N.  
 
   Letha [15]94 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   Ty obec předměstská na peníze skoupené přijala. 
   Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 3 R.  
   Letha [15]95 položil Jakub Kolář za grunth peněz 
purgkrechtních obci předměstské 6 R.  
   Letha [15]96 položil Jakub Kolář za grunt peněz 
purgkrechtních obci předměstské 6 R. 
   Leta [15]97 položil Jakub Kolář za grunt peněz 
purgkrechtních obci předměstské 6 R. 
   Leta 1598 položil Jakuob Kolář za grunt svůj obci 
předměstskej 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jakub Kolář za grunt svůj obci předměstské 6 R.         f 901b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jakub Kolář obci předměstské 6 R 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Kolář obci předměstské za rok 1601 zadržalých 
6 R. 
   Téhož letha položil Jakub Koláč obci předměstské za rok 
1602 zadržalých 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Kolář obci předměstské 6 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Černíkovský jsouce zmocněný od Jakuba Koláře prodal podsedek 
ut s[upr]a Jindřichovi Fluršicovi za summu 60 R. Závdanku dal 
Jakubovi koláři 4 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Černikovský a Jakub Měchura S.R.S.A N. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali týž ut sup[ra] podsedek, kterýž byl pustý 
a z něhož Jiřík Fluršic ušel, Janovi Klikavskýmu za summu  
61 R. Závdanku dal 5 R, přijal je Matěj Kohout za dluh svůj, 
placení od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Matěj Kohout, Jakub Bakovský S.R.S.a N. 
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   Na tom gruntě náleží: 
   Obci předměstské peněz 9 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Koláře 47 R. 
  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan 
Klikavský prodal podsedek svůj Janovi Ďuličkovi za summu 92 R. 
Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1611 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Hellebrant, Jakub Bakovský S.R.S.N. 
             f 902a 
   Letha 1611 za předního konšela simeona Vítkového položil 
Jan Ďulička za g[runt] 2 R. 
   Přijala je obec předměstská. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička 
prodal podsedek ut s[upr]a Honsovi Kotlářovi za summu 92 R. 
Závdanku jemu vyplnil 22 R, ostatek platiti má od letha 1612 
po 4 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Blažej 
Sedlář, Jíra Kovář jináč Tesař. 
   Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položil Honz 
Kotlář obci předměstské za gr[unt] 4 R. 
   S toho dáno obci předměstské 2 R. 
   Janovi Klikavskýmu vydělanejch a že jest na placení 
povejšil 2 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Klikavskýmu peněz 
vydělaných, kteréž jemu rok po roku po 2 R vycházeti mají, 
summy 14 R, takové peníze Jan Klikavský Jakubovi Bakovský[mu] 
za dluh svůj za náčení kovářské od něho koupené odvedl. Stalo 
se u přítomnosti obou stran.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Hons 
Kotlář za grunt 4 R. 
   S toho dáno obci předměstské 2 R. 
   A Jakubovi Bakovskýmu odkázaných za dluh 2 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Kotlář za g[runt] svůj peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 2 R. 
   A Jakubovi Bakovskému 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Honz Kotlář 
položil za grunth svůj 4 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 1 R posledních peněz. 
   A Jakubovi Bakovskému 2 R. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Koláře Jírovi, Bětě a Anně 
každému po 10 gr, totiž 1 R. 
             f 902b 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového sirotci 
svrchu psaní přihlásili se z společného snešení, že tu všecknu 
spravedlnost, což jim koli náleží, totiž 46 R, prodávají 
starším předměstským strážnicským, za kterouž jim na místě vší  
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obce dáno hotových 9 R 29 gr. A ty peníze přijavše již tu nic 
nemají. Stalo se při posudku za rok 1615 držaném 15. Februarii 
1616. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kotlář 
položil za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Z těch dáno obci předměstské 2 R. 
   A Jakubovi Bakovskému 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Kotlář položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 2 R 
   A Jakubovi Bakovskému dáno 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mandalena, 
zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Kotláři, položila za 
gr[unt] 4 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 2 R. 
   A Jakubovi Bakovskému dáno 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka Magni, hraběte 
na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Matoušovi 
Fraňkovi provazníku za summu 65 R bez závdanku, placení po 
vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický, David Drešer, 
Jiřík Lyska a Mikuláš Zářecký S.R.S.a N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mates Frankh 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Mates Frankh 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz k obci městské, které 
purgkmistr ut s[upr]a přijal 1 R. 
             f 903a 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřítí Matouše Franka provazníka Matouš 
Pavlíčků pojmouc sobě pozůstalou vdovu za manželku nahoře 
dotčený grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Frankh měl, 
ujal, totiž v 65 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Martin Jakubovský S.R.S.a N.R. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Matoušovi Pavlíčkovému 
podobně jako jiným vyhořelým sousedům se polovici upouští, 
totižto 32 R 15 gr. 
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   Letha Páně 1666 dne 16. Februarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matúš Pavlíčků majíce 
grunt na předměstí, takový prodal Tomášovi Kaštanovi a majíc 
na tomž gruntě 32 R 15 gr vyhořením na summě prodajné sražené, 
tehdy jemu těch 32 R 15 gr svrchu obmezených jemu odpouští, 
kteréž ostatní peníze Tomáš Kaštan bude povinen spláceti tomu, 
komuž v rejstřích se vynaleznouc patřiti bude, za kteréžto 
peníze 2 zl mor[avských] Tomáš Kaštan závdanku položil, kteréž 
peníze Matúš Pavlíčků k rukám svým přijal. Odevzdává se jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké Michal 
Regali, Matúš Pavlíčků S.R.S.a N. anno [et] die ut s[upra].    
   Platiti k obci po 2 zlm. 
 
   Letha Páně 1674 dne 14. Martii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Tomáš Kaštan s povolením JVHMti 
maje grunt ut supra sobě odevzdaný, týž grunt zase 
             f 903b 
jest prodal Jiříkovi Boreckýmu v summě, tak jak sám jest jeho 
ujal, totiž 65 zlm, závdanku položil při odevzdávce 2 zlm. 
Kterýžto grunt témuž Jiříkovi Boreckýmu za svobodný k užívání 
se odevzdává, placením ročně při držaných posudcích k obci 
městské po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní Franc Čejka a Martin Pšovský S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1710 d[ne] 29. Novembris za purgmistra pana 
Karla Kayzera a spoluradních tohož času Dorotha Pidliška 
majíce grunt hnedt z fundamentu (který jen pusté místo 
zůstávalo) vystavený v summě 63 zlm, který až posavad sobě 
připsaného neměla, poněvadž jejího muže Jana Pidlicha v tejto 
nešťastnej rebelantskej vojně rebelanti zabili, takový prodala 
Matějovi Najmonovi za summu prodajnú 63 zlm. Závdanku položil 
11 zlr, kteréžto jen za vystavení se počítají, ostatní summu 
při každých posudcích 
             f 904a 
ročně k obci města Strážnice po 2 zlm. Odevzdává se jemu za 
volný a k užívání svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Jozef Hůlka a pan Pfilip Černý S.R.S.V.a N. Stalo 
se u přítomnosti obouch stran dne a leha ut supra. 
 
   Letha Páně 1745 dne 10. Martii za purgkmistra opatrného 
pana Eliáše Grögra a jinších spoluradních toho času Johanes 
Haubtfogl před purgkmistrovským právem kšaft nebo[žtíka] svého 
zedě Matěje Neujmona jest produciroval, že nebo[žtík] Matěj 
Najman jeho dceři Dorotě a manželce Johanesa Haubtfogla dům ut 
supra před jinšíma syny jest odporučil. V tom taky kšaftu 
stojí, že manželce své Alžbětě z toho domu nebo kdyby u nich  
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zůstati a bydleti nemohla až do smrti a mezi lidi se obživiti 
jíti musela, aby jí 10 zlr za ten vejminek dal anebo aby 
takový 10 zlr na pohřeb zůstaly, 
             f 904b 
ona ale Alžběta takovej slavnej pohřeb chtíti nechce, než 
jenom 5 zlr na pohřeb sobě zanechává. Johanes Haubtfogl ale 
jesli by do nemoci padnouti měla a u něho pozůstávala, že jí 
takovejch 5 zlr složiti a druhejch 5 zlr na pohřeb zanechati 
chce anebo kdyby u něho dokonce zůstati nechtěla anebo 
nemohla, taky celejch 10 zlr složiti připovídá. S tou domluvou 
žádal pana purgkmistra a spoluradních, aby takový grund jemu 
se připsal. Na jeho žádost a s tou vejminkou takový grunt se 
jemu připisuje a za dědičný i jeho manželce Dorotě se 
odevzdává i s těma verunkovýma penězi ut supra. 
   Za rukojmě spravování gruntu toho a všechny jak královský, 
tak taky panský i obecní dánky vyplacení pana Jozefa Heisika a 
pana Jozefa Fojta spouradních dožádal. Stalo se anno et die ut 
supra. 
             f 805a 
Přípis Jiřího Hauptfogla 
 
   Leta Páně 1777 dne 17ho měsíce února za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Haubtfogl, grunt ut 
supra po neb[ožtku] otci svém Matějovi Najmonovi společně 
s manželem svým dědičně připsaný, takový nyní jsouce jí 
jakožto vdově obtížno jej opravovati a z něho všeliké onera 
zbývati, synovi svému Jiříkovi Haubtfogl v summě jedno sto a 
třicet rýnských na tento následující spůsob odevzdává, aby on 
Jiří Haubtfogl předně ty na pohřeb neb[ožtíka] otce svého 
vynaložené pohřební outraty p[e]r 10 zlr, pak namísto 
vinohradu, poněvadž v díly po otcovi žádného nedostal, 30 zlr, 
spolu ale 40 zlr sobě porazil, s ostatních ale pozůstávajících 
90 zlr matce Dorotě respective vdově 30 zlr, bratrovi svému 
Antonínovi 30 zlr, spolu 60 zlr vyplatil a pro sebe podobný 
díl p[e]r 30 zlr zanechal, ostatně ale ji matku v domě tom až 
do smrti v zadní světnice v svobodném bydlení držeti. Podle 
toho připisuje se jmenovanému Jiříkovi Haubtfoglovi týž grunt 
i s těma na něm pozůstávajícíma verung[ovými] penězi p[e]r  
52 zlm k splacení po 2 zlm ročně k obci městskej za jeho 
vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Králík a pan 
Jozef Horný S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti matky Doroty i 
bratra jeho Antonína. 
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             f 911a 
82 Grunth Jíry Foltýnova 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 33 nadepsaný Jíra Foltýnů koupil podsedek 
svuoj od Jana Metelky za summu 150 R. 
   Na to vyplnil až do letha [15]94 závdanku a peněz 
purgkrechtních 72 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
nadepsaný Jíra dopláceti má po 8 R summy 78 R. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item Janovi Korečkovi po manželce jeho 2 R. Ty jemu letha 
[15]95 při Vánocích doplniti mají. 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Metelky náleží 76 R. Ty 
mají od letha [15]95 při Vánocích jíti po 6 R a potomně od 
letha [15]96 rok po roku při Vánocích pořadně po 8 R. 
   Rukojmě Dobiáš Strejčků a Martin Foltýnů, jiní zemřeli 
S.R.S.A.N. 
   Za ten grunth se teprva od letha [15]95 pokládati má. 
             f 911b 
   Letha 1595 položil Jíra Foltýn za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 8 R. 
   Z toho dáno Janovi Korečkovi do Hradiště po manželce jeho  
2 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Foltýnů za grunt peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Foltýnů za grunt peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Foltýnů za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jana Metelky 8 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Foltýnů za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Metelky 8 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Foltýnů na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky za grunt 8 R. 
   Jíra Foltýnů prodal pro potřebu svou na týmto svém gruntě 
obci předměstské summy 100 R za hotových 32 R, platiti má, 
když s[irotci] n[ebožtíka] Jana Metelky se doplatí, po 8 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Foltýnů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 
4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Foltýnů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Metelky i za lonský rok 12 R. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jíra Foltýnů prodal 
grunt ut s[upr]a Janovi Vnučkovi za summu 200 R. Závdanku jemu 
dal 28 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 10 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Kašhuba, Tomáš Pavlů, Staněk Bednář a Jan 
Tomášů S.R.S.A N. 
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   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky předních peněz 14 R po 
8 R. 
   Obci předměstské 100 R. 
   Jírovi Foltýnovýmu 58 R po 2 R. 
             f 912a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Vnuček za g[runt] na s[irotky[ n[ebožtíka] Jana Metelky 8 R. 
   Též položil obci předměstské 2 R. Nenáležely jim, přijal je 
Martin Foltýnů, neb na placení o dva zlatý povýšil. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vnuček 
prodal grunt ut s[upr]a Blažkovi Kunčickýmu za summu 173 R. 
Závdanku jemu dal 11 R a ostatek, což na tom gruntě týž Jan 
Vnuček zaplaceného měl, totiž 27 R, ty jest Blažkovi ut 
s[upr]a pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Noha a Jíra Černíkovský RSN. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek 
Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Blažek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 
6 R. 
   Z toho dáno těmž sirot[kům] Metelkovým ostatních peněz 3 R. 
   A obci předměstské prvních peněz položeno 3 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Kunčický za gr[unt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Kunčický za gr[unt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek 
Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek 
Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Blažek 
Kunčicský položil za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej 
Kunčicský položil za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej 
Kunčický položil za grunt obci předměstské 6 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej 
Kunčický položil za g[runt] obci předměstské 6 R. 
 
        Pustý 
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             f 912b 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán 
jest ten grunth Thobiášovi Žvavému z Buchlovic za summu 150 R 
bez závdanku, platiti jej má každoročně po 6 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Vácslav Bystřický, Pavel Černý  
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Thobiáš Žvavý 
položil za gr[unt] obci městské 5 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Thobiáš Žvavý 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thobiáš Žvavý 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jiříkovi Mayerovi za summu  
150 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 18 R a což Thobiáš na 
tom gr[untě] vyplatil, totiž 12 R 15 gr, ty jest Jiříkovi 
pustil, ostatek summy platiti má každoročně po 6 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Alexandr Smolínský a Mates Frankh 
S.R.S.a N. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Mayer 
položil ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
             f 913a 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jiřík Mayer  
položil ročních peněz gruntovních k obci městské 2 R. 
 
   Letha 1647 po zemřetí Jiříka Mayera barveníka Hans Nauman, 
barveník von Teutsche Neue Khiertz, z Německej Cerekvi, 
pojmouce sobě vdovu pozůstalou po neb[ožtíku] ut s[upra], ujal 
sobě ten grunt v tej summě jakž nahoře. Kterýž jest jemu 
připsán za volný a svobodný. 
   Stalo se ut s[upra] za purgkmistra Lorence Peypolta. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Hans Neuman položil za grunt svůj k obci 
městské 3 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a radních toho roku jakož Jan Nejmon také 
nenadálým ohněm vyhořel a ještě na svém gruntě mimo to, co 
předek manžel manželky jeho vyplatil, 127 R dopláceti měl, 
jemu jako jinším vyhořelým lidem podle poručení vrchnosti se 
upouští polovici, totižto 63 R 15 gr. 
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             f 913b 
   Letha Páně 1662 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho pan purgmistr a páni prodali ten grunt po 
Janovi Nejmonovi, kterýž tak z dopuštění Božího rozumu pozbyl, 
Janovi Tržicovi za summu 150 zlm. Závdanku má dáti o příštím 
jarmarku 6 zlm, do příštích Vánoc bohdá napřesrok má položiti 
peněz ročních 2 zlm, ostatek summy rok po roku platiti má až 
do vyplnění summy po 4 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti panské 
i obecní Jan Sušický a Matěj Veintsler S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1672 dne 29. Aprilis za purgmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Jan Holásek po 
smrti po smrti otce manželky jeho ten grunt sobě ujal a co tak 
Jan Tržica na témž gruntě vyplaceného měl, totiž 6 zlm, jest 
zdědil v tom majíc po ty všechny letha takového sobě gruntu 
odevzdaného. Z té příčiny takový grunt jemu se připisuje za 
summu 150 zlm bez závdanku platíc ročně nápadníkům, totiž 
k obci městské a sirotkům Jana Neumona po 4 zlm. Odevzdán jemu 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti panské 
i obecní Šimon Vytřasil a Fridrich Brodský S.R.S.V.a N. 
   Při tomto zápisu tato pamět se činí, kterak v roku 1668 za 
purgkmistrovství Lorence Zajíčka vezouc jednu bečku vína do 
Holomouce od obce, jemu na gruntě se porazí 4 zlr. 
             f 914a 
   Item víceji za jedno vědro vína v témž roce k obci městské 
poráží se 2 zlm 2 gr 1 den, což vše purgkmistr do počtu svého 
sobě za příjem položil. 
   Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Jan Holásek platí za grunt svůj k obci městské  
4 zlm. 
   Takové týž purgkmistr v počtu svém za příjem sobě náležitě 
položil. 
 
   Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Jiřík Bohunský pojmouce 
sobě Alžbětu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Holáskovi 
za manželku, nadepsaného domu zaujal a jej přijal za summu  
150 zlm bez závdanku, placením ročně nápadníkům, totiž obci 
městské, sirotkům Jana Najmona a Jana Holáska po 4 zlm. 
Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za placení a zbývání povinností jak panských, tak i 
obecních Matěj Salcman a Jiřík Slušický S.R.S.a N. 
   Letha a dne ut s[upr]a před J[ejich] Op[atrnostmi] prodal 
jest Jakub, sirotek po n[ebožtíku] Janovi Najmonovi, svůj 
nápad vstahující se na 98 zlm nadepsanému Jiříkovi Bohunskému 
na tento spůsob, že jest jemu ihned položil hotových peněz  
4 zlr a o následujícím vinobraním má jemu sirotkovi dáti pět 
věder vína. A tak se takový nápad již opakovanému Jiříkovi  
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připisuje, totiž 98 zlm, sirotek pak Jakub jak skoro svého 
vína dostane, více nijakého práva na témž gruntě míti nemá. 
             f 914b 
   Tak jakož Jiřík Bohunský dle dobrovolné smlúvy sirotku 
Jakubovi po neb[ožtíku] Janu Najmonu za jeho nápad 4 zlr a  
5 věder vína dáti měl, vidouc že tenž Bohunský podruhé 
vyhořel, tehdy tenž sirotek upouští z své svobodné vůle a 
lásky jemu Jiříkovi z tejž smlúvy tři vědra vína. A tak jemu 
zaplatil těmi 4 zlr a dvou vědry vína jeho náležitý nápad a 
tuto se z hlavní summy vypisují za vyplacené v summě 98 zl 
mor[avských]. A tak toliko k obci dluhu zůstává dopláceti  
42 zlm a sirotkům n[ebožtíka] Jana Holáska 10 zlm. 
   Stalo se purkmistra p[ana] Václava Žarůška a s[polu] 
r[adních] dne 30. Januarii a[nn]o 1688. 
    
   Leta 1699 dne 12. Maii za purgmistra p[ana] Johanesa 
L[udvíka] Dašického Jiřík Bohunský položil za grunt ut sup[ra] 
k obci 8 rýnských, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na 
zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na 
vejplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se 12 zlm. 
   Přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
   Leta 1702 [dne] 20. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Jiřík Bohunský položil na dluh vrbovčanský k obci 
městské 2 zlm. 
             f 915a 
   Letha Páně 1708 dne 12. Decembris za purgmist[ra] p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož letha Jiřík Bohunský 
nemohouc pro sešlost věku svého gruntu ut s[upra] držeti, jej 
opravovati a povinnosti zbývati, takový pustil zeti svému 
Jakubovi Rybeckému, který se mu připisuje v summě 150 zlm a co 
na tom gruntě zaplaceného má, totiž 112 zlm, takové všechny 
témuž zeti svému za zaplacené pustil a vypsati dal na ten 
spůsob, aby Balcaru švagru svému nic splacovat povinen nebyl. 
Kdežto pro tu příčinu nadepsaný Jiřík Bohunský téhož Balcara 
syna svého dílu na tomto gr[untu] zbavil a to tuto tak opsati 
žádal a kázal, že často dotčený Balcar skrze svůj svévolný a 
marnotratný život mnoho závady učinil, na vojnu svévolně vzal, 
skutku nepořádného krádežlivého se dopustil, v šenku 
z ožhralství syna Křepkového porúbal, kdežto na výplatu 
z vojny  25 zlr, na spokojení krádeže 14 zlr, porúbanému 
Křepkovi 4 zlr a 1 h[ony] roli za něho se dalo, z kteréžto 
příčiny že víc promrhal, nežli by 
             f 915b 
jemu na tomto gr[untu] patřilo a jinší mnohé příčiny, jako i 
tu nevážnost, že otce svého bíti se strojil a nectně se 
choval, praetensi na tomto domě otec jeho zbavil a samému 
toliko toliko zeti svému vepsati dal, však na tento spůsob, 
aby do smrti svej v témž domě při zeti místo měl. A poněvadž 
p[an] Philip Černý švagr jeho při tom gr[untu] stodolu novou  
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na svůj náklad vystaviti dal, protož se společně domluvili, 
aby on p[an] Philip i potomci jeho v teji stodole, pokud 
z téhož jeho nákladu státi bude, místo k mlácení svého obilí 
míti mohl, což nadepsaný Jakub splniti slíbil. Naprotiv čemuž 
jemu nadepsaný p[an] Philip díl svůj, který na tom domě 
manželce jeho patří, totiž 10 zlr, jemu za zaplacené pustil a 
tak on Jakub 122 zlm zaplaceného míti bude, ostatní 28 zlm 
platiti bude k obci městskej po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení p[an] Philip Černý a 
p[an] Jan Hlubocký SRSVN. 
             f 916a 
   Leta Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Karla Kaysera a spoluradních toho času Jakub Rybecký majíce 
z gruntu ut supra ještě obci městskej spláceti 28 zlm, 
z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, 
upúští se jemu třetí díl, totiž 9 zlm 10 gr. A k tomu hnedt 
ten den pokládá při držaných posudcích 1 zlm, ostatní summu, 
totiž 16 zlm, bude platiti ut supra. 
 
Přípis domu Jiříka Rybeckého 
 
   Letha Páně 1750 dne 3. Janua[rii] za purgkmistra p[ana] 
Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jiřík Rybecký před 
počestný ouřad městský předstoupil a tou kšaft aneb testament 
svýho otce Jacuba Rybeckého in originali proukázal, dle 
kterého Jiříkovi Rybeckému dům ze všemi věci hřebíkem přibité 
otec jeho Jacub Rybecký odporučil. Pročeš se jmenovitý dům 
Jiříkovi 
             f 916b 
Rybeckému za jeho vlastní, volný a dědičný s těma na něm 
podlužnýma 16 zlm verunkovýma penězi zde připisuje a 
odevzdává. 
   Za opravu domu a splacení jak cís[ařských], tak panských a 
městských povinností rukojníci p[an] Joseph Duray a p[an] Jann 
Mikulka. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Anně, vdově po Jiříkovi Rybeckém, jí dle kšaftu 
odporučeného domu sub Nro 46 
 
   Leta Páně 1771 dne 29. Novembris za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
nahoře psaná Anna ovdovělá Rybecká a slušně žádala, aby jí ten 
[po] svým neb[ožtíku] manželovi Jiříkovi Rybeckým dle 
učiněného a v moc právní zrostlého kšaftu odporučený dům 
právně připsán byl. Na kteroušto 
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             f 917a 
slušnou žádost a pořadnost mněstských práv, pak zřízení Jejich 
Jasnosti Cís[ařské] a Král[ovské] se jí Anně za její volný a 
vlastní spolu i s tím na domě od starodávna majícím právem a 
podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností pan 
Johanes Weiner a pan Vencl Lánský. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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             f 921a 
93 Grunth Tomáše Krmelínského 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 64 nadepsaný Tomáš Krmelínskej ujal 
podsedek svuoj po Martinovi Hrubcový[m] předku svým i s jedním 
vinohradem v hoře Mrhoních v 150 R. 
   Na to jest mimo sražení dílu Lidy manželky 56 R 20 gr do 
letha [15]93 peněz purgkrechtních a skoupených vyplnil 45 R  
20 gr. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při 
Vánocích po 4 R summy 47 R 20 gr. 
   Ty náleží Tomášovi, sirot[ku] po ne[božtíku] Martinovi 
Hrubcovýmu zůstalým. 
  Rukojmě Jan Hrubců, Jíra Foltýnů a Jakub Kučera kovář 
S.R.S.A.N.      
     
   Letha 1594 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Letha 1595 položil položil Tomáš za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Letha [15]96 položil Tomáš za grunth svůj 4 R. 
   Leta [15]97 položil Tomáš Krmelínský za grunt svůj 4 R. 
   Leta 1598 položil Tomáš Krmelínský za grunt svůj s[irotku] 
n[ebožtíka] Martina Hrubcových 4 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tomáš Krmelínský za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Martina 
Hrubcových 4 R. 
             f 921b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Tomáš 
Krmelínský prodal podsedek svůj Urbanovi Kováři za summu 65 R 
hotových, kteréž od něho týž Tomáš za ten podsedek přijal. A 
jakž se ještě zůstává za ten podsedek doplatiti 23 R 20 gr, ty 
jest povinen Tomáš Krmelínský po rocích dopláceti na místě 
Urbanovým, placením při Vánocích od leta 1600 po 4 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za doplacení vejš psané summy Urban Kovář, Janek 
Krmelínský S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Tomáš Krmelínský na místě Urbanovým na s[irotka] n[ebožtíka] 
Martina Hrubcového 4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tomáš Krmelínský na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Hrubce 4 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a podle rozdílu 
statku n[ebožtíka] Urbana Kováře Řehoř Všetečka podsedek 
s náčením kovářským koupil za summu 150 R, z toho sobě srazil 
dílu Kateřiny manželky své 59 R 15 gr a s[irotku] n[ebožtíka] 
Martina Kováře položil 4 R. A tak zůstává za něj dopláceti od 
letha 1602 86 R 15 gr, placením po 8 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě Jan Pohanka, Jakub Kolář S.R.S.N., podle nich 
přislíbili Ozvald Krejčí, Matouš Kovář. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Řehoř Všetečka za grunt 8 R. 
   Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 4 R a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Řehoř 
Všetečka za g[runt] 8 R. 
   Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 4 R a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 4 R. 
   Letha 1607 za předního konšela Pavla Macháčkového přijato 
z statku n[ebožtíka] Thomáše Krmelínského, což týž Thomáš za 
tento grunt s[irotku] n[ebožtíka] Martina Hrubcových dopláceti 
zůstával, totiž 11 R 20 gr. 
   Ty sou dány do statku téhož n[ebožtíka] Martina Hrubcových. 
             f 922a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Řehoř 
Všetečka prodal podsedek požár ut s[upr]a Janovi Faberovi za 
summu což za něj dopláceti zůstával (nebo což týž Řehoř na něm 
zaplaceného měl, to škoduje), totiž za 78 R 15 gr bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře, placením od letha 
1608 po 2 R – 27 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Kováře placením od téhož 
letha též po 2 R – 51 R 15 gr. 
   A když se s[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře 27 R vyplní, 
půjdou s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Kováře po 4 R. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 1 R 15 gr. 
   Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 1R  
15 gr. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Faber na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 1 R 7 ½ gr. 
   Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 1 R  
7 ½ gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Faber za g[runt] 4 R. 
   Z toho na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře náleží 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Faber za grunt 4 R. 
   Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber 
za grunt 4 R. 
   Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber 
za g[runt] svůj peněz 4 R. 
    toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Faber 
položil za grunth svůj peněz 4 R. 
   Zanechány ty peníze s[irotkům] svrchu psaným. 
 
        Pustý 
             f 922b 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře 
(nedopsáno). 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka z Magni, hraběte 
na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Martinovi 
Ospalíkovi za summu 53 R 15 gr bez závdanku, placení po vyjití 
tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Václav Slavík, Mikuláš Rivola jinak Kovářů S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] 
svůj peněz ročních Martin Ospalík 1 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Ospalík 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal Pavel Purgkrábek ze Skalice. 
 
   Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jeho ten grunth ut supra požár 
prodán jest Jakubovi Dostálovi za summu 53 R 15 gr bez 
závdanku, placení každoročně po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu a vystavení grunthu, placení i povinnosti 
všelijaké panské i obecní Pavel Zhýbal a Mathes Klučka SRSaNR. 
 
   Letha 1675 dne 19. Aprilis za purgkmistra Lorence Zajíčka a 
spoluradních jeho z povolením J.V.H.M. paní paní hraběnky 
z přinesené suplikaci k úřadu od vdovy, pozůstalé po 
n[ebožtíku] Jakubovi Dostálovi, nemohouc táž vdova toho gruntu 
pro svou chudobu držeti, takový grunt pustila Tomášovi 
Lublinskému bez závdanku za summu 53 zlm 15 gr, toliko se 
uvolil na místě vdovy 5 zlm pomály zpláceti, placení komu 
náležeti bude po vyjití třech let. 
   Rukojmě za povinnosti panské i obecní S.R.S.a N. Jíra 
Borecký a Adam Špens. 
             f 923a 
   Letha Páně 1692 dne 16. Maii za purgkmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho vdova pozůstalá po 
neb[ožtíku] Tomášovi Lublinském nemohouce předepsaného gruntu 
držeti a povinnosti zbývati, takový Václavovi Peškovi pouští,  
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na kterém aby povinnosti nehynuly jak J.Mti cís[ařské], tak 
panské a obecní, i taky k zvelebení lepšímu aby přišel. Pročež 
Václavovi Peškovi v nahoře psanej summě se připisuje, totiž za 
53 zlm 15 gr bez závdanku, toliko co zaplatil zasezelého na 
povinnosti 1 zlr 4 kr. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých Václav Kaštan 
S.R.S.N. 
   Letha Páně 1699 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Johanesa Dašického Václav Peška položil za g[runt] ut supra 
k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovcích 2 zlm, za které jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Letha Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Václav Peška položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují 3 zlm. 
             f 923b 
   Letha Páně 1705 dne 18. Aprilis za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních téhož letha Václav Peška nemohouc pro 
nedostatek zdraví svého více těšké práce provozovati a gr[unt] 
ut s[upra] držeti, prodal jej vd[ově] Bětě Peškovej z Hrubej 
Vrbky (která jej z dovolení p[ana] purgkrabího J.H.Mti pana 
hraběte z Kounic (titul) koupila) za summu jak jej sám měl  
53 zlm 15 gr. Závdanku jemu dala 18 zlr a to již i za těch  
6 zlm, které on vyplacené měl. Odevzdává se jí za volný a 
svobodný, placením ročně nápadníkom po 2 zlm. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan 
Dašický a p[an] Pavel Hořák S.R.S.N. 
   NB. Václav Peška sobě vymiňuje, k čemuž nadepsaná Pešková 
consentiruje, aby na 2 leta u ní v hoferství byl, však 
v svornosti. 
             f 924a 
   Letha 1706 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana Jana 
Bíteského a spoluradních téhož leta vd[ova] Pešková maje ten 
gr[unt] od Václava Pešky koupený, takový zasej z douležitých 
příčin prodala Janovi Tománkovi za túž summu, jak jej sama 
koupený měla, totiž 53 zlm 15 gr. Závdanku jí dal 23 zlr, 
ostatní peníze platit má nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan 
Hlubocký a Elis Grögr SRSVN. 
   NB. O tu výminku smlúvá se stará vd[ova] Pešková, Václavovi 
Peškovi má to hoferství vynahradit a 1 tolar položit. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Tománek 
z gruntu ut supra obci městskej na letha spláceti 23 zlm  
15 gr, 
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             f 924b 
z takovej summy se jemu že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 9 zlm 15 gr, ostatní summu od J[ejich] Opat[rností] 
p[ánů] T[ománek] skoupil za hotových 5 zlr. A tak obec 
strážnická nic víc na tomto gruntě co praetendirovati míti 
nebude, toliko Martin Ospalík má praetensi 2 zlm. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jan Tománek Martinovi 
Ospalíkovi z gruntu ut supra spláceti 2 zlm, takové jest od 
nadepsaného Martina Ospalíka skúpil za 6 másů piva, které 
tenkráte se po 2 kr más šacovalo. A tak Martin Ospalík aniž 
žádný více nic na tom gruntě praetendirovati míti nebude, 
nýbrž tenž grunt jest docela a zouplna zaplacený. Stalo se 
d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Solutum. 
             f 925a 
Sub No 47 
Přípis domu vdovy Tománkovej 
 
   Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstúpila vdova Cača po neb[ožtíku] 
Janovi Tománkovi na dům radní a nemajíce ona ani její 
neb[ožtík] manžel sobě připsaný tenž grunt ohlásila, kterak 
ona sub Nro 47 Jozefovi Pížovi za summu 160 zlr odprodala, 
nemajíce jak její nebošt[ík] manžel Jan Tománek, tak taky ona 
vdova ten grunt sobě připsaný. Pročež se jí vdově pro 
pořadnost práva dřívejtc za její vlastní a volný připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
cís[ařsko] kr[álovské], vr[chnostenské] a mněstský p[an] 
Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Jozefovi Pížovi sub Nro 47 
 
   Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstoupila do domu radního vdova 
Cača Tománková a přednesla, kterak ona ten po svým neb[ožtíku] 
manželovi zděděný 
             f 925b 
a sobě právně připsaný mající dům Jozefovi Pížovi za summu  
130 zlr odprodala. Pročeš se jemu tento grunt s tím na něm od 
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové za opravu gruntu a placení jak cís[ařsko] 
k[rálovských], vr[chnostenských] a mně[stských] povinností 
p[an] Jozef Svoboda a p[an] J[an] Karásek. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
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   Notandum. Povinnosti domovní za rok [1]771  on kupec 
platiti povinen bude, proti kterémužto placení těch povinností 
popúští kupcovi ona vdova Cača Tománková jeden vůs a bránu. 
             f 926a 
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 21. Marzii [1]789 
Přípis Jana Malíka mladého 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se jest dobrovolný a 
nezrušitedlný kup a prodej mezi Jozefem Pížou stranou jednou, 
pak Janem Malíkem mladým stranou druhou v příčině skrze 
prvního poslednímu odprodaného domu a jest následující: 
   Za první Jozef Píža odprodává od sebe a potomků jeho Janovi 
Malíkovi jeho vlastní dům na předměstí vedle vdovy Rybeckej a 
Jozefa Příkaského stojící za hotovou kupní summu tři sta 
dvanácte rejnských, id est 312 zlr, kteroužto kupní summu on 
Jan Malík k rukám prodavačovi takto odvésti se zavázal, a 
sice: dluhu p[ánů] Patrů Piaristů na sebe přijímá za 130 zlr, 
pak na hotově 182 zlm, spolu 312 zlm. Proto taky a 
   Za druhé prodavač Jozef Píža povoluje a žádá, aby ten dům 
Janovi Malíkovi mladému za jeho vlastní, volný a dědičný 
připsaný a právně odevzdaný bejti mohl. Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu tak a nejináče jest, nejenom obě stránky svejma 
vlastníma rukama se podepsaly, ale taky dvouch pánů svědků, 
však jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou 
dožádaly. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 18ho Martii [1]789. 
 
 Pavel Svoboda svědek               Jozef Píža prodavač 
 Jann Kajda svědek                  Jann Malík kupec 
     Karel Svoboda 
     gruntovního ouřadu zastavatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      218 
             f 931a 
94 Grunth Pavla Sovy 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých červených 
sirotčích v listu 109 nadepsaný Pavel koupil jest podsedek 
svůj za 55 R. 
   Nadto jest místo závdanku v dílu manželky své srazil 15 R a 
peněz purgkrechtních starším předměstský[m] i s tím, což 
zadržel, vyplnil do letha [15]93 11 R 5 gr. A tak ještě 
dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R summy 37 R. 
   Ta summa, která se ještě dopláceti má, náleží osobám níže 
psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej 2 R a mimo to jest jim zadržel do 
letha [158]93 8 R 15 gr. Ty 2 R má jim letha [15]94 doplniti. 
   A sirot[ku] ne[božtíka] Stanislava Klikavského Janovi též 
náleží 26 R 15 gr. Na to jest témuž sirot[ku] zadržel do letha 
[15]93 totižto 8 R 15 gr a ostatek platiti má tomu sirotku 
takto: letha 1594 3 R a od leha [15]95 při Vánocích po 5 R. 
 
   Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Z toho dáno na obec na peníze skoupené 2 ½ R. 
   A na si[rotka] ne[božtíka] Stanislava Klikavskýho též 
náleží a zanecháno v truhle si[rotčí] 2 R 15 gr. 
             f 931b 
   Letha 1595 položil Pavel Sova za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 5 R. 
   Z toho dáno na obec peněz skoupených 4 R. 
   A s[irotku] n[ebožtíka] Klikavského 1 R. 
   Letha [15]96 položil Pavel Sova za grunth 5 R. 
   Z toho dáno obci 4 R a tak tu více nic nemají. 
   A s[irotku] n[ebožtíka] Klikavskýho zanecháno 1 R. 
   Leta [15]97 položil Pavel Sova za grunt 4 R. 
   Leta 1598 položil Pavel Sova za grunt svůj s[irotku] 
n[ebožtíka] Klikavského 3 R, na rok položiti má 5 R. Actum za 
předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Pavel Sova za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Klikavksého 
4 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Daniele Mazánkového Pavel 
Sova prodal podsedek svůj ut s[upr]a Lorencovi Zámečníku za 
summu 55 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od 
letha 1602 po 5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdali sobě za 
volné a svobodné. 
   Rukojmě Martin Vejvoda, Jakub Kolář, Alexandr Smolínský 
S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Lorenc 
Zámečník za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Staňka Klikavského 
2 ½ R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Lorenc 
Zámečník prodal podsedek svůj Dorotě Slanince  za summu 60 R. 
Závdanku jemu dala 12 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské 
Lorenc Zámečník, Jan Žamberský, Honz Šmalcíř, Jakub Hrnčíř 
S.R.S.A N. 
             f 932a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby přijato od 
Valenty Kováře za g[runt] 5 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali podsedek ut s[upr]a pozůstalej po 
n[ebožtíku] Valentovi Kovářovi Janovi Klikavský[mu] za summu 
25 R bez závdanku. Jakož náleželo Janovi Klikavskýmu z toho 
podsedku se vyplniti, ty sobě na díl svůj poráží. A tak má 
podsedek zaplacenej. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Rukoj[mě] za spravení a opravu gruntu i povinnosti J.M. 
Páně Jakub Bakovský a Jan Ďulička S.R.S.N. 
   NB. Jakož Jan Klikavský povinen jest Jakubovi Bakovský[mu] 
za náčení kovářské od něho koupené zaplatiti 4 R, ty se 
svoluje Jan Klikavský s toho gruntu Jakubovi Bakovskýmu 
zaplatiti, placení od letha 1613 po 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Klikavský za gr[unt] Jakubovi ut s[upr]a 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Klikavský Jakubovi Bakovskýmu peněz ročních 1 R. 
 
   Jan Faber s dovolením jak J.M. Pána, tak také pana Dobiáše 
Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, odprodal kus 
humna od gruntu svého Janovi Klikavskému za summu 28 R a 
závdanku jemu dal 6 R, ostatek pak platiti má od letha 1614 po 
2 R. Odevzdáno mu takový humno u přítomnosti obú stran letha 
ut s[upr]a za volný a svobodný. 
   Jakož náleželo Janovi Faberovi na tom humně ještě dovzíti 
22 R, takový peníze jest prodal obci předměstské za hotových  
4 R 12 gr. A tak tu již Jan Faber nic více nemá. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Klikavský za humno svrchu psané obci předměstské 2 R. 
             f 932b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Klikavský prodal podsedek ut s[upr]a Vácslavovi Slavíkovi 
krejčímu za summu 160 R. Závdanku dal Janovi 27 R, platiti má 
ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i 
obecní Jan Faber a Daniel Koníček SRSN. 
   Jan Klikavský cožkoli na tom gruntě i na humně měl, to obci 
předměstské prodal podle zápisu ut s[upr]a. 
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   Téhož letha a za téhož konšela Vácslav Slavík položil za 
g[runt] prvních peněz 3 R. 
   Z toho přijal Jakub Bakovskej 1 R. 
   Obec předměstská 2 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Slavík 
položil za gr[unt] 5 R. 
   S toho vzali starší předměstští na obec 4 R. 
   A Jakub Bakovskej 1 R. 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav 
Slavík položil Jakubovi Bakovskému 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho zaprodal Václav Slavík zvrchu psaný gr[unt] Bartoňovi 
Němců za summu 160 R. Závdanku dal při odevzdávce Slavíkovi  
2 R a co na něm zaplacené měl, Němcovi polovice, totiž 18 R  
15 gr, pustil, placením při každých posudcích po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za placení, opravu gr[untu, povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Kabátů a Jíra Slavíkův, Havel Mořický a Jakub 
Kmenta SRSaN. 
       [Pustý] 
             f 933a 
   Letha Páně 1695 dne 25. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho aby obec města Stráž[nice] 
se neztenčovala a užitky jak panské, tak obecní nehynuly, 
nýbrž rozmáhaly a množily, puštěn a prodán jest ten grunt 
Tomášovi Kročkovi za summu 50 zlm. Poněvadž toliko požár a 
místo holé jest, bez závdanku, k placení ročně po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností 
rozličných z něho p[an] Mikuláš Hrdlička a p[an] Jan Dašický 
SRSVNR. Stalo se letha a dne ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Tomáš Kroček 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti  
50 zlm, 
             f 933b 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou 
uherskou rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 16 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 32 zlm 10 gr, 
bude povinen platiti na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukúpíce držitel gruntu 
ut supra Tomáš Kroček po tom nešťasném v roku 1718 stalém 
vyhoření sobě jiný grunt, ten ut supra z svej dobrovolnej vůle 
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prodal Jakubovi Mlýnkovi za hotových 12 zlr i s tím, co na něm 
Tomáš Kroček vystaveného měl. Pročež se nyní týž grunt 
připisuje Jakubovi Mlýnkovi za vlastní, s placením ostatní 
verunkovej summy, totiž 32 zlm 10 gr, při posudcích ročně po  
2 zlm. Odevzdává se jemu volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
             f 934a 
   Letha Páně 1748 dne 23. Martii za purgkmistra  toho času 
opatrného pana Eliáše Grögra a jinších toho času spoluradních 
Jakub starší Mlýnek majíce sobě připsanej ut supra grund, 
takový prodal ze svého bratra synovi, taky toho jména Jakubovi 
Mlýnkovi, za summu 30 zlr prodal. A poněvadž na tom gruntu 
ještě 32 zlm a 10 gr verunkový peníze pozůstávají, takový 
kupec Jakub mlatší Mlejnek na sebe k placení přijímá. Vymiňuje 
sobě strejc Jakub starší Mlejnek, aby jemu mladší Jakub Mlýnek 
na své outraty světnici vystavěl, přitom aby dvě krávy a jedno 
ušípané chovati mohl. Takový vejminek pak Jakub starší Mlýnek 
kdy[by] on se pominul, taky jeho žena až do smrti (kromě kdyby 
jeho žena vdáti se měla) užívati mají beze vší překážky a 
stávek a svou částku svého obilí v tom domě taky vymlátiti moc 
a právo míti má. Co se roboty dotejče, poněvadž strejc Jakub 
starší Mlýnek taky vola chovati bude, strany hostecký roboty 
při roz[š]avnosti tehdejšího p[ana] rychtáře neb fojta 
pozůstávati bude. Pročež takový grunt Jakubovi mlatšímu 
Mlýnkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Za rukojmě, že jak královské, vrchnostnické i obecní dánky 
spravováním domu vypláceti chce, dožádal sobě pana Jozefa 
Heisiga a p[ana] Pavla Surý radních. Stalo se u přítomnosti 
obojí strany anno et die ut supra. 
             f 934b 
Přípis Jozefa Příkaského 
 
   Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra 
Jacub Mlýnek předstoupil s zetěm svým, který sobě dceru jeho 
Annu za manželku pojal, Jozefem Příkaským před Jich Opatrnost 
pány a tu přednesl, kterak on z lásky ocovskej a čistej vůle 
svej grunt tento jemu zeťovi svému Jozefovi Příkaskému, 
poněvadž on jsouce již v letech zešlý, na opravu gruntu toho 
náklad vésti a všeliké onera vybejvati vstavě není, v summě 
jedno sto padesát rýnských popúští a sobě v gruntě tom pro 
sebe i manželku svú svobodné bydlení i příležitost pro všeliký 
dobytek i potravu zanechává, jakož taky strany kupní summy dle 
libosti aby časem svým kšaftovati mohl, sobě vymiňuje. 
Tejkajíce se dálejc těch na tomž gruntě podlužných 32 zl 
mor[avských] 20 gr alb, takové on nastávající držitel gruntu 
na sebe přijímá a každoročně po 2 zlm spláceti podroben jest.  
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S tím tehdy grunt přítomný se jemu Jozefovi Příkaskému za jeho 
vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan 
Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. u přítomnosti obojí strany. 
             f 935a 
   Leta Páně 1791 dne 11ho Februarii předstoupil Jakob Mlejnek 
starý před ouřad gruntovní města Strážnice a tu přednesl, 
kterak on na touž dle domovního zápisu ut supra jemu 
náležející kupní summu p[e]r 150 zlr od svého zeťa Jozefa 
Příkaského hotových peněz padesáte rejnských podosáhl, 
z ostatních ale ještě se vynacházejících 100 zlr v otcovském 
dílu dceři Anně padesáte rýnských odevzdává, pak tu druhou 
polovicu p[e]r padesáte rejnských dcera jeho Alžběta na témž 
domě k pohledávání míti bude. Naprotiv čemuž gruntu držitel 
Jozef Příkaský uvoluje se švagrovou svou Alžbětu, dokavade by 
ona její stav svobodný neproměnila, v témž domě svobodně bez 
všelijakého poplatku přechovávati. 
   Jenž se stalo u přítomnosti obouch stran dne a roku ut 
supra. 
   Nota. Podobně táž Alžběta Mlejnková pro jednu krávu a jedno 
ušípané, pak pro obilí a seno v témž domě místo míti má. 
 
 Caspar Bartelsmann     Jakob Mlejnek otec 
 gruntov[ní]                        Jozef Příkaský zeť 
 
   Haftet ob diesem Hause 250 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 17te Novembris [1]804. Prat. 
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             f 941a 
95 Grunth Dobiáše Ryšavých 
 
   Ten nadepsaný Dobiáš Ryšavý maje podsedek svuoj zaplacenej, 
kderejž se jemu po otci jeho dostal. 
   Potomně letha 1589 obci předměstskej prodal 70 R, na to 
vyplnil tejž obci předměstskej peněz purgkrechtních 20 R a tak 
ještě dopláceti zůstává 50 R.  
   Na to jest obci předměstskej do letha [15]94 zadržel peněz 
30 R. Mimo těch zadrželých 30 R zůstává dopláceti obci 
předměstské od letha [15]95 při Vánocích po 10 R jmenovitě  
20 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž grunthu náležitých Jan Drahotouskej a Daniel Ryšavý 
S.R.S.N.         
 
   Letha 1594 položil Tobiáš Ryšavej za grunth peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   A zadrželejch položil 20 R. 
   Těch všech 30 R přijali obec předměstská. 
   Letha [15]95 položil Tobiáš Ryšavý za grunth peněz 
purgkrechtních obci předměstské 10 R. 
   Letha 1596 položeno z statkuo Dobiáše Ryšavého za grunt 
ostatních peněz obci předměstské 10 R. 
   A tak ten podsedek zaplacen. 
             f 941b 
   Letha 1596 Alžběta, mateř pozůstalá v domu po ne[božtíku] 
Tobiášovi Ryšavým, ujala podsedek ut s[upr]a s půl čtvrtí roli 
a roubanicí, ze dvěma vinohrady, jeden ve Fryzáku a druhej 
v Mrhoni, šaty ložný, náčiní cínový, dobytek všelijaký a jiné 
svršky v summě 383 R. Z toho sobě Alžběta ut s[upr]a na díl 
svůj sráží 67 R 14 gr 4 den, a tak ona mimo poražení dílu 
svého zuostává doplátceti sirotkuom 315 R 15 gr 3 den, 
platcením takto: za podsedek od leta 1596 po 14 R a za 
vinohrady od téhož leta po 6 R. A když se vinohrad Tiburcovský 
doplatí, nebude povinna platiti než po 14 R. 
   Téhož leta 1596 položila Alžběta svrchu psaná za grunt svůj 
18 R. 
   Ty sou vydány ny dluhy. 
   Leta 1597 položila Alžběta za grunt a statek svůj 20 R. 
   Leta 1598 položila Alžběta za grunt a statek svůj 20 R. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila 
Alžběta za grunt a statek svůj 20 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
Alžběta za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Ryšavého 16 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Alžběta za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tbiáše Ryšavého  
10 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položila Alžběta Ryšavá za grunt na s[irotky[ n[ebožtíka] 
Thobiáše Ryšavého i za lonský rok 15 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj 
Migulec zámečník na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Ryšavých  
15 R. 
             f 942a 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položila 
Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný 11 R 3 gr. 
   Ty přijal Jakub Křenecký na díl Alžběty manželky své. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položila 
Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] 
Dobiáše Ryšavýho 8 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položila 
Alžběta Ryšavá za statek svrchu psanej s[irotkům] n[ebožtíka] 
Dobiáše Ryšavýho 9 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položila Alžběta 
Ryšavá za statek svrchu psaný 8 R 15 gr. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položila Alžběta 
Ryšavá za statek svrchu psaný na sirotky n[ebožtíka] Dobiáše 
Ryšavého 10 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Alžběta 
Ryšavá položila za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Dobiáše 
Ryšavého 10 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta 
Ryšavá položila za rok 1616 za grunt peněz ročních 10 R. 
   Více položila za rok 1617 za týž grunt 8 R. 
   Z takových peněz navráceno obci, co sou vynaložili 
posílajíce pro Jana z koňmi a s kočím na Nový Dvory, totiž  
16 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta 
Ryšavá položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Dobiáše 
Ryšavé[ho] 10 R. 
   Ty sou vydané Janovi Malenovskému na díl manželky jeho. 
   Více dáno jemu 2 R, kteréž za ouřadem zůstávaly. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava 
Mračny a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra 
dokonce ruinirovaný a spuštěný Tomášovi mladšímu Očkovi za 
summu 50 R bez závdanku, platiti je má po vyjití 3 leth při 
každých posudcích po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mathouš Pavlíčků a Václav Cigánek S.R.S.a N.R. 
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             f 942b 
   Letha Páně 1671 dne 27. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Tomáš Očko položil za grunt svůj ut supra 
peněz 15 gr alb. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgkmistr a je sobě do 
počtu za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho ačkoliv na tom gruntě ten 
Tomáš Očko seděl a Jiřík Miller na svém, stal se frejmarkh 
mezi nimi, aby jeden každý, co na svém doplaceného má, sobě 
postoupili, k čemuž taky ten Miller nade všecko 1 měř[ici] rži 
naddal. Po smrti pak Millera provdajíc se vlastní manželka 
Dorota za Jiříka Lipu, aby ten grunt k věčí ruině nepřišel, 
zaujal se ho tenž Jiřík Lipa v tej summě 50 zlm bez závdanku, 
placení ročně po 3 zlm k obci m[ěsta] Stráž[nice]. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a povinnosti všeliké S.R.S.N. 
Jan Kaščický a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra]. 
             f 943a 
Přípis Matěje Lipy 
 
   Leta Páně [1]767 dne 24. Januarii za purgmistra pana 
Christophora Mihatsche a spoluradních toho času zdědil hned 
psaný Matěj Lipa po svém neboščíkovi ocovi Jiříkovi Lipovi dům 
na předměstí vedle Jakuba Mlýnka a Mikuláše Glaudy stojící a 
uctivě žádal, aby jemu takový dům právně připsán byl. Na 
kteroušto žádost se jemu Matějovi Lipovi s těma na tom domě 
obci městské stráž[nické] podlužnýma verunky p[e]r 50 zl 
mor[avských] každoročně při posudcích [po] 3 zlm patřící za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské] 
císař[ské], vrchnostenské a městské povinnosti p[an] Joseph 
Dvořák a p[an] Filip Dvořák. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Anně provdané za Matějem Lipou 
 
   Leta Páně [1]769 dne 6. Octobris za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času nemohouce její manžel pro 
starost věku předstoupiti, dožádal na svém místě p[ana] Josefa 
Svobody a p[ana] Frantze Králíka, kteříšto na místě Matěje 
Lipy přednesli, že on svojí milej manželce 
             f 943b 
Anně za svého živobytí dům na předměstí ležící právně připsati 
žádá. Pročeš se jí s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma 
verunky p[e]r 50 zlm každoročně při posudcích [po] 3 zlm za 
její vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení král[ovské] 
císař[ské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Joseph 
Svoboda a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra. 
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Přípis Václava Solaříka 
 
   Leta Páně [1]771 dne 3. Aprilis za purgmistra pana Karla 
Večeřa a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
Anna, po neb[ožtíku] Matějovi Lipovi pozůstalá vdova, nyní ale 
provdaná za Václava Solaříka, a přednesla, kterak ona ten od 
neb[ožtíka] prvního manžela Matěje Lipy sobě odevzdaný a 
právně připsaný dům svému nynějšímu manželovi Václavovi 
Solaříkovi 
             f 944a 
odevzdává a za právní přípis slušně žádá. Na kteroušto slušnou 
žádost se jemu Václavovi Solaříkovi ten dům spolu i s těma 
obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm při 
posudcích po 3 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] 
Ventzl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob deisem Hause haftet 100 fr Matheas  
Rossmarinikschen Geldern, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   Sig[num] in vallen Rath der Stadt Straßnitz den  
22ten Januer [1]796. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 45 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 100 fr bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   Se sessione 25te Maii 1802. Prat. 
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(Dodatky)            f 960a 
Přípis Antonínovi Bohunskému 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního  
nahoře psaný Anton Bohunský a ohlásil, kterak on po svým 
neb[ožtíku] otci Antonínovi Bohunském grundt na Mizerově neb 
předměstí vedle Jozefa Hubky ležící zdědil a aby jemu ten 
grundt právně připsán byl, slušně žádal. Pročeš se jemu za za 
jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Vencel Lánský. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Janovi Hlupíkovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jann Hlupík a ohlásil, kterak on od Antonína 
Bohunského půl domu, a to sice tu polovic od huličky, za summu 
40 zlr koupil, 
             f 960b 
přitom slušně žádal, aby jemu za polovice domu jakošto 
hospodářovi právně připsána byla. Na kteroušto žádost se jemu 
za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, však všechny 
povinnosti rovno každý polovicu platiti povini budou. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnos[tenské] i mněst[ské] povinnosti p[an] 
Frantz Králík a p[an] Karel Habrmann. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
             f 961a 
Grunt No 80 2hé 
Continuatio přípisu tohož gruntu fol. 797 
 
Přípis Antoša Svobody 
 
   Leta Páně 1773 dne 13. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho majíce pozůstalá vdova po 
Martinovi Profotovi grunt ut supra ze sirotkama svojíma 
v držení, takový aby z vypůjčených peněz u p[ana] Johanesa 
Bartelsmana interesse platiti nemusela, k lepšímu sirotkům 
Antošovi Svobodovi za summu hotových peněz padesát rýnských  
30 kr z dobrej svej vůle jest odprodala a jeho p[ana] Johanesa 
Bartelsmana upokojila. Podle toho se ten grunt ut supra jemu 
Antošovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové strany placení povinnosti král[ovských], 
vrchnostenských i městských p[an] Karel Večeřa a p[an] Franc 
Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se  přítomnosti obojí tsrany. 
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             f 967a 
Z gruntu N 81 
Přípis Antoša Kúkole A. 
 
   Leta Páně 1773 dne 26. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstúpil na dům 
radní Petr Vajčner, držitel gruntu ut supra, a tu oznámil, 
kterak on ze svej čistej vůle tenž sobě pořadně odevzdaný 
grunt na ten spůsob a z tú na společníka svého se vztahující 
vejminkú a dorozuměním, jakžto již opsáno se vynachází, 
Antonínovi Kúkolovi za šedesát čtyri rýnské hotových peněz 
jest odprodal. I když k tomu všemu on Antoš Kúkola přivolil, 
podle toho se řečený grunt jemu Ant[onínovi] Kúkolovi za jeho 
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení král[ovských] i jiných jakýchkoliv 
povinností p[an] Petr Gruner a p[an] Pavel Parabičini 
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut 
supra. 
   Nota. Antoš Kúkola společníka svého Matúše Hlupíka p[e]r  
58 zlr 30 kr splatil a grunt tento sám drží. 
 
   Pamět. Tyto po sobě z gruntu a někdy bejvalého dvoru Pavla 
Lilienplota sub N 81 učiněné domy lit. A.B.C.D. patří ad  
N 81. 
             f 975a 
Z gruntu Nro 81 
před časy bývalého dvoru Pavla Liljenplota, na kterémžto místě 
nyní 4 domy se vystaviti nechaly. 
(žádný další zápis) 
             f 982a 
Z gruntu N 81 
před časy bejvalého dvoru Pavla Lilienplota, kdežto nyní tento 
dům postavený jest. 
(žádný další zápis) 
             f 990a 
Z gruntu N 81 
podobně někdy bejvalého dvoru Pavla Lilienplota, který obec 
strážnická napotom měla, nyní ale na tom místě odzadu sub lit. 
přípisu A.B.C. a tento dům D. po uličku 4 domy vystavené jsou. 
 
Přípis Tomáše Hubky 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá a 
nezměnitedlná smlúva mezi Jozefem Hubkú stranú jednú, pak 
synem jeho Tomášem Hubkú stranú druhú v příčině skrze prvního 
druhému postupujícího a za vlastní odevzdávajícího gruntu neb 
domu, totiž: 
   Za první Jozef Hubka, ze Strážnice soused, majíce svůj 
grunt ut supra folio 808 versa pagina jménem kupu sobě 
připsaný a odevzdaný na místě, kdežto před časy obecní dvůr 
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býval vystavený, takový z čistej vůle svej odprodává synovi 
svému Tomášovi Hubkovi za vlastní a dědičný na díl dědictví 
dnes neb zejtra jemu připadnút mohoucího. Nicméně ale 
   Za druhé sobě odevzdavatel gruntu Jozef Hubka zastavuje a 
vymiňuje, aby on a manželka jeho Alžběta, jak dlúho jich Bůh 
všemohoucí při živobytí zachovati ráčí, v tom gruntě neb domě  
             f 990b 
svobodné bydlení míti mohli, přitom taky sobě odevzdavatel 
gruntu obmezuje, aby on bez překážky v tom domě k hospodářství 
svému potřebný dobytek chovati a pro takový místo, jakož i pro 
všeliké outišky schránu mět. Na protiv čemuž 
   Za třetí zavazuje se Jozef Hubka odevzdavatel gruntu jak 
dlúho on živ bude, synovi svému a respective budoucímu 
držiteli gruntu tohoto jak na zaplacení contribuci, tak jiné 
domu toho se tejkající poplatky a povinnosti polovic všeho 
nápomocen býti, i taky v čas domu vyhoření, od jehož Bůh 
uchovej, poloviční náklad k vystavění vésti, což však kdyby 
jeho Jozefa Hubku Pán Bůh dřívej nežli manželku jeho Alžbětu 
na věčnost povolal, na matku neb pozůstalú vdovu nikoliv 
vstahovati se nemá, neb jí toliko svobodné přebývání v domě 
tom bez ouplatku patřiti má. Dálejc 
   Za čtvrté nastávající držitel gruntu povinen bude 
každoročně do douchodu obecního jeden rýnský a třicet krejcarů 
jménem stálého činzu odváděti, na které podobně jemu 
odevzdavatel gruntu polovicu nápomocen bude. K čemuž všemu 
   Za páté Tomáš Hubka rozvažitedlně 
             f 991a 
přistupuje a všechny nadjmenované výminky vděčně přijímá. 
Konečně pak a 
   Za šesté odevzdavatel gruntu Jozef Hubka povolení dává, by 
grunt tento při těch ustanovených výminkách synovi jeho 
Tomášovi za vlastní, volný a dědičný připsán a odevzdán byl. 
   Což taky tímto zápisem se vykonává a zmíněný grunt jemu 
Tomášovi Hubkovi za jeho vlastní, volný a dědičný přivlastňuje 
a do pravého držení uvádí u přítomnosti svědkův Jana Šmídy a 
Jozefa Sochora. 
   Na zámku Strážnici dne 3ho měsíce ledna roku 1788ho. 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Purkrechtní kniha města Strážnice, Předměstí I, 2. díl, Státní 
okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 53. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2009. 
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Abstract

Publication of historical sources in the Strážnice Dominion

Electronic publications comprising historical offi  cial 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. Th e 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. Th e records kept by seigniorial offi  cers inform us about the fragments from lives of 
concrete serf farmstead owners, their families, and fates.  Th e signifi cant part of the records 
pays attention to economic aff airs related to the sale of farms and the payments, as well as 
the reimbursement of heir’s shares. Th e 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 Th irty Year’s War in the Moravian-Hungarian 
borderland. Th e 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. 

Th e 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. 
Th e 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.

Th e preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning 
and offi  cers´ 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. Th e 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. Th ere are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on 
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. Th e 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 superfi ciality, 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 
signifi cantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. Th e 
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates, 
mostly only in low amounts. Th e 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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