
Domovní a sirotčí knihy 
města Strážnice 

(1555 - 1819) XVI  



Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2011

Edice historických pramenů panství Strážnice 

Domovní a sirotčí knihy 
města Strážnice (1555 - 1819) XVI 

Jiří Pajer 

Elektronická edice historických knih: 

Domovní kniha Předměstí města Strážnice 
II. díl, 1. kniha,

založená 1595 (1562 - 1819)

Domovní kniha Předměstí města Strážnice 
II. díl, 2. kniha,

založená 1595 (1555 - 1819)



Elektronická publikace je výstupem výzkumné činnosti 
Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici 

Garant projektu: Mgr. Martin Šimša

Řešitel projektu: Mgr. Martin Šimša, PhDr. Jiří Pajer, CSc.

Recenzoval: Mgr. Galina Rucká, Státní okresní archiv Hodonín

© NÚLK, 2011

© Jiří Pajer, 2011

ISBN 978-80-87261-46-0



Obsah

Obsah   4
Ediční poznámka k elektronické publikaci   4
Úvod   5
Úvodní studie   7
Pravidla použitá při přepisu  17
Domovní kniha Předměstí města Strážnice II. díl, 1. kniha, založená 1595 (1562 - 1819)   18
Domovní kniha Předměstí města Strážnice II. díl, 2. kniha, založená 1595 (1555 - 1819)   293
Přílohy   572
Použitá literatura   576
Resume (eng)   580

Ediční poznámka k elektronické publikaci:
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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



Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2011

Edice historických pramenů panství Strážnice 

Domovní a sirotčí knihy 
města Strážnice (1555 - 1819) XVI 

Jiří Pajer 

Elektronická edice historické knihy: 

Domovní kniha 

Předměstí města Strážnice 

II. díl, 1. kniha,

založená 1595 (1562 - 1819)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L e t h a  P á n ě  1 5 9 5 
 
       z poručení Jeho Milosti vysoce urozeného pana  
   pana Jana Jetřicha mladšího ze Žerotína a na Strážnici, 
                skrze mne Václava Letovského,  
           obyvatele měst[ečka] Bozskovic a Ježova,  
                 a to za ouřadu níže psaného,  
 totiž rychtáře Martina Kováře a konšeluov Tobiáše Náhlého, 
     Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Daniele Slováčka,  
   Jana Tomášova, Jíry Praštka, Jana Otrapka, Jana Sejkory 
       a Jan Špačka Přerovského, písaře jejich radního, 
         pro vzdělání dobrého řádu jsou založena tato  
             registra purgkrechtní druhého dílu 
                  na předměstí strážnickém 
   a pro snadnější pak vyhledání jednoho každého gruntu a    
 spravedlností lidskejch tímto indexem kde a v které[m] listu 
         kterého gruntu aneb zápisu hledati máš takto jse,   
       jakž níže pořadně napsáno jest, spraviti moci budeš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      2 
 
          I n d e x 
               druhého dílu kněh purgkrechtních 
 
 
    Grunt           List 
 
      1 Daniele Slováčka .........................   1 
      2 Václava Kalaba ...........................  11 
      3 Krištofa Flikle ..........................  21 
      4 Matěje Bobále ............................  31 
      5 Jiříka Smetany ...........................  41 
      6 Tobiáše Náhlého ..........................  51 
      7 Martina Wolffa ...........................  61 
      8 Václava Žamberskýho ......................  71 
      9 Jana Tomášového ..........................  81 
     10 Daniele Zezhulovýho ......................  91 
     11 Jana Uvalenského ......................... 101  
     12 Matouše Pernikáře ........................ 111 
     13 Staňka Bednáře ........................... 121 
     14 Jana Kotlíka ............................. 131 
     15 Jana Němčického jinak Hanáka ............. 141 
     16 Jana Křenka .............................. 151 
     17 Jíry Martina Vavřincové[ho] .............. 161 
     18 Adama Hronka ............................. 171 
     19 Bartoše Stejskala ........................ 181 
     20 Jíry Praštka ............................. 191 
     21 Jiříka Knoblocha ......................... 201 
     22 Tobiáše Vrbeckýho ........................ 211 
     23 Martina Solgy ............................ 221 
     24 Filka Řezníka ............................ 231 
     25 Blažka Sečkaře ........................... 241 
     26 Ondry Svatčiny ........................... 251 
     27 Pavla Kutějkového ........................ 261 
     28 Jana Řehákového .......................... 271  
     29 Jana Tichýho ............................. 281 
     30 Jana Sovy tesaře ......................... 291 
     31 Mikuláše Vrchníčkového ................... 301 
     32 Jana Slavkovského ........................ 311 
     33 Bartoše Bílského ......................... 321 
     34 Jíry Poláčka ............................. 331 
     35 Martina Pohanky .......................... 341 
     36 Jíry Nohy ................................ 351 
     37 Havla Cihláře ............................ 361 
     38 Mikuláše Hrázného ........................ 371 
     39 Petra Žákovského ......................... 381 
     40 Jana Peklového ........................... 391 
     41 Jana Kramáře ............................. 401 
     42 Michala Salaje ........................... 411 
     43 Jíry Curáka .............................. 421 
     44 Jakuba Rouska ............................ 431 
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     45 Michala Boršického jinak Žebráka ......... 441 
     46 Vaňka Slaníčkový[ho] ..................... 451 
     47 Václava Ostrožskýho ...................... 461 
     48 Macha Vítkového .......................... 471 
     49 Jíry Hyžového ............................ 481 
     50 Jíry Vracovskýho ......................... 491 
     51 Ondry Bilovskýho ......................... 501 
     52 Jana Manekova ............................ 511 
     53 Mikuláše Duchkova ........................ 521 
     54 Jana Zelenky ............................. 531 
     55 Mikuláše Blanaře ......................... 541 
     56 Žofky vdovy .............................. 551 
     57 Bartoně Košináře ......................... 561 
     58 Kateřiny Rabáčky ......................... 571 
     59 Tobiáše Hájka ............................ 581 
     60 Jana Mazače .............................. 591 
     61 Mikuláše Baše ............................ 601 
     62 Jana Černého ............................. 611 
     63 Tomáše Nechvalinského .................... 621 
     64 Martina Blatnického ...................... 631 
     65 Vaňka Kule ............................... 641 
     66 Václava Trna ............................. 651 
     67 Jana Medlového ........................... 661 
     68 Jíry Hradištskýho ........................ 671 
     69 Jana Punčocháře .......................... 681 
     70 Jakuba Hotaře ............................ 691 
     71 Jana Bašova .............................. 701 
     72 Adama z Střelic .......................... 711 
     73 Staňka Lešťanského ....................... 721 
     74 Tomáše Pěkníka ........................... 731 
     75 Kašpara Holických ........................ 741 
     76 Jana Petrovskýho jinak Pašky ............. 751 
     77 Víta Prušáka ............................. 761 
     78 Pavla Honka .............................. 771 
     79 Jakuba Krejčího .......................... 781 
     80 Jana Lipovského .......................... 791 
     81 Jíry Ambrožového ......................... 801 
     82 Mikuláše Višeňky ......................... 811  
     83 Daniele Hyžova ........................... 821 
     84 Ondry Chlupa ............................. 831 
     85 Marka Drahotoušského ..................... 841 
     86 Jíry Hudečka ............................. 851 
     87 Mikuláše Nováka .......................... 861 
     88 Vaňka Jíry Lutištkova .................... 871 
     89 Michala Kozla ............................ 881 
     90 Barbory Trnovej .......................... 891 
     91 Jana Hanáka .............................. 901 
     92 Jana Markového ........................... 911 
     93 Daniele Šešery ........................... 921 
     94 Mikuláše Trubače ......................... 931 
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     95 Václava Choryně .........................  941 
     96 Václava Trubače .........................  951 
     97 Štefana Lecha ...........................  961 
     98 Ondry Peštrnáka .........................  971 
     99 Jiříka Svatčiny .........................  981 
    100 Jíry Petrovského ........................  991 
    101 Matěje Škřítka .......................... 1001 
    102 Pavla Urbanového ........................ 1011 
    103 Michala Škřinaře ........................ 1021 
    104 Michala Oravskýho ....................... 1031 
    105 Pavla Převrátila ........................ 1041 
    106 Pavla Slezáka ........................... 1051 
    107 Jana Havránka ........................... 1061 
    108 Zuzany, manželky po nebožtíkovi 
    Erazimovi Bednáři ........... 1071 
    109 Tomáše Baštáka .......................... 1081 
    110 Tobiáše Brázdy .......................... 1091 
    111 Tomáše Tesaře ........................... 1111 
    112 Davida Labra ............................ 1121 
    113 Jana Bartošového ........................ 1131 
    114 Jana Drabíka ............................ 1141 
    115 Tomana Mazánka .......................... 1151 
    116 Matěje Kučery ........................... 1161 
    117 Martina Kašhuby ......................... 1171 
    118 Jana Žamberskýho ........................ 1181 
    119 Ozvalda Krejčího ........................ 1191 
    120 Jana Pohunky ............................ 1201 
    121 Ondry Slaniny ........................... 1211 
    122 Lukáše Baštáka .......................... 1021 
    123 Pavla Tichýho ........................... 1031 
    124 Pavla Hrbka ............................. 1041 
    125 Jana Holše .............................. 1251 
    126 Matěje Mikulce zámeč[níka] .............. 1261 
    127 Ondry Bridy ............................. 1271 
    128 Ondry Zámečníka ......................... 1281 
    129 Petra Kostického ........................ 1291 
    130 Tobiáše Duličky ......................... 1301 
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              f 11a 
1 Grunth Daniele Slováčkového 
 
   Daniel vejš psaný ten má grunth svůj, kterýž se je[mu] po 
Tomášovi Slovákovi otci jeho na díl dostal zaplacenej a 
žádnému v ničemž nezávadnej. 
 
 Letha 1596 stal se jest frejmark mezi Danielem Slováčkovým      

strany jedné a Matěje[m] Bobálem strany druhé, a to takové: 
Majíce tenž Daniel Slováčků grunt svůj zaplacenej a v ničemž 
nezávadnej, ten jest frejmarkem Matějovi Bobálovi zaplacený a 
v ničemž nezávadný za volný a svobodný dal. Však z téhož 
gruntu Matěj Bobál dopláceti má od letha 97 sirotkům     
Fitoulovým při Vánocích po 10 R – 50 R.  
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské 
Daniel Slováčků, Petr Drexler, Mikoláš Hrdý S.R.S.N. 
 
   Letha 1596 grunth nahoře psaný prodán od Matěje Bobála 
Janovi Macháčkovýmu za summu 200 R. Závdanku Jan Macháčků 
položil Matějovi Bobálovi při odevzdávce 50 R a ostatek 
platiti má od letha [15]97 pořadně po 10 R.  
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Žamberský, Martin Ďuličků, Jíra Ďuličků, Daniel Boček S.R.S.N. 
              f 11b 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoula, jakž např       
o tom položeno j[es]t, 50 R. 
   A Matějovi Bobálovi, když nejprve s[irotci] svou 
spravedlnost vyzdvihnou po 10 R,100 R. 
   Jakož jest Matějovi Bobálovi, jakž nahoře dotčeno, 100 R 
náleželo, takové peníze j[es]t Janovi Macháčkovi, držiteli 
téhož gruntu, za volný a svobodný prodal za summu peněz 
hotovejch 40 R, kteréž se tomuž Janovi na zapla[ce]ní 
vypisují. A Matěj Bobál nebude moci na těch 100 R více žádným 
vymyšleným spůsobem potahovati na časy budoucí, ani potomci 
jeho. Stalo se v sobotu před nedělí Judica letha 1597. 
   A tak Jan často psaný nebude povinen toliko s[irotkům] 
n[ebožtíka] Fitoule po letech 50 R vyplniti. 
   Leta [15]97 položil Jan Macháčků s[irotkům] n[ebožtíka] 
Fitoule za grunt svůj 10 R.  
   Ty náleží na rathouz do Strážnice, jsou již vzaty na 
rathouz. 
   Leta 1598 položil Jan Macháčků za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Fitoule 10 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Macháčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Fitoule  
10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Macháčků 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Fitoule 10 R. 
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   Leta 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil 
Jan Macháčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fitoule 
ostatních, kteréž zůstávají při ouřadě 10 R. 
   Vydali je ouřadu městskýmu na ty sirotky. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. 
              f 12a 
   Martin Petrovský i s Alžbětú, manželkou svou, z svej dobré 
svobodné vuole z dobrým rozmyslem odprodali od gruntu svého 
kus humna od ulice Vinohradský, sami od sebe i ode všech 
potomkův svých i budoucích držitelův toho gruntu na dýl sedm 
sahů a loket lesní a na šíř devěth sahů 1 loket lesní 
Bartholomějovi Šlechtovi, aby sobě na tom místě stodolu podle 
své vuole vystavěti a jí volně užívati nyní i na budoucí 
potomkové jeho bez překážky kohokoli z lidí mohl. Však z toho 
ustúpiti a zanechati má průjezdu volného, co by mohlo se 
s vozem nakutým volně sem i tam projížděti z tej strany od 
súmezí požáru Blažka pekaře, tak aby Martin s potomky svými i 
budoucími dědici toho gruntu sem i tam z potřebami svými 
projížděti svobodu měli, jak on sám Bartoloměj Šlechta, za 
hotových totiž 11 R. A Bartholoměj Šlechta se Martinovi uvolil 
na tej mlatevni dopúštěti zemláceti všeckno jeho obilí, což by 
ho na svej půl čtvrti míval, však dyby jemu samýmu mlácení 
pilnýho potřeby nebylo. Jestliže by pak kdy ta stodola a nebo 
kus humna Bartholomějovi Šlechtovi na prodaji byla, tedy 
Martin Petrovský aneb kdo by ten grunt držel, aby ji přední 
právo koupiti měl, nežli kdokoli jiný z lidí. 
   Odevzdán takový kus humna Bartolomějovi Šlechtovi za volný, 
svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se 
u přítomnosti z obou stran za fojta Martina Kašuby v den 
sva[téh]o Jana Křtitele Božího letha Páně 1609. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Petrovský prodal týž svrchu psaný podsedek s roubanicí podle 
Jana Pernikáře za zámkem Janovi Tichému z Kojetína za summu  
200 R. Závdanku jemu dal 33 R 15 gr, platiti má každoročně od 
leta ut sup[ra] počnouc po 8 R. Odevzdán Janovi za volný a 
svobodný.  
   Rukojmě Jan Faber a Jiřík Tesařů kovář S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Macháčkovýho předních peněz 
odvedených těm sirot[kům] od Martina Petrovského, což za roli 
a vinohrady dopláceti zůstával 65 R 15 gr. 
   Martinovi Petrovskýmu 101 R. 
   Letha 1610 za předního konšela ut sup[ra] položil Jan Tichý 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkovýho 4 R. 
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              f 12b 
   Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jan 
Tichý z Kojetína prodal týž podsedek svůj Janovi Stehlíkovi za 
summu 200 R. Závdanku dal 21 R, k němuž jest roubanice podle 
Jana Pernikáře za zámkem ležící, platiti má od letha ut 
sup[ra] po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně Jan Barveník, Thomáš Tesař S.R.S.a N.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Stehlík za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčka 8 R. 
   Více přijato od Jana Stehlíka za rok 1610 8 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut supra prodal podsedek 
svůj Jan Stehlík Pražský Samuelovi Praštkovýmu za sumu 200 R. 
Závdanku jemu dal 29 R, platiti má od letha 1613 po 8 R. 
   Rukojmě Jan Frydl a Blažek Kunčický. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel 
Praštků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 
8 R. 
   Jakož náleželo Martinovi Petrovskému na tomto gruntě peněz 
vyplacených summy 101 R, ty jest prodal z dovolením Samuele 
Praščkového, držitele gruntu toho, poněvadž pro nedostatek 
svůj s to býti nemohl, obci předměstské za hotových 27 R.  A 
tak tu již Martin Petrovský na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel 
Praštčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 
peněz ročních, totižto 8 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Samuel 
Praštků položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Macháčkového 8 R. 
   
   Téhož letha u přítomnosti p[ana] Tobiáše Purgkrábka, toho 
času ouředníka na Strážnici, oznámily osoby z ouřadu, totiž 
Jan Tomášů a Daniel Nedolevek, že jest Jan Stehlík Pražský při 
prodaji a odevzdávce grunthu toho Samuelovi Praštkovému všecko 
to, což na něm mimo závdanek přijatý zaplatil, témuž Samuelovi 
Praštkovému dobrovolně pustil a na témž gruntě týž Jan Stehlík 
žádné spravedlnosti že nemá. 
              f 13a 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel 
Praštků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Macháčkového 8 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel 
Praštků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Macháčkového 8 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel 
Praštků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Macháčkového 8 R. 
        Pusté 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Samuel Praštěk 
prodal ten grunth požár Mikulášovi Kovářovému jinak Rivolovi 
bez závdanku za summu 200 R, platiti jej má ročně po 8 R a 
z tej summy, což Samuel Praštěk zaplaceného měl, upustil jemu 
60 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jan Trubač a Martin Křenovský S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařovýho Mikuláš Kovářů 
položil za grunth obci městské 4 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mikuláš Kovářů 
položil za gr[unt] obci městské 7 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Kovářů 
položil za gr[unt] obci městské 4 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Kovářů 
položil za gr[unt] obci městské peněz zadržalých 4 R. 
   Letha 1639 za purmistra Jiříka Praštka Mikuláš Kovářů jinak 
Rivola položil za gr[unt] obci městské peněz 4 R. 
 
   Letha 1645 za purkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho 
prodán jest grunt nadepsaný Martinovi Jakubovskému za sumu  
200 zlm, placení ročně po 4 zlm. Odev[zdán] za v[olný] a 
svobo[dný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení i jiné povinnosti 
všeliké Václav Kolář a Jiřík Prostějovský S.R.S.a N.R. A[nno] 
ut s[upra]. 
              f 13b 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Martin Jakubovský 
položil na starý rešty aneb contributii, když se pro pro 
anticipando skládalo, 1 R 21 gr 2 den, jichž nezaseděl. Pročež 
se jemu na gruntě vypisuje, totiž 1 R 21 gr 2 den. 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních poněvadž Martin Jakubovský 
vyhořel, jemu se na poručení vrchnosti také jako jiným 
vyhořelým polovici co dopláceti měl upouští, totižto 99 R 4 gr  
2 den. 
 
   Leta Páně 1687 dne 21. Maii tou středu po svatém Duše za 
poručeného purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a p[ánů] 
radních pana Jana Havlíčka a p[ana] Samuele Nejezchleby 
dostanouce se Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Tesařovi, 
na pustý grundt někdy Martinovi Jakubovskému patřící, takový 
poopravila, budouce pak lety zešlá, takového gruntu víc držeti 
nemohla, než takový s tím poopravením zase Jiříkovi Kaštanovi 
popustila za summu 3 zl mor[avské] 13 gr, kdež ihned jí na to 
položil 1 zl mor[avský] 20 gr 3 den, ostatní pak při příštím 
vinobraní položiti má. Na tomž gruntě táž vdova víc 
pohledávati nemá, toliko vymínila sobě místo v něm až do 
smrti, na čež ten Jiřík přestal. 
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   Rukojmové za spravování J.C.Mti, panských i obecních 
povinností, za stavení gruntu S.R.S.N. p[an] Jan Gatty a pan 
Jan Havlíček dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a 
              f 14a 
spoluradních toho času majíce Jiřík Kaštan z gruntu ut supra 
ještě obci městské strážnickej předních peněz na letha 
spláceti 96 zlm 21 gr 3 den a Martinovi Jakubovskému naposledy 
100 zlm 25 gr 4 den, z takovej summy, že ten spolu z jinými 
skrz tou nešťasnú rebelii uherskú na ruinu vyšel, s těch obúch 
pratensi (poněvadž dle snešení J[ejich] Op[atrnosti] p[ánů] 
každý nápadník nětco tratiti má) třetí částka, totiž 
z obecních peněz prvních 32 zlm 7 gr 1 den a Martina 
Jakubovského posledy 33 zlm 10 gr 6 den. A na tu summu obecní 
hnedt ten den pokládá při posudcích 1 zlm, a tak se jemu 
vypisuje za zaplacené na summu obecní 33 zlm 7 gr 1 den, 
ostatní povinen bude platiti na letha jak nahoře. Stalo se 
d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Obci městské předních peněz 63 zlm 14 gr 2 den. 
   Nápadníkom Martina Jakubovského 67 zlm 14 gr 5 den. 
              f 14b 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík 
Jakubovský, jakožto vlastní syn neb[ožtíka] Martina 
Jakubovského, na gruntě ut supra praetensi 67 zlm 14 gr 5 den 
alb, z takovej praetensi přetáhl jest 53 zlm 20 gr na 
zaplacení gruntu svého No 121, co spláceti měl 53 zlm 20 gr. A 
tak ty 53 zlm 20 gr na tomto gruntě obci strážnickej 
přináležeti budú a držitel gruntu ut supra platiti povinen 
bude na spůsob jak nahoře obci strážnickej před[ních] peněz 
117 zlm 4 gr 2 den, Jiříkovi Jakubovskému toliko 13 zlm 24 gr 
5 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Kaštan pokládá peněz 
posudkových, totiž 1 zlm, za kterýž se jemu vypisuje 2 zlm. 
Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
             f 15a 
Přípis domu Mikuláša Klaudy 
 
   Letha Páně 1754 dne 12ho Januarii za purkmistra p[ana] 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních tohož času 
držitel téhož gruntu Pavel Klauda jest před počesným ouřadem 
přednesl, kterak svůj grunt ut supra svému synovi Mikulášovi 
Klaudovi ze vším od starodávna na něm majícím právem v jedno 
sto rýnsk[ých] popustil a právně odevzdává, vyjímajíce sobě do 
svej smrti v tom domě svobodné bydlení, kde jednu sedničku na 
dvoře jemu Mikuláš Klauda vystavit se zavázal. A na tou summu  
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těch 100 zlr padesáte štyri rýns[ké] 45 kr svému otci Pavlovi 
Klaudovi složil, tak ještě štyriceti pět rýns[ké] 15 kr 
zaplatiti povinen zůstává. Pročeš se nadjmenovaný grunt s těma 
na něm podlužnýma verunkama, a sice obci strážnickej 115 zl 
mor[avských] 4 gr 2 den a Jakubovským nápadníkom 13 zl 
mor[avských] 24 gr 5 den za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu p[an] Jozef Haisig, p[an] Jozef 
Fojt. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
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              f 21a 
2 Grunt Václava Kalaba 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 39 nadepsaný Václav drží podsedek svůj po 
nebožt[íku] Janovi Kalabovi otci svým zůstalý v summě 170 R. 
   Na kderýž jest do letha [15]94 podle sečtení čtouc i s těmi 
letha [15]94 10 R obci předměstské zadrželými vyplnil 167 R  
15 gr a ještě Zuzanně sestře své do Bzence letha [15]95 při 
Vánocích ostatních dílu jejího doplniti má 2 R 15 gr. 
   A tak když těch 10 R obci předměstskej a sestře svej 
Zuzanně 2 R 15 gr vyplní, bude míti grunth svuoj zaplacený a 
žádnému nezávadný.  
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, též povinností panských 
Šimon Bednář a Dobiáš Brázda S.R.S.A.N. 
   Letha 1594 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 10 R. 
   A tak ještě Zuzaně sestře své dopláceti zůstává 2 R 15 gr. 
Ty když vyplní, bude míti grunth svůj zaplacenej. 
   Letha 1595 položil ostatních peněz za grunth svůj Zuzaně 
sestře své 2 R 15 gr.  
   A tak má grunt zaplacený. 
 
       Pustý 
              f 21b 
   Letha Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán 
jest ten gr[unt] požár Jirglovi Ottovi za 80 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavenmí požáru, placení povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Kovářů a David Drešer S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil 
obci městské za gr[unt] 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jirgl Otto položil 
za gr[unt] obci městské 3 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil 
za gr[unt] svůj obci městské 4 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jirgl Otto položil 
za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil 
za gr[unt] obci městské 2 R. 
   NB. Pamět jakož Jan Lazebníků měl po Kateřině manželce své, 
pozůstalý vdově po n[ebožtíku] Václavovi Kalabovi, na tomž 
gruntě nápad 30 R a protiv tomu on zase z gruntu 46 rejstr 
purgkrechtních městských obci městské 48 R zplacovati povinen 
souc, tehdy jest při ouřadu častokráte toho pohledával, aby 
jemu nadepsaný 30 R při tomž gr[untu] jako verunkový peníze 
vypsány byly, což se také stalo. A takž ten nadepsaný Jan 
Lazebníků již nic více na tomž gr[untu] nemá, toliko všecky 
peníze k obci městské náležeti budú. Act[um] rokhu a za 
purgkmistra ut s[upr]a. 
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              f 22a 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jirgl Otto 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jirgl Otto 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních k obci městské 3 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka Geörgl Otto odvedl 
do sklepu J.H.M. na contributii pro anticipando 2 vědra vína, 
nebyl dlužen a předal 3 zlm 4 gr 2 den. Poněvadž k obci 
splácí, tehdy jemu ty peníze [se] vypisují, totiž 3 zlm 4 gr  
2 den. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Geörgl Otto vyhoříc jemu jako 
jiným vyhořelým sousedům polovici se na poručení vrchnosti 
upouští, totižto 3 R 4 gr 2 den. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Georgl Otto zemřel a před smrtí svou 
učinivše kšaft, cožkoliv na tom gruntě ut supra vyplatil, 
polovic k obci městské a polovic Martinovi, synu Pavla Raka 
z Radějova, odkázal. Takový grunt, poněvadž se k obci platí, 
pan purgkmistr a páni prodali Pavlovi Rakovi za sumu 80 R. 
Závdanku má dáti o příštím vinobraní roku tohoto 1657 5 R a 
což tak podle kšaftu učiněného na díl syna jeho Martina, totiž 
17 R 23 gr 4 den, přišlo, to sobě srazí, ostatek summy platiti 
má každoročně při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný.  
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Martin Ochrasta a Petr Hrdlička S.R.S.a N.R. 
   Letha 1659 dne 7. Januarii Pavel Rak platí za grunth svůj a 
položil závdanku 1 v[ědro] vína, v penězích 2 zlm 4 gr 2 den. 
   To víno v penězích přijal Jiřík Ratibořský purgkmistr 
k obci městské. 
              f 22b 
   Letha Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Pavel Rak položil za grunt svůj ut supra 
peněz 15 gr alb. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Pavel Rak položil za grunt svůj k obci městské 15 gr alb. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem položil. 
 
   Letha Páně 1716 d[ne] 21. Januarii za purgkmistra pana 
Pfilipa Černého a spoluradních jeho pozůstavše vdova po 
neb[ožtíku] Jakubovi Rakovi, která nemohouce jak panské i 
obecní povinnosti vybejvati, ano poněvadž ten grunt se 
spustil, tehdy takový grunt svůj Šebestianovi Mlýnkovi jest 
podle dobrovolné vůle na takový spůsob popustila, aby ona 
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vdova do svej smrti tamž v tom gruntě nezávadné místo a obydlí 
měla, přitom všechny zasedělé jak panské, tak obecní rešta a 
povinnosti on soukup Šebestian Mlýnek takové contentirovati na 
sebe bere, však při posudcích každoročně obci po 2 zlm 
splacovati má, až se 80 zlm summa vyplní. Odvádí se jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení jak panských, tak 
obecních povinností p[an] Pfilip Černý a p[an] Carel Kayser 
S.R.S.V.N. 
              f 23a 
Přípis domu Josepha Svobody 
 
   Letha Páně 1749 dne 29. Decembris za purkmistra p[ana] Jana 
Weinera [a] spoluradních tohož času jest Joseph Svoboda před 
počestný ouřad předstoupil a tam písebně přátelský porovnání a 
domluvu proukázal, kterak erbové po neboštíkovi Šebestianovi 
Mlýnkovi grunt ut supra vedle Jury Pavlíka z jednej a Pavla 
Klaudy druhej strany ležící jemu Josephovi Svobodovi za 
devadesáte rýnsk[ých] popustili s tímto doložením, aby vdova 
Mlýnková na tom domě svoje svobodné bydlení tak dlúho měla, 
dokavad Joseph Svoboda její a jejím dětom z toho domu patřící 
díly docela nezaplatí, 
              f 23b 
druzí erbové Mlýnkovské z prvního manželstva když své díly 
požádati budú, jim takové bez interesse složiti povinen bude. 
Pročeš se jmenovitý grunt Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný s těma na něm vězícíma 50 zl mor[avských] 
verunkama zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu domu, jak císařských a městských 
povinností zplacení p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Jozef Duray. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
              f 24a 
Přípis domu Karla Čermáka 
 
   Leta Páně 1761 dne 24. Oktobris za purgmistra pana 
Johannesa Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce pan 
Jozef Svoboda grunt ut supra právě sobě připsaný, takový ze 
svej dobré vůle Karlovi Čermákovi za summu 200 zlr z těm na 
něm od starodávna majícím právem. Pročež nadjmenovaný grunt 
Karlovi Čermákovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a 
odevzdává z těma na něm vězícíma verunkama 50 zl mor[avských] 
ročně při posudcích po 2 zl mor[avských]. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
císař[ských], pansk[ých] i obecních p[an] Ignatz Košvitz a 
p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra. 
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              f 24b 
Mil. Consc. N 51 
Přípis Tomáše Vaštíka 
 
   Leta Páně 1773 dne 25ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních jeho majíce Karel Fiala grunt ut 
supra sobě dle řádu purgrechtního odevzdaný, takový z dobrej 
vůle svej zvrchu psanému Tomášovi Vaštíkovi za grunt jeho 
v Rybářskej ulici vedle Jana Hrabala a Martina Pavlíka stojící 
přefrejmačil a náddavku devadesát rýnských k rukám svým 
přijal. Podle toho tento grunt i s těma na něm pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 50 zl mor[avských] (jenž při 
posudcích po 4 zl mor[avských] obci městskej spláceti se mají) 
se jemu Tomášovi Vaštíkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Svoboda a 
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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              f 30a 
3 Grunth Kryštofa Flikle 
 
   Letha Páně 1595 nadepsaný Kryštof Fligl podsedek svuoj 
z jedním achtelem vinohradu v Kněhnici, jednou roubanicí, též 
štěpnicí a dvěma loučkami a jinejmi věcmi, kteréhožto statku 
po Dorotě manželce své, někdy pozůstalej vdově po nebožt[íku] 
Jiříkovi Albrechtovi, v summě 557 R přiženíce se k též Dorotě 
dostal.   
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má. 
   A jakož pak na ten statek nahoře psanej nadjmenovaného 
Kryštofa Flikle bratři svídnicští podle kšaftu Jiříka 
Albrechta, prvního manžela Doroty, ženy téhož Kryštofa, sou se 
vztahovali a polovici jeho míti chtěli, kterémužto kšaftu týž 
Kryštof místa dáti nechtěl a jemu odpíral, smlúvami 
svadebními, kteréž táž Dorota žena jeho v Slesku z Jiříkem 
Albrechtem v dědině Malcu jest měla, z kterýchžto smluv 
svadebních vejtah pod pečetí práva též dědiny jest přinesl a 
týmž bratřím svídnickým dokonale jest odepřel a se obránil, 
takže podle toho jim ani potomkům jejich on sám ani žádný 
z potomkuov jeho z statku toho ničímž nyní i na časy budoucí 
odpovídati povinen nejni a nebude. 
   Stalo se za ouřadu Martina Kováře a Tobiáše Náhlého a spolu 
tovaryšů jeho. 
   To jest omylně psáno a nic neváží. 
              f 30b 
   Letha 1594 předložen jest kšaft nebožt[íka] Jiříka 
Albrechta, kterejž jest učinil leže v nemoci, avšak při dobré 
paměti a rozumu dobrého letha minulého 1592 ve čtvrtek po 
svatým Mikoláši učiněného před pana Jana Šponara z Blinzdorfu, 
toho času ouředníka na Strážnici, kterejžto kšaft v sobě to 
obsahujíc a zavírá slovy těmito, a to takto: 
   Majíc statek zaplacenej a nezávadnej za 557 R o něm 
poroučil, aby po smrti jeho bratřím a sestrám jeho krev[ním] 
z toho statku jmenovaného 10 R vydáno bylo a tím jich 
odporučil a obci předměstské strážnické aby též s toho statku 
dáno bylo 3 R a ostatek, což by kolivěk zůstalo, to aby 
manželka jeho všeho bez překážky užívala, dokudž by se 
nevdala. A pakli by se vdala, tehdy aby ten statek na dva díly 
rozdělen byl, jeden díl aby manželce jeho téhož Jiříka 
Albrechta dán byl a druhý díl bratřím svídnickým na chudé 
vydáno. I uznaje pan Jan Šponar kšaft pořádnej bejti, jest jej 
ve své váze zanechal a stvrdil. I poněvadž se pak manželka 
často psaného n[ebožtíka] Jiříka Albrechta vdala a stav svůj 
změ[ni]la, za tou příčinou jest týž statek na dvý rozdělen. A 
tak aby manželka n[ebožtíka] Jiříka na svůj díl měla 267 R, 
kteréž se jí z toho statku sraziti má, a bratřím svídnickým 
podle kšaftu náležeti bude z toho statku vyplniti též 267 R. 
Avšak se z té oboje summy s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara 
Člunka vyplniti má 1 R 15 gr. 
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   Z kteréhožto statku vypláceti povinen bude od letha [15]95 
při Vánocích po 5 R až do vyplnění summy v tomto zápisu 
položené. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti panské 
Tomáš Zejda, Jíra Smetana, Jan Špaček, Tomáš Tesař a David 
Labra S.R.S.N. 
              f 31a 
   A jakož jest do napřed psaného statku vinohrad 
v Kněhnicích, kterejž Kryštof Flikl koupil, k tomu statku 
přiložen a v summě 70 R počten, taková summa se, totiž těch  
70 R, z napřed psané summy z pěti seth padesáte sedm zlatých 
snímá. A tak těm bratřím svídnickým na chudé dotčený Kryštof 
Flikl z statku svého vyplniti povinen bude toliko 236 R  
7 ½ gr. 
   Letha [15]94 položil Kryštof napřed psaný s[irotkům] 
n[ebožtíka] Kašpara Člunka, jakž napřed položeno 1 ½ R. 
   A tak tenž Kryštof nebude povine letha [15]95 položiti 
toliko 15 gr, a to z příčiny té, že jest podle poručenství 
obci 3 R vyplnil.      
 
   Letha Páně 1595 ten napřed psaný grunt jest prodán od 
Kryštofa Fligle Ondrovi Nyčovi z jednou loukou a štěpnicí 
podle smlouvy mezi sebou učiněné za summu 306 R 7 ½ gr. 
Závdanku tenž Ondra Nyč hned při odevzdávce Kryštofovi 
Fliglovi položil 60 R, kteréž jest k sobě přijal, a ostatek 
platiti má od letha [15]95 při Vánocích položiti má 15 gr a 
potom každého roku pořadně až do vyplnění summy po 5 R. Komu 
ty peníze náleží, o tom vejš položeno najdeš. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské a 
obecní zejména tito: Jan Člunek, Martin Hypner, Joachym Šuber 
S.R.S.N. 
   Téhož letha [15]95 položeno od Ondry Nyče za grunth 15 gr. 
   Ty náleží nápadníkům do Slezska na těch 10 R, které jim 
n[ebožtík] Jiřík Albrechtů odkázal. 
              f 31b 
   Letha [15]96 položil Ondra Nyšt za grunth svůj 5 R. 
   Jiříka Albrechta nápadníkům jsou dány. 
   Leta [15]97 položil Ondra Nyšt za grunt svůj 5 R. 
   Zůstávají v truhlici v předměstskej. 
   Leta 1598 položil Ondra Nyšt za grunt svůj 5 R. 
   Ty přijal Martin Hepnar na místě bratří svídnicských. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického jakož 
náleželo na tomto gruntě bratřím svídnickým summy 230 R 15 gr, 
takové peníze prodali Ondrovi Nytčovi za hotových 60 R, kteréž 
od něho zouplna a docela přijali. Na kteroužto summu bratří 
svídnicští nynější i budoucí potomci jejich žádným vymyšleným 
právem natahovati se nemají nyní i na časy budoucí. 
   A tak Ondra Nytč grunt svůj zouplna a docela zaplatil a 
žádnému za něj nic dlužen není. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového při 
rozdílu statku po n[ebožtíku] Ondrovi Nyštovi pozůstalého 
prodán grunt ut s[upr]a z půl achtelem vinohradu, z půl búdou 
a půl presem, z loukou, z štěpnicí, ze včelami a dobytkem 
Oršile, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Ondrovi Nyštovi, 
za summu 315 R. Z toho sobě porazila dílu svého 90 R 15 gr a 
tak ještě dopláceti zuostává sirotkom svým od letha 1601 při 
každých Vánocích po 20 R platu summy 224 R 15 gr. Odevzdáno jí 
to za volné a svobodné. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a jiné povinnosti 
panské Václav Kalabů, Jíra Šermíř, Martin Hepner, Pavel 
Zezhulů S.R.S.A N. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Oršila za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Rolandta 6 R. 
              f 32a 
   A jakož jí náleželo na gruntě jejím po n[ebožce] Oršile 
Rolandce mateři její 14 R 10 gr, ty sobě na tomto gruntě 
srazí. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položila 
Oršila Nyštová za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Rolandta 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Šermíř za statek ut s[upr]a na místě Oršily ženy 
své na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta 20 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Šermíř na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 20 R. 
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře s dovolením 
pana Jana Urbana Domanského, toho času ouředníka, jest 
Jiříkovi Šerméřovi na placení uleveno, aby po 10 R za týž 
statek splácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 6 R. 
   A letha předešlého 1607 týž Jíra Šermíř položil za statek 
ut s[upr]a 5 R na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 
6 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta  
5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jíra Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Rulandta 10 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta  
10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upra] položil Jíra 
Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta  
10 R. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolanta  
10 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového položil Jíra 
Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolantha  
10 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šerméř 
Jíra položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta 
7 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šerméř 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta 8 R. 
              f 32b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šerméř 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta  
8 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Jankhy prodán jest 
ten grunt požár Klimentovi Radunskému za sumu 80 R bez 
závdanku, placení když se jiní požárové platiti počnou 
každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Melichar Bohuslavský a Jan Gregorů S.R.S.a N. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Kliment Radunský 
prodal ten grunt ut s[upra] Jírovi Branickému za sumu 92 R. 
Závdanku dal jemu 12 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Kliment Radunský a Václav Gořický S.R.S.N. 
   Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík 
Branický položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých dvojích, 
kteréž při právu zůstávají 4 R 15 gr. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jiřík Branický 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních k obci městské 1 R. 
   Platí se k obci. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík 
Branický položil za grunth svůj a dal rži k obci 4 měřice, 
jednu každou po 45 kr, učiní za ni 3 zlr. Item hotových peněz 
položil 1 zlr 40 kr, což na moravský počet učiní 4 zlm. 
   Ty přijal Jiřík Kopřivnický purgkmistr. 
 
        Pusté 
              f 33a 
   Letha Páně 1683 dne 6. Aprilis za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho poněvadž grunt neb[ožtíka] Jiříka 
Branickýho do konce na spoustku jest přišel a tudy po mnohá 
letha povinnosti panské i obecní hynuly, aby pak zase k svému 
zvelebení přijíti mohl, purgkmistr a ouřad prodali sou takový  
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pustý grunt Martinovi Moresíkovi za summu 80 zl mor[avských] 
bez závdanku, placením po vyjití třech leth polhocení k obci 
městské po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení vinohradu, všeliké povinnosti panské i 
obecní (neuvedeno). 
 
   Letha Páně 1690 dne 27. Februarii za purkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Martin Moresík vejš 
grunt jmenovaný za summu 80 zl mor[avských] koupený, takový 
jest po smrti jeho manželka jeho jest ten krunt za túš summu 
Martinovi Karáskovi prodala s tou vejminkú, aby táž Moresíčka 
v tom kruntě své místečko do smrti měla, za kteréž vystavení 
téhož kruntu přijala 7 zl mor[avských] a 9 groší. Odevzdán za 
volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a všeliké povinnosti Jan 
Ščepaník, Václ[av] Slavík S.R.S.Ne. 
   K placení obci každoročně po 3 zl mor[avských]. 
              f 33b 
   Letha Páně 1691 dne 14. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Martin Karásek 
ujatý krunt od vdovy Moresíčky před Jich Opatrnosti přednesl, 
že by takového kruntu delej pro nemožnost svou držeti nemohl, 
pročež jej Janovi Pavlíkovi pouští a v těch penězích se                  
jemu připisuje. Za který Martinovi Karáskovi zase peněz klade, 
co tak on vdově Moresíčce položil, totiž 7 zl mor[avských] 
9 gr alb, a to při odevzdání polovic, za tím taky druhú 
polovic, až na jakou částku sena prodá. Item položil mu více  
1 zlr za opravu plotův okolo kruntu a tak bude Martin Karásek 
přijatých peněz mět 9 zlr. Odevzdává se za svobodný Janovi 
Pavlíkovi. 
   Rukojmě za zbývání císařských a panských i obecních 
povinností p[an] Jiřík Bohunský, Jiřík Kaštan. 
   Ostatní peníze k obci platit povinen bude ročně po 3 zl 
mor[avských]. 
   Letha Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra pana Johannesa 
Dašického Jan Pavlík položil za grunt svůj k obci městské  
1 zlr 10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na 
zaplacení dluhu panu faráři stráž[nickému], co on tak na 
výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm  
15 gr. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr za příjem. 
              f 34a 
   Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmist[ra] pana Jana 
Dašického Jan Pavlík položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci 
města Stráž[nice] 1 zlr 10 kr, za které se jemu vypisuje pro 
důležitú potřebu 1 zlm 15 gr. 
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   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Pavlík 
z gruntu ut sup[ra] ještě 69 zlm obci městskej spláceti, že 
ten spolu z jinými na ruinu skrz tu nešťasnú rebelii vyšel, 
upúští se jemu za vystavení třetí díl, totiž 23 zlm, a tak 
zůstává jemu k splacení ještě 46 zlm. Na kterúžto summu d[ne] 
ut supra pokládá při držaných posudcích 15 gr alb, za kteréšto 
se jemu vypisuje 1 zlm, ostatní summu, totiž 45 zlm, platiti 
bude po 2 zlm ročně. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Pavlík pokládá obci 
městské 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
              f 34b 
Přípis Frantze Pavlíka 
 
   Leta Páně [1]767 za purgmistra p[ana] Kryštofora Mihače a 
spoluradních předstoupil hned psaný Frantz Pavlík a uctivě 
žádal, aby jemu ten od svého oce napadající erbovní dům právně 
připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Frantzovi Pavlíkovi 
s tím na něm majícím právem, však s tou vejminkou připisuje        
a odevzdává, aby on bejvalý Jura Pavlík v tom domě až do své 
smrti místo míti měl, kdyby ale se porovnat nemohli povinen 
bude Frantz Pavlík jemu na své outraty svjetnicu vystavjat. 
Pročeš se jemu za jeho vlastní s těma na něm podlužnýma obci 
mněstské verunkami 45 zlm při posudcích po 1 zlm a zaplacení 
Josefovi (nečitelné) 22 zlr a Maříkovi (nečitelné) 10 zlr za 
jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
   Svjetkové toho pan Ignatz Košvitz a p[an] Peter Gruner.   
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              f 40a 
4 Grunth Matěje Bobále 
 
   Ten Matěj Bobál má grunth ze čtvrti roli třemi činžovou 
podle zápisu knih starých sirotčích bílejch v listu 362 za 
sumu 380 R koupenej. 
   Na kderejž jest podle těchž sirotčích knih do téhož leta 
[15]93 vyplnil 360 R a ještě za něj sirot[kům] nebožt[íka] 
Jana Mlynáře dopláceti zůstává 20 R.  
   Rukojmě za grunth Vávra Pekař, Martin Kovář, Daniel 
Kostický, Jan Skřička a Tomáš Zejda S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Matěj Bobál za grunth svůj peněz 
zadržalejch 10 R. 
   Letha 1595 položil Matěj Bobál za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   A tak grunth svůj zaplacenej má. 
 
   Letha [15]96 jakož Matěj Bobál grunth svůj zouplna 
zaplacenej měl, takovej grunth j[es]t frejmarkem Danielovi 
Slováčkovi za volný, svobodný a v ničemž nezávadný zaplacený 
dal, proti čemuž jemu zase Daniel Slováčků grunth svůj též 
zaplacený odvozuje. Však témuž Matějovi hned při odevzdávce  
přidal hotovejch peněz 40 R a ještě Daniel Slováčků z téhož 
gruntu 
              f 40b 
při Vánocích letha [15]96 položiti povinen bude 30 R. Z toho 
náleží sirotkům n[ebožtíka] Daniele Blanaře 20 R a s[irotkům] 
n[ebožtíka] Fitoule též náleží 10 R. 
   Letha [15]96 položil Daniel Slováčků za grunth svůj 
ostatních peněz s[irotkům] napřed psaným 30 R. 
   A tak Daniel Slováčků grunt zouplna zaplatil. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodal 
Daniel Slováčků grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou za 
summu 440 R Václavovi synu Kafkovýmu. Závdanku jemu dal 80 R a 
o Vánocích leta [15]99 položiti má ještě závdanku 110 R, 
ostatek summy platiti má od leta 1600 po 10 R až do vyplnění 
summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Kavka otec jeho, Kašpar Bednář, Tobiáš Ďuličků, Jiřík 
Helebrant, Mikuláš Rybář S.R.S.N. 
   Jakož na tom gruntě mimo vyzdvižení 190 R závdanku náleželo 
ještě Danielovi Slováčkovýmu summy 250 R, takové peníze prodal 
obci předměstské za hotových 135 R. A tak on na tom gruntě nic 
nemá. Jíti mají obci předměstské ty peníze od leta 1600 po  
10 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav syn Kavků za role Danielovi Slováčkovýmu 110 R. 
   A tak tu roli zouplna a docela zaplatil. 
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   Leta 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Václav syn 
Kavků prodal podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou 
Albrechtovi bratru svému za summu 440 R. Závdanku je[mu] 
položil za podsedek 80 R  a za roli jemu dal hotových peněz 
110 R, což všeho učiní 190 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích od leta 1600 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jirgl Krejčí, Jan Otrapek, Hons Šmalcíř, Tomášek 
Tesař S.R.S.N. 
              f 41a 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Albrecht obci předměstské 10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Albrecht obci předměstské 10 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil  
Albrecht Kavka obci předměstské 5 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Albrecht Kavka za g[runt] obci předměst[ské] 10 R. 
   Více doložil lonských peněz 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Albrecht Kavka za g[runt] obci předměstské 10 R.    
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnického prodali grunt požár svrchu psaný, 
pozůstalej po neb[ožtíku] Albrechtovi Kavkovi, Simeonovi 
Vítkový[mu] za sumu tu, což za něj dopláceti se zůstávalo, 
totiž 200 R. Závdanku dal obci předměstské 7 R, ostatek 
platiti má od letha 1609 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pahnost, Jan Pecina a Michal Vic bednář  
S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Simeon Vítků za grunt obci předměstské 7 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Simeon Vítků za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
týž Simeon za gr[unt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Simeon Vítků za gr[unt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon 
Vítků za g[runt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon 
Vítků za g[runt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Simeon 
Vítků položil za g[runt] obci předměstské 7 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Simeon Vítků 
na obec předměstskou položil za gr[unt] 7 R. 
   Letha 1617 za předního konela Jana Pernikáře Simeon Vítků 
na obec předměstskou položil za gr[unt] 7 R. 
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              f 41b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Simeon Vítků 
položil za gr[unt] na obec předměstskou 7 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Simeon Vítků 
položil za gr[unt] obci městské 7 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Simeon Vítků 
položil za gr[unt] obci městské 7 R. 
 
       Pusté 
 
   Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického  a 
s[polu] r[adních] jeho prodán jest tento grunt po neb[ožtíku] 
Matějovi Čejkovi, jehož odevzdaného neměl, Matyášovi Zejdovi 
za summu 100 R jsouc shořelý a pustý bez závdanku, placením po 
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Jan Sládků a Jan 
Plidlich S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1668 za purgmistra Danihele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho prodán jest tento grunt po neb[ožtíku] 
Matějovi Zejdovi na místě sirotkův předně, poněvadž spuštěný 
byl, Matúšovi Zejdovi toliko za summu 10 zlm, kterýžto 
poněvadž vedle možnosti svej tenž grunt jest vystavil, takový 
vystavený jest prodal Vaverkovi z Lideřovic a za vystavení 
jemu dal Vaverka 10 zlm. I nechtíce tenž Vaverka zde v městě 
Strážnici zůstávati, z vůlí vrchnosti ten grunt zaseji prodal 
jest, nemaje jej připsaného, Martinovi Baňařovi, kterýžto jemu 
závdanku dal 12 zlm na summu i s placením tak, jakž 
v rejstřích se vynalezne. I poněvadž v předešlém zápisi na 
summu byl za 200 zlm, Jich Opatr[nosti] p[an] purgmistr a páni 
z tej summy upustili, aby grunt k lepší- 
              f 42a 
mu zvelebení přijíti mohl, 50 zlm, a tak na summu prodajnú se 
nadepsanému Martinovi Baňařovi prodává a připisuje za 150 zlm, 
ročně platiti jej bude po 4 zlm až do vyplacení summy. 
   Rukojmě za opravu, placení a všeliké povinnosti Bartek 
Thun, Matúš Zejda S.R.S.a N. l[eta] a dne ut supra. 
   Nápadníci: 
   Obec města Strážnice k dobírání předních peněz má 105 zlm 
15 gr. 
   Franc, syn po nebo[žtíku] Čejkovi 44 zlm 15 gr peněz 
posledních. 
   Napřed psaný závdanek patřiti nebude na srážku do 
nadepsanej summy. 
   L[eta] Páně 1671 [dne] 20. Januarii za purgmistra Danihele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Martin Baňař maje 
spláceti na posledních penězích Francovi, synu nebo[žtíka] 
Matěje Čejky, summy napřed psanej 44 zlm 15 gr, takové jest od 
téhož syna neb[ožtíka] France Čejky skoupil a dal za ni jednu 
krávu, kteroužto Franc přijal, a jeden kus černého dobytka  
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2letýho brava. Tou pak krávu chovati Martin Baňař i po otelení 
tele jemu přisaditi, celý pak je chovati přislíbil. A tak 
Franc Čejka na gruntě Martina Baňaře žádnej praetensi vícej 
nemá. 
   Letha Páně 1668 za purgkmistra Lorence Zajíčka Martin Baňař 
položil za grunt svůj k obci městské 2 zlm. 
   Týž purgkmistr takové peníze do počtu za příjem položil. 
              f 42b 
   L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních 
jeho platí za grunt svůj Martin Baňař v Bednářskej ulici šaru 
holomúckú, která se za dluh obecní v odvážení vína dluhu 
Palasovského jeho vození 1 v[ědro] vína, na jeho stranu se 
jemu zde vypisuje 4 zlm. 
   Takové v počtě pan purgmistr vede. 
   Letha 1673 Martin Baňař za purgmistrovství Danihele 
L[udvíka] Dašického položil na placení svého gruntu peněz  
dva zlm – 2 zlm. 
   K obci takový přijal a za příjem sobě položil 8. April[is]. 
   Letha Páně 1673 dne 20. Februarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Martin Baňař položil za 
grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Kteréžto peníze ten purgkmistr do počtu svého za příjem 
položil. 
 
   Letha Páně 1691 dne 15. Octobris za purgkmistrovství pana 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Martin Baňař před Jich 
Opatrnosti p[ány] přednášejíce, kterak by gruntu předepsaného 
pro svou starost a věkem již zešlý delej držeti a povinnosti 
              f 43a 
zbývati nemohl, majíce pak zetě jménem Matěje Mikulku, tenž 
grunt jemu pouští ze všeckým, co na něm zaplaceného má, totiž 
53 zlm 15 gr alb. A tak se Matějovi Mikulkovi v tej summě, jak 
Martin Baňař připsaný měl, připisuje a odevzdává, totiž  
v 150 zl mor[avských], povinen bude ostatek platit k obci 
města Strážnice ročně po 4 zl mor[avských] až do vyplacení 
summy. 
   Rukojmě za zbývání císarských a panských povinností, 
podobně za opravu p[an] Samuel Nejezchleba, p[an] Jiřík 
Bohunský S.R.S. dne a letha ut supra. 
   NB. Pamět. Však Martin Baňař jakošto otec vymiňuje sobě do 
smrti k užívání 6 hony roli a [aby] v témž gruntě taky do 
smrti své zůstával. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Matěj Mikulka 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 96 zlm 
15 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu 
uherskú rebelii na ruinu vyšel, z takovej summy se jemu upúští 
třetí díl, id e[st] 32 zlm 5 gr. A nadto více při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm, za kteréž se jemu vypisuje 2 zlm,  
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ostatní, totiž 62 zlm 10 gr, bude povinen platiti na spůsob 
jak nahoře. 
              f 43b 
   Letha Páně 1725 dne 14. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce držitel 
gruntu ut supra Matěj Mikulka držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal i s tím vším, co na něm zaplaceného 
měl, Ondřejovi Kaštanovi za hotových devadesáte rýnských, 
s placením ostatní verunkovej summy 62 zlm 10 gr alb obci 
městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Kteréžto peníze 
poněvadž náležitě k rukám svým přijal, týž grunt se připisuje 
a odevzdává jmenovanému Ondřejovi Kaštanovi  za vlastní bez 
všelikých reštů a vejminek až po datum zápise tohoto. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti 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. 
 
Přípis domu Václava Žáka 
 
   Letha Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Alžběta, vdova 
po neboštíkovi Ondřejovi Kaštanovi, svůj mající dům od svého 
manžela na dluhy 
              f 44a 
odporučený vedle Jana Spěváka z jednej a Jiříka Pavlíka druhej 
strany ležící, ze svej dobrej vůle Václavovi Žákovi za summu 
jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz odprodala. Pročeš se 
jmenovitý dům kupujícímu ze vším od starodávna majícím právem 
za jeho vlastní a volný i dědičný s těma na tom domě 
zesezelýma verunkovýma penězi 63 zl mor[avských] 10 gr alb 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu domu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak městsk[ých] p[an] Ferdinand Kocián a p[an] 
Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku 
ut supra. 
 
Přípis domu Jiříka Turečka 
 
   Leta Páně 1757 dne 31ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche majíce Václav Žák grunt ut supra sobě 
právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle a 
vědomí svej manželky Jiříkovi Turečkovi za summu jedno sto 
devadesáti osum rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadepsaný grunt 
Jiříkovi Turečkovi za jeho vlastní a zaplacený 
              f 44b 
s těma na něm podlužnýma 62 zl mor[avských] 10 gr alb 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntui a placení všech povinností jak 
císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských p[an] Jan Weiner  
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a p[an] Jozef Haisig. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Alžběty, vdovy po neb[ožtíku] Jiříkovi Turečkovi 
 
   Leta Páně 1780 dne 18. mněsíce Octobris za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jiřík 
Tureček grunt ut supra po Václavovi Žákovi ukúpený a pořadně 
purgrechtně připsaný, takový dle testamentu de dato 4ho 
publicato vere 10ho Martii [1]766 manželce svej vejš 
jmenovanej Alžbětě zanechal a odporučil. Aby však ale ona 
p[aní] Alžběta Turečková do pořadného držení tohož gruntu neb 
domu uvedena byla, připisuje se jí za její vlastní, volný a 
dědičný i s těma na něm vězícíma penězi summy verunkovej p[e]r 
62 zl mor[avských] 10 gr alb k splacení po 2 zl mor[avských] 
ročně. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan 
Johann Tyml S.R. Svou V. a N. 
 
Přípis Jozefa Holl, přísažného lazebníka zdejšího 
 
   Leta Páně 1780 dne 18. Octob[ris] za purgmistra pana Jozefa 
dvořáka a spoluradních toho času jakž předcházející zápis 
dovozuje, kterak paní Alž- 
              f 45a 
běta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jiříkovi Turečkovi, grunt 
ut supra dle testamentu sobě odporučený podosáhla, takový 
majíce již purgrechtně připsaný panu Jozefovi Holl, 
lazebníkovi zdejšímu a respective zeťovi svému, jenž dceru 
její Jozefu za manželku sobě pojal, v summě dvěch stách 
rýnských jest popustila a odprodala. Kteroužto summu on p[an] 
Jozef Holl ji p[aní] Alžbětě Turečkovej ihned jedno sto 
rýnských na hotově jest odpočítal, ostatních pak jedno sto 
rýnských tak dlúho za sebú zanechati má, pokavadž ji Bůh 
všemohoucí živobytí popříti by ráčil, kdežto konečně dle 
libosti ona paní Turečková kšaftovat s něma mocti sobě 
obmezuje. Dálejc vyjímá sobě paní vdova Turečková v tom domě, 
a sice v tej na dvoře vystavenej světnice, až do smrti 
svobodné bydlení, pro dvě krávy plac v maštali, i pro pícování 
na hůře a pro víno ve sklepě, kamž i mlíko schraňovati mocti 
bude, k tomu jednu komůrku při tej světnice vystavenú, 
naprotiv čemuž ale její pan zeť Jozef Holl z těch za sebú 
majících 100 zlr žádné interesse dávati nemá. Kdyby však ale, 
od čehož Bůh uchovej, dům ten jakýmkoliv spůsobem skázu trpěl 
a k stavění neb opravování přišel, to vše i nad výminkú 
držitel gruntu p[an] Holl stavěti a opravovati ponen bude a se 
zavazuje, nejináč taky všechny povinnosti od tohoto dne 
vybývati a spořádati má. S tím tehdy břemenem on pan Holl  
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grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi 62 zl 
mor[avských] 10 gr alb k splacení obci po 2 zl mor[avských] 
ročně na sebe přijímá, podle čehož taky se tímto jemu za 
vlastní, volný a dědičný purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan 
Johann Tyml S.R.S.V.a N.   
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              f 50a 
5 Grunth Jiříka Smetany 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 58 nadepsaný Jiřík Smetana koupil ten 
grunth svůj od Jana Duličky z jednou čtvrtí roli za summu  
349 R. 
   Na to vyplnil závdanku Janovi Duličkovi a peněz 
purgkrechtních až do letha [15]92 155 R 20 gr, za rok [15]93 a 
[15]94 zadržel 20 R. A tak za týž grunth svůj i s těmi 
zadrželými dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jana 
Zezhule 194 R. 
   Ta spravedlnost těmž sirotkům od letha [15]95 rok po roku 
po 10 R až do vyplnění tej summy svrchu psanej při Vánocích 
jíti má. 
   Rukojmě Tobiáš Náhlý, Jan Dulička, Jan Tomášů a Martin 
Wolffů S.R.S.A.N. 
 
   Letha 1594 položil Jiřík Smetana zadržalých peněz dvojích 
peněz 20 R. 
   Letha 1595 položil Jiřík Smetana za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Letha [15]96 položil Jiřík Smetana za grunth peněz 
purgkrechtních 10 R. 
              f 50b 
   Letha 1596 Jiřík Smetana prodal grunth svůj nadepsaný se 
čtvrtí roli Davidovi Kopytkovi za summu jmenovitě 350 R. 
Závdanku ihned při odevzdávce položil David Kopytka Jiříkovi 
Smetanovi 160 R a ostatek platiti má od letha [15]97 při 
Vánocích pořadně po 10 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
zejména tito: Jirgl Helebrant, David Viktorinů syn, Martin 
Bolffů, Jiřík Smetana S.R.S.N. 
 
   Leta [15]97 ten grunt napřed psaný koupil Jan Michna 
pernikář za summu 350 R. Závdanku položil 160 R a od Jiříka 
Smetany koupil peněz posledních 36 R a na díl manželky své 
sobě srazil 154 R. 
   A tak má grunt svůj zaplatcený. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, hraběte na 
Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Martinovi 
Sukdolskému za summu 100 R bez závdanku, placení po vyjití  
2 leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Potáč, Jan Rybnikář, Pavel 
Černý a Jakob Chovánek S.R.S.a N. 
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(Na volně přiloženém listu:) 
Gr[unt] 5 v druhém dílu kněh purgkrechtních obsažený 
 
   Poněvadž jest [jistá] vůle v tom Jeho Milosti Františka 
z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), 
vrchnosti naší milostivé, aby mezi tímž gr[untem] a gr[untem] 
6 (pro případnější průchod z města z Německé a Bednářské ulice 
k Vinohradskej bráně) ulička udělána a ustanovena byla, kdežto 
z držitelem gruntu 5 Martinem Sukdolským o to s ním jest 
jednáno, aby nětco do humna svého venkoncem poustoupil a aby 
tudy ulička ustanovena býti mohla, k čemuž týž Martin 
Sukdolský dobrovolně přistoupil a od takového kusu humna 
upustil, za kteréž jemu dáno jest podle smlouvy 4 zl moravské. 
Kterážto ulička aneb průchod k bráně Vinohradské nemá od 
nynějších i budoucích držitelův gr[untu] 5 žádným vymyšleným 
spůsobem hájena býti, nýbrž nyní i na časy budoucí a věčné má 
trvati. Naprotiv tomu sousedé okoliční budou povinni ten plot 
soumezní od téhož gr[untu] každoročně hraditi, tak aby se 
držiteli gr[untu] žádná škoda od dobytka nedála. 
   Stala se tato smlouva na rathauze města Stráž[nice] za 
purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho a[nno] 1634.   
 
        Pusté 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunth nadepsaný po shoření všechen 
zruinirovaný pan purgkmistr a páni prodali Havlovi Smolkovi za 
summu 100 R. 
              f 51a 
Však poněvadž taky jako i jinší gruntové shořel, z poručení a 
z milostivé vůle vrchnosti upouští a vypisuje se jemu jako i 
jiným sousedům polovice tej summy, totiž 50 R, ostatek pak 
summy platiti má komukoliv náležeti bude při každých posudcích 
počna letha 1659 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.  
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Ratibořský  
S.R.S. a N.R. 
 
   Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Ospalík ohlásíce 
se na rathauze města Strážnice při držaných posudcích, kterak 
on grunt po neboštíkovi Havlovi Smolkovi, provdajíce se zase 
manželka po něm pozůstalá za Jiříka Millera, od sestry Jiříka 
Millera frejmarkem koupil za summu 100 zlm bez závdanku, 
platíc ročně po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Očka a Tobiáš Slavík S.R.Sp.a N. 
   NB. Tak jakož Havlovi Smolkovi na gruntě ut supra za 
vyhoření 50 zlm odpuštěno bylo, takových 50 zlm Jiřík Miller, 
který sobě manželku po neboštíkovi Havlovi Smolkovi pojal, 
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Václavovi Ospalíkovi frejmarkem na grunty za zaplacených 
odevzdal. 
   Letha Páně 1680 dne 10. Junii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho tak jakož neboštík Havel Smolka 
porozdílně Pavlovi Purgkrábkovi 4 zlm zaplatil, takové Jiřík 
Miller Václavovi Ospalíkovi jest daroval. Item Václav Ospalík 
dal Pavlovi Purgkrábkovi 1 zlm. 
              f 51b 
   Letha Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického vd[ova] Ospalíčka položila za grunt ut supra 2 zlr 
20 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení 
dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli 
obecní byl zapůjčil, vypisuje se jí 3 zlm. 
   Kteréžto peníze svrchu psaný purgmistr přijal do počtu 
svého obecního za příjem. 
   Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického vd[ova] Ospalíčka položila za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci městské stráž[nické] na rešt vinný 4 zlm, za 
které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jí 6 zlm. 
   Item zas za 2 zlm vypisuje se 3 zlm. 
   Stal se omyl, není nic tady, neb nahoře již zapsané jsou. 
 
   Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho tak jakož Martin Ospalík grunt ut 
supra po otci svém zdědil, připisuje se jemu taky v tej summě 
prodajnej, jak jej on měl, totiž 100 zlm. Však že tenž grunt 
spolu z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se jemu za 
vystavení třetí díl upúští, totiž 33 zlm 10 gr 
              f 52a 
a k tomu také těch 9 zlm, které on za svej neb[ožky] matky byl 
vyplatil, jemu se vypisují. A tak má Martin Ospalík na tomž 
gruntě vyplaceného i s tím, což se mu za vystavení sráží, 
tolikéž i z jeho dílem, co jeho nebo[žtík] otec Václav Ospalík 
byl vyplatil, má 54 zlm 16 gr 4 2/3 den, ostatní summu bude 
povinen platiti při posudcích každoročně po 2 zlm, totiž obci 
městskej strážnickej 21 zlm, sestrám svým posledních peněz  
24 zlm 13 gr 2 1/3 den. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Pavel Očko, Václav Sklenovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Item hnedt ten den pokládá peněz posudkových obci městské  
1 zlm. 
              f 52b 
   Leta Páně 1731 dne 25. Augusti za purgmistra pana Antonína 
Duraye a spoluradních toho času tak jakož po smrti neboštíka 
Martina Ospalíka gruntu ut supra syn po něm pozůstalý 
nejstarší Jiřík se zaujal i všechnej jinej pozůstalosti, 
tolikéž i tři malejmi sirotky k sobě přijal, však potom 
netoliko na domě tom nic nehospodařil, nýbrž i užitky od roku 
1728 jak vinohradní, tak rolní k sobě přijmouce větším dílem  
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marně zmařil a na sirotky žádnú starost a opatření nevedl, 
aniž povinnosti z něho zbejval. Pročež vidouce p[an] purgmistr 
a rada, že na ten spůsob netoliko dům k zboření, ale i jiné 
sirotčí grunty k zmaření by přijíti musely a sirotci 
nenapravitedlnú škodu by trpěli, z tej nevyhnutedlnej potřeby 
grunt ten aby dílem k zboření a dílem v daních contribučních 
k zasedění nepřišel, k prodeji veřejně právně prohlásili. A 
poněvadž žádný kupec větší se nevynacházel, toliko Jan Myška, 
syn Václava Myšky, který 40 zlr za něj podal, podle toho jemu 
jej za těch čtyricet 
              f 63a 
rýnských jsou prodali a k tomu ještě kupec Jan Myška 
contributzi z komína za rok 1731 přicházející celú k zaplacení 
na sebe dobrovolně přijal a daně obecní půlroční. Dle 
kterejžto summy na hotově položenej nyní tenž grunt připisuje 
a odevzdává nahoře jmenovanému  Janovi Myškovi za vlastní a 
dědičný, s placením ostatní verunkovej summy 21 zlm (poněvadž 
ty na sestry Ospalíkovské přijíti mající 24 zlm 13 gr  
2 1/3 den sestra Dorota ovdovělá Sklenovská datovala sirotkům 
a odpustila) obci městskej při posudcích po 2 zlm ročně, 
ostatně od všelikých reštů prázný a svobodný. Stalo se dne a 
leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys 
Červenka a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
   Notandum. Ty 40 zlr se obrátily takto: 
   Jsou čtyři dědici, totiž Jura, Martin, Václav a Kateřina, 
přišlo tehdy na každého po 10 zlr. Poněvadž ale contribučního 
reštu zasedělého se našlo až do roku 1730 onclusive bez 
sražení granatirského quartýru 2 zlr, za rok 1730 ještě  
20 zlr 48 kr a Jura užitky za ty leta k sobě bral a 
contributzi nevyplatil, pročež zůstává na ten rešt 15 zlr  
48 kr zaplatiti povinen 
              f 63b 
bejti uznán jest, a proto jeho díl 10 zlr na touž contributzi 
obrácen jest a 5 zlr 48 kr ještě složiti má a z ostatních  
30 zlr, těm ostaním sirotkům náležejících, 5 zlr na contribuci 
ještě od jejich otca zasezenú se vzalo. A tak ještě těm třem 
na rovno zůstává 25 zlr, které panu hejtmanovi se odvedly pod 
počet sirotčí, poněvadž ti sirotci na zámek náleží. 
 
Přípis Jana Spjeváka 
 
    Leta Páně [1]766 dne 20. Februarii za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní hned psaný Jann Spěvák a uctivě žádal, aby jemu ten sub 
Nro 5to ze svou manželkou zděděný dům v Bednářskej hulici 
právně připsán byl. Na kteroužšto uctivou žádost s povolení a 
u přítomnosti jeho manželky a zetě Tomáše Vavříka se jemu 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 21 zlr 
mněstské obci patřící ročně při posudcích po 2 zlm, i s tím na  
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něm od starodávna majícím právem, jakoš taky při gruntě sub  
No 6 památka učiněna jest, že držitel gruntu Nro 5ho ulička 
vzata z gruntu téhož No 5 
              f 64a 
vždy zůstávati má a lidé z ulic obce města Strážnice takovou 
hraditi povinni býti mají, tak také nyní i na časy budoucí 
taková ulička od gruntu ut supra Nro 5to udělaná trvati má a 
ten grundt Nro 5to takovou služebnost trpěti povinen bude, 
připisuje a odevzdává za jeho vlastní, volný  a dědičný. 
   Svjetkové toho za opravování gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenské a mněstské p[an] 
Christof Mihač a p[an] Filip Dvořák. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Jury Spěváka 
 
   Leta Páně 1781 dne 16ho Novembris za purgmistra pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož držitel 
gruntu Jan Spěvák po smrti svej poručenství jest zanechal, 
podle kterého grunt ut supra synovi svému jedinému Jurovi 
Spěvákovi jakožto zřízenému a ustanovenému dědicovi odporučil,  
aby ale od dědic Jura Spěvák do právního držení uveden byl, za 
to předstoupíce na dům radní uctivě jest žádal, by jemu vejš 
psaný grunt dle řádu purgrechtního připsán byl. I vidouce Jich 
Opatrnost páni slušnú žádost jeho, týž grunt ze vším od 
starodávna majícícm právem a tak, jak předkové jej užívali neb 
užívati mohli, se jemu Ju- 
              f 54b 
rovi Spěvákovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává, verunkové peníze, jichžto jest 21 zl 
mor[avských] on Jura Spěvák po 2 zl mor[avských] ročně 
spláceti zavázán jest. Ostatně co se tej při tom gruntě 
vynacházející od tohoto gruntu odkúpeného místa na uličku, ano 
i uličky tak učiněnej dotýče, to při tej v roce 1637 mezi 
Martinem Sukdolským a obcú strážnickú učiněnej smlúvě zcela 
pozůstati má. Konečně bude povinen on Jura Spěvák matku svú 
Annu v domě tom až do smrti její při sobě míti a jí svobodné 
bydlení popříti. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Filip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 60 fr dem Martin Čermák 
Granadier Löw. Naol. Esterhasi gehörung, welche hier primo 
loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 2. Dezemb[ris] [1]796. Svoboda. 
   Laut eingelangten und im Buche Quitantiarum de a[nn]o 
[1]795 folio 18 intabulirten Quittung sind diese 60 fr 
bezahlt, folglich hier gelöschet worden. 
   De sessione 10te Dezembris [1]799. Prat. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause hafftet 50 fr Stast Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 13e Juniii 1800. Prat. 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Kapitali dem 
Straßnitzer Piaristen Colleg. gehörig p[e]r 100 fr, welche 
secundo loco versicheret sind. 
   De sessione 6ten Junii 1801. 
              f 55a 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn[o [1]795 folio 49 
einverleibten Quittung sind die der Stadt Straßnitzer 
Gemeindkasse schuldige 50 fr baar bezahlt, folglich hier 
gelöschet werden. 
   De sessione 19te Julii 1802. Prat. 
   Imgleichen haftet auf diesem Hause 40 fr Stadt Straßnitzer 
Comungelder, welche hier secundo loco versicheret worden. 
   De sessione 31e Dezembris 1802. Prat. 
   Auf gleiche Art haftet an diesem Hause 120 fr Stadt 
Straßnitzer Comungelder, welche hier 3tio loco vorgemerkt 
worden. 
   De sessione 24. März [1]804. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 78 
einverleibten Quittung sind die obigen 40 fr und 120 fr baar 
bezahlt, folglich hier gelöschet worden. 
   De sess[ione] 5te Septembris [1]805. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 78 
einverleibten Quittung sind die schuldigen 160 fr bezahlt und 
geleschet werden. 
   De sess[ione] 1e Septembris [1]807. Prat.       
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              f 60a 
6 Grunth Tobiáše Náhlého 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch bílých sirotčích 
v listu 367 nadepsaný Dobiáš ujal podsedek svuoj po 
nebožt[íku] Bartošovi Mazánkovi v summě 140 R. 
   A tak již jej zouplna a docela zaplacenej a žádné[mu] 
v ničemž nezávadnej má.  
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti 
Thobiáše Náhlého ten grunt prodán jest od ouřadu předměstského 
Jiříkovi Náhlému, synu po něm pozůstalému, za 180 R. Závdanku 
měl položiti hned při odevzdávce 40 R, ten položil, platiti 
jej má počna leta 1617 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i 
obecní Jan Tomášů a Václav Nyč SRSN. 
   Téhož leta ut s[upr]a Jiřík Náhlý položil za grunt peněz 
ročních 8 R. 
   Ty sou přijaty na obec předměstskou na dluh n[ebožtíka] 
Thobiáše Náhlého, o čemž při statku najdeš. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Náhlý 
položil za gr[unt] 8 R. 
   Ty sou přijaté na obec předměstskou na dluh n[ebožtíka] 
Thobiáše Náhlého. 
        Pusté 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
gr[unt] požár Davidovi Drešerovi za 80 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Beran a Vácslav Havránek S.R.S.N., Michal 
Šiller a Jíra Střelovský. 
              f 60b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařové[ho] David Drešer 
ukoupíc ten grunt ut s[upr]a prodal jej zase Matějovi 
Dubanskému za summu za 85 R. Závdanku dal jemu za opravu 
gruntu 5 R, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Janek Tesař, Jíra Všenovský, Petr 
Bartků a Mikuláš Mikšanů S.R.S.a N. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Dubanský 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matěj Dubanský Eliášovi Trpkému 
za summu 96 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 11 R, kteréž 
Matěj Dubanský za opravu gr[untu] přijal, placení ročně po  
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Mikuláš Kovářů, Jirgl Otto S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1710 d[ne] 1. Decembris za purgmistra pana Karla 
Kaysera a spoluradních jeho zůstávajíce ten grunt ut supra od 
mnoha leth pustý a jen holé místo, aby obec strážnická se 
rozmnožovala a důchody císařské, panské a obecní aby zrůstly, 
takový puštěn jest Ondrovi Vavříkovi v tej summě jak prvej, 
              f 61a 
totiž 96 zlm. Však že město skrz ten nepřátelský rebelantský 
pád hrubě zruinirováno jest, aby tím lepší chuť k hospodářství 
měl, z tej nadepsané summy upúští se jemu 56 zlm a jen toliko 
40 zlm obci strážnickej každoročně po 2 zlm při posudcích 
kladúce platiti má. Púští se mu bez závdanku, lhotu šestoroční 
počna od 1. Junii letha 1711 užíti má. 
   Rukojmě za stavení gruntu a placení povinností 
cís[ařských], pansk[ých] i obecních Matěj Mikulka a Martin 
Ospalík SRSN. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1748 dne 15. Martii za purgmistra pana Ignatze 
Filipa a spoluradních toho času nechtějíc grunt ut supra 
Ondřej Vavřík vícej držeti, pustil ho synu svému Tomášovi 
Vavříkovi, do kterého gruntu ostatní jeho děti Martin a Anna 
(kteří docela od svýho otce vyplaceni jsou) nic více 
praetendirovalti nemají, a sice na tento spůsob, aby on Ondřej 
Vavřík i se svou manželkou v tym domě do smrti místo měl, item 
aby jeden chlíf v tom domě pro svůj dobytek měl a 
              f 61b 
držeti mohl, obilí jeho vymlátit. Kdyby ale se svým synem 
zrovnati [se] nemohl, tehdy  bude povinen Tomáš za touž 
výminku 30 zlr složit, verunky peněz, na kterým se 40 zl 
morav[ských] nacházejí, ročně při posutkách [po] 2 zlm 
položiti povinen bude. Který dům se Tomášovi Vavříkovi za 
vlastní a dědičný připisuje. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení královský, panské a 
městské povinnosti jsou pan Eliáš Grögr a pan Pavel Cigánek. 
Stalo se u přítomnosti obojích stran anno et die ut supra. 
 
   Haftet ob diesem Hause 150 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 8te Feb[ruarii] [1]806. Prat. 
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              f 64a 
7 Grunth Martina Wolffa 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých sirotčích 
červených v listu 24 Martin vejš psaný po smrti otce svého 
ujal jest grunth s roli a koňmi v summě ve 300 R. 
   Na kderýž jest vyplnil peněz purgkrechtních i z poraženým 
dílem svým 199 R 2 gr 1 ½ den. Z kderéž pokládati má a 
dopláceti zůstává Janovi bratru svému, totiž od letha 1595 při 
Vánocích po 10 R summy 100 R 22 gr 5 ½ den. 
   Na to zadržel do letha [15]94 40 R. 
   Rukojmě Jíra Praščák S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních zadrželejch 30 R. 
   Letha 1595 položil Martin nahoře psaný za grunth Janovi 
bratru svému 10 R. 
   Téhož letha [15]95 koupil Martin Wolffů od Václava 
Žamberského kus humna, na kterémž přístodůlku má a ustavil za 
volný a svobodný za 1 R 15 gr. 
   Letha [15]96 položil Martin Wolffů Janovi bratru svému  
10 R. 
   Letha [15]97 položil Martin Wolffů Janovi bratru svému  
10 R. 
              f 64b 
   Leta 1598 položil Martin Bolffů jakož zuostával za grunt 
svůj peněz zadržalejch Janovi bratru svýmu položiti 40 R 22 gr 
5 ½ den, i nemohúc pro nemožnost svou kde vzíti a bratra svýho 
spokojiti, pustil jest tenž grunt Janovi bratru svýmu i s tím 
se vším, což na něm zaplatceného jměl. Proti čemuž zase Jan 
Martinovi bratru svýmu pustil podsedek svůj Křenkovskej i 
s tím, což na něm zaplatceného jměl. 
   A tak Jan má podsedek svůj zaplatc[ený]. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Bolffů prodal jest pro potřebu svou na tomto podsedku obci 
předměstské summy 150 R za hotových 70 R, takové peníze 
platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. 
   Rukojmě Tomáš Tesař, David Labr, Václav Žamberský  
S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Bolffů za g[runt] obci předměstské 10 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového prodali ouřad 
předměstský grunt zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Bolffovým 
urozené paní Kateřině Hřivínce z Oujezda, z dovolením Jich 
Mi[l]ostí pánů poručníků za summu 270 R. Závdanku položila  
50 R, ten přijali ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bolffa, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě peníze penězom. Act[um] ut s[upr]a. 
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   Z toho závdanku svrchu psanýho přijato na místě n[ebožtíka] 
Jana Bolffového za g[runt] k obci předměstké 10 R a na 
s[irotky] tohož Jana Bolffového 40 R. 
   Jakož jest paní Kateřina Hřivínka za podsedek ut s[upr]a 
závdanku položila 50 R, takové peníze pan Jaroslav syn její 
před prodejem požáru toho Jírovi Náhlýmu, Thobiášovi Náhlýmu 
otci jeho za hotových 8 R prodal. A tak tu nic nemá. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali grunt požár ut s[upr]a, zůstalej po 
neb[ožce] paní Kateřině Hřivínce, Jírovi Náhlýmu za summu 80 R 
bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Ambruz Bednář, Martin Kašhuba, Thobiáš Náhlý 
S.R.S.A N. 
              f 65a  
   Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Náhlý za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Náhlý za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Náhlý za grunt obci předměstské 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Náhlý za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jiřík Náhlý 
položil za grunth obci předměstské 4 R. 
  
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře a spolukonšelů 
jeho Jiřík Náhlý prodal grunt ten se vším příslušenstvím, což 
jest v něm hřebíkem přibito a hlinou zamazáno, za summu 130 R 
Lidě, zůstalé vdově po n[ebožtíku] Bratru Janovi Orionovi, 
správci zboru strážnického. Závdanku dala Jiříkovi 30 R, 
platiti má počna při nejprvnějším posudku za rokh 1616 po 4 R. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě  za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Jiřík Cibulka, Martin Peců a Václav Mochol SRSN. 
Act[um] 5. dne Novembris ut s[upr]a. 
    Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lida 
svrchu psaná položila za ten grunt na obec předměstskou peněz 
ročních 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mathouš 
Žamberský, manžel Lidy Orionky, položil obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového na poručení 
pana ouředníka strážnicského Mathouš Žamberský, držitel toho 
grunthu ut s[upr]a, poněvadž rukojmové napřed psaní zemřeli, 
postavil rukojmě za stavení a opravování téhož gr[untu], 
placení a odbývání povinností panských i obecních zejména 
tyto: Janka Tesaře, Martina Otrubku, Ondřeje Štajna a Jíru  
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Střelovského, kteříž slíbili ku na právu na rathauze města 
Stráž[nice] R.S.N. 
        Pusté 
             f  65b 
   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních toho roku prodán jest tento podsedek Václavovi 
Teichmanovi za 60 zlm bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení Tomáš Hněvovský a Jan Hlubocký 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Gregor ten grunt 
pustý a holé místo byl ujal a něco vystavil, ačkoliv sobě 
připsaného neměl, takový prodal Pavlovi Smilovskému za 
prodajnú summu 60 zlm, při odevzdávce dal mu za vystavení  
17 gr 2 den. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a placení, jako i c[ísařské], p[anské] 
i obecní povinnosti S.R.S.N. Jan Očko a Jiřík Ratiborský dne a 
leta ut s[upra]. 
   Letha 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Pavel Smilovský položil za gr[unt] svůj ut supra 
k obci m[ěsta] Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovcích 32 kr, za kterýžto jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
              f 66a 
   Letha Páně 1700 dne 1. Apri[lis] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovaského a spoluradních jeho Pavel Smilovský 
prodal gr[unt] ut sup[ra] pro nemožnost svú Jakubovi Němcovi 
za túž summu, jak jej sám připsaný měl, v 60 zlm. Závdanku 
jemu dal těch 6 zlm 17 gr 2 den, co na domu vyplaceného měl, 
ostatek platiti bude povinen po 2 zlm k obci městské. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti všeliké Matěj 
Mikulka a Pavel Hořák SRSVN. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá 
vd[ova] po Jakubovi Němcovi grunt supra jen holý požár, na 
takovém nemohouce dálejíc zůstávati a povinnosti všeliké 
z něho spláceti, popustila jest Matějovi Damkovi, kterýšto se 
jemu připisuje za volný a svobodný v summě jak nahoře 60 zlm. 
Nicméněj že ten jen holý požár byl a nadepsaný Matěj Damek jej 
velebiti chce, aby 
              f 66b 
jej tím lípe zvelebiti mohl, upúští se jemu třetí částka, 
totiž 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti každoročně 
při posudcích po 2 zlm obci městské. Odevzdává se jemu za 
volný a svobodný. 
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  Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností Martin 
Ospalík a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut 
supra. 
   Item hnedt ten den při držaných posudcích pokládá peněz 
posudkových obci městské 1 zlm. 
 
   Letha Páně 1715 dne 8. Janu[arii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních téhož leta po smrti Matěje Damka 
pozůstalá vdova po něm nemohouc na tom gr[untu] ut s[upra] 
zůstávati a povinnosti zbývati, prodala jej Janovi Vavříkovi 
za summu prodajnú 60 zlm. 
              f 67a 
Závdanku jí dal 6 zlr a to, co na tom domě vyplaceného měla, 
totiž 1 zlm, též mu pustila a 20 zlm za vypálení rebelantské 
mu popustila, a tak bude míti již vyplaceného mimo těch 6 zlr, 
které za zvelebení gruntu dává, 24 zlm, ostatní platiti bude 
při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmí za zbývání povinností, opravy gruntu p[an] Carel 
Kayser a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.N. 
   NB. Strany contributi takto se domluvili, že tyto dvě leta 
1713 a 1714, co ještě šacována není, taky on polovic a ona 
vdova polovic k placení na sebe přijali, z humna ten užitek za 
1715 ještě ona užíti má. 
              f 67b 
   Letha Páně 1743 dne 16. Martii za ouřadu purgkmistrovského 
ten čas opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času 
Anna Vavříková nyní Heraldová před pány radní v domě radním 
jest přednesla, kterak ze své dobré vůle svůj dům ut supra 
Jurovi Vavříkovi zeti svému za hotový peníze 60 zlr jest 
odprodala. Přijavše takových 60 zlr Juru Vavříka in optima 
forma juris quituje, vymiňuje sobě vdova v tom domě sekničku, 
kterou držitel gruntu jí vystaviti povinen bude, až do smrti, 
kdy pak srovnávati by se nemohli, tehdy on Jura povinen bude 
jí jinde hoferství vypláceti. Pročež Jurovi Vavříkovi za 
vlastní a dědičný se jemu připisuje a odevzdává. 
   Za rukojmě zachování gruntu a vyplácení všelijakých dáněk 
vyžádal sobě pana Ignatiusa Philipa a pana Johannesa Wainera. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
   Na tom gruntě jsou verunkové peníze k placení k obci při 
držaných posudkách po 2 zlm – 39 zlm. 
              f 68a 
Přípis Jury Brožoviča 
 
   Leta Páně 1782 dne 28. měsíce listopadu za purgmistra pana 
Joh[anesa] Ježík a spoluradních toho času předstoupila 
Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jurovi Vavříkovi, 
kterýžto d[ne] 16. Augusti tohoto [1]782 roku bez pořízení 
jest zemřel, a tu proukázala jedno mezi společnýma po tomž  
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Jurovi Vavříkovi se vynacházejícíma dítkama dospělýma spolu i 
s sebou vyhotovené dobrovolné a nezastupitedlné přátelské 
porovnání de d[ato] 25ho Novembris [1]782 na všechnu po tomž 
Jurovi Vavříkovi pozůstalú majetnost. Podle kterého porovnání 
grunt tento proti výplatě dvouch sto rýnských spolu s výminkú 
matky Dorotě dceře, provdatej za Juru Brožoviča, přinechán 
jest, kdežto ona Dorota proti tejž výplatě týž grunt manželovi 
svému Jur[ovi] Brožovičovi postoupila s tím doložením, aby on 
matku, jak v porovnání opsáno se vynachází, až do smrti bez 
ouplatku přebývat nechal a přitom ty na gruntě se 
vynacházející verunkové peníze p[e]r 39 zlm po 2 zlm obci 
k splacení na sebe přijal. Což když Jura Brožovič bez 
všelikého odporu vykonati se zavázal, přítomný grunt se jemu 
připisuje za vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan 
Karel Večeřa a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
   Vermög im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 156 
einverleibten Quittung sind die Wehrungsgulder p[e]r 39 fr 
mähr. bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 18te April[is] [1]818. Prat. 
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              f 74a 
8 Grunth Václava Žamberskýho 
 
   Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých bílých sirotčích 
v listu 343 Václav vejš psaný ujal podsedek svuoj v 110 R. 
   Na kderýž jest do letha [15]94 vyplnil 87 R a ještě od 
letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává Lukášovi, 
s[irotku] n[ebožtíka] Martina Berana puškovaného, po 5 R summy 
23 R. 
   Letha 1595 položil Václav Žamberský za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]96 položil Václav Žamberský za grunth svůj 5 R. 
   Letha [15]95 Václav Žamberský ten na gruntě svém prodal 
Holomkovi Židu 100 R, za kteréž jemu Holomek Žid dal peněz 
hotových 40 R. A tak Václav Žamberský témuž Židu takovejch 
peněz vypláceti má od letha [15]96 po 7 R. 
   Letha [15]96 položil Žamberský za grunth Holomkovi Židu  
7 R. 
   Rukojmě za placení témuž Židu Jakub Kolář, Martin Bolffů, 
David Labr S.R.S.N. 
 
   Leta [15]97 položil Václav Žamberský 5 R. 
   Leta 1598 položil Václav Žamberský za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Berana 5 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav Žamberský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Berana ostat[ní] 3 R. 
              f 74b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav Žamberský Holomkové Židovce 7 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Václav Žamberský 7 R. 
   Ty přijali nápadníci Holomka Žida. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Václav Žamberský nápadníkům Holomka Žida 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Václav Žamberský dvojích peněz nápadníkům Holomkovým 14 R. 
 
   Letha 1605 za předního konšela Martina Kašuby Václav 
Žamberský prodal podsedek svrchu psaný Pavlovi, synu Matěje 
Tučka za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti 
má od letha 1605 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Malhotský, Jan Bílků, Jakub Holbacký, Daniel 
Boček, Zachariáš Macháčků S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz nápadníkům Holomkovým 
summy 68 R, placením po 7 R. 
   Václavovi Žamberskýmu posledních peněz 17 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Pavel 
Tučkův prodal podsedek požár ut s[upr]a Václavovi Beranovi za 
summu 68 R bez závdanku a což na něm Pavel zaplaceného měl, to 
škoduje i nápadníci Holomkovi 8 R, platiti má při každých 
Vánocích 60 R po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomášek Tesař a Jiřík Švehla tesař S.R.S:A N. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Václav Beran za grunt nápadníkům Holomkovým 4 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Václav Beran za grunt nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Václav Beran za grunt nápadníkům Holomkovým 4 R. 
              f 75a 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Václav Beran za gr[unt] nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a                                        
položil Václav Beran za gr[unt] nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Beran za g[runt] nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Vácslav 
Beran položil za grunth nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Beran položil za grunt nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Beran položil za 2 leta nápadníkům Holomkovým 8 R. 
   Ty přijal David strejc Holomkův Žid. 
 
        Pustý 
  
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jiřík Beran 
dostanouce po Vác[lavovi] Beranovi otci svém grunthu ut 
s[upr]a, poněvadž jemu až posavad v rejstřích těchto 
purg[rechtních] připsán nebyl a rukojmové při předešlé 
odevzdávce poznamenaní zemřeli, na poručení p[ana] ouředníka 
stráž[nického] takový grunth tuto se jemu připisuje a za volný 
a svobodný odevzdává. 
   Rukojmě za doplácení téhož gr[untu] a odbejvání povinností 
panských i obecních Vácslav Večeře a Jan Chovánek starý 
S.R.S.a N. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1695 dne 19. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho aby obec města 
Stráž[nice] se nestenčovala, nýbrž rozhojňovala a tudy aby 
povinnosti c[ísařské], panské i obecní nehynuly, puštěn jest 
              f 75b 
ten grunt ut sup[ra] od ouřadu m[ěsta[ Stráž[nice] k stavení 
Janovi Orlovi za summu 60 zlm bez závdanku, poněvadž všechen 
na ruinu přišel a holé toliko místo zůstalo, k placení 
každoročně při posutcích po 2 zlm k obci města Stráž[nice]. 
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Odevzdán jemu a připsán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a zbývání povinností náležitých p[an] 
Jan Najmon a p[an] Václav Škoda SRSVN letha a dne ut s[upra]. 
 
   Leta Páně 1729 dne 27. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času odejdouc držitel 
gruntu ut supra Jan Orel v milostivém roce 1725 na pout do 
Říma, z takovej pouti více se nenavrátíce, když jináče za to 
se nedrželo, než že na tej cestě zemřel a více se nenavrátí, 
pozůstalá po něm manželka nemohouc na gruntě tom povinnosti 
zbejvati, zadala jej zeťovi svému Jiříkovi Malečíkovi, však 
aby i ona v domě tom do smrti obydlí své měla. Kterýžto zeť 
její Jiří Malečík nedadúc sobě gruntu toho připsati, také 
zemřel, pročež pozů- 
              f 76a 
stalá po něm vdova Maryna, cera Orlova, prodala jej z svej 
dobrovolnej vůle Jozefovi Vávrovi za summu 31 zlr 30 kr, na 
kterúžto smlúvu jí ihned 21 zlr 30 kr hotových peněz odvésti 
má a ostatek společně dobrovolně se domluvili, aby ji za tych 
10 zlr ostatních světničku na dvoře vystavěl, v kterej by ona 
Maryna spolu i ze svou matkú vdovú Orlovú až do smrti jednoho 
i druhého obydlí volné a svobodné bez všelikých ouplatků míti 
mohla. Kdyby ale ona Maryna se zase buďto na krátce neb na 
dlúze provdala, tehdy kupec takových 10 zlr jí Maryně ouplně 
vydati, ona pak z domu toho vystěhovati se má, matka však 
vdova Orlová přece podle libosti její až do svej smrti tam 
volné obydlí užívati mocti bude, po smrti pak její neb i 
druhej, kdyby se nevdala, světnička ta kupcovi připadnúti má. 
A poněvadž na tej smlúvě obě strany dobrovolně přestaly, podle 
toho připisuje a odevzdává se tenž grunt Jozefovi Vávrovi za 
vlastní, bez všelikých reštů až do dne zápise tohoto, v summě 
verunkovej 60 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci městskej 
při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení po- 
              f 76b 
vinnosti Matěj Kořenek a Ondra Kaštan. 
   Item porovnali se, že ona prodavačka Maryna, dokud tam 
bude, pár krav a pár sviní sobě chovati mocti bude v chlévě 
tom, kde hospodář Jozef Vávra svůj dobytek míti bude, s.v. 
hnůj ale od těch jejích krav k užitku jejímu Maryně připadnúti 
má. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra. 
 
   Leta Páně 1730 dne 17. Martii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času předstoupili na dům radní 
Jozef Vávra, kupec gruntu ut supra, a Maryna vdova Malečíčka 
s matkú svú, vdovú Orlovú, jakožto prodavačka, přednášejíce 
kupec, že těch vejminek, v které se v zápisu ut supra zavázal 
za příčinú prodavačky v domě chování, státi nemůže, nýbrž 
raděj z domu a kupu toho upustiti chce. Na čemž i taky  
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prodavačka svolila a peníze zaň přijaté jemu vrátiti se 
uvolila, jakož taky i za outraty, co již tam kupec na stavení 
vynaložil, též od zápisu vše- 
              f 77a 
chno spolu na 8 zlr a navrácení 5/4 m[ěřic] rži, která se do 
humna vysela, spolu smluvili, které taky prodavačka jemu 
bonificirovati na sebe vzala. A tak ten kup docela zrušili a 
nyní za zrušený se v knihách těchto zapisuje u přítomnosti a 
dobrovolnej vůle obúch stran. 
 
Přípis domu Matěja Svobody 
 
   Leta Páně 1759 dne 22ho Augusti za purgmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času předstoupila vdova 
Rozina Svobodová před počestný ouřad purgmistrovský a tou 
přednesla, kterak ona ten mající grunt ut supra pro její 
nemožnost dálej držeti nemůže, nýbrž takový ze svej dobrej 
vůle svému synovi Matějovi Svobodovi ve sto rýnsk[ých] 
popúští. Který zavázán bude tou vd[ovu] Rozinu Svobodovú, 
jakožto svou vlastní matku, do smrti její u sebe míti, ju 
živiti a kdyby zemříti mněla, na své outraty pochovati, jakož 
taky těm druhým dětom, a sice těm dvúm synom, co jsou na 
vojně, Matúšovi a Janovi Svobodovi, každému po desíti 
rýnsk[ých], pak Jurovi Svobodovi šestnáste rýnsk[ých] a těm 
sirotkom po Václavovi Svobodovi 
              f 77b 
taky deset rýnsk[ých], a sice až po smrti matky vd[ovy] Roziny 
Svobodovej vyplatit. Kdyby ale Matěj Svoboda se spíšej než ona 
vd[ova] Rozina Svobodová zemříti mněl a jeho žena tou často 
jmenovanú vd[ovu] Rozinu Svobodovú u sebe měti a do smrti 
živiti nechtěla, tak žena Matěje Svobody zavázána bude matce 
Rozině Svobodovej deset rýnsk[ých] složiti a kdyby ti dva 
synové na vojně se nenavrátiti mněli, těch jim vykázaných  
20 zlr zase matce Rozině Svobodovej a žádnému jinýmu 
připadnúti mají. Pročeš tento grunt z opsanýma clausulama se 
Matějovi Svobodovi 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] Pavel 
Svoboda a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran a svědka jejího Jana Spěváka dne a roku ut sura. 
 
Přípis France Jury 
 
   Leta Páně 1777 dne 10. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož po 
neboštíkovi Matějovi Svobodovi, který dne 16. Martii 1771 ab 
intes- 
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              f 78a 
tato zemřel, pozůstalost zapsána a po odražení passivorum na 
podíly mezi po něm pozůstalé dědice rozvržena byla, dle 
kteréhožto rozvržení dle vyhotoveného inventáře vdově Anně 
Svobodce 52 zlr 6 kr ¾ den, synovi Jozefovi 52 zlr 6 kr ¾ den, 
Francovi 52 zlr 6 kr ¾ den, dceře Anně tolikéž 52 zlr 6 kr  
¾ den čistého dědictví připadlo. Poněvadž ale táž pozůstalost 
věčím dílem v domě, který ve dvouch sto rýnských vyšacován 
byl, záležela, z ohledu toho aby ten dům skrze nějaké neštěstí 
v skázu nepřišel a následovně sirotci nijakého skrácení 
netrpěli, dům ten po tomž Matějovi Svobodovi pozůstalej vdově 
Anně, jenž ona za ostatní podíly státi musela, z ostatní 
všechnú pozůstalostí se přinechal. Když pak i ona nyní jej 
delej držeti a opravovati nemohla, nedajíce sobě jej připsat, 
dům ten zeťovi svému Francovi Jury v ceně 200 zlm za jeho 
vlastní jest popustila s tím doložením, aby on zeť její časem 
svým při dospělosti sirotkův jednomu každému podíl jeho, tak 
jak vejš poznamenáno, na hotově vyplatil. Co se ale podílu 
vdovy Anny dotýče, ten ona zeťovi svému až do smrti svej 
k užívání zanechává, naprotiv tomu ale v domě tom své svobodné 
bydlení buď s ním společně, anebo kdyby se vsnésti nemohli 
v světnice na dvoře, kterú on zeť její Franc Jury vystavěti 
nákladem svým povinen býti má, sobě vyjímá, jakož taky plac 
pro 1 krávu a 1 ušípané. Kdyby ale se z toho světa ona vdova 
Svobodka pominula, tehdy povinen bude zeť její Franc Jury ten 
podíl, tam kam jej odporučí, bez odtahu vyplatit. K tomu všemu 
když tehdy jmenovaný zeť její přivoli, týž grunt se jemu spolu 
i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 60 zl 
mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně k obci městskej 
přináležejícíma za vlastní, volný a dědičný dle řádu 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Ignác Košvic a 
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
              f 78b 
   Laut in libro transactionum einverleibten geristlichen 
Vergleichs wurde auf dieses Haus dem Herrschaft Straßnitzer 
Waisenamte das Pfandrecht erhielt. 
   Sig[num] Straßnitz den 10ten Januer [1]796. 
 
        Ignatz Prat, 
        Stadtkanzelist 
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              f 84a 
9 Grunth Jana Tomášového 
 
   Letha Páně 1587 Jan Tomášů podle zápisu knih starejch 
červených sirotčích v listu 51 po smrti nebožtíka otce svého 
ten grunth spolu s Margetou matkou svou ujali v summě 120 R. 
   Na kderémž jednomu každému z nich peněz zaplacených náleží 
summy 60 R. 
   A tak ten vejš psaný Jan spolu s mateří do živobytí jejich 
na tomž gruntě zůstávati a se spolu živiti mají. A jestliže by 
pak jeden druhého přečkal a Pán Buoh s tohoto světa kterého 
z nich pojal, tehdy takový grunt na živého v celosti a s těmi 
oužitky k témuž gruntu náležejícími připadnouti a odprodán 
býti má. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického koupeno 
k obci předměstské od Jana Tomášového na podsedku jeho ut 
s[upr]a summy 100 R, dáno jemu za ně peněz hotových 50 R, ty 
má pokládati od leta 1600 po 10 R. 
   Rukojmě za to Staněk Bednář, Jan Uvalovský, Pavel Zezhulů, 
Jan Bartošů S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Tomášových obci předměstské za grunt 10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Tomášových obci předměstské 10 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Tomášů obci předměstské za lonský rok 10 R. 
              f 84b 
   Letha 1603 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Tomášů obci předměstské za g[runt] 10 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Janovi Tomášový[mu], aby tento podsedek 
toliko po 6 R doplácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Tomášů za grunt obci předměstské 6 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Tomášů za grunt obci předměstské 6 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Tomášů za gr[unt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Tomášů za gr[unt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Tomášů za grunt obci předměstské 6 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Tomášů za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Thomášů 
položil za g[runt] obci předměstské 6 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Tomášů položil za grunt obci předměstské 6 R. 
   Letha 1617 ze předního konšela Jana Pernikáře Jan Tomášů 
položil za grunt obci předměstské 6 R. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Tomášů 
položil za gr[unt] obci předměstské 6 R. 
   A tak má ten grunt zouplna zaplacený.    
 
          Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest ten 
grunt požár Martinovi Filipových za s[umm]u 80 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Hans Brože, Ondra Potáč a Jíra Beran S.R.S.a N. 
 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Filipů 
z toho gr[untu] ušel pryč a ten gr[unt] prodán jest Martinovi 
Suldovskému bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má ročně 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Beran a Jan Suldovský S.R.S.N. 
 
        Pusté 
              f 85a 
   Letha 1666 dne 17. Februarii za purgmistra pana Daniele 
Ludvíka Dašického [a] spoluradních jeho prodán jest grunt 
v Bednářskej ulici od purgkmistra a spoluradních jeho Janovi 
Brožovi za summu 80 R. Závdanku má dáti ihned při odevzdávce  
2 R, kteréž také na summu prodajnou položil, placením ročně po 
2 zlm k obci města Strážnice. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti Michal Reguli, Václav 
Honster S.R.S.a N. Anno [et] die ut s[upra]. 
   Letha 1670 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Brožů platí 
za grunt svůj jedním kusem dobytka černého k obci městské 
15 gr.  
   Které peníze týž purgkmistr do počtu svého sobě jest za 
příjem položil. 
   Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Jan Brožů položil za grunt svůj k obci městské  
2 zlm. 
   Kteréžto peníze týž purgkmistr do počtu svého jest přijal a 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1673 dne 24. Februarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jan Brožů položil za grunt svůj k obci 
městské 1 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu za příjem. 
 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra Martina 
Frantzka a spoluradních jeho pan Jan Brožů prodal grunt svůj 
ut supra v summě, jak jest jej sám ujal, Kristianovi Pekárkovi 
80 zlm. 
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              f 85b 
A co tak Jan Brožů na tomž gruntě vyplaceného měl, totižto  
5 zlm 15 gr, takové jest Kristianovi Pekárkovi i s tím, co tak 
na tom gruntě poopravil, sprodal [za] summu 6 zlm, placením 
ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Tomáš Paška, Jan Vacko SRSaN. 
 
   Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kristian Pekárek 
z příčin jistých učiníce handl z Michalem Kovárkem na grunty, 
napřed psaný grunt Michalovi Kovárkovi i s tím, co na něm měl 
zaplaceného, pustil, pročež taky v tej summě jemu se připisuje 
za 80 zl mor[avských]. Na kterej summě se jemu vypisuje, co 
Kristian Pekárek cediroval 5 zlm 4 gr 3 den, ostatek placením 
ročně obci města Strážnice po 2 zl mor[avských]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností cís[ařských], 
panských i obecních p[an] Tomáš Svoboda a p[an[ Václav Jurášek 
S.R.S.N. 
   Leta 1699 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického 
Michal Kovárek položil za grunt ut sup[ra] k obci městskej  
1 zlm, za který jsouc toho velmi pilná potřeba za dluh p[anu] 
faráři, co on na vyplacení roli obecní vypůjčil, vypisuje se 
jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
              f 86a 
   Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Michal Kovárek položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují pro důležitú 
potřebu 3 zlm. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Michal Kovárek 
z gruntu ut sup[ra] obci městské strážnické ještě 70 zlm 10 gr 
4 den spláceti, s takovej summy se jemu upúští třetí díl, že 
spolu z jinými skrz tou rebelantskou vojnu na ruinu vyšel, 
totiž 23 zlm 23 gr 3 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak se mu za zaplacené 
vypisují 24 zlm 23 gr 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 45 zlm 
17 gr 1/3 den bude povinen platiti po 2 zlm ročně. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
              f 86b  
   Leta Páně 1729 dne 4. Maii za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času nemohouce držitel gruntu ut 
supra Michal Kovárek na gruntě tom pro nemožnost a vzešlost 
věku svého delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal 
zeťovi svému Janovi Volnému ze vším tím, co na něm zaplaceného 
měl, za hotových čtyriceti čtyri rýnské 15 kr 2 den. 
Z kterýchžto 24 zlr 15 kr 2 den na contributzi až do roku 1728 
inclusive zasezelú zaplatiti a ostatních 20 zlr jemu Michalovi 
Kovárkovi k rukám odvésti má, item vymínil sobě Michal  
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Kovárek, aby v domě tom až do smrti svej u jmenovaného zetě 
svého obydlí volné míti mohl. Pročež když obě strany na tom 
dobrovolně se smluvily, podle toho připisuje se grunt ten 
jmenovanému Janovi Volnému za vlastní s placením ostatní 
verunkovej summy 45 zlm 17 gr 1/3 den ročně při posudcích obci 
městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a 
leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. 
              f 87a 
Přípis Georgii Krutý 
 
   Leta Páně [1]764 dne 13. Septembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních předstoupila vdova po Janovi 
Volníčkovi před počestný ouřad a přednesla, kterak ona její 
vlasní dům v Bednářskej ulici podli Matěje Svobody z jedné a 
Jiříka Tománka z druhé strany stojící z svým dobrým povážení 
Jiříkovi Krutýmu v summě za 260 zlr jest odprodala. Pročeš se 
takový dům jemu Jiříkovi Krutýmu za jeho vlasní právně 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové za opravu gruntu a placení povinností jak 
královských, tak vrchnostenských a městských pan Frantz Gatty       
[a] p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
   NB. Verunku se na tom domě vynachází 45 zlm 17 gr 1/3 den 
ročně při podsudcích obci městské po dvúch moravských. 
 
Grundt bücherliche ein Prothocollirung den Georg Grutti und 
instituiten 
              f 87b 
(málo čitelný německý text smlouvy) 
              f 88a 
Přípis Jozefa Horného 
 
   Leta Páně 1776 dne 21ho měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času jakož podle 
inventáře nebošt[íka] Jiříka Krutého, držitele gruntu ut 
supra, de dato 1ho března 1775 vzdělaného mezi jinú majetností 
grunt tento za 200 zlr vyšacován a tak po něm pozůstalej vdově 
Rosalii spolu s jinú pozůstalosťú pro uvarování příhody 
všelikého neštěstí neb spustnutí, však naproti tomu že ona 
vdova 
              f 88b 
též sirotky a respective dítky své živiti a šatiti i k všemu 
dobrému a spasitedlnému vésti, napotom ale při dospělosti 
jejich ty na ně po otci jejich vypadající podíly na penězích 
vyplatiti povina bude, v tej inventární summě přinechán byl. 
Tím spůsobem, když opáčená vdova Rozalia za Philipa 
Bartelsmanna, který svůj vlastní dům v ulici Zákostelní má, se  
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provdala a k němu se odstěhovala, grunt tento zeťovi svému 
Jozefovi Hornému v summě 200 zlr dobrovolně odprodala s tou 
výminkú, aby ona dokavadž živa bude sklep pod tím domem se 
vynacházející svobodně užívati a jako ze svým vládnouti i 
opravovati mohla. Naprotiv tomu ale on Jozef Horný z tej summy 
kupní po zaplacení 100 zlr ostatní jedno sto rýnských za sebú 
bez interessu podrží, pak až po smrti její kam náležet budú 
vyplatí. Ostaně poněvadž dům tento vysoce slav[nému] 
consistorium v Holomúci strany jistého z nějakého za cridu 
Magnovskú vězícího nevyplaceného capitalu a interessův kdyby 
k vyplacení přišel, odpadající Erbschaft Steuer pro hypotheca 
podstaven jest, jakž instrumentum zde inprothocolirované 
proukazuje, tak tedy kupec Jozef Horný neb budúcí držitelé 
gruntu tak dlúho, pokudž by od toho nezešlo a k podosáhnutí 
takového capitalu naděje nebyla, zavázáni býti mají. Kdyby 
často psaný capital se vyplatil, který dědicům Krutého 
připadnút má, ten z něho padající Erbschaft Steuer dokonale 
upokojiti. Podle toho tehdy grunt tento i s těma na něm 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 45 zlm 17 gr 2/3 den 
obci městskej patřícíma k placení po 2 zlm ročně se jemu 
Jozefovi Hornému za vlastní, volný a dědičný podle práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení vrchnostenských i 
městských povinností pan Franc Gatty a p[an] Ignác Koschvitz 
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut 
supra.    
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              f 94a 
10 Drunt Daniele Zezhulovýho 
 
   Letha Páně 1579 Daniel Zezhulů vejš psaný koupil ten grunth 
podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 214 
za summu 220 R.  
   Kderýžto grunth již zouplna a docela zaplacený jmá. 
 
   Leta 1598 Pavel, syn n[ebožtíka] Daniele Zezhuolového, ujal 
podsedek vejš psaný podli poručenství otce svého ze čtvrtí 
roli v Sedlským poli, z loukou v Orlí a jinejm hospodářstvím, 
na němž díl svůj porazil. Za kderejž mimo sražení dílu svého 
doplátceti zuostává bratru, švagrům a macoše své summy 243 R 
17 gr 4 ½ den, platcením od leta 1598 po 20 R až do vyplnění 
summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Matěj Tuček, Daniel Slováčků, Pavel Macháčků, David 
Labr S.R.S.N. 
   Z té nahoře psané summy náleží Bětě macoše 60 R 26 gr  
6 den, jíti jí mají od letha [15]98 po 5 R. 
   Též náleží Janovi 60 R 26 gr 6 den, ty jemu jíti mají od 
letha [15]98 po 5 R. 
   Danielovi Slováčkovi náleželo po Anně manželce jeho a 
Mikuolášovi Vovesnýmu po Zuzaně manželce jeho každýmu po 60 R 
26 gr 6 den, což učiní jim oběma všeckej summy 121 R 23 gr  
5 den. 
   Ti svou spravedlnost prodali obci předměstské za hotovejch 
57 R 2 gr 1 den. A tak oni na tom gruntě nic nemají, ty obci 
jíti mají od leta 1598 po 10 R. 
              f 94b  
   Leta 1598 položil Pavel Zezhulů za grunt svůj 20 R.  
   Z toho dáno obci předměstskej zkoupenejch 10 R, Janovi dáno 
na díl jeho 5 R, Bětě macoše dáno 5 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Pavel Zehulů za grunt svůj 20 R. 
   Z nich dáno k obci předměstské peněz skoupe[ných] 15 R a 
Blažkovi Kounickýmu na díl Běty ženy jeho 5 R. 
   Na tom gruntě náleží obci předměstské peněz, kteréž sou od 
Jana Zehulového skoupili od leta 1600 mimo vejš psaných 5 R 
summy 55 R 26 gr 6 den, dáno mu za ně peněz hotových 20 R, 
jíti mají obci každýho roku od leta ut s[upr]a po 5 R. A tak 
týž Jan na tom gruntě nic nemá. Actum ut s[upr]a. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Pavel Zezhulů za grunt svůj 20 R. 
   Z nich dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kounickému na 
díl Běty ženy jeho 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Zehulů za grunt svůj obci předměstské 10 R. 
   Též položil Blažkovi Kunčickýmu 2 ½ R. 
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   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Pavel Zezhulů za grunt 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 2 R a Blažkovi Kunčickému 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Zezhulů za grunt 20 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kunčickýmu též 
dáno na díl Běty ženy jeho 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Zezhule za g[runt] 20 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kunčickýmu též 
dáno na díl Běty ženy jeho 5 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Pavel 
Zehulů prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Tučkovýmu za summu 
128 R 15 gr bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 
10 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
              f 95a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstí strážnickýho na místě Pavla Tučkový[ho] prodali 
podsedek ut s[upr]a Janovi Pahnostovi za summu 128 R 15 gr bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Doubek a Valenta Krnovský S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pahnost 
za grunt 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 ½ R a Blažkovi Kunčický[mu] 
2 ½ R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pahnost za grunt 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 ½ R a Blažkovi Kunčickýmu  
2 ½ R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pahnost za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Položil 1 R 15 gr, ty jsou dány Blažkovi Kunčickýmu. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil za 
grunt Jan Pahnost Blažkovi Kunčickýmu 1 R 7 ½ gr. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil za 
grunt Jan Pahnost Blažkovi Kunčickýmu 10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Pahnost za grunt Blažkovi Kunčickýmu 10 R. 
   Z těch dvojích peněz přijali ouřad předměstský 15 R a 
Blažek Kunčický 5 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Pahnost za g[runt] Blažkovi Kunčickému 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi 
Kunčickýmu 2 R 15 gr. 
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Pahnost 
položil za gr[unt] 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi 
Kunčicskému 2 R 15 gr. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost 
položil za grunt] 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi 
Kunčicskému 2 R 15 gr. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost 
položil za gr[unt] 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi 
Kunčickému 2 R 15 gr. 
              f 95b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost 
položil za grunt 10 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi 
Kunčickému 2 R 15 gr. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Mazánek 
položil za gr[unt] peněz ročních dvojích obci městské 15 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Mazánek 
položil za gr[unt] peněz zadržalých k obci 5 R. 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Mikuláš Mazánek 
položil za gr[unt] peněz ročních k obci městské 3 R.    
 
        Pusté 
 
   Letha 1660 dne 1. Junii za purgkmistra pana Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jeho Jíra Zahradník ujmouc ten 
grunth ut supra požár a jej na díle vystavíc prodal jej zase 
Jiříkovi Hořákovi za summu 128 R 15 gr. Za vystavení toho 
gruntu dal jemu 10 zl rejnských a poněvadž týž grunth podle 
jiných byl vyhořel, tehdy se jemu z dotčené summy polovic jako 
i jiným sousedům, kteří vyhořeli, upouští, ostatek pak summy, 
totiž 64 R 7 ½ gr, platiti má po vyjití tří leth při každých 
posudcích po 5 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti panské i 
obecní Petr Hrdlička, Jiřík Prostějovský SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kateřina, 
pozůstalá vdova po neboštíkovi Jiříkovi Hořákovi, nemohouce 
delej pro nemožnost svou na předepsaném gruntě zůstávati a 
povinnosti zbývati, ačkoliv sice neboštík manžel její při 
poslední vůli poručil jí jej k užívání, však aby skrz 
nemožnost její na rujinu nepřišel, 
              f 96a 
nýbrž k lepšímu zvelebení přicházel, takový grunt synu svému 
Jiříkovi Myškovi z dobrou svou vůlí pouští i s tím vším, co za 
vyhoření neboštíkovi manželu jejímu sraženo bylo, totiž 64 zl 
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mor[avských] 7 ½ gr alb. Který se jemu připisuje v 128 zl 
mor[avských] 15 gr alb, na to má sraženého za vyhoření a 
zaplacené Jiříkovi Myškovi se vypisuje 64 zl mor[avských]  
7 ½ gr, s kterých do kláštera platiti má 10 zlr a ostatek 
druhých 64 zl mor[avských] 7 ½ gr alb k obci města Strážnice, 
jestli nápdníků nebude. 
   Rukojmě za zbývání povinností a zvelebování gruntu Jan 
Hlubocký, Pavel Pergl S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra, 
po 2 zl mor[avských]. 
   Leta Páně 1699 dne 2. Julii za purgmistra pana Jana 
Dašického Jiřík Myška proukážíc náležitú quitanti od patrů 
Piar. Scholae pod secritem collegije jejich, že těch svrchu 
patřících 10 zlr na klášter náležitě jest vyplatil, pročež se 
jemu za zaplacené vypisují těch 10 zlr. A tak tenž klášter na 
tom gr[untu] nic více co praetendirovati jmíti nebude. 
   Stalo se na rathause města Stráž[nice] dne a letha ut 
supra. 
              f 96b 
   Letha 1699 dne 2. Julii za purgmistra pana Johannesa 
Dašického Jiřík Myška položil za grunt ut supra k obci městské 
jeden rýnský, za který se jemu, jsouce toho velmi důležitá 
potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on 
tak na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu  
1 zlm 15 gr. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého 
za příjem. 
   Letha Páně 1702 [dne] 29. Janua[rii] za purgmistra p[ana] 
Jana Dašitzkého Jiřík Myška položil za g[runt] ut s[upra] 
k obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Letha Páně 1717 dne 19. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních Jiřík Myška proukázal quitanti, 
kterak pod datum 22. Septemb[ris] 1702 od Jury Sasína a Pavla 
Machálka 23 zlm praetensi, po Mazánkovi jim patřící, za 6 zlm 
skoupil a zaplatil. A tak se mu zde za zaplacené vypisuje  
23 zlm. 
              f 97a 
   Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času stal se jest 
následující prodaje a kupu zápis: 
   Jakož podle testamentu neb[ožtíka] Jiříka Myšky, držitele 
gruntu ut supra, de dato 7. Martii 1730 učiněného, grunt ten 
za 150 zlr vyšacován byl, pak přednost k držení a dosednutí na 
grunt ten synovi po něm pozůstalému Martinovi poručena byla, 
mocí čehož z gruntu toho spolu bratrovi svému Petrovi a 
sestrám z druhého manželstva splozeným 100 zlr spláceti měl, 
dle tohož testamentu tedt jmenovaný syn jeho Martin Myška 
v roku 1737 na grunt ten dosedl. Poněvadž ale on grunt takový 
opravovati a spoludědicům svým jejich podílu vypláceti 
možnosti neměl, pročež z svej dobrovolnej vůle a s vědomostí a 
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povolením matky a ostatních spoludědicův svých prodal jest ten 
grunt Tomášovi Tománkovi a hotových jedno sto čtyriceti 
rýnských, z kterýchžto peněz jedno sto rýnských prodavač 
Martin Myška dle znění testamentu spoludědicům svým, totiž 
matce Rozálii, Johanně, Petrovi, 
              f 97b 
Anně a Kateřině ihned položil a tak tomuž testamentu neboštíka 
otce Jiříka Myšky docela zadosti učinil. I přijmouce tehdy tím 
spůsobem prodavač Martin Myška od kupce všechny peníze za ten 
grunt smluvené, to jest 140 zlr, nyní se kupcovi Tomášovi 
Tománkovi tenž grunt připisuje a odevzdává za vlastní a 
dědičný, s placením ostatní verunkovej summy, která ještě na 
tom domě vězí, totiž 38 zlm 7 ½ gr alb obci městskej ročně po 
2 zlm, contributzi za rok 1739 kupec k placení celú na sebe 
vzal. Přitom kupec dobrovolně přislíbil, že matku vdovu 
Myškovú, pokudž se v dobrotě srovnávati mocti budú, do její 
smrti v tej světnici kde on bez všeho ouplatku a placení 
držeti a jí quartýr spřívati bude. Odevzdán tehdy tím spůsobem 
jest tenž grunt kupcovi za vlastní u přítomnosti všech 
spoludědiců po Jiříkovi Myškovi, jak z předního, tak 
posledního manželstva pozůstalých dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu a placení povinnosti Vavřín Surý a Jan 
Tománek S.R.S.V.a N. 
              f 98a 
Přípis domu Jury Tománka 
 
   Leta Páně 1759 dne 15ho Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času Kača ovdověná 
Stojánková jest grunt ut supra svému synovi Jurovi Tománkovi 
v jedným sto a padesáte rýnsk[ých] postúpila, z kterých  
150 zlr vd[ově] Stojánkovej 50 zlr, Janovi Tománkovi bratru 
svému 50 zlr on Jura Tománek vylatiti má, kde nyní jmenovaný 
Jura Tománek svej matce Kateřině Stojánkovej 45 zlr  a svému 
bratrovi Janovi Tománkovi 50 zlr skutečně odvedl, a tak svej 
matce Stojánkovej jen 50 zlr podlužen zůstává. Pročeš  
nadepsaný grunt se Jurovi Tománkovi s těma na něm podlužnýma 
38 zl mor[avských] 7 ½ gr alb 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] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran dne a roku ut supra. 
              f 98b 
Přípis Jana Tománka 
 
   Dnes níže doloženého dne a roku stala se dokonalá a 
nezměnitedlná smlúva mezi Jurú Tománkem stranú jednú, pak 
synem jeho  Janem Tománkem stranú druhú v příčině skrze 
prvního druhému odevzdávajícího gruntu neb domu na tento 
následující spůsob: 
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   Za první odevzdává vejš jmenovaný Jura Tománek grunt svůj 
vlastní a pořadně sobě připsaný synovi svému Janovi Tománkovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný v 400 zlr. 
   Za druhé vymiňuje sobě odevzdavatel gruntu Jura Tománek 
v tom domě pro sebe svobodné bydlení až do smrti, jakož taky 
místo pro dobytek a hospodářské náčení i pro všeliké outěžky 
z gruntův svých. Nicméně ale 
   Za třetí aby jemu synovi nějaké ulevení z lásky otcovskej 
spříl, tehdy zavazuje se on odevzdavatel gruntu Jura Tománek 
synovi svému na zaplacení všelikých, jakékoliv jméno majících 
povinností a poplatků teho gruntu se tejkajících polovicu 
napomáhati, i taky kdyby týž grunt vyhořel, polovičně jej zase 
vystaviti a mezi tím společně opravovati, však zamezuje sobě 
přitom, aby polovicu humna, dokud živ bude, užívati mohl.  
Dálejíc 
   Za čtvrté povinen býti má nastávající gruntu držitel 
bratrovi svému, když by odevzdavatel gruntu smrtí zešel, jedno 
sto rýnských, id e[st] 100 zlr, 
              f 99a 
pak sestře svej Dorotě dvacet rýnských, id est 20 zlr, deto 
Anně tolikéž 20 zlr a deto Kateřině podobně 20 zlr, spolu všem 
jedno sto a šedesát rýnských splatiti, sobě ale jedno sto 
rýnských ponechati a ostatně nadbývající jedno sto čtyricet 
rýnských otec jeho Jura Tománek k další svej svobodnej 
disposici na gruntě tom sobě zanechává. Co se dotejká 
   Za páté verunských peněz p[e]r 38 zl mor[avských]  
7 ½ gr alb, takové nastávající držitel gruntu Jan Tománek 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijímá. Ostatně 
a 
   Za šesté odevzdavatel gruntu Jura Tománek povoluje a žádá, 
by s těma nadepsanýma výminkama a obmezením přítomný grunt 
synovi jeho Janovi Tománkovi pořadně připsán a odevzdán byl. 
Což taky na žádost jeho tímto zápisem se vykonává a jmenovaný 
Jan Tománek do pravého držení gruntu toho uvádí. 
   Jenž se stalo u přítomnosti svědkův Jana Kuče a Augustina 
Tománka na zámku Strážnici dne 4ho měsíce ledna roku 1788. 
 
   Haftet ob diesem Hause 53 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 23. Maii [1]807. Prat. 
   Auf obige Art haftet 400 fr Stadt Straßnitzer Comungelder, 
welche hier secundo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 11te Febr[uarii] [1]809. Prat. 
   Auf die nemliche Art haftet Petr Anton Hawlitschkischen 
Fundationsgeldern, welche hier 3tio loco vorgemerkt werden  
20 fr. 
   De sess[ione] 20te Julii [1]811. Prat. 
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IV 
   Auf diesem Hause haftet 150 fr Stadt Straßnitz 
Waisengeldern, laut Urkundebuch de a[nn]o [1]815 folio 172. 
   Straßnitz am 29te Aug[usti] [1]818. Prat. 
V 
   Auf obige Art haftet 120 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengeldern, Urkundebuch de ann]o [1]815 folio 208 p.v. 
   Straßnitz am 16te Januer [1]819. Prat.      
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             f 104a 
11 Grunth Jana Uvalenského 
 
   Letha Páně 1575 podle zápisu knih starejch bílých sirotčích 
v listu 259 ten vejš psaný Jan Uvalenskej ujal jest grunth 
svůj za summu v 180 R 15 gr. 
   Na tu summu jest do letha [15]93 vyplnil 124 R 5 gr i 
s tím, což jest dílu Dorothy manželky svej porazil. A tak 
ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích 56 R 10 gr. 
   Ty náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Item si[rotkům] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře Pavlovi, Janovi 
každému toto: 
   Item Pavlovi 25 R 5 gr. 
   Item Janovi mimo první vybrání 13 R 2 ½ gr. Ty jim oběma 
jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R 20 gr. 
   Item obci předměstskej strážnickej koupených peněz 18 R  
2 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]95 při Vánocích po 3 R 
10 gr. 
   Na tu summu jest do letha [15]94 zadržel 20 R. 
   Z těch zadrželých náleží obci 6 R 20 gr. 
   A Pavlovi z Janem bratrem jeho 13 R 10 gr. 
   Rukojmě Staněk Bednář, jiní zemřeli. 
             f 104b   
   Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Více téhož letha položil na zadržalé peníze 3 R 10 gr. 
   Letha 1595 přijato od Uvalenskýho za grunt peněz 
purgkrechtní[ch] 10 R. 
   Z toho dáno Pavlovi sirotku 6 R 20 gr. 
   Obci předměstské dáno 3 R 10 gr. 
   Letha [15]96 přijato od Uvalenskýho za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha 1597 položil Jan Uvalenský za grunt obci předměstské 
ročních peněz 4 R. 
   Letha 1598 položil Jan Uvalenský za grunt obci předměstské 
4 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Uvalenský za g[runt] obci předměstské 3 R 20 gr. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a přikoupeno na 
tom gruntě k obci předměstské na Janovi Uvalenským summy 50 R, 
dáno jemu peněz hotových za ně 21 R, platiti má od leta 1600 
po 8 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Uvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře 8 R. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Uvalinský prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Pahnostovi bednáři za summu 127 R  
5 gr. Závdanku jemu dal 69 R, ostatek platiti má ještě 58 R  
5 gr, placením od letha 1601 po 8 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě Jan Bolffů, Adam Bednář, Jan Tomášů, Václav 
Žamberský SRSAN. 
   NB. Jan Uvalinský uvolil se na pomoc placení Janovi 
Pahnostovi po 3 R pokládati, až se vyplní 16 R. 
   Rukoj[mě] Jan Tomášů, Jan Bolffů, Václav Žamberský SRSAN. 
             f 105a 
   Tato summa náleží těmto osobám: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře předních peněz 5 R  
2 ½ gr. 
   Obci předměstské peněz skoupených 53 R 2 ½ gr. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pahnost za grunt 4 R a Jan Uvalenský na dluh svůj doložil 
2 R, učiní toho 6 R. 
   Z nich dáno a s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře 
ostatních 5 R 2 ½ gr. 
   A k obci předměstské přijali prvních peněz 27 ½ gr. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jan Pahnost za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Pahnost za g[runt] obci předměstské 5 R 15 gr. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Uvalinský obci předměstské 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Pahnost za g[runt] obci předměstský 5 R. 
   Téhož letha a za konšela ut s[upr]a položil Jan Uvalenský 
obci předměstské 3 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Janovi Pahnostovi, aby podsedek požár ut 
s[upr]a toliko po 4 R rok po roku doplácel. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Žabkovi za summu 10 R. 
Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Doubek, Daniel Hrnčíř a Jan Kerchovský  
S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Žabka za 
grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Žabka za grunt 6 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 4 R a Janovi Pahnostovi 2 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Žabka 
prodal podsedek svuoj Jírovi Dvorskýmu za summu 110 R. 
Závdanku jemu dal 13 R a platiti má od letha 1610 po 6 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jíra Svačina a Jana Janáků S.R.S.A N. 
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             f 105b  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Dvorský 
prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Nyčovi za summu 114 R. 
Závdanku jemu dal 17 R, ostatek platiti má od letha 1612 po  
6 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] spravení a opravení i povinnosti J.M. Páně Jíra 
Nyč, Lazar Schuch S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Nyč za grunth 6 R. 
   S toho dáno obci předměstský 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Nyč za g[runt] 6 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Nyč za grunt svůj peněz ročních 6 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav Nyč 
položil za gru[nt] 6 R. 
   Z těch přijali ouřad na obec předměstskou 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Nyč 
položil za gru[nt] 6 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Nyč 
položil za gru[nt] 6 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 4 R. 
   A Janovi Pahnostovi 2 R. 
      
        Pustý 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth požár svrchu psaný Janovi Smolkovi z Sugdola za summu 
85 R bez závdanku, placením při posudcích, když se jiní 
požárové platiti počnou, po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a opravu téhož požáru a 
povinnosti panské i obecní Jíra Skočdopole, Václav Šlechta, 
Melichar Bohuslavský a Mikuláš Čechovský A.R.S.a N. 
             f 106a 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Smolka 
položil za grunt 1 R 15 gr. 
   Ty zůstávají při právě, náleží obci. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil 
za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil 
za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Smolka položil 
za gr[unt] obci městské 2 R. 
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   NB. K obci jest přebráno 2 R 25 gr, kteréž náležejí 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pahnosta a vydáno jest Pavlovi, 
synu Jana Pahnosta 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil 
za grunt svůj 1 R. 
   Ten přijal Jan, syn Jana Pahnosta. 
   Letha 1642 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal Pavel Pahnosta do Holešova. 
 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest tento požár do konce pustý 
Jírovi Kašparovému za summu 45 zl mor[avských] bez závdanku, 
placením při posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a povinnosti Matěj Hořejší a 
Nazar Gatty S.R.S.a N. 
 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho pojmouc sobě Jan Brože Marynu, vlastní dceru 
po neb[ožtíku] Jírovi Kašparovi, za manželku, ten grunth v tej 
summě, jakž jej neb[ožtík] tchán jeho ukoupený měl, ujal, 
totiž za 45 R bez závdanku, platiti jej 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 Melichar Pavlíků a Mathyáš Pavlíků SRSaNR. 
             f 106b 
   Letha 1666 dne 17. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického a spoluradních jeho prodán jest gunt od Jana Brože 
Václavovi Slavíkovi za summu 45 R bez závdanku, placením ročně 
po 2 R komu se vynalezne. Odevzdává se za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zlepšení gruntu a všelijaké povinnosti Jan 
Dvořák, Václav Vrbecký S.RS.a Ne. Actum anno [et] die ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1672 dne 23. Januarii za purgmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Slavík prodal 
grunt svůj ut supra Pavlovi Malíkovi za summu 45 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelikých povinností panských i 
obecních Václav Vrbecký a Martin Sklenovský SRSaN. 
 
   Letha Páně 1696 dne 23. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha tak jakož ten grunt 
ut supra Václav Malík po otci svém zdědil, tehdy se jemu taky 
připisuje v tej summě 45 zlm bez závdanku, placením ročně 
k obci po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za zbývání povinností a opravu gruntu p[an] 
Mik[uláš] Hrdlička a p[an] Joh[an] Jurásek SRSAN. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Václav 
                f 107a 
Malík z gruntu ut supra obci městské strážnické na letha 
spláceti 45 zlm, z takovej summy že spolu z jinými na ruinu 
vyšel, upúští se jemu třetí částka, totižto 15 zlm. A k tomu 
hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 15 gr, čehož 
jsouc důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm, ostatní summu, 
totiž 29 zlm, platiti bude na letha jak nahoře. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 16. Septembris za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času odkúpíce grunt ut supra 
Jan Opálka od Václava Malíka a nechtíce pro nemožnost svou jej 
delej držeti, takový nedadúc jej sobě připsati zase postúpil a 
prodal Alžbětě, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Mikulášovi 
Hessovi, v těch reštech, které na něm hned od roku 1717 
zasedělé jsou, kteréžto rešta ona vdova Hessová místo za něj 
daných kupních peněz jak na contrib[uci], tak i obecní 
spláceti na sebe vzala. Pročež se jí nyní připisuje týž grunt 
za vlastní v summě verunkovej, jak prve byl 45 zlm, s placením 
ročně při posudcích po 1 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Šneller a Antonín Raška S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
             f 107b 
   Letha Páně 1721 d[ne] 21. April[is] za purgmistra pana 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času předstoupíce vdova 
Hessová před purgrecht dobrovolně vyznala a přednesla, že jest 
profrejmarčila grunt ut supra Matúšovi Hněvotskému za jeho 
grunt v Rybářskej ulici a k tomu ještě jí přidal 4 zlr a 
contrib[uci] za rok 1718 každý polovici, totiž po 2 zlr, 
k placení na sebe vzala. Pročež se nyní připisuje týž grunt 
Matúšovi Hněvotskému za vlastní, s placením verunkovej summy, 
která na něm jest, totiž 45 zlm, po 1 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1723 dne 31. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš 
Hněvotský prodal ten grunt Šimonovi Klečanskému za hotových  
20 zlr a contrib[uci], která ještě šacována není, totiž za rok 
1722 a 1723, taky na sebe kupec k placení na sebe vzal, jakož 
i jiné rešta za rok 1723 nezaplacené povinnosti, kterážto 
toliko za vystavení se počítá. Pročež se týž grunt připisuje 
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             f 108a 
nadepsanému Šimonovi Klečanskému za vlastní, s placením 
ostatní verunkovej summy 45 zlm ročně při posudcích po 1 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis Jozefovi Klečanskému sub Nro 60 
 
   Leta Páně [1]771 dne 4. Junii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Joseph Klečanský a ohlásil, kterak on po svým neb[ožtíku] otci 
Šimonovi Klečanský dům v Bednářské ulici vedle Jiřího Tománka 
zdědil, nemajíce takový připsaný. Pročeš se jemu za jeho 
vlastní a volný spolu i s těmi na tom domě obci mněstské 
podlužnýma verunky p[e]r 45 zlm při posudcích po 2 zlm 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení císař[sko] 
královské, vrch[nostenské] i mně[stské] povinnosti p[an]  
Peter Gruner a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra.                
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             f 114a 
12 Grunth Matouše Pernikáře 
 
   Letha Páně  1593 podle zápisu kněh starých červených 
sirotčích v listu 128 a 129 Matouš vejš psaný koupil grunth po 
smrti nebožt[íka] Martina Pernikáře otce svého za summu 250 R. 
   Na to jest vyplnil závdanku i ročních peněz do letha [15]94 
65 R, zůstává dopláceti po 15 R počna letha 1595 při Vánocích 
summy 185 R. 
   Kterážto summa náleží Jiříkovi a Anně, sirotkům nebožt[íka] 
Martina Pernikáře. 
   Rukojmě Jan Holeš, Daniel Kostický, Jan Šrámek, Jan Drabík, 
Daniel Mazánek, Jan Bílek kožišník, Mikuláš Tkadlců a Pavel 
Macháčků S.R.S.A.N.  
 
   Letha 1595 položil Matouš Pernikář za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 15 R. 
   Letha [15]96 položil Matouš Pernikář za grunt peněz 
purgkrechtních 15 R. 
   Leta [15]97 položil Matouš Pernikář za grunt peněz 
purgkrechtních 15 R. 
             f 114b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Pavel 
Hrbků ujal podsedek na místě Anny manželky své na díl její 
v summě 110 R, a tak jí zůstává dopláceti 140 R, placením od 
leta [15]99 po 15 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravení gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Pavel Hulínský, Mikuláš Hrbků S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a  položil Pavel 
Hrbků za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pernikáře 15 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Pavel Hrbků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře za 
grunt svůj 15 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Hrbků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře 15 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Pavel Hrbků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pernikáře 4 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Hrbků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pernikáře 15 R.              
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Hrbků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře  
15 R. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal on 
podsedek ut sup[ra], kterýž se Anně manželce jeho v dílu, 
kterýž se jí po n[ebožtíku] Pavlovi Hrbkovým, prvnějším 
manželu jejím dostal, Pavlovi Slavkovskýmu za summu 130 R.  
 



 

 

      65 
 
Závdanku dal 20 R, platiti má od letha 1610 po 10 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Duchoněk a Jan Vnuček S.R.S.a N. 
   Na tom podsedku náleží: 
   Na kostel strážnickej poručených od ní Anny Strejčkové, 
manželky Jíry Pernikáře 61 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergelového nápadu po 
s[irotcích] n[ebožtíka] Pavla Hrbka 49 R. 
             f 115a 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Slavkovský za g[runt] na kostel strážnický 10 R.     
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Pavel Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Slavkovský za g[runt] na kostel strážnický 10 R. 
   Ty přijal Jan Bílkovský, hospodář toho času. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel 
Slavkovský položil na kostel str[ážnický] 10 R.  
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Slavkovský položil na kostel strážnický 10 R. 
   Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Slavkovský položil za grunt 10 R. 
   Odvedeny sou na rathauz  s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Gergele. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Slavkovský položil za grunt peněz ročních 10 R. 
   Ty sou odvedené na rathauz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Gergele. 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Praštka prodán jest ten 
grunth požár Ondrovi Potáčovi za summu 120 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Hans Brože a Jíra Beran S.R.S.N. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondřej Potáč 
prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Školníčkovi za summu 200 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 24 R 15 gr a platiti jej má 
každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Malenovský a Martin 
Stavinožka S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Školník položil 
za gr[unt] svůj peněz zadržalých 5 R. 
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   Ty přijal Václav Purgkrábek na místě Martina, s[irotka] 
n[ebožtíka] Jana Pernikáře, na vzdělání vinohradu jeho za rok 
1637, 1638. 
             f 115b 
   Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních 
jeho purgkmistr a spoluradní ut supra prodali grunth ut supra, 
aby k dalšímu spuštění nepřišel, Mikulášovi Moštěnskýmu za  
summu 200 R. Závdanku má dáti 5 R, platiti ročně má po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Pánu i obecní Václav Kostelecký, Jan Vítků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1672 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho po smrti neboštíka 
Mikuláše Moštěnskýho manželka po něm pozůstalá nemohouce 
všelikých povinností panských i obecních zapravovati, tak aby 
týž grunt do konce na ruinu nepřišel, jest odprodán Ondrovi 
Žaroužkovi za summu 200 zlm bez závdanku, placením nápadníkům  
po 5 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Tomáš starý Očko, Václav Záchvěja SRSaN. 
 
   Letha Páně 1682 dne 18. Novembris za purgkmistra Václava 
Kneyzle a spoluradních jeho Ondřej Žaroužek nemohouce pro 
zešlost věku svého jak contributi, tak také povinnosti panské 
zapravovati, takový grunt pustil jest synu svému Václavovi 
Žaroužkovi za summu, jak jest jej sám ujal, bez závdanku, 
placením ročně po 5 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti Matouš Glogar, Václav Ospalík 
SRSpaN. 
             f 116a 
   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Václav Žarůšek dosednúce 
na jinší grunt, odprodal jest grunt ut supra v rej summě, tak 
jak jej sám měl, Janovi Hlubockému za 200 zlm. Závdanku dal 
při odevzdávce 3 zlm 12 gr, placením ročně po 5 zlm. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a povinnosti všeliké S.R.S.N. 
Jan Očko a Jiřík Ratiborský dne a leta ut s[upra]. 
   Nápadníci: 
   Na kostel strážnický 61 zlm. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Gergele 49 zlm. 
   Mikuláši Moštěnskýmu 5 zlm. 
   Ostatek k obci 85 zlm. 
 
   Letha Páně 1711 dne 6. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Hlubocký na gruntě 
No 31 praetensi 23 zlm 22 gr 3 ½ den, takové převedl jest na 
grunt ut supra na zaplacení dluhu obecního, kterého se  
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vynachází 139 zlm. S kteréžto summy že ten grunt spolu 
z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, a 
z příčiny, aby nápad kostelní v celosti zůstal, 
             f 116b 
jakož taky z ohledu všelijakých prací, které pro obecní dobré 
jest konal a koná, upúští se jemu 85 zlm 10 gr. A tak 
zaplaceného míti bude a za zaplacené se jemu spolu i s tím, co 
nahoře jmenovanou praetensi, totiž 23 zlm 22 gr 3 ½ den sem 
převedenú, vypisuje 109 zlm 2 gr 3 ½ den, ostatní summu bude 
povinen platiti na letha na spůsob jak nahoře nápadníkom 
těmto: 
   Na kostel strážnický 61 zlm. 
   Obci strážnickej 29 zlm 27 gr 3 ½ den. 
   Letha Páně 1712 d[ne] 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Hlubocký pokládá na 
kostel farní 1 zlr. 
   Ty odvedl pan purgmistr kostelnímu hospodáři.  
 
   Letha Páně 1724 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času předstoupil na 
rathaus města Strážnice Jan Hlubocký s přednešením, že jest 
z svej i manželky jeho dobrovolnej 
             f 117a 
vůle prodal týž grunt ut supra Janovi Brožovičovi spolu i 
s tím všechným, co na něm vyplaceného měl, za hotovú summu 
devadesáte pět rýnských, což taky jsouc přítomný Jan Brožovič 
vyznal, a pokudž by mu podle řádu purgrechtního připsaný a 
odevzdaný byl, za to šetrně žádal. Pročež poněvadž obúch stran 
dobrovolná smlúva se stala, ten nadjmenovaný grunt dle oboje 
strany domluvení zavřeného se připisuje a odevzdává za vlastní 
bez všelikých reštů povinností běžících až do posledního 
Decembris roku 1723 jmenovanému Janovi Brožovičovi, toliko 
praetensi peněz gruntovních verunkových, totiž na kostel 
strážnický 60 zlm a obci strážnickej 29 zlm 27 ½ gr alb, 
platiti týž kupec povinen bude ročně při posudcích po 5ti zlm, 
tolikéž všechny běžící povinnosti od 1ho Janu[arii] 1724 
platiti má. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra. 
             f 117b 
Přípis domu Jiříka Brožoviča 
 
   Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purkmistra p[ana] Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času zanechajíce neboš[tík] Jann 
Brožovič grunt ut supra svým dvúm synom Pavlovi a Tomášovi 
Brožovičovi z vyplacením druhým dědicom po 20 rýnsk[ých] dle 
kšaftu učiněného, i nemohouce ti dva synové druhé spoludědice 
moct vyplatit, tak se ze svým bratrem Jiříkem Brožovičem  
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přátelsky domluvili, že ten nadjmenovaný grunt proti jeho 
mající na Suchým řádku vedle Martina Valúcha z jednej a Běty 
Polešáčky druhej strany ležící popúštějí, aby druhým dědicom 
Brožovičovým z domu k vyplacení pozůstávajících 60 zlr, a sice 
vdově Brožovičce 20 zlr, sestře Bětě 20 zlr a bratrovi Janovi 
20 zlr Jiřík Brožovič na sebe vzal a skutečně vyplatil. Pročeš 
se nadjmenovaný grunt Jiříkovi Brožovičovi i s těma 
             f 118a 
nadepsanýma 89 zl mor[avských] 27 ½ gr verunkovýma penězi 
podlužnýma za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu tohož gruntu a splacení cís[ařské] 
contribuci, pak vrchnostensk[ých] a městských povinností p[an] 
Jozef Haisig  a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti 
obojí stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Tomáša Brožovitča sub Nro 61 
 
   Leta Páně 1772 dne 23. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Tomáš Brožovitč a uctivě žádal, aby jemu tenž dům ležící 
v Bednářskej ulici vedle Matúša Fijaly, který po svém 
neb[ožtíku] otcovi Jiříkovi Brožovičovi jure haereditens 
zdědil. Pročež se jemu takový dům spolu i s těma na něm od 
starodávna obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 
89 zlm 27 ½ gr připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení 
             f 118b 
jak císařských, král[ovských], vrch[nostenských] i měst[ských] 
[povinností] p[an] Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se 
dne a roku ut supra.       
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13 Grunth Staňka Bednáře 
 
   Letha Páně 1568 podle zápisu knih starých černých 
purgkrechtních v listu 105 Staněk svrchu psaný koupil ten 
grunth od Martina Křížovýho za summu 90 R. 
   Kteroužto summu jemu a komuž více náleželo jest zouplna a 
docela vyplnil a žádnému za něj nic dlužen nejni. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Staněk 
vejš psaný prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci 
předměstské summy 100 R za hotových 50 R, platiti má od letha 
ut s[upr]a rok po roku po 10 R. 
   Rukojmě za to Pavel Hrbků, Pavel Štěpánů, Blažek Sečkař, 
Jan Kotlík S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Staněk Bednář obci předměstské i za lonský rok 20 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Staněk Bednář obci předměstské za g[runt] 10 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po 
neb[ožtíku] Staňkovi Bednáři, Jiříkovi Švehlovi tesaři za 
summu 70 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po  
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Sobíček, Václav Beran S.R.S.A N. 
             f 124b  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Švehla 
prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi Vicovi za summu 74 R. 
Závdanku mu dal, což na tom gruntě vydělal 4 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Kopydlanský a Jiřík Švehla S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Vic 
za grunt obci předměstské 4 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Michal Vic za grunt obci předměstské 4 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Michal Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Michal Vitz za grunt obci předměstské 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Michal Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal 
Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal 
Vitz za grunt obci předměstské 4 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Michal 
Vic položil za grunt obci předměstské 4 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Michal 
Vic bednář prodal grunt svůj za summu 100 R Honzovi Bružovi 
bednáři. Závdanku dal jemu 20 R, platiti má ročně počna při 
posudku leta 1616 po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný se 
vším příslušenstvím, což v něm hřebíkem přibito a hlinou 
zamazáno. 
   Rukojmě Jan Pahnost a Filip Ostravský SRSN, k nim jest 
přidán za rukojmě též Michal Vic. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Bruž 
položil za grunt obci předměstské 4 R. 
   Michal Vic bednář maje na tom podsedku zaplaceno peněz 
področních 42 R, ty jest prodal za hotových 10 R 15 gr Honzovi 
Bružovi. A tak Michal na tom podsedku nic nemá. 
   Bružovi Honzovi vypisují se, jako by je ročně vyplatil. 
             f 125a 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Bruž 
položil za grunt obci předměstské 4 R.  
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Honz 
Bruž položil za grunt obci předměstské 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Hans Brože prodal 
ten gr[unt] požár Blažkovi Šafaříkovi za s[umm]u 75 R bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] Hans Brože a Martin Otruba S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Blažek Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažek Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Blažek Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Blažek Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažek Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Ty přijal Martin Mráz, následující purgkmistr. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Blažej Šafařík 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Blažek Šafařík 
odvedl na contrib[uci] do sklepu JHM 2 věd[ra] vína, porazilo 
se jemu, co byl dlužen contr[ibuci] 2 R. Předal 1 R 8 gr  
4 den, poněvadž k obci splácí, ty jsou vypsány 1 R 8 gr 4 den. 
 
       [Pustý] 
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   Letha Páně 1671 dne 30. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný 
grunt k spuštění přicházel, aby pak všeliké povinnosti panské 
i obecní nehynuly, Jich Opatrnosti pan purgkmistr a páni týž 
grunt Pavlovi Trubeckému za summu 70 zlm jsou bez závdanku 
prodali, platíc ročně k obci městské po 4 zlm. 
   Rukojmové za všeliké povinnosti panské i obecní, jako i za 
opravu gruntu Fridrich Brodský a Václav Záchvěja S.R.Sp.a N. 
   Anno et die ut supra Pavel Trubecký položil za grunt svůj 
k obci městské 1 zlm. 
    Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
náležitě sobě za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Jan Trubecký 
z gruntův panských jest zběhl, aby grunt na ruinu nepřišel, 
pan purgkmistr a páni prodali nadepsaný Bartoňovi Žiškovi za 
summu 70 zlm bez závdanku, placením k obci městské ročně po  
4 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Dobiáš Slavík, Pavel Gučka SRSPaN. 
 
   Letha Páně 1710 dne 18. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Andris Lariš dosednúc na 
gr[unt] ut s[upra] na něm zůstával a sobě jej připsati dáti 
zanedbal, až zemřel. Pročež podle pořádku pozůstalej vdově po 
něm se připisuje a odevzdává v summě 70 zlm bez závdanku, 
placením ročně k obci měst[ské] po 2 zlm. Odevzdán za volný 
etc. 
             f 126a 
   Letha Páně 1726 dne 10. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Eva, pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Andrisovi Larišovi, nemohúc pro nemožnost svú 
gr[unt] ut s[upra] držeti, prodala jej všechen na pustinu 
uvedený i s tím humnem osetým Matějovi Kořenkovi za summu 
prodajnú 70 zlm. Závdanku jí dal 13 zlr a mimo těch nic na něm 
co praetendirovati nebude, těch pak 13 zlr za to osetí se 
pokládá. Poněvadž na g[runtu] nic zaplaceného neměla, hlavní 
summu platit má ročně po 2 zlm k obci měst[ské]. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení povinnosti p[an] 
Jan Hlubocký a p[an] Jan Stavinoška S.R.S.V.N. 
 
   Letha Páně 1725 dne 17. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času Matěj Kořenek 
předstoupil před právo purgmistrovské na rathauz 
s přednešením, že jest prodal z svej dobrovolnej vůle grunt ut 
supra Tomášovi Koštúrovi za summu 70 zlr, a sice na tento 
spůsob: 
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   Předně aby jmenovaný kupec Tomáš Koštúr hned od 1ho 
Januarii 1725 všechny povinnosti jak císařské, tak panské i 
obecní 
             f 126b 
splácel a jakožto hospodář gruntu vybýval. 
   Za druhé však že týž kupec Koštúr jemu Matějovi Kořenkovi 
na gruntě tom do jeho smrti, též i manželky jeho bez všelikých 
úplatků obydlí dáti, též sklepu pro utěžené jeho víno spřívati 
povinen bejti má. Naprotiv čehož peněz kupních a smluvených  
70 zlr kupec jemuž Matějovi Kořenkovi ihned polovic, totiž  
35 zlr, položiti má, ostatních 35 zlr až do smrti jmenovaného 
prodavače Matěje Kořenka neb i do smrti manželky jeho bez 
všeho interesse za sebou zanechati a užívati mocti bude. Po 
smrti pak jich obúch manželů strany prodávající takových  
35 zlr tam, kde by jeden neb druhý jich kšaftoval, odevzdati 
povinen býti má.  
   A poněvadž těchto 70 zlr toliko za vystavení se počítají, 
gruntovní verunkové peníze 70 zlm často opáčený kupec Koštúr 
obci městskej ročně po 2 zlm spláceti bude. 
   Pročež poněvadž na tej smlúvě obě strany dobrovolně 
přestaly a se uvolily a kupec Tomáš Koštúr aby mu týž grunt 
připsaný a v tom spůsobu odevzdaný byl, šetrně žádal, se jemu 
nyní dle tohož připisuje a odevzdává za vlastní a volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti 
             f 127a 
p[an] Václav Netolička a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. 
Stalo se u přítomnosti obouch stran. 
   Notandum. Aby jmenovaní kupec a prodavač tím v lepší 
svornosti obývati mohli, uvolil sobě příbytek svůj na dvoře na 
svůj náklad Matěj Kořenek vystaviti a takový opravovati dotud, 
pokud tam obydlí své jmíti bude do smrti obúch jich manželů, 
což však po smrti jich kupcovi bez všeho dalšího placení 
připadnúti má. Užitek letojší z humna ještě prodavač vezme. 
 
   Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času předstoupili na 
rathauz Matěj Kořenek a Tomáš Koštúr v dobrovolnosti 
přednášejíce, že jsú se ze společné dobré vůle z kupu ut supra 
rozešli, takže kupec Tomáš Koštúr dobrovolně ten grunt 
prodavačovi popustil a prodavač Matěj Kořenek jemu peníze i 
s outratami přinavrátil. Pročež ten nahoře psaný zápis de 
d[at]o 17. Febr[uarii] [1]725 učiněný tímto se cassiruje a 
Matěj Kořenek grunt ut supra zase jak prve jakožto svůj 
vlastní míti bude. 
   Stalo se u přítomnosti obúch stran stran d[ne] a letha ut 
supra. 
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   Leta Páně 1738 dne 1. Daecembr[is] za purgmistra pana 
Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupili na dům 
radní držitel gruntu ut supra Matěj Kořenek a Jozef Fojt, 
bývalý capral při sl[avném] Printz Eugeniho dragúnsk[ém] 
regimentě, přednášejíce, kterak on Matěj Kořenek tento grunt 
svůj z svej dobrovolnej vůle prodal teď dotčenému Jozefovi 
Fojtovi za hotových jedno sto rýnských. A k tomu sobě vymínil 
tenž Matěj Kořenek, aby v tej zadní světnici volný a svobodný 
guartýr pro sebe a manželku svú až do smrti svej a manželky 
svej měl, jakož také i jednu stranu sklepu, tu ode dvora, aby 
pro své víno tolikéž do smrti svej a manželky jeho volně 
užívati mohl. Za kterýžto quartýr společně i ze sklepem již 
jmenovaný prodavač Matěj Kořenek uvolil se kupcovi Jozefovi 
Fojtovi každoročně dvouch rýnských třiceti krejc[arů] 
             f 128a 
platu dávati a takový plat nikdy zmenšený ani zvýšený býti 
nemá, jakož taky k opravě domu ani jaké jiné pomoci zbejvání 
povinnosti z domu toho přicházející, mimo toho platu 2 zlr  
30 kr, tenž Matěj Kořenek a manželka jeho potahován býti nemá. 
Což tak jak prodavač, tak kupec voubec před právem vyznali a 
dobrovolně na tom všem zvolili a podli toho častěj jmenovaný 
Matěj Kořenek aby kupcovi Jozefovi Fojtovi tenž dům do kněh  
městských připsán a odevzdán byl, dobrovolně přivolil. Pročež 
taky nyní mocí toho prodaje a smlúvy se připisuje a odevzdává 
kupcovi Jozefovi Fojtovi grunt ten za volný a dědičný. 
Poněvadž ale na tom gruntě peněz verunkových obci městskej  
70 zlm k placení pozůstává, pročež takové bude povinen kupec 
Jozef Fojt ročně při posudcích po 2 zlm spláceti tejž obci 
městskej. Stalo se u přítomnosti a s povolením obouch stran 
dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jo[han]es Richter S.R.S.V.a N. 
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Přípis domu Karla Fijaly 
 
   Leta Páně 1755 dne 10ho Decem[bris] za purgkmistra pana 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času zdědíce p[aní] 
Alžběta Fojtová po svým neboš[tíku] manželovi p[anu] Jozefovi 
Fojtovi grunt ut supra, takový ze svej dobrej vůle po tom 
nešťasným dne 28. Novemb[ris] vyšlým ohni na skázu přišel 
Karlovi Fijalovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodala a 
k tomu v tej zadní sednici na dvoře do svej smrti svobodné 
bydlení bet všeho ouplatku vyňala. Kdyby pak se z kupcem téhož 
domu aneb z jeho manželkú srovnati nemohla a vina od počestnej 
rady městskej na Karlovi Fijalovi neb manželce jeho za slušná 
našla, tak nyní jmenovaný kupec Karel Fijala povinen bude tej 
p[aní] Alžbětě Fojtový za tu výminku dvaceti rýnsk[ých] 
složit, jakož taky kdyby ta zadní 
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sednica zhořati aneb spadnúti měla, Karel Fiajala takovú na 
své outraty vystaviti povinen bude, přitom jednu krávu a jednu 
salva venia sviňu svobodně sobě chovati p[aní] prodavačka si 
vyňala. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma napřed psanýma 
clausulama a těma na tom gruntě podlužnýma verunkovýma penězi 
obci městskej patřících 70 zl mor[avských] při posudcích po  
2 zlm ročně platících se Karlovi Fijalovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařskej, panskej a 
městskej povinnosti p[an] Johannes Weiner a p[an] Martin 
Smaženka. Stalo se u přítomnosti prodavačky a kupce manželky 
Anny. 
 
Přípis domu Matúšovi Fijalovi 
 
   Leta Páně 1771 dne 15. Februarii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstúpila do domu radního 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Carlovi Fijalovi spolu ze svými 
již dotčelýma syny Jozefem a Matúšem a ohlásila, kterak ten 
dle inventáře za jedno sto šedesát rýnských vyšacovaný dům 
             f 129b 
Matúš mladší syn na sebe potáhnuti míní, k čemuž jak ona vdova 
respective matka Anna Fijalka, tak taky druhý syn Jozef 
povolili a o zápis tohožto kruntu společně žádali, však v tom 
domě on Jozef své bydlení na dvoře míti má. Kdyby ale Matúš 
dluhy vyplatil a spolem dálej bydleti nemohli, tehdy Jozef 
odstúpiti povinen bude a pak povinnosti císař[ské], 
vrchnost[enské], mněst[ské] spolu takové platiti v rovnosti 
povini budou. Pročež se jemu Matúšovi za jeho vlastní a 
dědičný spolu s těma na tom domě od starodávna verunkovýma 
penězi p[e]r 70 zlm obci mněstskej patřící ročně při posudcích 
po 2 zlm připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských [povinností] 
p[an] Johannes Weiner a p[an] Jozef Horný. Stalo se dne a roku 
ut supra u přítomnosti všech. 
 
Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi 
vyhandlovaného domu od Matúše Fijaly v Bednářskej ulici ležící 
vedle Tomáša Brožovitča sub Nro 62 stojícího 
             f 130a 
   Leta Páně [1]772 dne 28. Februa[rii] za purgmistra pana 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního Pavel Mlýnek a slušně přednesl, kterak on od Matúše 
Fijaly [za] dům na Újezdě ležící vedle Václava Najmona sub Nro 
48 vyhandloval a jemu Matúšovi Fijalovi 60 zlm hotových peněz 
přidal. Pročež se jemu Pavlovi Mlýnkovi ten vyhandlovaný dům 
spolu i s těma na něm od starodávna obci mněstskej podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 70 zlm ročně při posudcích po 2 zlm 
obci mněstskej patřících za jeho vlastní a dědičný připisuje 
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a odevzdává. Však polovitzu toho domu svému zeťovi Jozefovi 
Malatovi ze svú cerú Alžbětú svobodně popúščí, však obadva 
vespolek platiti povini budú a se zavazujú. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] p[an] 
Johanes Wainer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut 
supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 130b 
Přípis domu Jozefovi Malatovi 
 
   Leta Páně 1778 dne 28. dubna za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času majíce Pavel Mlýnek jakožto 
hospodář dům ut supra, však s tou výminkú právně sobě 
připsaný, aby zeť jeho Jozef Malata nomine dotis polovicu 
tohož domu užíval a jemu jak královské, tak jiné obecní 
povinnosti platit pomohl. Poněvadž ale nadřečený zeť při tejto 
výmince, obvzláštně když strany opravy gruntu všeliké nesnáze 
a roztržitosti se přihodily, obstát nechtěl, nýbrž tenž dům 
celý na sebe za vlastní připsán míti žádal, i pohnutý jsúce 
hospodář neb držitel domu a respective otec manželky téhož 
Jozefa Malaty z lásky otcovskej, obvzláštně když Jozef Malata 
ty na přefrajmačení domu předešlého Pavla Mlýnka naddaných  
60 zlr sám zaplatit se zavázal, tento dům celý jemu Jozefovi 
Malatovi zeťovi svému jest postúpil a sobě toliko padesát 
rýnských hotových peněz (které on Jozef Malata dlužen zůstává) 
na něm zanechává k svej další dispositzi. A poněvadž on Pavel 
Mlýnek v jedný světnici ze svou manželkú bydlení, pak pro 4 
kuse dobytka v chlévě a pro utěžené vlastní víno v sklepě, pak 
jednu vzláštní komůrku svobodné místo i polovic humna až do 
smrti užívati i taky mlatevňu společní míti má. Proto taky on 
Pavel Mlýnek zavázán bude předně contribuci a potom jiné 
obecní poplatky z domu polovičně platiti, vojáka ale aneb 
kdyby časem fůry proviantní neb jiné extra ordinární uložení 
nastaly, 
             f 131a 
takové zeť a respective držitel tohoto gruntu sám vybývati 
povinen býti má a bude. Dálejíc z ohledu, že tenž dům velmi 
spustovaný a tak stavěti se při něm mnoho bude muset, uvoluje 
se on Pavel Mlýnek podle možnosti i ze svou manželkú rukama 
svýma nápomocen býti. Ostatně samo od sebe se vyrozumívá, že 
on Pavel Mlýnek nad světnicú a komůrkú, pak chlévem a tak 
daleko, jak jeho držení se vstahuje, na své outraty 
popravovati aneb nově stavěti. Podle toho tento řečený grunt 
ut supra se jemu Jozefovi Malatovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný s těma nadřečenýma na tomž gruntě pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r 70 zlr při 
posudcích po 2 zl mor[avských] ročně platiti příslušejícíma se 
připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení císařských a 
královských i obecních povinností pan Franc Gatty a p[an] Petr 
Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut 
supra.               
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             f 134a 
14 Grunth Jana Kotlíka 
 
   Ten vejš psaný Jan měl grunth podle zápisu kněh starých 
bílých sirotčích v listu 288 za summu 280 R koupenej. 
   A již jest jej zouplna a docela zaplatil. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán 
Kutějků majíc ten grunth požár ut s[upr]a nápadem po manželce 
své, dceři neb[ožtíka] Jana Kotlíka, přišlý a zouplna 
zaplacený, prodal jej Pavlovi Černému za s[umm]u 60 R bez 
závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové platiti 
počnou, po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Marek a Václav Bystřický S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Pavel Černý položil 
za gr[unt] Štěpánovi ut s[upr]a 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Černý 
položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Pavel Černý 
položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Černý 
položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Černý položil 
za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi, kteréž přijal 2 R. 
             f 134b 
   Jakož Štěpán Kutějků na tom gr[untu] toliko sám 50 R 
področně dobírati jměl, takové peníze prodal p[anu] Martinovi 
Mrázovi, senijorovi tehdejšímu, ku kůru literáckému města 
Strážnice za s[ummu] hotovou 6 R 25 gr 5 den. A tak Štěpán 
Kutějků nic více na tomž gr[untu] nemá. 
   Letha Páně 1662 dne 10. Janua[rii] za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho položil Pavel Černý za 
gr[unt] svůj kůru literátskýmu, které pan Martin Janko přijal 
1 zlm. 
 
   Letha Páně 1666 dne 22. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha koupil jest ten 
grunt Jan Očko po Pavlovi Černým ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 60 zlm. Závdanku má 
položiti při odevzdávce 2 zlm, které když odvede, níže 
v zápise se jemu uvedou, s placením při držaných posudcích 
každoročně po 2 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu grunthu a placení všelijaké povinnosti 
JVHMti i obecní Jan Svrčina a Jan Poledníček  S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá 
vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Očkovi grunt ut supra, 
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             135a 
v takovém nemohouce již délejíc zůstávati a císařských, 
panských i obecních povinností zbývati, takový pustila zeťovi 
svému Jakubovi Šejdovi v summě, jak jej její neb[ožtík] manžel 
Jan Očko měl, totiž 60 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinýma 
na ruinu vyšel, upúští se jemu z tej summy třetí částka, totiž 
20 zlm, ostatní platiti má, totiž 40 zlm, kažoročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Stavinoška S.R.S.V.a N. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
    Dito pokládá peněz posudkových 15 gr, za kteréžto jsouc 
toho důležitá potřeba, vypisuje se mu 1 zlm. 
             f 135b 
    Leta Páně 1736 dne 9. Julii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvitza a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut 
supra Jakub Šejda jeho pro vzešlost věku delej držeti, takový 
z svej dobrovolnej vůle prodal Matějovi Vavříkovi za hotových 
padesáte rýnských, kteréžto za vystavení se počítají. Pročež 
se mu grunt ten nyní připisuje a odevzdává za vlastní, 
placením ostatní verunkovej summy, totiž 39 zlm, ročně při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Dedel a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran. 
   Contrubutzi za rok 1736 kupec třetí díl k placení na sebe 
vzal. 
             f 136a 
N 63 
Přípis Martina Solaříka jináč Blažka 
 
   Leta Páně 1773 dne 12. Junii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil na rathúz města 
Strážnice držitel gruntu ut supra Matěj Vavřík a tu přednesl, 
kterak on z dobrej vůle svej jsúce již věkem zešlý zeťovi 
svému tento grunt v summě 120 zlr popúští. Z kterýžto 
zachovajíce pro sebe ze strany manželky svej Rozárii 
vypadající díl p[e]r 24 zlr, Kateřině 24 zlr, Anně provdalej 
za Cyrila Ostravského 24 R, Apoloně provdalej za Franca 
Báborského 24 zlr a Magdaleně provdalej za Juru Bánovského  
24 zlr po smti jeho Matěje Vavříka vyplatiti povinen bude. 
Poněvadž ale grunt ten za mnoho více stojí, než zde jemu se 
v ceně zanechává, tehdy vymiňuje sobě on Matěj Vavřík jakožto 
otec manželky jeho své svobodné bydlení až do samrti míti a 
polovic humna užívati. Ostatně ale contribuci a jiné jak 
král[ovské], tak vrchnostenské i městské onera má on Martin 
Solařík, budúcí držitel gruntu, ex proprio vybývati. S tím 
tehdy se jemu Martinovi Solaříkovi tento grunt za jeho vlastní 
i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi, totiž 39 zl 
mor[avských], při posudcích po 2 zl mor[avských] k placení 
tímto připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnost[enských] i měst[ských] povinností pan Karel Večeřa  a 
p[an] Johann Karásek S.R.S.V.a N. 
 
   An diesen Haus hat die Stadt Straßnitzer Comuncassa 60 fr 
laut oblig. d[e] d[ato] Straßnitz den 1. Januarii [1]796 primo 
loco vorgemerkte zu fordern. 
   Straßnitz den 10ten Januer [1]795. Kasp. Bartelmann, 
Grunter.  
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15 Grunth Jana Němčického 
 
   Letha Páně 1576 Jan Němčický svrchu psaný koupil ten grunth 
podle zápisu knih starých bílých sirot[čích] v listu 276 za 
summu za 60 R. 
   Na to vyplnil i z závdankem do letha [15]87 48 R a obci 
předměstskej strážnickej zůstává zadrželých, kteréž dávno 
položiti jměl 12 R. 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj 
ostatních peněz obci předměstské 12 R. 
   A tak grunth svůj zaplacenej má. 
 
   Letha [15]95 prodal Jan Němčanský na gruntě svém peněz obci 
předměstské 30 R, ty od letha [15]95 po 4 R pokládati má. 
   Rukojmě Jan Solga a Jan Kramář. 
   Letha [15]95 položil Jan Němčanský za grunth svůj obci 
předměstské 5 R. 
  
   Letha 1596 ten nahoře psaný grunth jest prodán Jakubovi 
Bakovskému po nebožtíku otci jeho, kterejž j[es]t byl od Jana 
Němčického koupil, za summu 76 R. Závdanku položil hned při 
odevzdávce 13 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při 
Vánocích pořadně po 5 R. 
             f 140b 
   A tak ještě dopláceti zůstává ze ten podsedek mimo závdanek 
63 R. 
   Z té summy náleží předních peněz obci předměstské 25 R. 
   A sirotkům nebožt[íka] Václava Bakovského též náleží, když 
obec svejch 25 R vyzdvihnou, 38 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Kašpar Bednář, Daniel Kostický, Tomášek Tesař, Jíra Pernikář 
S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Jakub Bakovský za grunt obci 
předměstské 5 R. 
 
    Téhož letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán Janovi 
Sovovi od Jakuba Bakovskýho za summu napřed psanou, jmenovitě 
76 R. Závdanku tenž Jan Sova položil Jakubovi Bakovskýmu při 
odevzdávce 12 R a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně 
při Vánocích po 7 R až do vyplnění té summy. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš 
Tesař, Jan Žamberský, Jíra Smetana, Jan Bolffů S.R.S.N. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Obci předměstské 20 R, ty se pokládati mají po 5 R. 
   A sirotkům nebožt[íka] Václava Bakovskýho náleží 42 R  
23 gr, ty jak jim jíti mají, při sirotcích o tom poznamenáno 
najdeš, to týž po 2 R. 
             f 141a 
   A Jakubovi Bakovskýmu náleží na posledních penězích 1 R 
7 gr.                                                                                                                                
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   Leta [15]97 položil Jan Sova za grunt svůj 7 R 
   Z toho dáno obci předměstské 5 R. 
   A Jakubovi Bakovskému 2 R. 
   Letha 1598 položil Jan Sova za grunt svůj 7 R. 
   Z toho vzato obci předměstské 5 R. 
   A Jakubovi Bakovskýmu 2 R. 
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan sova za grunt svůj 7 R. 
   Z toho vzato k obci předměstské 5 R. 
   A Jakubovi Bakovskýmu 2 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Sova 
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Řeháčkovi za summu 90 R. 
Závdanku jemu dal 33 R, ostatek platiti má od leta 1600 při 
Vánocích po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Žamberský, Martin Kašuba, Tomášek Tesař, Matěj 
Pařízek S.R.S.N. 
 
   Téhož leta a za téhož předního konšela Martin Řehořek 
prodal podsedek ut s[upr]a Blažkovi Sečkařovi za summu 100 R. 
Závdanku jemu dal 33 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích od leta 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Staněk Bednář, Tomáš Tesař, Jan Bartošů S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Blažek Sečkař za grunt 7 R. 
   Z toho dáno ostatních obci předměstské 5 R. 
   A Jakubovi Bakovskému 2 R. 
   Též on skoupil od něho, totiž od Martina Řeháčka, 
posledních peněz 10 R za hotových 1 R. 
   NB. Blažek Sečkař prodal obci předměstské vyplacených na 
tomto gruntě summy 50 R za hotových 16 R, platiti má při 
každých Vánocích po 10 R, totiž sirotkom n[ebožtíka] Václava 
Bakovského po 7 R a obci po 3 R. 
             f 141b  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Blažek Sečkař za grunt 5 R. 
   Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bakovského  
2 ½ R, k obci předměstské zkoupených 1 ½ R, Jakubovi 
Bakovskýmu 1 R. 
  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a 
starší prodali podsedek ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] 
Blažkovi Sečkaři, Janovi Bělotínskýmu za summu 90 R. Závdanku 
položil 13 R 15 gr, z toho vzato obci předměstské peněz 
skoupených zadržalých 7 R 15 gr, Jakubovi Bakovskýmu též dáno 
6 R , ostatek platiti má od letha 1604 po 8 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Mathyáš Strejčků, Jan Vnuček S.R.S.A N. 
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   Na tom podsedku náleží předních peněz obci předměstské 45 R 
2 gr. Jíti jim mají po 4 R od letha 1604. 
   Jakubovi Bakovskýmu dílu i po ststře jeho zemřelé i s tím, 
což zaplatil mimo prvnější vyzdvižení 20 R 7 gr 4 ½ den. Jíti 
jemu mají po 4 R od letha 1604. 
   Sirotku nebožtíka Václava Bakovského 6 R 5 gr 2 ½ den. 
   Sirotku n[ebožtíka zaplatil mimo prvnější vyzdvižení 20 R  
7 gr 4 ½ den. Jíti jemu mají po 4 R od letha 1604. 
   Sirotku nebožtíka Václava Bakovského 6 R 5 gr 2 ½ den. 
   Sirotku n[ebožtíka] Blažka Sečkaře posledních peněz 5 R.    
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Bělotínský za g[runt] obci předměstské 8 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 4 R a Jakubovi Bakovskému 4 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po 
neb[ožtíku] Janovi Bělotínským, Jakubovi Chytroškovi za summu 
40 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Šimek Kunčický, Jakub Hlucký a Jíra Zámušelík 
S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Chytroška za grunt obci předměstské 1 R.   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Chytroška za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Chytroška za gr[unt] obci předměstské 1 ½ R. 
             f 142a 
   Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho 
položil Jakub Chytroška za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Chytroška za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Chytroška za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Chytroška za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Leta 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub  
Chytroška položil obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chytroška položil za grunt obci předměstský 3 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chytroška položil za grunt obci předměstský 3 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chytroška položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
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   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chytroška prodal podsedek svůj Janovi Kotlíkovi za 60 R, 
Závdanku dal při odevzdávce Jakubovi 5 R, platiti má ročně po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Osoblažský a Stanislav Šidlovský SRSN. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1633 za purg[mistra] Martina Jankhy prodán jest 
ten gr[unt] požár Janovi Chovánkovi za summu 30 R bez 
závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Šimků, Martin Frankh S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Chovánek starý 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a 
spoluradních jeho Maryna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] 
Janovi Chovánkovi, prodala grunt 
             f 142b 
ut s[upr]a Ondrovi Salcmanovi za summu 30 R. Závdanku dal jí 
za opravu a stavení gruntu 6 R, summu nadepsanú pak má 
področně obci městské po 2 R zplacovati. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Martin Ospalík a Petr Bartků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho Ondra Salcman prodal grundt svůj Jírovi Matýskovi ze 
Sleska za s[umm]u 30 zlm bez závdanku a co na něm Ondra 
vyplatil, totiž 6 zlm, ty jemu daroval a pustil. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti 
vrchnosti i obci Ondra Salcman a Martin Ospalík S.R.S.a N.R., 
placení po 2 zlm. Actum dne 16. Januarii 1647. 
 
   Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth Janovi Šrámkovi za 
summu 30 R bez závdanku, platiti jej má při každý[ch] 
posudcích po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jíra Hladký a Matěj Jegroch SRSaNR. 
   Letha a dne ut supra za purgkmistra Václava Mračny Jan 
Šrámek položil k obci městské za grunth svůj 1 R. 
   Ten přijal Václav Mračno, toho času purgkmistr. 
             f 143a 
   Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matěj Šilhánek nemohouce 
pro nemožnost svou všeliké povinnosti panské i obecní 
zapravovati, týž grunt ut supra odevzdal jest Ondrovi  
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Chovánkovi za summu 30 zlm bez závdanku, placením ročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Václav Svoboda, Lorenc Zajíček SRSpN. 
   16. Marci Ondřej Chovánek položil za grunt půl 
moravs[kého], za který se jemu pro důležitú potřebu vypisuje  
1 zl mor[avský]. 
   Letha 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Ondřej Chovánek položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] 
k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovcích 1 zlm, za který jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 2 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
   Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického Ondřej Chovánek položil za gr[unt] svůj k obci 
městské na rešt vinný 2 zlm, za které se mu vypisují 3 zlm. 
 
   Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spolu- 
             f 143b 
radních toho času majíce Ondřej Chovánek z gruntu ut supra 
ještě obci městskej 24 zlm na letha spláceti, že skrz tou 
rebelii uherskú tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, 
upúští se jemu s tej summy jako jiným třetí díl, totiž 8 zlm. 
A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 15 gr, 
však jsouc toho pilná potřeba, vypisuje se mu 1 zlm, ostatní 
summu, totiž 15 zlm, povinen bude platiti na spůsob ut supra. 
Stalo se d[ne] a letha jak nahoře. 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Ondřej Chovánek pokládá při 
držených posudcích peněz ročních 15 gr alb, za které jsouc 
toho douležitá potřeba, se jemu vypisuje 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr do počtu svého za příjem. 
             f 144a 
Přípis Pavlovi Žákovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila po neboščíkovi 
Janovi Žákovi pozůstalá vdova Kateřina spolu ze svým synem 
Pavlem a zetěm Martinem Hurbánkem a přednesla, kterak oni 
všichni dědici vespolek s tou po neb[ožtíku] Janovi Žákovi 
zanechanou pozůstalostí se přátelsky porovnali a se snesli, 
aby zanechaný dům Pavlovi jakošto hospodářovi právně připsán 
byl. Však s tou vejminkou, aby jeho švagr Martin Hurbánek tu 
pustou polovicu vystavjel a ji na budoucní časy svobodně 
užíval, povinnosti ale všichni vespolek rovno obadva platiti 
povini budou, matka ale v tom domě až do své smrti svobodné 
bydlení míti má. Pročeš se jemu Pavlovi Žákovi spolu i s těma 
na tom domě podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 8 zlr při 
posudcích po 1 zlm připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové  toho za opravování gruntu a placení c[ísařsko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i mněstské povinnosti p[an] 
Johann Karásek a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
matky a dědiců die et a[nn]o ut supra. 
 
   Hypothek. Ob diesem Haus haftet 250 fr 30 kr Stadt 
Straßnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   Straßnitz den 10te Januer [1]795.      
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             f 151a 
16 Grunth Jana Křenka 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch červených 
purgkrechtních v listu 34 nadepsaný Jan koupil podsedek svuoj 
od Urbana Knapa za summu 80 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha 
[15]92 vyplnil 39 R a tak ještě dopláceti zůstává 41 R. Na to 
jest od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel peněz 
purgkrechtních 12 R. 
   Ta summa náleží Jírovi Foltýnové[mu] z Strážnice a jíti mu 
mají rok po roku při Vánocích po 6 R. 
   Rukojmě Matěj Bobalovský, Linhart Suchánek S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 položil dvojích peněz purgkrechtních Jírovi 
Foltýnovýmu 12 R 
   A tak ostatek tenž Jan Křenek dopláceti má od letha [15]95 
pořadně po 6 R. 
   Letha 1595 položil Jan Bolffů na místě Jana Křenka ročních 
peněz 6 R. 
   Letha [15]96 položil položil Jan Bolffů Jírovi Foltýnovi za 
grunth peněz purgkrechtních 6 R. 
             f 151b 
   Letha 1595 Jan Křenek prodal grunth svůj napřed psaný 
Janovi Bolffovi za summu 80 R. Na tu summu jest závdanku a 
jedny roční peníze i s těmi 35 zlatými, kteréž jest Jan Křenek 
Janovi Wolffové[mu] na tom gruntě dobrovolně pustil 56 R. A 
tak ještě od letha [15]96 dopláceti zůstává napřed psanému 
Jírovi Foltýnovému po 6 R – 23 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Martin Bolffů, Václav Kalabů, Jan Bartošů S.R.S.N. 
   Leta [15]96 položil Jan Wolffů Jírovi Foltýnovému za grunt 
6 R. 
   Letha 1597 položil Jan Bolffů Jírovi Foltýnové[mu] za grunt 
6 R. 
 
   Letha 1598 Jan Bolffů ut s[upr]a prodal podsedek svrchu 
psaný Blažkovi Sečkaři za summu jmenovitě 90 R. Závdanku jemu 
dal při odevzdávce 10 R, ostatek summy dopláceti má od letha 
[15]98 při Vánocích po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Adam 
Hronek, Bartoš Bílský S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Blažek Sečkař za grunt Jírovi 
Foltýnovému 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Letha 1599 za předního konšela Petra Kostického položil 
Blažek Sečkař za g[runt] Jírovi Foltýnové[mu] ostatních 5 R. 
   A tak Jíra Foltýn tu nic nemá. 
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             f 152a 
   Téhož letha 1598 Blažek Sečkař prodal gru[nt] svůj 
Martinovi Bolffovýmu za summu 90 R. Závdanku dal Blažkovi 
Sečkařovi 16 R a což mimo ten závdanek zuostávalo k doplatcení 
Janovi Bolffovýmu summy 74 R, takové peníze Jan Martinovi 
Bolffovýmu bratru svýmu pustil za tou příčinou, že Martin taky 
Janovi na gruntě svým, kderej mu odvedl, což zaplaceného jměl, 
pustil.  
   A tak Martin Wolffů ten grunt svůj zaplacený má. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Martin 
Bolffů prodal sám na sobě na podsedku ut s[upr]a obci 
předměstské summy 50 R, dáno jemu za ně peněz hotových 21 R, 
ty má pokládati od leta 1600 po 5 R. 
   Rukojmě za to Eliáš Rybář, Jíra Stolař S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Bolffů skoupených peněz obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Bolffů prodal podsedek svůj Mikulášovi Žebráčkovi za summu  
120 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Štefan Lech, Tobiáš Zedníčků, Jan Maňásek, Bartoš 
Kutějků, Martin Bolffů S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Mikuláš Žebráček obci předměstské 3 R. 
   Jakož Martinovi Bolffovýmu náleželo na tomto gruntě všeho 
63 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 12 R 10 gr. 
A tak Martin Bolffů na tom podsedku nic nemá.  
   Rukojmě svrchu psaní. 
             f 152b 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Mikuláš 
Žebráček prodal podsedek svůj Tobiášovi Zedníčkovi za summu 
120 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má při Vánocích 
od leta 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam (nečitelné), Štefan Lech, Mikuláš Žebráček 
S.R.S.N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Thobiáš Zedníček za g[runt] obci předměst[ské] 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Tobiáš Zedníček 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, zůstalej po 
neb[ožtíku] Thobiášovi Zedníčkovi, Janovi Slováčkovi 
z Bohunína za summu 45 R. Závdanku dal obci předměstské 3 R, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Tesař a Martin Gvozd S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Slováček 
za grunt obci předměstské 1 R. 
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   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Slováček za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Slováček za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Slováček za g[runt] obci předměstské 2 ½ R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Slováček za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Slováček 
prodal podsedek svůj Jakubovi Ostravskému za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 11 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1613 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] [za] spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Michal Vic, Jakub Chytroška S.R.S.N.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Ostravský za grunt obci předměstské 2 R 15 gr. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Ostravský za g[runt] obci předměstské 3 R. 
             f 153a 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášové[ho] Jakub 
Ostravský položil obci předměstské za grunt 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Ostravský položil na obec předměstskou 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Ostravský položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Ostravský Tyrálek položil za gr[unt] obci předměst[ské] 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Jakuba Ostravského prodán jest ten grunth Jankhovi Tesaři za 
summu 60 R bez závdanku, platiti jej má každoročně  po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký, Urban Tesař  
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Janek Tesař 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Janek Tesař 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Tesař 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Tesař 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Tesař 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Janek Tesař budouc 
v nemoci postaven prodal týž gr[unt] ut s[upr]a Havlovi 
Hornému za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 13 R a 
což měl Janek na něm zaplaceného, totiž 6 R, ty jest Havlovi 
pustil, placení ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Tomek Šimků a Martin Franěk S.R.S.a N. 
             f 153b 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Havel Horný prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Dubanskému za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal při odevzdávce 8 R 15 gr, placení ročně po  
2 R a což Havel Horný od Janka Tesaře vyplacených peněz 
postoupených sobě měl, totiž 6 R, ty jest zase Matějovi 
pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Lazebníků a Jan Hačka S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Matěj Dubanský 
položil k obci městské 1 R. 
   Letha 1646 za purgkmistrovství Jana Slováčka před obnovením 
ouřadu složil na contrib[uci], kteráž se pro anticipando 
skládala, 2 zlr. Nebyl dlužen, poněvadž k obci platí, jsou 
jemu vypsány. 
   Přidal k tomu za purgkmistra Lorenc Peypolta 20 kr, kteréž 
přijal, a tak činí 2 zlm. 
 
   Letha 1653 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho Matěj Dubanský nadepsaný grunth byl jest frejmarkem 
postoupil Jírovi Moštěnskému protiv grunthu v Německej ulici a 
cožkoliv na něm vyplatil, to jest Jírovi pustil. 
   Zemrouc týž Jíra Moštěnský, pozůstalá vdova prodala ten 
grunth Janovi Markovičovi za summu 60 R. Závdanku jí dal 2 R, 
ostatek summy platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Mathouš Suchovský a Jakub Planický SRSaNR. 
             f 154a 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Jana 
Markoviče takového gruntu se zaujal vlastní syn jeho Martin, 
kterýžto grunt Martinovi Markovičimu prodán jest od ouřadu za 
s[umm]u 60 zlm a co tak neboštík zaplaceného měl, totižto  
2 zlm, ty se Martinovi připisují, placením ročně k obci 
městské po 2 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Jetel, Ondra Chovánek SRSpaN. 
   Letha Páně 1688 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška oddělal na rathauzi, za což se jemu vypisuje  
1 zl mor[avský]. 
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   Letha Páně 1713 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho držíce grunt ut supra 
Uršula, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Tomášovi Šiňavovi [a] 
po Martinovi Markovičovi, který ani jeden ani druhý sobě jej 
připsaného neměl, takový nemohouce délejíc držeti, prodala jej 
Jakubovi Nádherovi příchozímu za 7 ½ zlr, které toliko za 
vystavení se počítají, grunt ale ten se mu prodává v summě 
hlavní 60 zlm. Však poněvadž ještě na tom gruntě mnoho stavení 
jest, aby jej tím lépejíc zvelebiti mohl, z tej summy se jemu 
upúští třetí díl, id e[st] 20 zlm, ostatní summu bude povinen 
platiti ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Matúš 
Kratochvíla a Pavel Chovánek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 154b 
   Letha Páně 1715 dne 8. Februarii za purgmistra pana Karla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Vavřín Najman grunt ut 
supra od Jakuba Nádhery koupený a nemajíce jej sobě připsaný, 
takový prodal z svej dobrovolnej vůle i s tím, co na něm 
zaplaceného jest, Vavřínovi Součkovi za hotových sedm rýnských          
třicet krejcarů, kteréžto za vystavení a to, co již vyplacené 
jest, se počítají, ostatní pak summu spláceti povinen bude 
nápadníkom, kteří se najdú, po 2 zlm ročně při posudcích. 
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. 
 
   Leta Páně 1729 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času zůstanúc grunt ut 
supra po tom nešťasném v roku 1718 vyšlém ohni docela pustý, 
takový k vystavení zaujal Jan Slezák jinak Priglák a vystavíce 
jej a nedadúce sobě připsati zemřel, po smrti jeho pozůstalá 
po něm vdova prodala jej Jakubovi Masaříkovi za hotových  
19 zlr. Pročež se jemu nyní připisuje ten grunt za vlastní 
v summě verunkovej 
             f 155a 
60 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po  
2 zlm, polhocení užíti kupec ještě má za rok 1729. Odevzdán 
jest jemu u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
leta ut supra. 
 
Přípis Jozefa Masaříka 
 
   Leta Páně [1]770 dne 5. Feb[ruarii] za burgmistra p[ana] 
Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního Jakub Masařík a ohlásil, kterak on nemohouce pro svou  
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starost hospodařit, svůj právně připsaný dům svému synovi 
Jozefovi Masaříkovi na ten a takový spůsob odevzdal, aby on 
syn jemu otci svému každoročně po 5 zlr až do zaplacení 30 zlr 
vyplatil a v tom domě až do jeho smrti místo zanechal. Pročeš 
se jemu s těma na něm obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 
60 zlm při posudcích ročně po 2 zlm za jeho vlastní a volný 
připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho p[an] Joseph Svoboda a p[an] Joseph 
Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 155b 
Přípis Antonínovi Klečanskému 
(zápis škrtnutý) 
 
   Nota. Tento zápis zde se jakožto chybný docela cassiruje a 
dálejc při gruntě N 17 folio 164 dokonalejc k spatření jest 
zápis pravý. 
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             f 161a 
17 Grunth Jíry Martinového 
 
   Ten Jíra má grunth koupenej podle zápisu kněh starých 
purgkrechtních červených v listu 8 za 78 R. 
   I nachází se, že jest za něj do letha [15]88 vyplnil 73 R a 
ještě dopláceti za něj zůstává obci předměstskej strážnickej  
5 R. Ty jest za sebou zadržel. 
   Letha [15]94 za purgkmistra Dobiáše Náhlého těch 5 R napřed 
psaný Jíra jest položil. 
   A tak ten grunth svůj zouplna zaplacený jmá. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Dluhošů, 
kterémuž podsedek požár svrchu psaný po manželce jeho Zuzanně, 
dceři neb[ožtíka] Jíry Martinového, nápadem připadl, prodal 
jej Vaškovi Rybnikáři za summu 30 R bez závdanku, platiti má 
od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Zoubek a Jakub Chytroška S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Vašek 
Rybnikář za grunt Janovi Dluhošovýmu 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Vašek Rybnikář za grunt Janovi Dluhošovi 2 R. 
             f 161b  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Vašek 
Rybnikář prodal podsedek svrchu psaný Janovi Lukovskýmu za 
summu 30 R. Závdanku mu dal 3 R a platiti jej má po 2 R od 
letha 1610. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Zoubek a Mathouš Přítržský S.R.S.a N. 
   Letha ut sup[ra] položil Jan Lukovský za gr[unt] Janovi 
Dluhošovi 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Lukovský za grunt Janovi Dluhošovi 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Lukovský za grunt Janovi Dluhošovi 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Lukovský za gr[unt] Janovi Dluhošovi 2 R. 
   Letha 1614 jakož náleželo na tomto gruntě Janovi 
Dluhošovému peněz 17 R, takové peníze jest poručil na zbor 
strážnický. 
   Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položila Dorotha 
Pilátková za g[runt] předních peněz 2 R. 
   Ty přijal hospodář na zbor strážnický. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Jejkovský na místě Jana Lukovského položil za grunt 2 R. 
   Ty sou dány na zbor strážnicský hospodářům. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Jejkovský položil na zbor strážnicský za grunt 1 R. 
   Ten přijali hospodářové Jan Vnuček a Václav Mochol. 
 
 
 



 

 

      93 
 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Urban 
Jejkovský položil za grunt 2 R. 
   Ty sou vydané na zbor strážnický, kteréž přijali hospodářé. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth ut s[upr]a Martinovi Otrubkovi za 30 R bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Ořechovský, Jakub Svobodníček S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R. 
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   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na klášter strážnicský 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na klášter strážnicský 2 R.  
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na klášter strážnicský peněz zadržalých  
2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na klášter strážnicský peněz ročních 1 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Otrubka 
položil za gr[unt] na klášter strážnicský 1 R. 
 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho po zemřití Martina Otrubky pojavši sobě potom Jakub 
Šafařík Kateřinu, pozůstalú vdovu za manželku, tehdy jemu tenž 
grunt a to všecko, co manželce na něm spravedlivě na díl její 
náleží, připadl, ostatek summy podle vejš psaný odevzdávky 
komuž náležeti bude každoročně po 2 R zplacovati má. 
Odev[zdán]. 
   Rukoj[mě] Matěj Dubanský a Blažej Šafařík SRSaN. 
   Item odvedl peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal pur[kmistr] ut s[upr]a. 
 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho po smrti Jakuba Šafaříka Jan Jiříčků pojmouce pozůstalou 
vdovu po něm za manželku, tehdy jemu nadepsaný grunth a to 
vše, což manželce jeho na něm spravedlivě na díl její náleží, 
připadl, ostatek summy 
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podle vejš psané odevzdávky komuž náležeti bude každoročně po 
2 R splacovati má. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Svrček SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1682 dne 14. Aprilis za purgkmistra pana Václava 
Kneyzla a spoluradních Jan Jiříčků nemohouce povinností 
panských i obecních zapravovati, týž nadepsaný grunt na 
největší ruinu jest přivedl, aby pak na další spoustku 
nepřišel, prodán jest týž grunt od ouřadu Janovi Jetelovi 
Oujezdskýmu za summu 30 zlm bez závdanku, placením ročně po  
2 zlm bez závdanku. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Frantz Vrtík a 
Fridrich Brodský S.R.Sp.a N. 
 
   Letha Páně 1694 dne 18. Martii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova, pozůstalá po 
neboštíkovi Janovi Dětelovi, nemohouce předepsaného gruntu 
delej držeti, takový pustila Matysovi Larisovi. Který se jemu 
v tej summě připisuje, jak jej vdovy manžel měl, totiž 30 zlm, 
bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání všelikých povinností 
p[an] Tomáš Svoboda, Andris Kuchař S.R.S.P.a N. 
 
        Pusté 
             f 163a 
   Leta Páně 1709 dne 6. Octobris za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Ferentz Rusňák prodajíc dům svůj 
N 102 tohoto gruntu, jsouc místo pusté, se zaujal, které se 
jemu v summě 30 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm 
k obci městské [připisuje]. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a 
p[an] Philip Černý SRSN. 
 
   Letha Páně 1711 dne 2. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho odemrouce gruntu ut supra Ferentz 
Rusňák, pozůstalá po něm vdova takového delejíc stavěti 
nemohla, nýbrž poprodajíc z něho dříví, tak pustý grunt jest 
zanechala. Pročež aby povinnosti panské a obecní nehynuly a 
obec strážnická se rozmnožovala, puštěn jest týž grunt 
Tomášovi Nejmonovi v summě tej jak prve, totiž 30 zlm. Však 
aby jej tím lépeji opravovati mohl, z tej summy 
             f 163b 
se jemu upúští a za zaplacené se jemu vypisuje 6 zlm, ostatní 
bude povinen platiti, totižto 24 zlm, při posudcích obci 
městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Rychlík  a p[an] Jozeph Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se dne a 
letha ut supra. 
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   Letha Páně 1713 dne 17. Novembris za purgkmistra pana 
Pfilipha Černého a spoluradních toho času  majíce Ondřej 
Vašíček grunt ut supra sobě nepřipsaný a nechtíce jej délejíc 
držeti, takový prodal Vavřínovi Širokému za hotových 7 zlr, 
které toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten za summu 
prodajnú 30 zlm. V kterejžto summě se jemu Vavřínovi Širokému 
po sražení těch za vystavení 6 zlm, které mu podobně 
připadají, za volný a svobodný [připisuje]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Martin 
Svoboda a p[an] Philiph Černý S.R.S.V.a N. Polhocení užije 
ještě na 2 letha. 
             f 164a 
   Letha Páně 1726  dne 11. April[is] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce a 
nemohouce pro vzešlost věku Vavřín Široký gruntu ut supra 
delej držeti, takový z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle 
prodal Martinovi Zátopovi za hotových 11 zlr, kteréž toliko za 
vystavení se počítají, v summě ale gruntovní 24 zlm, kteréžto 
bude povinen platiti ročně při posudcích obci městskej po  
2 zlm. Dle čehož se mu odevzdává a připisuje grunt ten za 
vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N. 
   Na contrib[uci] zasezelú za rok 1725 a [17]26 do datum 
zápise zanechal kupec za sebú 4 zlr a podle toho vzal na sebe 
takovú contrib[uci], byť by i větší byla. Plat na služeb[níky] 
městské ale teprv od 1ho Aprile běžícího. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
 
Přípis Antonína Klečanského 
 
   Leta Páně 1771 dne 6ho April[is] za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra 
Martin Zátopa nechtíce grunt tento pro všeliké své nedostatky 
delej držeti, z čistej vůle svej odprodal jej Martinovi 
Solaříkovi, kterýžto Martin Solařík, když z toho světa zešel a 
na věč- 
             f 164b 
nost se odebral, po něm pozůstalá vdova Dorota nemajíce jej 
sobě připsaný odprodala týž grunt Antonínovi Klečanskému za 
summu 105 zlr, kteréžto peníze k svým rukám ona vdova dokonale 
přijala. A podle toho grunt tento ze vším od starodávna 
majícím právem, jakož taky i s těma na něm vězícíma 
verunkovýma penězi 24 zlm k placení obci městskej po 2 zlm 
ročně se jemu Antonínovi Klečanskému za vlastní, volný  a 
dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městsk[ých] povinností p[an] Frantz Králík 
a p[an] Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 



 

 

      96 
 
Přípis Jana Drchala 
 
   Leta Páně 1783 dne 19ho Decembris za purgmistra pana Jana 
Ježíka  a spoluradních toho času když po smrti Antonína 
Klečanského grunt ut supra pro nedospělost sirotkův a pro 
pohodlnější jich podělení prodán býti musel, učiněna byla 
licitaci veřejná na domě radním dne 13ho Decem[bris] 1783, při 
kterejžto licitaci Jan Drchal jakožto nejvíc dávající týž 
grunt za summu dvě sta a třicet rýnských kupem obdržel a 
přitom summu verunkových peněz p[e]r 24 zl mor[avských] po  
2 zl mor[avských] ročně k splacení obci městskej na sebe 
přejal. Ostatně poněvadž pozůstalé dítky po řečeném 
Ant[onínovi] Klečanským ještě nedospělé jsou, kupec gruntu Jan 
             f 165a 
Drchal na celú kupní cenu těch dvě sta a třicet rýnských 
reverš od sebe dokonalý dal a k rukám ustanoveného poručníka 
Jozefa Klečanského odvedl. S tím tehdy grunt tento ze vším od 
starodávna majícím právem se jemu Janovi Drchalovi za vlastní, 
volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Anton Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Oborníka 
 
   Leta Páně 1784 dne 18ho Augusti za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Drchal 
grunt ut supra ukúpený a pořadně připsaný, takový chtíce sobě 
jiný grunt ukoupiti, odprodal z čistej dobrej vůle svej 
Jozefovi Oborníkovi za summu dvě sta devadesáte pět rýnských. 
Na kteroužto kupní summu ihned po zápisi tímto jemu 
prodavačovi Janovi Drchal a respective právně ustanovenému 
poručníkovi Martinovi Kučovi, jakožto dluh sirotkům po 
Antonínovi Klečanském patřící na domě tom, ujištěný dílem 
p[e]r 80 zlr na 230 zlr dluhu a Janovi Drchalovi prodavačovi 
65 zlr immediate k rukám odpočítal a podle toho sirotkům po 
Ant[onínovi] Klečanském ještě 150 zlr dlužen pozůstal a reverš 
neb obligatzi od sebe vyhotovil. Odkudž když kupec taky 
verunkových peněz summu p[e]r 24 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně obci městskej k splacení na sebe přijal, 
týž grunt se jemu Jozefovi Oborník za vlastní, volný a dědičný 
tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává ze vším od 
starodávna majícím právem. 
   Rukojmě strany opravy a placení gruntu pan Karel Večeřa a 
p[an] František Králík S.R.S.V.a N. 
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Přípis Jiřího Jan 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a 
nesměnitedlný kup a prodej domu mezi Jozefem Oborníkem jakožto 
prodavačem stranú jednú, pak Jiřím Janem jakožto kupcem stranú 
druhú na tento následující spůsob: 
   Za první prodává Jozef Oborník od sebe a potomků svých 
grunt neb dům svůj pořadně připsaný mající podle Jozefa 
Masaříka a Jana Kukala v Bednářskej ulici stojící Jiřímu Jan 
za summu kupní tři sta rýnských říšských. Však 
   Za  druhé on Jozef Oborník vymiňuje jak pro sebe, tak pro 
manželku svú v tomž domě vejminku k obydlí, i taky místo pro 
dobytek a schránu pro všeliký hospodářské outěžky. Naprotiv 
čemuž 
   Za třetí kupec Jiří Jan tak dlouho za sebú na vejš psanú 
kupní summu těch 300 zlr jedno sto a padesát rýnských bez 
všeho interessu zadrží, pokud jednej neb druhej stránce 
příležito bude se vespolek na gruntě tom pokojně znášeti. 
Kdyby ale 
   Za čtvrté jednej neb druhej stránce obtížno se vidělo 
vespolek na gruntě tom přebývat, tak z jednej neb druhej 
strany čtvrtroční výpověď k tomu cíli a konci dáti se má, aby 
z jednej strany jiné obydlí a z druhej strany peníze 
zaopatřiti se mohlo. Mezitím 
   Za páté pokládá Jiří Jan jemu Jozefovi 
             f 166a 
Oborníkovi ostatních jedno sto padesát rýnských, kterýma dluh 
sirotkům po Antonínovi Klečanském upokojil, co se tejká ale 
opravy gruntu nad vejminkú Jozefa Oborníka, takovú on Jozef 
Oborník docela na sebe potahuje, jakož taky se zavazuje Jiřímu 
Jan, dokud v domě nyní jemu odprodaném, pozůstávat bude, 
polovicu všech jakékoliv jméno mít mohoucích povinností a 
poplatků napomáhati, jenž na ten dům uložené jsou a budú. 
Ostatně 
   Za šesté kupec Jiří Jan na sebe dobrovolně přejímá ty na 
tom gruntě vězící vehrunské peníze 24 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně k splacení. Posledně pak 
   Za sedmé od Jozef Oborník povoluje a žádá, by týž grunt 
jemu Jiřímu Jan za jeho vlastní, volný a dědičný odevzdán byl. 
   Což tímto zápisem se vykonává a grunt tento vedle opáčenej 
slušnej smlúvy se jemu Jiřímu Jan za jeho vlastní, volný a 
svobodný právně připisuje a odevzdává u přítomnosti svědkův 
Jozefa Masaříka a Františka Mohelnického na zámku Strážnici 
dne 11ho mněsíce ledna roku 1788.         
 
 
 
 
 
 



 

 

      98 
             f 171a 
18 Grunth Adama Hronka 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 95 ten Adam vejš psaný má svuoj podsedek za 
150 R koupenej. 
   Kderoužto summu na díl Marty manželky svej sobě všecku 
sráží a tak ten grunth zaplacený má. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Kašuba, kterémuž podsedek požár ut s[upr]a po Zuzanně manželce 
jeho nápadem připadl, prodal jej Martinovi Kovářovi z Bohunína 
za summu 110 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Beran a Thomášek Tesař S.R.S.A N. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Gvozd jinak Kovář prodal podsedek Janovi Pospíšilovi z Místka 
za summu 119 R. Závdanku jemu dal 19 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikukláš Hlucký a Daniel Nedolevek S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pospíšil z Místka za grunt Martinovi Kašubovi 4 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Pospíšil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pospíšil Martinovi Kašubovi 5 R. 
             f 171b 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Pospíšil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Pospíšil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Pospíšil položil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Pospíšil položil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pospíšil 
položil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pospíšil 
položil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty prodán jest ten 
grunth požár ut s[upr]a Janovi Chovánkovi tesaři bez závdanku 
za summu 110 R a platiti jej má počnouc letha 1633 při 
Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Martin Frankh a Pavel Čech S.R.S.a N. 
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   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Chovánek 
položil za grunt 2 R. 
   Z toho přijal Simeon Vítků 1 R a Václav Vinošický na místě 
Zuzany manželky svej 1 R. 
   NB. Toto placení má jíti na tři díly. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Chovánek 
položil za gr[unt] 2 R. 
   Ty přijal Václav Široký na místě Zuzany manželky své. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Chovánek 
položil za gr[unt] 2 R. 
   Ty přijal Václav Vinošický na místě Zuzany manželky své. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Janek Chovánek 
položil za gr[unt] 2 R. 
   Ty přijal Simeon Vítků na místě Johanky manželky své. 
             f 172a 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Jan 
Chovánek za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Václ[av] Široký na místě svej manželky. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spouradních 
jeho prodán jest grunth ut supra všechen spuštěný Jírovi 
Slavíkovi za summu 80 zlm bez závdanku, platiti jej má počnouc 
letha 1661 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Jan Tesařů a Jíra Perger SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt 
jsouce pustý a holé místo toliko, aby obec k zvelebení lepšímu 
přicházela, od J[ejich] O[patrnosti] pánů tenž grunt 
předepsaný prodaný jest Pavlovi Komoňovi za summu jak nahoře 
80 zl mor[avských], placení po vyjití třech leth ročně po 2 zl 
mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu 
p[an] Tomáš Svoboda a Jan Hlubocký S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1694 dne 31. Martii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova pozůstalá po 
neboštíkovi Pavlovi Komoňovi pro nemožnost svou nemohouc 
             f 172b 
předepsaného gruntu k dokonalému vystavení přivésti, takový 
pustila zase Martinovi Solaříkovi, který se jemu zapisuje 
v summě 80 zlm, placením ročně po vyjití polhocení po 2 zlm. A 
odevzdává se taky za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení a vystavení gruntu a zbývání 
povinností císařských, panských i obecních p[an] Jan Hlubocký, 
Martin Kořenek S.R.S.V.a N. dne a letha ut supra. 
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   Že pak neboštík Pavel Komoň něco byl vystavil nad grunfešty 
a vdově po něm pozůstalej to vystavení Martin Solařík podle 
domluvení zaplatil, tak na žádost jeho na hlavní summě 
vypisuje se jemu místo závdanku 6 zlm a [za] zaplacené 
pokládají, dne a letha ut supra. 
   Leta Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Martin Solařík položil za grunt svůj k obci městské 
1 zlr 10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na 
zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on tak na 
výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm  
15 gr. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu 
svého za příjem. 
             f 173a 
   Letha Páně 1702 dne 31. Janua[rii] za purgmistra p[ana] 
Jana Dašického Martin Solařík položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují 3 zlm. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Solařík 
ještě z gruntu ut supra 69 zlm 15 gr na letha po 2 zlm 
spláceti, že ten spolu z jinými skrz tou rebelii na ruinu 
vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 23 zlm  
5 gr. A k tomu při držaných posudcích hnedt ten den pokládá  
1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisují 24 zlm 5 gr, 
ostatní summu, totiž 45 zlm 10 gr, bude platit ut supra. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Solařík pokládá obci 
městskej při držaných posudcích peněz ročních 1 zlm. 
   Ty přijal pan purgmistr za příjem. 
             f 173b 
Přípis Tomáše Mařice 
 
   Leta Páně 1759 dne 7ho Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času majíce Běta 
ovdověná Mařica po svých rodičech Martinovi Solaříkovi grunt 
ut supra zděděný, takový svému synovi Tomášovi Mařicovi z vůlí 
a vědomí druhých dětí dobrovolně postúpila, svoje svobodné 
bydlení až do smrti vyňala, k tomu Tomáše Mařicu jeho bratrovi 
Václavovi Mařicovi třicet rýnsk[ých] z toho gruntu zplatit 
zavázala, kterému placení a matky svej u sebe chování Tomáš 
Mařica se uvolil. Pročeš nadepsaný gunt se Tomášovi Mařicovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti 
vd[ovy] Mařice a jejích dvouch synův Tomáša a Václava Mařica, 
pak svědka Tomáše Bánovského dne a roku ut sup[ra].     
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             f 174a 
   Z kterýho gruntu podlužných 45 zl mor[avských] 10 gr při 
posudcích po 2 zl mor[avských] spláceti povinen bude. 
 
Přípis domu Jana Koukala 
 
   Leta Páně [1]761 dne 5. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johannesa Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce Tomáš 
Mařica grunt tento N 18 sobě připsaný, takový ze svej dobrej 
vůle prohandloval za dům N 94 Janovi Koukalovi a k tomu Koukal 
Mařicovi přidal 30 zlr. Pročež nadjemnovaný grunt N 18 Janovi 
Koukalovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává 
s tím na něm od starodávna majícím právem a placení podlužných 
verunkových peněz 45 zl mor[avských] 10 gr při posudcích po  
2 zl morav[ských] spláceti povinen bude. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a zplacení povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských pan Jozef 
Svoboda a pan Jan Karásek. Stalo se dne a roku ut supra u 
přítomnosti oboje strany. 
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             f 179a 
19 Grunth Bartoně Stýskala 
 
   Letha Páně 1574 podle zápisu starého rejstříka dlouhého 
z samého papíru šitého nebožtík Jan Kokrda majíce podsedek, 
vinohrady dva v Horní hoře, též v Růžennej, vína dvoje 
polofodří za 184 R koupenej. 
   To všecko jest letha 1582 zouplna a docela zaplatil. A tak 
za ten grunth ani za ty věci napřed psané žádému nic dlužen 
nejni. 
 
   Bartoň Stýskal jinak Kokrda umřev a Zuzanna, manželka po 
něm zůstalá, vdala se do Slavkova za Matěje Kumpána Domanského 
a poddala jemu všecken statek svůj kromě výminky, kterýžto 
Matěj Kumpán s vůlí a u přítomnosti Zuzanny manželky své 
prodal ten grunt s jednou čtvrtí roli činžové v Sedlském poli, 
s jednou jalovicí a se vším tím, což v tom domě hřebíkem 
přibito a hlinou zamazáno, jakž se gruntové obecně prodávají, 
za summu 340 R Jiříkovi Hlučínskému jinak Landtkočímu, 
Závdanku dal Jiřík při odevzdávce 100 R, kteréžto peníze Matěj 
přijal a při posudku nejprvnějším za rok 1616 držaném povinen 
bude Jiřík položiti 20 R, potom rok po roku platiti má po  
20 R. Toto však uvoluje se Jiřík Matějovi z té roli oseté 
v strniskách polovici obilí i slámy dáti, zžíti, do domu 
svésti, vymlátiti a Matějovi odvésti. Odevzdán za volný a 
svobodný u přítomnosti obou stran. 
   Rukojmě Jan Doubek, Michal Vic, Daniel Štefanů a Jakub 
Bakovský S.R.S.N. Stalo se za předního konšela Jana Pernikáře 
a fojta Valenty Krnovské[ho] 4. dne Novembris leta 1616. 
             f 179b      
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hlučínský podle smlouvy napřed psané a kupu učiněného položil 
prvních peněz za grunt 20 R. 
   Ty přijala Zuzanna, manželka Matěje Kumpána, na místě 
manžela svého do Slavkova. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hlučínský Landtkočí položil za grunt peněz ročních 20 R. 
   Ty přijala Zuzanna, manželka Matěje Kumpána, na místě 
manžela svého do Slavkova. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hlučínský položil za grunt Zuzanně Matěje Kumpána 20 R. 
   Ty jest přijal Matěj Kumpán na místě ženy své. 
   Letha 1619 za předního konšela Simeona Vítkového Jiřík 
Hlučínský položil za grunt Matějovi Kumpánovi na místě 
manželky jeho peněz ročních 20 R. 
   Ty jest provedl Martinem Kašubou a Janem Radějovským. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Mráz, 
náměstek neb[ožtíka] Jiříka Hlučínského, prodal ten grunth ut 
s[upr]a (však bez té čtvrti roli) Martinovi Křenovskému za 
summu 160 R. Závdanku dal při odevzdávce 8 R, kterej Martin  
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Mráz přijal a z nich nápadníkům odpovídati povinen bude, 
platiti má jej každoročně po 10 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Pavel Hanousek, Jan Rudecký S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Martin Křenovský 
prodal ten grunth ut s[upr]a urozenému panu Fridrichovi 
Patulínskému z Patulína za summu 160 R. Závdanku dal jemu 8 R, 
ostatek summy platiti má ročně po 10 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Hans Preys, Jan Pelikán, Pavel Pernikář a Martin 
Křenovský S.R.S.a N. 
             f 180a 
    Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a 
spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni grunt nadepsaný 
Jiříkovi Ježovi za summu 100 R bez závdanku, placením 
každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Sáčků a Mikuláš Vnorovský SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1710 dne 1ho Januarii za purgkmis[tra] p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce sobě Martin 
Markovič svrchu psaný pustý grunt, takový se jemu připisuje a 
odevzdává v prodajní summě ut supra, totiž 184 zlm. S tej 
summy se za opravu gruntu 3tí díl passiruje, totiž 61 zlm  
15 gr, ostatní pak 122 zlm 15 gr bude povinen obci 
strážnitskej každoročně po 2 zlm skládati. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jiřík Myška a p[an] Jan Hlubotský R.V.N. Stalo se dne a 
letha svrchu psaného. 
             f 180b 
   Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zemrouce držitel 
gruntu ut supra Martin Markovič, takový po smrti jeho 
nechtějíce sirotci jeho držeti, prodali z svej dobrovolnej 
vůle Tomášovi Koštúrovi za hotových dvaceti jeden rýnský a 
contribuci za rok 1725, která ještě vyšacována není, 
k splacení kupec na sebe přijal. Pročež se nyní tomuž Tomášovi 
Koštúrovi připisuje ten grunt za vlastní, s placením 
verunkovej summy 122 zlm 15 gr alb ročně při posudcích po  
2 zlm.  
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Horný a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti Alžběty a Mariny, pozůstalých cer po neb[ožtíku] 
Martinovi Markovičovi, a Tomáše Koštúra d[ne] a letha ut 
supra. 
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             f 181a 
Přípis domu Jana Zajíčka 
 
   Leta Páně 1762 dne 6ho Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila Anča, po 
neb[ožtíku] Tomášovi Koštúrovi vdova, a přednášela, že ona 
grunt ut supra opravovati pro starost nemůže, takový ze svej 
dobrovolnej vůle Janovi Zajíčkovi svému chovancovi odstúpila, 
vymiňuje ale sobě svobodné bydlení až do smrti. Kdyby se ale 
spolu snášet nemohli, Jan Zajíček povinen bude vdově Anči za 
výminku padesát rýnsk[ých] položit, za druhý Jan Zajíček kdyby 
ona Anča Koštúrova nemocná byla, povinen bude ju opatrovati a 
jí slúžit, za třetí kdyby zemřela, taky Jan Zajíček povinen 
bude na pohřeb 16 zlr položit. Pročež se nadjmenovaný grund 
Janovi Zajíčkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává s tím na něm od starodávna majícím právem a placení 
verunkovej summy 122 zlm 15 gr alb při posudcích ročně po  
2 zlm. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsko král[ovských], panských i obecních p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] a 
Karla Fiale i taky Jana Zajíčka dne a roku ut supra. 
             f 181b 
Přípis Jana Jamného 
 
   Leta Páně 1783ho dne 10ho měsíce února za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Jana Zajíčka mezi jinú majetností také i dům ut 
supra právně připsaný na manželku a dítky od něho Jana Zajíčka 
pocházející jest pozůstal, takový pro nedospělost sirotkův 
pozůstalej po něm manželce Anně, rozenej po Martinovi 
Mikulkovi, proti dostatečnému rukojemství přinechán jest byl. 
Když pak ale i ona jmenovaná Anna ovdovělá Zajíčková, posledně 
provdatá za Jana Majslíka, zemřela, následovně ta po prvním 
manželi Janovi Zajíčkovi pozůstalá, tak taky po ní Anně, 
posledně provdatej Majslíkovej, vynaleznutá majetnost právně 
zapsána byla, přitom z manželem druhým Janem Majslíkem 
dobrovolné přátelské porovnání strany manželského podílu se 
k místu přivedlo a ostatně podle inventáře mezi společnýma 
dítkama vyrovnání se učinilo, nadřečený grunt skrze 
nedospělost sirotkův dílem a dílem pro uvarování neštěstí 
licitando v prodej uveden byl. Při kterejžto licitaci týž 
grunt Jan Jamný jakožto nejvíc dávající v summě tři sta 
rýnských ukúpil, k tomu summu verunkovú 122 zl mor[avských]  
15 gr alb k placení po 2 zlm ročně obci městskej patřící na 
sebe přijal. Pročež se jemu Janovi Jamnému za vlastní, volný a 
dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
             f 182a 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení a vybývání 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Dvořák a pan Ignác Košvic S.R.S.V.a N. 
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   Laut Obligation d[e] d[ato] 1ten Jenner [1]794 von den 
Johann Jamný zu Handen der Frau Veronika v[on] Paravičini 
p[e]r 200 fr, wird zur Sicherheit Pfandrecht hier auf das 
ihnen zugeschriebenen Haus primo loco grundbücherlich 
vorgemerket. 
   Straßnitz den 26te Februarii [1]794. Joseph Horný, 
Grundtamts ver. 
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       f 187a 

20 Grunth Jíry Praštka 
 
   Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 38 ten Jiřík vejš psaný ujal podsedek 
s Martou manželkou svou po nebožtíkovi Jírovi Frydlovém 
zůstalý, z půl štvrtí roli, z vozem, koňmi a jiným 
hospodářstvím v summě 330 R. 
   Na kderoužto summu do letha [15]94 i s tím, což zadrželých 
položiti má, vyplnil 254 R 27 gr 4 ½ den a ještě dopláceti má 
kromě zadrželých od letha 1595 při Vánocích Janovi, sirot[ku] 
nebožt[íka] Jíry Frydlovýho zůstalýmu 75 R 2 gr 2 ½ den. Ty má 
platiti od letha výš psaného pořadně po 10 R. 
   Strany tej půl štvrti, o kderéž v rejstřích těchž 
sirot[čích] starých červených v listu 38 zmínka učiněna jest, 
jestliže by Jan do rostu věku svého chtěl k tej roli sáhnouti 
a ji užívati, má ji v 100 R na spravedlnost svou vzíti a 
ostatek, což by na doplnění dílu jeho, totiž 75 R 2 gr  
2 ½ den, jemu dovzíti přišlo, to sobě od práva vyzdvihnouti a 
což by vejše od Jíry Praštka ku právu položeno bylo, to by 
byli ouřad předměstskej je[mu] povinni zase navrátiti. 
   Rukojmě Erazim Bednář, Staněk Bednář, Mach Pernikář a 
Daniel Šimonků S.R.S.A.N. 
             f 187b         
   Letha [15]94 položil Jíra Praštěk na zadržalou summu 22 R 
24 gr. 
   A ještě téhož letha [15]94 zůstává zadržalejch dluhu 20 R. 
   Jakož jest Jíra Praštků napřed psaný ještě sirot[ku] 
nebožt[íka] Jíry Frydle z napřed psaného statku 97 R 6 gr 
vyplniti a zaplatiti měl, za takovou summu jest ten Praštěk 
Janovi, sirotku n[ebožtíka] Frydle, za volný a svobodný 
vinohrad achtel v Dolní hoře sám od sebe, dědiců a budoucí[ch] 
svejch zaplacený a v ničemž nezávadný dal a odvedl zápisem 
tímto. Stalo se s povolením urozeného pana Jana Šponara 
z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, a u 
přítomnosti ouřadu toho času. Stalo se letha 1595. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Praštěk 
prodal podsedek požár svrchu psaný Bartoňovi Stejskalovi za 
summu 62 R, kteroužto všecku summu týž Bartoň Kokrda jinak 
Stejskalů tomuž Jiříkovi Praštkovi na vinohradě v Mrhoních 
Thomáška Tesaře, aby je sobě rok po roku po 6 R vyzdvihoval. 
odvedl. 
   A tak tenž Bartoň Stejskal podsedek ten zouplna a docela 
zaplacený má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Bartoň Stejskal 
svrchu psaný vystavíc podsedek ut s[upr]a prodal jej zase 
Janovi Staňkovýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 8 R, 
ostatek platiti má od letha 1609 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě Filip Koláčků, Michal Vic a Valenta Krnovský 
S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Staňků za grunt Bartoňovi Stejskalovi 6 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Staňků za gr[unt] Bartoňovi Stejskalovi 6 R. 
             f 188a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Staňků za g[runt] Bartoňovi Stejskalovi 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Staňků Bartoňovi Stejskalovi za g[runt] 6 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a jakož náleželo 
Bartoňovi Stejskalovi na tomto gruntě 71 R, takové peníze týž 
Bartoň Kokrda kšaftem svým poručil Janovi Staňkovýmu strejci 
svýmu. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému 
nezávadný. 
   Zaplacený. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Staňků 
jinak Radějovský prodal ten grunt Martinovi Žílovýmu za summu 
30 R. Závdanku při odevzdávce položil 6 R, ostatek platiti má 
ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Hlučínský a Jíra Vrábl SRSaN. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Žílů 
položil za g[runt] peněz dvojích 4 R. 
   Ty přijal Jan Staňků jinak Radějovský. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Praštka Martin Žílů 
položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Žílů položil 
za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Žílů 
položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Žílů 
položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Žílů 
položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů 
položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů 
položil za grunt svůj, kteréž Anna Radějovská přijala 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Žílů položil 
za gr[unt] svůj, kteréž Anna Radějovská přijala 2 R. 
   Hledej dále na listu 196. 
             f 188b 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Martin Žílů dostavíce se na rathauz oznámil, že jest od 
gruntu svého půl podsedku místo pusté Janovi Slavíkovi z dobré 
vůle své a lásky daroval, z tej strany od Martina Franka 
ležící, kromě výjezdu obzvláštního, kteréhož sobě Martin Žílů  
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vyměňuje a na svobodě zanechává. Za kteréhožto půl podsedku 
nebude Jan Slavíček nižádnému nic za něj platiti, kromě 
contribuci a daně všelijaké Jeho [Mil]osti císařské, Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní aby byl povinen odebejvati a 
spravovati. Odevzdán za volný, svobodný, za zaplacený a 
žádnému v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za stavení gruntu a povinnosti všelijaké Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký a Jíra Všenovský 
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho 
Jan Slavík prodal grunt svůj Tomášovi Machovi za s[umm]u  
50 zlm. Závdanku položil při odevzdávce 3 zlm, placení rok po 
roce po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
všelijaké J.H.M. i obci Jan Hlubocký a Jan Poledníček SRSAN. 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Thomáš Machů 
položil Janovi Slavíkovi 2 zlm, kteréž též přijal. 
    Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
s[polu] rad[ních] Tomáškovi Machovi podobně polovic vyhoříc 
upuští se, totiž 22 zlm 15 gr. 
   Nota. Grunt tento jsa pustý jako jiné na pořadě, v stavjaní 
nových se mezi druhýma stratil, poněvadž ho není. 
             f 192a 
(pokračování předchozích zápisů) 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten přijala Anna Radějovská. 
   Letha 1639 za purmistra p[ana] Jiříka Prašťka Martin Žílů 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 zlm. 
   Ty peníze přijala Anna Radějovská. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho po zemřetí Martina Žíly zaprodán jest zase ten 
půlpodsedek Martinovi Ospalíkovi za summu 100 R. Závdanku dal 
při odevzdávce 10 R, ostatek summy má poročně po 3 R platiti 
jej má. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
panské i obecné Mikuláš Frydecký a Jan Hájka SRSaN. 
   Leta 1645 za purgmistra Pavla Nešporka položil Martin 
Ospalík dvojích peněz za krunt svůj za rok 1643 a za rok 1644 
2 zlm. 
   Ty přijala Maryna z Radějova, jeden zlatý za rok 1643 
položený náleží do počtu p[ana] Martina Mráze. 
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   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho Martin Ospalík prodal podsedek Ondrovi Salcmonovi za 
s[ummu] 100 R bez závdanku a což Martin Ospalík na tom gruntě 
vyplatil, totiž 12 R, ty z dobré vůle Salcmonovi pustil, roční 
placení po 3 R. Od[evzdán] za v[olný] a svobo[dný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské 
i obecní Martin Ospalík a Thomáš Očko SRSaNR. 
             f 192b 
   Leta 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a[spolu] rad[ních] Ondrovi Salcmanovi vyhořelému 
upouští se na gruntě jako jiným polovici, co dopláceti má, 
totižto 44 R. 
 
   Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Malíků nemajíc 
gruntu po neboštíkovi Ondrovi Saltzmonovi sobě odevzdaného, 
týž grunt odprodal jest Václavovi Slavíkovi za summu 100 zlm 
bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Myška a Václav Záchvěja SRSpN. 
 
   Letha Páně 1682 dne 8. Januarii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Václav Hrdlička nemajíc gruntu po 
neboštíkovi Ondrovi Saltzmanovi sobě odevzdaného, týž grunt 
z povolením pana purgkmistra jest odevzdán Janovi Smilovskému 
za summu 10 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské a 
obecní Mikoláš Mozler a Jan Horák. 
             f 193a 
   Letha Páně 1684 dne 27. Feb[ruarii] za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho prodán prodán jest grunt 
ut supra Václavovi Hrdličkovi za s[umm]u 100 zlm bez závdanku, 
placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Matěj Saltzman, Ondra Chovánek 
SRSSPaN. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho ačkoliv Václavovi 
Hrdličkovi grunt ut s[upra] připsán byl, po odjití jeho aby 
pustý nezůstal, zaujal se ho zase Jan Smilovský a prodal ho 
Matějovi Pavlíkovi za summu 100 zl mor[avských]. Závdanku mu 
dal 4 zlm, placením ročně po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a placení všelikých povinností 
S.R.S.N. Jiřík Ratiborský a Šebestian Horný dne a leta ut 
s[upra]. 
   Platiti obci 68 zlm. 
   Matějovi Salcmanovi 28 zl mor[avských]. 
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             f 193b 
    Letha Páně 1707 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních jeho Matěj Pavlík maje gr[unt] ut 
s[upra] sobě odevzdaný, takový po vypálení jeho od rebelantů 
prodal jej Martinovi Ježkovi v tej summě, jak jej sám připsaný 
měl, za 100 zlm. Závdanku jemu dal 11 zlr, které za vystavení 
a zvelebení chlévu se pokládají a ty 4 zlr, které vyplacené 
měl, jemu na tom gr[untu] za zaplacené pouští a pustil. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Jan 
Hlubocký, p[an] Pavel Hořák SRSN. 
   Platit se má ročně po 2 zlm obci městské 68 zlm. 
   Matějovi Saltzmanovi 28 zlm. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času ma- 
             f 194a 
jíce p[an] Matěj Saltzman na gruntu ut supra nápadu svého  
28 zlm, takové zvrchu psaný purgmistr spolu z opat[rnými] pány 
skoupil k ruce obecní za hotových 2 zlm, kteréžto přijal pan  
Matěj Saltzman. A tak on nic více na tom gruntě 
praetendirovati míti nebude, ani potomci jeho, nýbrž ty 28 zlm 
k obci připadly. A tak držitel gruntu toho bude míti obci 
strážnickej spláceti 96 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Letha a dne ut supra za purgmistra tohož majíce Martin 
Ježek z gruntu ut supra ještě obci městské spláceti 96 zlm, na 
takové pokládá při držaných posudcích 15 gr, za kterýž jsouc 
toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka Martin Ježek pokládá obci městské 18 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
             f 194b 
Přípis domu Jana Zátopy 
 
   Leta Páně 1764 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času odstúpil Martin Zátopa 
synovi svému Janovi Zátopovi dům ut supra tím spůsobem, aby on 
matce svej Maryně po vinobraní v tom 1764 roce, jesti pak 
nějaká úroda bude, padesát rýnských položil, pak by úroda 
nebyla, tak syn Jan takový 50 zlr matce co nejspíš, jak jemu 
možná bude zaplatiti. K tomu vymiňuje sobě Martin Zátopa 
z manželkú svú v tom domě svobodné bydlení až do jejich obouch 
smrti, po smrti otce ale syn Jan Zátopa povinen bude z toho 
domu přez ty matce svej zaplacení 50 zlr ještě 50 zlr na mše 
svaté položiti. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Zátopovi za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu 
             f 195a 
a placení povinnosti císar[sko] král[ovské], vrchnostenský i 
městský p[an] Pavel Sovoboda a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se  
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u přítomnosti všech dědicův Martina Zátopy dne a roku ut 
supra. 
   Verunkový peníze povinen bude in summa 94 zlm při posudcích 
po 1 zlm. 
 
Přípis půl domu Václavovi Mařicovi sub Nro 69 
 
   Leta Páně 1772 dne 23. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstúpil do domu radního 
Václav Mařica a ohlásil, kterak on od Jana Zátopy ležícího půl 
domu vedle Jana Zajíčka za summu 70 zlr odkoupil, přitom 
slušně žádal, aby jemu za polovitz domu jakošto hospodářovi 
právně připsána byla, však povinnosti cís[sařsko] král[ovské], 
vrch[nostenské], měst[ské] i vojáka braní na polovitzu trpěti 
se zavazuje. Pročeš se jemu 
             f 195b 
Václavovi Mařicovi ta polovitza domu spolu s těma verunskýma 
penězi p[e]r 94 zlm po 1 zlm ročně splacení za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává, však prodavačovi Janovi 
Zátopovi v sklepě v domě víno své ztěžené zkládati kupec 
Václav Mařica brániti nemá dle mezi sebú zavřenej domluvy. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vr[chnostenské] a m[ěstské] [povinnosti] p[an] 
Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra 
u přítomnosti obúch stran. 
   Notandum. Kdyby ale Václav Mařica dnes neb zejtra tou 
polovitzu odprodati chtěl, tehdy prodavač Jan Zátopa když toli 
co cizí dá, právo sobě zanechává. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 12 zlm Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 7te Augusti 1800. Prat. 
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             f 197a 
21 Grunth Jiříka Knoblocha 
 
   Ten Jiřík ut s[upr]a měl podsedek svuoj podle zápisu knih 
starejch purgkrechtních v listu 41 za summu 60 R koupenej. 
   Kderýžto podsedek letha 1592 doplatil a žádnému za něj nic 
dlužen nejni. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík 
Knobloch prodal podsedek svůj ut s[upr]a Filipovi Koláčkovýmu 
za summu 35 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Faber, Martin Trnů S.R.S.A N. 
   Jíra Knobloch vymínil sobě na tom podsedku jednu komůrku, 
aby do smrti věci své v ní chovati mohl. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož jest 
Filip Koláčků za podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Knoblochovi 
vyplniti měl summy 35 R, v té summě odvedl témuž Knoblochovi 
podsedek svůj zaplacenej. A tak tenž Filip Koláčků má tento 
podsedek zouplna a docela zaplacený a za volný a svobodný 
odevzdaný. 
   Rukojmě Jíra Noha a Martin Vítků S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
 
    Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty prodán jest ten 
gr[unt] požár Martinovi Frankovi za summu 80 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Sečkař a Mikuláš Jozefů S.R.S.a N. 
             f 197b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Frankh 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Filipa Koláčka 1 R. 
   Ten jest tému sirotku vydán Tomášovi. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Frank, 
držitel gruntu ut s[upr]a, zradil nad vrchností svou, ušel 
pryč a cizí ženu z sebou uloudil, takový grunt prodán jest 
Tomášovi Machovému pastorku jeho za summu 80 R. Závdanku dal 
při odevzdávce 3 R, kterýžto závdanek vydán jest Tomášovi, 
s[irotku] n[ebožtíka] Filipa Koláčkového, placení každoročně 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Václav Slavík SRSaN. 
 
   Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho 
Thomáš Machů prodal grunt svůj ut s[upr]a Jírovi Guldovič za 
s[umm]u 80 R. Závdnaku položil 3 zlm, placením rok po roce po 
2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruko[jmě] za placení, opravu gruntu i jiné všelijaké 
povinnosti J.H.M. i obci Jan Slavík, Petr Sosnovský S.R.S.a N. 
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   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho jakož nadepsaný grunth po neb[ožtíku] 
Filipovi Koláčkovi mnohým osobám byl prodán, kteříž za něj 
málo aneb 
             f 198a 
dokonce nic nedali, Tomáš, pozůstalý syn po témž Filipovi 
Koláčkovi, aby dokonce k spuštění nepřišel a tudy nápad jeho 
nehynul, téhož grunthu se ujal. Kterýžto se jemu připisuje za 
volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Skřivánek SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1718 dne 3. měsíce ledna za purgkmistrovství 
p[ana] Jana Stavinošky a druhých pánův spoluradních ujal od 
počestnej městskej rady Jan Bergl vejš opsaný dům pustý se 
vším k němu od starodávna patřícím právem. Pročež se jemu 
takovej tuto za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Stalo se dne a roku ut supra. 
 
   Leta Páně 1747 dne 30. měsíce března za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan 
Sasín od sirotkův po neboštíkovi Janu Berglovi pozůstalých, 
jmenovitě Martin, Pavel, Dorota a Maria Anna, před opsaný dům 
se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím 
za summu hotových peněz devadesáte dva rýnských, 
             f 198b 
které peníze taky oni sirotci k svejm rukám náležitě přijali. 
Pročež jemu Janu Sasínovi tenž dům se taky za vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. Pritom pak sobě strany 
vymínily, totiž že tu ze strany ohně od země vyšlou bonificaci 
od 1746 až do 1748 roku inclusive se vztahující oni prodavači 
jen toliko za 1746 rok užívati budou, ostatní pak dvě leta 
kupec míti bude k užívání. 
   Za rukovníky dobrého opravování domu a poslušenství právu 
jsou p[an] Jan Mikulka a p[an] Šebestian Mlýnek. 
 
Přípis domu Jana Šebesty 
 
   Leta Páně 1762 dne 3ho Januarii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bartlsmana a spoluradních toho času předstoupili 
dědici po neb[ožtíku] Janovi Sasínovi spolu i s poručníkem 
Martinem Jamným, i taky Ignác Solařík jakožto očím a 
spoludědic po matce jejich, nahoře jmenovaných dědicův, před 
počestnú radu a přednesli, že ten po neb[ožtíku] Janovi 
Sasínovi zděděný dům Janovi Šebestovi za summu jedno sto 
třicet a pět rejnsk[ých] odprodali. Pročeš nadjmenovaný grunt 
Janovi Šebestovi za jeho vlastní a dědičný s tím na něm od 
starodávna majícím 
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             f 199a 
právem se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], panskej i obecních p[an] Johann 
Weiner a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti všech 
dědicův i kupca dne a roku ut supra. 
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22 Grunth Tobiáše Vrbeckého 
 
   Ten Tobiáš vejš psaný drží grunth, kderýž jest nebožtík Jan 
Rejtar náměstník jeho podle zápisu knih starých černých 
purgkrechtních v listu 191 byl koupil za 50 R. 
   I vyplnil na to do letha 1580 46 R a tak ještě za něj 
dopláceti má manželce Jana Zelenky 4 R. Ty sou vyšlé a za tímž 
Tobiášem zadržalé zůstávají. 
   Letha 1594 položil Tobiáš vejš psaný ostatních peněz za 
grunth svůj manželce Tobiáše Zelenky 4 R. 
   A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] napřed 
psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Matoušovi Zimovi 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, povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Konečný  a Jan Bartků 
S.R.S.N. 
   Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Matouš Zima 
položil k obci městské 1 R. 
 
        Pustý 
             f 203b 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt mnohá 
letha pustý zůstával, kteréhožto Martin Pavlíků se zaujal a 
takový jest vystavěl, jest jemu od ouřadu prodán a jako 
požárníkům na summě se upouští 10 R, a tak toliko platiti 
povinen bude 40 R, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný 
[a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Prokop 
Žďárský, Adam Němec SRSpaN. 
   Letha Páně 1702 dne 31. Janu[arii] za purgmist[ra] p[ana] 
Jana Dašického Martin Pavlík položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje 1 zlm 
15 gr. 
 
   Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času po smrti Martina Pavlíka 
zůstanúce po něm cera Alžběta, provdala se za Martina Profotu, 
kterémužto ten grunt ut supra uxorio nomine připadl i s tím, 
co na 
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něm neb[ožtík] Martin Pavlík zaplaceného měl. Pročež se jemu 
týž grunt připisuje v summě prodajnej 50 zlm, však že tenž 
Martin Pavlík na něm vyplaceného měl 11 zlm 15 gr a nyní že 
tenž grunt zase skrz uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se 
jemu z tej summy třetí díl, totiž 12 zlm 25 gr a tak za 
zaplacené se mu vypisuje 24 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den 
pokládá při držaných posudcích 1 zlm, ostatní summu bude 
povinen platiti na letha obci městskej na spůsob jak nahoře, 
totiž 24 zlm 20 gr. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Profota pokládá obci 
městskej při držaných posudcích 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
             f 204b 
Přípis domu Martina Sochora 
 
   Leta Páně 1763 dne 25. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Mikuláš 
Kořenek a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům jeho 
ut supra Martinovi Sochorovi za summu jedno sto dvacet 
rýnských odprodal. Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi 
Sochorovi za jeho vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovej 
summy ročně při posudcích, jak nahoře vypsáno jest, za jeho 
připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku u přítomnosti oboje 
stran ut supra. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner  a 
p[an] Joseph Vychodil. 
 
   Přípis Jury Píže 
 
   Leta Páně 1771 dne 2. měsíce března za purgmistra pana 
Karla Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Sochor grunt ut supra od Mikuláše Kořenka odkoupený a pořadně 
připsaný, takový z čistej vůle 
             f 205a 
svej za grunt v Německej ulici numero purgrechtu N (chybí) a 
přípisu fol. 125 s Jurú Pížú jest přefrejmačil, kdežto on 
Martin Sochor jemu Pížovi 25 zlr hotových peněz jest přidal. 
Ostatně ale verunkové peníze, jakž takové na jednom neb druhém 
gruntě pozůstávají, a sice s gruntem tímto p[e]r 23 zl 
mor[avských] 20 gr alb na sebe potáhl k splacení po 1 zl 
mor[avském] ročně. Pročež se jemu Jurovi Pížovi ze vším od 
starodávna majícím právem tímto dle řádu purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Fr[antišek] Králík a p[an] Karel Habrmann S.R.S.V.a N. 
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Příúpis Jury Stanislava 
 
   Leta Páně 1771 dne 12. měsíce března za purgmistra pana 
Karla Večeře a spoluradních jeho toho času jakož vejš 
jmenovaný Jura Píža grunt ut supra od Martina Sochora 
frejmarkem na sebe potáhl a do pořadného držení uveden byl, 
takový v krátkém časi zase s Jurú Stanislavem za grunt na 
předměstí Nro purgrechtu 16 přípisu folio 154 jest zhandloval 
a od Jury Stanislava 14 zlr hotových peněz náddavku k rukám 
svým přijal, 
             f 205b 
zanechajíce při jednom každém gruntě ty se vynacházející 
verunkové peníze, které jedna i druhá stránka k placení na 
sebe potáhla. S tím tehdy jemu Jurovi Stanislavovi grunt tento 
i s těma na něm dosavade vězícíma verunkovýma penězi obci 
městskej po 1 zlm ročně k splacení v summě 23 zl mor[avských] 
20 gr alb vynášející, se tímto purgrechtně za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Johann Wainer a pan František Gatty S.R.S.V. a neomylnú. 
 
Přípis domu Jana Ráčka 
 
   Leta Páně 1784 dne 7. měsíce travna za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jura Stanislav 
grunt ut supra sobě připsaný a dokonale odevzdaný, takový 
z čistej vůle svej odprodal Janovi Ráčkovi švagrovi svému za 
summu jedno sto a šedesát rýnských říšských, kterúžto kupní 
summu když prodavač Jura Stanislav k svým rukám odpočítanú být 
přiznal, následovně by kupcovi připsán a odevzdán byl, 
povolil. Pročež se jemu Janovi Ráčkovi grunt tento spolu 
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ze summú verunkových peněz 23 zl mor[avských] 20 gr alb 
k splacení po 1 zl mor[avský] ročně za vlastní, volný a 
dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Dvořák a p[an] Jan Tyml S.R.S.V.a N. 
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23 Grunth Martina Solgy 
 
   Ten Martin Solga podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 33 majíce podsedek zaplacenej, na něm 
jest souce letha [15]93 od drábů panských posekán nemaje se 
nač dáti hojiti, na témž podsedku svém pro touž potřebu obci 
předměstskej strážnickej 30 R za hotových 9 R prodal. 
   Na to jest letha [15]93 a letha [15]94 zadržel obci 6 R a 
ostatek od letha [15]95 při Vánocích platiti má pořadně po  
4 R. 
   Rukojmě Jan Hanáček a Martin Vítků S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 4 R. 
   Letha 1595 položil Martin vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty přijala obec předměstská. 
   Letha 1596 položil Řehoř Zábřeský obci za grunth 4 R. 
             f 211b 
   Letha 1595 ten napřed psaný grunt prodán zase Řehořovi 
Zábřežskému od napřed psaného Martina Solgy za summu podle 
smlouvy 40 R. Na kterýž jest závdanku a peněz jemu od Martina 
Solgy puštěných vyplnil 18 R a tak ještě od letha [15]96 při 
Vánocích dopláceti má obci městské po 4 R – 22 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
Martin Solga, Matyáš Strejčků S.R.S.N.  
   Leta [15]97 položil Řehož Zábřežský za grunt svůj obci 
předměstské 4 R. 
   Letha 1598 položil Řehoř Zábřežský za grunt svůj obci 
předměstské 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Řehoř Zábřeský za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Našlo se z rejster obecních, kteréž se kup peněz jmenují, 
že jest Řehoř Zábřežský položil obci předměstské peněz 
koupených za rok [15]96 4 R, kteréž měly jemu při tomž roku 
vypsány býti. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Řehoř Zábřežský obci předměstské za grunt 4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Řehoř Zábřeský posledních peněz obci předměstské za grunt 2 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 212a 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Řehoř 
Zábřeský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Silkovi Bílovskýmu 
za summu 52 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 4 R od letha ut s[upr]a. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukoj[mě] Řehoř z Karvině, Urban Bednář S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran ut s[upr]a. 
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   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Silka za gr[unt] Řehořovi Zábřežskýmu 1 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Bílovský za g[runt] Řehořovi Zábřeskýmu 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Bílovský za g[runt] Řehořovi Zábřeskému 4 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož jest se 
za tento podsedek požár Řehořovi Zábřežskýmu ještě 35 R 
doplatiti zůstávalo, kteréhož když Jan Bílovský držeti 
nechtěl, tenž Řehož Zábřežský Václavovi Řehořovýmu synu jej 
daroval, aby jej sobě stavěl a povinnosti všelijaké z něho 
odbejval. A tak týž Václav Řehořů má ten podsedek zouplna a 
docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Koláčků a Šebestian Tkadlec S.R.S.a N. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav 
Řehořů prodal podsedek svůj Eliášovi Štáblickému za hotových  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Koláčků a Martin Kamenář S.R.S.A N. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Eliáš 
Štáblický prodal týž podsedek svůj Havlovi Láneckýmu za summu 
60 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má od letha ut sup[ra] 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Knobloch a Martin Kamenář S.R.S.a N. 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Havel 
Lánecký za grunt Eliášovi Štáblickýmu 4 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Havel 
Lánecký za gr[unt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R. 
             f 212b 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Havel 
Lánecký za gr[unt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Havel 
Lánecký za g[runt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Havel 
Lánecský položil za g[runt] Eliášovi Štáblicskýmu 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Havel 
Lánecský položil za grunt Eliášovi Štáblicskýmu 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Havel 
Lánecký položil za grunt Eliášovi Štáb[lickému] 4 R. 
 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Lánecký 
prodal tenž podsedek Anně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] 
Bartkovi Vechterovi, za summu 65 R. Závdanku při odevzdávce 
dala 11 R, platiti jej má po 4 R. Odvzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Doubek a Jan Bartošů SRSAN. 
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   Téhož letha ut s[upr]a táž Anna, vdova pozůstalá po 
n[ebožtíku] Bartkovi Vechterovi, prodala zase týž podsedek 
Danielovi Maléřovému za 64 R. Závdanku při odevzdávce dal 10 R 
a platiti jej má po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Navrátil, Jan Ruka SRSAN. 
   Téhož letha ut s[upr]a Daniel Malířů položil za gr[unt]  
4 R. 
   Ty sou vydané Eliášovi Štáblicskýmu. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
gr[unt] požár Martinovi Chmelaři za 40 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Zelenka a Melichar Bohuslavský S.R.S.N. 
   NB. Odevzdávka téhož gruntu najde se při gruntě 25. 
 
   Letha 1645 za purgkmistra Martina Mráze 
             f 213a 
a spoluradních po odchodu Jíry Habarta z gruntův J.H.M. aby 
týž grunt pustý nezůstal, purgmistr a spoluradní prodali jej 
Janovi Ostravskýmu jinak Poledníčkovi za s[ummu] 40 zlm bez 
závdanku, placení rok po roce po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
všelijaké J.H.M. i obci Jíra Guldovič a Jakub Šafaříků  
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1670 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních Jan Poledníček nemohouce pro vzešlost věku svého 
jak J.H.Mti contributi, jako také milostivé vrchnosti 
povinnosti z gruntu jeho zapravovati, týž grunt svůj prodal 
Vavřínovi Vyžralovi za s[ummu] 40 zlm bez závdanku, placení 
rok po roce po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i jiné vše povinnosti 
J.H.Mti i obci Jan Stanislavů, Vávra Zábřeský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1682 dne 15. Decembris za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Vavřín Vyžral zběhnouce 
z gruntů panských, aby pak povinnosti panské i císařské 
nehynuly, pan purgkmistr a rada prodali sou nadepsaný grunt 
Adamovi Trubeckýmu za summu 40 R bez závdanku, placením rok po 
roce po 1 R. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Pavel Hořák, Jan Havlíček S.R.Sp.a N. 
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   Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho sejdouce z toho gruntu 
Adam Trubecký, tak aby pustý nezůstal a povinnosti všeliké 
tudy any nehynuly, puštěn jest týž grunt od J[ejich] 
O[patrnosti] pánů Tomášovi Solgovi za prodajnú summu 40 zlm. 
Závdanku položil ihned při odevzdávce 15 gr, které purgkmistr 
do počtu svého přijal, placením ročně po 2 zlm obci. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení S.R.S.N. Jan Očko a Jiřík Ratiborský 
dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1699 dne 14. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož po smrti Tomáše 
Solgy pozůstalá vd[ova] svrchu psaný gr[unt] Janovi Zárubovi 
jest pustila, který nedaje sobě jej odevzdati zemřel a grunt 
pustý ostal, aby tehdy na větčí ruinu nepřišel, opatrní páni a 
p[an] p[urgmistr] prodali jej Martinovi Ježkovi za túž svrchu 
psanú summu 40 zlm. Závdanku položil 8 zlm 17 gr, které se na 
zasezelé resta po témž Janovi Zárubovi berú a jemu na hlavní 
summě se sráží a 7 zlm 3 gr za zaplacené vypisují, 
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ostatní peníze platiti bude k obci ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunt a povinnosti všeliké Matěj Gavlík a 
Elis Grögr S.R.S.V.a N. dne a leta ut supra. 
 
   Leta Páně 1708 dne 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních jeho Martin Ježek prodajíc před  
2 lety ten gr[unt] Janovi Brožovičovi za hotových 6 zlr, které 
toliko za vystavení patří, takový teprve až dnes jemu 
odevzdati dal. A protož se jemu odevzdává a připisuje v summě 
prodajnej 40 zlm za volný a svobodný. 
   Rukojmě za povinnosti Elis Grögr a Frantz Kayser. Stalo se 
dne a leta ut s[upra]. 
 
   Leta Páně 1708 dne 17. Janua[rii] za purgmistra ut s[upra ] 
Jan Brožovič prodal ten gr[unt] Janovi Kubišovi i s tím 
obsetím za summu prodajnú 40 zlm. Závdanku jemu dal 8 zlr  
45 kr, které toliko za vystavení patří, ostatní summu má 
platiti ročně po 2 zlm k obci měst[ské]. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a povinnosti Elis Grögr a Frantz 
Kayser S.R.S.V.N. 
   NB. Tyto zápise náleží pod grunt Nro.24. 
             f 214b 
   Letha Páně 1712 dne 19. Janu[arii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka zaujmúc Václav Martinek grunt ut supra v roku 
1710 takový vystavěl a nedadúc jej sobě připsati, prodal jej 
zase Tomášovi Glogovskému s tím polhocením, co on užíti měl, 
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totiž až do roku 1715 inclusive, za hotových 12 zlr, kteréžto 
toliko za stavení se počítají, v summě ale hlavní jak prve 
40 zlm. Z kterejžto však summy, aby jej tím lépejíc 
zvelebovati a povinnosti z něho zbejvati mohl, defalliruje se 
třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr alb, ostatní pak summu, totiž  
26 zlm 20 gr, bude povinnen platiti při posudcích ročně po  
2 zlm. Týž grunt ale se jemu připisuje a odevzdává za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1747 dne 12. Aprilis] za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin 
Ospalík před opsaný dům od svého tchána Tomáše Glogovského za 
             f 215a 
summu hotových peněz padesáte rejnsk[ých] s tou vejminkou, by 
on prodavač do svej a manželky smrti (však jestli by ona 
ovdověla a se potom zasej neprovdala) spolu v domě svobodné 
obývání bez všeho ouplatku míti má a nynější i následující 
defalcaci i bonificaci kupec dům užívati bude. Pročež se jemu 
tenž dům tuto za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, 
tejkajíce se vejrunkův, ty kupec na sebe přijímá. 
   Za rukovníky poslušenství právu a dobré opravování gruntu 
p[an] Ignác Filip a p[an] Matěj Paška. 
 
Přípis Jana Ospalíka 
 
   Leta Páně 1768 dne 20ho Aprilis za času purgmistrovství 
pana Christofa Mihače a spoluradních teho času přistoupil jest 
před počestný ouřad purgmistrovský Jan Ospalík ze svojím 
švagrem Jurou Pížou přednesouce, kterak jeho neboška matka 
v svojí poslední vůli nařídila a ten dům ut supra jemu Janovi 
odporučila tím spůsobem, aby on Jan ze sestrou svou Annou a 
švagrem Jurou Pížú, dokud se srovnávati mocti budou, spolu 
v něm a přece Jan jakošto hospodář v předním stavení, Anča ale 
se svým mužem v zadní sednici jako hofer 
             f 215b 
zůstávala, však pokut tam spolu zůstávati budou, společně 
všeckny onera jak městské, panské i císařské nésti, jakož také 
kdyby za času toho společného obydlí skze neštěstí ohně (což 
Bůh uchovati rač) dům k skázi přišel, takovej zasej společně 
vystaviti mají, quartir ale vojenský Jan jakošto hospodář sám 
nésti povinen býti má. Kdyby ale se spolem snésti nemohli, 
tehdy Jan sestře svojí Anči těch jmenovaných 30 zlr složiti a 
ona z domu vytáhnouti musí, na čež obě strany podle mateřského 
kšaftu dobrovolně zvolily. A  podle toho se ten dům ut supra 
napřed jmenovanému Janu Ospalíkovi za jeho vlastní a dědičný 
se připisuje  a odevzdává, placení verunkovej summy ještě  
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32 zlm 27 gr alb obci města Strážnice ročně při posudcích po  
2 zlm.  
   Stalo se u přítomnosti obouch stran, též světkův pana Jana 
Duray a pana Josepha Svobody dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Apolonie, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Janovi 
Ospalíkovi 
 
   Leta Páně 1783 dne 14ho měsíce června za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času jakož neb[ožtík] Jan  
Ospalík grunt ut supra prostředkem testamentu edit. 5. a 
publicato 13. Janu[arii] [1]783 vzdělaného manželce svej 
             f 216a 
Apolonii odporučil a ji přitom zavázal, aby ona z gruntu toho 
dětom od něho pocházejícímm jmenovitě Františkovi padesát 
rýnských, Šebestianovi padesát rýnských a Rozálii podobně 
padesát rýnských časem svým vyplatila. Kteroužto povinnost 
když ona vdova Apolonia společně s těma na gruntě tom se 
vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r 32 zlm 27 gr alb 
k splacení po 2 zlm ročně obci na sebe přejala, opáčený grunt 
se jí vdově Apolonii za její vlastní, volný a dědičný tímto 
pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a 
p[an] František Králík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Sochor 
 
   Leta Páně 1785 dne 15. měsíce června za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila na dům 
radní Apolonia, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi 
Ospalíkovi, nyní provdatá za Jozefa Sochora, a tu uctivě 
žádala, by grunt ut supra jí od neb[ožtíka] manžele 
prostředkem v sílu a moc zrostlého testamentu odporučený a jak 
vejš dotčeno, proti výplatě dítek připsaný z příčiny, že ona 
takový grunt nákladem svým opravovati vstavě není, nynějšímu 
manželovi jejímu Jozefovi Sochorovi právně odevzdán byl s tou 
povinností, kterou ona dle zápisu 
             f 216b 
předcházejícího na sebe potáhla. A přivolíce tomu Jozef 
Sochor, že on nejenom pastorkům svým, totiž Františkovi 
Ospalíkovi 50 zlr, Šebestianovi Ospalíkovi 50 zlr a Rozálii 
Ospalíčce podobně 50 zlr, spolu 150 zlr, při zrostu jejich, 
když by jim je potřebí bylo, vyplatí, že ve všem dobrém cvičit 
nechat, ano i na řemeslo, jestli by který jaké vyučiti se 
chtěl, přivede, týž grunt spolu s těma na něm vězícíma 
verunkovýma penězi obci městskej po 2 zlm k splacení p[e]r  
32 zlm 27 gr alb patřícíma se jemu Jozefovi Sochor za jeho 
vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan 
Johann Tyml a pan Hynek Souček S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 12te Maii [1]797. Ignatz Prat. 
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             f 221a 
24 Grunth Filka Řezníka 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých černých 
purgkrechtních v listu 147 ten Filka vejš psaný má grunth svůj 
zaplacený a žádnému za něj nic dlužen nejni. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Filip Koláčků 
řezník majíc podsedek svůj ut s[upr]a zaplacenej, učinil o něj 
frejmark s Jiříkem Knoblochem a dal jemu jej za podsedek jeho 
též zaplacenej. A tak tenž Jiřík Knobloch tento podsedek 
zouplna a docela zaplacenej a za volný a svobodný odevzdaný 
má. 
   Rukojmě za povinnosti všelijaké Vávra Leskovec a Jan 
Stařický S.R.S.A N. 
        Pustý 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho jest ten zvrchu psaný grunt, aby k spuštění nepřišel, 
zaprodán Tomášovi Machovi za summu 50 R bez závdanku, placení 
poročně po 2 R. Odevzdaný za volný a svobodný. 
   Rukojmí za placení a opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Vávra Konečný a Tomáš Šimků SRSAN. 
 
        Pustý 
             f 221b 
   Leta Páně 1735 dne 16. Decembris za purgmistra pana Václava 
Košvica a spoluradních toho času majíce Matúš Kratochvíla 
grunt ut supra ukoupený od Martina Kubiša a nemajíce jej ani 
jeden ani druhý až posavad připsaný, takový grunt jmenovaný 
Matúš Kratochvíla prodal Šebestianovi Báborskému za hotových 
třicet rýnských, které za to vystavení se počítají, kteréžto 
třicet rýnských Matúš Kratochvíla k rukám svým přijal. Pročež 
podle toho připisuje se a odevzdává grunt ten Šebestianovi 
Báborskému dle řádu purgrechtního za vlastní, v summě 
verunkovej, jak prve byl 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti 
ročně při posudcích po 2 zlm. K tomu vejminek mezi sebú tento 
učinili: kupec Šebestian Báborský dobrovolně přislíbil a se 
zavázal            f 222a 
pro řečeného prodavače Matúša Kratochvílu a manželku jeho 
světnice vystavěti a až do smrti jich obúch tam svobodný 
quartýr bez všeho ouplatku jim tam dáti, v kterémžto stavení 
zase Matúš Kratochvíla s manželkú svú se uvolil, že chtějí 
dílem rukú svých i řemeslem tesařským bez platu nápomocen 
býti, nezanechajíce sobě však přitom žádné vlastnosti aneb 
budoucí dispositzi, což i tak se vyrozuměti má, kdyby to 
stavení (uchovej Pán Bůh) zhořelo a zase stavěti muselo, na 
čemž obě strany dobrovolně přestaly. Stalo se u přítomnosti 
obú stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za stavení gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Horný a p[an] Jo[hann]es Kořenek S.R.S.V.a N. 
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Přípis Jozefa Tománka 
 
   Leta Páně 1778 dne 20. měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Šebastian 
Báborský grunt ut supra ukoupený a pořadně připsaný, takový 
grunt z dobrej vůle svej jsouce již v letech zešlý [a] 
nemohouce jej potřebně opatrovati a opravovati, Jozefovi 
Tománkovi, který sobě Rozáru, vlastní dceru 
             f 222b 
po neb[ožtíku] Janovi Káčer, respective vnučku jeho Šebestiana 
Báborského, za manželku pojal, jménem věna jakožto děda za 
živobytí svého postoupil z uctivou žádostí, by jemu pořadně 
odveden byl. Však s tou výminkú, aby že on Jozef Tománek 
povinen býti má Kateřině, dceři France Báborského, sedumdesát 
rýnských časem svým vyplatiti a odevzdavatele gruntu 
Šebestiana Báborského i s manželkú jeho až do smrti svobodně 
přebývat nechati i jemu pro všeliký statek a hospodářství 
pohodlné místo popříti. K tomu poněvadž Franc Báborský podle 
domluvy s otcem svým učiněnej v gruntě tom jeden sklep na svůj 
náklad vystavěl, povoluje se od obojí strany, aby do smrti 
svej on Franc Báborský jej užívati a v něm vína svá bez 
ouplatku skládati právo měl. Podle toho grunt tento i s těma 
na něm vězícíma vehrung[ovými] penězi p[e]r 50 zl mor[avských] 
k splacení po 2 zlm ročně se jemu Jozefovi Tománkovi za 
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna patřícím právem 
tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
    Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Joseph Svoboda a pan Antonín Ferdini S.R.S.V. a neomylnou u 
přítomnosti obojí strany. 
             f 223a 
Přípis Jiřího Machálka i manželky Rozáry, rozenej po Janovi 
Káčer 
 
   Leta Páně 1784 dne 7ho máje za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času podle testamentu neb[ožtíka] 
Jozefa Tománka vzdělaného a v svou sílu a moc zrostlého 
odporučil dotčený Jozef Tománek grunt ut supra manželce svej 
Rozáře, rozenej po Janovi Káčer, s tím vším právem a břemenem, 
jak jej on v držení a užívání měl. Pročež se jí Rozáře rozenej 
Káčerovej za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Dvořák  a p[an] Ignác Košvitz S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jiřího Machálka  
 
   Leta Páně 1784 dne 8ho máje za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času majíce Rozára, pozůstalá vdova  
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po neb[ožtíku] Jozef[ovi] Tománkovi, grunt ut supra po svém 
manželi Jozefovi Tománkovi dle testamentu zděděný a pořadně 
připsaný, takový z čistej vůle svej odevzdala manželi svému 
druhému Jiřímu Machálkovi tím spůsobem, aby on předně ty na 
tom domě vězící verunkové peníze p[e]r 50 zl mor[avských] po  
2 zl mor[avských] k obci na splacení na sebe přejal, pak 
France Báborského, dokavad živ on Báborský bude, v užívání 
sklepu v tom gruntě se vynacházejícícho, jak prvního manžele 
zápis ukazuje, zanechal a ko- 
             f 223b 
nečně aby po smrti odevzdavatelkyně týž grunt na dítky od ní 
splozené, jestli jaké naživě by se vynacházely, po svej smrti 
odporučil, z nedostatku ale takových dítek jemu Jiřímu 
Machálkovi vlastní pozůstat má. Co se splacení 70 zlr 
Kateřině, dceře France Báborského, provdatej za Jana Blažka, 
dotejče, ta jsouce již skutečně vyplacená budoucně nic 
k pohledávání nemá. Podle toho grunt ten ze vším od starodávna 
majícím právem se jemu Jiřímu Machálkovi za vlastní, volný a 
dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností pan 
Joseph Stanislav a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N. 
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             f 227a 
25 Grunth Blažka Sečkaře 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých černých 
purgkrechtních v listu 197 Martin Rybský koupil jest podsedek 
od Jana Řeháka za summu 78 R. 
   Na kderýž jest tenž Martin závdanku a potomně po smrti 
téhož Martina Blažek Sečkař náměstek jeho do letha [15]93 
vyplnil 63 R. A tak ještě za tenž podsedek od letha [15]94 při 
Vánocích dopláceti má 15 R. 
   Z těch 15 R náleží cechu ševcovskému do Strážnice od letha  
[15]94 po 3 R – 9 R. 
   A Matějovi Škřítkovi na předměstí strážnickém 6 R. 
   Rukojmě Dobiáš Brázdnej, Burian Jarošů a Jan Hodinářů 
S.R.S.N.                    
         
   Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj do 
cechu ševcovskýho 3 R. 
   Letha [15]95 položil Blažek Sečkař za grunth peněz 
purgkrechtních 9 R. 
   Z toho dáno cechu ševcovskému 3 R. 
   A Matějovi Škřítkovi ostatních 6 R.  
   Letha [15]96 položil položil Blažek Sečkař za grunth svůj 
ostatní peníze 3 R ševcům. 
   A tak má grunth zaplacenej. 
             f 227b 
   Letha [15]96 napřed psaný grunth jest od Blažka Sečkaře 
prodán Martinovi Vítkovi za summu hotovou 60 R. 
   A tak tenž Martin Vítků grunth svůj docela a zouplna 
zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Vítků prodal pro potřebu svou na tomto podsedku svém 
zaplaceném obci předměstské summy 30 R za hotových 10 R, 
platiti má od letha 1602 po 5 R. 
   Rukojmě Mikuláš Trubač a Jíra Noha S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Vítků za rok 1602 obci předměstské peněz 
skoupených 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin Vítků za grunth obci předměstské 5 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Vítků za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Vítků za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Vítků za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Martin Vítků za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Vítků za gr[unt] obci předměstské 4 R. 



 

 

      129 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Vítků za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   A tak má grunt zaplacený. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten gr[unt] požár Gregorovi z Cichoňa bez závdanku za summu  
40 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Martin Blažků a Adam Syrinský S.R.S.N. 
   NB. Tento grunt náleží Martinovi Morávkovi. 
             f 228a 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho prodali purgkmistr a páni grunt ut s[upr]a po odchodu 
Gregora Cichonka z gruntův JHM zase Jírovi Habartovi za summu 
40 R bez závdanku, placení področně při každých posudcích po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Jan Procházka a Zikmundt Kulhánek SRSN. 
   NB. Tato odevzdávka náleží napřed ku gruntu 23. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1713 dne 1. Julii za purgkmistrovství p[ana] 
Pfilipfa Černého a spoluradních téhož času pozůstavše grunt ut 
supra již mnohý letha pustý, tehdy se ohlásil Michael Pecen 
z uctivou žádostí, že by jemu tenž pustej nadepsaný podsedek 
k vystavení puštěn byl. I rozvažujíce sobě Jich Opatrnosti 
páni, aby město k zvelebení přišlo a se rozmnožovalo a jak 
císařské, tak panské povinnosti tím lépej zbejvány bejti 
mohly, tehdy se jemu naddotčenému Michalovi Pecnovi tenž 
pustej podsedek vystavěti se dovolilo. Prodčež tenž podsedek 
se jemu v prodajnej summě 78  zlm 
             f 228b 
připisuje a odevzdává, s polhocením od císař[ských] povinností 
rozumějíc komínové až do ultima Julii 1716 roku inclusive a od 
panské do 6ti leth. Za stavení a opravu gruntu 3tí díl se jemu 
z tej předepsaná summy passiruje 26 zlm, ostatní pak 52 zlm 
bude povinen obci strážnitskej v nápadu každoročně při 
posudcích po 4 zlm spláceti. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jiřík Myška a Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a letha 
svrchu psaného R.V.N.S. 
 
   Letha Páně 1729 dne 30. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času zemrouce z gruntu ut 
supra hospodář Michal Pecen a nemohouce jej pozůstalá vdova po  
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něm delej držeti, prodala jej Matějovi Palašovi, příchozímu 
z Čech z Března, za 9 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení 
jse počítají, placením ostatní verunkovej summy 52 zlm obci 
městskej po 2 zlm ročně při posudcích. Pročež odevzdává se 
jemu týž 
             f 229a 
grunt za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Dedel a p[an] Ventzl Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran. 
   Pamět se činí, že všechny povinnosti jak císařské, tak 
panské i obecní vdova Pecenková až do dně zápisu platiti 
povinna bude. 
 
Přípis France Vaštíka  
 
   Leta Páně 1779 dne 26. máje za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Vaštík 
grunt ut supra po Matějovi Palasovi ukoupený, takový nedajíce 
jej sobě připsati po smrti svej vlastním dítkám Jurovi, 
Francovi a Martinovi synům, pak dceře Anně nyní provdatej za 
Juru Brožoviča jure successonis dědičně jest připadl. Kdežto 
oni společní dědici vedle dobrovolného mezi sebou konaného 
jednání a domluvení jej napotom Francovi Vaštíkovi za vlastní 
přinechali, však tím spůsobem, aby on Franc Vaštík Jurovi  
20 zlr, Martinovi 20 zlr a Anně 20 zlr vyplatiti povinen byl a 
k tomu placení verunkovej summy p[e]r 52 zlaté moravské po 
2 zlm ročně obci městskej povinné na sebe přejal, k čemuž taky 
on Franc Vaštík z čistej vůle přivolil. Odtudž připisuje se 
jemu Francovi Vaštíkovi za volný, svobodný a dědičný. 
             f 229b 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských. 
vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan 
Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Vaštíka 
 
   Leta Páně 1779 dne 26. máje za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času jsouce Franc Vaštík do 
právního držení gruntu ut supra uvedený, takže týž grunt již 
za jeho vlastní, volný a dědičný jest byl, nechtíce jej 
z všelikých příčin držeti, takový bratrovi svému Martinovi 
Vaštíkovi za summu jedno sto dvacet rýnských dobrovolně 
odprodal a na summu kupní ihned 80 zlr na hotově přijal, 
ostatních pak 40 zlr jemu bratrovi, však proti tomu, aby 
v světnice při tom domě vystavenej, pokudt by se jemu jiné 
místečko netrefilo, své bydlení míti mohl, zečkati se uvolil, 
jakož taky že podíly v předním zápisi podotknuté dokonale 
splacené jsou, postačitedlně proukázal. Odtudž grunt ten i 
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s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 52 zlaté 
moravské obci městskej po 2 zlm ročně k splacení se jemu 
Martinovi Vaštíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan 
Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a Neomylnú. 
             f 230a 
   Pamět. Dne 12. Junii [1]784 předstoupil držitel gruntu 
Martin Vaštík i s bratrem svým Francem a tu před purgmistrem a 
radú přednesl Martin Vaštík, kterak on bratra svého z gruntu 
sobě připsaného dokonale vyplatil, a to takto: 
   Povinen byl za grunt ut supra Martin Vaštík bratrovi svému 
Francovi položit 120 zlr. Na to jemu k rukám připočítal hned 
po zápisi 50 zlr, nyní dnešního dne jemu přičítal 27 zlr, 
zápis za France bratra tehdáž zap[latil] 3 zlr a konečně on 
Martin zadržuje za sebú ty od France Vaštíka sobě podlužné 
40 zlr, summa výplaty 120 zlr. Zůstává Martin Francovi 
Vaštíkovi bratrovi svému dlužen budúcně 0. 
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             f 235a 
26 Grunth Ondry Svadčiny 
 
   Měl jej podle zápisu knih starých černých purgkrechtních 
v listu 41 za summu 24 koupenej. 
   Kderejž jest letha 1566 zouplna doplatil.   
  
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra  
Svadčina i na místě všech nápadníkův prodal podsedek požár ut 
s[upr]a Vavřincovi Leskovcovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 
15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Kašpar Bok, Jeroným Poláchů S.R.S.A N. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Svadčina prodal podsedek ut s[upr]a, kteréhož Vavřinec 
Leskovec držeti nechtěl, Thomášovi Služíbkovi za summu 20 R 
bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Svadčina a Jíra Zámušelík S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš 
Služíbka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Svadčiny 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Thomáš Služíbka za grunt na s[irotk] n[ebožtíka] Ondry 
Svadčiny 1 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Obci předměstskej 4 R. 
   P[anu] Janovi Skřičkovskému dluhu 13 R. 
   Jírovi Pavlových 1 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Thomáš Služíbka obci předměstské 1 R. 
             f 235b 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Thomáš 
Služíbka prodal podsedek svůj Staňkovi Bitomskýmu za summu  
60 R. Závdanku dal Staněk 8 R, platiti má od letha ut sup[ra] 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Petr Štemberský a Daniel Koblížek S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za konšela ut sup[ra] položil Staněk Bitomský 
za grunt 3 R. 
   Z toho přijala obec předměstská 2 R. 
   A Thomáš Služíbka vydělaných peněz 1 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Staněk Bitomský za g[runt] 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 2 R. 
   A Tobiášovi Služíbkovi 1 R. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Staněk Bitomský 
prodal grunt ut s[upr]a Matoušovi Koryčanskýmu za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 10 R, platiti má rok po roce po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 



 

 

      133 
 
   Rukojmě Martin Vízků a Eliáš Klemper A.R.S.A.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Koryčanský za grunt 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 2 R. 
   A Tobiášovi Služíbkovi 1 R. 
   Jakož náleželo Tomášovi Služíbkovi na tomto gruntě peněz 
zaplacených a vydělaných 32 R, ty jest prodal obci předměstské 
z dovolením Matouše Koryčanského soukupa, poněvadž s to býti 
nemohl, za hotových 5 R 20 gr, půjdou obci každého roku po  
1 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Koryčanský za grunt 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 1 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Skřičkovského 2 R. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Matouš 
Koryčanský položil za grunt 3 R. 
   Z to[ho] dáno obci předměstské 1 R. 
   A do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského 2 R. 
             f 236a 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Koryčanský prodal podsedek svůj Valentovi Hanušovému za summu 
70 R. Závdanku dal při odevzdávce 10 R, platiti má každého 
roku při posudku počna leta 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti JM 
Páně i obecní Jan Pahnost a Pavel Zoubek S.R.S.N. Stalo se za 
fojta Valentina Krnovského v pátek po památce Narození Panny 
Marie leta ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Hanušů položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana 
Skřičkovského. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Hanušů položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty sou odevedené do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana 
Skřičkovského. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Hanuš 
položil za gr[unt] 3 R. 
   Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského. 
        Pustý 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Mikulášovi Chudému za summu 40 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 
J.M. Páně i obecní Jan Klika a Matěj Hosek S.R.S.N. 
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   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Chudý 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Hoskovi za summu 40 R. 
Závdanku jemu dal 3 R, placení každoročně po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Kučera a Thomáš Chudý S.R.S.a N. 
             f 236b 
   Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Matěj Hosek 
položil k obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Matěj Hosek dal 
vína do panského sklepu 4 vědra místo contribu[ce] a předal za 
spravení contrib[uce], poněvadž k obci platí, ten předanek se 
vypisuje, totiž 7 R 22 gr. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Matěj Hosek z gruntův J.H.M. zběhl, pan 
purgkmistr a páni prodali ten grunth ut supra Mikulášovi 
Macháňovi za summu 40 R bez závdanku, placením při každých 
Vánocích počna roku 1653 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jan Tržica a Jan Jiříčků SRSaNR. 
   Leta 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Mikuláš Macháň vyhoříc 
upouští se jemu také polovici 20 R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho prodán jest grunt ut 
supra od ouřadu na větším díle spustlý Tomášovi Solkovi za 
summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán 
za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Mozler, Pavel Holý SRSpaN. 
   NB. Ta odevzdávka přetahuje od gruntu No 27. 
             f 237a 
   Letha Páně 1694 d[ne] 15. Decembris za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho svrchu psaný grunt 
holé místo a požár, který všechen na ruinu přišel, aby zase 
k zvelebení přišel a užitky panské i jiné nehynuly a obec 
k rozmnožení přišla, prodán jest od J[ejich] Op[atrnosti] pánů 
Jakubovi Kůrkovi za summu 40 zlm k placení ročně po 2 zlm. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Frantz Kořínek a p[an] Václ[av] Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
   NB. Platí se k obci. 
   Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Karla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jakub Kůrka 
z gruntu ut sup[ra] ještě obci městské 40 zlm spláceti, že 
takový spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tou nešťasnú 
rebelii, z tej summy se jemu 
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             f 237b 
upúští třetí částka, totiž 13 zlm 10 gr. A hnedt ten den při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené 
vypisují, totiž 14 zlm 10 gr, ostatní platiti povinen bude, 
totiž 25 zlm 20 gr, na spůsob jak nahoře. Stalo se dne a letha 
ut supra. 
 
Pavle Kůrka přípis 
 
   Leta Páně [1]764 dne 17. Decembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel 
Kůrka před burgmistrovský ouřad a ohlásil, kterak on od svého 
otce Jakuba Kůrky odporučený dům na sebe přijal a žádal, by 
jemu takový právně připsán byl. Pročeš se jemu za vlastní, 
volný a dědičný s tyma na něm podlužnýma verunkovýma penězi po 
25 zlm při posudcích po 1 zlm 
             f 238a 
obci mněstské patřící k placení připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu gruntu, placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenské a mněstských [povinností] p[an] 
Joseph Svoboda a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
 
Přípis Václava Mlýnka 
 
   Leta Páně [1]764 dne 17. Decembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel 
Kůrka a oznámil, kterak on svůj dům právně připsaný Václavovi 
Mlýnkovi v summě za 110 zlr odprodal s tou ale vejminkou, že 
on prodavač na své peníze sobě světničku a chlévek vystavjeti 
mohl a k tomu sobě vymněňuje kúsek dolinky v humně, naproti 
tomu on prodavač povinen bude kubcovi po 18 zlr ročně nadání 
platit, a to sice až do smrti obouch, to jest i jeho manželky, 
to bedlivý býti má, kdyby ale kupec z prodavačem porovnat [se] 
nemohli, tehdy kupec jemu 25 zlr navrátit má. Pročežš se jemu 
za vlastní, volný a dědičný s tyma na tom gruntě dlužnýma 
verunkama p[e]r 25 zl mor[avských] 20 gr alb obci strážnické 
ročně při 
             f 238b 
posudcích po 1 zl mor[avském] připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenských a městských povinností pan 
Joseph Svoboda a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
 
   Leta Páně 1774 dne 20. Martii za purgmistra p]ana] Carla 
Večeře a spoluradních předstoupili na dům radní Václav Mlýnek, 
Pavel Kůrka a Jura Mařada a přednesli, že jak nahoře zápis 
ukazuje jak on Pavel Kůrka v tom domě Václava Mlýnka výminku 
až do svej smrti a manželky mněl, nyní ale se společně  
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domluvili, že Jurovi Mařadovi tu výminku ze svým právem 
popúščí, kterú mněl 25 zlr, on ale Jura Mařada ješče k těm  
25 zlr ješče 15 zlr přidal v summě 40 zlr. Kdyby ale se 
přitrefilo, že by spolu srovnati [se] nemohli a jeden neb 
druhý svůj díl odprodati chtěl, tak každá strana první právo 
kúpiti má a těch 40 zlr svému společníkovi vynahraditi. Co se 
týče kdyby se přitrefilo, chraň Pán Bůh, ohňa nad tú výminkú, 
tak spolu na stavení mají sobě nápomocni býti, 
             f 239a 
k tomu se Jura Mařada zavázal každoročně 1 zlr a dvě kopačky 
Václavovi Mlýnkovi nápomocný býti. Pročeš se jemu Jurovi 
Mařadovi tato výminka s těma vejš obmezenýma clauzulama za 
jeho vlastní, volnú a v ničem nezávadnú připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vr[chnostenských] a mněstských p[an] 
Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
všech stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Václava Blaty 
 
   Leta Páně 1776 dne 5ho března za purgmistra pana Antonína 
Košvitz a spoluradních jeho toho času vyplatíce Václav Mlýnek 
společníka svého Juru Mařadu s těma na gruntě tom majícíma 
půjčenýma penězi p[e]r 40 zlm, grunt tento Václavovi Blatovi 
za summu jedno sto rýnských a dva dobrovolně jest odprodal, 
však s vejminkú tú, aby on Václav Mlýnek v tej při tom gruntě 
se vynacházející světnice spolu s manželkú svou až do smrti 
jich obúch svobodné bydlení míti mohl a mněl, kteréžto obydlí 
a tak daleko, jak daleko stavení neb hůry on Václav Mlýnek neb 
manželka jeho užívati bude na náklad svůj svůj on Mlýnek neb 
manželka de nuni eventu stavěti a opravovati se zavazuje. 
Kdyby však ale on Václav Mlýnek za svého živobytí s hospo- 
             f 249b 
dářem Václavem Blatú porovnati se nemohl a pro příčiny 
douležité jinam vytáhnuti přinucen byl, tenkráte Václav Blata 
jemu Václavovi Mlýnkovi 40 zlr splatiti povinen býti má, 
kterážto splátka však po smrti jeho Václava Mlýnka na manželku 
jeho nikoliv vstahovati se nemá, ale manželka svobodným 
bydlení toliko do smrti její bez všelikého ouplatku spokojena 
býti musí. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím 
právem, jakož taky i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 25 zlm 20 gr alb, které obci městskej při 
posudcích po 2 zlm splácetí zavázán jest, se jemu Václavovi 
Blatovi za vlastní, volný a dědičný podle práva purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Johann Tyml a 
p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obojí strany dne a roku ut supra. 
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Přípis Matúše Hrachovského 
 
   Leta Páně 1777 dne 6ho měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času po smrti 
nebošt[íka] Václava Blaty, který ab intestato zemřel, pozůstal 
grunt ut supra mezi jinú velmi skrovnú majetností pro vdovu a 
sirotky k právnímu podělení. Poněvadž ale přitom dle inventáře 
nemalé passiva se vynalezly, aby creditores zaplaceni býti  
mohli, počestnost rada městská za dobré uznala grunt ten 
licitando plus offerenti et melius solventi právně odprodati, 
což taky se vykonalo a táž licitaci d[ne] 5ho tohoto měsíce 
března 
             f 240a 
před sebe vzata byla, při kteréšto licitaci Matúš Hrachovský 
jakožto nejvíce dávající týž grunt mimo výminky Václava Mlýnka 
(která v svej síli a moci, tak jak v předcházejícím přípisi 
Václava Blaty obmezeno jest, neproměnitedlně pozůstává) za 
summu jedno sto třiceti osum rýnských obdržel, peníze ale 
k zaplacení dluhův dílem a dílem k podělení sirotkův, jakž 
inventář proukazuje, při ouřadě purgmistrovském odevzdal. 
S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi obci městskej k placení p[e]r 25 zl 
mor[avských] 20 gr alb po 2 zlm ročně se jemu Matúšovi 
Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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             f 245a 
27 Grunth Pavla Kutějkového 
 
   Letha Páně 1593 v pátek po s[vaté]m Matěji podle zápisu 
knih starých sirotčích červených v listu 37 ten Pavel vejš 
psaný koupil jest grunth svůj od Václava Roušečníka za summu 
66 R. 
   Na to jest závdanku podle téhož zápisu 8 R 15 gr a peněz 
purgkrechtních letha [15]94 15 R položil. A od Václava 
Roušečníka posledních peněz skoupil 17 R 15 gr, učiní toho 
vyplacení 41 R. 
   A tak ještě dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích po  
5 R summy 25 R. 
   Ty náleží Janovi Paškovi s předměstí strážnickýho. 
   Těch 25 R souce povinen Jan Paška sirot[kům] nebožt[íka] 
Jakuba Zelenky za vinohrad platiti odkazuje, aby jim pořadně, 
jakž vejš dotčeno jest, se vyplnily. 
   Rukojmě za zaplacení a jiné povinnosti panské Václav 
Roušečník a Ozvald Krejčí S.R.S.A.N. 
             f 245b              
   Letha [15]95 položil Pavel Kutějků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]96 položil Pavel Kutějků za grunth peněz 5 R. 
 
   Leta 1597 položil v pátek po s[vaté]m Matěji Pavel Kutějků 
prodal podsedek svůj napřed psaný Janovi Stařický[mu] za summu 
70 R. Závdanku položil hned při odevzdávce Pavlovi Kutějkovi  
9 R, téhož leta položil peníze 5 R a ostatek platiti má od 
leta [15]98 pořadně po 5 R až do vyplnění summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení i opravu gruntu i povinnosti panské 
Jíra Kopřivnicský, Mikoláš Vrchníček, Martin Nohál S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Jan Stařický za grunt na si[rotky] 
n[ebožtíka] Jakuba Zelenky 5 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Stařický za gru[nt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Zelenky 5 R. 
   Ty peníze přijal Pavel Kutějků, neb sirot[kům] nenáleží 
již. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Stařický za grunt svůj 5 R. 
   Ty přijal Pavel Kutějků. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Stařický za grunt Pavlovi Kutějkovi 5 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Stařický za g[runt] Pavlovi Kutějkovi 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Stařický za g[runt] Pavlovi Kutějkovi 5 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Janovi Stařický[mu], aby podsedek požár ut 
s[upr]a toliko po 3 R doplácel. 
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   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Stařický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějkového  
1 R 15 gr. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Stařický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky  
2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Stařický za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky  
3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jíra Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za g[runt] na 
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za gr[unt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za gr[unt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Stařický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky  
3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra 
Stařický položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kutějky 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Stařický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kutějky 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Stařický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Kutějky 1 R 15 gr. 
   A tak má ten grunt zaplacený. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub 
Svobodníček i na místě bratří svých prodal ten grunth ut 
s[upr]a Mikulášovi Čechovskému za summu 80 R bez závdanku, 
placením při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Jíra Skočdopole a Jan Labšů S.R.S.a N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Čechovský 
položil za g[runt] peněz ročních 5 R. 
   Ty přijal Jakub Svobodníček i na místě bratří svých. 
             f 246b 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Mikuláš Čechovský 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Cechovský 
položil za grunh Jakubovi Svobodníčkovi 1 R. 
   Zůstávají za ouřadem. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Čechovský 
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých, kteréž při právě 
zůstávají 2 R. 
   Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Mikuláš 
Čechovský položil peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal Jakub Svobodníček. 
 
   Letha 1656 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Mikuláš Čechovský zemřel, pan purgkmistr a 
páni aby ten grunt k další spoustce nepřicházel, prodali jsou 
takový Řehořovi Kakojovi za summu 80 R bez závdanku, placením 
při každých Vánocích počna roku 1653 po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti J.H.Mti i 
obecní Jan Tržica a Havel Smolka S.R.S.a N.R. 
 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] vyhoříc tento grunt, jest 
prodán Janovi Ostravskému za summu 40 zlm, placením po 2 zlm 
po letech. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan 
Hlubocký a Jíra Macura S.R.S.a N. 
 
       [Pustý] 
             f 247a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut 
supra od mnohých leth pustý a jen holé místo, aby užitky 
císař[ské], panské a obecní nehynuly, nýbrž obec strážnická se 
             f 247b 
rozmnožovala, puštěn jest Janovi Hrachovskému za summu 
prodajnú 40 zlm, však aby nadepsaný Jan Hrachovský tím lépeji 
ten grunt opravovati mohl a lepší chuť k stavení měl, z tej 
summy upúští se jemu polovic, totiž 20 zlm, ostatní summu, 
totiž 20 zlm, po vyjití lhoty (která hnedt ode dne odevzdávky 
přez 6 leth od všelikých povinností, totiž až do letha 1716 
inclusive bez překážky užíti má) obci městskej strážnickej 
každoročně při posudcích platiti má po 1 zlm. Odevzdává se 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
Martin Mřenka a Martin Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 248a 
   Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraya a spoluradních toho času předstoupili na dům 
radní Jan Hrachovský, držitel gruntu ut supra, a Matúš 
Nevotský přednášejíce tenž Jan Hrachovský, že jest hned před 
sedmi lety prodal ten grunt ut sup[ra] Matúšovi Nevotskému za 
hotových dvaceti šest rýnských, však přitom že sobě vymínil,  
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aby v tom domě vzadu ve světničce volné a svobodné obydlení 
bez všelikého ouplatku do svej i manželky jeho smrti měl, nyní 
ale že skrze průchod přes síň rozepře mezi něma se zdvihla a 
podle toho že prodej svůj revocirovati chce. Čemuž odporujíce 
Matúš Nevotský z kupu toho upustiti nechtěl a proto jsouc oba 
na rathauzi přítomní, znova pospolu jednali a se porovnali, 
aby ten předešlý kup a prodej v svej moci a podstatě pozůstal 
a aby budoucně o ten průchod žádných rozepří nebylo, svolil se 
kupec z tej síňky, v kterej quartýr Hrachovský míti má, dveře 
do uličky udělati, aby on Jan Hrachovský těma dveřma do domu 
vcházel a vycházel, dvůr ale má být obecní jednomu i druhému, 
jakož také jedno prase sobě chovat Jan Hrachovský povolení má, 
naproti tomu ze strany 
             f 248b 
Jana Hrachovského ta žena, kterú u sebe má, povinna býti má 
dvě vásky ročně Nevotskému odbývati. Když tehdy na těch 
výminkách obě strany přestaly a Jan Hrachovský aby dům ten 
podle tej smlúvy Matúšovi Nevotskému připsán a odevzdán byl, 
povolil. Pročež taky se nyní grunt ten jemu připisuje a 
odevzdává ze vším příslušenstvím jeho za vlastní a dědičný,  
s placením verunkovej summy, která ještě na gruntě tom dlužna 
jest, 20 zlm ročně při posudcích po 1 zlm. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Václ[av] Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1744 dne 28. Februarii za ouřadu 
purgkmistrovského ten čas opatrného pana Eliáše Grögra a 
spoluradních toho času Matouš Nevotský při právě 
purgkmistrovském stojíce jest přednesl, že svůj grund ut supra 
odprodal Jozefovi Gazárkovi za šedesáte rýnských. Poněvadž 
             f 249a 
na tom gruntě Jan Hrachovský juž vejminek má a tento prodavač 
taky v tom gruntě vejminek míti chce, prodavač ale z toho 
závdavku  takovej vejminek stavěti se zakázal a chtěl, aby po 
jeho smrti jeho dědicové polovičním dílem z nákladu z toho 
gruntu brali, však ale že Matouš Nevotský kupujícímu praetensi 
na tom gruntě vynášející 20 zlm ročně po 1 zlm platící 
neoznámil, která obci města Strážnice patří, takto se 
porovnali, aby cokoliv Matouš Nevotský na ten vejměnek 
vynaloží, aby zase to Jozefovi Gazárkovi patřilo a dědici 
Matouše Nevotského žádnou více praetensi na tom gruntě neměli 
a praetendirovati nemohli, jenom on Matouš Nevotský sám až do 
své smrti takovej vejměnek použíti má. Pročež po tom domluvení 
Jozefovi Gazárkovi za vlastní a dědičný se připisuje a 
odevzdává, však [s] tou obce praetensí 20 zlm. 
   Za opravení gruntu a jinších dáněk  dožádal sobě za covent 
p[ana] Jozefa Duraye a p[ana] Ignatiusa Philipa radních. Stalo 
se u přítomnosti obojí strany  die et anno ut supra. 
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             f 249b 
Přípis Martina Majzlíka 
 
   Letha Páně 1753 dne 14. Maii za purkmistra p[ana] Henricha 
Václ[ava] Bartelsmana a spoluradních toho času jest Jozef 
Gazárek přednesl, kterak ten předstojící svůj grunt Martinovi 
Majzlíkovi s těma na něm zasezelýma 20 zl mor[avských] obci 
strážnickej patřícíma, ze vším na tom domě majícím právem za 
jedno sto třiceti rejnsk[ých] odprodal. Pročeš se kupujícímu 
z nadepsanýma verunkama 20 zl mor[avských] za jeho vlastní, 
volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. Stalo se u 
přítomnosti obojí stran. 
   Rukojmí za opravu domu a placení rozličných povinností 
p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Jozef Haisig. 
 
N 27 
Přípis Tomáše Sasína 
 
   Leta Páně 1773 dne 14ho Decem[bris] za purgmistra pana 
Antonína Košvica a spoluradních toho času přednesl držitel 
gruntu ut supra Martin Majzlík, kterak on tento svůj grunt 
z čistej vůle svej Tomášovi Sasínovi za summu jedno sto 
             f 250a 
deset rýnských jest odprodal, však s tou obvzláštní výminkú, 
aby on Martin Majslík v tej při tomž gruntě se vynacházející 
od uličky průchod mající s jedním dvorečkem zaopatřenej 
světnice až do svej, nikoliv ale manželky neb dítek smrti 
svobodné bydlení bez všelikého ouplatku míti a užíti mohl. 
Naprotiv čemuž prodavač při tej řečenej svej světnice neb 
výmince flekůfku na svůj náklad bere a opravovati, i taky 
kupcovi každoročně až do svej smrti jednu kopačku a jednu 
vásku vybaviti se zavazuje. Kdyby však grunt ten skrze 
neštěstí ohně, od čehož Bůh uchovej, zhořel aneb jiným 
spůsobem v skázu přišel, tehdy kupec a budoucí držitel gruntu 
znovu sám na své outraty túž výminku postaviti povinen býti 
má. K tomu když obojí strana tak zvolila, zvrchu psaný grunt i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl 
mor[avských], které po 1 zl mor[avském] při posudcích obci 
městskej spláceti se mají, se jemu Tomášovi Sasínovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení všelikých jak císařských 
král[ovských], vrchnostenských neb městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Karl Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Se sessione 23e Maii 1800. Prat. 
   Imgleichen haftet ob diesem Hause 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengleder, welche hier secundo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 21. Decembris [1]805. Prat. 
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   Auf obigen Art in die stadtische Waisenkasse 170 fr tertio 
loco. 
   De sess[ione] 29te Novembris [1]806. Prat. 
             f 250b   
diese 170 fr sind in Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]798 folio 
93 p.v. einverleibten Quittung bezahlt und hier gelöschet 
werden. 
   De sess[ione] 9e Feb[ruarii] [1]810. Prat. 
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28 Grunth Jana Řehákového 
 
   Ten Jan Řehák má podsedek koupený podle zápisu knih starých 
sirotčích červených v listu 41 za summu 60 R. 
   Kderýž jest letha [15]95 doplatil a za něj nic dlužen 
nejni. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Řehák 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Zborovskýmu za summu 90 R. 
Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Václav Trubač, Štefan Lech S.R.S.N. 
 
   Letha 1600 za toho konšela ut s[upr]a Jan Zborovský prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Vápeníkovi za summu 70 R. Závdanku 
jemu dal 10 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od 
letha 1600 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Pekař, Jan Choryně S.R.S.A N. 
   Letha 1600 položil Jan Vápeník cechmistrom krejčovským  
5 R. 
   Tato odevzdávka omylem se stala a jest zapsána v těch 
rejstřích v listu 313. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Zborovský za grunt Janovi Řehákovi 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Zborovský za grunt Janovi Řehákovi 3 R. 
             f 255b 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Zborovský za g[runt] Janovi Řehákovi 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Zborovský za g[runt] Janovi Řehákovi 6 R. 
 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Zborovský 
svrchu psaný prodal podsedek Mikulášovi Kopřivnickýmu za summu 
90 R. Závdanku dal 14 R, ostatek platiti má od letha 1605 po  
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Kopřivnický, Mikuláš Trubač, Jan Těšínský, 
David Mydlář S.R.S.N. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Kopřivnický položil za grunt 2 R. 
   Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr. 
   Zuzanna, také dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr. 
   A Kateřina Kušánková z Petrova 20 gr. 
   Podli srovnání se společného o tu spravedlnost po 
n[ebožtíku] Janovi Řehákovi pozůstalou.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Kopřivnický za grunt 4 R. 
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   Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R  
10 gr. 
   Zuzanna, také neb[ožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Kopřivnický za g[runt] 2 R. 
   Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr. 
   Zuzanna, také n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr. 
   A Kateřina Kušánková z Petrova 20 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mikuláš Kopřivnický za g[runt] 4 R. 
   Z těch přijali nápadníci ut s[upr]a jeden každý po 40 gr. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Kopřivnický za gr[unt] 4 R. 
   Z těch přijali nápad[níci] ut supra jeden každý po 40 gr. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Kopřivnický za gr[unt] 4 R. 
   Ty přijali nápadníci ut sup[ra]. 
             f 256a  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Kopřivnický za g[runt] 4 R. 
   Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R  
10 gr. 
   Zuzanna také přijala n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš 
Kopřivnický položil 4 R. 
   Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R  
10 gr. 
   Zuzanna také přijala n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Kopřivnický položil za grunt peněz 4 R. 
   Dáno Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr. 
   A na sirotky nebo[žtíka] Jana Dluhošového 1 R 10 gr. 
   Ten 1 R 10 gr odveden purgmistrovi a ouřadu na rathúz.  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Kopřivnický položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Dáno Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového zanecháno 1 R  
10 gr. 
   Ty se mají na rathauz odvésti, totiž na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Dluhošového. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Kopřivnický položil za grunt 4 R. 
   Dáno z toho Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr. 
   Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr. 
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   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového zanecháno 1 R 
10 gr. 
   Ten 1 R 10 gr jsou odvedené do města na rathauz. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán ten 
grunth ut sup[ra] Mathoušovi Sečkaři za summu 90 R bez 
závdanku, protože spustovaný byl, placení po 3 R. Odevzdán 
jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Plášekh a Melichar Bohuslavský S.R.S.a N. 
             f 256b 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mathouše Sečkaře 
vdova položila za gr[unt] 1 R. 
   Ty přijal Jan Bartošů na díl manželky. 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních 
jeho z jistého jejich povolení Anna, pozůstalá vdova po 
nebo[žtíku] Matoušovi Sečkařovi, ten grunt ut s[upr]a prodala 
jest Janovi Bartkovému za summu 90 R bez závdanku, placení 
každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Podivínský a Jan Paška 
S.R.S.N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Bartků položil 
za gr[unt] svůj 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartků položil 
za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Zůstávají při právě. 
   NB. Z těch obecních peněz přijal Jan Bartošů na díl 
Kateřiny Kušánkové manželky své 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Bartků položil 
za gr[unt], kteréž zůstávají při právě 1 R 15 gr. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1693 dne 30. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho jakož ten g[runt] ut 
supra od rebelantů pustý a jen holé místo zůstávalo, aby obec 
města Stráž[nice] a užitky jak J[eho] Mil[osti] c[ísařské], 
tak panské i obecní se rozhojňovaly, puštěn jest tenž grunt 
Pavlovi Černému za summu 60 zlm 
             f 257a 
bez závdanku, s placením ročně k obci m[ěsta] Stráž[nice], 
jestli žádní nápad[níci] nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
 
 



 

 

      147 
 
   Rukoj[mě] za zvelebení gruntu a povinností zbejvání p[an] 
Mikuláš Šašek a p[an] Jo[hann]es Jurášek SRSVN leta a d[ne] ut 
s[upra]. 
 
   Letha 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše 
Šaška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt ut supra Pavel 
Černý sobě odevzdaný měl a jej z gruntu vystavil, takový 
z důležitej svej příčiny prodal Petrovi Pospíšilovi za summu 
60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, které toliko za vystavení 
jemu patří, ostatní summu 54 zlm plati má ročně k obci m[ěsta] 
Stráž[nice]m jestli žádní nápadníci nebudú, po 2 zl 
morav[ských]. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný. 
   Rukojmí za opravu gruntu a zbývání povinností Jiřík 
Netolička a Pavel Černý SRSVN letha [a] dne ut supra. 
 
   Letha Páně 1699 dne 23. Augusti za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta majíce ten 
gr[unt] ut sup[ra] Petr Pospíšil koupený, však 
             f 257b 
z něho zešel a gr[unt] tak zanechal, který bez dokonalého 
hospodáře dlouhé časy zůstával. Aby tehdy do gruntu na skázu 
nepřišel a tudy jak cís[ařské], panské i obecní povinnosti 
nehynuly, opat[rní] páni radní pustili jej Margetě, pozůstalej 
vd[ově] po neb[ožtíku] Petrovi Janíčkovi, za túž summu jakž 
nahoře 60 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm při 
držaných posudcích. Odevzdán jest jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a všeliké povinnosti Martin 
Martinků a Jura Stanislav SRSVN. Bude platiti k obci. 
 
   Letha Páně 1746 dne 16. Maii za purgmistra pana Eliáše 
Grögera a spoluradních toho času majíce Pavel Stanislav po 
svojem otci neb[ožtíku] Jurovi Stanislavovi dům ut supra 
zděděný, však ale ani otci ani sobě nepřipsaný, takový po ohni 
jako pohořelisko, nemajíce on ani sestra jeho Susana provdalá 
Piskořová, která již jej byla po tom ohni ujala, těch 
prostředkův jej stavěti, Janovi mladému Šrámkovi za summu  
31 zlr odprodal hotovou, které toliko jemu patří, ostatní  
54 moravské zlaté k obci patřící a na něm vězící po 2 zl 
mor[avských] má ročně k obci platit. 
             f 258a 
Na kterýžto spůsob se jemu tenž grunt za vlastní a svobodný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a všelikých povinností p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Jozef Fojt anno et die ut supra. 
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Přípis domu Václava Růžičky 
 
   Letha Páně 1754 dne 2ho Martii za purgkmistra p[ana] Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času majíce Jan Šrámek mladý grunt 
ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový 
Václavovi Růžičkovi za summu jedno sto šest rýnsk[ých] 
odprodal a pro sebe a manželku svou v tom domě svobodné 
bydlení na tři letha vyňal, kdyby pak se srovnati nemohli, tak 
za takovú výminku proportionate, co by tam prodavač seděl, 
padnáste rýnsk[ých] kupec složiti, po vyjití třech leth ale 
kdyby Jan Šrámek pořád přebýval v tom gruntě, beze všeho platu 
ven se vystěhoval. Spolu taky kupec Václav Růžička těch na tom 
gruntě podlužných 54 moravs[kých] zlatých na sebe vzal 
k placení obci městskej po 2 zl mor[avských] při posudcích. 
Pročež  se nadjmenovaný grunt s těma verunkovýma penězi a 
s tou tříletní výminkú Václavovi Růžičkovi za jeho 
             f 258b 
vlastní, volný a dědičný s tyma na něm od starodávna majícím 
právem připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Haisik a 
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne 
a roku ut supra. 
 
Sub Nro 78 
Přípis Martinovi Svobodovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Martin Svoboda a ohlásil, kterak on po svým 
nebožkovi Pavlovi Svobodovi dům pod Nr 78 jest zdědil. Pročeš 
se jemu ten dům spolu i s těma mněstké obci podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 54 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
králov[ské], vrch[nostenské] i mněstké povinnosti p[an] Joseph 
Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 259a 
Přípis Doroty, vdovy po neb[ožtíku] Antonínovi Hakáčovi 
 
   Leta Páně 1785 dne 14ho Decembris za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Svoboda 
grunt ut supra zděděný a pořadně připsaný, takový z čistej a 
dobrej vůle svej za grunt vdovy Doroty Hakáčky Nro purgrechtu 
91 s ňú vdovú Dorotú Hakáčkú jest přefrejmačil a jí mimo 
gruntu tohoto svého osumdesát rýnských hotovej summy, jakž tam 
zápis obšírněj dovozuje, jest přidal. I poněvadž vdova Dorota 
ty na gruntě předešlém zjistěné peníze 25 zlr dceře svej 
Rozáře povinné na grunt tento jakožto dluh přenesla, i taky ty  
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na tomto gruntě vězící verunkové peníze p[e]r 54 zl 
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej 
k splacení přejala a s tím frejmark takový dokonale utvrdila, 
grunt tento od Martina Svobody vyhandlovaný se jí Dorotě 
ovdovělej Hakáčce ze vším od starodávna majícím právem za její 
vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
z něho pocházejících pan Jozef Stanislav a pan Jozef Blažek 
S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany. 
             f 259b 
Přípis Rozálie Hakáčky a manžele jejího Martina Fiale 
 
   Leta Páně 1788 dne 11ho měsíce ledna majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po nebošt[íku] Antonínovi Hakáčovi, grunt ut 
supra frejmarkem za grunt jiný sobě skrze neboštíka manžele 
odporučený podosáhnutý a pořadně připsaný, takový u 
přítomnosti svědkův Matúše Valúcha a Martina Svobody, sousedův 
strážnických, z čistej a dobrej vůle svej odevzdala dceři svej 
Rosalii společně s manželem jejím Martinovi Fialovi na podíl 
dědictví mateřského s tím doložením, aby dcera její jmenovaná 
Rosalia v tem domě těch 25 zlr, které ona odevzdavatelkyně 
domu Dorota ovdovělá Hakáčka jí jakožto otcovskú částku 
dědictví jí dlužna byla, za zaplacené přijala, pak výminku jí 
vdově neb matce svej v domě tom bez ouplatku k bydlení jejímu 
i pro potřebný dobytek chlév a pro outěžek zemský schránu až 
do smrti spřívala. Kdyby ale se spolu snášeti v dobroti 
nemohly a ona vdova neb matka její Dorota z toho domu 
vystěhovati by se musela, tehdy společní vejš psa- 
             f 260a 
ní manželé jí Dorotě ovdovělej Hakáčce jedno sto rýnských 
splatiti povini býti mají, jestliže však ona vdova Dorota 
v domě tom až do smrti svej v svornosti by bydlela a tam 
zemřela, tehdy nastávající neb budoucí držitel gruntu toho již 
nic jiného, toliko na pohřeb a na mše svaté za její a jejího 
manžele Antonína duši dvacet rýnských do farního kostela 
k Panně Marii odvésti zavázáni budú. Ostatně když přijimatelé 
gruntu taky ty na tom gruntě vězící verunské peníze p[e]r  
54 zlm po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přejali a 
často psaná Dorota Hakáčka za to žádala, by jim manželům 
Rosalii a Martinovi Fialovi týž grunt za vlastní a dědičný 
připsán byl, vůle její tímto se vyplňuje a řečený grunt za 
vlastní, volný a dědičný obúm před jmenovanými osobami tímto 
právně se připisuje a odvádí. 
   Jenž se stalo u přítomnosti jmenovaných svědkův na zámku 
Strážnici dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 18e Januarii 1802. Prat. 
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             f 265a 
29 Grunth Jana Tichýho 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 22 ten Jan vejš psaný má podsedek svůj 
z jednou roubanicí, vinohradem v Horní hoře a dobytkem za 
summu 57 R koupenej. 
   A tak po sražení dílu Lidy ženy svej 27 R 10 gr zůstává 
sirotku nebožt[íka] Jana Vejdy, totiž Kateřině, dopláceti  
29 R 20 gr. Na to zadržel do letha [15]94 15 R a ostatek má 
dopláceti od letha [15]95 při Vánocích po 5 R. 
   Rukojmě Martin Bolffů a Pavel Kutějků S.R.S.A.N. 
         
   Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za podsedek peněz 
purgkrechtních zadržalejch 15 R. 
   Letha 1595 položil položil Jan Tichý ostatních peněz za 
grunth svůj 14 R 20 gr. 
   A tak týž grunth a statek svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
po zemřetí Jana Tichého tehdy přišel tenž grunt ut s[upr]a 
nápadem Zuzanně, pozůstalej vdově po ně[m], zouplna 
             f 265b 
a docela zaplacený, keréhožto gruntu táž Zuzanna nadepsaná 
pouští Janovi Konečnému zeti svému z upřímnej lásky. Odevzdán 
jemu za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Ořechovský a Jan Křivický SRSaN. 
 
   Leta 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Radmili pojmouc sobě Annu, pouzůstalou 
vdovu po neb[ožtíku] Janovi Konečným, za manželku, takový 
nadepsaný grunth jemu nápadem jakožto po manželce připadl. 
Kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný, docela 
zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Jíra Moučka a Jíra Macura SRSaNR. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1659 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Pavel Radmili prodal grunth svůj zaplacený 
Danielovi Kovářovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má 
ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Daniel Velický a Jan Myška SRSaNR. 
             f 266a 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož 
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Danielovi Kovářovi, držiteli 
gr[untu] ut supra, mnohé letha na tomž gr[untu] pozůstávala a 
nemajíc na něm nic vyplaceného ten grunt spustujíc z něho jest 
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zešla. Pročež p[an] purgmistr a páni, aby tenž gr[unt] na 
větší ruinu nepřišel a tedy povinnosti nehynuly panské i 
obecní, pustili jej Jurovi Vavočný za summu 50 zlm bez 
závdanku, placením ročně nápadníkom, který se najdú po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Václav Peška a Jan 
Surý SRSVN. 
 
   Letha Páně 1700 dne 7. Junii za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož letha Jura Vavočný maje 
ten gr[unt] koupený, takový odprodal zasej Jurovi Valíčkovi za 
summu 50 zlm. Závdanku mu dal 5 zlr, které se toliko za 
zvelebení jeho kladú a na rest cont[ribuční] berú z nich 4 zlr 
33 kr, ostatek má platit nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinnosti Mikuláš 
Šašek a Pavel Hrachovský jsouc zde přítomni slíbili  
S.V.a N.R. leta a dne ut sup[ra]. 
             f 266b 
   Letha Páně 1700 dne 8. Oktobris za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho maje ten gr[unt] Jura 
Valíček koupený a sobě odvedený, prodal jej Jakubovi Lohnovi 
zasej za túž summu 50 zlm. Místo závdanku dal jemu zase těch  
5 zlr, které on za ten gr[unt] dal, ostatní summu bude povinen 
platit nápadníkom po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení povinnosti Mikuláš 
Šašek a Pavel Hrachovský SRSVN. 
 
   Letha Páně 1703 dne 12. Junii za purg[mistra] pana Jana 
Bíteského a spoluradních téhož letha po smrti Jakuba Lohny 
pozůstalá vdova Kateřina provdajíc se za Matěje Psotu nemohouc 
pak na gr[untu] ut s[upra] pro nemožnost svou delejíc 
zůstávati, prodala jej Martinovi 
             f 267a 
Ostravskému za túž summu ut s[upra] 50 zlm. Závdanku jí dal  
7 zlm, ostatní summu bude povinen platit nápadníkom po  
dvúch zlm. A tak se ten gr[unt] nadepsanému Martinovi 
Ostravskému připisuje a nadepsaná Lohnová na něm nic víc 
praetendirovat míti nebude. 
   Actum u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1714 dne 14. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Ostravský grunt 
ut supra a nemohouce jej delej držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Janovi Sochorovi za hotových tři 
rýnské a contib[uci] přijíti mající za rok 1713 komínovú od 
Martina Ostravského zasezelú, kterú Jan Sochor k placení na 
sebe přijal. Na čemž poněvadž obě strany přestaly, týž grunt 
se připisuje Janovi Sochorovi za volný a svobodný v summě 
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hlavní 50 zlm, kteréžto povinen bude pokládati nápadníkom po  
2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Múčka a 
Jan Čejka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
             f 267b 
   Letha Páně 1719 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních jeho předstoupil před J[ejich] 
Opatr[nosti] pány Jan Sochor přednášejíce, že jest ten nápad 
na gruntě ut supra splatiti mající a dědicům Pavla Radmileho 
přináležející 50 zlm od těch dědiců Radmilovských, totiž 
vnučky jeho Kateřiny Františkovej a cery její Běty Siglovej, 
náležitě dle dobrovolnej smlúvy skoupil za hotových 4 zlr, 
k čemuž se také tíž dědicové přiznali a že takové peníze neb 
nápad svůj zouplna prodali, k temu se znali, pročež se nyní 
Janovi Sochorovi ty 50 zlm za zaplacené vypisují. A tak má 
grunt svůj docela a zouplna zaplacený a žádnému v ničem 
nezávadný. 
   Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Solutum. 
             f 268a 
   Letha Páně 1745 d[ne] 15. Septembris za purgmistra pana 
Eliáše Grögra a spoluradních jeho majíce Jan Sochor grunt ut 
supra, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Pavlovi Kudlíkovi 
za hotových 50 zlr. Na čemž poněvač obě strany přestaly, týž 
grunt se připisuje Pavlovi Kudlíkovi za volný  a svobodný, 
item čisté. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Eliáš 
Grögr a p[an] Jozef Heisig. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
Přípis Jana Kudlíka 
 
   Leta Páně 1778 dne 20ho měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času když předstojící 
držitel gruntu Pavel Kudlík smrtí jest zemřel, učiněn jest 
mezi po něm pozůstalýma dědici strany jeho neb[ožtíka] Pavla 
Kudlíka majetnosti právní pořádek a rozvržení, dle kterého 
grunt tento vdově Anně v ceně 160 zlr prošacovaný se 
přinechal, pak ona povina byla ostatním dítkám neb 
spoludědicům mimo jiných passiv dluhův k doplnění jejich 
podílů 43 zlr 12 a 5/6 kr ještě splatiti. Poněvadž ale 
zmíněnej vdově po nějakém krátkém časi 
             f 268b 
obtížno se vidělo týž grunt na svůj náklad opravovati a z něho 
všeliké daně vypláceti, předstoupila před Jich Opatrnost pány 
na rathúz města Strážnice s uctivou žádostí, by tento grunt 
z příčin tedt jmenovaných jejímu nejstaršímu synovi Janovi 
v tej summě, jak ona jej přijati mínila, totiž za jedno sto 
šedesát rýnských, pořadně připsán a odevzdán byl, tak aby on 
syn její Jan těch 43 zlr 12 kr, to sice po srásce sobě  
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patřících 10 54 1/3 kr, ostatně Martinovi bratrovi 13 zlr  
54 1/6 kr, pak Apoleně sestře 18 zlr 24 3/6 kr, kdyby 
zapotřebí bylo, vyplatil, ostatní jedno sto šestnáct rýnských 
47 kr 3 1/6 den vdova respective matka jeho Anna dokud živa 
bude za ním k pohledávání sobě zanechává s tím právem, aby i 
po smrti podle libosti svej s něma kšaftovati mohla. Mezi tím 
povinen býti má on nastávající a budoucí držitel gruntu ji 
matku bez velikej překážky a ouplatku v hoferství míti a jí i 
pro statek a potřeby hospodářské pohodlný plac popříti. S tím 
tehdy grunt ten i ze vším právem, jak od starodávna při něm se 
vynachází, jemu Janovi Kudlíkovi za vlastní, volný a dědičný 
dle práva purgrechtního se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothek. Ob diesem Hause 
             f 269a 
haftet 40 fr Capitali dem Pfarkirche St. Martin gehörig, 
welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz am 13. Aug[usti] [1]796. Prat. 
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             f 275a 
30 Grunth Jana Sovy tesaře 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 20 Jan Sova ten grunth svrchu psaný 
koupil od ouřadu předměstského za summu 50 R. 
   Na to jest vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]92 11 R a zadržel do letha [15]94 17 R, ostatek dopláceti 
má od letha [15]95 při Vánocích obci předměstskej summy 22 R, 
ty pokládati má po 4 R. 
   Rukojmě Václav Žamberskej, Tomáš Tesař a Janče Tesař 
S.R.S.A.N.               
  
   Letha [15]94 položil Jan Sova peněz purgkrechtních 
zadržalejch za grunth obci předměstské 10 R. 
   Letha [15]95 položil Sova za grunth peněz purgkrechtních 
obci předměstské 4 R. 
     
   Letha [15]96 grunt nahoře psaný prodán od Jana Sovy Pavlovi 
Blatnickýmu za summu 79 R. Závdanku položil hned při 
odevzdávce Pavel Blatnický Janovi So[vo]vi 14 R, platiti má od 
letha [15]97 při Vánocích pořadně po 6 R až do vyplnění summy 
ut sup[ra]. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel 
Kutějků, Mikuláš Vrchníčků S.R.S.N. 
             f 275b 
   Z toho závdanku položeného položil Jan Sova roční peníze 
obci předměstské 4 R. 
   Leta [15]97 položil Pavel Blatnický za grunt svůj obci 
předmě[stské] 6 R. 
   Z těch peněz položených leta [15]96 není obci předměstské 
dáno toliko 4 R. 
   A Janovi Sovovi 2 R. 
 
   Leta 1598 Jan Macháčků majíc grunt ut s[upr]a po Alžbětě 
manželce svej, kderáž prve jměla za manžela Pavla Blatnickýho, 
prodal jej Mikuolášovi Trubačovému za summu 79 R. Závdanku 
položil Janovi Macháčkovému 20 R, ostatek doplátceti má od 
leta ut s[upra] při Vánocích po 6 R až do vyplnění summy. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Václav Trubačů a Jan Macháčků S.R.S.N. 
   Předních peněz náleží obci předmě[stské] 17 R. 
   A Janovi Sovovi 42 R. 
   Letha 1598 položil Mikuoláš Trubačů obci předměstský za 
grunt svůj 6 R. 
   Sovovi dáno z těch 6 R – 2 R, a tak přijali toliko 4 R. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
 
 
 



 

 

      155 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuoláš Trubačů  za grunt svůj 6 R. 
   Z toho dáno Sovovi 2 R a obci předměstské peněz skoupených 
4 R. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Jan Sova prodal 
obci předměstské předních peněz summy 30 R, dáno jemu za ně 
peněz hotových 10 R. Bude jemu ještě náležeti na posledních 
penězích 12 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Mikuoláš Trubačů obci předměstské 6 R. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Trubačů obci předměstské 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Mikuláš Trubačů za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Mikuláš Trubačů za grunt obci předměstské 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Mikuláš Trubačů za g[runt] obci předměstské 3 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Mikuláš 
Trubačů prodal podsedek požár ut s[upr]a Blažkovi 
Kopřivnickýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek 
platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Stařický, Jíra Svadčina S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Kopřivnický za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek 
Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Blažek 
Kopřivnický prodal podsedek svůj Matoušovi Poláčkovýmu za 
summu 76 R. Závdanku jemu dal 10 R a ostatek platiti má od 
letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Havel Plášek, Jan Kopřivnický SRSN. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Poláček za g[runt] obci předměstské 2 R. 
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mathouš 
Poláček položil za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Poláček položil za grunt na obec předměst[skou] 2 R. 
   Téhož leta a za téhož předního konšela Blažek Kopřivnicský 
maje na tom podsedku zaplaceného a vydělaného 47 R, ty jest 
prodal obci předměstské za hotových 9 R 12 gr. A tak Blažek 
nebude na tom podsedku nic míti. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Poláček položil za grunt na obec předmě[stskou] 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Poláček položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, 
ouředníka panství strážnicského, ten grunt ut s[upr]a požár 
prodán jest Janovi Křivickému za summu 60 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, splacení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Hlubocský a Jan Bartků 
S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Křivický 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1648 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Křivický 
položil [za] gr[unt] peněz k obci městské 5 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho prodán jest podsedek po neb[ožtíku] Janovi 
Křivickým Mikulášovi Tvorkovskýmu za summu 40 R bez závdanku, 
platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké panské i 
obecní Valenta Ostrepský a Jan Napiňák jinak Beša SRSaNR. 
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   Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest podsedek po 
nebo[žtíku] Mikulášovi Tvorkovským Bartoňovi Žiškovi za summu 
40 R. Závdanku dal při odevzdávce 1 ½ R, roční placení po 2 R. 
O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti 
panské i obecní Jan Hlubocký, Jan Blahounek S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra 
Bartoňovi Lištíkovi za summu 40 R bez závdanku, placením ročně 
po 2 R. Odevzdán za volný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Blažek Ratiborský, Petr Janíčků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Bartoně Lištíka 
pozůstalá vdova nemohouc povinností všelikých zbejvati, 
prodala ten grunth Václavovi Vlčkovi za summu, jak jej sám 
neb[ožtík] měl 40 zlm. Závdanku dal při odezdávce 1 zlm, 
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení všelikých povinností S.R.S.N. Ondřej 
Čech a Martin Gajda dne a leta [ut supra]. 
   Platí obci a nápadníkům. 
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   Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho prodán jest 
předepsaný grunt Martinovi Hrachovskému za summu 40 zl 
mor[avských], placením ročně po 2 zl mor[avských] při každých 
posudcích. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých i taky zvelebování 
gruntu p[an] Tomáš Svoboda a Říha Brumovský S.R.S.N. 
   Poněvadž pak ten grunt velmi zrujinirovaný byl a Martin 
Rachovský jej vystavil, pročež jemu za vystavení se vypisuje 
na summě 6 zl mor[avských] a [za] zaplacené pokládá. 
 
   Letha Páně 1709 dne 16. Septem[bris] za purgmistra Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Martin Hrachovský leže na 
smrtedlnej posteli poručil ten grunt Jiříkovi synu svému 
mlatšímu ze vším příslušenstvím. A tak se Jiříkovi 
Hrachovskému připisuje a odevzdává v summě 40 zlm i s těmi  
6 zlm, které se neb[ožtíku] otci jeho vypsaly, jemu za 
zaplacené vypisují, placením ostatek k obci městské po 2 zlm. 
A poněvadž z bratrem svým Janem o to zvelebení, co on na něm 
zvelebil, porovnal a 3 zlr jemu za to dal i ty 2 zlr, co mu 
půjčil, oplatil, tak nic víc na tom gr[untu] co pohledávati 
míti nebude. Odevzdán jemu za volný a svobod[ný]. 
   Rukojmě p[an] Pavel Hořák a Jan Hlubocký. 
             f 268a 
   Letha Páně 1711 dne 5. Febru[arii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Hrachovský 
s gruntu ut supra ještě obci městskej strážnickej zpláceti  
36 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
vyšel skrz tu nešťasnú uherskou rebelii, upúští se jemu třetí 
díl, totiž 11 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 15 gr, čehož jsouc důležitá potřeba, 
vypisuje se jemu 1 zlm. A tak zaplaceného má na tomž gruntě 
spolu i s tím, co jeho neb[ožtík] otec byl vyplatil 18 zlm  
10 gr, ostatní summu, totiž 21 zlm 20 gr, bude povinen platiti 
na spůsob jak nahoře. 
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   Leta Páně 1735 dne 23. Maii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvica  a spoluradních toho času po smrti Jiříka 
Hrachovského, držitele gruntu ut supra, pozůstalá po něm vdova 
Catheřina již jsouc provdaná za Václava Šejdu, prodala jest 
Jakubovi Zahnašovi ze vším tím, co na něm vyplaceného měla, za 
hotových dvaceti tři rýnské třicet krejc[arů]. Kterýžto jemu 
se nyní připisuje a odevzdává za vlastní, s placením ostatní 
verunkovej summy 21 zlm 20 gr alb obci městskej ročně při 
posudcích po 2 zlm, ostatně beze všech reštů až do datum 
zápisu zasedělých. Stalo se u přítomnosti obúch stran 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
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31 Grunth Mikuláše Vrchníčkového 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu rejster kupů obecních v listu 
38 Mikuláš svrchu psaný maje ten grunth svůj zaplacený, 
z nutnej a důležitej potřeby svej prodal jest zase obci 
předměstskej strážnickej sám na tomž gruntě svým summy 30 R. 
   Na to jest vyplnil od letha [15]93 až do letha [15]94 6 R, 
ostatek, totiž 24 R, tejž obci předměstskej strážnickej sám na 
tomž gruntě svým summu svrchu dotčenou placením po 3 R počna 
letha [15]95 při Vánocích doplniti zůstává. 
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, též povinnosti panské 
Jíra Jarošů a Marek Drahotoušskej S.R.S.A.N.  
 
   Letha 1595 položil Mikoláš Vrchníčků za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 3 R. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Vrchníčků za grunth peněz na 
obec 3 R. 
   Leta [15]97 položil Mikoláš Vrchníčků za grunt 3 R. 
 
   Ten grunt jest prodán Anně, pozůstalé manželce po 
n[ebožtíku] Mikolášovi Vrchníčkovi, za 40 R, platiti jej má od 
leta [15]98 po 3 R až do vy[plnění] su[mmy] ut s[upra]. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura 
Noha. 
             f 275b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Hřivnáků, muž Vrchníčkové, dvojích peněz i za rok [15]98 
za grunt svůj 6 R. 
   Ty jsou přijaty na obec předměstskou. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Hřivnáků 
položil obci předměstské 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Hřivnáků za grunt obci předměstské dvojích peněz  
6 R. 
   A tak podsedek svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
grunt svrchu psaný Vítkovi Janulovi za summu 80 R. Závdanku 
dal n[ebožtík] Martin Kamenář předek jeho, totiž 4 R, a tak 
zůstává dopláceti každoročně po 3 R summy 76 R. Odevzdán jest 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Vítek Biskupský a Jan Bobek S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Vítek Janule 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 2 R. 
 
   Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vítek Janule  
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Hlubocskému za 80 R. 
Závdanku dal jemu 5 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
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   Rukojmě Pavel Černý a Thomáš Staňků SRSN. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Hlubocský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Hlubocský 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Hlubocký 
položil za gr[unt] do st[atku] nebo[žtíka] Jana Hřivnáka 1 R. 
             f 276a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy majíce Vítek 
Janule na tom gruntě k področnímu dobírání na posledních 
penězích summy 6 R, takový peníze pustil jest Janovi 
Hlubocskému za dva tovarychy, kteréž jemu má dílem svým 
oddělati. A tak Vítek Janule na tom gruntě nic víceji nemá. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Hlubocský 
položil peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka a 
zůstávají při právě 3 R. 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Janovi Hlubockému také jak i 
jiným vyhořelým lidem se polovici upouští, totiž 32 ½ R. 
 
   Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Hlubocký prodal 
grunt ut supra Václavovi Vrbeckýmu za summu 80 zlm bez 
závdanku, placením ročně při každých posudcích po 3 zlm. 
Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Martin Sklenovský, Bartoň Žiška SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neb[ožtíka] Václava 
Vrbeckýho takového grunt Jan, vlastní syn neboštíka Václava 
Hlubockého, za summu 80 zlm se zaujal, placením ročně po 3 zlm 
a co tak neboštík otec na tom gruntě vyplaceného měl 47 zlm  
15 gr, takové všechny peníze s povolením obouch sester, které 
jemu svou částku dobrovolně darovaly. Odezdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Václav Plidlich, Frantz Kuča S.R.S.V.a N. 
             f 276b 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra pana 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Jan Hlubocký prodal grunt 
svůj ut s[upra] Václavovi Bohunskému za summu 80 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a placení všelikých 
povinností S.R.S.N. Pavel Vykročil, Jiřík Ratiborský. 
   Platiti obci městské 32 zlm 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlubockého 47 zlm 15 gr. 
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   Letha Páně 1711 dne 6. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Jan 
Mihač od Václava Bohunského za 6 zlr, které toliko za 
vystavení se počítaly, toho pro všelijaké jeho neduhy a 
nemožnost sobě připsaného neměl, až nyní pro pořádek města 
Dorotha, pozůstalá vdova po naddotčeném Janovi Mihačovi, o to 
soluitirovala, aby jí připsaný byl. Pročež se jí nyní 
připisuje v summě nahoře psanej, totiž 80 zlm, 
             f 277a 
však že tenž grunt velmi spuštěný byl a jak jej nadepsaný 
neb[ožtík] Jan Mihač nětco zvelebil, zas skrz tou nešťasnú 
uherskou rebelii na ruinu v lethu 1704 spolu z jinými vyšel, o 
to opat[rných] pánů šetrně žádala, aby jí nětco z nadepsanej 
summy upuštěno bylo. Pročež z ohledu velikej ruiny, aby jej 
tím lépeji opravovati mohla, upúští se jí polovic, totiž  
40 zlm, ostatní summu bude povinna platiti na letha při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdává se za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Carel Kayser a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
   Nápadníci jsou tito: 
   Obec městská 16 zlm 7 gr 3 ½ den. 
   S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hlubockého 23 zlm 22 gr 3 ½ den. 
 
   Letha a dne ut supra za purgmistra tohož majíce Jan 
Hlubocký na gruntě ut supra nápadu po otci svém napřed sice 
             f 277b 
47 zlm 15 gr, však že jeden každý nápadník od svej praetensi 
po tom vyhoření nětco upustil, on taky téhož svej praetensi 
polovici z položeného J[ejich] Opat[rnosti] pánů snešení a 
svej dobrej vůle upustil a toliko 23 zlm 22 gr 3 ½ den 
zůstalo. Kterúžto svou praetensi převedl na grunt svůj No 12 
na zaplacení dluhu obecního, kterýšto dluh obecní namísto jeho 
praetensi na tento grunt upadá, totiž zase 23 zlm 22 gr  
3 ½ den. A on Jan Hlubocký nic více na tomto gruntě co 
praetendirovati míti nebude, nýbrž držitel toho gruntu bude 
povinen na spůsob, jak v předním zápisi vysvětleno jest, 
platiti, totiž obci strážnickej 40 zlm. 
 
   Letha Páně 1714 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Mihatschovi svůj 
vlastní a nemo- 
             f 278a 
houce jej jak pro svou nemožnost, tak vzešlost věku delej 
držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala za hotových 
čtvrnácte rýnských Martinovi Machálkovi. Kteréžto peníze 
poněvadž jmenovaný Martin Machálek náležitě složil, týž grunt 
se jemu připisuje a odezdává za volný a svobodný, placením 
hlavní summy ročně při posudcích po 2 zlm. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Václav Najman  S.R.S.V.a N. Stalo se v ouplnej 
sessi d[ne] a letha ut supra. 
   Contib[uci] za rok 1713 Martin Machálek k placení na sebe 
vzal. 
 
   Letha Páně 1715 dne 19. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Kaysera a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra ihned 
po učiněném Machálkovém zápisi (poněvadž Martin Machálek se 
byl spáčil) od vd[ovy] Mihačky vdova Urfuská ze Slavkova, 
takový nedadúc sobě připsati prodala jej Martinovi Mřenkovi za 
hotových 10 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítají, týž 
grunt ale se jemu připisuje v hlavní summě 40 zlm, kterúžto 
bude povinen platiti na spůsob jak nahoře. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za 
             f 278b 
opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a 
Václ[av] Fijala S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
   NB. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Martin Mřenka na sebe 
k placení bere. 
 
   Leta Páně 1740 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Martin Mrenka zemřel ab intestato a tak ten grund na syna po 
něm zůstalého Tomáša Mrenku dle právních rozdílů napadl, 
z kteréhožto on nadvyšek svého podílu, totiž 31 zlr 36 kr  
2 den,  vynášející bratrovi Francovi a Anči sestře 
s posledního manželstva splatiti měl. Pročež nyní nahoře 
opsaný grund se jemu za vlastní a dědičný připisuje, 
s placením summy verunkovej při posudcích ročně po 2 zlm. 
Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Elias Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
             f 279a 
N 181 
Přípis Jury Mrenky 
 
   Leta Páně 1773 dne 19. měsíce února za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních toho času držitel gruntu ut 
supra Tomáš Mrenka ab intestato zemřel a ten grunt pozůstalý 
syn po něm Jura Mrenka na sebe, domluvíce se ze sestrama 
svýma, potahl, a tak Rozině 10 zlr, Anči 10 zlr, Kači 10 zlr a 
Bětě 10 zlr, spolu 40 zlr k vyplacení na sebe vzal. Podle toho 
se nadřečenému Jurovi Mrenkovi tenž grunt i s těma na něm 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích 
ročně po 2 zlm za jeho vlastní a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
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   Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských i 
městských povinností, pak opravy gruntu p[an] Karel Večeřa a 
p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jana Zahnaš 
 
   Leta Páně 1778 dne 25ho Augusti za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti držitele 
gruntu Jury Mrenky pozůstalá vdova Rozália s dítkama Jozefem, 
Václavem a Annú z bázně všelikého neštěstí, tak aby táž 
pozůstalost újmy netrpěla, týž grunt prostředkem ouřadu 
purgmistrovského k prodeju prohlásila, kdežto vejš jmenovaný 
Jan Zahnaš za kupce se prohlásil, následovně za takový grunt 
jedno sto a třicet rýnských podal. I vidouce ouřad 
             f 279b 
purgmistrovský, že týž prodej ovšem k lepšímu sirotkům se 
vstahuje, jakož taky že summa kupní dost slušná jest, takže 
žádný vícejc dáti se nenachází, kup a prodej tímto za dokonalý 
potvrdil. Odkudž poněvadž dle předcházejícího zápisu sestry 
nebošt[íka] Jury Mrenky taky s podílama svýma upokojeny jsou, 
takže na gruntě tom okrom summy verunkovej p[e]r 40 zl 
mor[avských], které kupec po 2 zl mor[avských] ročně obci 
městskej k splacení na sebe přejal, nic závadného se 
nevynachází, grunt ut supra se jemu Janovi Zahnašovi za 
vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a pan 
Karel Večeřa S.R.S.V.a neomylnú. 
 
Přípis Mikuláše Sklenovského 
 
   Leta Páně 1778 dne 23. měsíce září za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času kúpil jest Jan 
Zahnaš grunt ut supra po neb[ožtíku] Jurovi Mrenkovi pozůstalý 
s vědomím a povolením ouřadu purgmistrovského za summu  
130 zlr. Poněvadž ale v krátkém časi tenž kup z příčin 
douležitých renuncirovati přinucen byl a jiný kupec, totiž 
Mikuláš Sklenovský před rukama se vyskytl, který grunt ten 
zase v ceně tej za jedno sto 
             f 280a 
třiceti rýnských přijato dobrovolně se uvolil, kteréžto peníze 
dílem na dluhy, ostatek ale pozůstalým sirotkům k dobrému 
obrácené býti mají, jakž to vyhotovený inventář zřetedlnějc 
proukazuje. Výminku ale pozůstalá vdova Rozára Mrenková 
v 10 zlr od držitele gruntu až do smrti svej k svobodnému 
bydlení sobě vyžádala a obdržela. S tím tehdy grunt ut supra i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zl 
mor[avských] po 2 zlm ročně k splacení se jemu Mikulášovi  
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Sklenovskému za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Antonín Ferdini a 
pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Karla Floriana 
 
   Leta Páně 1784 dne 10ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních toho času majíce Mikuláš 
Sklenovský grunt ut supra pořadně ukúpený a připsaný, takový 
z čistej a svobodnej vůle svej odprodal zase Karlovi 
Florianovi za summu jedno sto padesát rýnských, na kterúžto 
kupní summu prodavačovi Mikulášovi Sklenovskému ihned 
devadesát rýnských na hotově odpočítal, ostatních ale šedesát 
rýnských jakožto sirotkům po Jurovi Mrenkovi pozůstalým 
patřící capital časem svým k vyplacení pod obyčejný 4 per 
cento inter[ess] na sebe přejal, přitom taky verunkové peníze 
40 zl mor[avských] po 2 zlm ročně obci městskej spláceti se 
zavázal. Co se ale výminky, kterou vdova Rozára Mrenková na 
tom gruntě v 10 zlr opsanú měla, za takovú ona Mrenková těch 
opsaných 10 zlr přijala a jinam se odstěhovala. 
             f 280b 
Naprotiv tomu tomu ale Mikuláš Sklenovský i s manželkú a 
dítkama svýma výminku v zadní světnice k svobodnému obydlí na 
10 roků pořad zběhlých sobě zanechává, kterúžto výminku 
držitel gruntu na své outraty opravovati povinen bude, jedině 
poněvadž ta zadní světnička ještě postavená není, tehdy 
Mikuláš Sklenovský se uvolil hospodářovi při nabíjaní stěn 
nápomocen býti. S tím tehdy grunt ut supr ze vším od 
starodávna majícím právem se jemu Karlovi Florianovi za 
vlastní, volný a dědičný tímto purgkrechtně připisuje a 
odevzdává. 
    Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Profoty 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a 
nezrušitedlný kup a prodej mezi Karlem Florianem jakožto 
prodavačem stranú jednú, pak Jozefem Profotú jakožto kupcem 
stranú druhú v příčině skrze prvního poslednímu odprodaného 
domu, a to na tento spůsob: 
   Za první prodává Karel Florian od sebe, potomků a dědiců 
svých dům svůj na Suchém řádku podle Martina Zahnaša z jednej 
a Martina Lipy z druhej strany stojící, pořadně sobě připsaný 
Jozefovi Profotovi za summu kupní za tři sta padesát osum 
rýnských říšských. 
   Za druhé přiznává on Karel Florian, 
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             f 281a 
že na tu summu kupní 358 zlr ihned při smlúvě tejto jedno sto 
sedumdesát devět rýnských k rukám  svým připočítané přijal. 
Pak 
   Za třetí na ostatních 179 zlr sobě vymínil, aby v tom domě 
namísto interessův z těch 179 zlr vypadajících obydlí své i 
pro familiu svú bez překážky míti i půl humna užívati, ano i 
maštal pro potřebný dobytek a schránu pro všeliké hospodářské 
náčení i pro outižek zemský potřebovati mohl. Naprotiv čemuž 
   Za čtvrté prodavač Karel Florian sebe zavazuje, že vždy 
kdykoliv zapotřebí by se vidělo, grunt ten opravovati neb při 
něm něco neb všechen znovu stavěti, polovičně všech outrat 
vésti, jakož taky všech poplatkův a povinností jakýchkoliv 
toho domu se tejkajících též polovičně napomáhati a platiti 
podlužen bude, a to tak dlúho, pokud on Karel Florian v domě 
tom bydleti a za kupcem Jozefem Profotú těch 179 zlr na dluhu 
zanechati chtíti sobě oblíbí. Kdyby ale 
   Za páté on Karel Florian z domu toho vytáhnuti, následovně 
oné podlužné peníze vyzdvihnouti mínil, tehdy povinen býti má 
jemu gruntu držiteli Jozefovi Profotovi čtvrtroční výpověď 
učiniti. Ostatně a 
   Za šesté když kupec Jozef Profota nadto všechno taky ty na 
domě neb gruntě tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 40 zl 
mor[avských] 
             f 281b 
po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijímá, 
prodavač Karel Florian z čistej a dobrej vůle svej u 
přítomnosti svědkův Martina Lipy a Jana Zajíčka povoluje, aby 
dle předcházející smlúvy jemu Jozefovi Profotovi týž grunt za 
vlastní a dědičný připsán byl.  
   Což tímto se vykonává a grunt tento jemu Jozefovi Profotovi 
za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a 
v pravé držení odvádí. 
   Na zámku Strážnici dne 25. měsíce Janu[arii] [1]788. 
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             f 285a 
32 Grunth Jana Slavkovského 
  
   Letha Páně 1592 pode zápisu kněh starých červených 
purgkrechtních v listu 68 Jan Slavkovskej prodal na gruntě 
svém cechu krejčířskému v městě Strážnici summy 40 R. 
   Kderéž jim platiti povinen počna při Vánocích letha [15]93 
po 5 R. Na to vyplnil letha [15]93 4 R a za letho [15]94 
zadržel 6 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinností panských 
Václav Trubač, Jíra Svadčina, Jíra Knobloch a Mikuláš Trubač 
S.R.S.A.N.       
 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních zadržalejch 6 R. 
   Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních cechu krejčířskému 4 R. 
   Letha [15]96 položil položil Jan za grunt cechu 
krejčířskýmu 5 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Slavkovský cechu krejčířskému 5 R. 
             f 285b 
   Leta 1598 Jan Slavkovský prodal podsedek napřed psaný 
Janovi Zborovskýmu za summu 42 R. Závdanku dal Janovi 
Slavkovskýmu 7 R, ostatek platiti má od letha [15]99 při 
Vánocích po 5 R. A jakož na tom gruntě náleželo Janovi 
Slavkovskýmu vyplacených 20 R, ty jest Janovi Zborovskýmu za 
hotových 5 R 10 gr prodal. A tak nebude povinen nežli do cechu 
krejčovského zaplatiti 15 R, placením nahoře psaným. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Trubač, Martin Nohálových z Bránek S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Zborovský za grunt svůj do cechu krejčovského 5 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan 
Zborovský prodal podsedek svrchu psaný Janovi Vápeníkovi za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od 
letha 1600 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Pekař, Jan Choryně SRSAN. 
   Letha a za konšela ut s[upr]a položil Jan Vápeník 
cechmistrom krejčířským 5 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Vápeník prodal podsedek svrchu psaný Janovi Švejcarovi zedníku 
za summu 70 R. Závdanku jemu dal 7 R a pustil jemu Vápeníček, 
co zaplaceného měl 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Ondra Vápeník, Jakub Sýkora S.R.S.A N. 
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   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Švejcar 
cechmistrům krejčovským ost[atních] 5 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Švejcar za grunt 2 R. 
   Ty přijal Jan Zborovský. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Švejcar za grunt Janovi Zborovskýmu 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Švejcar za g[runt] Janovi Zborovskému 5 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po 
neb[ožtíku] Janovi Švejcarovi, Mackovi Lebinskému za summu  
30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kopřivnický a Pavel Mrouhal S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Macek 
Lebinský za g[runt] 1 R. 
   Ten zůstává mezi jinými sirotčími penězi. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Macek 
Lebinský prodal podsedek Pavlovi Mrouhalovi za summu 33 R. 
Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Hřivnák a Martin Trn SRSAN. 
   Téhož letha ut s[upr]a Pavel Mrouhal položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R. 
   Zůstávají v truhlici sirotčí. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Mrouhal na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R. 
   Zůstávají v truhlici sirotčí. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Pavel Mrouhal na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovskýho 2 R. 
   Zůstávají při ouřadu. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Mrouhal 
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kociánovi za summu 22 R 
bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za 
volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za placení a opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně 
Jíra Machů, Pavel Špitálský S.R.S.N. 
             f 286b 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Kocián na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Kocián na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovskýho 2 R. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Martin Kocián 
prodal podsedek svůj Thomášovi Venclovi za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 10 R a ostatek platiti má od le[ta] 1614 po 
2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matouš Tříteský a Jan Pohanka SRS. 
   Téhož letha za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Vencl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského  
2 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi Kociánovi na 
posledních penězích 42 R, takové peníze jest prodal obci 
předměstské za hotových 5 R 18 gr. A tak na tom podsedku již 
nic více nemá.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Thomáš 
Vencel položil za g[runt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Zborovského jinak Zoubka. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš 
Vencel položil za gr[unt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Zborovského jinak Zoubka. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš Vencel 
položil za gr[unt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Zborovského jinak Zoubka. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vencel 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Zborovského jinak 
Zoubka 2 R. 
 
   Letha 1640 za p[urkmistra] Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho jest tento grunt, kterého obec vystavila, prodán 
Václavovi Šimonovi za summu 70 R bez závdanku, placením 
področně po 2 R. Od[evzdán]. 
   Ruk[ojmě] Mikuláš Ořechovský a Jan Šantrek SRSAN. 
 
        Pusté 
             f 287a 
   Letha Páně 1700 dne 1. April[is] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho zůstávajíce ten 
gr[unt] [pustý] a jen toliko holé místo po mnohé leta, aby 
obec stráž[nická] se rozmnožovala a povinnosti panské i obecní 
nehynuly, puštěn jest Jakubovi Žáčkovi v tej summě jak prve za 
70 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 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času po smrti Jakuba Žáčka 
nemohouce na gruntě ut supra po něm pozůstalá vdova delej 
zůstávati, aby povinnosti cís[ařské], panské a obecní se 
rozmnožovaly a nehynuly, takový puštěn jest Jiříkovi Ježkovi 
v summě 70 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na 
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ruinu skrz tou uherskú rebelii vyšel, z tej summy se jemu 
třetí díl upúští, totiž 23 zlm 10 gr, ostatní summu platiti 
bude povinen ročně při posudcích obci městskej strážnickej, 
totiž 46 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Martin Šimků a Kryštof Mihač S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
Přípis domu Jana Zátopy 
 
   Letha Páně 1753 dne 28. Februa[rii] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana  a spoluradních toho času majíce 
Maryna provdaná Zátopy grunt ut supra od svého neboš[tíka] 
otce Matěja Kajdy sobě odporučený, z kterého svej macoše Anně, 
nyní provdanej Miškéřce, 3 zlr, pak těm dvúm dětom jejím 
z neboš[tíkem] Matějem Kajdú pro- 
             f 288a 
kázaných každému po 3 zlr a druhým dvúm sestrám Apolonii a 
Rozáře podobně každej po 3 zlr spláceti povinna jest, mimo 
čehož macocha do svej smrti v tom gruntě svoje svobodné 
bydlení míti má, které bydlení se tak dlúho přeje, dokat se 
z hospodářem srovnati bude moct. Kdyby pak se skrz svědky 
dostatečně proukázalo, že rozepři mezi něma stále povstávaly, 
tak držitel toho gruntu macoše Anně Miškéřce a jejím dvúm 
dětom mimo těch z domu jim patřícím 9 zlr druhých 9 zlr za tou 
výminku v summě ale osumnáste rýnsk[ých] složí, která po 
dostanúcích těch 18 zlr se z domu vystěhovati povinna bude. 
Pročeš nadjmenovaný grundt z napřed psanýma clausulama se 
Janovi Zátopovi i s těma na něm podlužnýma verunkovýma 
             f 288b 
46 zlm 20 gr penězi za jeho vlastní, volný a dědičný zde 
připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Matěj Paška a 
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jozefovi Lipovi od Jana Zátopy 
 
   Letha Páně 1761 dne 15. Julii za purgmistra pana Johanesa 
Bartelsmana a spoluradních tohož času předstoupil na dům radní 
Jan Zátopa, držitel kruntu ut supra, přednášejíce, kterak tenž 
grunt, který někdy po Matějovi Gajdovi kúpil, nyní za svej 
dobrovolnej a svobodnej vůle prodal zase Jozefovi Lipovi za 
hotových jedno sto šest rýnských 30 kr, což kupec Jozef Lipa 
také tak přiznal a aby mu tenž grunt podle řádu pulgrechtního 
do knih mněstských odevzdán byl, za to uctivě žádal. Pročež se 
nyní 
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takový grunt nadjmenovanému Jozefovi Lipovi připisuje a 
odevzdává za volný a svobodný, s placením verunkovej summy 
(kterú k placení na sebe vzal) 46 zlm 20 gr alb ročně při 
posudcích obci mněstskej po 2 zlm. 
   Rukojemně za opravu gruntu a placení jak císařských, tak 
panských i obecních povinností pan Christoph Mihatš a p[an] 
Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut  
supra. 
 
Přípis Martina Lipy 
 
   Leta Páně 1783 dne 29. Augusti za purgmistra pana Johanesa 
Ježík a spoluradních toho času majíce Jozef Lipa grunt ut 
supra pořadně ukúpený a připsaný, jsouce již v letech zešlý 
netroufajíce si řečený grunt po vyhoření zase potřebně 
opraviti a náklad vésti, takový z čistej vůle svej pustil 
synovi svému Martinovi Lipovi za summu jedno sto a dvanáct 
rýnských tím spůsobem, aby časem svým po smrti otce Jozefa 
Lipy (který nákladem zeťa svého Karla Floriana na dvoře 
světničku vystavit nechal, i taky s ním zetěm až do svej smrti 
v ní svobodně přebývat mocti sobě vymiňuje) dceře Alžbětě 
provdanej za Jana Múčku 37 zlr 40 kr, pak druhej dceře Rozáře 
provdatej za Karla Floriana podobně 37 zlr 40 kr z tohož domu 
vyplatil, mimo toho ale předře- 
             f 289b 
čenému zeťovi Karlovi Florianovi, jestli by po smrti otce 
s sebú strany hoferství domluviti neb snášeti se nemohli za 
vystavení tej světničky, kterú on Florian jak dlouho v ní 
přebývati bude, taky opravovati má, hotových peněz osumnáct 
rýnských k rukám připočítal. K tomu když on Martin Lipa 
purgkrechtní neb verunkovské peníze p[e]r 46 zlm 20 gr alb 
k placení po 2 zlm ročně obci městskej na sebe přejal, týž 
grunt v stavě tom, jak nyní po vyhoření se vynachází, 
odevzdává se jemu Martinovi Lipovi za vlastní, volný a 
dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení a vybírání 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Horný a p[an] Johan Tyml S.R.S.V.a N. 
   Nota. Otec Jozef Lipa do smrti svej půl humna užívati sobě 
reserviroval. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 52 fr 18 kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   De sess[ione] 9e Decembris 1800. Prat. 
   Imgleichen haftet 50 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, 
welche hier secundo loco vorgemerkt werden. 
   De sessione 15te Martii 1802. Prat. 
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33 Grunth Bartoše Bílského 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 98 ten vejš psaný Bartoš Bílský, náměstník 
nebožtíka Mikuláše Nováka, ujal jest ten podsedek v summě  
171 R 15 gr. 
   Z toho sobě dílu sráží Johanky manželky svej 104 R 17 ½ gr. 
Na to vyplnil 18 R 20 gr a tak ještě za něj zůstává dopláceti 
sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Nováka 48 R 27 ½ gr, kderéž 
pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 6 R. 
   Rukojmě Martin Solga, Jan Němčický, Mikuláš Přenský a Jíra 
Knobloch S.R.S.N.   
 
   Letha 1595 položil Bartoš Bílský za vinohrad peněz 
purgkrechtních za grunth 6 R. 
   Letha [15]96 položil Bartoš Bílský za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta [15]97 položil Bartoš Bílský za grunt peněz 
purgkrechtních za vinohrad 6 R. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Bartoš Bílský za grunt svůj i za rok [15]98 12 R. 
             f 295b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Bartoš 
Bílský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláš Nováka 6 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Bartoš Bílský na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova Bartoš 
Bílský prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Ondrušovi za summu 
65 R. Závdanku má dáti 9 R takto: hned při smlouvě dal 3 R a o 
s[vaté]m Bartholoměji nejprve příštím dodati má 6 R a ostatek 
platiti od letha 1603, totiž po dvě leta po 5 R a potom po 4 R 
až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Švejcar a Jíra Kopřivnický S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
doložil Martin Ondrušů ostatek závdanku Bartošovi Bílskýmu, 
totiž 6 R. 
   Též položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Nováka 5 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Martin Ondrušů 
prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Mazačovi za summu 65 R. 
Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má takto: letha ut 
s[upr]a 5 R a od letha 1605 po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jíra Konečný z Starého města, Martin Trn S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Mazač za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 5 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkova prodán 
požár, zuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Mazačovi, Václavovi 
Huspeninovi za summu 36 R bez závdanku, platiti má při každých 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Pavel Rokytský, Samuel Nožička S.R.S.N. 
   Na tom g[runtě] náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka předních peněz 1 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Bílského 34 R. 
             f 296a   
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek napřed psaný, zůstalý po 
neb[ožtíku] Václavovi Huspeninovi, Jírovi Machovýmu za summu 
35 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Macek Lebinský a Martin Smolka S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Machův 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka ostatní 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Machův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského 
2 R. 
   Ty přijala Alžběta, mateř těch sirotků, na díl svůj. A 
ještě jí náležeti bude 9 R 10 gr a na sirotky téhož Bartoše 
Bílského 22 R 20 gr. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Barthoše Bílského 1 R. 
   Zůstává při ouřadě, jsou odvedeny do truhlice sirotčí 
městské na ty sirotky. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jíra Machů na s[irotky] Bartoše Bílského 2 R. 
   Zůstávají při ouřadě, sou vydány Bětě, n[ebožtíka] Bartoše 
Bílského manž[elce]. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského 2 R. 
   Zůstávají při ouřadu, ty sou vydány Bětě n[ebožtíka] 
Bartoše Bílského. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského 2 R. 
   Ty sou vydány Bětě n[ebožtíka] Bartoše Bílského. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Machů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského  
2 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Machů 
položil za grunt na s[irotky[ n[ebožtíka] Bartoše Bílského  
2 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského  
2 R. 
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   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského  
2 R. 
   Ty sou vydané do města na rathauz. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bílského  
2 R. 
   Ty sou vydané do města. 
             f 296b 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Mikulášovi Zářeckému za summu 35 R. Z té 
summy sráží sobě dílu svého po Lidě manželce své 10 R, ostatek 
summy platiti má při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Pohanka a Vítek Biskupský S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Zářecký 
položil za gr[unt] Kateřině Jana Bílského, kteréž ona přijala 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Mikuláš 
Zářecký položil za gr[unt] 1 R. 
   Ten přijala Kateřina Jana Bílského. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mikuláš Zářecký 
položil za gr[unt] Kateřině Jana Bílského, kteréž ona přijala 
1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Zářecký 
položil za gr[unt] Kateřině Jana Bílského, kteréž ona přijala 
1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Zářecký 
položil za gr[unt] Kateřině Jana Bílského, kteréž ona přijala 
1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Zářecký 
položil za gr[unt] Kateřině Jana Bílského, zůstávají při právě 
1 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kroupů na 
místě předka svého položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten přijala Kateřina Jana Bílského. 
             f 297a 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Kroupů 
budouc v držení gr[untu] ut s[ur]a den památky svatého Petra a 
Pavla učinil jest frejmark s Janem Šantrokem na grunt jeho 
v dědině Bobalově na ten jistý spůsob, aby jeden každý svůj 
grunt sobě doplatil a což Martin Kroupů a předek jeho na tom 
gruntě vyplatil, to jest Janovi Šantrokovi pustil. A tak 
odevzdán ten grunt Janovi Šantrokovi za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Václav Večeře a Jan Blažejů S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Šantrok položil za 
gr[unt] svůj, kterýž Kateřina Jana Bílského přijala 1 R. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1711 dne 20. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce grunt ut supra 
Jan Mixa, který od mnoha leth pustý a jen holé místo zůstával, 
takového pro všelijakú jeho nemožnost až posavad sobě 
připsaného neměl. Pročež aby  městě dobrý řád zachován byl, 
jemu se nyní týž grunt připisuje v tej summě, jak jej předek 
jeho měl, totiž 35 zlm. Však že tenž grunt sotva jej vystavěl 
hnedt skrz tou nešťasnú uherskú rebelii na ruinu vyšel, aby 
jej tím lépeji opravovati mohl, z tej summy se jemu polovic 
upúští, totiž 17 zlm 15 gr, 
             f 297b 
ostatní summu, totiž 17 zlm 15 gr, bude povinen platiti obci 
městské ročně po 1 zlm. Odevzdává se jemu Janovi Maxovi za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Christoph Mihač a Jiřík Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1729 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky předstoupila na rathauz Juliana Mixová na místě 
manžela svého Jana Mixy přednášejíce, kterak ze svého 
dobrovolného domluvení nemohouce na gruntě ut supra delej 
hospodařiti zadali jej zeťovi svému Janovi Blažkovi za vlastní 
s tou však výminkú, aby oni rodiče do smrti svej obydlí volné 
a bez všeho placení v tom domě míti mohli. Přitom kdyby jich 
rodičů Pán Bůh s toho světa povolati ráčil, aby tenž zeť tomu, 
který by poslední zemřel, pohřeb učiniti po- 
             f 298a 
vinen byl, kdyby ale tolik prostředků tenž, který poslední 
umře, po sobě zanechal, že by se na ně pohřeb udělati mohl, 
tehdy tenž zeť Jan Blažek aby synovi jejich Martinovi 5 zlr 
z toho domu vyplatiti povinen byl. Podle kteréhožto 
dobrovolného obúch stran domluvení připisuje se tenž grunt 
jemu Janovi Blažkovi za vlastní a dědičný, s placením ostatní 
verunkovej summy 17 zlm 15 gr alb obci městské ročně při 
posudcích po 1 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl 
Košvic a p[an] Ventzl Brainer S .R.S.V.a N. 
 
Sub Nro 83 
Přípis domu Pavla Blaška 
 
   Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Pavel Blažek a ohlásil, kterak on po svým 
ne[božtíku] otci Janovi Blaškovi dům sub Nro 83 jakošto 
nápadník zdědil. Pročeš se jemu takový dům pro pořadnost práv 
a zřízení cís[ařsko] král[ovských] spolu i s těma na tom domě 
obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r 17 zlm 15 gr při 
 



 

 

      175 
 
posudcích p[e]r 1 zlm za jeho vlastní a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] mněst[ských] [povinností] 
p[an] Frantz Králík a p[an] Jozef Horný dne a roku ut supra. 
             f 298b 
Přípis Jana Blažka 
 
   Leta Páně 1778 dne 23. měsíce Septem[bris] za purgmistra 
pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po 
smrti neb[ožtíka] Pavla Blažka grunt ut supra bez hospodáře 
pozůstal, kterýžto nápadem dle právního inventáře proti 
zaručení Jozefa Marka Janovi Blažkovi, pozůstalému synovi po 
tomž neb[ožtíku] Pav[lovi] Blažkovi na podíl jeho přinechán 
byl tím spůsobem, že on Jan Blažek matce svej 34 zlr 2 kr  
3 1/3 den z něho splatiti povinen býti a výminku k svobodnému 
přebývání spolu i s očímem tak dlúho, pokudž by se mezi sebou 
pokojně vznášeti mohli, popříti má. S tím tehdy grunt ten i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi, jichžto  
17 zl mor[avských] 15 gr alb jest, k splacení po 1 zlm ročně 
se jemu Janovi Blažkovi za vlastní, volný a dědičný v ceně  
150 zlr dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských i městských, tak jako král[ovských] povinností 
Jozef Marek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti pana 
Ant[onína] Ferdini a pana Jozefa Horného dne a roku ut supra. 
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             f 305a 
34 Grunth Jíry Poláčka 
 
   Letha Páně 1562 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 58 ten Jíra koupil grunth svůj za 24 R. 
   Kderýž má již zouplna a docela zaplacený.            
 
   Letha [15]95 Jíra Poláčků prodal podsedek svůj Vítkovi 
Dobrodinskému za summu 57 R. Závdanku položil Poláčkovi 7 R, 
letha [15]95 roční peníze položil za grunth Poláčkovi 3 R a 
ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 4 R. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jíra Hrnčíř, 
Jan Slavkovský S.R.S.N. 
   Ta všecka summa jest prodána od manželky nebo[žtíka] Jíry 
Poláčka, což koli ještě na něm dopláceti zůstává, obci 
předměstské. 
   Letha [15]96 položil Vítek Dobrodinský obci předměstské  
4 R. 
   Leta [15]97 položil Vítek Dobrodinský předměstské obci 4 R. 
   Leta 1598 položil Vítek Dobrodinský obci předměstské za 
grunt 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Vítek Dobrodinský za grunt svůj obci předměstské peněz 
skoupených 4 R. 
             f 305b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Vítek 
Dobrodinský obci předměstské položil 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Vítek Dobrodinský za grunt obci předměstské za rok 
1601 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vítek 
Dobrodinský za g[runt] obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali grunt požár, zůstalej po neb[ožtíku] 
Vítkovi Dobrodinským, Vávrovi Leskovcovi za summu 20 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Večeře a Stanislav Šidlovský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Obci předměstské předních peněz 15 R, nebo 4 R na požáru 
upustili. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Dobrodinskýho naposledy 5 R. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Vávra 
Leskovec za grunt obci předměstské 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Vávra Leskovec, jest omyl, položil za něho soukup. 
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   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Vávra Leskovec 
prodal podsedek Samuelovi Nožičkovi za summu 53 R. Závdanku 
jemu dal 10 R a platiti má od letha 1610 při každých Vánocích 
po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Macek Lobenský a Jan Pohanků SRSN. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Samuel Nožička za g[runt] 
obci předměstské 1 R 15 gr. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel 
Nožička prodal podsedek Kryštofovi Rudeckému za summu 60 R. 
Závdanku dal 20 R, platiti má rok po roce při Vánocích po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Augustin a Filip Urbánků S.R.S.a N.      f 306a 
   Na tom gruntě náleží: 
   Obci předměstské předních peněz 12 R 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Dobrodinskýho 5 R. 
   Samuelovi Nožičkovi naposledy 22 R 15 gr. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Kryštof 
Rudecký za gr[unt] obci předměstské 1 R 15 gr.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Kryštof Rudecký za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Kryštof Rudecký za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Kryštof 
Rudecký za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Kryštof Rudecký 
prodal podsedek svůj Jírovi Vrablovi za summu 60 R. Závdanku 
mu dal 12 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Ďulička, Mikuláš Hlucký SRS.  
   Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Vrabla za grunt svůj 
obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Vrablů 
svrchu psaný prodal podsedek svůj Jírovi Konečnému jinak 
Žiškovi za summu 60 R. Závdanku dal Jíra Konečný 12 R a co 
Jíra Vrablů zaplaceného měl 2 R, ty jemu pouští, platiti má po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení grunthu a povinnosti panské i 
obecní Vácslav Kaláb a Jakub Chytroška S.R.S.N. 
   Letha ut s[upra] za téhož konšela položil Jíra Konečný za 
grunth svůj prvních peněz obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Jíra Konečný za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské  
2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Konečný za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské 3 R. 
 
        Pustý 



 

 

      178 
             f 306b 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka 
na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Janovi 
Blažejovi za summu 70 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení, povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Bělohlávek a Jan Kučera 
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi 
Blažejovým pustila jest ten grunt ut supra synu svému 
Blažejovi Ratiborskému za summu 70 R bez závdanku, placení 
každoročně při posudcích  po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Havel Smolka S.R.S.a ne.R. 
 
   Letha 1688 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho po smrti Blažeje Ratiborského 
pozůstalá vdova po něm nemohouc povinnosti všeliké spravovati, 
aby skrz to nehynuly, prodala jest ten grundt v tej summě, jak 
jej její [manžel] byl ujal, za (Vavřinec Tichý) za 70 zlm. 
Závdanku jí dal při odevzdávce 3 zlm 12 gr, področně platiti 
po 2 zlm. Odevzdán za svobodný a volný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu S.R.S.N. Martin Gajda a Pavel 
Vykročil dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času 
             f 307a 
po smrti Vavřína Tichého pozůstalá cera Maryna po něm provdala 
se za Mikuláše Chládka, pročež nejsouce žádného jiného sirotka 
jí nadepsanej Maryně ten grunt ut supra připadl a jmenovanému 
Mikulášovi Chládkovi zase nomine uxorio připadá. Pročež se 
jemu týž grunt spolu i z těma 3 zlm 12 gr, co neb[ožtík] 
Vavřín Tichý byl vyplatil, připisuje v summě jak nahoře 
prodajnej 70 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
přišel, s tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 22 zlm  
6 gr, a tak má na tomž gruntě zaplaceného 25 zlm 18 gr, 
ostatní, totiž 44 zlm 12 gr, povinen bude platiti každoročně 
po 2 zlm obci městskej strážnickej. Odevzdává se jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Horák a 
Carel Bartoňovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
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             f 307b 
   Letha 1711 dne 4 Feb[ruarii] pokládá peněz posudkových 
Mikuláš Chládek obci městské 1 zlm. 
 
   Letha Páně 1740 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] 
Hendricha Bartelsmanna a spoluradních toho času držitel gruntu 
ut supra Pavel Brož nechtíce a nemohouce ten grundt skrz nemoc 
svú dálejíc opravovati, takový z svej dobrovolnej vůle prodal 
Martinovi Valúchovi za hotových čtyri a dvacet rýnských. 
Kteréžto peníze poněvadž prodavač Pavel Brož k svým rukám 
přijal, pročež nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a 
odevzdává, s placením ostatních 43 zlm 12 groše peněz 
verunkových při posudcích ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Andris Weiner a p[an] Ignatz Pfilip S.R.S.V. a neomylnú. Stalo 
se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 308a 
Přípis Matese Valúcha 
 
   Leta Páně [1]765 dne prvního Martii za burgmistra pana 
Joseph Křižana  a spoluradních toho času předstoupil Martin 
Valúch v domě radním a oznámil, že skrze svou starost jeho 
grunt držeti nemůže, pročeš takový ze své dobré vůle svému 
synovi Matúšovi v summě 70 zlm popouští a sobě přitom vejminku 
v zadní světnici až do své a jeho manželky smrti vyměňuje, 
k tomuš taky chlév pro dvě krávy na své outraty postavit a 
užívat može, item jeden krmík a nad svou svjetničkou hůru pro 
svou potřebu zachovává, kdyby ale spolu porovnat [se] nemohli, 
tak kupec prodavačovi za tu vejminku povinen bude 40 zlr. 
Pročeš se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný s tyma na něm 
podlužnýma verunkovýma penězi 42 zlm 12 gr bílých ročně při 
posudcích po 2 zlm obci mněstské patřící připisuje a 
odevzdává. 
   Svjetkové to za opravu gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské], mněstské p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch 
stran die et a[nn]o ut supra. 
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             f 313a 
35 Grunth Martina Pohanky 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu kněh purgkrechtních nových 
červených v listu 57 ten Martin ut s[upr]a má grunth svůj 
koupenej za 43 R peněz hotových. 
   A tak jej docela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic 
dlužen není.  
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Pohanka prodal podsedek svůj ut s[upr]a Samuelovi Nožičkovi za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel 
Nožička opravíc nětco ten podsedek ut s[upr]a prodal jej 
Janovi Pohankovi za summu 46 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Martin Trn a Jíra Machů S.R.S:A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pohanka 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pohanka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky 
2 R. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pohanka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky  
2 R. 
   Adam bratr jeho pustil jemu na tomto gruntě, což jemu 
náleželo 11 R 17 gr 6 den.                              f 313b 
   Letha 1611 Jan Pohanka skoupil od švagrův svých, nápadníků 
po n[ebožce] Marijaně, což jim nápadu z statku n[ebožtíka] 
Martina Pohanky náleželo, jakž smlouvu ukazuje 26 R.  
   Přeplatil 3 R 17 gr 6 den, ty sobě na vinohradě v Růžené 
sráží. 
   A tak má podsedek za zaplacený. 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Pohanka 
prodal ten grunth Martinovi Vystavilovému za summu 40 R bez 
závdanku, platiti jej má počnouc po 4 letech při posudcích po 
3 R. Z tej summy z těch 40 R upustil a daroval jemu 20 R, 
avšak na ten spůsob, jakož byl Jan povinen Jeho [Mil]osti Pánu 
na zaplacení dluhův obecních míti a chovati volka v půltřetím 
letě, takového volka týž Martin povinen jest opatřiti a 
chovati. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Chabaňa a Jan Šimků S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Vystavil 
položil za gr[unt], kteréž při právě zůstávají 1 R. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času ujmúce Pavel Hlúšek grunt ut 
supra, který jen holé místo od mnoho leth zůstával a skrz ty 
všelijaké pokřiky a běhy rebelantské 
             f 314a 
jeho až posavad připsati sobě nedal, pročež se jemu nyní 
připisuje v summě prodajnej, jak prve byl, ve 40 zlm. Však že 
tenž grunt z holého placu vystavil, aby tím lépeji ten grunt 
opravovati mohl, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 
13 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 26 zlm 20 gr, po vyjití 
lhoty, která se jemu ještě ode dne odezdávky na dvě letha, 
totiž až do letha 1712 inclusive užíti má, bude povinen obci 
městskej při posudcích každoročně po 2 zlm platiti. Odevzdává 
se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Martin Mřenka a Matys Lariš S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1713 dne 3. Augusti vd[ova] Hlúšková nemohúc 
gr[unt] 
             f 314b 
ut s[upra] délejíc držeti a povinnosti zbejvati, prodala jej 
Mikulášovi Majzlíkovi za summu 46 zlm. Závdanku jí dal hned  
6 zlr a co zaplaceného měla skrz porážku, ty jemu také 
pustila, a tak bude mít vyplaceného 19 zlm 10 gr, ostatních  
26 zlm 20 gr platiti bude při držaných posudcích po 2 zlm, 
rešta na něm pozůstávající kupec na sebe přijímá. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Johannes 
Bíteský a p[an] Pfilip Černý, purgmistr toho času S.R.S.V.N. 
 
   Letha Páně 1714 dne 9. April[is] za purgmistra p[ana] Carla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce Marina Majzlíčka grunt ut 
supra za sirotčí peníze koupený, takový z svej dobrovolnej 
vůle prodala Pavlovi Mrlákovi, příchozímu z Korytnej, za 
hotových 9 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení se 
počítají, grunt ale ten se připisuje v hlavní 
             f 315a 
summě za 46 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub 
Hrdlička a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. 
   Contrib[uci] a všelijaké povinnosti teprv od svatého Jiří 
1714 roku Pavel Mrlák platiti povinen bude. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Leta Páně 1743 dne 22. Januarii za ouřadu purgkmistrovského 
ten čas opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času 
Antonín Mrlák před panem purgkmistrem a spoluradních v domě 
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radním stojíce to jest přihlásil, že svůj ut supra grund [ze] 
svej líbeznej a dobrej vůle Jiříkovi Brožovič za 66 zlr jest 
odprodal. Poněvadž ale na tom gruntě posudkové až do toho času 
jsou, prodavač kupujícímu na vyplacení takových posutkových 
peněz 7 zlr odpustil, tak Jiří Brožovič 59 zlr Antonínovi 
Mrlákovi dodati povinen bude. A poněvadž ale [v] 1711 roce na 
tomž gruntě 26 zlm 20 groš[ů] zůstalo, 1714 ale 46 zlm vypsané 
byly, pročež ale [v] 1714 roce o 20 zlm vícej se vypsalo, 
žádné příčiny převedené nebyly, 
             f 315b 
zůstávati bude při tej summě, jak [v] 1711 roce postavena a 
vysvětlena byla, totiž 26 zlm 20 gr, přímouce takové peníze 
těch 29 zlm Antonín Mrlák kupujícího in optima forma juris 
quituje a prázna činí. Pročež Jiříkovi Brožovič takový grunt 
se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravování gruntu a placení všelijakých 
povinností době dožádal pana Pavla Surý a p[ana] Jiříka 
Stanislava radních. 
   Contribuce a co by jiné povinnosti byly, bere na sebe za 
1742 Antonín Mrlák, Jiří Brožovič za tento 1743 rok od  
1. Januarii. 
 
Přípis domu Tomáša Brožoviča 
 
   Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purkmistra p[ana] Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času majíce Jiřík Brožovič grunt ut 
supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový svým dvúm 
bratrom Tomášovi a Pavlovi Brožovičovi proti tomu jim od 
neboš[tíka] otce odporučeným gruntem v jedno sto a dvanásti 
rýnsk[ých] popustil. Kteří dva bratři tento grunt společně 
užívati, naprotiv všechny povinnosti 
             f 316a 
spolu spláceti povinni budú, kdyby ale se srovnati nemohli 
aneb se rozlúčiti chtěli, tak jeden druhýmu polovic tej ceny, 
to jest padesát šest rýnský[ch] zplatí. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt Tomášovi Brožovičovi jakožto staršímu synovi s tou 
nadepsanú clauzulú, i s těma na tom gruntě podlužnýma 26 zl 
mor[avských] 20 gr verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařské] contribuci, 
pak vrchnostensk[ých] a městských povinností p[an] Jozef 
Haisig a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Tomáša Koštúra 
 
   Leta Páně 1762 dne 14. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Brožovič grunt 
ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle 
Tomášovi Koštúrovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal.  
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Vymiňuje ale sobě Tomáš Brožovič svobodné bydlení zkrz čtyri 
roky, kdyby se ale spolu znášet nemohli, Tomáš Koštúr Tomášovi 
Brožovičovi za každý rok 3 zlr položit má. Pročež se 
nadjmenovaný grunt Tomášovi Koštúrovi i s těma na 
             f 316b 
tom gruntě podlužnýma 26 zl mor[avských] 20 grošů verunkovýma 
penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti tak 
císař[sko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Johann 
Weiner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
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             f 321a 
36 Grunth Jíry Nohy 
 
   Letha Páně 1581 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
černých v listu 228 ten Jíra koupil grunth svuoj za 30 R. 
   Má jej zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen nejni.    
 
   Leta 1597 Jíra Noha nahoře psaný prodal podsedek svůj 
Janovi Bašovi v summě 42 R. Závdanku hned při odevzdávce 
položil Jan Baše Jírovi Nohovi 5 R, téhož leta položil Jan 
Baše ročních peněz Martinovi Vítkovému 4 R. A tak ostatek 
doplátceti má při Vánocích od leta [15]98 po 4 R až do 
vyplnění summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Janek Lipovský, Matouš Krušinka, Daniel Hyžů, Jan Vrčovský 
S.R.S.N. 
   Ta summa všechna náležela Jírovi Nohovi a tenž Jíra Noha 
jest ji odvedl k vyzdvižení Martinovi Vítkovému. A on je obci 
předměstské za hotových 7 ½ R prodal. 
  
   Letha 1598 ouřad předměstský prodali grunt výš psaný, 
zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Bašovi, Danielovi Matuškovýmu 
za summu 42 R. Závdanku položil na si[rotky] Jana Baše 8 R, 
ostatek dopláceti má od letha ut s[upr]a po 4 R až do vyplnění 
summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Jan 
Emrichů, Jan Zborovský S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Daniel Matušků za grunt obci předměstské 
4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
             f 321b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Daniel Matoušků za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Daniel 
Matoušků položil za grunt obci předměstské 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Daniel Matoušků za g[runt] obci předměstské za rok 
1601 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Daniel Matoušků za g[runt] obci předměstské 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej 
byl, Janovi Solkovi za summu 20 R. Týž Jan Solga na tom požáru 
nětco ustavějíc, prodal je[j] zase Jakubovi Kopřivnickýmu za 
summu 27 R 15 gr. Závdanku jemu dal 7 R 15 gr, ostatek platiti 
má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za placení i opravu i povinnosti J.M. Páně Blažek 
Kopřivnický, Jíra Ujček S.R.S.N.            
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub 
Kopřivnicský prodal ten podsedek zase Janovi Soulkovi za summu 
30 R. Závdanku dal jemu 11 R, platiti má ročně po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu i placení grunthu, povinnosti 
panské i obecní Jan Pohanka a Jan Kunovský S.R.S.N. 
   Téhož letha za téhož konšela Jan Soulka položil grunthovní 
peníze obci předměstské 2 R. 
  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Solga 
prodal podsedek svůj na Suchém řádku Pavlovi Hodinářovému 
kožišníkovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu Pavel při 
odevzdávce 12 R, platiti má počna při posudku za rok 1616 po  
2 R. 
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jan Tichý a Jan Pohanka S.R.S.N. Stalo se za fojta 
Valenty Krnovského dne s[vatéh]o Víta. 
             f 322a 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Hodinářů položil za grunt obci přesměstské 2 R.  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Hodinářů položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Hodinářů položil za grunt obci předměstské 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1636 za purgkmista Jiříka Prašťka a spoluradních jeho 
s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na 
Strážnici, ten grunt nadepsaný požár prodán jest Vítkovi 
Chmelařovi 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 Mikuláš Zářecký a Jíra Všenovský 
S.R.S.a N. 
   Na tomž gruntě náleží peněz předních obci městské 32 R. 
   Jurovi Koštúrovi na místě manželky své Markyty 18 R. 
   Však společně každoročně bráti mají. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřití Vítka Chmelaře pan purgkmistr a 
páni prodali jsou ten grunth nadepsaný Blažejovi, synu Jana 
Blažejového jinak Ratibořského, za summu 50 R bez závdanku, 
placení počna letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jiřík Přerovský mydlář a Matěj Jurášek 
S.R.S.a N.R. 
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             f 322b 
   Letha Páně 1662 dne 11. Janu[arii] za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho prodal jest ten gr[unt] 
Blažeje Ratiborského Martinovi Ratiborskému za summu 50 R bez 
závdanku, ročně placení po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný]       
a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti 
panské i obecní Jan Tesařů a Petr Khoník S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Martin Ratiborský položil za grunt svůj 1 zlm. 
   Které peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem sobě položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Martina 
Ratiborského zůstanouce grunt ut s[upra] pustý, aby tudy 
povinnosti c[ísařské], panské i obecní nehynuly, prodán jest 
Janovi Bahnovi za 50 zlm. Závdanku dal při odevzdávce 1 zlm, 
placením ročně po 2 zlm. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a jiné povinnosti panské i 
obecní S.R.S.N. Martin Sklenovský a Jura Souček. 
   Platiti jest k obci. 
 
   Letha Páně 1710 dne 18. Decembris za purgmistra pana Karla 
Kaysera 
             f 323a 
a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Jiřík Sochor 
koupený od Jana Bahny za 5 zlr 30 kr, které jen za vystavení 
se počítají, takový až posavad připsaného neměl. Pročež aby 
v městě dobrý pořádek zachován byl, tenž grunt se jemu 
připisuje v summě, jak jej Jan Bahno měl, totiž 50 zlm. Však 
že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu 
přišel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, s tej summy se 
jemu třetí díl, totiž 16 zlm 20 gr alb, za zaplacené vypisují, 
ostatní summu obci městské strážnickej, jestli by žádných 
jiných nápadníků se nevynacházelo, při každých posudcích ročně 
po 2 zlm klásti má. Připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
císařsk[ých], panských a obec[ních] p[an] Jiřík Myška a Martin 
Ostravský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
             f 323b 
    Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho Jiřík Sochor pokládá 
z gruntu svého 1 zlm. 
   Ten přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem. 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Jiřík Sochor pokládá 
z gruntu svého při posudcích 1 zlm, za kterýžto se jemu 
vypisuje 2 zlm. 
   Ty přijal pan purgmistr za příjem. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra, zůstává 30 zlm a 10 gr alb. 
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Přípis domu Jana Stanislava 
 
   Leta Páně 1757 d[ne] 27ho Junii za purkmistra p[ana] 
Christopha Aloisi Mihatsche a spoluradních téhož času prodán 
je pozůstalý grunt ut supra po nebošt[íku] Jiříkovi Sochorovi 
vedle Tomáša Brožoviča z jednej a Jana Svobody druhej strany 
ležící z vůle a vědomím dědicův Janovi Stanislavovi za summu 
jedno sto padesáte rýnsk[ých], kde vd[ova] 
             f 324a 
Sochorka dokavat se z kupcem zrovnávat bude, v tej sednici na 
dvoře proti ročnímu platu 5 zlr přebývati může, kdyby ale se 
srovnati nemohli, tak vd[ova] Sochorka bez všeho ouplatku ven 
se vystěhovati povinna bude. Pročeš se nadjmenovaný grunt 
Janovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný i s těma 
na tom gruntě podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm 10 gr 
alb po 2 zlm k splacení připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských[, pansk[ých] 
i obec[ních] povinností p[an] Joseph Haisig a p[an] Joseph 
Svoboda. Jenž se stalo dne a roku ut supra. 
   Nahoře opsaná koupní summa těch 150 zlr ihned při tomto 
zápisu mezi Sochorovýma dědici rozdělena a vydána jest, a 
sice: 
   vd[ově] Sochorce dáno 30 zlr, 
   Janovi Sochorovi 30 zlr, 
   Josephovi Sochorovi 30 zlr, 
   Anně provdanej Nánechovej 30 zlr, 
   Martinovi Sochorovi 30 zlr, la[tus] 150 zlr. 
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             f 239a 
37 Grunth Havla Cihláře 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 24 ten Havel Tihlář koupil ten grunth 
za 50 R. 
   Na to vyplnil i z závdankem peněz ročních až do letha 
[15]94 39 R, zůstává dopláceti 11 R a zadržel 2 R, ostatek 
platiti má počna letha [15]95 při Vánocích po 4 R. 
   Ta všecka summa náleží obci předměstskej strážnickej. 
   Rukojmě Tobiáš Brázda a Bartoň Bilský S.R.S.A.N. 
    
   Letha [15]94 položil Havel vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních zadržalejch obci předměstské 2 R. 
   Letha 1595 položil Havel Cihlář za grunth peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Letha [15]96 položil Havel Cihlář za grunth peněz 
purgkrechtních obci předměstské 4 R. 
 
   Letha [15]97 ten podsedek prodán Janovi Hemrichovi za summu 
43 R. Závdanku položil při odevzdávce 7 R, platiti má od letha 
[15]98 po 3 R. 
   Z toho závdanku dáno obci ostatních 1 R.             f 239b 
   Rukojmě za placení i jiné povinnosti Jíra Hudec, Matěj 
Hemrich, Matouš Knap S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Jan Emrichů na sirotky n[ebožtíka] Havla 
Cihláře za grunt svůj 3 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Emrichů na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře za g[runt] 
svůj 2 R. 
 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Jan Emrichů 
prodal podsedek svůj Janovi Duškovýmu za summu 43 R. Závdanku 
jemu dal 10 R a jakož týž Jan Emrichů ještě měl na tom gruntě 
zaplaceného 3 R, ty Janovi Duškovýmu pustil, platiti má od  
leta 1600 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně 
Daniel Matoušků, Vítek Dobrodinský S.R.S.N.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan 
Duškových položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Havla 
Cihláře 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Dušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře  
1 ½ R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Dušků 
prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Štěrbovi za summu 43 R. 
Závdanku mu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný 
 Rukojmě Macek Zámečník, Jan Dušků, Martin Bučovský S.R.S.A N. 
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   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 
3 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
Cihláře 3 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového prodán 
požár ut s[upr]a, zuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Štěrbovi, 
Pavlovi Rokyckýmu za summu 25 R bez závdanku a platiti má při 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Samuel Nožička, Václav Huspenina S.R.S.N. 
 
        Pustý 
             f 330a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a Jírovi Stěkasovi za summu 
43 R a ten Jíra Stěkas po nedlúhém čase zase ten požár prodal 
Jírovi Ambrožovýmu za tu summu 43 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 
Staněk Frýdecký, Šimek Závada S.R.S.N. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Ambrů prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Kopřivnickému a po nedlúhém časi 
týž Jan Kopřivnický prodal zase Valentovi Paveldíčkovi za 
summu 49 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 
1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pohanka a Jakub Kopřivnický slíbili R.S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Valenta Paveldický za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valentha 
Paveldický [položil] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
Cihláře 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Paveldický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
z Suché[ho] řádku 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Paveldický pložil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
z Suché[ho] řádku 2 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Paveldický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
z Suchého řádku 2 R. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Valenty Paveldického prodán jest ten podsedek ut s[upr]a 
Janovi Bobkovi bez závdanku za summu 50 R, platiti jej má při 
posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Mathouš Sečkař a Vítek Janule S.R.S.a N. 
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                 f 330b 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po smrti Jana Bobka pozůstalý syn Jura Bobek 
ujal se téhož gruntu ut sup[ra], kterýžto se jemu připisuje, 
jakž jej neb[ožtík] otec jeho ukoupený měl, totiž v 50 R bez 
závdanku, platiti jej má počna letha 1653 při každých Vánocích 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jiřík Praštěk a Matěj Jurášek SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1709 dne 28. Oktobris za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíc ten gr[unt] ut s[upra] 
od mnoha leth pustý  a holý požár, aby obec města se 
rozmnožovati a užitky panské i obecní se zvelebovati mohly, 
puštěn jest Jurovi Kovaříkovi a připsán jest v summě 50 zlm 
bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný, lhoty od contrib[uce] a činžů panských i jiných 
svobod podle patentu J.V.H. excell. milostivé vrchnosti užíti 
má. 
   Rukojmě za stavení a budúcích povinností placení p[an] 
Matys Navrátil a p[an] Pavel Hořák S.R.S.N.R. 
             f 331a 
   Letha Páně 1720 dne 23. Julii za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka ukúpíce Matys Stojánek grunt ut supra za 10 zlr od Jana 
Urbánka v roku 1718 v Augusti, takový až posavad připsati sobě 
nedal. Pročež chtíce jej zase prodati, nyní sobě jej připsati 
dáti musel, kterýžto taky pro pořad purgkrechtní připisuje a 
odevzdává za vlastní, contrib[uci] za rok 1718 prodavač Jan 
Urbánek polovic a Matys Stojánek polovic k placení na sebe 
přijali. D[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] ut supra nechtíce Matys Stojánek na 
gruntě ut supra delej zůstávati, takový (nedopsáno). 
 
   Leta Páně 1745 dne 1. Septembris za purgmistra pana Eliáše 
Grögra a spoluradních toho času majíce Jan Duray od Matyse 
Stojánka ukoupený grundt ut supra a dosavade takový do kněh 
městských připsaný nemajíce, odemřel jej a tenž grundt mocí 
testamentu učiněného zadal manželce svej Rozáře. Kterážto 
nechtíce jej delej držeti a z něho zbývati, nemajíce též tenž 
grundt připsaný, odprodala jej Martinovi Jamnému za 
             f 331b 
summu hotovú čtyricet rýn[ských], kterážto summa toliko se 
čítá za vystavení, ostatních verunkových peněz, totiž 50 zlm, 
každoročně při posudcích po 2 zlm. A pročež nyní se jemu ten 
grundt za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Joseph Haisik RSN die et a[nn]o ut sup[ra]. 
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Přípis domu Jana Svobody 
 
   Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purgkmistra p[ana] Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času majíce Martin Jamný grunt ut 
supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej 
vůle Janovi Svobodovi za summu devadesáte štyri rýnsk[é] 
odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna 
majícím právem 
             f 332a 
i s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] Janovi Svobodovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení cis[ařské] contributi, 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johannes Weiner  
a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne 
a roku ut supra. 
 
Přípis domu Josephovi Urbánkovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne 24. Januarii za burgmistra pana 
Christophora Mihatše a spoluradních toho času majíce Jann 
Svoboda grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, 
takový ze svej dobré vůle Josephovi Urbánkovi jako zeti svému 
zadarmo s tou výminkú odevzdává, že kdyby on Joseph Urbánek 
popustit ale teho gruntu a respective otce ženiného z toho 
domu vykázat mněl, na ten a takový spůsob jemu 40 zlr platiti 
aneb kdyby v jedné světnici plac neměl, svjetničku vystaviti 
povinen bude. Pročeš se jemu nadjmenovaný grunt s tím na něm 
od starodávna majícím právem i spolu na tom domě podlužnýma 
obci obci mněstské verunky 50 zlr 
             f 332b 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravení gruntu a placení c[ísařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] 
Johann Bartelsman und p[an] Johann Weiner. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
 
Přípis Jozefa Stanislava 
 
   Leta Páně 1786 dne 27ho máje za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních jeho toho času majíce Jozef Urbánek grunt 
ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej dobrej vůle 
Jozefovi Stanislavovi za summu tři sta a pěti rejnských jest 
odprodal, kdežto kupec Jozef Stanislav výše psanou summu za 
čtrnácte dní jemu prodavačovi k rukám odevzdati se zavázal. 
Pročež se jemu Jozefovi Stanislavovi nadjmenovaný grunt s tím 
na něm od starodávna majícím právem i spolu na tom domě obci 
městskej podlužnýma verunky p[e]r 50 zlm k obci městskej po  
2 zlm ročně k splacení připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení císařsko královských, 
vrchnostenských a městských povinností pan Johann Tyml a pan 
Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany dne a roku ut supra. 
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             f 337a 
38 Grunth Mikuláše Hrázného 
 
   Letha Páně 1580 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
černých v listu 123 Jan Šustů koupil ten grunth za 34 R. 
   Kderýžto maje docela a zouplna zaplacený potom z nuznej 
potřeby svej prodal obci předměstskej strážnickej na tomž 
gruntě 30 R. 
   Na kteroužto summu Jakub, náměstník téhož Jana Šusta, letha 
[15]85 položil 6 R. 
   Item Jan Šustů zase ten podsedek ujmouce od letha [15]86 i 
z Kunou ženou svou až do letha [15]93 na touž summu vyplnil  
21 R, zůstává obci předměstskej doplniti 3 R. Ty 3 R jsou 
zadržený. 
   Rukojmě Jíra Noha a Bureš Jarošů S.R.S.A.N.        
   Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný za grunth svůj 
ostatních peněz obci předměstské 3 R. 
   A tak grunt svůj zouplna zaplatcený má. 
             f 337b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového našlo se, 
že před 4 lety Jan Příval koupíc tento podsedek od Mikuláše 
Hrázného za summu 50 R, na kterýž jemu závdanku položil 4 R a 
zkoupil od něho 32 R. A tak jest za něj dopláceti zůstává 
placením od letha 1602 po 2 R summy 14 R. Ty peníze náležejí 
Kuně, Mikuláše Hrázného ženě, podle vejminky její na smlouvách 
svadebních. Odevzdán za volný a svobodný. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Bartošků pojmouc sobě vdovu pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi 
Přívalovi prodal tento podsedek ut s[upr]a Janovi Novákovýmu 
za summu 50 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Peklů, Jan Miškéřuo, Jan Bartošků S.R.S.N. 
Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a. 
   Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Nováků za grunt Mikulášovi Hráznýmu 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Nováků za g[runt] Mikulášovi Hrázného ženě 2 R. 
   Zůstává se jí ještě dopláceti 10 R. 
   Babuši Přívalové 34 R, placením po 1 R. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Nováků za g[runt] Babuši Přívalové 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Nováků za g[runt] 3 R. 
   S toho dáno Mikuláše Hrázného ženě 2 R a Babuši Přívalové  
1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Babuše 
Přívalová pustila Janovi Novákovi, což jí z toho gruntu 
náleželo, totiž 10 R 10 gr. 
        Pustý 
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             f 338a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan 
Nováků, manžel Babuše Přívalkové, prodal požár ut s[upr]a 
Jírovi Dětkovskýmu a po nedlouhém čase zase Jíra Dětkovský 
prodal ten požár Martinovi Smolgovi za summu 15 R bez 
závdanku, ostatek platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za 
volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Pavel 
Peklo, Macek Lubinský S.R.S.N. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Smolga za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Martin 
Smolka položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Přívala 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Smolka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Přívala 1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Smolka 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Smolka 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 21 R. 
 
        Pustý 
 
   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 Václavovi Benešovskému za summu 50 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a asvobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Havel Žimojný a Matouš Pavlíčků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Benešovský 
k obci městské položil 1 R. 
 
        Pusté 
             f 338b 
   Letha Páně 1718 d[ne] 19. Novembris za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času Václav Zelený před 
právo a z uctivostí přednesl, kterak v roku 1715 sobě grunt ut 
supra od mnoha leth pustý k stavení zaujal, však ale pro 
nemožnost svú až posavad připsaného neměl. Pročež se mu nyní 
připisuje a odevzdává dle práva purgkrechtního v summě 
verunkovej jak prve 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Svoboda. 
   Polhocení má užít od 1. Julii 1715 na tři letha od 
contrib[uce] a jiných povinností, od panských ale obyčejně 
jako jiný. 
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Přípis Jana Hoštíka 
 
   Leta Páně 1760 dne 5. Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních tohož času nemajíce Václav 
Zahradníček grunt ut supra od Václava Zelenýho ukúpený právně 
připsaný, který grunt jeho syn Jan Zahradníček po otci zdědil, 
             f 339a 
podobně sobě připsati nedal, nyní ale takový grunt z Janem 
Hoštíkem jeho gruntem folio 922 profrajmarčil, kdešto Jan 
Hoštík Janovi Zahradníčkovi třiceti rýns[ých] přidal. Pročeš 
nadepsaný grunt s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] 
verunkových peněz, keré při posudcích po 2 zl mor[avských] 
zpláceti povinen bude, se Janovi Hoštíkovi za jeho vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], panských 
i městských povinností p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Jozef 
Duray. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Cyrila Ostravského  
 
   Leta Páně 1779 dne 29. měsíce máje za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času připadnouce po 
smrti nebošt[íka] Jana Hoštíka grunt ut supra dle právního 
inventáře na Annu, po něm pozůstalou vdovu, nyní za Cyrila 
Ostravského provdatú, takový nedajíce jej na sebe připsati 
odevzdala z čistej vůle svej a z lásky manželskej řečenému 
svému manželovi Cyri- 
             f 339 
lovi Ostravskému tím spůsobem, aby on, jestli by ji Pán Bůh 
dřívej nežli jeho povolati ráčil, pozůstalým sirotkům po 
neb[ožtíku] prvním manželovi Janovi Hoštíkovi respective 
dcerám od ní Anny pocházejícím, totiž Barboře 20 zlr, pak Anně 
20 zlr, spolu tehdy oboum 40 zlr časem svým vyplatil. Odkudž 
když on Cyril Ostravský i těch na gruntě tom pozůstávajících 
50 zlatých moravských k splacení po 2 zlm ročně k obci 
městskej na sebe přijal, týž grunt se jemu často psanému 
Cyrilovi Ostravskému 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 
Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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             f 345a 
39 Grunth Petra Žákovského 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých sirotčích 
červených v listu 66 ujal jest ten podsedek nadepsaný Petr 
v summě 52 R 17 ½ gr. 
   Kderýž jest již na sražení dílu svýho po Kateřině manželce 
svej zouplna zaplatil a tak žádnému za něj nic dlužen nejni.       
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán 
podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po nebožštíku Petru Žákovském, 
Václavovi Křivému za summu 60 R. S toho sobě porazil dílu 
Kateřiny manželky své, což na ni přišlo 18 R 28 gr 4 ½ den, a 
tak zůstává dopláceti dvěma sirot[kům] n[ebožtíka] Petra 
Žákovského 41 R 1 gr 2 ½ den. Na to závdanku položil 7 R, 
ostatek platiti má od letha 1600 po 4 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Martin Komňanský, Marek Drahotoušský.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Václav Křivý na s[irotky[ n[ebožtíka] Petra Žákovského 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Václav Křivý na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Žákovského 2 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Václav Křivý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra 
Žákovského 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčka položil 
Václav Křivý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra 
Žákovského 4 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 2 R 
doplácel. 
        Pustý 
             f 345b 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž pustej od pádu 
zůstával, Jírovi Hlásnýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti 
má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub 
Tesař [ze] Starého města, Tomášek Tesař S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Hlásný 
prodal podsedek svůj Mikulášovi Ryzýmu za summu 38 R. Závdanku 
mu dal 8 R a ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Kladrubský a Jakub Kopřivnický S.R.S. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mikuláš Ryzý 
položil za g[runt] Kateřině, nápadnici po sestře 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Ryzý položil za grunt Kateřině, nápadnici po Kateřině 2 R. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Ryzý položil za grunt svůj Kateřině nápadnici 3 R. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Ryzý položil za gr[unt] Kateřině nápadni[ci] 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán 
jest grunt požár Vavřincovi Kašickýmu za summu 40 R bez 
závdanku, placením po 2 R. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Vítek Biskupský a Jan Bobek S.R.S.a N. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Kašický 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Vávra Kašický 
položil za gr[unt] obci městské 15 gr. 
             f 346a 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Vávra Kašický jsouce již 
věkem sešlý, pustil jest ten podsedek Janovi synu svému v té 
summě, jak jej sám byl ujal ve 40 R. Místo závdanku pouští 
jemu toho 1 ½ R, co na něm vyplatil, ostatek platiti má ročně 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jíra 
Macura a Vávra Zábřezský S.R.S.a N. 
   Platí se k obci. 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1742 dne 15. Septembris Václav Matějka ten grunt 
neb domek jsouce to místo pusté, vystavil a na něm 9 roků 
přebýval, proto přípisu nevzal. 
   Letha Páně 1742 dne 15. Septembris za ouřadu 
purgkmistrovského opatrného pana Antonína Duraye a spolu 
jiných radních Václav Matějka před opatrném ouřadu v plnosti 
radě stojíce ústy svými se přihlásil, že svůj podsedek, kterýž 
on na pustině vystavěl, Jakubovi Pavla Mlýnka synovi za 
padesát rýnský jest odprodal. Majíce v tom podsedku malou 
svědničku, takovou Václav Matějka pro své hoferství a 
přebývání sobě vymiňuje a [ze] své dobré vůle hospodáři jak 
dlouho živ bude, každoročně jeden rýnský dáti přislíbil a 
kdyby Václav Matějka s hospodářem srovnati se [ne]mohl, 
             f 346b 
Jakub Mlejnek Václavovi Matějkovi 10 R za ten vejměnek složiti 
má. Pročež Jakubovi takový podsedek za dědičný a vlastní se 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu, placení povinnosti všelijaké pan Carel 
Dedel a p[an] Václav Košvic. 
   Povinnosti všelijaké od svatého Václava novej držitel 
vybejvati povinen bude, i verunkovú hlavní summu po 
zapl[acení] 1 ½ R ještě 38 zlm 15 gr. 



 

 

      198 
 
Přípis domu Janovi Zahradníkovi po neb[ožtíku] Jakubovi 
Mlýnkovi zděděného domu sub Nro 89 
 
   Poněvač on ale ten zděděný dům právně připsaný neměl a 
takový Jozefovi Sasínovi ze svou cerú Annú, jeho Jozefa Sasína 
manželkú, daroval, pročeš se tuto pro pořadnost práv ad notam 
bere u přítomnosti p[ana] purgmi[stra] Carla Večeře, p[ana] 
Johanesa Wainera a p[ana] Václava Lánského. 
   Stalo se dne 21. Februarii [1]772 roku. 
   Verunkovú summu p[e]r 38 zlm 15 gr po 2 zlm ročně spláceti 
povinen bude. 
             f 347a 
Přípis domu Jozefa Sasína sub Nro 89 
 
   Leta Páně [1]772 dne 21. Februarii za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře  a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního nahoře psaný Jozef Sasín a přednesl, kterak on ze svou 
manželkou Annou od zemřelý ženy otce Jana Zahradníka dům 
ležící na Suchém řádku vedle Jozefa Ambruža zdědil a uctivě 
žádal, aby jemu ten dům právně připsán byl. Na kterúšto žádost 
se jemu Jozefovi Sasínovi avšak s touto vejminkú za jeho 
vlastní [a] volný připisuje a odevzdává, aby jeho ženy otec 
Jan Zahradník i ze svou manželkú Catheřinú v tom domě svobodné 
bydlení spolu s půl humnem až do obúch smrti svobodně užívati 
mohli, kterúžto vejminku on zeť Jozef Sasín spolu spravovati    
a nápomocen býti má, ostatně verunkové peníze 38 zl 
mor[avských] 15 gr alb Jozef Sasín spláceti má po 2 zlm ročně. 
Dálejc 
             f 347b 
kdyby ale on zeť ze svým otcem spolu srovnat [se] v tom domě  
nemohli, tenkráte on zeť Jozef Sasín svému otci 40 zlr 
vyplatiti, on ale otec ze  svou manželkú od toho svobodného 
bydlení odstoupiti se zavazuje tím spůsobem, kdyby Jan 
Zahradník neb vice versa jeho manželka z toho světa zešel a 
ona se provdala, takové svobodné bydlení tratí. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení jak cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i mněst[ských] povinností 
p[an] Johann Wainer a p[an] Vencl Lánský. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 19te Septembris [1]797. Prat. 
   Diese 40 fr sind laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o 
[1]795 folio 110 einverleibten Quittung bezahlt und hier 
gelöschet worden. 
   De sess[ione] 11e April[is] [1]812. Prat. 
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             f 353a 
40 Grunth Jana Peklového 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 32 ten výš psaný Jan má podsedek svuoj za  
40 R koupenej. 
   Na kderýž jest do letha [15]93 z závdankem a penězi 
purgkrechtnínmu vyplnil 19 R 15 gr a ještě od letha [15]94 při 
Vánocích platiti má po 3 R summy 20 R 15 gr. 
   Ty všecky náleží obci předměstskej strážnickej. 
   Rukojmě Martin Solga a Bureš Jarošů S.R.S.N. 
 
   Letha 1594 položil Jan vejš psaný obci předměstské peněz 
purgkrechtních 3 R.  
   Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj obci 
předměstský 3 R. 
   Letha [15]96 položil Jan vejš psaný za grunth obci 
předměstské 3 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Peklo za grunt svůj obci 
předměstské 3 R.  
   Leta 1598 položil Jan Peklo za grunt svůj obci předměstský 
3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Peklo za gr[unt] svůj obci předměstské 2 ½ R. 
             f 353b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Peklo obci předměstské ostatních peněz 3 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového podli 
rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Pekly Anna, zuostalá vdova po 
něm, podsedek ut s[upr]a ujala ve 40 R. S toho sobě srazila 
dílu svého 32 R 20 gr a tak po sražení dílu svého zuostává 
sirotkom dopláceti 7 R 10 gr, placením od letha 1604 po 1 R. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] (neuvedeno). 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila Anna 
Peklová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 1 R. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Anna 
Peklová prodala podsedek požár ut s[upr]a Pavlovi Peklovi za  
6 R 10 gr bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po  
1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Staňků, Bartoň Matějků jinak Peklo S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po 
n[ebožtíku] Pavlovi Peklovi, Filipovi Bartošovýmu za summu  
15 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. 
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Odev[zdán] za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub 
Kučera, Petr Kostka, oba [ze] Starýho města S.R.S.N. 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Adam Krutý 
prodal podsedek svůj Ondrovi Roháčovi za summu 21 R. Závdanku 
mu dal 6 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Ryzý a Jakub Vodislavský S.R.S. 
             f 354a 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Ondra Roháč za g[runt] svůj 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekla 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Ondra Roháč 
položil peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 2 R.  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra 
Roháč položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 
peněz 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Roháč 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly peněz  
2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Roháč 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 2 R. 
 
        Pustý 
 
   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 Martinovi Černému za s[umm]u 50 R bez závdanku, placení 
po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Hradištský, Vávra Kaštický 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně ut s[upr]a za purgkmistra Jiříka Praštka a 
spoluradních jeho po odchodu z gruntův JHM Martina Černého 
jest gr[unt] ut s[upr]a prodán Matoušovi Ryzýmu za summu 50 R 
bez závdanku, placení každoročně při posudcích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a všelijaké povinnosti 
JHM i obecní Jiřík Skočdopole a Jan Smolka S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Matouš Ryzý 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R. 
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             f 354b 
   Letha 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnic[kého] a s[polu] 
r[adních] prodán jest tento podsedek jsouc spuštěný Vávrovi 
Zábřezskýmu za summu 40 R bez závdanku, placením po 3 letech 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jíra 
Machů a Tomáš Hněvovský S.R.S.a N. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1724 dne 24. Novembris za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní Tomáš Kůrka přednášejíce, že jest grunt ut supra celý 
pustý toliko nejaké hliněnice v roku 1722 na jaro zaujal a 
vystavěl s připojenú žádostí, aby jemu grunt ten podle práva 
purgkrechtního do kněh městských připsán byl. Pročež aby obec 
městská se velebila, týž grunt se připisuje a odevzdává jemu 
Tomášovi Kůrkovi za vlastní v summě verunkovej 40 zlm bez 
závdanku, placením ročně obci městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha 
ut supra. 
   Polhocení od contrib[uce] a jiných povinností až do  
31. Decembris roku běžícího 1724 užíti má. 
             f 355a 
Přípis Josephovi Ambruzovi 
 
   Leta Páně 1771 dne 6. April[is] za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupili do domu radního 
Joseph a Martin vlastní bratři a ohlásili, kterak oni ten po 
svým neb[ožtíku] otci Martinovi Ambruzovi na ně připadající 
dům mezi sebú za s[um]mu jedno sto a deset rýnsk[ých] jsú 
vyšacovali. A poněvadž v tom domě pro obúch bydlení malé místo 
se vynachází, pročeš on Martin svému bratrovi Josephovi na ten 
spůsob celý popúšťá, aby víc pravený Joseph svému [bratru] 
Martinovi polovicu tej mezi sebú vyšacovanej summy, totiž  
55 zlr, na Vánoce tohoto běžícího roku vyplatil, však až do 
toho času obadva své bydlení v tom domě míti mají. Pročeš se 
jemu Josephovi Ambruzovi celý za jeho vlastní a volný 
připisuje  a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení jak panských, tak 
městských povinností p[an] Johan Wainer a p[an] Karel Abrman. 
Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran. 
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             f 360a 
41 Grunth Jana Kramáře 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 42 ten vejš psaný Jan Kramář má půl 
podsedku svýho od Jana Solgy za summu 34 R koupenej. 
   Na kderýž jest závdanku témuž Janovi Solgovi položil 4 R a 
ostatek při Vánocích od letha [15]89 platiti má po 3 R. 
   Ty všecky náleží Janovi Solgovi. 
   Na to jest přijal ten Jan do letha [15]94 při Vánocích 16 R 
a tak ještě za letho [15]94 témuž Janovi Solgovi zůstává 
dodati 3 R. 
   A od letha [15]95 při Vánocích má po 3 R pokládati. 
   Rukojmě Jíra Noha a Jan Šustů S.R.S.N.   
 
   Letha [15]94 položil Jan Kramář za grunth svůj Janovi 
Solgovi 3 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Kramář za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Ty přijal Jan Solga. 
   Letha [15]96 položil Jan Kramář za grunth Janovi Solgovi  
3 R. 
             f 360b 
   Leta [15]97 přijato od Jana Kramáře za krunt ty 3 R. 
   Ty jsou vydány Janovi Solgovi.  
   Leta 1598 položil Jan Kramář za grunt svůj Janovi Solgovi 
ostatních 2 R.  
   A tak grunt svůj zaplatil. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Kramář prodal podsedek svůj Stanislavovi Šidlovskýmu za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] Martin Vítkuo, Jíra Curák S.R.S.N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Stanislav Šidlovský za g[runt] lonských i letoších 
peněz Janovi Kramářovi 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Stanislav Šidlovský za g[runt] Janovi Kramářovi 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Manda 
Kramářka majíc tento grunt zaplacenej prodala jej Janovi 
Ratibořskýmu za hotovej 4 R. A tak je[j] má zaplacenej. 
Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Pavel 
Pleva, Jakub Vodislavskej S.R.S.N. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Ratibořský prodal ten podsedek Pavlovi Mrouhalovi za summu 
peněz hotových 12 R. Odvzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Peklo a Jan Marků SRSN. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Mrouhal 
z Radějova majíc gr[unt] ut s[upr]a zaplacený a předtím p[anu] 
Martinovi Jankhovi v 18 R podstavený, prodal jej Ondrovi 
Velinskému bez závdanku za 25 R a platiti jej má počnouc letha 
1633 po 3 R. 
             f 361a 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecních Pavel Mrouhal a Pavel Ocas S.R.S.a N. 
   Na tom gr[untu] náleží: 
   P[anu] Martinovi Janko podle podstávky 16 R 15 gr. 
   Ostatní peníze Pavlovi Mrouhalovi. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Ondra Velinský 
skoupil sám na sobě a gruntě svém ten nápad p[anu] Martinovi 
Jankovi podle podstávky povinný, totiž 16 R 15 gr, za kteréž 
dal p[anu] Martinovi 5 věder vína, v penězích 10 R. A tak 
p[an] Martin Jankho na tom gruntě nic víceji nemá. Ostatní 
peníze bude povinen Ondra Velinský pokládati počnouc a[nno] 
1637. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Ondra Velinský prodal ten grunt ut s[upr]a Jírovi 
Bystřickému za summu 60 R. Závdanku dal jemu 9 R, placení 
každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Hanousek a Ondra Glivický 
SRSaN. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Bystřický, 
jakožto zrádce nad vrchností svou, zradil a nočně ušel pryč, 
toho gruntu se jest zase Ondra Velinský ujal a prodal jej 
Janovi Peterkovi tkadlcovi za summu 60 R. Závdanku dal jemu  
9 R, placení ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Svoboda a Ondra Velinský SRSaN. 
 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Peterka tkadlec 
nebudouc na tom gruntě dosti malý čas pryč utekl, i aby ten 
gr[unt] pustý nezůstával, prodán jest Ondrovi Hájíčkovi za 
summu 60 R bez závdanku, placení každoročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Petr Bartků a Jakub Quinta S.R.S.a N. 
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             f 361b 
   Pamět se tato při tomž gruntě ut s[upr]a činí, komu se za 
něho zaplatiti má aneb kterým peníze na něm náležeti budou: 
   Předních peněz jakožto po zběhlém Pavlovi Mrouhalovi obci 
městské náležeti bude 18 R. 
   Ostatní pak peníze i z vydělanými, jakož byl Ondra 
Velinský, předešlý držitel toho gruntu, ten grunt při prodeji 
zvýšil, kteréž by jemu peníze měly náležeti, tehdy z dobrým 
rozmylem a z lásky takové peníze všeckny daroval jest Janovi, 
synu Jana Malenovskýho, totiž mimo vyzdvižení závdanku od Jíry 
Bystřického 6 R, ještě k dobírání míti bude, když syn Jana 
Malenovského, když se přední peníze k obci vyplní, totiž 42 R. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
po zemřetí Ondry Hájíčka Anna pozůstalá vdova prodala podsedek 
nadepsaného Mikulášovi Mikšanovi za summu 60 R. Za opravu 
gruntu jí dal 4 R, summu pak nadepsanú při každých Vánocích po 
2 R zplacovati. Odevzdán. 
   Rukojmě p[an] Jan Malenovský a Václav Medle SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunth všechen pustý prodán jest Janovi 
Holečkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Martin Mastný a Václav Vytřasil SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
             f 362a 
   Letha Páně 1720 d[ne] 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouc grunt ut supra od 
mnoha leth pustý a jen holé místo, takový z povolením J[ejich] 
Opatrnost pánů vystavěl Václav Svoboda hned v roku 1716 a 
nemajíce jej až posavad připsaného, nyní se mu připisuje a 
odevzdává podle práva purgkrechtního za volný v summě, jak 
prve byl, hlavní 50 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1743 dne 20. Augusti za purgkmistra ten čas pana 
Jozefa Duraye a spoluradních toho času vdova Maryna po 
nebo[žtíku] Václavovi Svobodovi před právem stojíce jest 
přednesla, že svůj grunt ut supra zeti svému Václavovi 
Pavlíkovi za 45 rýnských jest odprodala. Přímouce také tou 
summu těch 45 zlr vdova Maryna, Václavovi Pavlíkovi za vlastní 
a dědičný se připisuje a odevzdává, na tom gruntě jsou 
vejrunkový peníze 50 zlm, po 2 zlm ročně platiti se mají při 
každých posudcích, a takových přijatých peněz se quituje, 
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v tom vdova má mít vejminek svědničku (kterou on Pavlík 
vystavěti má) až do její smrti. 
   Rukojmě opatrování gruntu a placení všelijakých daní jsou 
p[an] Jozef Fojt a p[an] Jozef Heisig. 
             f 362b 
Přípis Juru Pavlíka 
 
   Leta Páně 1769 dne 29ho Majii za času purgmistrvoství 
p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních pozůstanouce dům ut 
supra do Václavovi Pavlíkovi, takovej na dítky své a manželku 
Dorotu tím spůsobem poručil, aby kterejkoliv takovej dům 
zaujme, ostatním jednomu každému po 25 zlr vyplatil. Ten 
jmenovaný dům Jura Pavlík zaujal a takovým spůsobem Cyrilovi 
Pavlíkovi 25 zlr, Kateřině tím podobně 25 zlr a matce 25 zlr, 
spolu 75 zlr splatiti povinen jest a k tomu jmenovaný Jura 
Pavlík matce svej v tomž domě vejminku do její smrti dává, 
Cyrilovi tím podobně obydlí v tom domě tak dlouho bez platu 
povoluje, dokud se on Cyril o nejakej dům neobstará. Odtudž se 
jemu Jurovi Pavlíkovi ten nadjmenovaný dům s placením 
verunkovej summy 50 zlm při posudcích po 2 zlm právně 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Franc Králík. 
Stalo se dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
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             f 366a 
42 Grunth Michala Salaje 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
černých v listu 189 ten vejš psaný Michal Salaj má půl 
podsedku svýho totiž od Václava Trnovského za summu 40 R 
koupeného. 
   A závdanku tému Václavovi položil 8 R. 
   Letha Páně 1584 položil Michal 8 R. 
   Vzal z nich Holomek Žid 2 R. 
   A Šalomounčin zeť Žid na místě Jiříka Suráka 2 R. 
   Letha 1585 Michal Salaj položil 4 R. 
   Holomek vzal 2 R a Šalomoun Žid 2 R. 
   Letha 1586 položil Michal 4 T. 
   Vzal Holomek Žid 2 R a Šalomoun Žid 2 R. 
   Letha [15]89 při Vánocích položil Michal 4 R. 
   Ty vzal Holomek Žid. 
   Letha [15]92 položil Michal Salaj 2 R. 
   Ty vzal Holomek Žid. 
   A tak jest již do téhož letha vyplnil Holomkovi Židu 26 R a 
ještě dopláceti zůstává 14 R. Ty má pokládati od letha [15]93 
při Vánocích po 4 R. 
             f 366b           
   Letha [15]94 položil Michal Salaj za grunth peněz 
purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R. 
   Letha [15]95 položil Michal za grunth svůj peněz ročních 
Holomkovi Židu 2 R. 
   Letha [15]96 položil Michal Salaj za grunth Holomkovi Židu 
2 R. 
   Letha [15]97 položil Michal Salaj za grunt 2 R. 
   Ty přijal Holomek Žid na dluh.  
   Leta 1598 položil Michal Salaj za grunt svůj Holomkovi Židu 
na dluh jeho 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Michal Salaj za grunt svůj Holomkovi Židu na dluh jeho 
ostat[ní] 2 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Michal Salaj 
prodal na tomto podsedku svém pro potřebu svou obci 
předměstské summy 40 R za hotových 12 R, platiti má od letha 
1601 po 3 R a od letha 1605 po 4 R. 
   Rukojmě za to Jan Pocháb, Mikuláš Hrnčíř S.R.S.A.N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Michal Salaj za grunt obci předměstské za rok 1601  
3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Michal Salaj za g[runt] obci předměstské 3 R. 
 
        Pustý 
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             f 367a 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub 
Vodislavský ujal se toho podsedku pustého, netco na něm 
postavil a opravil, prodal jej Jírovi Bastlovi za 31 R. 
Závdanku jemu dal 7 R, platiti má po 2 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti 
panské i obecní Martin Peca a Melichar Bohuslavský S.R.S.N. 
   Letha ut s[upr]a a téhož konšela Jíra Bastl položil za 
g[runt] prvních peněz obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Bastlů položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Bastlů položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Bastlů 
položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
jest prodán gr[unt] ut s[upr]a Vávrovi Hříbkovi za summu 60 R 
bez závdanku, placení každoročně po 2 R. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti JHM i 
obecní Simeon Veselský a Jíra Drahnů SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaným gruntě 
mnoho hospodářův zůstávalo a žádný z nich takového gruntu 
registry sobě zaopatřiti nedal, aby pak k dalšímu spustování 
nepřišel a tudy povinnosti panské i obecní nehynuly, prodán 
jest od ouřadu Pavlovi Černýmu za summu 50 zlm bez závdanku, 
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Martin Ratiborský, Petr Janíčků 
S.R.S.a N. 
       [Pustý] 
             f 367b 
   Letha Páně 1720 d[ne] 20. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od 
mnoha leth pustý a toliko holé místo, takového se zaujal Jakub 
Polešák a vystavíc jej prodal jej Martinovi Hostašovi, Hostaša 
pak nemajíce jej ani jeden ani druhý připsaného, prodal zase 
Václavovi Šejdovi za 8 zlr. Pročež aby v tom řád purgkrechtní 
zachován byl, nyní se připisuje Václavovi Šejdovi za vlastní a 
volný v summě hlavní 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti 
obci městskej ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin 
Tománek a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N. 
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   Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut 
supra Václ[av] Šejda delej držeti, takový z svej dobrovolnej 
vůle prodal Matúšovi Molatovi za hotových 7 zlr a contri[uci], 
která ještě šacovaná není za rok 1725, také kupec k placení na 
sebe přijal. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává ten grunt 
za vlastní, s pla- 
             f 368a 
cením verunkovej summy 50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Horný a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti pbúch stra. 
 
   Leta Páně 1740 dne 14. Maii za purgmistra pana Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš 
Molata nechtíce tohož gruntu již delej držeti, takový hnet 
v roku 1734 odprodal Mikulášovi Vařechovi za hotových čtrnáct 
rýn[ských]. Kterýžto nemajíce až dosavate připsaný, nyní se 
jemu dle řádu pugkrechtního za vlastní a volný připisuje a 
odevzdává. Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Eliáš Gröger a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N. Stalo se dne a 
leta ut supra. 
                 f 368b 
Přípis Jozefa Mlýnka 
 
   Leta Páně [1]766 dne 19. Augusti za purgmistra p[ana] 
Christopha Mihače a spoluradních toho času súce grunt ut supra 
skrz ten pod datum 10. Aug[usti] [1]766 vyšlý oheň spolu 
z jinýma také vyhořený, držitelkyně jeho Anna, pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Mikulášovi Vařechovi nemajíce možnosti jeho 
zase vystaviti, k tomu poněvač dluh od 25 zlr sirodkovi po 
neb[ožtíku] Janovi Pížovi děvčeti přináležející se vynachází, 
s příčin těch nadřečená Anna, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi 
Vařechovi a respective držitelkyně gruntu ut supra, prodala 
takový z vědomostí a povolení synůch svých Martina, Pavla a 
Matyáše, též cery Rozálije provdané za Matúša Kolúcha, za 
hotových 50 zlr Jozefovi Mlýnkovi, však s to vejminkou, aby 
ona prodavačka v tom domě volné a svobodné obydlí v tej 
svjetnice na dvoře až do smrti své míti mohla. Kdyby však ona 
Anna vdova Vařechová buď 
             f 369a 
na kráce neb na dlúze sama dobrovolně s tej vejminky upustiti 
a pryč se odebrati chtěla, tehdy jest povinen a zavázal se 
kupec jí ješče za tu výminku ješče 10 zlr zaplatiti, však 
naproti tomu tenš kupec práva míti nemá podle své libosti ji 
s tej vejminky vypuditi, lež by ona sama dobrovolně chtěla. A 
nadto kupec povinen bude tu výminku její dle potřeby 
popravovati, ano kdyby se (coš Bůh uchovati rač) skrze oheň 
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neb jinú příhodu [k] skazení přišla, povinen býti má kupec 
takovú zase na svůj náklad postaviti, coš taky on Jozef Mlýnek 
zachovati se zavázal. Podle čehoš nyní grundt ten jemu 
Jozefovi Mlýnkovi se připisuje a odevzdává za vlastní a 
dědičný, povinnosti však placení verunků, které na tom domě od 
starodávna sou, totiš 50 zlm, obci mněstské při držání 
posudkův ročně po 2 zlm. 
   Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko[ 
král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] 
Ignatz Košvitz a p]an] Johann Duray. Stalo se dne a roku ut 
supra u přítomnosti pánův Martina a Pavla Vařechů. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause  haftet 39 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 7e Octob[ris] [1]797. Prat. 
             f 369b 
   Ebenfalls haftet ob diesem Hause 60 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerket worden. 
   Se sessione 24te Decembris [1]799. Ignatz Prat, 
Grundbuchführer. 
    Imleichen haftet ob dem Hause 40 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier tertio loco vorgemerket worden. 
   De sess[ione] 9te Decembris 1800. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 61 
einverleibten Quittung sind diese 60 fr bezahlt, folglich hier 
gelöschet werden. 
   De sessione 28te Januer [1]804. Prat. 
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             f 374a 
43 Grunth Jíry Curáka 
 
   Letha Páně 1572 podle zápisu kněh starých purgkrechtních 
černých v listu 140 ten Jíra vejš psaný má podsedek svuoj za 
20 R koupenej. 
   Na kderýž jest vyplnil do letha [15]79 14 R a ještě 
dopláceti zůstává za něj sirot[kům] nebožtíka Jíry Koláře 6 R. 
Ty za ním zadržalé zůstávají. 
   Letha [15]94 přijato od Jíry vejš psaného ostatních peněz 
purgkrechtních za grunth 6 R. 
   A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.      
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po 
n[ebožtíku] Mackovi Lesánkovi, Jírovi Malinovýmu za smmu 25 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 Kopřivnicský, Eliáš Klempíř S.R.S.N. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Řehoř Bitomský 
majíc grunt ut s[upr]a od Davida Mydláře koupený, prodal jej 
Václavovi Drahokoupilovi za summu 32 R. Závdanku dal jemu  
10 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Vodislavský a Martin Smolka S.R.S.N.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Drahokoupil za grunt 2 R. 
   Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova. 
             f 374b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Vácslav 
Drahokoupil položil za g[runt] 2 R. 
   Ty přijala Zuzana, dcera Curákova. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav 
Drahokoupil položl za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav 
Drahokoupil položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Drahokoupil položil za grunt 2 R. 
   Ty přijala Zuzanna ut s[upr]a. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Prašťka a spoluradních jeho 
z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pana pana Františka 
z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten 
nadepsaný požár prodán jest Valentovi Tezbírovi za summu 60 R 
bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Slavkovský a Petr Bartků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
prodal Valek Tezbír podsedek ut s[upr]a Tomášovi Jakubcovému 
za summu 60 R bez závdanku, platiti ho má při každých Vánocích 
po 3 R. Odevzdán. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu Gregor Glivický a Tomáš 
Hořáček SRSaNR. Volky tolikéž podle jiných sousedů dáti 
povinen bude. 
        Pusté 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních jeho pan purgkmistr a spoluradní prodali ten 
grunt všechen pustý 
             f 375a 
Valentovi Ostrovskýmu za summu 40 R bez závdanku, platiti jej 
má počna 1659 při posudcích po 2 R. Oevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravení gruntu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Matěj Vlk a Mikuláš Moštěnský SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1741 [dne] 10. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Dedela a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoho 
let pustý, takový počal stavěti Ondra Vlček a nedostavíce 
takový, odprodal jej Jurovi Přibylovi za šest rýnských, 
kterýžto takový vystavíce sobě připsaný neměl a zas ho 
odprodal Janovi Mlýnkovi za summu čtyricet čtyri rýnské. 
Kterémužto taky, aby řád purgkrechtní zachován byl, nyní za 
vlastní a volný se jemu připisuje a odevzdává u přítomnosti 
obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Eliáš Gröger a p[an] Ignatz Pfilip S.R.s.V.a N. Stalo se dne  
a leta ut supra. 
   NB. Ta nahoře psaná summa, totižto 44 zlr, toliko za 
vystavení se počítá, ostatní ale nahoře psaná summa, totiž  
40 zlm, obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm spláceti se 
má. 
             f 375b 
No 93 
Přípis Jozefovi Stanislavovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
Maryna, po nebo[žtíku] Janovi Mlýnkovi pozůstalá vdova, a 
přednesla, kterak ona svému zeťovi Jozefovi Stanislavovi pro 
svou starost nemohouce takový dům opravovati, jest odevzdala, 
 



 

 

      212 
 
však s tou vejmněnkou, aby ona vdova Maryna v tom domě až do 
své smrti svobodné bydlení mněla. Přitom taky on zeť Joseph 
Stanislav se zavázal, že své matce Maryně krom tej vejmněnky 
svým časem, kdyby spolem porovnat [se] nemohli, 25 zlr, pak 
svým švagrovej Maryně 25 zlr, tím podobně Rosalie 25 zlr při 
jejich dospjelým zrostu vyplatit. Pročeš se jemu Jozefovi 
Stanislavovi spolu s těma obci mněstské podlužnýma verunky 
p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] 
Joseph Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
             f 376a 
Přípis Jana Mlýnka 
 
   Leta Páně 1785 dne 25ho února za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Stanislav grunt ut 
supra sobě připsaný a odevzdaný, takový s Janem Mlýnkem za 
grunt v Starém městě Nro purgkrechtní knihy zápisu 100 folio 
1187 ver. pag. přefrejmačil a jemu Janovi Mlýnkovi hotovej 
summy třicet rejnských přidal. K tomu když on Jan Mlýnek taky 
summu verunkovú 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně při tom gruntě na sebe přejal, on Jozef 
Stanislav ale na gruntě tomto zjištěnú splátku a výminku na 
grunt v Starém městě folio 1187 versa pagina et fol[io] 1188 
připsaný přenesl, přítomný grunt se jemu Janovi Mlýnkovi za 
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem 
podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan 
Karel Večeřa S.R.S.V.a neomylnú u přítomnosti obojí strany. 
 
Přípis Matěja Příkaského 
 
   Leta Páně 1785 dne 10. měsíce Septembra za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní Jan Mlýnek, držitel gruntu ut supra, a tu před Jich 
Opatrnost pány přednesl, že on týž svůj grunt pořadně připsaný 
mající a vůlí a vědomostí manžel- 
             f 376b 
ky svej Doroty, též při zápisi tomto přítomných Matějovi 
Příkaskému z čistej dobrej vůle svej za summu tři sta čtyricet 
rýnských jest odprodal, však s tou výminkú, aby on prodavač 
Jan Mlýnek v světnice při tom gruntě se vynacházející spolu 
s manželkú svou nynější do smrti svej a manželky, pozůstanouce 
ona vdovú, přebývati, v komoře kupce a respective budoucího 
hospodáře jednu bečku na obilí, ve sklepě stižené své vlastní 
víno, ve chlévě jednu krávu a jedno ušípané sobě držeti právo  
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měl. Proto taky Matějovi Příkaskému kupcovi jedno sto rýnských 
kupní summy bez všeho interessu v dluhu zanechává a on 
Příkaský takové jemu dřívej klásti povinen býti nemá, až po 
smrti jednoho neb druhého, totiž Jana Mlýnka a manželky 
Doroty, však z těch 100 zlr má dítkám od ní Doroty 
pocházejícím 30 zlr, které jí manželce tanquam bonum 
paraphernale patří, napřed jíti. Přitom poněvadž kupec summu 
verunkových peněz 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně obci městskej povinných na sebe přejal, 
grunt ut supra se jemu Matějovi Příkaskému ze vším od 
starodávna majícím právem za vlastní, volný a dědičný dle řádu 
purgkrechtního 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. 
   Vejminku opravovat prodavač povinen býti má, tak jak se sám 
i s manželkú zavázal. 
             f 377a 
   Vermög ausgestellten und im Buche über die einverleibten 
Quittung de a[nn]o [1]795 folio 4 p.v. ingroßirten Quittung 
von 22ten März [1]797 et concluso 24ten März [1]797 sind auf 
den Kaustenfilling und respective Rest p[e]r 100 fr achtzig 
Gulden Rch baar bezahlt worden, welche nicht hier intabuliert 
werden. 
   Sig[num] Straßnitz 24ten März [1]797. 
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             f 382a 
44 Grunth Jakuba Rouska 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních 
červených v listu 53 Jakub vejš psaný koupil ten podsedek za 
summu 70 R. 
   Na to vyplnil i s závdankem do letha 1593 literátům 
strážnickým 24 R, ostatek zůstává od letha [15]94 při Vánocích 
pánuom literátům dopláceti 46 R. Ty pokládati má po 5 R. 
   Rukojmě Jíra Stojapilů, Vaněk Ostroský, Vaněk Staníčků 
S.R.S.A.N.     
    Letha [15]94 položil Jakub Rousek za grunth svůj peněz 
peněz purgkrechtních literátům strážnickým 4 R. 
 
   Letha 1595 ten nahoře psaný Jakub umřel, spravedlnost jeho 
a grunth nahoře psaný prodán Kateřině, manželce jeho po něm 
zůstalé, za summu 70 R. 
   Na to sobě díl svůj, což jí náleželo, porazila 24 R a letha 
[15]95 položila závdanku literátům 5 R. 
   A tak ještě dopláceti zůstává od letha 1596 pořadně po 5 R. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské nahoře psaní 
rukojmě slíbili. 
             f 382b 
   Z tej napřed psané summy náleží literátům peněz 37 R. 
   A sirotku Jakuba Rouska na posledních penězích 4 R.  
   Letha [15]96 položil Jan Cihlář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních literátům 5 R. 
 
   Téhož letha [15]96 prodán ten podsedek napřed psaný od Jana 
Cihláře Štěpánovi Pekaři za summu, jakž prvotnej koupen byl  
70 R. Závdanku položil Janovi Cihláři hned při odevzdávce 5 R 
a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po  
5 R až do vyplnění summy svrchu psané. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš 
Tesař, Vítek Mydlář S.R.S.N. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Literátům náleží ještě 32 R. 
   A s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Rouska 33 R. 
   A Jan Cihlář bude míti na posledních penězích též 1 R, ten 
j[es]t vyzdvihl. 
   Leta [15]97 položil Štěpán Pekař p[ánům] literátům za 
podsedek 5 R.  
   Leta 1598 položil Štěpán Pekař literátům za podsedek svůj, 
které při[jal] Jan Krs 5 R. 
 
   Téhož leta Štěpán Pekař prodal vejš psaný podsedek 
Mikuolášovi Špačkovi hrnčíři Žatecskýmu za 70 R. Závdankuo 
jemu dal hned při odevzdávce 6 R, ostatek dopláceti má při 
Vánocích od leta [15]99 po 5 R až do vyplnění summy. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Hrnčíř, Tobiáš Zedníků S.R.S.N. 
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             f 383a 
   Tohož leta ]15]98 Mikuoláš Špaček hrnčíř skoupil od Štěpána 
Pekaře což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 9 R, za 
hotovejch 2 R 7 ½ gr. A tak on na tom podsedku nic nemá. Stalo 
se u přítomnosti obou stran. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt literátům strážnickým 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Mikuláš Špaček za grunt literátům strážnickým, které 
přijal Jan Ranový 5 R.  
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Mikuláš Špaček literátom za grunt 5 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Mikuláš Špaček 
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Vejvodovi za summu 70 R. 
Závdanku o posudku položiti má 5 R, ostatek platiti od letha 
1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Emanuel Nedolevek a Blažek Pekař S.R.S.N. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] 
Martinovi Vejvodovi, Matějovi Prušanskýmu za summu 25 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Koláček a Stanislav Šidlovský S.R.S.A N. 
             f 383b 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali týž podsedek, z kteréhož Macek Prušanský 
ušel, Janovi Kunovskýmu za summu 25 R. Závdanku dal 3 R, 
platiti ho má počna letha ut sup[ra] po 2 R. Odezdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Noha a Jan Žabka S.R.S.a N.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jan Kunovský za g[runt] literátů[m] stráž[nickým] 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Kunovský za gr[unt] literátům stráž[nickým] 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Kunovský za gr[unt] literátům 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Kunovský za g[runt] literátům 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan Kunovský 
položil za g[runt] literátům 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Kunovský položil za grunt p[ánům] literátům 2 R. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Kunovský položil za grunt p[ánům] literátům 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kunovský 
položil za gr[unt] p[ánům] literátům 2 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy prodán jest ten 
požár Mikulášovi Adamovýmu za 20 R bez závdanku, platiti jej 
má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní 
Mikuláš Zářecký a Pavel Čech S.R.S.N. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Adamů 
zemřel a po sobě zanechal Margety manželky, ku kterejž se Jan 
Tkadlců přiženil. A tak jemu ten gr[unt] jest odevzdán za 
volný a svobodný. Act[um] ut s[upr]a. 
             f 384a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Tkadlců prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Petrovi Bartkovému za summu 40 R, 
Závdanku dal Janovi Tkadlcovi 7 R, placení ročně po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Všenovský a Martin Vystavil S.R.S.a N. 
   Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráze Petr Bartků položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz za 3 letha 6 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
 
   Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních Petr 
Bartků prodal svůj grundt Matějovi Neřádovi za s[umm]u 40 zlm. 
Závdanku 6 zlm, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti JHM i 
obecní Jakub Čepela a Bartoň Jalubský S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 21. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra 
jistý příchozí Slezák bez opovědi ouřadu na nětco málo, takový 
prodal prodal Cašparovi Jure za 4 zlr 30 kr a Cašpar Jure 
nedadúc jej sobě připsati, prodal zase Janovi Múčkovi za  
11 zlr 12 kr. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává za 
vlastní, placením hlavní summy 40 zlm ročně při posudcích po  
2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní u přítomnosti obúch 
stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
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             f 384b 
   Letha Páně 1722 dne 9. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraya předstoupil před právo Jan Múčka vyznávajíce, 
že jest [ze] svej dobrovolnej vůle prodal grunt ut supra 
Jiříkovi Moravcovi za hotových 9 ½ zlr v verunkovej summě, jak 
jej sám měl 40 zlm, pročež aby mu do rejster purgkrechtních 
odevzdán byl, za to žádal. Kterýžto se jemu připisuje a 
odevzdává za vlastní, placení verunkovej summy ročně při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran 
   Polhocení na tom domě stojí ještě až do roku 1720 
inclusive. 
 
Přípis Sarcandra Moravce 
 
   Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
napřed psaný Sarcander Moravec a uctivě žádal, aby jemu ten po 
             f 385a 
svým neboščíku otci Jiříkovi Moravcovi na něj erbovně 
napadajcí dům na Suchém řádku vedle vdovy Mlýnkové ležící 
právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Sarcandrovi 
Moravcovi i s těma na něm od starodávna obci mněstské 
podlužnýma verunky p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm obci 
mněstské patřícími se za jeho vlastní a volný připisuje a 
odevzdává. 
    Svjedkové toho pan Fratz Gatty a p[an] Ignatz Košvitz za 
opravování grntu a placení cís[ařsko] král[ovské] 
vrch[nostenské] a mněstské povinnosti. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Martina Fialy 
 
   Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra pana Karl 
Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Sarcander Moravec a ohlásil, kterak on to při svém sobě právně 
připsaném domě se vynacházející pusté místo Martinovi Fialovi 
za summu 24 zlr 30 kr odprodal. Pročeš se jemu Martinovi 
Fialovi 
             f 385b 
to prázné neb pusté místo k vystavení na své outraty za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává, však jak on Sarcander 
Moravec, tak taky Martina Fiala polovicu sousedské i hoferské 
povinnosti platiti a vojáka chovati povinen bude. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] 
králov[ské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Frantz 
Gatty a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
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Přípis domu Jana Stanislava 
 
   Leta Páně 1775 dne 18ho měsíce dubna za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních toho času majíce Sarcander 
Moravec grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, 
takový z čistej vůle svej odprodal jest výš jmenovanému Janovi 
Stanislav za summu čtyricet rýnských, a sice na dva termíny 
k složení, polovicu p[e]r 20 zlr hned a polovicu druhú p[e]r 
20 zlr při Všech svatých tohoto 1775 roku. S tím obmezením 
poněvadž Martin Fiala od toho gruntu jeden kus pustého místa 
odkúpil a zastavil, aby vždy právo míti mohl a měl jeho 
Martina Fialu buď kdyby on Fiala jemu to své obydlí prodat 
chtěl s tím, co by jiný dával, splatiti anebo podle uznání 
práva vedle prošacování složíc jemu Martinovi Fialovi takovou 
naznanú summu na sebe potáhnuti, tím více sice jim slušněji 
jest, aby purgrechtní gruntové z všelikých vzláštních příčin a 
vzlášzně k přetržení těch častokráte při takových 
společnostech povstávajících rozepří, zlostí, svád a uražení 
             f 386a 
Boha nedvojené, ale v svej bytnosti a starodávních mezách 
v jednotě pozůstávaly. S tím tehdy opáčený grunt i s těma na 
něm vjezícíma verunkovýma penězi k splacení ročně po 2 zlm  
40 zlm obci městskej patřícíma se jemu Janovi Stanislavovi za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. Ostatně pokud 
Martin Fiala v tej k tomuto gruntu patřící světnice bydleti 
bude, držiteli gruntu v povinnostech dle svého vlastního 
podzvolení nápomocen býti má. 
   Svědkové strany opravy gruntu a vybývání všelikých 
povinností pan Ignác Košvic a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Stanislava 
 
   Leta Páně 1779 dne 19ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jan 
Stanislav chromý grunt ut supra pořadně ukúpený a sobě za 
vlastní odevzdaný, od kteréhožto gruntu jeden kus místa 
pustého Martin Fiala k obydlí svému v roce [1]771 dle mezi 
tehdejším držitelem gruntu Sarkandrem Moravcem učiněnej smlúvy 
zakúpil, takový grunt společně i s tím Fialovým obydlím vejš 
jmenovaný Martin Stanislav nyní s obojí stránkú, a sice 
s Janem Stanislavem na summu 120 zlr a s Martinem Failú na 
90 zlr, spolu tehdy na 210 zlr dokonale a tím spůsobem 
domluvil a pořadně za vlastní ukúpil, že on Martin Stanislav 
jemu Janovi Stanislavovi ihned osum- 
             f 386b 
desát rýnských na hotově odpočítati a ostatních pak čtyriceti 
rýnských jemu v světnice na dvoře svobodné bydlení až do jeho 
i manželky smrti popříti povinen býti má. Kdyby ale on Jan 
Stanislav dřívej nežli manželka jeho se pominul a ona znovu se 
provdala, tehdy táž výminka přestati, následovně ona jinam 
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vytáhnuti by musela, aniž on Martin Stanislav z těch 40 zlr jí 
nic to nejmenšího vyplatiti přidržán nebude. Co se pak tej 
Martinovi Fialovi vyplatiti se mající kupní summy p[e]r 
devadesát rýnských dotýče, tu summu on kupec Martin Stanislav 
podle příležitosti jemu Martinovi Fialovi vydati vůlu si 
zanechává, dotudt ale mezitím v svém místečku přebývati mocti 
bude. Podle toho tehdy tento celý grunt se jemu Martinovi 
Stanislavovi i s těma na gruntě tom ještě vězícíma 40 zl 
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej 
k placení přítomným zápisem purgrechtně za jeho vlastní, volný 
a dědičný odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Parabičini  a 
pan Joseph Horný S.R.S.V.a N. 
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             f 392a 
45 Grunth Michala Boršickýho jinak Žebráka 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 28 nadepsaný Michal má podsedek svůj svůj za 
31 R koupenej. 
   Na kderýž jest vyplnil i z závdankem do letha [15]93 11 R a 
tak ještě za týž podsedek svuoj dopláceti zůstává 20 R. Na to 
jest zadržel do letha 1594 8 R. 
   Z toho náleží osobám níže psaným toto: 
   Item Danielovi, synu nebožtíka Jíry Sedláka 9 R. 
   Item Jakubovi bratru jeho 11 R. Ty má pokládati od letha 
[15]95 při Vánocích po 2 R. 
   Rukojmě má při posudku zastaviti.     
 
   Letha [15]94 položil Michal Boršický za podsedek svůj na 
zadržalé peníze 2 R. 
   Letha [15]95 položil Michal Žebrák za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty všeckny dva zlatý sou vydány Danielovi na díl jeho. 
             f 392b 
   Letha [15]96 Michal Žebrák prodal grunth svůj na Suchém 
řátku Jírovi Trdlovi za 31 R bez závdanku, kteréž platiti má 
od letha [15]96 při Vánocích po 2 R. 
   Rukojmě Jan Mazač, Jakub Potah jinak Kuběj S.R.S.N. 
   Téhož letha [15]96 položil Jíra Trdlo za grunth Danielovi 
Sedlákovi 2 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Trdlo za grunt Danielovi Sedlákovi 
2 R. 
  
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán 
grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Trdlovi, Jakubovi 
Sedláčkovýmu za summu 31 R. Závdanku dal 5 R, z toho vzal 
Daniel n[ebožtíka] Jíry Sedláka ostatní 1 R a Jakub Pařízek, 
nápadník Jíry Trdly, 1 R. A tak Daniel a Jíra Trdlo na tom 
podsedku nic nemají. Ostatek platiti má od leta 1600 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Michal Oravský, Martyš Hlava, Daniel Sedláček S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jíry Sedláka 11 R, Michalovi Boršický[mu] 15 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jakub Sedláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 
2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Sedláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 
1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jakub Sedláček za grunt 2 R. 
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   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 1 R 15 gr 
ostatních a na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Boršického jinak 
Žebráka dáno 15 gr. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Sedláček za g[runt] 2 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka Michala Boršického 2 R. 
Zůstává jim ještě od letha 1605 13 R. 
             f 393a    
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jakub 
Sedláček prodal požár Jírovi Morkovskýmu za summu 31 R. Z toho 
jemu pustil Jakub, což zaplaceného měl 18 R, zuostával ještě 
za něj doplácet Jírovi Kovářovi 13 R. Ty jest od něho Jíra 
Morkovský za 2 R koupil, kteréžto 2 R má jemu položiti o 
Vánocích příštích letha 1610. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Hřivánek, Jakub Sedláček S.R.S.A.N. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Morkovský posledních peněz 2 R. 
   Ty přijal Jíra Kovář. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Morkovský 
prodal podsedek svůj Janovi Zúfalému za summu 30 R. Závdanku 
jemu dal 20 R, platiti má od letha 1613 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za něj Tomášek Tesař a Jan Zámečník S.R.S.a N. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Zúfalý prodal 
podsedek svůj Jírovi Škrabalovi za summu 40 R. Závdanku mu dal 
13 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Radějovský, Jindra Valač S.R.S. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Škrabal za g[runt] 3 R. 
   Ty přijal Jíra Morkovský vydělaný. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Škrabal 
položil za gr[unt], ty přijal Jíra Morkovský 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Škrabal položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R.  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Škrabal položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Škrabal 
položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R. 
 
        Pustý 
             f 393b 
   Letha 1639 dne 3. Martii za purgkmistra Martina Mráze a 
spoluradních jeho ten grunt ut s[upr]a požár z povolením J.M. 
vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, S[va]té římské 
říše hraběte na Strážnici, prodán jest Mikulášovi Hoštíkovi za 
summu 70 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vítek Chmelař a Martin Vystavil 
S.R.S.a N. Act[um] ut s[upr]a. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunt ut supra na větším díle spustovaný 
prodán jest od p[ana] purgkmistra a pánův Ondrovi Juráškovi za 
summu 50 R bez závdanku, placení počna letha 1658 při 
posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Tesařů SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních po zemřetí neboštíka Ondry Skazila, 
který nadepsaného gruntu sobě odevzdaného neměl, jsouc na 
větším díle spuštěný prodán jest od p[ana] purgkmistra a pánův 
Pavlovi Fijalovi za summu 50 R bez závdanku, placením ročně po 
2 R. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Petr Janíčků, Jan Volný SRSpaN. 
             f 394a 
   Letha Páně 1716 dne 4o Februarii za purgkmistra p[ana] 
Philipfa Černýho a spoluradních téhož času pozůstavše vdova po 
nebo[žtíku] Janu Polešákovi, který ten grunt pustý ut supra 
zaujal, však sobě připsaný neměl, ta nadepsaná vdova nemohouce 
tenž grunt k dokonale celému vystavení přivésti aniž 
z takového všelijaké povinnosti zbejvati, téhož jest prodala 
z dobrovolné vůle Martinovi Hostašovi, příchozímu z Oujezda 
k panství lipenskému přináležejícího, za hotových 6 zlr 30 kr, 
kteréžto peníze tejž vdově za závdanek se počítají aneb 
vystavení. Prodčež tehdy tenž naddotčený grunt z placením 
summy poctivé obci 50 zlm se připisuje a odevzdává za volný a 
svobodný. Z kteréžto summy se jemu Martinovi Hostašovi, aby 
tím lépej hospodařiti mohl a ten grunt zvelebiti, 3. díl 
passiruje, totiž 16 zlm 15 gr, ostatní pak 33 zlm 15 gr bude 
povinen on kupitel gruntu poctivé obci každoročně po 2 zlm 
zpláceti. 
   Rukojmě a opravu gruntu a placení všelijakejch povinností 
postavil pana Johannesa Hlubotského a p[ana] Jana Stavinošky 
R.N.V. Stalo se dne a letha ut supra. 
   NB. Polhocení se assigniruje od 1712 roku inclusive 
v panských povinnostech do 6 leth a v císař[ských] do 3 leth. 
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             f 394b 
Přípis domu Martina Kristoňa 
 
   Leta Páně 1759 dne 1ho Junii za purkmistra pana Gottfrida 
Mayera a spoluradních téhož času pozůstalý grunt ut supra po 
neboš[tíku] Tomášovi Vidničovi, který sobě připsán neměl, pro 
velký dluhy jest právně prodán a takový licitando Martin 
Kristoň za summu osudesáte tři rýns[kých] 45 kr obdržel, kterú 
summu na hotově ihned složil. Pročeš se nadepsaný grunt 
Martinovi Kristoňovi s těma na něm podlužnýma 33 zl 
mor[avských] 15 gr verunkovýma penězi, které obci po 2 zl 
mor[avských] každoročně skládati povinen bude, za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak 
král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Petr Grunner. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 395a 
Přípis domu Jozefa Šrámka 
 
   Leta Páně 1759 dne 11ho Augusti za purgmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času dostanúce Martin 
Kristoň od svej ženy otca Jana Šrámka grunt ve 200 zlr 
postúpený, tak tento ut supra mající svému švakrovi Jozefovi 
Šrámkovi za summu devadesáte pěti rýnsk[ých] odprodal. Pročeš 
se nadjmenovaný grunt z těma na něm podlužnýma 32 zl 
mor[avských] 15 gr alb verunkovýma penězi obci městskej 
patřícíma Jozefovi Šrámkovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských a městských p[an] Christoph 
Aloi[s] Mihatsch a p[an] Jozef Duray. Stalo se u přítomnosti 
obojí stran dne a roku ut supra. 
             f 395b 
Přípis Jana Sklenovského sub Nro 96 
 
   Leta Páně [1]771 dne 30. Junii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila po neb[ožtíku] 
Jozefovi [Šrámkovi] pozůstalá vdova Cateřina a oznámila, kerak 
ona nahoře psanému Janovi Sklenovskému svou polovicu domu od 
strany Václava Ratiborského a Martina Fialy jakošto svému 
nastávajícímu zeťovi odevzdává. Pročeš se jemu spolu s těma 
obci měst[ské] podlužnýma verunky p[e]r 23 zlm 25 gr alb za 
jeho vlastní připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] 
Frantz Králík a p[an] Joseph Horný. Sig[num] die et a[nn]o ut 
supra. 
   Pro memoria notandum. 
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             f 396a 
   Však tento dům se právně šacuje za jedno sto rýnských, 
z kteréšto summy on zeť Jan Sklenovský svej matce Kateřině, po 
Jozefovi Šrámkovi pozůstalej vdově, kdyby spolem porovnat [se] 
nemohli, 10 zlr vyplatit povinen bude, jakoš taky její syn 
Jozef Šrámek 10 zlr svým časem povinen bude. Pak on Jan 
Sklenovský svému švagrovi při zrostu dospělém platiti 40 zlr 
povinen bude, matka ale Cateřina až do svej smrti v tom domě 
svobodné bydlení až do svej smrti míti má. Act[um] die et anno 
ut supra. 
   Předstojící zápis na Jana Sklenáka nic platný není. 
 
Přípis Jozefa Šrámka, pozůstalého syna po nebošt[íku] Jozefovi 
Šrámkovi 
 
   Leta Páně 1779 dne 11. Decembris za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce neb[ožtík] Jozef 
Šrámek grunt ut supra od Martina Kristoňa pořadně ukoupený a 
připsaný, takový po smrti jeho dle právně vzdělaného inventáře 
a podílův vystavených na syna Jozefa Šrámka dědičně jest 
připadl. Však povinen bude on Jozef Šrámek matce svej Kateřině 
z toho do- 
             f 396b 
mu 52 zlr 53 kr splatiti, mezitím ale kdyby ona matka u téhož 
syna svého až do smrti setrvala a zemřela, v pádu tom 
opáčených 52 zlr 53 kr jemu Josephovi Šrámkovi, který však 
pohřeb vybaviti povinen bude, vlastně pozůstati má, takže 
žádnému z nich nic vydati povinen nebude. I poněvadž taky 
přitom on Jozef Šrámek ty na gruntě tom pozůstávající 
verunkové peníze p[e]r 33 zl mor[avských] 15 gr alb k splacení 
po 2 zlm ročně na sebe přejímá, týž grunt se jemu Jozefovi 
Šrámkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan 
Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Ambruž 
 
   Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Šrámek 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný, vlastní a svobodný, 
takový z čistej vůle svej s vědomostí i povolení matky 
Kateřiny, která dle předešlého zápisu na gruntě tom za 
živobytí svého 52 zlr 53 kr k pohledávání má, jenž po její 
smrti jestli by u syna Jozefa setrvala, jemu synovi přináležet 
mají, odevzdal Martinovi Ambruž 
             f 397a 
za summu jedno sto devadesát sedum rýnských a 30 kr. Na 
kterúžto summu kupní od prodavač ihned při smlúvě devadesát 
sedum rýnských a 30 kr k rukám svým dokonale jest přijal, a 
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tak za kup jemu ještě 100 zlr k pohledávání míti bude, a sice 
ze strany vdovy Kateřiny Šrámkovej 52 zlr 53 kr a ze svej 
strany ostatní 47 zlr 7 kr. Naprotiv kterémužto dluhu těch  
100 zlr prodavač Jozef Šrámek ze svú familiú i s matkú v tom 
domě, a sice v jednej světnice, kterú kupec a spoluhospodář na 
svůj náklad i s komůrkú a chévečkem pro jednu krávu vystaviti 
se zavazuje a prodavač k tomu toliko kamna a pár krovů dáti 
povinen býti má, svobodné bydlení sobě vymezuje, a sice až do 
smrti jednoho neb druhého, to jest buď kupce neb prodavače 
smrti. Přitom když kupec taky peníze verunkovské p[e]r 33 zl 
mor[avských] po 2 zlm ročně obci městskej k splacení na sebe 
přejal, grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se 
jemu Martinovi Ambruž za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
povinností p[an] Jozef Horný a p[an Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 200 fr Stadt Straßnitzer 
Waisenamtgelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 16. Febr[uarii] [1]796. Prat. 
   Ut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 46 sind 
diese 200 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sessione 15. Martii 1802. Prat. 
             f 397b 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol[io] 93 
einverleibten Quittung sind diese 100 fr dem Joseph Schramek 
schuldige 100 fr bezahlt, folglich dieses primer forieren 
Wahrsicherort gelöscher werden. 
   De sess[ione] 10te Feb[ruarii] [1]810. Prat. 
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             f 402a 
46 Grunth Vaňka Slaníčkového 
 
   Ten vejš psaný Vaněk  má grunth svůj zaplacenej, za kderejž 
žádnému nic dlužen nejni. 
         
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Vaněk 
Slaníček prodal požár svůj Matějovi Louckýmu za summu 14 R. 
Závdanku jemu dal 1 R a platiti má od letha 1609 až do letha 
1611 po 1 R a od téhož letha bude povinen platiti po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Zámušel a Mathouš Bzenecký SRSAN. 
   Téhož letha a za před[ního] konšela ut s[upr]a položil 
Matěj Loucký za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj 
Loucský za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Matěj Loucský za g[runt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj 
Loucký za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Matěj Loucký 
prodal gr[unt] Janovi Solgovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 
7 R, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Punčochář a Pavel Pekla SRSN. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Solga za g[runt] Vaňkovi Slaníčkovi 2 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Vaňkovi Slaníčkovi předních 
peněz 7 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 1 R  
22 ½ gr. A tak tu Vaněk Slaníčkovský nic více nemá. 
             f 402b 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Solga 
za g[runt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan Solga 
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Ondry Bílského za summu 
30 R. Závdanku jemu dal 9 R, platiti má po 2 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i 
obecní Macek Janků a Jakub Kučera SRSN. 
   Letha ut s[upr]a za téhož konšela Martin Ondry Bílského 
položil za gunth obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Ondry Bílského položil obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Ondry Bílského položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ondry 
Bílského položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
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   Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Solgovi peněz 12 R, ty 
jest prodal obci předměstské za hotových 2 R 15 gr. A tak Jan 
Solga nic více nemá. 
   Na to jest obec přijala ty 2 R ut su[pra] od Martina ut 
s[upr]a za rok 1618, ostatek se darujú. 
 
        Pusté 
 
Přípis domu Jury Vaščíka  
 
   Leta Páně 1763 dne 17. Februarii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpila vdova Anna po 
neb[ožtíku] Janovi Pavlíkovi před počestný ouřad a přednesla,  
že by ona tenž grunt, který po svém neb[ožtíku] manželovi 
zdědila a takový ani manžel její připsaný nemněl, poněvadž 
pustý byl, pak od něho vystavený jest, že Jurovi Vaščíkovi ze 
svej dobrej vůle za summu 150 zlr popúšťá na ten spůsob, aby 
kupec hotových peněz 
             f 403a 
jedno sto rýnských položil a ostatních 50 zlr sobě za výminku 
zanechává. A vymiňuje sobě svobodné bydlení aš do smrti 
v zadní setnici, k tomu aby mohla prodavačka jednu krávu 
z hospodářem svobodně chovati mohla. Kdyby ale se spolu 
srovnati nemohli, takových 50 zlr povinen bude kupec prodavčce 
vrátit, kdyby ale u něho ve výmince zemřela, tak těch 50 zlr 
kupec podržeti má, kdyby ale v tomž chlévě z hospodářem tu 
krávu míti nemohla, tak povinen bude kupec chlév na své 
outraty postaviti. Pročež nadjmenovaný krunt s tím na něm od 
starodávna majícím právem Jurovi Vaščíkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, vrchnostenských i městských pan Petr Gruner a pan 
Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojích stran a Václava 
Pavlíka dne a roku ut supra. 
             f 403b 
Přípis domu Václava Ratiborského sub Nro 97 
 
   Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jura 
Vaščík a ohlásil, kterak on Václavovi Ratiborskému svůj sobě 
právně připsaný majícíc dům za summu 100 zlr odprodal. Pročeš 
se jemu Václavovi Ratiborskému za jeho vlastní [a] volný, však 
s tou výminkou připisuje a odevzdává, aby kupec prodavači 
svobodné bydlení na štyri roky pořad zběhlé propučiti zavázán 
byl. 
   Svědkové toho za opravu gruntu, pak cís[ařské], 
vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Petr Gruner a 
p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
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Přípis Tomáša Tománka 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a 
nezrušitedlný kup a prodej mezi Václavem Ratiborským jakožto 
prodavačem stranú jednú, pak Tomášem Tománkem jakožto kupcem 
stranú druhú v příčině skrze prvního poslednímu prodaného 
domu, a to takto: 
             f 404a 
   Předně prodává Václav Ratiborský od sebe, dědiců a potomků 
svých jeden na Suchém řádku do Bednářskej ulice se počítající 
z jednej strany podle Martina Ambruža a Martina Baňaře 
z druhej strany stojící, ze vším tím, co buď v zemi upevněné 
neb hřebíkem přiraženo se při něm vynachází, i s tou k tomuž 
domu patřící zelničkú na Trávníkoch podle Pavla Paravičina a 
Martina Lipy ležící, Thomášovi Tománkovi za summu kupní dvě 
sta rýnských. 
   Za druhé prodavač oznamuje, že on od tohož Tomáše Tománka 
kupce jedno sto rýnských na hotovosti přijal, ostatních jedno 
sto rýnských ale za ním Tomášem Tománkem z tej příčiny, jak 
dlúho on Václav Ratiborský neb manželka jeho Kateřina živa 
bude, zanechává, aby oni oba až do smrti v tom domě bez 
všelikého ouplatku, jedině proti interessu z těch 100 zlr 
vynášejícímu, svobodně bydleti mohli. Dálejc taky zavázal se 
   Za třetí kupec Tomáš Tománek jemu Václavovi Ratiborskému 
pro dvě krávy chlév neb maštal vystavit, polovičně outraty i 
prácú napomáhati a to stavení, které Václav Ratiborský užívati 
bude, v čas neštěstí ohně má skrze Tománka zase vystaveno a 
skrze Ratiborského toliko okrýváno býti. Konečně a 
   Za čtvrté ve vůli svobodnej pozůstati má Václavovi 
Ratiborskému, aby on s těma u Tomáša Tománka pozůstávajícíma 
100 zlr kšaftovati mohl. 
   S tím tehdy za páté on Vác[lav] Ratiborský  u přítomnosti 
svědků Jana Šmídy a Tomáše Surého povolení dává, by grunt neb 
dům tento 
             f 404b 
jemu Tomášovi Tománkovi v těch 200 zlr na předstojící spůsob 
právně připsán a odevzdán byl. Což tímto zápisem se taky 
vykonává a řečený grunt u přítomnosti jmenovaných svědkův za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Na zámku Strážnici dne 20ho měsíce listopadu roku 1787. 
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             f 408a 
47 Grunth Vaňka Ostrovského 
 
   Letha Páně 1580 podle zápisu knih starých sirotčích bílejch 
v listu 340 Václav vejš psaný má ten grunth svuoj, kterýž se 
jemu dostal po Alžbětě, ženě jeho a dceři nebožtíka Jíry 
Nováka, na díle jejím v summě 70 R. 
   A již jej zouplna a docela zaplacenej, za kderejž žádnému 
nic dlužen nejni. 
     
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby podle rozdílu 
statku pozůstalého po n[ebožtíku] Vaňkovi Ostrovským Kateřina, 
pozuostalá vdova po něm, podsedek ut s[upr]a v díle svém 
přijala v summě 70 R. A tak jej zaplacený má. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Stalo se ut s[upr]a. 
    
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a po Kateřině ut 
s[upr]a zůstalej Václavovi Slavíkovi za summu 40 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Večeře, Václav Ořešanský a Martin Trn  
S.R.S.A N. 
 
   Václav Slavík prodal požár Mikulášovi Mokrýmu, na nějž 
položil Václavovi Slavíkovi závdanku 4 R. Zase jej prodal 
Mathoušovi Bzeneckýmu, tak jakž jej byl sám koupil, za summu 
44 R. Závdanku položil Mathouš Bzenecký témuž Mikulášovi 4 R, 
ostatek platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Alexandr Smolinský, Jan Uhlířů S.R.S.A N. 
             f 408b 
   Z toho podsedku náleží přední peníze Dorotě, samému sirotku 
neb[ožtíka] Vaňka Ostrovského, po Kateřině mateři její, totiž 
40 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Bzenecký za podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka 
Ostrovského 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mathouš Bzenecký za pod[sedek] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka 
Ostrovského za letho 1610 2 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Bzenecký za pod[sedek] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka 
Ostrovského 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mathouš 
Bzenecký za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského 
2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Bzenecký za g[runt] na s[irotka] ut s[upr]a 2 R. 
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mathouš 
Bzenecký položil za g[runt] ut s[upr]a 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Bzenecký [položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka 
Ostrovského 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Bzenecký [položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka 
Ostrov[ského] (neuvedeno). 
 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Martinovi Nevšovskému za 60 R bez závdanku, 
placení po vyjtí 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 Šenovský a Jura Spěvák SRSN. 
   Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
položil Martin Pšovský(!) za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
             f 409a 
   Letha 1646 za purgkmstra Jana Slováčka Martin Pšovský 
odvedl vína do sklepu panského na contributi, kteráž se 
skládala pro anticipando, 2 vědra vína, peníze se porazily. 
 
       [Pustý] 
 
Přípis Tomáše Baňařa 
 
   Letha Páně 1755 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času majíce Pavel 
Šebesta grunt ut supra vedle Jana Pavlíka z jednej a Jozefa 
Fijaly druhej strany ležící, takový ze svej dobrej vůle 
Tomášovi Baňařovi z tou mezi němi učiněnú domluvú za 
sedumdesáte rýnsk[ých] odprodal, aby kupec pro prodavače a 
jeho manželku jednu sednicu k svobodnému bydlení aš do jejich 
smrti z hliněnic vystavil, vnitřní pak potřebný věci jako 
kamna a okna prodavač na své outraty šafovati bude. A kdyby se 
hospodář s prodavačem srovnati neměl a příčina na hospodářovi 
se najíti mněla, tak hospodář povinen bude prodavačovi za tou 
výminku a svobodné bydlení padesáte rýnsk[ých] složit, jestli 
ale prodavač by ze svej dobrej vůle vytáhnuti mněl, tak kupec 
aneb hospodář prodavačovi jen deset rýnsk[ých] složí. Pročeš 
nadjmenovaný grunt dle mezi němi učiněnej a zde opsanej 
domluvy se Tomášovi Baňařovi ze vším od 
             f 409b 
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi, pak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Jozef Haisig a 
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Janovi Baňařovi  
 
   Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za pusrgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jan Baňař [se] svou matkou a ohlásil, kterak on ten po svým 
neb[ožtíku] otci Tomášovi Baňařovi pozůstalý dům na sebe 
potahuje v summě za 50 zlr. S kteréšto summy předně matce své 
Anně svobodné bydlení až do její smrti popříti a 10 zlr 
vyplatiti povinen bude, tím spůsobem bratrovi Martinovi  
10 zlr, Petrovi 10 zlr, sestře Anči 10 zlr. Pročeš se jemu za 
jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho a opravu gruntu a placení vrch[nostenské] i 
měst[ské] povinnosti p[an] Ventzl Lánský a p[an] Frantz 
Králík. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Nota. Poněvadž opáčení dědici jiným spůsobem, jak dálejc 
přípis ukazuje, spořádáni byli, pročež přípis nadstojící se 
zase cassiruje a neplatný činí. 
             f 410a 
Přípis Martina Baňařa 
 
   Leta Páně 1778 dne 16. měsíce září za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Tomáše Baňařa pozůstalá vdova Anna grunt ut supra, 
poněvadž syn její Jan po neb[ožtíku] Josephovi Kudlíkovi 
pozůstalú vdovu sobě za manželku pojal a k ní na grunt do 
Starého města se odtahl, následovně grunt tento bez hospodáře 
opuštěn byl, dálejc opravovati a z něho všeliké povinnosti 
vybejvati si netrúfala, anobrž počestnost radu městskou o 
právní rozdělení pozůstalosti nebošt[íka] manžele jejího 
uctivě žádala, kteréžto taky pořadně popsané a na podíly rovno 
rozvrženo bylo. Přitom grunt ut supra  Martinovi Baňařovi 
synovi za summu jedno sto deset rýnských se přinechal a bude 
on Martin Baňař povinen po srásce podílu svého vdově 
respective matce svej Anně 34 zlr 24 kr 3 ½ den, pak do 
kláštera p[ánů] P[atrů] Piaristů zde v Strážnici 10 zlr a 
sirotčích Bartelsmanovských peněz 28 zlr, spolu 72 zlr 24 kr  
3 ½ den vyplatiti povinen. S tím tehdy grunt tento i s těma na 
něm dle předešlých zápisů ještě pozůstávajícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 50 zl moravských obci městskej po 2 zl 
mor[avských] ročně k placení se jemu Martinovi Baňařovi za 
vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan 
Jan Ježík S.R.S.V.a neomylnú. 
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             f 414 
48 Grunth Macha Vítkového 
 
   Byl koupen podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 36 za 40 R. 
   Kderejž již zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen 
nezůstává. 
 
   Letha 1597 za předního konšela Jana Drabíka Mach Vítků 
prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Nohovi za summu 37 R, ty 
peníze Jíra Noha odvedl Martinovi Vítkovému na gruntě 36 
Daniele Matuškového. Komu ty peníze náleží, zápisem při tom 
gruntě se spravíš. Odevzdán za volný a svobodný. 
   A tak Jíra Noha má ten grunt zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Noha 
prodal podsedek svůj Staňkovi Frýdeckýmu za summu 30 R. 
Závdanku dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Ujčík, Jan Hřivnák S.R.S.A N. 
   Jakož Jírovi Nohovi na tomto podsedku náleželo ještě 28 R, 
ty peníze za dluh svuoj odvedl panu Janovi Skřičkovské[mu]. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Stanislav Frýdecký za gr[unt] dvoje peníze po 3 R – 6 R. 
   Ty přijal pan Jan Skřičkovský na dluh svůj. 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Stanislav Frýdecký na dluh p[anu] Skřičkov[skému] za gr[unt]  
2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Stanislav Frýdecký na dluh p[anu] Janovi Skřičkovskýmu za 
g[runt] 3 R. 
             f 414b 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Stanislav Frýdecký na dluh p[ana] Jana Skřičkovskýho 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav 
Frýdecký na dluh p[ana] Jana Skřičkovskýho 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav 
Frýdecký na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského za 
g[runt] svůj peněz 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Stanislav 
Frýdecký položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] 
Jana Skřičkovského 3 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav 
Frýdecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav 
Frýdecký položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičko[vského] 2 R. 
   A tak ten grunt zouplna zaplatil. 
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   Letha svrchu psaného Stanislav Frýdecký prodal ten grunt 
svůj, kterýž měl zaplacený, Matoušovi Ostarkovi za 40 R. 
Závdanku dal jemu při odevzávce 8 R, platiti má ročně po 2 R. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Staněk Frýdecký a Mikuláš Maneků SRSN.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Ostarek položil za gr[unt] Stanislavovi Frýdecký[mu] 2 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1641 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních 
prodán týž grunt Jírovi Juráškovi za s[umm]u 40 R bez závdanku 
placení ročně začna od 1644 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a jiné všelijaké 
povinnosti jak J.H.M., tak i obci Martin Pšovský a Melichar 
Pavlíků S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Jíra Jurášek 
položil k obci městské 15 gr. 
 
        Pusté 
 
   Hlavní summa se budúcímu držiteli upúští. 
             f 415a 
Přípis Jozefa Fijaly jednýho pustého gruntu 
 
   Letha Páně 1755 dne 17. Martii za purkmistra pana 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času jest počestná 
rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Pavla Šebesty 
z jednej a brány Skalickej druhej strany ležící osum a půl 
sahy zpředu šíři a šest sahů až po vale zdýlky Jozefovi 
Fijalovi k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím doložením, 
aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal pro 
vojenskýho vojáka vystavil, kdežto einquartirování vojákův od 
prvního Janua[rii] 1757 roku snášeti, pak contribuci od 1ho 
Novem[bris] 1757 platiti, jinší ale městský a panský 
povinnosti od 1ho Janua[rii] 1758 roku splácet povinen a 
zavázán bude. Pročeš se Jozefovi Fijalovi nadjmenovaný grunt 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jozefa Stojana 
 
   Leta Páně 1762 d[ne] 7. Augusti za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času stala se dobrovolná domluva a 
handl mezi Jozefem Stojanem a Jozefem Fijalú, Jozef Fijala 
popustil grunt tento Jozefovi Stojanovi za jeho folio 814 
ležící v Starém městě a přídavku jemu dal na hotově 45 zlr 
beze všeckého přinucení. 
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             f 415b 
Pročež nadjmenovaný grunt Jozefovi Stojanovi s tím na něm od 
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný 
[se] připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, vrchnostenských a městských pan Anton Karásek a 
p[an] Christof Mihatsch. Stalo se u přítomnosti obojích stran 
d[ne] a roku ut supra. 
 
Přípis domu Jury Solaříka 
 
   Leta Páně 1763 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času majíce Jozef Stojan grunt ut 
supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle 
Jurovi Solaříkovi za summu sto šest rýnských odprodal, 
vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení do s[vatého] 
Jana tohoto 1763 roku. Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi 
Solaříkovi 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] Christopf 
Mihatsch a p[an] Jan Weiner. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
             f 416a 
Přípis Martinovi Pidlichovi koupeného domu od Jury Solaříka 
sub Nro 99 
 
   Dnes nížej psaného dne a roku za purgmistra pana Carla 
Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Martin Pidlich a ohlásil, kterak on dům na Suchém 
řádku vedle Josepha Polešáka ležící za summu 71 zlr odkoupil, 
přitom uctivě žádal, aby jemu ten dům právně připsán byl. Na 
kterúšto žádost se jemu Martinovi Pidlichovi za jeho vlastní a 
volný připisuje a odevzdává, však prodavačovi Jurovi 
Solaříkovi vejměnku na jeden rok popřáti povinen bude. 
   Svjedkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Králík. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 420a 
49 Grunth Jíry Hyžovského 
 
   Letha Páně 1591 ten Jíra vejš psaný má podsedek svůj podle 
zápisu knih starých sirotčích červených v listu 16 za 22 R 
koupenej. 
   Na kderýž jest do letha [15]93 položil 2 R a za letho 
[15]94 zadržel obci předměstskej strážnickej 2 R. 
   A ostatek mimo ty zadržalé 18 R ty má platiti obci 
předměstskej strážnickej od letha 1595 při Vánocích pořadně po 
2 R. 
   Rukojmě Jíra Curák a Mikoláš Duchků S.R.S.A.N.   
 
   Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 2 R. 
   Letha [15]95 položil Jíra Hyžuo za grunth obci předměstské 
2 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Hyžů obci předměstské 1 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Hyžů za grunt obci předměstské 
peněz 1 R.  
   Leta 1598 položil Jíra Hyžů za grunt svůj obci předměstskej 
1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
             f 420b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil 
Jíra Hyžů za grunt svůj obci předměstské 1 R. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a den památky 
svatého Petra a Pavla jakož Jíra Hyža dlužen byl Sorl Židovce 
7 R, nemajíc jich jí na ten čas odkud zaplatiti, učinil 
smlouvu z tou Židovkou před Danielem Mazánkem, fojtem 
předměstským, že jí má dáti za těch 7 R anebo vyplniti 14 R 
při každých Vánocích po 2 R platiti. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Hyže 
prodal na tomto podsedku pro potřebu svou obci předměstské 
summy 10 R za hotových 2 R, platiti má od letha 1601 po 2 R. 
   Pod tímž rukojemstvím ut s[upr]a. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Tobiáš 
Strejčků, fojt předměstský, prodal podsedek ut s[upr]a zůstalý 
po n[ebožtíku] Jírovi Hyžovi, nebo pustý byl, Janovi, synu 
Filipa Ostravského za summu 22 R. Závdanku dal 1 R, ten přijal 
fojt ut s[upr]a za dluh n[ebožtíka] Jíry Hyže, ostatek platiti 
má od letha ut s[upr]a při Vínocích po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukoj[mě] Filip Ostravský, Tobiáš Zedníčků S.R.S.N.  
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Jan Ostravský za grunt obci předměstské 2 R. 
 
 
 
 



 

 

      236 
 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Ostravský 
prodal podsedek svůj Mikulášovi Hudskému za summu 21 R. 
Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má po 2 R od letha ut 
s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Slezák, Alexandr Smolínský S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a  položil obci 
předměstské 2 R. 
        Pustý 
             f 421a 
Přípis Jozefa Polešáka jednýho pustého gruntu 
 
   Leta Páně 1755 dne 19ho Martii za purkmistra pana 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času jest počestná 
rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Jozefa Fijaly 
z jednej a brány Skalickej druhej strany ležící deset a půl 
sahy šířú zpředu a šest sahů od Jozefa Fijaly aš po vale 
zdýlky, pak od brány Skalickej tři sahy zdýlky Jozefovi 
Polešákovi k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím 
doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal 
pro vojenskýho koňa vystavil, kdežto einquartirování vojákův 
od prvního Janua[rii] 1757 roku snášeti, pak contribuci od 1ho 
Novem[bris] 1757 roku platiti, jinší ale městské a panské 
povinnosti od 1ho Janua[rii] 1758 roku splácet povinen a 
zavázán bude. Pročeš se Jozefovi Polešákovi nadjmenovaný grunt 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Stalo se na rathazi města Strážnice dne a roku ut supra. 
   Hlavní summa verunkových peněz se upúští. 
 
Přípis Jury Polešáka 
 
   Leta Páně 1788 dne 8ho měsíce února když Jozef Polešák 
držitel gruntu zemřel, pozůstalost jeho od ouřadu sirotčího se 
zapsala a přitom taky i podíly vedle šacovní summy vyhodily, 
kdežto na jeden každý podíl 
             f 421b 
osumdesát jeden rýnský 5 kr 3 2/4 den připadlo, vedle tohož 
inventáře a právních rozdílů, jehožto datum jest 8ho 
Febru[arii] přítomného roku, přijal tehdy grunt tento Jura 
Polešák, pozůstalý vlastní syn po řečeném Jozefovi Polešákovi, 
v ceně šacovní za jedno sto a třicet rýnských. Z kteréhožto 
gruntu (poněvadž ještě nějaké jiné polní grunty z toho 
inventáře podosáhl) 81 zlr 12 kr 2 2/4 den, a sice sirotkům po 
bratrovi jeho Martinovi, jmenovitě Tomášovi Polešákovi a 
Kateřině Polešáčce 71 zlr 23 kr 3 2/4 den, Anně Polešáčce 
sestře svej provdatej za Martina Pížu 5 zlr 3 2/4 den a Rozáře 
Koštúrovej 4 zlr 47 kr 3 2/4 den splatiti povinen jest. Což 
když on Jura Polešák vyplnit se dobrovolně zavázal a všechni 
dědici i matka nadjmenovaných sirotkův s tím rozdělením 
dokonale spokojeni jsou, nadstojící grunt neb dům se jemu  
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Jurovi Polešákovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu 
gruntovního připisuje a odevzdává u přítomnosti Martina Píže. 
   Na zámku Strážnici dne a roku vejš psaného. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 75 fr der Stadt 
Straßnitzer Waisenkasse gehörig, welche hier 1mo loco 
versicheret werden. 
   Straßnitz den 30. Julii [1]796. Svoboda, Kanzelist. 
   Vermög im Schuldenbuche de a[nn]o [1]804 folio 358 haftet 
50 fr Stadt Straßnitzer Commungelder secundo loco vorgemerkt. 
   Straßnitz am 4ten Maii [1]816. Prat. 
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             f 424a 
[Ulice Potměchvaty jinak Petrovská za Skalickou bránou] 
 
50 Grunth Jíry Vracovského 
 
   Ten Jíra Vracovskej má ten grunth svůj po nebožce Anně, 
sestře svej ženy, jejížto muž se byl oběsil, zaplacenej. 
   Za kderejž žádnému nic dlužen nejni. 
 
        Pusté 
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             f 425a 
51 Grunth Ondry Bílovského 
 
   Ten Ondra Bílovský má grunt svuoj vnově nákladem svým 
vystavenej, zaplacenej a zádnému nezávadnej. 
   
   Letha 1595 ten grunth nahoře psaný prodán po ne[božtíku] 
Ondrovi Bílovském Martinovi Bučovskému za summu 30 R. Závdanku 
položil při odevzdávce 4 R a ostatek platiti má od letha 
[15]96 pořadně při Vánocích po 3 R. Ta spravedlnost i ten 
závdanek náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Bílovského. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Martin Vítků, Jan Zelenka S.R.S.N. 
 
   Leta [15]97 koupil Jan Holešovský podsedek nahoře psaný od 
fojta a starších, z kteréhož  Martin Bučovský ušel, za summu 
30 R. Závdanku položil Jan Holešovský 2 R a ostatek platiti má 
od leta [15]97 po 2 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Holešovský za podsedek 2 R. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu i po[vinnosti]  
pan[ské] Štěpán Pekař, Jan Barveník S.R.S.N. 
  
   Leta 1598 Martin Bučovský zase grunt vejš psanej po smrti 
Jana Holešovského v tej summě a na to placení ut s[urp]a ujal. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura 
Bílovský, Jan Stařický, Jíra Vracovský S.R.S.N. 
             f 425b  
   Téhož leta [15]98 Martin Bučovský položil za grunt svůj 
s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Bílovského 2 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Bučovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Bílovského 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Martin Bučovský na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bílovského 2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Bučovský na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bílovského 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Martin Bučovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Bílovského 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Martin Bučovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Bílovského 2 R. 
        Pusté 
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             f 427a 
52 Grunth Jana Manekova  
 
   Ten nadepsaný Jan Maneků má grunth svůj vnově nákladem svým 
vystavený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán 
podsedek ut s[upr]a, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Manekovým, 
Janovi Mazačovi za summu 30 R. Závdanku dal 4 R, platiti má od 
leta [15]99 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Václav Zelenků, Pavel Rokytský S.R.S.N. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek, zůstalý po n[ebožtíku] 
Janovi Mazačovi, Matějovi Chorynskýmu za summu 30 R. Závdanku 
položil 3 R, ty přijal David Holomků strejc za dluh téhož 
Mazače, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Matouš Poláček, Jan Barvaldský S.R.S.a N. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Matěj Chorynský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Manekového 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj 
Chorynský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Manekového 
2 R. 
        Pustý 
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             f 429a 
53 Grunth Mikuláše Duchkova 
 
   Letha Páně 1594 ten nadepsaný Mikuláš Duchků podle zápisu 
knih starejch sirot[čích] červených v listu 105 ujal podsedek 
svuoj po Kateřině, zůstalej vdově po nebožtíkovi Vaňkovi 
Manekovu, totiž ženě svej, v sumě ve 40 R. 
   Na to jest dílu Kateřiny manželky svej 15 R srazil a tak 
ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 R, 
totiž summy 25 R. 
   Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž 
gruntu náležitých Jíra Curák, Jíra Hyžů, Staněk Plešťanskej 
S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Mikoláš Duchků ua grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]95 položil Mikuláš za grunth peněz purgkrechtních 
2 R. 
   Letha [15]96 položil Mikuláš za grunth peněz purgkrechtních 
s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R. 
   Leta [15]97 položil Mikoláš za grunt peněz purgkrechtních 
s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R. 
   Leta 1598 položil Mikuoláš za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R. Act[um] za předního konšela Jana 
Drabíka. 
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   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuláš Duchků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 
2 R. 
 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Duchků 
prodal podsedek svůj Mikulášovi Vizovskému kováři za summu  
46 R. Závdanku jemu dal 2 R, platiti má od leta 1600 po 2 R 
s[iotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka až do vyplnění 13 R. 
   Mikulášovi Duchkovému náleží na tom gruntě, což na něm 
zaplatil mimo vzetí závd[anku] 31 R, platiti se jemu mají 
takto: po vyzdvižení těch 13 R s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka 
Maneka též po 2 R, až by Mikuláš Duchků 16 R vyzdvihl a potom 
po 3 R, až se jemu 15 R posledních peněz vyplní. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu s povinnosti Jeho 
M[ilosti] Páně Matěj Kukla, Pavel Rokytský S.R.S.N. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Mikuláš 
Vizovský prodal podsedek ut s[upr]a Matoušovi Poláčkovi za 
summu 46 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Žebráček, Matěj Choryně S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Poláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Manekového 1 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Mathouš Poláček prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Konečnýmu 
za summu 46 R. A týž Václav Konečný zase týž podsedek prodal 
Martinovi Sklenářovi za touž summu 46 R bez závdanku, platiti 
má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Konečný, Jíra Zámušelý S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka předních peněz 12 R, 
placení po 2 R. 
   Mikulášovi Duchkovýmu 32 R. 
   Mikulášovi Vizovskýmu 1 R. 
   Matoušovi Poláčkovi 1 R. 
 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Martin 
Sklenář prodal podsedek svůj Petrovi Karvinskýmu za summu  
46 R. V závdanku položil ročních peněz na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vaňka Manekového 2 R, 
             f 430a 
ostatek platiti má od letha 1605 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Bolecký, Šimek Děrecký S.R.S.N. 
 
        Pustý 
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             f 433a 
54 Grunth Jana Zelenky 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 19 ten nadepsaný Jan Zelenka koupil 
grunth svuoj od Pavla Vachka za summu 40 R. 
   Na to jest závdanku vyplnil 6 R a tak ještě od letha [15]94 
dopláceti zůstává summy 34 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jan Hanáček a Jan Mazač S.R.S.N. 
   
   Letha [15]94 položil Jan Zelenka dvojích peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   A tak ještě ostatek od letha [15]95 po 4 R vyplniti bude 
povinen. 
   Těch 8 R přijal Pavel Vachků. 
   Letha [15]95 položil Jan Zelenka za grunth peněz 
purgkrechtních Pavlovi Vachkovému 4 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Zelenka za grunth Pavlovi 
Vachkovému za grunth 4 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Zelenka za grunt 4 R. 
   Ty přijal Pavel Vachků. 
   Téhož leta [15]97 odvedl Pavel Vachků Janovi Zelenkovi na 
posledních penězích, které jemu z lásky pustil 4 R. 
             f 433b  
   Letha 1598 položil Jan Zelenka za grunt svůj Pavlovi 
Vachkovýmu 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Zelenka za grunt svůj Pavlovi Vachkovýmu 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Zelenka 
položil ostatních peněz Pavlovi Vachkovému 2 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Zelenka prodal podsedek ut s[upr]a Kateřině Kotleně za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1602 
při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Matouš Poláček, Adam Střelecký S.R.S.N. Stalo se 
u přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Zelenka ten 
podsedek ut s[upr]a od Kateřiny Kotleny zase přijal a prodal 
jej Šimkovi Divockýmu za summu 38 R. Závdanku dal témuž Janovi 
Zelenkovi 3 R za peníze zasezelý, ostatek platiti má pd letha 
ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě David Labra, Vávra Šumický S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz Thobiášovi 
Strejčkovýmu 13 R. 
   Janovi Zelenkovi 19 R. 
   Kateřině Kotleně 3 R.  
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Šimek 
Divocký za g[runt] Tobiášovi Strejčko[vému] 3 R. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Vašek Zelenka 
prodal ten požár Pavlovi Jakubovému za 20 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1617 ročně po 2 R. 
   Rukojmě Jan Pecina a Jindra Kopytlantský S.R.S.N. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Jakubů položil za grunt peněz ročních 2 R. 
 
   Leta svrchu psaného Pavel Jakubů prodal ten podsedek svůj 
Jakubovi Zárubovi Bolehradnicskému za summu 25 R. Závdanku dal 
Jakub Záruba 5 R, pokládati má po 2 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Mrouhal a Jura Hlásných S.R.S.N. 
 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a 
starší prodali ten podsedek, z kteréhož Jakub Záruba preč 
ušel, Valentovi Vážanskému za summu 25 R. Závdanku dal jemu 
při odevzdávce 6 R a platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za 
volný a asvobodný. 
   Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních 
Pavel Hemrichů a Pavel Černého syn S.R.S.a N. 
   Z toho závdanku dáno Simeonovi Blanařovému podle přípovědi 
za dluh po témž Jakubovi Zárubovi Bolehradském povinný 5 R. 
   A nápadníkům n[ebožtíka] Jana Zelenky dáno 1 R. 
   Téhož letha ut s[upr]a za téhož předního konšela Valenta 
Vážanský položil ročních peněz 1 R. 
   Ten jest vydán nápadníkům n[ebožtíka] Jana Zelenky. 
 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Vážanský prodal podsedek svůj Ondrovi Glivickému za 25 R. 
Závdanku dal 4 R 15 gr, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Kašpar Vodislavský a Prokop Kýra SRSN. 
 
        Pustý 
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             f 437a 
55 Grunth Mikuláše Blanaře 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
černejch v listu 199 nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svuoj 
od Martina Mitmánka za summu hotovou, totiž za 4 R 15 gr. 
   A tak týž podsedek zaplacený a žádné[mu] v ničemž nezávadný 
jmá. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Klimků 
prodal podsedek ut s[upr]a, který měl vyfrejmarčený od 
Mikuláše Blanaře, Matějovi Mlýnovskýmu za summu 40 R. Závdanku 
jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a povinnosti panské 
Mikuláš Chmelař, Jakub Hotař S.R.S.N. 
   Jíra Klimků odvedl na tomto gruntě Geršlovi Židu summy 38 R 
za dluh svůj. A tak on na tom gruntě nic nemá. 
   Ty peníze Geršl Žid prodal těch 38 R za hotových 5 R 
Bartošovi Písaři. A tak tu na tom gruntě Geršl Žid nic nemá. 
  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Bartoš 
Písař prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Barvaldskýmu za summu 
hotových 6 R. Odevzdán za voln a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně Matěj Němčický, 
Matěj Chorynský S.R.S.A N. 
   A tak má grunt zaplacenej. 
 
        Pustý 
             f 437b 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Plášek ač sám toho podsedku neměl v zápis uvedného, avšak jej 
zase prodal Janovi Vyskočilovi za summu 20 R. Zavdal jemu 1 R, 
platiti má ročně po 1 R. 
   Rukojmě za placení, stavení a opravu grut[u], povinnosti 
panské i obecní Václav Kašpara Matúšových a Pavel Emrich SRSN 
Platiti má počna letha 1618 a povinnosti ihned vykonávati. 
 
       [Pustý] 
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             f 438a 
56 Grunth Žovky Nedělky 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích 
červenejch v listu 140 nadepsaná Žofka ujala grunth svuoj po 
Janovi Nedělovi manželu svém i z jinejmi svršky za summu 25 R 
20 gr. 
   Na to jest peněz pugkrechtních i z poraženým dílem svým na 
témž gruntě vyplnila i z dluhy zaplacenými 11 R 16 gr. A tak 
ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 14 R  
4 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Matěj Pánků z Bobalova a Blaža 
S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položila Žovka peněz purgkrechtních za grunth 
svůj 2 R. 
   Letha [15]95 položila Žovka za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]96 položila Žovka za grunth peněz purgkrechtních  
2 R. 
   Leta [15]97 položil a Žovka za grunt peněz purgkrechtních  
2 R. 
  
   Leta 1598 Žovka Nedělka prodala podsedek svůj Janovi 
Petrovýmu za summu 34 R. Závdanku jí dal při odevzdávce 3 R, 
             f 438b 
ostatek summy doplátceti má při Vánocích od leta 1598 po 3 R 
až do vyplnění summy ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za plat[cení] Šimek Bartoňů, Matěj Tesař S.R.S.N. 
   Téhož leta 1598 položil Jan Martina Petrového za grunt svůj 
s[irotkům] n[ebožky] Žofky Nedělky 3 R. Actum za předního 
konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Martina Petrového za grunt svůj na s[irotky] n[ebožky] 
Žofky Nedělky 3 R. 
   Z toho vzala Žovka Nedělka lonský 1 R a letoší 1 R, neb na 
placení o 1 R povýšila. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Martina Petrového za grunt 3 R. 
   Ty přijala Kača, dcera n[ebožky] Žofky Nedělky. 
   Náleží na tomto podsedku Kateřině, dceři n[ebožky] Žofky   
Nedělky, mateři její mimo prvnější vyzdvižení od letha 1601 
summy 19 R 16 gr, jdou po 1 R. A když se s[irotkům] Jana 
Neděle zaplatí, mají jíti po 3 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan 
Petrův prodal podsedek svůj Thomášovi Bukovskýmu za summu  
35 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Jan 
Hlásný, Beneš syn jeho S.R.S:A N. 
   Letha 1603 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Bukovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Neděle 3 R. 
   Jakož náleželo Žofce Nedělce na tomto podsedku peněz 
vyplacených 19 R 16 gr, ta spravedlnost po smrti její připadla 
na Annu, ženu Jana Vlkového, a Annu Slezinku tetky. 
   Anna, Jana Vlkového žena, prodala díl svůj, totiž 9 R  
23 gr, Tomášovi Bukovskýmu za hotových 1 R 20 gr. 
 
       [Pustý] 
  
   Leta Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Řehoř 
Jonáček prodal požár ten Martinovi Štěrbovi za 21 R. Závdanku 
dal 5 R, platiti má po 1 R. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě Martin Smolka a Macek Libunský SRSN. 
   A jakož Štefan Lech tento grunt maje jej prodával, prodal 
na tom podsedku peníze, což sobě spravedlivě pravil míti, 16 R 
za 1 R 18 gr Martinovi Štěrbovi. 
   Škodováno na tom gruntě, protože požár pustý byl, a Martin 
má grunt zaplacený. 
             f 439 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Štěrba jinak Kocián prodal podsedek Michalovi Kopečkovému 
z Vojnovic za summu 33 R. Závdanku dal jemu 9 R, platiti má po 
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Radějovský a Jan Peštrnák SRSN. 
   Leta svrchu psaného Michal Kopečků položil za ten grunt  
2 R. 
   Ty přijal Martin Štěrba. 
 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Michal 
Kopečků prodal podsedek svůj Prokopovi Kýrovi za summu 23 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 2 R, platiti má jej od leta 
1619 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Blažek Strejčků a Mikuláš Hlucký SRSN. 
   A což Michal na tom gruntě měl zaplaceného, to jest 
Prokopovi všecko dobrovolně pustil. 
 
        Pusté 
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             f 442a 
57 Grunth Bartoně Košináře 
 
   Ten nadepsaný Bartoň Košinář má grunth svuoj nákladem svým 
vnově vystavený a žádnému v ničemž nezávadný.     
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek svrchu psaný po n[ebožtíku] 
Bartoňovi Košinářovi Tomášovi Boleckýmu za summu 40 R. 
Závdanku položil 2 R, z toho dáno dluhu kostelníkům za vápno, 
které měl přivézti 24 gr, na pohřeb jeho naloženo 21 R 6 gr, 
ostatek platiti má od letha 1601 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Eliáš Kateřinský, Jan Lukovský S.R.S.A N. 
   Z toho gruntu tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Kostelníkům půjčených na vápno 4 R 6 gr. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tomáš Bolecký za grunt kostelníkům 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Tomáš Bolecký za grunt 1 R. 
   Ten přijali Matyáš Strejčků a Nikodym Frozín, hospodáři 
kostelní. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš 
Bolecký za g[runt] na kostel strážnický 2 R. 
   Ty přijali Matyáš Strejčků a Blažek Mlčizna. 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina, 
s[irotek] n[ebožtíka] Bartoně Košináře, prodala podsedek svůj 
Jírovi Lhotskému za summu 36 R. Závdanku jí dal 1 R a ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Hřivnák a Jan Kunovský SRSN.  
   Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský 
položil Kateřině za grunt 1 R. 
             f 442b 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský 
položil Kateřině Benešce za grunt 1 R. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Lhotský položil za grunt Kateřině Benešce 1 R. 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Lhotský položil za grunt Kateřině Benešové peněz 1 R. 
 
        Pusté 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      249 
             f 443a 
58 Grunth Kateřiny Rabáčkovej 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu 102 nadepsaná Rabáčka ujala podsedek svuoj 
po Vavřincovi Rabáčkovi za summu 31 R 15 gr. 
   Na to jest dílu svého srazila 15 R 22 ½ gr a tak dopláceti 
zůstává Dorotě, s[irotku] ne[božtíka] Vavřince Rabáčka 15 R  
22 ½ gr, platiti má rok po roku při Vánocích po 2 R. 
   Na to jest od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržela 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jan Mazač, Tomáš Nechvalinskej 
S.R.S.A.N. 
  
   Letha [15]94 položila Kateřina Rabáčková za grunth psněz 
purgkrechtních 2 R.  
   Letha [15]95 položila Kateřina Rabáčková za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]96 položila Kateřina Rabáčková 1 R. 
   Leta [15]97 položila Kateřina Rabáčková 1 R. 
             f 443b  
   Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek napřed psanej 
po n[ebožce] Kateřině Rabáčkové Janovi Mazačovi za summu 50 R. 
Závdanku položil 6 R, ten jest přijat do statku Vavřince 
Rabáčka, ostatek platiti má od letha [15]98 při Vánocích po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Vracovský, Jakuob Kuběj S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Jan Mazač za grunt svůj s[irotkům] Vávry 
Rabáka 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jan Mazač 
prodal podsedek svůj Vojtkovi Mejtný[mu] za summu 50 R. 
Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha [15]99 po 
4 R do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení a opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jiřík Kovář, Pavel Sova S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za předního konšela ut s[upra položl Vojtek 
Mejtný za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka  
4 R. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Vojtek 
Mejtný prodal podsedek svůj Václavovi Řehákovi za summu 50 R, 
Závdanku je[mu] dal 14 R, ostatek platiti má od leta 1600 při 
Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Jíra Kovář, Martin Blatnický, Václav Huspenina, 
Jíra Pelka, Jakub Prchlíků S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Václav Řehák na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 4 R. 
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             f 444a 
   Téhož letha a za konšela ut s[upr]a Václav Řehák prodal 
podsedek svůj Vávrovi Kolomazníkovi za summu 50 R. Závdanku 
jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1601 při Vánocích po 
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Ondra Klimkovský, Matěj Zelík, Jíra Pálka  
R.S.A N.S. 
  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalej po 
n[ebožtíku] Vávrovi Kolomazníkovi, Jankovi Hlásnému za summu 
50 R. Závdanku položil 2 R, ty sou vydány za dluhy téhož 
n[ebožtíka] Vávry Kolomazníka, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Chmelař, Kuba Šaman S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Janek 
Hlásný za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 1 R.  
   Letha 1602 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Janek Hlásný za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry 
Rabáka 2 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Thobiáše Hájka Janek Hlásný prodal 
podsedek ut s[upr]a Jakubovi Labutskýmu za summu 50 R. 
Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 4 R. Odezdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Bolecký, Šimon Děvecký S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Labutský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 2 R. 
   
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel 
Charvát prodal podsedek Eliášovi Kateřinskému za 32 R. Zavdal 
jemu 12 R, platiti má po 1 R. 
   Rukojmě Jan Radějovský a Martin Kamenář S.R.S.N. 
   Letha 1616 za předního konšela ut s[upr]a Eliáš Kateřinský 
položil za gunt peněz prvních 1 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš 
Kateřinský položil za grunt peněz prvních 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš 
Kateřinský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Vavřince Rabáka 1 R. 
        Pusté 
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             f 447a 
59 Grunt Dobiáše Hájka 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 79 nadepsaný Dobiáš Hájků koupil ten grunth 
svuoj od Zuzanny, zůstalej vdovy po nebožt[íku] Bartoňovi 
Křenovském, za summu 40 R. 
   Na to jest závdanku položil 5 R a tak ještě od letha [15]94 
při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává summy 35 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Mikuláš Paša a Jozef Krakovskej S.R.S.N.  
  
   Letha [15]94 položil Dobiáš vejš psaný za podsedek svůj  
3 R. 
   Letha [15]95 položil Tobiáš za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Těch všech 6 R dány Zuzanně nahoře psaný. 
   Letha [15]96 položil Tobiáš Hájek za grunth svůj, kteréž 
Zuzanna nahoře psaná k sobě přijala 3 R. 
   Leta [15]97 položil Tobiáš Hájek za grunt svůj 3 R. 
   Ty přijala Zuzanna nahoře psaná. 
             f 447b  
   Letha 1598 položil Tobiáš Hájek za grunt Zuzanně Křenovské 
3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tobiáš Hájek za grunt svůj Zuzanně Křenovské 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Tobiáš Hájek za grunt Tomášovi, muži n[ebožky] Zuzanny 
Křenovské 3 R.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tobiáš Hájek za grunt Tomášovi, muži n[ebožky] Zuzanny 
Křenovské 1 ½ R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Thobiáš Hájek za grunt Thomášovi Polákovi, muži n[ebožky] 
Zuzany Křenovské 3 R. 
 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a Thobiáš Hájek prodal 
podsedek svůj Šebestovi Šeredovi za summu 40 R. Závdanku jemu 
dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Bukovský, Thomáš Nechvalínský a Matěj Šašek 
S.R.S.A N. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Šebesta 
Bartošů prodal podsedek Pavlovi Peklovi za summu 28 R. Zavdal 
jemu 8 R, platiti má ročně po 2 R. 
   Rukojmě Pavel Černý a Ondra Vracovský SRSN. 
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   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Peklo 
položil za grunt peněz prvních 1 R. 
   Dán jest obci předměstské za dluh. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Peklo položil za grunt na obec předměstskou 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Peklo 
položil za gr[unt] na obec předměstskou 2 R. 
 
        Pustý 
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             f 448a 
60 Grunt Jana Mazače 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 62 nadepsaný Jan Mazačů koupil grunth svůj 
po nebožt[íku] Ondrovi Červenkovi zůstalý za summu 40 R. 
   Na to jest až do letha [15]94 závdanku a peněz 
purgkrechtních vyplnil 9 R a tak ještě od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zůstává summy 31 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jíra Jarošů a Václav Mydlář 
S.R.S.A.N.  
 
   Letha [15]95 položil Jan Mazač za grunth svůj peněz 
sirotkům leda bednáře náležitým 2 R. 
   Jméno jeho jest tomu bednáři Ondra Červenka. 
   Letha [15]96 položil Jan Mazač za grunth svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Červenky 2 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Mazač za grunt svůj 2 R s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Červenky.  
   Leta 1598 položil Jan Mazač za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Červenky, nic nepoložil. 
             f 448b 
   Leta 1598 Jan Mazač prodal podsedek svůj Danhelovi Chromýmu 
z Přerova za summu 40 R. Závdanku dal při odevzdávce 6 R, 
ostatek platiti má při Vánocích od letha [15]98 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Macek Tesař, Burijan Střítenický S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Daniel Chromý za grunt svůj na s[irotky] 
Ondry Červenky 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Daniel Chromý za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Červenky 2 R. 
   Jakož na tomto gruntě náleželo Janovi Mazačovi peněz 
zaplacených 9 R, takové peníze odkázal Bětě, s[irotku] 
n[ebožtíka] Václava Mydláře. A tak Jan Mazač na tom gruntě nic 
nemá. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Daniel Chromý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 
2 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek odběžný od Daniele Chromého 
Jakubovi Šamanovi za summu 40 R. Závdanku dal 2 R, ten jest 
položen za grunt za Jakuba Chromého za rok 1600, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Vašek Zelenků, Jíra Pelka S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Šaman za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 1 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jakub 
Šaman tesař prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Služebkovi za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Janek 
Hlásný, Daniel Sedláček S.R.S.A N. 
             f 449a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Tomáš Služebka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ondry Červenky 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš 
Služebka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky  
1 R. 
       [Pustý] 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Služebka prodal požár svůj Janovi Paštrnákovi za tu summu, což 
na něm podle rejster doplatiti se vyhledá, ten prodal mu bez 
závdanku, platiti po 1 R počna letha 1617. 
   Rukojmě Jakub Holubec a Mikuláš Medlovský SRSN. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Ondry Červenky 16 R. 
   Bětě, s[irotku] n[ebožtíka] Vácslava Mydláře odkázaných od 
Jana Mazače 9 R.  
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Paštrnák 
položil za grunt prvních peněz 1 R. 
   Johanka, sestra Martinova. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Peštrnák položil za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Červenky 1 R. 
 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Peštrnák umřev a starší předměstí strážnického prodali ten 
podsedek Janovi Hanákovi Určickému za summu 30 R. Závdanku dal 
při odevzdávce 3 R, ty přijali starší předměští a vydali 
manželce a dětem po něm zůstalým na vychování, platiti má od 
leta 1619 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Pavel Peklo a Jan Pohanka SRSN. 
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             f 452a 
61 Grunt Mikuláše Baše 
 
   Ten nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svuoj od Jana Baše 
bratra svého vnově vystavený za summu hotovou, totiž 7 R. 
   A tak ten podsedek zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej 
má. 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Baše prodal požár svůj Kryštofovi Rudecskému za hotovejch 3 R 
15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a opravu grunthu, povinnosti 
panské i obecní Jura Vrabl a Mikuláš Baše SRSN. 
   Ten Kryštof Rudecký umřel, zůstala po něm manželka ze třema 
dětmi, kteřížto děti i s matkou z dobrovolného se snešení a 
s dobrým rozmyslem pustili ten grunt Valentovi, bratru a synu 
svému za 20 R. Na něm sobě srazil dílu svého 5 R, zůstává 
doplatiti 15 R, platiti má od letha 1617 po 1 R, Valenta pak 
uvolil se Annu matku svou do smrti při sobě chovati. 
   Rukojmě Jakub Tesař a Pavel Černý SRSN. 
    Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Rudecký položil za grunt svůj mateři své peněz 1 R. 
    Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Rudecký položil za gr[unt] svůj mateři své 1 R. 
 
        Pusté 
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             f 453a 
62 Grunt Jana Černého 
 
   Ten nadepsaný Jan Černej má podsedek svuoj souce nákladem 
svým vnově postavený a žádnému v ničemž nezávadnej. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Černý prodal podsedek svůj ut s[upr]a Janovi Lukovskýmu za 
summu 40 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] Tomáš Bolecký a Pavel Charvát S.R.S.N. 
   Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Lukovský za grunt Janovi Černýmu 1 R. 
   Ten zůstává při ouřadu. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan 
Lukovský z toho podsedku ušel a Jan Černý jako svůj vlastní 
zase k sobě přijal a uvolil se, že dluh Viktorinovi Strakovi       
a Thobiášovi Strejčkových, což jim povinno jest, zaplatiti. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Jan 
Peklo, Thomek Hlásný S.R.S.A N. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel, syn 
nebo[žtíka] Jana Černého, ujal ten požár a když na něm nětco 
postavil, fojth a starší pustili mu jej v summě 24 R. S toho 
sobě srazil dílu z čtvrti, totiž 6 R, zůstává doplatiti 
nápadníkuom třem 18 R, platiti má od letha 1617 po 1 R. 
   Rukojmě Jan Rudecký a Valenta Rudecký SRSN. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jana 
Černého položil za grunt 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jana 
Černého položil za grunt 1 R. 
 
        Pusté 
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             f 455a 
63 Grunt Tomáše Nechvalinského 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 46 nadepsaný Tomáš koupil podsedek svuoj od 
Jíry Benešova za 50 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 
vyplnil 13 R a tak ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává  
37 R. Na to jest za rok [15]94 zadržel 5 R. 
   Ta všecka summa náleží sirot[kům] ne[božtíka] Jiříka 
Bilínskýho. 
   Rukojmě Melichar Forman a Vaněk Kula S.R.S.A.N. 
  
   Letha [15]94 Tomáš vejš psaný položil peněz zadržalejch  
5 R. 
   Letha [15]95 položil Tomáš za grunth svůj úeněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Letha 1596 položil Tomáš za grunth peněz purgkrechtních  
3 R. 
   Leta [15]97 položil Tomáš Nechvalinský za grunt peněz 
purgkrechtních 3 R.  
   Leta 1598 položil Tomáš Nechvalinský za grunt svůj 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Bělínského 3 R. Actum za 
předního konšela Jana Drabíka. 
             f 455b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil 
Tomáš Nechvalinský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jiříka Bělínskýho 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tomáš 
Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělínského 
položil 2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tomáš Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělínského 
1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Thomáš Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš 
Nechvalinský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 3 R. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel Paška 
prodal podsedek svůj slove Vlkovský Jakubovi Chendobovi za 
summu 40 R. Závdanku dáti má 19 R, při odevzdávce dal 12 R, o 
Vánocích má položiti 7 R, platiti má po 1 R. 
   Rukojmě Tomášek Tesař a Daniel Štefek SRSN. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chendoba položil za gr[unt] peněz prvních 1 R. 
   Těch 7 R také jest vyplnil. 
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   Leta 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chendoba 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělínského  
1 R. 
 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Chendoba prodal ten podsedek svůj Martinovi Kociánovi jinak 
Štěrbovi za 39 R. Závdanku dal při odevzdávce 9 R, platiti má 
ročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomek Soška a Mikuláš Ořechovský SRSAN. 
   A jakož jest Jakubovi Chendobovi na tom gruntě, což jest 
vyplatil, náleželo 11 R, ty jest Martinovi Kociánovi pustil. A 
tak tu Jakub Chendoba nic nemá. 
   Téhož letha Martin Kocián položil za gr[unt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jiříka Bělínského 1 R. 
 
        Pusté 
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             f 457a 
64 Grunt Martina Blatnického 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 78 nadepsaný Martin Blatnický koupil grunth 
svuoj od Jana Drachkovského za summu 30 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 6 R a 
tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R 
dopláceti zůstává 24 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item za dluh Mikuláše Šilhavého tesaře 13 ½ gr. 
   A Jeho Mi[l]osti Pánu právem odběžným náleží, totiž 23 R  
16 ½ gr. 
   Rukojmě Jan Baša, Mikuláš Baša a Jan Vracovskej S.R.S.N.  
 
   Letha [15]95 přijato od Martina Blatnického za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty sou do kanceláře Jeho Mi[l]osti Páně obráceny. 
   Letha [15]96 položil Martin Blatnický za grunth peněz 
purgkrechtních, odběžné Jeho Mi[l]osti Pánu 2 R. 
   Leta [15]97 položil Martin Blatnicský za grunt peněz 
purgkrechtních 2 R. 
             f 457b 
   Item dáno Mikolášovi Šilhavému za dluh 13 ½ gr. 
   Leta 1598 položil Martin Blatnický za grunt svůj J.M. Pánu 
odběžnejch 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Blatnický za grunt svůj J.M. Pánu odběžných 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Martin Blatnický za g[runt] svůj J.M. Pánu odběžných 2 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek ut s[upr]a odběžný od  
Martina Blatnického Pavlovi Charvátovi za summu 30 R. Závdanku 
dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Hotařík, Jan Bukovský S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Pavel Charvát za grunt 2 R. 
   Ty sou vzaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně. 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Pavel Charvát za g[runt] 1 R 20 gr. 
   Ty sou vzaty k ruce Jho Mi[l]osti Páně. 
 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Charvát 
prodal podsedek svůj na Potměchvatech Kašparovi Bouchalovi, 
tak jakož jej sám měl. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek cožkoliv 
Pavel Charvát na něm zaplaceného měl, to jemu všecko pustil, 
toliko co ještě pozůstává dopláceti, to aby vyplnil, placením 
od letha 1616 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M. Pánu Matěj 
Rašek, Pavel Černý SRSAN.  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar 
Bouchal položil za grunt peněz 1 R. 
   Ty sou obrácené k ruce JM Páně. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar 
Bouchal položil za grunt peněz 1 R. 
   Ty sou obrácené k ruce JM Páně. 
             f 458a 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar 
Bouchal položil za grunt 1 R. 
   Ty sou obrácené k ruce JM Páně. 
 
        Pusté 
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             f 461a 
65 Grunt Vaňka Kule 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 31 nadepsaný Vaněk Kula koupil podsedek 
svuoj za summu 15 R. 
   Na to jest letha [15]87 až do letha [15]93 závdanku a peněz 
purgkrechtních vyplnil 13 R a tak ještě dopláceti zůstává 
Mikulášovi Hráznému 2 R. Ty jsou vyšlé a zadrželé za ním 
zůstávají. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jan Pančochář, Jan Černých a Melichar Horman S.R.S.A.N.  
 
   Letha [15]94 Vaněk nadepsaný položil ostatních peněz za 
grunth svůj Mikulášovi Hrázný[mu] 2 R. 
   A tak grunth zouplna zaplacenej má a žádné[mu] za něj nic 
dlužen není. 
 
   Letha [15]96 Vaněk Kule prodal grunt Martinovi Chropovskýmu 
za hotovejch 5 R. 
   A tak má grunth svůj zaplacenej. 
             f 461b 
   Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek ut s[upr]a, 
pozuostalý po n[ebožtíku] Martinovi Chropovským, Mikulášovi 
Fojtíkovi za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 
[15]99 při Vánocích po 2 R až do vypl[nění]. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské a 
obecní Martin Blatnicský, Mikuláš Baša S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil 
Mikuláš Fojtíků za grunt svůj 2 R. 
 
   Leta 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Mikuláš 
Napajedlský jináč Fojtík prodal podsedek svůj Janovi 
Slavkovskýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek 
platiti má od leta 1600 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Martin Bučovský, Daniel Sedláček S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Lukovský na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovského 1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Lukovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Chropovské[ho] 1 R. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan 
Lukovský prodal podsedek svůj Mikulášovi Vizovskýmu za 30 R. 
Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
při Vánocích po 2 R. Odevzd[án] za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Barvalský, Tomáš Bolecký S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran ut s[upr]a. 
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   Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Vizovský na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovského 15 gr. 
   A pustil jemu Jan Lukovský, což zaplaceného měl 1 R. 
             f 462a    
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Mikuláš Vizovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Chropovského 1 R 15 gr. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Mikuláš Vizovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtka] Martina 
Chropovského 1 R 15 gr. 
       [Pustý] 
 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
prodali ten požár Matoušovi Ostarkovi za 10 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře postavíc 
jej prodal jej zase Janovi Rektorovi Ptejnskému za 30 R. 
Závdanku dáti má 8 R, platiti má ročně po 2 R. 
   Rukojmě Jan Molecký a Jan Peštrnák SRSN. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Rektor 
Ptejnský  položil za grunt pebněz ročních 2 R. 
   Ty sou obráceny k ruce J.M. Páně 1 R a Matoušovi Ostarkovi 
1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Rektor 
Ptejnský položil za gunt 2 R. 
   Ty sou obrácené k ruce JM Páně 1 R. 
   A Matoušovi Ostarkovi 1 R. 
 
        Pusté 
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             f 465a 
66 Grunt Václava Trna 
 
   Letha Páně 1595 nadepsaný Václav Trn koupil ten grunth od 
pana purgkmistra a starších města Strážnice za 36 R. 
   Na to závdanku téhož letha ut s[upr]a pánům purgkmistru a 
starším položil 4 R a tak ještě dopláceti má od letha [15]96 
při Vánocích nejprve příštích po 6 R – 31 R. 
   Ta summa všeckna náleží pánuom purgkmistrům a starším města 
Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný za fojta Martina 
Kováře. 
    Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností 
panských Michal Oravský a Filip Staňků S.R.S.A.N.    
 
   Letha [15]96 položil Václav Trn za vinohrad a podsedek obci 
městské 2 R. 
   Leta [15]97 položil Václav Trn za grunt a podsedek obci 
městské 2 R.  
   Leta 1598 položil Václav Trn za grunt svůj obci městskej  
2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Václav Trn grunt svůj obci městský 2 R. 
    Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Václav Trn za grunt obci městské 2 R. 
             f 465b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav 
Trn prodal podsedek svůj Jeronymovi Polákovi za summu 36 R. 
Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Charvát, Marek Buchlovský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Jeronym Polák za podsedek obci městské 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jeronym Polák za g[runt] obci městské 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Jeronym Polák za g[runt] obci městské 1 R 15 gr. 
 
        Pusté 
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             f 467a 
67 Grunt Jana Medlova  
 
   Letha Páně 1595 nadepsaný Jan koupil grunth svůj od 
Mikuláše Vracovskýho za summu 40 R. 
   Na to vyplnil závdanku 7 R a tak ještě od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává 33 R. 
   Rukojmě za opravu gruntu, též povinností panských, k témuž 
gruntu náležitých Martin Blatnický a Bartoň Košinář S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 jakož jest Janovi Peštrnákovi na gruntě vejš 
psaným spravedlnosti náleželo 40 R, i majíc mu Jan nadepsaný 
po letech vyplniti, jest témuž Janovi Peštrnákovi ten grunth 
zase za volný a svobodný puštěn. Kterejž zouplna zaplacenej 
má.  
  
   Leta 1598 ouřad předměstskej prodali nadepsanej grunt po 
n[ebožtíku] Janovi Peštrnákovi Zuozaně Peštrnáčce manželce 
jeho za 30 R, platiti má od letha [15]99 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské i 
obecní Havel Lánecskej, Kuběj Polák S.R.S.N. 
             f 467b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Matouš Ratibořský, muž Peštrnáččin, za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 3 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Matouš Ratiborský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Peštrnáka 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Zuzana Peštrnáčka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Peštrnáka 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Mathouš 
Raků položil na místě Zuzanny manželky své za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil 
Mathouš Raků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 
3 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matouš Raků prodal 
podsedek ut s[upr]a Tobiášovi Hájkovi za summu 30 R. Závdanku 
položil jemu 2 R a ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Ondra Vojtek Klimkovský, Tomáš Služebka S.R.S.N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Tobiáš Hájek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R  
15 gr. 
       [Pustý] 
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   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peštrnák 
prodal požár, kterýž n[ebožtík] otec jeho byl vystavěl, 
Jakubovi Holubcovi za summu 5 R bez závdanku, platiti má po  
1 R. 
   Rukojmě Jan Matysů a Ondra Vojtek SRSN. 
 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře ten Jakub 
Holubec umřel a Jan Ptejnský pojal sobě Lidu, vdovu po něm 
zůstalou, a prodal ten podsedek Václavovi Kubačovi za 30 R. 
Závdanku dal 5 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Zářický a Jan Rovenský SRSAN. 
             f 468a 
   Téhož letha Václav Kubač položil za gr[unt] 2 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R. 
   A Janovi Ptejnskýmu na vydělané peníze vydáno také 1 R. 
 
   NB. Lida, někdy manželka Jakuba Holubce, správu učinila, že 
po smrti n[ebožtíka] manžela jejího skoupila na tomto gruntě 
od Jana Peštrnáka všecky peníze, což jemu na tom gruntě 
náležely, za hotových 20 gr. A tak ten Jan Peštrnák více tu 
nic nemá, nežli ty všecky peníze budou náležeti na tom gruntě 
Lidě, manželce Jana Ptejnskýho, a sirotkům, dítkám pozůstalým 
po n[ebožtíku] Jakubovi Holubcovi. 
 
        Pusté 
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             f 475a 
68 Grunt Jíry Hradištského 
 
   Ten Jíra má grunth svuoj nákladem vnově ustavený a žádnému 
placením z něho povinen nejni. 
 
   Jíra vejš psaný zemřel a u přítomnosti dobrých a poctivých 
lidí tento podsedek Anně manželce své na smrtedlné posteli 
poručil na ten spůsob, aby ona Janovi synu jeho 2 R peněz 
hotových odvedla a že jej ze statku svého vyděluje. Kteréžto  
2 R táž Anna Danielovi Mazánkovýmu, fojtu předměstskýmu, 
oddala. A tak grunt zaplacený má.  
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Anna, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Hradištskýmu, prodala 
podsedek svůj Mackovi Kuklovi za summu 25 R. Závdanku jí dal  
3 R, platiti má od leta 1600 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Mikuláš Sečkař, Tomáš Bolecký S.R.S.N. 
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého fojt a 
starší předměští prodali podsedek ut s[upr]a, z kterého Macek 
Kukla ušel, Václavovi Zelenkovi za summu 25 R bez závdanku a 
platiti má od leta 1600 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Jan Ambruzů, Mikuláš Baša S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Václav 
Zelenka za grunt svůj položil 2 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu, vydány jsou od ouřadu Anně, 
n[ebožtíka] Jíry Hradištského manželce 2 R. 
             f 475b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského  
1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského  
1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry 
Hradištského 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Václav Zelenka za g[runt] Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského  
2 R. 
       [Pustý] 
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   Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Zelenka prodal požár svůj Šimkovi Rochoniskému za hotových  
2 ½ R, ty přijali Václav Zelenka a Matouš Stříteskej. 
   Rukojmě Václav Zelenka a Ondra Vojtků S.R.S.N. 
 
        Pusté 
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             f 473a 
69 Grunt Jana Punčocháře 
 
   Ten nadepsaný Jan má grunth svuoj nákladem svým vnově     
vystavený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.  
 
   Leta [15]97 prodán grunt od Jana Punčocháře Dorotě Mydlářce 
za summu 22 R. 
   Závdanku položil při odevzdávce 3 R. 
   Téhož leta položila ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal Jan Punčochář. 
   A ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R až do vyplnění 
summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Mazač a Matúš Chmelař. Odevzdán za volný a svobodný. 
  
   Leta 1598 položila Dorota Mydlářka za podsedek svůj Janovi 
Punčochářovi 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán 
grunt, zůstalý po po n[ebožce] Dorotě Mydlářce, Janovi 
Němčickýmu za summu 22 R. Závdanku dal 1 R, z toho zaplatilo 
se 19 ½ gr a siroth[kům] na chléb dáno 2 gr, ostatek platiti 
má od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
M[ilosti] Páně Jíra Curák, Jan Vracovský S.R.S.N. 
   Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Němčický 
za grunt svůj Janovi Punčochářovi 2 R. 
             f 473b 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší předměstčí prodali podsedek, zůstalý po n[ebožtíku] 
Janovi Němčickém, Matějovi Šaškovi za summu 22 R. Závdanku dal 
2 R, ty přijal Jan Punčochář, neb se jemu z toho podsedku 
platí, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Bolecký, Lukáš Pastýř S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Matěj Šašek za grunt Janovi Punčochářovi 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Matěj Šašek za grunt Janovi Punčochářovi 2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj 
Šašek za g[runt] Janovi Punčochářovi 2 R. 
 
       [Pustý] 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      269 
 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře prodal požár 
Macek Šašek Vojtkovi Apoštolkovi za hotové 2 R. A jestliže by 
se kdo s toho požáru na jaké placení natahoval, tehdy Macek 
Šašek bude povinen odpovídati za to. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Macek Šašek a Vašek Rybnikář SRSAN. 
 
        Pustý 
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             f 475a 
70 Grunt Jakuba Hotaře 
 
   Ten nadepsaný Jakub má grunth svuoj nákladem svým vnově 
vystavený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.   
 
   Leta 1597 v pátek po neděli družebné Jakub Hotař prodal 
podsedek nahoře psaný na Potměchvatích Mikolášovi Vracovskýmu 
za s[umm]u 20 R. 
   Závdanku položil Mikoláš Vracovský 2 R a ostatek platiti má 
počnouc od leta [15]98 po 2 R. 
   Ten závdanek přijal Jakub Hotař. 
   Rukojmě za platcení a opravu g runtu i povinnosti panské 
Jíra Šiput, Jan Vracovský S.R.S.A.N. 
 
   Leta [15]97 položil Mikoláš Vracovský za grunt svůj 
Jakubovi Hotařovi 2 R. 
   Ty jest Abraham Holomek přijal. 
   Co se pak ostatních peněz dotýče 16 R, ty j[es]t Jakub 
Hotař témuž Židu Holomkovi k vyzdvižení za dluh jemu povinný 
odvedl.  
   Leta 1598 položil Mikuoláš Vracovský za grunt svůj 
Abrahamovi Holomkovi Židu 2 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Mikuláš Vracovský za grunt svůj Abrahamovi Holomkovi Židu 2 R. 
 
   A ten podsedek svrchu psaný podle poručenství n[ebožtíka] 
Mikuláše Vracovského a rozdílu statku jeho Kateřina žena jeho 
ujala a na něm sobě dílu svého srazila 2 R. 
   Má jej sobě doplatiti. 
             f 475b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
Kateřina s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Vracovského 1 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a 
starší předměstští prodali podsedek ut s[upr]a, kterýž pustý 
zůstával, Václavovi Hluchému Pišťáku za summu 20 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Šašek a Tomáš Bolecký S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Pišťák za g[runt], kteréž vzal David Holomků 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby pložil Václav 
Pišťák za g[runt], kteréž vzal David Holomků 1 R. 
 
        Pusté 
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             f 477a 
71 Grunt Jana Bašova  
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 51 nadepsaný Jan koupil podsedek svuoj od 
Vávry Hubkového za 28 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha 
[15]94 vyplnil 16 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 3 R dopláceti zůstává summy 12 R. 
   Ty peníze náleží Janovi Skřičkovi. 
   Rukojmě Martin Vítků, Jíra Křikla a Vaněk Slaníčků 
S.R.S.A.N. 
 
   Letha 1592 položil Jan Bašů Janovi Skřičkovi peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Bašů Janovi Skřičkovi peněz 
purgkrecht[ních] 3 R. 
 
   Leta [15]97 prodal Jan Baše podsedek nahoře psaný Martinovi 
Poličenskýmu za summu 10 R. Závdanku položil při odevzdávce 
Janovi Skřičkovi 3 R a Bašovi též položil 3 R. A tak tu Baše 
na gruntě nic nemá. A Martin Poličenský povinen ještě bude 
z toho podsedku Janovi Skřičkovi vyplniti 4 R. 
   Rukojmě Martin Drahotoušský, Vaněk Chorynský S.R.S.N. 
             f 477b 
   Leta 1598 položil Martin Poličenský za podsedek svůj p[anu 
Janovi Skřičkovský[mu] 1 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Poličenský za podsedek svůj p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 
1 R. 
 
   Letha 1602 za fojta Tobiáše Strejčkového podstavil Martin 
Politčinský podsedek ut s[upr]a Levovi Šalomounčiné[mu] Židovi 
ve 4 R, které jemu dlužen, aby toho podsedku neprodával, pokud 
jemu těch 4 R nezaplatí.  
   Stalo se u přítomnosti obou stran leta ut s[upr]a. 
   Letha 1603 za předního konšela Thoviáše Strejčkového 
položil Martin Poličinský za grunt p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 
1 R. 
        Pusté 
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             f 479a 
72 Grunt Adama z Střelic 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 63 nadepsaný Adam koupil podsedek svůj od 
ouřadu předměstského za summu 40 R. 
   Na to vyplnil závdanku 6 R, nedal než 5 R. 
   Zůstává toho závdanku dodati 1 R, ostatek summy, totiž 35 R 
náležeti bude osobám těmto: 
   Item Davidovi Židu zeti Danielovému za dluh povinný 19 R. 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Tůmy Nováka 6 R. 
   Na to jest zadržel do letha [15]94 12 R. 
   Tu summu platiti má rok po roku až do vyplnění tej summy 
při Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě Jíra Knobloch a Dobiáš Vrbecký S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 Adam vejš psaný doložil závdanku 1 R. 
   Téhož letha [15]94 položil Davidovi Židu na summu vejš 
psanou 8 R. 
   Letha [15]95 položil Adam Střílec za grunth peněz 
purgkrechtních Davidovi Židu 2 R. 
   Letha [15]96 položil Adam Střílec za grunth peněz 
purgkrechtních Davidovi Židu 2 R. 
             f 479b 
   Leta [15]97 položil Adam Střelec za grunt Davidovi Židovi 
peněz peněz purgkrechtních 2 R. 
   Leta Páně 1598 položil Adam Střelec za grunt svůj 2 R. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Adam Střelec za grunt svůj Davidovi Židu zeti Danielovýmu 2 R 
ost[atních] peněz. A tak Žid svou summu zúplna vyzdvihl. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Adam Střelec 
za grunt položil na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Adam 
Střelec prodal podsedek svůj Vávrovi Šumickýmu za summu 18 R. 
Závdanku jemu dal 2 R a pustil mu na posledních penězích 1 R. 
A tak tu Adam nic nemá. Ostatek platiti má od letha ut 
s[uopr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti panské Janek 
Sečkař, Thobiáš Jurků S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konela ut s[upr]a položil Vávra Šumický 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vávra 
Šumický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R. 
 
        Pusté  
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Přípis Václav Lipy předepsaného domu zděděného podle 
testamentu nebošt[íka] Jana Lipy, svého strejce 
 
   Leta Páně 1747 dne 31o měsíce řína za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních připsán jest 
Václavu Lipovi předepsaný dům se vším k němu od starodávna 
patřícím právem, 
             f 480a 
zděděný ex testamento [od] neboštíka Jana Lipy, svého strejce, 
který za vlastní a dědičný jemu též tuto odevzdán jest. 
   Za rukovníky dobrého opravování domu a bedlivého 
poslušenství právu jsou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cikánek. 
Stalo se dne a roku, jak vejš stojí. 
 
Přípis Václava Zahnaše předepsaného domu od Václava Lipy 
koupeného 
 
   Leta Páně 1747 dne 31. měsíce řína za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův  spoluradních koupil Václav 
Zahnaš od Václava Lipy před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz sedumdesáte 
tři rejnské. Pročež se jemu kupujícímu tenž dům spolu ze summú 
verunkovú 13 zl mor[avských], sirotkovi nebošt[íka] Tůmy 
Nováka patřících, za vlastní a dědičný tuto připisuje a 
odevzdává. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobré 
opravování gruntu jsou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cikánek. 
Stalo se dne a roku, jak vejš stojí. 
             f 480b 
Nro 103 conscriptěný 
Přípis domu Antoša Sasína 
 
   Leta Páně 1772 dne 31ho Octobris za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času majíce po neb[ožtíku] 
Václavovi Zahnašovi syn jeho Jozef Zahnaš dům ut supra 
prostředkem inventáře a dalšího tomu připojeného právního 
rozvržení v držení svém, nedajíce takový sobě pořadně do 
purgrechtu vepsati a odevzdati, prodal jej výš jmenovanému 
Antošovi Sasínovi za summu jedno sto rýnských a dva. Podle 
toho řečený dům ze vším k němu od starodávna patřícím právem i 
s těma na gruntě tom pozůstávajícíma verunkovýma penězi 
sirotkovi neb[ožtíka] Tůmy Nováka patříc[ími] se jemu Antošovi 
Sasín za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opra[vo]vání gruntu, placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Johann Weiner a p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a N. Stalo se 
v domě radním dne a roku ut supra u přítomnosti kupca a 
manželky prodavače. 
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Přípis domu Tomášovi Mlýnkovi 
 
   Leta Páně 1775 dne 1ho Octobris za purgmistra pana Antonína 
Košvic a spoluradních toho času majíce Antonín Sasín grunt ut 
supra od Jozefa Zahnaše ukúpený a pořadně připsaný, takový pro 
nemožnost svou nemohouce jej opravovati z dobrej a čistej 
             f 481a 
vůle odprodal zase Tomášovi Mlýnkovi za summu jedno sto 
čtyricet rýnskej, na kterúžto summu ihned osumdesáte rýnských 
jest prodavačovi odpočítal, ostatních šedesát rýnských dle 
vzláštní mezi sebú konanej domluvy a vsnešení on prodavač 
Antoš Sasín kupcovi Tomášovi Mlýnkovi do času zečkati se 
uvolil. S tím tehdy grunt tento, na němžto verunkových peněz 
13 zl mor[avských] po 2 zlm při posudcích k splacení 
sirot[kům] neb[ožtíka] Tůmy Nováka, nyní ale obci městskej 
připadající se vynachází, jemu Tomášovi Mlýnkovi  ze vším od 
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských, 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V. a nemomylnú u přítomnosti obojí 
strany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Purkrechtní kniha Předměstí 2. díl, část první, Státní okresní 
archiv Hodonín, fond AM-ST, inv. č. 55. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, prosinec 2009. 
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(Druhá kniha II. dílu)                                    f 3a 
73 Grunt Staňka Lešťanského 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 67 nadepsaný Staněk koupil podsedek svuoj od 
Jíry Křikla za 40 R. 
   Na to vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 12 R, ostatní 
summa náleží osobám níže psaným: 
   Item Šalomounce Židovce 28 R. Ty jí na posledních penězích 
rok po roku při Vánocích po 3 R jíti mají. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Bartoň Košinář S.R.S.A.N. 
 
   Letha [15]94 položil Staněk vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Šalomounce Židovce 3 R. 
   Letha [15]96 položil Staněk za grunth Šalomounce Židovce 
dvojí peníze po 1 ½ R – 3 R. 
 
   Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný Matějovi 
Drahotoušskýmu za summu 29 R. Závdanku položil 2 R a ostatek 
platiti má od leta [15]98 po 1 R až do vyplnění summy ut 
s[upr]a. Ten závdanek vyzdvihla Šalomounka Židovka. 
              f 3b 
Ta summa, která jse s toho podsedku platiti má, náleží Levovi 
Židu, Šalomounčinému synu 10 R a sirotkům n[ebožtíka] Staňka 
Lešťanskýho 17 R. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Martin na Bašovejch chalupách S.R.S.N. 
  
   Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek nahoře psaný, 
zuostalej po n[ebožtíku] Martinovi Drahotoušskýmu, Ondrovi 
Zelenými za summu 40 R. Závdanku položil Ondra Zelenej 2 R, ty 
přijal Lev Žid na dluh svůj. A jakož napsáno na druhej straně 
při odevzdávce Martina Drahotušskýho, že položil závdanku 2 R, 
nepoložil jich, než Ondra Zelenej na místě jeho. A tak Martin 
Drahotoušský na tom podsedku nic nemá. Odevzdán Ondrovi 
Zelenýmu  za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské [a] 
obecní Janek Lipovský a Jan Hřivnák S.R.S.N.   
   Leta 1598 položil Ondra Zelenejch Levovi Židu za podsedek 
svůj 1 R.  Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Ondra Zelenej Levovi Židu za podsedek svůj 1 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Ondra Zelený 
položil Levovi Židu za podsedek 1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Ondra Zelený Levovi Židu za podsedek 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Ondra Zelený za g[runt] Levovi Židu 1 R. 
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   Letha 1604 za fojta Thobiáše Hájka Ondra Zelený prodal 
podsedek ut s[upr]a Michalovi Fryštackýmu za summu 40 R. 
Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Bučovský, Václav Zelenka S.R.S.A N. 
              f 4a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Michal Fryštacký za g[runt] Levovi Židu, ten zůstal u ouřadu  
1 R. 
   Ten přijal Lev Žid. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1717 dne 28. Martii za purgmistra pana Matyse 
Anderl a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od 
mnoha leth pustý a toliko holé místo, takový na šetrnú žádost 
puštěn jest k vystavení od opatrných pánů Janovi Lipovi v tej 
summě, jak od starodávna 40 zlm, kterúžto summu bude povinen 
platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný, s polhocením od datum zápisu tohoto 
od císařských povinností na tři letha, od panských a obecních 
ale dle obyčeje jiných gruntů v tejto ulici na 6 leth. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Pavel Pergl  
a Jan Šrámek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
Přípis Václava Kudlíka jednýho pustýho gruntu 
 
    Letha Páně 1755 dne 17. Martii za purkmistra pana 
Christopha Mihatscha a spoluradních teho času jest počestná 
rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Václava Zahnaše 
z jednej a uličky Žabnej druhej strany ležící, z předu šířky 
osum a půl sahy, ale aš po pastúšku deset sahů zdýlky 
Václ[avovi] Kudlíkovi k vystavení popříla. Pročeš takový grunt 
se jemu Václavovi Kudlíkovi s tím doložením, aby při vystavení 
sednice hnedkom maštal pro vojenského vojáka vystavil, 
               f 4b 
kdešto einquartirování vojákův od prvního Janua[rii] 1757 míti 
bude, pak contribuci od 1ho Novemb[ris] 1757 roku platit, 
jinší ale městský a panský povinnosti povinen a zavázán bude, 
za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra. 
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              f 7a 
74 Grunt Tomáše Pěkníka 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 75 nadepsaný Tomáš koupil grunt svuoj od 
Matouše Pernikáře za summu 150 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních od letha [15]94 
vyplnil 30 R a tak ještě dopláceti zuostává rok po roku při 
Vánocích od letha [15]95 po 10 R summy 120 R. 
   Ta summa všechna samému Matoušovi Pernikářovi náleží. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jiřík Slovák, Matěj Tuček, Pavel Hrachů a Martin Solga 
S.R.S.A.N.  
 
   Letha 1595 položil Tomáš Pěkník za grunth svůj Matoušovi 
Pernikáři 10 R. 
   Letha [15]96 položil Tomáš Pěkník za grunth Matoušovi 
Pernikáři 10 R. 
   Leta [15]97 položil Tomáš Pěkník za grunt Matoušovi 
Pernikáři 10 R. 
   Letha 1598 položil Tomáš Pěkník za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 10 R. 
              f 7b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Tomáš Pěkník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Pernikáře 10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Tomáš Pěkník na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za 
grunt 10 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Tomáš Pěkník na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 5 R. 
 
   Letha 1602 za fojta Thobiáše Strejčkového s jistým 
dovolením Její [Mil]osti urozené paní paní Alžběty Slavatové  
z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici, jakožto přední a 
mocné otcovské paní poručnice sirotka a statku strážnického, 
Thomáš Pěkník prodal jest podsedek na předměstí strážnickém 
s půl lánem roli osetým v Sedlském poli, ze čtvrtí vinohradu 
v Žerotíních s boudou, presem a káděmi, s štěpnicí u Holých 
břehův, s roubanicí u Jašavy, s loukou na Veliké i s jiným 
k tomu příslušenstvím urozenému panu Jindřichovi Flansovi 
Z Filadu a na podsedku při městě Strážnici i erbům jeho za 
summu 900 R. Kterýchžto 900 R pan Jindřich Flans odvedl jest 
Thomášovi Pěkníkovi na mlejně dolním lipovským, kterýž jemu 
prodal, jakž o tom v knihách purgkrechtních městečka Lipova 
obšírněji zapsáno jest. A jakož ještě se za podsedek 
s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře dopláceti zůstává  
55 R, ty peníze uvolil se pan Jindřich Flans na ty sirotky 
pokládati při každých Vánocích od letha 1602 po 10 R. Odevzdal 
to Thomáš Pěkník panu Jindřichovi Flansovi všecko za volné a 
svobodné.  
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   Rukojmě (neuvedeno). 
   Jakož nahoře doloženo, že náleží z tohoto podsedku vyplniti 
se s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře summy 55 R, ty 
peníze povinen jest Thomáš Pěkník těm sirotkům pokládati od 
letha 1604 po 10 R, a to za tou příčinou, že panu Flansovi za 
zaplacenej tento podsedek prodal.  
   Rukojmě Jíra Bartošových, Daniel Růžička, Pavel Slováků, 
Ondra Vápeník S.R.S.A N. 
               f 8a 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového pan 
Jindřich Flans prodal podsedek ut s[upr]a panu Janovi 
Skřičkovskýmu za hotovejch 200 R. A tak jej zouplna a docela 
zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti 
obou stran. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš 
Pěkník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 
10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Tomáš 
Pěkník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 
ostatních peněz 45 R. 
   A tak ten dluh zouplna a docela zaplatil. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed 
psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Jakubovi Kvintovi za summu 60 R bez závdanku, 
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 Jurka Spěvák a Mikuláš Čuzija 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra  Jiříka Prašťka Jakub Kvinta 
budouc v držení gruntu ut s[upr]a učinil frejmark z Jírou 
Lipnickým na grunt jeho na ten spůsob, nepřidajíc jeden 
druhému nic, nýbrž aby každý svůj grunt sobě zplacoval. A tak 
odevzdán Jírovi Lipnickému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Šenovský a Vávra Konečný S.R.S.a N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Jíra 
Lipnický za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ten přijal purgk[mistr] ut s[upr]a k obci městské. 
              f 8b 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho prodal Jíra Lipinský podsedek nadepsaný Janovi Masařovi 
za summu 50 R. Za opravu gruntu jemu dal 4 R, placením vejš 
psanej summy področně po 3 R. Odevzd[án]. 
   Rukojmě Jan Vysocký a Jíra Masařů SRSaN. 
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   Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho ušel Jan Masařů z gruntu ut s[upr]a, vystavíc pak Jakub 
Kvinta dotčený g[runt] z místa zase jej přijal v summě za  
60 R, placením po 3 R. Od[evzdán]. 
   Ruk[ojmě] Ondra Štejn a Václav Šimonů SRSaN. 
 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho Zuzanna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jakubovi 
Quintovi, prodala nadepsaný grunth Zuzaně Mlejnkovej za summu 
64 R. Závdanku jí dala 4 R, placením po 3 R. Od[evzdán]. 
   Ruk[ojmě] Martin Pšovský a Jan Svrčina SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních Zuzanna Mlejnková prodala jest tento podsedek 
svůj Jakubovi Sochorovi za summu nadepsanou 64 R. Závdanku dal 
jí 4 R, placením po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti Jan Horák a Jan 
Mikulků S.R.S.a N. 
               f 9a 
   Letha Páně 1687 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neb[ožtíka] Jakuba 
Sochora syn jeho vlastní Jiřík takového gruntu se zaujal 
v summě 64 R bez závdanku, placením ročně po 3 R a co tak 
neboštík otec jeho vyplatil, totižto 4 zlm, takové Jurovi se 
vypisují. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Jan Volný, Martin Ratiborský 
SRSpaN. 
        Pustý 
N 164 
Připis domu Tomáša Studenského 
 
   Leta Páně 1772 dne 22. Julii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spolupánův radních jeho toho času tak jak neboštík 
Jura Studenský tento pustý grunt zaujal a podle svej možnosti 
vystavil, takový po smrti jeho, poněvadž žádného testamentu 
nevzdělal, na předcházející obyčejné inventirovaní a šacování, 
pak právní rozvržení syn Tomáš v summě za osumdesát rýnských 
na sebe jest přijal i s těma od starodávna na tomž gruntě 
vězícíma verunkovýma penězi 60 zl mor[avských], které při 
posudcích po 2 zlm ročně obci městskej platiti povinen bude. 
Odevzdán jemu za jeho vlastní, volný a dědičný. 
   Svědkové strany placení jak král[ovských], tak 
vrchnostenských i obecních povinností pan Johann Weiner a pan 
Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se na domě radním dne a roku 
ut supra. 
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             f 13a 
75 Grunt Kašpara Holických 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch černejch 
purgkrechtních v listu 217 nadepsaný Kašpar Holický ujal ten 
podsedek z Ankou ženou svou, pozůstalou po nebožtíkovi Janovi 
Štětkovi, za summu 50 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 2 R a 
tak ještě dopláceti zůstává 48 R. Na to jest od letha [15]92 
až do letha[15]94 obci předměstskej zadržel 10 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej mimo ty zadržalé 27 R 15 gr. 
   Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Štětky náleží 10 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské 
Martin Vítků, Petr Žákovskej S.R.S.A.N.       
 
   Letha [15]94 položil Kašpar Holicských za podsedek svůj  
4 R. 
   Z toho na obec vzaty 2 R. 
   A na sirotky Jana Štětky 2 R. 
              f 13b 
   Letha [15]95 položil za podsedek obci městské peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]96 položil Kašpar Holický obci městské 3 R. 
   Leta [15]97 položil Kašpar Holicský obci předměstské 4 R. 
   Leta 1598 položil Kašpar Holejcskej za grunt svůj obci 
předměstskej 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Kašpar Holejcský za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého  Kašpar 
Holický prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci 
předměstské peněz vyplacených 25 R 15 gr za hotových 7 R, 
placení po 4 R. 
   Pod týmž rukojemstvím ut s[upr]a. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Kašpar 
Holický prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Bílkovi za summu 
50 R. Závdanku jemu dal 2 ½ R a na posledních penězích pustil 
jemu 3 ½ R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Blaža, Jan Barvaldský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového ten podsedek 
prodán od fojta a starších předměstských Havlovi Martina 
Starých za 24 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, povinnosti panské i 
obecní Macek Pastýř a Filip Tesař S.E.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Havel Martin 
položil za g[runt] obci předměstské 1 R. 
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              f 14a 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Havel 
Martin položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Havel 
Martin položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Martina 
Starých položil za gr[unt] obci předměst[ské] 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed 
psaný prodán jest Pavlovi, synu Havla Martina Starých, což 
ještě obci předměstské dopláceti náleželo, za summu 20 R bez 
závdanku, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Šenovský a Jakub Kvinta 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
Pavel Havlů jest zaprodal ten gr[unt] zase Gregorovi 
Glivickému za summu 60 R bez závdanku, placení poročně po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Nevšovský a Jakub Kvinta 
S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za pu[rkmistra] Pavla Nešporka Gregor Glivický 
položil k obci městské peněz ročních 15 gr. 
 
        Pusté 
 
Přípis domu Václava Vaculíka 
 
   Leta Páně 1757 dne 13ho Maii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času tak jak 
nebošt[ík] Pavel Solařík tento pustý grunt v summě verunkovej 
30 zl mor[avských] zaujal a podle svej možnosti vystavil, 
zemříce ab intestato připadl ten grunt na jeho zanechanú 
              f 14b 
manželku a trý dětí. Který grunt ona vdova Anna Solaříčka, 
posledně provdaná Vaculíčka, do svej smrti držela, pak po 
smrti takový grunt per testamentum svému manželovi s tím svým 
na něm majícím štvrtým dílem p[e]r 25 zlr a uložením těm třem 
po Pavlovi Solaříkovi pocházejícím dětom 75 zlr zplatiti 
odporoučila. Kdežto po právní publicaci téhož Anny Vaculíčky 
testamentu skrz zběhlých šest neděl žádný odpor se od žádnýho 
neučinil a ten po Pavlovi Solaříkovi nejstaší syn pro své 
dětinské leta a nemožnost druhé dědice z domu moct vyplatit, 
pročeš nadepsaný grunt i s těma verunkovýma penězi ut supra 
p[e]r 60 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k placení se Václavovi 
Vaculíkovi cum hoc onere ty tři děti po Pavlovi Solaříkovi 
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75 zl vyplatiti za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařs[kých], 
vrchnostenských i mněstských povinností p[an] Johannes Weiner 
a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
              f 15a 
Přípis gruntu Martina Miškéřa 
 
   Leta Páně 1761 dne 18. Apri[lis] za purkmistra p[ana] 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních téhož času zanechajíce 
Václav Vaculík po svej smrti grunt ut supra dosti mizerný, aby 
takový na skázu nepřišel, nebo vdova ze svýma sirotkama 
opravovati vstavě není a nejstarší syn Jura Solařík po Pavlovi 
Solaříkovi takový zaujat a druhé dědice z něho vyplatit vstavě 
není, pročeš nadepsaný grunt Martinovi Miškéřovi za summu 
jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz odevzdán jest. Kdešto 
koupec se dobrovolně zavázal vdovu po Václavovi Vaculíkovi i 
z jejíma sirotkama do její smrti svobodné bydlení v tom grntě 
popříti, kdyby ale se srovnati nemohli aneb vd[ova] se 
provdati měla, tak kupec Martin Miškéř tej vdově Vaculíčce 
sedumnáste rýnsk[ých] složiti povinen bude. Pročeš nadepsaný 
grunt i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 60 zl 
mor[avských] po 2 zlm k splacení se Martinovi Miškéřovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských] a 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a 
p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti kupca, jakož taky 
vd[ovy] Vaculíčky a Jury Solaříka dne a roku ut sup[ra]. 
              f 15b 
Přípis Tomáše Stanislava 
 
   Leta Páně 1785 dne 5ho měsíce února za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanouce po 
zemřelém Martinovi Miškéřovi grunt ut supra bez hospodáře na 
podíly mezi po něm pozůstalé dítky Rozáru a Marianu, pak vdovu 
Annu k rozvržení právnímu, takový dle inventáře věčím dílem 
aby passiva vyplacené býti mohly, v šacovní ceně, obvzláštně 
poněvadž Tomáš Stanislav jakožto zeť řečeného Martina Miškéřa 
při opravování tohož gruntu na 30 zlr outrat vynaložil, za 
jedno sto padesát rýnských jemu Tomášovi Stanislavovi jakožto 
zeťovi a respective manželovi Rozáry rozenej Miškéřovej 
přinechán byl s tím doložením, aby on passiva dle inventáře 
107 zlr 14 kr 1 den vynášející co nejdříve vyplatil. Což 
učiníce vše, jakož taky přijmúce na sebe verunkovú summu peněz 
60 zl mor[avských] po 2 zlm ročně obci k splacení týž grunt se 
jemu Tomášovi Stanislavovi za vlastní, volný  a dědičný dle 
řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Tyml a pan 
Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
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              f 19a 
76 Grunt Jana Petrovského jinak Pašky     
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 76 nadepsaný Jan Petrovský koupil podsedek 
svuoj od Tomáše bratra svého za summu 110 R. 
   Na to jest závdanku vyplnil 15 R a tak ještě od letha 
[156]94 rok po roku při Vánocích dopláceti zůstává po 6 R –  
95 R. 
   Ta summa všecka náleží Tomášovi Petrovskému. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Zachariáš Macháčků, Jan Křižek, 
Dobiáš Hulínský, Pavel Hrbků a Jiřík Dulička S.R.S.N.  
   Letha [15]94 přijato od Jana Petrovského za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
 
   Letha 1595 ten nahoře psaný grunth prodán zase Ondřejovi 
Vápeníkovi od Jana Petrovského za summu 110 R. Závdanku témuž 
Janovi Petrovské[mu] Ondřej Vápeník položil 17 R 15 gr a mimo 
to jemu, což na tom měl zaplaceného, tenž pustil dobrovolně  
3 R 15 gr a letha [15]95 roční peníze položil Tomášovi 
Petrovskému 6 R, summa 27 R. 
              f 19b 
A tak ještě za týž grunth svůj peněz purgkrechtních dopláceti 
má od letha [15]96 pořadně po 6 R – 84 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Uhléř, Matyáš Strejčků, Šebesta Bednář S.R.S.N. 
   
   Letha [15]96 podsedek j[es]t Ondra Vápeník prodal Martinovi 
Jíry Vítkových za summu napřed položenou 110 R. Závdanku 
Martin Jíry Vítkových položil Ondrovi Vápeníkovi hned při 
odevzdávce 19 R 15 gr a mimo to tenž Ondra Vápeník Martinovi 
Vítkových pustil, což na tom gruntě vyplaceného měl 7 ½ R a 
tolikéž Tomášovi Pěkníkovi roční peníze položil 6 R. A tak tu 
všeho na tom podsedku zaplaceného má 33 R a ještě za něj 
dopláceti zůstává od letha [15]97 pořadně po 6 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské 
Matouš Pernikář, Pavel Hachů, Martin Vítků S.R.S.N.   
   Leta [15]97 Martin položil peněz purgkrecht[ních] Tomášovi 
Petrovskému 6 R. 
   Leta 1598 položil Martin Jíry Vítkového za grunt svůj 
Tomášovi Petrovskému 6 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Jíry Vítkového za grunt svůj Tomášovi Petrovskému 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Jíry Vítkového Tomášovi Petrovskému 6 R. 
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              f 20a 
   Jakož náleželo na tom gruntě Tomášovi Pěkníkovi summy 53 R, 
ty jest prodal Martinovi Jíry Vítkového za hotových 19 R  
15 gr. A tak Tomáš Pěkník na tomto gruntě nic nemá. 
   A tak grunt zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Macek 
Stařický jinak Večeře, kterémuž podsedek požár ut s[upr]a po 
manželce někdy Martina Jíry Vítkového a již jeho nápadem 
připadl, prodal jej Stanislavovi Šidlovskýmu za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1609 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Konečných a Jan Hřivnák S.R.S.A N.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Stanislav Šidlovský za gr[unt] Mackovi Večeřovi, kterýž 
manželku po témž n[ebožtíku] Vitašovém má, 2 R. 
   Ty zuostávají z poručení pana ouředníka při právě za tú 
příčinou, že od toho podsedku dříví jest pobral. 
   Přijal je Macek Večeřa, že se o to dříví porovnali.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav 
Šidlovský doložil lonský 2 R a letoší ty položil 4 R. 
   Přijal těch 6 R Macek Večeřa. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Stanislav Šidlovský za g[runt] Mackovi Večeřovi 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Stanislav Šidlovský za grunt Mackovi Večeřovi 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav 
Šidlovský za gr[unt] Mackovi Večeřovi 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav 
Šidlovský za g[runt] Mackovi Večeřovi 4 R.  
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového 
Stanislav Šidlovský položil za grunt Matějovi Večeřovi 4 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav 
Šidlovský položil za gr[unt] Matějovi Večeřovi 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav 
Šidlovský položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Ty sou vydány Matějovi Večeřovi. 
              f 20b 
   Letha Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře 
Stanislav Šidlovský položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal Matěj Večeře. 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Pavlovi Čejkovskému za summu 50 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Studenský a Jíra Lipnický 
SRSN. 
   Na tom gruntě náleží peníze těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Večeře k dobírání předních 
peněz náleží 18 R. 
   A obci předměstské náležeti bude 32 R. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Čejkovský 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Hradištskému za summu  
50 R bez závdanku, placení ročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Martin Emríšek a Martin Nevšovský S.R.S.a N. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík 
Hradištský področních peněz za grunt svůj, které Václav Večeře 
přijal 1 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho Jíra Hradištský zemřel a Annu, vdovu po něm 
pozůstalú, pojal sobě Jura Maců za manželku a přijal ten 
gr[unt] ut s[upr]a za summu 50 R, placením področně po 3 R. 
   Rukoj[mě] Václ[av] Večeřa a Jura Všenovský SRSaN. 
              f 21a 
   Letha ut s[upr]a a za téhož purg[mistra] položil Jura Maců 
za gr[unt] svůj ročních peněz, kteréž Václ[av] Večeřa přijal  
2 R. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jíra Macura 
položil za grunt svůj do statku neb[ožtíka] Matěje Večeře, 
kteréž přijal Václ[av] Večeře 2 zlm. 
    Leta 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského Jíra Macura 
položil za grunt svůj 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Václav Večeřa k rukám svejm. 
 
       [Pustý] 
 
Přípis domu Václava Martinka 
 
   Leta Páně 1763 dne 25. Febru[arii] za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Jan 
Martinek a přednášel, že on dům svůj, kterého protiv 
verunkovej summě ostatních 44 zlm 15 gr z gruntu vystavil, 
synovi svému Václavovi Martinkovi ze svej dobrovolnej vůle 
odstupuje, vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení do 
smrti. Pročež se nadjmenovaný dům Václavovi Martinkovi za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a 
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. Verunkovú 
summu p[e]r 44 zlm 15 gr po 2 zlm spláceti má. 
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   NB. Otec Jan Martinek přednáší, aby syn Václ[av] Martinek 
bratrovi svému Mikulášovi Martinkovi 20 zlr a sestře Kači, 
provdanej za Mojovského, 20 zlr z toho domu zpláceti povinen 
byl, k čemu takový Václ[av] Martinek zvolil a zpláceti zlíbil.        
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              f 25a 
77 Grunt Víta Prušáka 
 
   Letha Páně 1595 nadepsaný Víth Prušák koupil ten grunt svůj 
pozůstalý po nebožt[íku] Janovi Mydláři předku svém od fojta a 
starších předměstskejch za 30 R. 
   Srazil na to dílu Lidy manželky svej 4 R 20 gr, zůstává 
dopláceti 25 R 10 gr. 
   Tu summu platiti má od letha 1595 po 2 R při Vánocích rok 
po roku až do vyplnění tej summy osobám níže psaným, a to 
těmto: 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Hrubce 16 R. 
   Item si[rotkům] ne[božtíka] Jana Mydláře, totiž Martinovi a 
Anně 9 R 10 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Martin Vítků, Vaněk Slaníčků a Václav Ostroský S.R.S.N. 
 
   Letha [15]95 položil Vít Prušák za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]96 položil Vít Prušák za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Leta [15]97 položil Vít Prušák za grunt peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Leta 1598 položil Vít Prušák za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 2 R. 
              f 25b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Vít Prušák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Hrubce 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Vít 
Prušák na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Lida Mydlářka na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
David Mydlář na místě Lidy manželky své za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil David Mydlář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Mikuláše Hrubce 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David 
Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce  
2 R. 
   Z toho dáno nma s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 1 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela David Mydlář prodal 
podsedek svůj Štěpánovi Svobodovi za summu 34 R. Závdanku jemu 
dal 3 R, ostaatek platiti má od letha 1604 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Alexandr Smolínský, Mikuláš Blanař S.R.S.N. 
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   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mydláře předních peněz 8 R  
10 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Víta Prušáka 8 R 25 gr. 
   Davidovi Mydláři 13 R 25 gr.  
  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali požár ut sup[ra] Mathoušovi Kamekovi za 
summu 34 R bez závdanku, platiti má počna při Vánocích letha 
ut supra po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Urbánků z Pavlovic a Vojtek Kašubka  
S.R.S.a N.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mathouš Kamek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 
2 R. 
   Dány do truhlice sirotčí. 
              f 26a 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Kamek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 
2 R. 
   Dány do truhlice sirotčí. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kamek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 2 R. 
   Zůstávají při právě, dány do truhlice sirotčí. 
   Jakož náleželo na gruntu ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jana Mydláře mimo prvnější placení 8 R 10 gr a s[irotkům] 
n[ebožtíka] Víta Prušáka 8 R 25 gr, ti sirotci zemřeli. A 
poněvadž se žádných přátel krevních po mateři nenašlo, ta 
spravedlnost připadla na Lidu, mateř jejich vlastní, manželku 
Davida Mydláře, kteréž jemu již přináležely a on ji sobě 
z toho podsedka vyzdvihovati má. Však to se znamenitě 
vyměňuje, jestliže by se kdy s přátel těch ut s[upr]a sirotků 
kdo na takovou spravedlnost natahovali a právo lepší k ní míti 
se hlásili, bude povinen David Mydlář těm nápadníkům statku 
svého přede všemi věřiteli svými položiti a na gruntě to místo 
rukojemství statek svůj všecken podstavuje. 
   Stalo se za předního konšela Jana Pernikáře letha 1613. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kamek za g[runt] Davidovi Mydláři 2 R. 
   
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Matouš Kamek 
prodal podsedek svůj Jírovi Morkovskému za summu 36 R. 
Závdanku dal 10 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po  
2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za něj tito: Jíra Příhoda a Jíra Ambruzových 
slíbili RSN. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra 
Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za g[runt] 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za gr[unt] 2 R. 
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   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za gr[unt] 2 R. 
              f 26b 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Morkovský položil za gr[unt] Davidovi Mydlářovi 2 R. 
 
        Pusté 
 
    Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Jírovi Lipnickému za s[umm]u 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 Jan Rybnikář a Jan Straka 
S.R.S.N. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Lipnický 
jsouce v držení toho gr[untu] ut s[upr]a učinil jest frejmark 
s Jakubem Kvintou za grunt jeho na tento jistý spůsob, 
nepřidajíc jeden druhému nic, toliko aby každý svůj grunt sobě 
zplacoval. A tak odevzdán Jakubovi Kvintovi za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Skočdopole a Pavel Havlů S.R.S.a N. 
 
   Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka a spoluradních 
jeho Jakub Kvinta prodal gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Konečnému 
za summu 42 R. Závdanku mu dal 2 R, ostatek summy po 2 R 
splacovati má. Odev[zdán]. 
   Rukojmí Jakub Kvintů a Václav Šimonů SRSaN. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Mikuláš Kryštůfek přiženíc se k Anně, 
pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Pavlovi Konečném, koupil jest 
grunth svrchu psaný za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má 
počna roku 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Matouš Pavlíčků S.R.S.a N.R. 
              f 27a 
   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho pan purgkmistr a páni po smrti Mikuláše 
Kryštůfka prodali jsou tento podsedek Janovi Polákovému za 
summu 40 zl mor[avských]. Závdanku položil ihned 1 zlm, ten 
přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého, poněvadž ta summa 
všeckna odúmrtím k obci přichází, ostatek summy platiti má při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti Pavel 
Pekař a Daniel Velický S.R.S.a N. 
 
       [Pustý] 
 
Přípis Jana Stojana 
 
   Leta Páně 1759 dne 9ho Aprilis za purgmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času nemajíce Jan Stojan 
grunt ut supra sobě připsaný, který pustý zaujal a scela 
vystavěl, ty na něm pozůstalé verunky 39 zl mor[avských] 
k obci přicházející při posudcích po 2 zl mor[avských] 
spláceti na sebe přijal. Pročeš pro pořádek postoupnosti se 
tento grundt pozůstalej vdově po nebošt[íku] Janovi Stojanovi 
za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. Stalo 
se dne a roku ut supra. 
              f 27b 
Přípis Jury Jamného  
 
   Leta Páně 1759 dne 9ho Aprilis za purkmista p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času vd[ova] Stojánková 
jsouce těšce nemocná jest počestnému ouřadu skrz Jana Martinka 
přednésti dala, kterak ona vd[ova] Stojanka grunt ut upra ze 
svej dobrovolnej vůle Jurovi Jamnému za summu devadesáte pět 
rýnsk[ých] odprodala. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jurovi 
Jamnému z těma na něm podlužnýma 39 zl mor[avských] 
verunkových peněz obci patřícíma a při posudcích po 2 zl 
mor[avských] k placení pozůstalýma 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] Ignatz 
Philip a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti svědka 
Jana Martinka na místě vd[ovy] Stojánkovej, pak kupce Jury 
Jamného manželky dne a roku ut supra. 
              f 28a 
Přípis Jana Jamného 
 
   Leta Páně 1779 dne 15ho měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní pozůstalý vlastní syn po neb[ožtíku] Jurovi Jamném 
s uctivou žádostí, aby jemu ten po neb[ožtíku jeho otci 
pozůstalý dle inventáře na podíl otcovský sobě vyvolený dům 
pořadně připsaný byl. I vzhlídnúce v týž inventář Jich 
Opatrnost páni a vynaleznúce, že v všem žádost jeho slušná 
jest, a že jemu grunt ut supra za summu jedno sto rýnských 
prošacovaný na podíl jeho Jana Jamného skutečně přináleží, 
toliko povinen býti má on Jan Jamný sestře svej Magdaleně  
42 zlr 59 gr 2 2/3 den, pak matce Marině provdatej Vrbicovej 
10 zlr 3 kr 2 2/3 den časem svým vyplatiti a quitancí se  
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zaopatřiti. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma 
p[e]r 39 zl moravských po 2 zlm ročně k splacení se jemu 
Janovi Jamnému za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel 
Večeřa a pan Frantz Gatty S.R.S.V.a N. 
              f 28b 
Přípis Martina Fiale 
 
   Leta Páně 1779 dne 15. měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jan Jamný 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový 
z čistej vůle svej odprodal zase Martinovi Fialovi za summu 
jedno sto sedumdesáte rýnských s tou vejminkú, aby on prodavač 
pět roků pořad zběhlých na gruntě tom bez ouplatku svobodně 
přebývati vůlu měl. Závdanku přijal devatenást rýnských, id 
est 19 zlr, pro Magdalenu rozenú Jamnú, sestru prodavače, 
zanechávají se na gruntě tom, které kupec na sebe přijal, id 
est 42 zlr 59 kr 2 2/3 den, ostatních jedno sto osum rýnských, 
id est 108 zlr 1 1/3 den, kupec Martin Fiala prodavači Janovi 
Jamnému nanejdýl po vyjití třech neděl k rukám připočítati 
povinen býti má. Podle čehož grunt ten i s těma na něm 
vězícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r  
39 zlatých mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně se jemu 
Martinovi Fialovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan 
Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      19 
              f 33a 
78 Grunt Pavla Honka 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 49 nadepsaný Pavel koupil podsedek svůj 
od ouřadu předměstského za summu 32 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 
vyplnil 8 R a tak ještě od letha [15]92 dopláceti zůstává při 
Vánocích 24 R. Na to jest do letha [15]94 zadržel 10 R. 
   Ta summa všecka náleží obci předměstskej. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských Václav Trubač a Jan Peštrnák S.R.S.A.N.       
     
   Letha [15]94 položil Pavel Honek za podsedek svůj obci 1 R. 
   Jest požár, pustý zůstává. 
   Letha [15]96 položil Pavel Honků za grunt obci 
p[řed]městské 1 R. 
   Leta 1598 položil Pavel Honků za grunt svůj obci 
předměstskej dvojích peněz 2 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
              f 33b 
   Letha 1598 Anna, manželka pozuostalá po n[ebožtíku] Pavlovi 
Honkovi, ujala podsedek napřed psanej v summě 32 R, z toho 
sobě srazila dílu svého, co sráží, tu při statku Pavla Honka 
napsáno stojí, platiti má od letha 1599 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Jaroslavský, Janek Lipovský SRSN. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Klimků na místě Anny Honkové, muž její, za grunt svůj 
obci předměstské 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] 
Jíra Klimků za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Klimků obci předměstské za grunt 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Klimků za g[runt] obci předměst[ské] 2 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Klimků za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gtr. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra 
Klimků prodal podsedek Pavlovi Peksovi za summu 19 R bez 
závdanku, platiti má od téhož letha ut s[upr]a po 2 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Daněk Uhlířů  a Václav Zelinka S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Obci předměstské předních peněz 11 R 15 gr. 
   Jírovi Klimkovému 7 R 15 gr. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Peksa za gr[unt] obci 
předměstské 1 R.  
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Peksa obci předměstské 1 R. 
              f 34a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Pavel 
Peksa prodal podsedek svůj Jírovi Příhodovi za summu 18 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] po 1 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní 
Jíra Mořkovský a Mathouš Bzenecký S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jíra 
Příhoda za g[runt] obci předměstské 1 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Příhoda za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Příhoda za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Příhoda za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Příhoda 
položil za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Příhoda položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Příhoda prodal ten grunt svůj Jiříkovi Slaničkovi za 35 R. 
Závdanku dal jemu Jiřík 10 R, platiti jej má po 2 R. Jest jemu 
odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vsetínský a Jiřík Morkovský SRSN. 
   Leta Páně 1617 svrchu psaného Jiřík Slanička položil za 
gr[unt] 2 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 1 R. 
   A Jíra Příhoda vydělaných přijal 1 R.  
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Slanička položil za grunt 2 R. 
   Z toho dáno na obec předměstskou 1 R. 
   A Jírovi Příhodovi vydělaných 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut 
s[upr]a požár s povolením Jeno [Mil]osti vysoce urozeného 
p[ana] p[ana] Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte 
na Strážnici, prodán jest Havlovi Mořickému 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 
J.M. Páně i obecní Jíra Lipnický, Andris Onderků SRSN. 
              f 34b 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Havel Mořický 
položil na obec městskú předních peněz 15 gr. 
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   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních prodán jest tento grunt pustý Petrovi Kubicovi za 
summu 30 zlm bez závdanku, placením po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Křepka a Ondra Skácel S.R.S.a N. 
 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraya majíce grunt ut supra Jan Zajíček z holého a 
od mnoha leth pustého místa vystavený a nemajíce ho až posavad 
připsaný, učinil smlúvu s Pavlem Ježkem následující: jakož 
Pavel Ježek měl grunt v Novej ulici od vdovy Bartoškovej a 
z posledního manželstva Mlčkovej ukúpený měl, takový v Novej 
ulici dům profrejmarčil tenž Pavel Ježek Janovi Zajíčkovi za 
tento grunt ut supra. Podle toho již jmenovaný Jan Zajíček 
popustil a odvedl grunt tento jemu Pavlovi Ježkovi za grunt 
ten v Novej ulici a k tomu ještě jemu Pavlovi Ježkovi přidal 
dvaceti pět rýnských hotových peněz. Podle čehož když se tak 
obě strany 
              f 35a 
dobrovolně smluvily a snesly, nyní se tento grunt připisuje a 
odevzdává častěj psanému Pavlovi Ježkovi za vlastní a dědičný, 
s placením summy verunkovej, která ještě na tom gruntě v dluhu 
se vynachází, 40 zlm obci městskej při posudcích ročně po  
2 zlm. Stalo se u přítomnosti obnúch stran d[ne] a leta ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Vencl 
Košvitz a p[an] Eliáš Gregr S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1745 dne 10. Novembr[is] za purgmistra pana 
Eliáše Gröger majíce grunt ut supra Pavel Ježek, takový ze své 
dobrovolné vůle Ignatzimu Procháskovi za summu čtyridceti sedm 
rejnských, přijmouce prodávající takovú summu [od] kupujícího 
in optima juris forma jest odprodal. A pročež tento grunt se 
jemu nadjmenovanému Ignatzimu Procháskovi za vlastní a dědičný 
připisuje a odevzdává, s placením summy verunkové ještě na tom 
gruntě v dluhu se vynacházející 40 zlm obci městské při 
posudcích ročně po 2 zlm. Act[um] ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Henrich Bartelsmann S.R.S.V.a N. 
 
    Leta Páně 1747 dne 10. Maii za purgkmistrovství pana 
Ignatze Filipa a druhých pánův spoluradních Martin Mlýnek 
koupil od Rozálie, ovdovělej po neboštíkovi Ignácovi 
Procháskovi, před opsaný dům za 
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summu hotových peněz sedumdesáte rejnsk[ých], jakož ona vdova 
pro svoje neboštíkovi manželovi donesené mnění (za které on 
tenž dům i s volma a vinohradem koupil) ten dům prodati právo 
měla. Pročež se předřečenému Martinu Mlýnkovi často pravený 
dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za vlastní a 
dědičný tuto připisuje. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Ignác Filip a p[an] Heinrich 
Bartelsman, před opsaný vejrunky (když k splacení přijdou) se 
spláceti mají. 
              f 36a 
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 6. Junii [1]788 
Přípis Matěja Mlýnka 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná smlúva 
mezi Martinem Mlejnkem jakožto otcem stranou jednou, pak 
Matějem Mlejnkem jakožto synem stranou druhou v příčině skrze 
prvního poslednímu odevzdaného domu, a to tímto spůsobem: 
   Za první odevzdává Martin Mlejnek synovi svému Matějovi 
Mlejnkovi jeho vlastní dům na Suchém řádku vedle Matouša 
Šrámka a Martina Fiale stojící, s kterého bratrom svým a 
sestrám svým splatiti zavázaný bude jedno sto rejnskejch, id 
est 100 zlr. 
   Za druhé vymiňuje sobě otec jeho Martin Mlejnek pro sebe a 
manželku svou Marynu v témž domě ve světnici na dvoře až do 
smrti obouch svobodné bydlení tak sice, že kdyby v témž domě 
oba až do smrti svej zbýti nemohli, že on pasedáte rejnskejch 
jim k rukám odčítati zavázaný bude. Jakož taky 
   Za třetí přijímá Matěj Mlejnek na sebe ty na témž domě 
vězící a obci městskej náležející verunkové peníze p[e]r 40 zl 
mor[avských] po 2 zlm ročně k splacení. Naprotiv tomu 
   Za čtvrté Martin Mlejnek povoluje a žádá, aby ten dům 
synovi jeho Matějovi Mlejnkovi za vlastní, volný a dědičný 
připsaný bejti mohl.  
   Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a nejináče jest, nejenom obě stránky 
neumíce psáti křížky při jménách jejich učinily a dvouch 
svědků, totiž Jozefa Jermařa a Ignáce Práta za svědků 
dožádaly. 
   S tím tehdy se jemu grunt 
              f 36b 
tento za vlastní, volný a dědičný tímto řádem purgrechtním 
připisuje a odevzdává. 
   Stalo se dne a roku 7ho Junii [1]788. 
                                         Karel Svoboda,           
                                 gruntovního ouřadu zastavatel 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 70 fr 7 1/3 kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   De sessione 29te April[is] [1]799. Prat. 
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              f 41a 
79 Grunt Jakuba Krejčího 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 48 nadepsaný Jakub koupil podsedek svuoj od 
ouřadu předměstského za summu 30 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 
vyplnil 12 R a od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel  
8 R. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 3 R dopláceti zůstává, totiž 10 R. 
   Ta summa všecka náleží obci předměstskej. 
   Rukojmě sou peníze penězům. 
 
   Letha [15]94 jakož jest měl Jakub vejš psaný za grunth obci 
peněz zadržalejch 8 R položiti, i nemajíc takovejch peněz, 
jest obci předměstské takovejch peněz svejch na tom gruntě  
12 R vyplacenejch dobrovolně pustil. A tak obec ten grunth 
k ruce obecní prodati a hospodářem osaditi mají. 
   Ten podsedek jest pustý. 
 
   Letha [15]96 podsedek prodán od ouřadu předměstskýho, místo 
pusté bylo, Janovi Pančocháři za summu 6 R, platiti má od 
letha [15]97 po 1 R. 
   Rukojmě Václav Trn, Marek Drahotouský S.R.S.N. 
              f 41b 
   Leta [15]97 položil Jan Pančochář za podsedek svůj k obci 
předměst[ské] 1 R. 
   Leta 1598 položil Jan Pančochář za podsedek svůj obci 
předměstskej 1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Punčochář za grunt svůj obci předměstské 1 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Pančochář obci předměstské 1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Jan 
Punčochář za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Punčochář za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   A tak má grunt zouplna zaplacený. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Zuzanna, 
vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Punčocháři, podli 
rozdílu statku přijala na díl svůj podsedek ut s[upr]a ve  
30 R. 
   A tak jej má zaplacenej, za volnej a svobodnej odevzdán. 
 
        Pusté 
 
 
 
 
 



 

 

      25 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Andrisovi Onderkovi za 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 
J.M. Páně i obecní Jíra Šenovský a Havel Mořický S.R.S.N. 
 
        Pusté 
              f 42a 
Přípis domu Pavla Martinka 
 
   Letha Páně 1751 dne 31. Decem[bris] za purkmistra pana 
Godtfrida Mayera a spoluradních toho času jest Anna vdova 
Zelenková grunt ut supra Pavlovi Martinkovi za summu padesáte 
rýnsk[ých] i z výminkú svého svobodného bydlení aš do smrti 
odprodala, pakli by se zrovnati nemohli, tak kupec teho gruntu 
Anně Zelenkovej za takovú výminku deset rýnsk[ých] složiti 
povinen bude. Pročež nadjmenovaný grunt se Pavlovi Martinkovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských] a 
městsk[ých] povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Johannes Jiřík 
Hoffmann. Stalo se dne a roku ut supra. 
              f 42b 
Přípis Matúše Šrámka 
 
   Leta Páně [1]765 dne 13. Augusti za burgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Martinek na 
radní dům a oznámil, že svého půl domu Matúšovi Šrámkovi za 
summu 49 zlr odprodal, však prodavač sobě vymiňuje v tomž 
gruntě svjetničku až do své smrti, kterášto na outratu obouch 
vystavená býti má, kdyby ale se spolu srovnat nemohli, kupec 
povinen bude prodavačovi 49 zlr položit. Pročeš se jemu za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
    Světkové toho za opravování gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] pan 
Ignatz Košvitz a pan Joseph Svoboda. stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
              f 43a 
Dle povolení vrchnostenského de d[ato] 25ho Julii [1]788 
Přípis Jana Šrámka 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezastupitedlný contract mezi Matoušem Šrámkem stranou jednou, 
pak Janem Šrámkem jeho synem stranou druhou v příčině skrz 
prvního poslednímu postoupeného domu a zní následovně: 
   Za první odevzdává Matouš Šrámek synovi svému Janovi 
Šrámkovi jeho vlastní na Suchém řádku vedle Martina Mlejnka a 
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Jury Hrachovského pod Nrem 169 stojící dům v summě jedno sto 
šedesáte rejnskejch, id est 160 zlr, kteroužto summu on 
následujícícm spůsobem splatiti zavázaný bude, a sice: 
   sestře jeho Apolonie 30 zlr, 
   Kateřině podobně 30 zlr, 
   pak otec Matouš Šrámek v témž domě k svej dispositi 
zanechává 100 zlr, v summě 160 zlr. 
   Za druhé vymiňuje pro sebe a manželku jeho Matouš Šrámek do 
smrti obouch v témž domě od všeho platu a popravování 
osvobozené bydlení, tak aby on i manželka jeho všecek dobytek, 
který by oni nevyhnutedlně potřebovali, sobě chovati mohli. 
   Za třetí přijímá na sebe budoucí gruntu držitel obci 
městskej patřící a na témž domě vězící verunkové peníze p[e]r 
40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení. 
Proto taky a 
              f 43b 
   Za čtvrté Matouš Šrámek povoluje a žádá, aby týž dům jeho  
synovi Janovi Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný 
bejti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a nejináče jest, neumíce obě stránky 
psáti křížky při jménech jejich učinily a dvouch svědků, však 
jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádaly. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 8ho Julii 1788. 
 
  Jozef Stanislav,    + Matouš Šrámek, 
  dožádaný svědek      otec 
 
  Ignatz Prat,     + Jann Šrámek, 
  dožádaný svědek      syn 
       Karel Svoboda, 
       gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 60 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz de sessione 7e Aprilis [1]797. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de s[nn]o [1]795 folio 29 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 60 fr baar bezahlt, folglich 
hier gelöschet worden. 
   De sessione 8e April[is] 1801. Prat. 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 248 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 28e Januarii 1802. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 63 
einverleibten Quittung sind diese 248 fr baar bezahlt, 
folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 22. Octo[bris] [1]803. Prat. 
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              f 44a 
   Haftet ob diesem Hause 200 fr dem Johann v[on] Paravičini 
hiesigen dechanten gehörig, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   De sess[ione] 9e Maii [1]807. Prat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      28 
              f 49a 
80 Grunt Jana Lipovského 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch černejch 
purgkrechtních v listu 167 nadepsaný Jan Lipovský koupil 
podsedek svůj od Jíry Pance za summu 40 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 
vyplnil 8 R 15 gr a od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel 
14 R. A tak ještě mimo ty zadrželé od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává 17 R 15 gr. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej předních peněz 9 R 15 gr. 
   Item sirot[kům] Jírovi Hejných 18 R 15 gr. 
   Item Jírovi Pancovi náleží 3 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jíra Curák, Marek Drahotoušskej 
S.R.S.A.N.R.     
 
   Letha [15]94 položil Jan Lipovský za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměst[ské] 3 R 18 gr. 
   Letha [15]96 položil Jan Lipovský dvojí peníze za grunth 
obci předměstské 4 R. 
              f 49b 
   Letha 1595 položil Jíra Lipovský za grunt peněz 1 R. 
   J[es]t pohořalý. 
   Jakož j[es]t Jíra Panců na gruntě napřed psaným 
spravedlnosti měl vyplacené 3 R 15 gr, takové peníze j[es]t 
Janovi Lipovskýmu prodal. A tak tu více nic nemá. 
   Leta [15]97 položil Lipovský za grunt 2 R. 
   Jest vzato z toho na sirot[ky] n[ebožtíka] Jíry Hejného 1 R 
3 gr. 
   A ostatek obec předměstská posledních peněz vzali 27 gr. 
   Leta 1598 položil Lipovský za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jíry Hejného 2 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Lipovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hejnýho  
2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Lipovský 
prodal na svém podsedku pro potřebu svou obci předměstské 
peněz zaplacených 20 R za hotových 5 R, má klásti od letha 
1600 po 1 R a když se sirotkům ut s[upr]a doplatí, povinen 
bude po 3 R klásti. 
   Rukojmě Daniel Hyžů, Jíra Klimků S.R.S.A N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Lipovský na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hejného 1 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Lipovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejného 
2 R. 
   Též položil obci předměstské skoupených peněz za rok 1601, 
za předního konšela Thobiáše Strejčkového 1 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil za g[runt] Jan Lipovský 3 R. 
   S toho dánop na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejnýho 2 R a 
obci předměstské koupených peněz 1 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad 
předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po 
n[ebožtíku] Janovi Lipovským, Mackovi Podrubskému a po 
nedlúhým čase ten Macek Podrubský prodal jej zas Šimkovi 
Mužíkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 
po 2 R. 
   Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub 
Vodislavskej a Šimek Sedláček S.R.S.N. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a fojt a starší 
prodali požár ut s[upr]a Mikulášovi Konečnému za summu 20 R 
bez závdanku, placením od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Peksa a Macek Libinský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Konečný 
prodal podsedek svůj Janovi Bendovi za summu 25 R. Na to jest 
závdanku položil Mikulášovi Konečnýmu 5 R 7 ½ gr, ostatek 
platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Matouš Kment a Pavel Peksa SRSN. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Benda 
položil za g[runt] svůj prvních peněz obci předměstské 2 R. 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Benda položil za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské 
2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Benda 
položil za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměst[ské] 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Benda 
položil za grunt obci předměstské 2 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest 
ten požár ut s[upr]a Jírovi Šenovskému za summu 25 R bez 
závdanku, placním při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Pohanka a Mikuláš Zářecký S.R.S.a N. 
              f 50b 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Janky Jíra Šenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R.   
   Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Šenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R.   
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Šenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
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   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Šenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R.   
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Všenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R.   
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Všenovský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R.   
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Všenovský 
položil za gr[unt] obci městské 2 R.   
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Všenovský 
položil k obci městské 2 R. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského 
a spoluradních jeho prodán jest tento podsedek pustý Janovi 
Hrušákovi za summu 25 zlm bez závdanku, placením po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti Jiřík Přerovský a 
Tomáš Skyba S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho prodán jest tento podsedek na 
větším díle pustý Janovi Volnýmu za summu 25 zlm bez závdanku, 
placením po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Petr Janíčků, Martin Ratiborský S.R.Sp a N. 
 
       [Pustý] 
              f 51a 
Přípis Jurovi Hrachovskému 
 
   Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jura Hrachovský ze svou matkou Annou, po 
neb[ožtíku] Janovi Hrachovským pozůstalou vdovou, a ohlásil, 
kterak on po neb[ožtíku] svém otci pozůstalý dům na sebe 
potahuje v sumě p[e]r 75 zlr, v kterémšto domě matce své až do 
její smrti svobodné bydlení popustiti a 25 zlr vyplatiti, pak 
bratrovi Matoušovi 25 zlr se zavazuje. Pročeš se jemu ten dům 
za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení jak cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] i mněst[ské] povinnosti p[an] 
Joseph Svoboda a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku 
ut supra. Peněz verunkových na gruntě tom se vynachází dvaceti 
pět rýnských po 2 zl mor[avských] ročně. 
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              f 55a 
81 Grunt Jíry Ambrožového 
 
   Ten Jíra vejš psaný má půl podsedku svého od Mikuláše Šusta 
za summu 50 R koupenej. 
   Na kderejž jest podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 226 závdanku témuž Jírovi Šustovi letha 
[15]84 položil 9 R a tak ještě za něj od letha [15]85 
dopláceti zůstává cechmistrům strážnickým řemesla krejčířského 
41 R. 
   Na to jest letha [15]85, též letha [15]86 a [15]87 položil 
těmž cechmistrům 12 R, týž letha [15]89 a letha [15]90 položil 
6 R. A tak jest tenž Jíra ut s[upr]a na tom gruntě zaplatil 
všeho do letha [1590 27 R. 
   A jakož jest mimo těch 27 R těm cechmistruom do letha 
[15]94 zadržel, nemajíc kde takových peněz odkud vzíti, ten 
grunth i s těmi vyplacenými penězi cechu krejčířskému pustil. 
A tak těch všech 50 R tomu cechu na to[m] gruntě náleží. 
   A nadto vejše z lásky cechmistři ještě jemu 1 R k tomu 
přidali a Jíra připověděl se o nic více na témž gruntě ani na 
cech vejš psanej nepotahovati. 
   Jest pustý, mají ho krejčí stavěti. 
              f 55b 
   Leta 1598 p[áni] cechmistři krejčířští prodali podsedek 
vejš psaný Jírovi Pernikářovi za 65 R. Závdanku jim dal při 
odevzdávce 8 R, ostatek platiti má při Vánocích od leta [15]98 
až do vyplnění summy po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení t[oho] g[runtu] i povinnosti panské a 
obecní Nikodym Frozín, Jíra Kovář, Ondra Slanina, Blažek 
Pekař, Tomáš Krmelínský S.R.S.N.     
   Leta 1598 položil Jurka Pernikář za grunt svůj krejčířským 
cechmistrům 5 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jíra 
Pernikář prodal podsedek svůj Danielovi Hyžovi za summu 65 R. 
Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po  
5 R. Odevdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Vaněk Slaných, Janek Lipovský, Jan Vracovský, Jíra Noha 
S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Hyže za grunt svůj cechmist[rům] krejčířským 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Danuiel Hyžů za grunt cechmistrom krejčířským 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Danile Hyžů za grunt cechmist[rům] krejč[ířským] 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Daniel Hyžů za grunt cechmistrům krejčířským za rok 
1602 5 R. 
   Ty přijal Thobiáš Sloup, přijal je Šťastný Krejčí a Jan 
Bartošů. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Daniel Hyžů za g[runt] cechmistrům krejčířským zadržalých 7 R. 
              f 56a 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Daniel 
Hyža prodal požár ut s[upr]a Pavlovi Pexovi 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 
Mathouš Bzeneckej, Petr Štemberskej S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Pexa 
položil peněz ročních cechu krejčířskému 2 R. 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Pexa položil peněz ročních cechu krejčířskému 1 R 15 gr. 
   Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Pexa položil peněz ročních cechu krejčířskému 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Pexa 
položil za gr[unt] cechu krejčířskému 2 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
požár ut s[upr]a Janovi Spěvákovi za summu 30 R bez závdanku, 
placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu a stavení požáru i povinnosti 
panské i obecní Pavel Čech a Jíra Šenovský S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Spěvák 
položil za grunt svůj 1 R. 
   Ten přijal Eliáš Tovačovský, cechmistr řemesla 
krejčovského. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten gr[unt] 
nadepsaný od pana purgkmistra a pánův radních prodán jest 
Janovi Devátému za summu 30 R bez závdanku, placení ročně po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Martin Emríšek a Martin Vystavil S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Devátý položil 
za gr[unt] 1 R. Ten přijal Eliáš Tovačovský, cechmistr řemesla 
krejčovského. 
              f 56b 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Devátý položil 
do cechu krejčovského, kterého Jiřík Kopřivnický tehdejší  
cechmistr přijal 1 R. 
         Pusté 
 
   Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra pana 
Hendrich Bartelmanusa a spoluradních toho času grundt ut supra 
poněvadž od mnoha let pustý byl, vystavil ho z holého místa 
Pavel Kůrka, který nedajíce ho sobě připsati odprodal ho 
Janovi Celanovi, který podobně dosavate připsaný nemajíce 
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odprodal ho Jurovi Lublinkovi za summu šedesáte osum rýnských. 
A protoš aby řád purkrechtní zachován byl, nyní se jemu za 
vlastní a volný připisuje a odevzdává, splacením ostatní 
verunkovej summy 28 zl mor[avských] obci městskej při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Václav Košvitz a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se dne 
a leta ut supra u přítomnosti obúch stran. 
              f 57a 
Přípis domu Martina Múčky 
 
   Leta Páně 1758 dne 25ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Christofa Mihatsche a spoluradních majíce Jura Lublinka grunt 
ut supra právně sobě připsaný a odevzdaný, takový po svej 
manželce smrti Alžbětě jest z dobrej vůle Martinovi Múčkovi za 
summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] odprodal, pro sebe pak 
prodavač jednu sednicu a síň k svému svobodnému bydlení aš do 
smrti (kterú sednicu a síň koupec na svoje outraty vystaviti 
má) sobě vyňal. Kdyby ale prodavač s kupcem se porovnati 
nemohl, tak koupec zavázán jest prodavačovi za tou výminku 
dvaceti rýnsk[ých] složit, po smrti pak prodavače téhož gruntu 
Jury Lublinky taková sednice a síňka novo vystavená bez všeho 
ouplatku koupcovi Martinovi Múčkovi ze vším právem připadnouti 
má. Pročeš se nadepsaný grunt ze vším od starodávna majícím 
právem Martinovi Múčkovi z těma na něm podlužnýma verunkovýma 
penězi obci města Strážnice patřícíma 28 zl mor[avských], 
které při posudcích ročně po 2 zl mor[avských] spláceti 
povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný  připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu 
              f 57b 
a placení král[ovských] i vrchnostenských a městských 
povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo 
se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí stran. 
 
Přípis domu Frantza Baňařa sub Nro 171 
 
   Leta Páně 1772 dne 8. Januarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spolu[radních] toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Frantz Baňař a přednesl, kterak on po svej 
neboštce manželce Susana erbům pozůstalý dům s povolením 
počestnost rady za summu jedno sto rýnských na sebe přijal ze 
vším v domě se aš posavade nádrabím, přitom slušně žádal, aby 
jemu ten dům právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost se 
jemu i s tím od starodávna majícím právem spolu 
              f 58a 
taky s podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r  
28 zl mor[avských] ročně při podsecích po 2 zlm právně 
připisuje a odevzdává. 
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   Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] i mněstských povinností p[an] 
Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Václava Kristoňa 
 
   Leta Páně 1781 dne 16ho Novembris za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Franc 
Baňař grunt ut supra vlastně ukoupený a pořadně připsaný, 
takový Václavovi Kristoňovi, sousedu staroměstskému, za grunt 
jeho přefrejmačil a jemu Václavovi Kristoň dvacet rýnských 
přidal hotovej summy, přitom jak jeden tak druhý ty na gruntě 
vězící verunkové peníze každý při gruntě přefrejmačeném, jak 
mnoho jich se vynachází, na sebe přejal. S tím tehdy grunt 
tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 28 zl 
mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně se jemu Václavovi 
Kristoň za jeho vlastní, volný a dědičný tímto podle práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Philip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.Svú V.a Neomylnú. 
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              f 63a 
82 Grunt Mikuláše Višanky 
 
   Ten Mikuláš vejš psaný má podsedek svůj od rukojmuov 
nebožtíka Jíry Syrového za summu 32 R koupenej. 
   Na to jest do letha [15]94 při Vánocích položil závdanku a 
peněz purgkrechtních 18 R a tak ještě od letha [15]94 při 
Vánocích dopláceti zůstává 14 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto: 
   Item cechmistrům strážnickým řemesla krejčířskýho 7 R. 
   Na to jest do letha vejš psaného zadržel těmž cechmistruom 
5 R a ostatek, totiž 2 R, jim doplniti má letha [15]95 při 
Vánocích. 
    Item týž náleží nebožt[íku] Jírovi Syrovému 7 R. Ty jíti 
mají takto: letha 1595 2 R, letha 1596 4 R a [15]97 1 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Michal Oravský, Martin Vítků, Jan 
Slováček z Starého města S.R.S.A.N. 
              f 63b          
   Letha [15]94 položil Mikoláš napřed psaný za grunth svůj 
peněz zadržalejch cechmistrům krejčířskejm 5 R. 
   Letha [15]95 položil Mikoláš za grunth peněz purgkrechtních 
4 R. 
   Z toho dáno krejčím do cechu 2 R 
   A dva zlaté zanechány s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Syrového. 
Sou vydány Zuzanně do Skalice, neb jí to po těch sirotcích 
zemřelejch připadlo. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Višenka za grunth 3 R. 
   Ty peníze sou při právě obstaveny. 
   Ty jsou rukojemníci přijali, neb oni za n[ebožtíka] Jíru 
Syrového ty 3 R položiti museli. 
   Leta [15]97 položil Mikoláš za podsedek 2 R. 
   Ty sou vydány Zuzanně do Skalice. 
 
   Leta 1598 Kateřina, pozuostalá po n[ebožtíku] Mikulášovi 
Višenkovi, ujala podsedek vejš psaný v dílu svém z vinohradem 
v Dolní hoře, z krávou, z roubanicí v summě 92 R. Z toho sobě 
dílu své[ho] srazila 45 R 2 gr a tak zuostává ještě sirot[kům] 
doplátceti 46 R 28 gr, platcením od leta [15]98 po 5 R až do 
vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě při statkuo Mikoláše Višenky zapsáni sou. 
   Téhož leta ut s[upr]a položil Jakuob Hotař na místě 
Kateřiny manželky své za statek s[irotkům] n[ebožtíka] 
Mikuoláše Višenky 5 R. Act[um] za předního konšela Jana 
Drabíka. 
              f 64a 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jakub Hotař na místě Kateřiny manželky své za statek 
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Višenky 5 R. 
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   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší prodali podsedek po n[ebožce] Kateřině Višenkové 
Petrovi Štemberskýmu za tu summu, což za něj dopláceti jest, 
totiž 22 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Stanislav Šidlovský a Jan Nováků S.R.S.A.N. 
   Ta summa náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Višenky.    
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Petr 
Štemberský za g[runt] 1 R. 
   Ten jest dán dluhu k obci, co náležely na pohřeb Kateřiny 
Višenkové. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Petr 
Štemberskej za gr[unt] 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Petr 
Štemberský za grunt 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha Páně 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Petr 
Štemberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 1 R. 
   Zůstávají při ouřadu. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Petr 
Štemberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky položil 
2 R. 
 
   Petr Štemberský odešel pryč, nechal grunthu i ženy, kteráž 
grunth prodala Janovi Svobodovi tkadleci za 22 R. Závdanku jí 
dal Jan 10 R, dopláceti jej má po 2 R. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a opravu grunthu, povinnosti 
panské i obecní Jan Augusta a Jan Peprný. Actum ut s[upr]a. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Svoboda 
položil za gr[unt] na sirotky n[ebožtíka] Višinky 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Svoboda 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 2 R. 
              f 64b 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Svoboda prodal ten grunt Matějovi Urbánkovému za summu 26 R. 
Závdanku dal při odevzdávce 8 R, platiti jej má ročně po 2 R. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Sládků a Šimek Lesnický SRSAN. 
   Letha ut s[upr]a Matěj Urbánků položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 2 R. 
   Ty zůstávají za ouřadem předměst[ským]. 
   A jakož jest Jan Svoboda na tom gruntě měl zaplaceného a 
vydělaného 9 R, ty jest prodal Matějovi Urbánkovému za 
hotových 2 R 7 ½ gr. A tak Jan Svoboda tu nic více nemá. 
 
        Pusté 
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   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Janovi Hradeckému za 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 Mikuláš Čuzija a Vávra Konečný 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
Jan Hradecký prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Sáčkovi za 
summu 40 R. Za opravu gruntu jemu dal 4 R 15 gr a summu 
nadepsanú má každoročně při posudcích po 2 R zplacovati. 
Odevzdán. 
   Rukojmě Jan Smolka a Jíra Mračnů SRSaN. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest grunth ut sup[ra] Janovi 
Emríškovi za summu 40 R 
              f 65a 
bez závdanku, platiti jej má počna roku 1653 při každých 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntzu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jan Malenovský a Blažej, syn Jana Blažejového 
SRSaNR. 
 
   Letha 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních Jan Emríšek prodal jest tento 
grunt svůj Matoušovi Smutnému za tu summu jakž nahoře, totiž 
40 zl mor[avských] bez závdanku, placení při každých Vánocích 
po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení všelijaké povinnosti Jiřík 
Přerovský a Jan Glogovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1659 dne 13. Julii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Mathouš Smutný prodal grunth tento Janovi 
Smetanovi za summu 40 R. Za zlepšení grunthu dal jemu 2 R  
17 gr 1 den, těch pak 40 R platiti má každoročně při posudcích 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i povinnosti všelijaké panské i 
obecní Mathes Weintscher a Vávra Kaštický SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaném gruntě od 
roku nadepsaného mnoho hospodářův zůstávalo, však žádný z nich 
takového gruntu sobě registry zaopatřiti nedal, p[an] 
purgkmistr a páni prodali takový grunt Petrovi Janíčkovýmu za 
summu 40 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Martin Ratiborský, Jan Volný SRSpaN. 
 
       [Pustý] 
              f 65b 
Přípis Antonína Fogla 
 
   Leta Páně [1]769 dne 8. Julii za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní 
Antonín Fogel a slušně ohlásil, že po svým neb[ožtíku] otci 
ženiném Jannu Jelavém dům na Suchém řádku podle Pavla 
Ratiborského a France Baňaře ležící zdědil, pročeš uctivě 
žádal, aby jemu takový dům zděděný právně připsán byl. Na 
kteroušto žádost stalo se a připisuje se jemu za volný a 
dědičný. 
   Svjedkové toho za opravování gruntu p[an] Ignatz Košvitz a 
pan Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Filipa Možnera 
 
   Leta Páně [1]769 dne 8. Julii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní před 
psaný Filip Možner a přednášel, kterak on od Antonína Fogla 
dům za 89 zlm domluvil a koupil na ten a takový spůsob, aby on 
kupec jemu prodavačovi 40 zlr hotových peněz odvedl, druhé ale 
za místo v tom domě užívání až do smrti, které místo prodavač 
na svůj náklad vystavět, povinnosti ale za sebou kupec 
zadržel, kdyby ale prodavač s toho domu jinam jíti chtěl 
dobrovolně, 
              f 66a 
tehdy kupec při odchodu jeho ostatních 47 zlr složiti povinen 
jest. Pročeš se jemu za jeho volný a vlastní s tím na něm od 
starodávna majícím právem zapisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení císařské, 
královské, vrchnostenské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a 
p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
   Leta Páně 1795 dne 21ho Februarii předstoupila Anna, 
pozůstalá vdova po neboštíkovi Antonínovi Foglovi, a tu 
přednesla, kterak ona od Philipa Možnara tech na domě na 
vejminku majících 47 zlr, pravím čtyriceti sedum rejnských, 
k rukám svojím dobře odpočítané přijala. Proto tehdy dle téhož 
vejž domovního gruntovního zápisu, v kterým zřetedlně se 
praví, že když on tech 47 zlr k rukám odpočítané přijme, že od 
tej vejminky přestane. Taková se tímto vyhazuje a grunt tento 
čistý pozůstává. 
   Sig[num] v Strážnici ut supra. 
                                 Kaspar Bartelsmann, gruntovní 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 85 fr Stadt Straßnitzer 
Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 13te Maii 1802. Prat. 
   Imgleichen haftet 100 fr Stadt Straßnitzer Comungelder, 
welche hier secundo loco vorgemerket werden. 
   De sess[ione] 10. Decembris [1]803. Prat. 
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              f 71a 
83 Grunt Daniele Hyžova 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 70 Daniel vejš psaný koupil podsedek od 
Bartoše, syna Blažka Bílovského, za summu 50 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 
při Vánocích položil 13 R a ostatek, totiž 37 R, dopláceti m 
rok po roku od letha [15]94 při Vánocích po 3 R osobám níže 
psaným, a to těmto: 
   Item obci předměstskej strážnickej 2 R 15 gr. Ty jim má 
položiti letha [15]94 při Vánocích. 
   Item též náleží sirotku nebožt[íka] Blažka Bílovského 34 R 
15 gr. Ty jim se pokládati mají takto: letha [15]94 při 
Vánocích 15 gr a od letha 1595 při témž čase pořadně až do 
vyplnění tej summy po 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Tomáš Petrovský, Martin 
Solga a Bartoš Bílovskej S.R.S.A.N.R.    
      
   Letha [15]94 položil Daniel vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské na skoupené peníze 2 R 15 gr. 
   A na sirot[ka] zanecháno 15 gr. 
              f 71b 
   Jest požárník, má o svatém Janě letha toho [15]96 peníze 
purgkrechtní položiti. 
   Letha [15]96 položil Daniel Hyžů za grunt peněz 
purgkrecht[ních] 3 R. 
   Leta [15]97 položil Daniel Hyžů za grunt peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Leta 1598 položil Daniel Hyžů za grunt svůj na s[irotka] 
n[ebožtíka] Blažka Bílovského 3 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Daniel 
Hyžů prodal podsedek svůj Janovi Ambrožových za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Vracovský, Marek Drahotoušský S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Ambrožů za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka 
Bílovského 3 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Ambrožů 
[položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bílovského 
2 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Ambružů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka 
Bílovského 1 R.  
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   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Ambružů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka 
Bílovského 2 R 15 gr.  
   Letha 1603 za předního konšela Martina Kašuba položil Jan 
Ambružů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bílovského 
3 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstskej prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po 
n[ebožtíku] Janovi Ambrožovým, Mackovi Libinskýmu za summu  
20 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán 
za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravení, povinnosti J.M. Páně 
Pavel Mrouhal, Jíra Noha S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Macek 
Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka 
Bílovského 2 R.  
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Macek 
Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka 
Bílov[ského] 2 R. 
              f 72a 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Macek 
Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka 
Bílovskýho peněz ročních 2 R. 
 
        Pusté 
 
   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 Jakubovi Vláškovi 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 Blažej Hradecký a Havel Zíma 
S.R.S.a N. 
        Pusté 
 
Přípis Pavla Ratiborského 
 
   Leta Páně 1763 dne 30. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Martin 
Ratiborský a přednášel, že on synovi svému Pavlovi 
Ratiborskému dům ut supra (kterého on Martin Ratiborský 
z pustého vystavil) na následující spůsob odstupuje, a sice 
v summě p[e]r 100 zlr, z kterých p[anu] Ignácovi Ferdinemu 
dluh p[e]r 40 zlr zaplatil, otcovi Martinovi Ratiborskému  
20 zlr, item bratrovi svému Tomášovi 20 zlr dal a 20 zlr sobě 
držel. Vymiňuje sobě přitom otec Martin Ratibořský v tom domě 
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svobodné bydlení z manželkú svou až do jejich obouch smrti, 
kterú výminku otec ze synem Pavlem následovně spolu 
              f 72b 
spravovati povini budú. Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi 
Ratiborskému za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Pavel Svoboda  a 
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne 
a roku ut supra. 
   NB. Kdyby otec ze synem Pavlem zrovnati [se] nemohli, 
povinen má být syn otcovi za tou vejminku 20 zlr zaplatiti. 
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              f 75a 
84 Grunt Ondry Chlupa 
 
   Ten Ondra vejš psaný má podsedek svůj od Jana Vlka letha 
[15]75 za summu 12 R podle zápisu knih starých černejch 
purgkrechtních v listu 166 koupenej. 
   Na to jest závdanku, též peněz purgkrechtních i s těmi od 
Jana Vlka koupenejmi do letha [15]77 vyplnil 8 R a tak ještě 
dopláceti za něj témuž Vlkovi zuostává 4 R. 
   O těch pak penězích správu dává, že by měl od nebožt[íka] 
Vlka koupiti 2 R a ostatek obci předměstskej letha [15]94 
doplniti a za něj zouplna, tak jakž se v knihách skoupených 
v pargameně bílej v listu 50 to zápisem nachází. 
   A tak jej má zaplacený.     
 
   Leta 1598 Ondra Chlup prodal podsedek svůj ut s[upr]a 
Štěpánovi Pekařovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal při 
odevzdávce 10 R, ostatek platiti má od leta 1599 při Vánocích 
po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Vítek Prušák, Jan Kramář S.R.S.a N. 
              f 75b  
   Téhož leta [15]98 jakož tu Ondrovi Chlupovi na tom podsedku 
napřed psaném náleželo summy 50 R, ty j[es]t obci předměstské 
za hotových peněz 16 R prodal. A tak tu na tom podsedku Ondra 
Chlup nic nemá. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Štěpán 
Pekař prodal podsedek svůj Janovi Jaroslavskýmu za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 7 R a jakož ještě Štěpán Pekař měl 3 R, ty 
Janovi Jaroslavskému pustil, ostatek platiti má od leta [15]99 
po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Daniel Hyžů, Jan Ambrožových S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Jaroslavský za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan 
Jaroslavský položil obci předměstské za grunt 4 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Jaroslavský prodal podsedek svůj Matějovi Němčickýmu za summu 
60 R. Závdanku jemu dal 9 R a jakož jemu tu ještě náleželo  
9 R, ty jest jemu pustil, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Peklo, Martin Bučovský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj 
Němčický obci předměstské za grunt 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Matěj Němčický za grunt obci předměstské za rok 1602  
4 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj 
Němčický za g[runt] obci předměstské 4 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali požár pozůstalý po n[ebožtíku] Mackovi 
Curákovi Jírovi Malenovýmu za summu 25 R bez závdanku, platiti 
má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kopřivnický, Eliáš Klempíř S.R.S.N. 
              f 76a  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Malenů 
položil za g[runt] prvních peněz 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Malenů položil za grunt obci předměstské  R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Malenů 
položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Malenů položil za grunt obci předměstské 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, 
ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán 
jest Janovi Ostravskému za summu 50 R bez závdanku, placení po 
vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Všenovský a Jan Hradecký 
S.R.S.a N. 
        Pusté 
 
Přípis Jozefa Ostravskýho 
 
   Leta Páně 1747 dne 6. Decembris za purgmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef 
Ostravský od Pavla Kudlíka před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem za summu hotových peněz padesáte 
rejn[ských]. Pročež se jemu Jozefu Ostravskýmu takový dům za 
vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, vejrunky (když 
k splacení přijdou) se spláceti budou při čase, jakž vejš 
stojí. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef 
Heisig. Stalo se dne a roku ut supra. 
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Přípis Cyrilovi Ostravskému 
 
   Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za burgmistra p[ana]        
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu  
radního nahoře psaný Cyril Vostravský spolu i ze svou matkou 
Alžbětou, po neb[ožtíku] Jozefovi Vostravským pozůstalou 
vdovou, a ohlásil, kterak on ten po svým neb[ožtíku] otci 
zanechaný dům v summě za 60 zlr na sebe potahuje a s takového 
domu matce své až do její smrti svobodné bydlení propučiti a 
15 zlr peněz, pak Martinovi bratrovi 15 zlr a tím spůsobem 
druhému bratrovi Václavovi 15 zlr vyplatiti se zavazuje. 
Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný spolu s těma napřed 
poznamenanýma verunkovýma penězi připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení 
vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Peter Gruner a 
p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
N 174 
Přípis domu Václavovi Ostravskému 
 
   Leta Páně 1773 dne 19ho Febr[uarii] za purgmistra pana  
Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Cyril Ostravský 
grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný tím spůsobem, aby matka 
jeho v tomž domně svobodné bydlení měla až do smrti, pak 
Martinovi bratrovi 15 zlr a jí matce 15 zlr 
              f 77a 
splácel, na ten spůsob zase takový bratrovi svému Václavovi 
popúšťá, aby on Cyrilovi za jeho na tomž domně mající podíl  
30 zlr, Martinovi podobně podílu 15 zlr, pak za tu přistavenú 
světničku 15 zlr, spolu 30 zlr, a matce vdově Ostravskej  
15 zlr, spolu tehdy 78 zlr co nejdřív možné bude splatil. To 
taky uvolíce se Václav Ostravský, se jemu nadepsaný grunt i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 21 zl 
mor[avských] městskej obci patřícíma (jenž při posudcích ročně 
po 2 zlm splacení povinen bude) za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Carel Večeřa a 
p[an] Franc Gatty S.R.S.V.a N. 
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85 Grunt Marka Drahotoušského 
 
   Letha Páně 1591 podle záúpisu knih starejch červenejch 
sirotčích v listu 83 nadepsaný Marek má podsedek svuoj po 
nebožt[íku] Janovi Miškéřovi zuostalým v summě 20 R. 
   Více ujal vinohrad v Dolní hoře v summě 19 R, učiní toho 
obojího 39 R. 
   Na tu summu s poraženým dílem Kateřiny manželky svej, též i 
s tím, což jí podle poručenství prvního muže jejího náleželo a 
co dluhu po nebožt[íku] Janovi Miškéři splatil, vyplnil do 
letha [15]94 všeho 38 R 19 gr 5 den. 
   A ještě dopláceti zuostává za letho [15]94 sirot[kům] téhož 
Jana Miškéře zuostalým 10 gr 2 den.             
   Letha [15]94 položil Marek ostatních peněz za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 10 gr 2 den. 
   Zaplacený. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Marek 
Drahotoušský prodal sám na sobě na podsedku ut s[upr]a obci 
předměstské summy 30 R. Dáno je[mu] za ně hotových peněz  
9 ½ R, ty peníze má jim platiti od leta [15]99 po 3 R. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Marek 
Drahotoušský obci předměstské peněz skoupených 3 R. 
              f 82b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Marek Drahotouský za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Marek Drahotoušský za grunt obci předměst[ské] 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Marek Drahotoušský za grunt obci předměstské za lonský 
rok 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Marek 
Drahotoušský za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položila 
Kateřina Marková, vdova po n[ebožtíku] Markovi Drahotouským, 
za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina 
Marková nemohouc pro nedostatek zdraví svého toho podsedku 
držeti, pustila jej Janovi synu svému, aby za něj toliko, což 
obci předměstské náleží, 16 R doplatil, placení od letha 1613 
po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub 
Bakovskej, Šimek Závada S.R.S.N. 
   A jakož Kateřina Marková  toto sobě znamenitě vymínila, aby 
Jan syn její byl povinen ji při sobě až do smrti její chovati 
a dochovati, jí křivdy nečiniti, ani jestli by se oženil, 
manželce své ubližovati nedopouštěti. Stalo se [roku] a dne ut 
supra. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položila Kateřina 
Marková za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položila Kateřina 
Marková za g[runt] obci předměstské 1 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Kateřina 
Marková položila za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina 
Marková položila za grunt obci předměstské 1 . 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina 
Marková položila za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina 
Marková položila za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
        Pusté 
              f 83a 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Jírovi Spěvákovi tesaři za summu 40 R bez 
závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Pohanka a Jíra Šenovský S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Spěvák 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Spěvák 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Spěvák 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Spěvák 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Jíra Spěvák prodal ten grunt Václavovi Prostějovskému za 
summu 40 R. Závdanku dal jemu 5 R a což Jurka Spěvák na tom 
gru[ntu] zaplatil, to jemu pustil, ostatek platiti má 
každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gru[ntu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Velinský a Jan Ostravský 
S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Prostějovský 
položil za gr[unt] obci 1 R. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho po odjití Václava Prostějovského jest zase [prodán] 
Mikolášovi Chudému, aby k spuštění do konce nepřišel, za summu 
40 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmí za placení a opravu gr[untu] a povinnosti panské a 
obecní Jura Šenovský a Jakub Loska SRSaN. 
 
        Pusté 
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   Leta Páně 1733 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] Eliáše 
Grögra a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut supra a 
z holého místa jej vystavíc Martin Kudlík, dřív než sobě jej 
připsati dal, nekterý rok jej držíce předstoupil na rathaus 
s bratrancem svým Pavlem Kudlíkem přednášejíce, že ze 
společného dobrovolného domluvení tento grunt prohandloval 
jemu Pavlovi Kudlíkovi za dům jeho v Staré městě Nro 60 a 
k tomu že Martin Kudlík jemu Pavlovi Kudlíkovi přidal 30 zlr, 
totiž 1 honce roli i z osetím v Padělkách, jednu jalůvku a 
ostatek peněz. Podle čehož dle obojí strany dobrovolného 
svolení tento grunt se připisuje a odevzdává Pavlovi Kudlíkovi 
za vlastní a dědičný, placením verunkovej summy 40 zlm ročně 
při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obú stran. 
              f 84a 
Přípis domu Jozefa Sochora 
 
   Leta Páně 1758 dne 14ho Martii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Václav 
Hlúšek grundt ut supra od něho vystavený z gruntu, takový ze 
svej dobrej vůle Jozefovi Sochorovi za summu osumdesáte 
rýnsk[ých] odprodal a spolu do svej smrti svobodné bydlení 
z koupcem, aš by kupec svým časem jednu sedničku jemu na zadku 
v humně vystavil, vymínil. Kdyby ale prodavač z koupcem se 
srovnati nemohli, tak koupec kdyby se vina na něm našla, 
prodavačovi třiceti rýnsk[ých] složiti, pakli by vina na 
prodavačovi se našla, jen dvacet rýnsk[ých] kupec prodavačovi 
za tou výminku vyplatiti povinen bude. Pročeš se nadepsaný 
grunt Jozefovi Sochorovi s těma na něm podlužnýma 40 zl 
mor[avských] obci patřícíma verunkovýma penězi a učiněnou 
výminkú za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských povinností p[an] Jozef Duray  a p[an] Gottfrid 
Mayer. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
              f 84b 
Přípis Jakuba Sochora 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stala se svobodná 
neproměnitedlná smlúva mezi Jozefem Sochorem stranú jednú, pak 
synem jeho Jakubem Sochorem v příčině skrze prvního druhému 
zadávajícího domu, a to sice následujícím spůsobem: 
   Za první odevzdává Jozef Sochor synovi svému Jakubovi 
Sochorovi grunt ut supra ukoupený a pořadně připsaný mající a 
šacovaný v summě dvě sta rýnských. Však ale 
   Za druhé vyjímá sobě jmenovaný Jozef Sochor jak pro sebe, 
tak pro manželku svú Alžbětu v tom gruntě neb domě bez 
překážky přebývání až do smrti, též podobně místo pro jednu 
krávu a pro útěžky hospodářské schránu postačitedlnú. Naprotiv 
čemuž 
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   Za třetí odevzdavatel gruntu se zavazuje jemu synovi svému 
jakožto budoucímu držiteli gruntu tohoto dokavad jeho Bůh při 
živobytí zachová, na všeliké toho gruntu se tejkající 
povinnosti a poplatky polovicu vybývati a platiti, což však na 
manželku, kdyby delej živa byla, vstahovati se nemá. Přitom 
taky ještě on odevzdavatel gruntu připovídá, dokud živ bude, 
na všelikú opravu potřebnú gruntu toho, co by prácú rukú svých 
spravovati se mohlo, polovičně na- 
              f 85a 
pomáhati, ano kdyby zapotřebí bylo vzlášť pro odevzdavatele a 
manželku jeho světničku vystaviti, polovičně všech outrat 
nákladem svým vybaviti. Dálejc 
   Za čtvrté povinen býti má vejš psanú šacovní summu takto 
splatiti jmenovitě: 
   bratrovi svému Jozefovi 50 zlr, 
   sobě zadrží 50 zlr, 
   sestře svej Alžbětě 50 zlr 
   a deto Apoleně 50 zlr, spolu ut supra 200 zlr,  
však dokavade otec neb odevzdavatel gruntu živ bude, povinen 
býti nemá jim ty podíly vyplatiti ani interesse dávati. 
Ostatně 
   Za páté poněvadž na tom gruntě 40 zl mor[avských] 
verunských peněz se nachází po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení obci strážnickej, ty nastávající gruntu tohoto 
držitel Jacub Sochor na sebe přejímá. A podle toho 
   Za šesté když všechny výminky on Jacub Sochor od otce svého 
vděčně přijímá, Jozef Sochor otec jeho povolení dává a žádá, 
by grunt tento jeho synovi Jacubovi za vlastní, volný a 
dědičný připsán byl. 
   Což tímto zápisem se taky vykonává a on Jakub Sochor do 
pravého držení gruntu tímto se uvádí. 
   Jenž se stalo na zámku Strážnici u přítomnosti svědkův 
Philipa Možnara a Jana Ratiborského dne 10ho měsíce ledna 
[1]788. 
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86 Grunt Jíry Hudečka 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purgkrechtních   
červených v listu 12 ten Jíra napřed psaný má podsedek svuoj 
od Matěje Křižánka za summu 80 R koupenej. 
   Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]91 Matoušovi Pernikářovu položil 29 R a tak zůstává témuž 
Matoušovi vejš psanému ještě dopláceti 51 R. Na to jest jemu 
zadrželých do letha [15]94 31 R. 
   O ty zadržalé peníze sou takto rovnali a Matouš Pernikářů 
k tomu své dovolení dal, aby týž Jíra Hudec leta tohoto [15]94 
při posudku příštím na předměstí strážnickým 6 R položil a 
potomně rok po roku počna letha [15]95 při Vánocích až do 
vyplnění tej summy zadržalé i což ještě na témž gruntě 
dopláceti jest, totiž 45 R, pořadně, jakž nahoře dotčeno, 
pokládati má po 4 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jančí ze Lhoty Ostrožské, Jan Hanáček, Jíra Noha, Mikuláš 
Trubačů S.R.S.A.N. 
              f 90b  
   Letha [15]94 položil Jíra napřed psaný za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Matoušovi Pernikářovýmu 6 R. 
   Letha [15]95 položil Jíra napřed psaný za grunth Matoušovi 
Pernikáři 4 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra za grunth Matoušovi Pernikáři  
4 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Hudec za grunt Matoušovi Pernikáři 
4 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Hudec za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 4 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Hudec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Pernikáře 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Hudec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 
4 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového  položil 
Jíra Hudec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 
2 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jíra Hudec za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Pernikáře 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Hudec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Pernikáře 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Hudec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře  
4 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela ut s[upr]a prodán od fojta a 
starších z poručení a u přítomnosti pana ouředníka [grunt], 
zůstalý po n[ebožtku] Jírovi Hudcovi, Šimkovi Závadovi tesaři 
za summu 50 R. Závdanku položil 4 R, ty sou položeny za 
g[runt] téhož Jíry Hudce, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Žamberský, Tomáš Tesař S.R.S.N. 
              f 91a 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře předních peněz  
10 R, placením po 4 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hudce posledních peněz 36 R. 
   Jakož náleželo s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hudce posledních 
peněz na tom podsedku 36 R, ty peníze na Babušu, mateř těch 
sirotků, poněvadž žádných přátel krevních se nenašlo, připadly 
a Šimek Závada manžel její sobě je na týmž podsedku sráží a za 
položené se jemu vypisují 4 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek 
Závada za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře 
2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Šimek Závada na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za 
grunt 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek 
Závada na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za grunt  
2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Závada za grunt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře  
2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek 
Závada za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 
peněz ročních 2 R. 
   A tak ten podsedek zouplna zaplatil. 
 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra Janovi 
Hrušákovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má počna 
letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Matouš Bělohoubek a Jura Bobek S.R.S.a N.R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra Michalovi 
Rybnickému za summu 50 R 
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bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Pavel Štěrba a Jíra Sedlický SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
 
 Přípis domu Václava Možnara 
 
   Leta Páně 1764 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Matúš Velček a 
přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům ut supra, 
kterého on připsaný neměl, Václavovi Možnarovi za summu jedno 
sto patnáct rýnských odprodal. Vymínil ale sobě v tom domě 
v jednej sednici z kupcem svobodnej bydlení až do smrti a 
kdyby se v jednej svednici spolu znášeti nemohli, povinen má 
být kupec Možnar prodavačovi svedničku na dvoře vystaviti. 
Pročež se nadjmenovaný grunt ze summú verunkovú p[e]r 50 zl 
mor[avských], jakož i s řečenú vejminkú za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a právně odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Jozef Svoboda a 
p[an] Petr Gruner. Stalo se 
              f 82a 
u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Rozáry provdalej za Jana Urbánka 
 
   Leta Páně 1776 dne 9. měsíce dubna za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času držitel gruntu 
ut supra Václav Možnar kúpíce sobě od vejš jmenovanej Rozáry, 
manželky Jana Urbánka, dům v Starém městě podle Václava Surého      
a Jana Možnara mladého stojící za summu 225 zlr, jak zápis 
tamotný obšírněj dovozuje, na kterúžto summu on Václav Možnar 
jí Rozáře provdalej za Jana Urbánka grunt tento podle 
dobrovolného ujednání ve sto desíti rýnských postúpil. Pročež 
grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 
50 zlm k placení po 2 zlm ročně se jí Rozáře Urbánkovej za 
vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských] 
vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Šebestiana Floriana 
 
   Leta Páně 1779 dne 10. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Rozára 
provdatá za Jana Urbánka grunt ut supra svýma penězi ukúpený a 
pořadně připsaný, takový (odtáhnouce s manželem svým na  
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Rohatec na panský grunt) z čistej vůle svej odprodala vejš 
jmenovanému Šebestianovi Florianovi 
              f 92b 
za summu jedno sto šedesát rýnských, na kteroužto summu ihned 
jedno sto třiceti tři rýnské k rukám svým odpočítané přijala, 
ostatních dvaceti sedum rýnských nanejdýl do konce fašanku 
tohoto [1]779 kupec složiti se zavázal. Podle toho tehdy grunt 
ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 
padesát zlatých moravských po 2 zlm ročně k obci městskej 
k splacení se jemu Šebestianovi Florian za vlastní, volný a 
dědičný s vším na gruntě tom se vynacházejícím právem dle řádu 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Pavel Paravičini a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Marek 
 
   Leta Páně 1782 d ne 18. Julii za purgmistra pana Jana Ježík 
a spoluradních jeho toho času majíce Šebestian Florian grunt 
ut supra pořadně ukúpený a za vlastní připsaný, takový když 
sobě jiný grunt na předměstí zdejším zaopatřil, ze svej čistej 
vůle odprodal Jozefovi Marek za summu dvě sta čtyricet 
rýnských hotových k rukám prodavače připočítaných peněz. 
Přitom poněvadž na gruntě tom verunkových peněz padesát 
zlatých moravských po 2 zl mor[avskch] ročně obci k splacení 
pozůstávalo, za takové předcházející držitel gruntu 
              f 93a 
Šebestian Frlorian při počestnost radě městskej dvacet 
rýnských ihned na hotově položiti a tím spůsobem splatiti a 
grunt ten očistiti žádostiv byl, na kteroužto žádost jeho Jich 
Opatrnost páni laskavě jsou zvolili a za celou tou na tom 
gruntě vězící summu peněz verunkových těch 20 zlr přijat sobě 
oblíbili, a tak budoucně grunt tento do konce vyplacený jest. 
Pročež odevzdává se Jozefovi Marek za vlastní, volný, dědičný 
i zaplacený a v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Dvořák a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
   Pamět. Vejš doložených dvacet rýnských přijal pan purgmistr 
Johann Ježík pod počet purgmistrovský za rok 1782 vedoucí. 
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87 Grunt Mikuláše Nováka 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 49 nadepsaný Mikuláš Nováků koupil jest 
podsedek svuoj od Pavla Sedláčkova za summu 72 R. 
   Na kteroužto summu do letha [15]92 čtouc s tím lítem 
závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 39 R a ještě od letha 
1593 při Vánocích po 6 R dopláceti má Danielovi Zezhulovému  
33 R. 
   Na to jestli letha [15]93 a [15]94 co vyplnil, to se má 
v tomto zápisu doložiti. 
   Rukojmě Václav Ostrovský a Martin Sojka S.R.S.N.    
 
   Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních Danielovi Zezhulovi dvojích peněz 12 R. 
   Letha [15]95 položil Mikoláš Novák za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] Danielovi Zezhulovi 6 R. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Novák za grunth Danielovi 
Zezhulovi 6 R.   
   Leta [15]97 položil Mikoláš Novák za grunt Danielovi 
Zezhulovi 6 R. 
   Leta 1598 položil Mikuoláš Novák za grunt svůj ostatních 
peněz nápadníkům nebožtíka Daniele Zezhulovýho 3 R. 
   A tak grunt svůj zaplatil. 
              f 98b 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Mikuláš Novák prodal podsedek svůj zaplacený Davidovi 
Mydlářovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek 
platiti má od letha 1604 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Vaněk 
Slanička, Vaněk Ostrovský S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David 
Mydlář za g[runt] Mikulášovi Novákovýmu 8 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Davidovi Mydlářovi, aby tento podsedek požár 
toliko po 4 R doplácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil David 
Mydlář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R. 
   Ty sou odvedeny panu purgmistru Bartholomějovi Šlechtovi na 
rathauz, nebo ten statek tam v městských rejstřích zapsán 
jest. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
David Mydlář za rok 1609 a za rok 1610 dvojích peněz 
zadržalých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 
4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil David 
Mydlář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka  
2 R. 
   Náleží lonský i letoší na rathauz, jsou odvedené. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil David 
Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka  
3 R. 
   Jsou vydány na rathauz. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil David 
Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka  
3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového David 
Mydlář položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Nováka 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře David  
Mydlář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Nováka 2 R. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře David Mydlář 
položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Mikuláše Nová[ka]  
2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře David Mydlář 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nová[ka] 
4 R. 
        Pusté 
              f 99a 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
Jeho [mil]osti vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, 
hraběte na Strážnici, ten grunt napřed psaný požár prodán jest 
Michalovi Sládkovi tesaři za summu 60 R bez závdanku, 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 Jíra Spěvák, Janek Spěvák  a 
Ondra Velinský S.R.S.a N. 
   Při tomto gruntě tato pamět se činí: Poněvadž jest v humně 
studně, tehdy Michal, držitel gruntu ut s[upr]a v tom se jest 
dobrovolně prohlásil a své povolení dal, aby jeden každý 
soused okolní mohl, když by se jemu líbilo a potřeba 
ukazovala, z tejž studně vodu bráti a užívati. Protiv čemuž on 
Michal ani budoucí držitelové téhož gruntu býti nechce ani 
býti nemají a zhajovati nechtějí nyní i na časy budoucí a 
věčné, však naprotiv tomu budou ti sousedé povinni touž 
uličku, kudyž se pro vodu choditi bude, hraditi, tak aby se 
držiteli gruntu žádná škoda nedála. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Michal Sládek ušel 
pryč z gruntu ut s[upr]a, i aby k spuštění zase nepřišel, týž 
purgkmistr ut s[upr]a s spoluradními svými prodali ten gr[unt] 
nadepsaný Melicharovi Pavlíkovému za summu 80 R. Závdanku dáti 
má ve dvou nedělích a platiti každoročně po 3 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Ondřej Štejn a Jiřík Skočdopole S.R.S.a N. 
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   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Melichar Pavlíků položil 
za gr[unt] ut s[upr]a závdanku 2 R. 
   Ty přijal Martin Mráz, purgkmistr následující. 
              f 99b 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Melichar Pavlíků 
položil peněz ročních k obci městské 2 R. 
   Letha 1661 za purg[mistra] Jiříka Kopřivnického položil 
Melichar Pavlíků k obci městské 1 R. 
   L[eta] 1670 za purgmistra Lorence Zajíčka položil Melichar 
Pavlík k obci městské ½ zlm 4 gr 2 den. 
 
   Letha Páně 1687 dne 4. Martii za purgmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Melichara 
Pavlíkového toho gruntu zeť jeho jest Michal Linduška v summě 
80 zlm se zaujal, placením ročně po 2 R bez závdanku. Odevzdán 
za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Adam Němec, Karel Rosi SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho aby nebyla 
stenčována obec, nýbrž k zvelebování a rozmnožení přicházela, 
před opsaný grunt od J[ejich] O[patrnosti] pánův prodaný jest 
Říhovi Brumovskému za summu 80 zl mor[avských] bez závdanku, 
placením ročně při posudcích po 2 zl mor[avských. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu 
p[an] Tomáš Svoboda a Martin Hrachovský S.R.S.N. 
 
       [Pustý] 
             f 100a 
   Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času zůstanúc ten grunt ut supra 
spuštěný, takového se zaujal Martin Mřenka, který až posavad 
pro všelijaké vojenské a rebelantských Uhrů pokřiky sobě jej 
připsaného neměl. Pročež aby v tom řád městský zachován byl, 
nyní se jemu nadepsanému Martinovi Mřenkovi týž grunt 
připisuje v summě, jak prve byl 80 zlm. Však že tenž grunt 
spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskou rebelii vyšel, aby 
jej tím lépeji zvelebovati mohl, upúští se jemu s tej summy 
třetí díl, totiž 26 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 43 zlm 
10 gr, bude povinen platiti obci městskej při každých 
posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelikých povinností Jan Horák a 
Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
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             f 100b 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Martin Mřenka pokládá 
obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb.     
Za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
   Leta Páně 1738 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce Václav Vlček 
grunt ut supra ukoupený od nejakého Martina Lakosila a on od 
Martina Mřenky a nemajíce ani Lakosil, ani Václav Vlček takový 
sobě připsaný, nyní z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle 
prodal jej Martinovi Priglákovi za hotových dvacet rýnských, 
kteréžto peníze za vystavení se počítají, v summě ale 
verunkových peněz ještě k placení obci městskej 53 zlm 10 gr 
alb. Pročež se nyní tenž grunt připisuje a odevzdává Martinovi 
Priglákovi za vlastní, s pla- 
             f 101a 
cením ostatní verunkovej ut supra summy ročně při posudcích 
obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti Václava Vlčka a 
manželky jeho. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Matěj Kořenek 
a Mikul[áš] Majzlík S.R.S.V.a N. 
   Contributzi a jiné povinnosti za rok 1738 kupec k placení 
na sebe vzal. 
 
Přípis Matúša Bartoška 
 
   Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purkmistra p[ana] Johanesa 
Bartelsmana a spoluradních toho času zdědíce Maryna, nyní 
provdaná Kúkolka, po svým předešlém manželovi Martinovi 
Priglákovi grunt ut supra, takový ze svej dobrovolnej vůle 
svej vlastní ceře Kateřině provdanej Perglovej postúpila a 
právně odevzdala. Která nyní jmenovaná Kateřina Perglová i ze 
svým manželem Martinem Perglem nadepsaný grunt Matúšovi 
Bartoškovi proti jeho gruntě z přídankem štyriceti rýnsk[ých] 
prohandloval a postúpil. 
             f 101b 
Pročeš se nadepsaný grunt Matúšovi Bartoškovi s těma na něm 
obci podlužnýma 53 zl mor[avských] 10 gr alb verunkovýma 
penězi (z kterých ročně při posucích po 2 zl mor[avských] 
skládati povinen bude) 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] Chrištopf 
Mihatsch a p]an] Jozef Křižan. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
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Přípis Josepha Stuchlíka 
 
   Leta Páně 1768 dne 25ho Octob[ris] za purgmistrovství 
p[ana] Christofa Aloi[se] Mihače a spoluradních majíce Matouš 
Bartošek dům na Suchém řádku mezi Václavem Možnarem z jednej a 
z druhej strany Josefem Možnarem ležící, takovej z dobrej a 
svobodnej vůle svej Josephovi Stuchlíkovi za devadesáte 
rejnských odprodal, od tohož kupce prodavač 40 zlr hotových 
peněz přijal a ostatních 50 zlr panu patru Phelixovi Nokrovi 
náležící dluh, jenž se u kupce Matouše Bartoška vynacházel, na 
sebe vzal, též kupec jestli 
             f 102a 
by jaká bonifikaci za ten čas, za kterej on ten dům 
possediroval, vyjíti měla, prodavač sobě zanechává. Odkudž se 
jemu zvrchu psanému Josephovi Stuchlíkovi tenž jmenovaný dům 
s odpravením verunkovskej summy 53 zlm 10 gr alb při posudcích 
po 2 zlm za vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu téhož domu jsou p[an] Philip Dvořák a 
p[an] Joseph Stanislav. Jenž se stalo u přítomnosti obojí 
strany dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Ostravského 
 
   Leta Páně 1779 dne 22ho Febru[arii] za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jozef 
Stuchlík grunt ut supra od Matúša Bartoška ukúpený a pořadně 
připsaný, takový z dobrej a čistej vůle svej zase odprodal 
Martinovi Ostravskému za summu jedno sto rýnských jest 
odprodal a peníze k rukám svým dokonale přijal. Odkudž jemu 
Martinovi Ostravskému se grunt tento i s těma na něm vězícíma 
verunskýma penězi podle řádu purgrechtního  tímto připisuje  a 
odevzdává, ostatně povinen býti má ty verunkové peníze, 
jichžto 53 zl mor[avských] 10 gr bílých jest, po 2 zlm ročně 
obci městskej spláceti. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských popvinností pan 
Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 232 fr 30 kr Stadt 
Straßnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco wersicheret 
worden. 
   Straßnitz den 13te Januer [1]795. 
   Ut Quittung folio 21 sind diese 232 fr 30 kr bezahlt und 
hierort gelöschet werden. Prat. 
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             f 108a 
88 Grunt Vaňka Jíry Lutiškova 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 60 koupil jest Vaněk vejš psaný podsedek 
svuoj za summu 30 R. 
   Na to jest položil závdanku Janovi Blažkovi téhož letha 8 R 
a peněz purgkrechtních 2 R. A tak ještě zuostává dopláceti 
peněz od Jana Blažova obci předměstskej strážnicskej koupených 
20 R. Ty má pokládati od letha [15]92 při Vánocích po 2 R. 
   Na to jest položil letha [15]94 3 R a do téhož leta zadržel 
za letho [15]92 a [15]93 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jan Hanáček a Jakub Plachej 
S.R.S.A.N.    
 
   Letha [15]94 položil Vaněk vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 3 R. 
             f 108b 
   Letha [15]95 ten napřed psaný grunth jest prodán od Vaňka 
Lucišky Janovi Vracovskému za summu 36 R. Na to jest závdanku 
položil obci předměstské 2 R a tak ještě za ten grunth 
dopláceti zůstává 34 R, ty má pokládati od letha [15]96 
pořadně po 2 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Noha, Martin Blatnický S.R.S.N.   
   Letha [15]96 položil Jan Vracovský za grunth obci 
předměstské 1 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Vracovský za grunth peněz 2 R. 
   Leta 1598 položil Jan Vracovský za grunt svůj obci 
předměstský 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Vracovský za grunt svůj obci předměstské 2 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan 
Vracovský obci předměstské za grunt 2 R. 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a 
starší prodali podsedek Mathoušovi Střítezskýmu za summu 36 R. 
Závdanku dal, který obec přijala 2 R, ostatek platiti má od 
letha 1604 po 2 R. odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Koláčků a Jan Bílovský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz obci předměstské 1 R. 
   Vaňkovi Lutiškovi 22 R. 
   Janovi Vracovskýmu naposledy 11 R. 
             f 109a   
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matuš 
Střítezský za g[runt] 2 R. 
   Z toho dáno obci předměstské ostatní 1 R a Vaňkovi 
Lucištkovi prvních peněz 1 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby Matouš Střítežský tento podsedek požár 
toliko po 1 R doplácel. 
   Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Střítežský za podsedek Vaňkovi Lučistkovi 1 R.                                                     
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Střítežský za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mathouš Střítežský za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Střízežský za gr]unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Stříteský za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Stříteský za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mathouš 
Střítežský položil za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Střítežský položil položil za grunt na Vaňka Lučistkového 1 R. 
   Ten jest vydán Kateřině Jakuba Ostravského po Vaňkovi 
Lučistkovém ujci jejím. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Střítežský položil za grunt na Vaňka Lučistkového 1 R. 
   Ten přijala Kateřina Jakuba Ostravského. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Střítězský položil za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R. 
 
        Pustý 
             f 109b 
   Leta Páně 1733 dne 24. Octobris za purgmistra p[ana] Eliáše 
Grögra  a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od 
mnoha let pustý a toliko holé místo, o takový se ohlásil Matěj 
Štasný, aby jej vystaviti mohl hned v roku 1730. Pročež aby 
místo zvelebováno bylo, puštěn jest mu, aby jej vystavil, 
v summě verunkovej, jak prve byl za 36 zlm. Podle čehož 
poněvadž jej vystavěl a zvelebil, nyní se mu připisuje a 
odevzdává podle řádu purgkrechtního za vlastní a dědičný, pod 
placení horní verunkovej summy ročně při posudcích obci 
městskej po 2 zlm. 
    Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]a leta 
ut supra. 
   Polhocení tříletní užíti má ještě za rok 1733 a až do 
s[vatého] Jana roku 1734. 
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             f 110a 
Přípis Jozefa Možnara 
 
   Leta Páně 1762 dne 15. Aprilis za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupili společní dědici 
po neb[ožtíku] Václavovi Sklenovského spolu s Pavlem Hurbánkem  
a Janem Martinkem jakožto svědkům a přednášeli, že švagrovi 
svému Jozefovi Možnarovi grunt ut supra po neb[ožtíku] 
Václavovi Sklenovského (který takový grunt právně připsaný 
neměl) pocházejícího za summu jedno sto rýnsk[ých], poněvadž 
žádný za něho více dáti nechtěl, odporodali. Pročež se 
nadjmenovaný grunt Jozefovi Možnarovi spolu z verunkovej summy 
p[e]r 36 zlm ročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní, 
volný a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení jak císar[sko] 
král[ovské], tak vrchnostenskej i městský povinnosti p[an] 
Pavel Svoboda a p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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             f 114a 
89 Grunt Michala Kozla 
 
   Ten Michal vejš psanej měl podsedek svuoj za 60 R koupenej. 
   Na kderejž jest do letha [15]94 57 R 15 gr zaplatil a ještě 
za něj obci předměstskej dopláceti zuostává 2 R 15 gr. 
   Ty za ním zadržalé zuostávají. 
   A již sou položeny.     
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Kateřina, 
pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Michalovi Kozlovi, podle 
rozdílu statku ujala podsedek z vinohradem v Horní hoře 
v summě 100 R. Srazila dílu svého z tejž summy 25 R a tak mimo 
poražení dílu svého ještě doplatiti 75 R, placení od letha 
1601 při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a  
svobodný. 
   Rukojmě Daniel Hyžů, Václav Huspenina S.R.S.A.N. 
   Taková summa svrchu psaná, totižto 75 R, s[irotkům] 
n[ebožtíka] Michala Kozla náleží. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Kateřina 
Kozlová prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Kramářovi za summu 
55 R. Závdanku jí dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Hyžů a Václav Křivý S.R.S.A N. 
             f 114b 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jan Kramář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Kozla  
2 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Kramář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala 
Kozla 2 R. 
   Ty oboje peníze přijala Kateřina Kozlová. 
   Zůstává se jí z toho podsedku dílu jejího vyzdvihnouti i 
z vydělanými penězi 21 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Kramář za g[runt] 2 R. 
   Ty přijala Kateřina Kozlová. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Manda, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Kramářovi, prodala 
podsedek požár ut s[upr]a Martinovi Kladrubský[mu] za summu  
55 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Doubek a Jan Stařický S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a  položil Martin 
Kladrubskýž za grunt Kateřině Kozlové 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Kladrubský za gr[unt] Kateřině Kozlové 2 R. 
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   A jakož náleželo Mandě Kramářce na tomto podsedku 
posledních peněz 7 R, ty jest prodala Martinovi Kladrubskýmu 
za hotových 2 R. A tak tu již více nic nemá.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Kladrubský za g[runt] 2 R. 
   Ty přijala Kateřina Kozlová. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Martin Kladrubský za gr[unt] 2 R. 
   Zůstávají při ouřadu, sou jí vydány. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Kladrubský za gr[unt] Kateřině Kozlové 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Kladrubský za g[runt] Kateřině Kozlové 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Kladrubský za g[runt] Kateřině ut s[upr]a 2 R. 
             f 115a 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Kladrubský položil za g[runt] Kateřině ut s[upr]a 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Kladrubský položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty sou vydány Kateřině Kozlové. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Kladrubský položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty sou vydány Kateřině Kozlové. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Kladrubský položil za grunt 2 R. 
   Ty sou vydané Kateřině Kozlové. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Pavlovi Čechovi za summu 55 R bez závdanku, 
platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Rudecký a Pavel Ocas S.R.S.a 
nerozdílnou. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Pavel Čech 
nemohouc pro nemožnost svou na gruntě ut s[upr]a zůstávati, 
odvedl jej purgkmistru a ouřadu, kterýžto grunt prodán jest 
Kašparovi Pukačovi za 55 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vítek Tesař a Kašpar Řehořů SRSN. 
 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od 
mnoha leth pustý a jen holé místo, takový aby povinnosti 
císařské, panské 
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a obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly a obec strážnická aby 
růstla, puštěn jest Pavlovi Lipenskému v summě tej jak prve  
55 zlm bez závdanku. Však z ohledu, že město velmi 
zruinirované skrz tou uherskú rebelii jest, aby on týž grunt 
tím lépeji opravovati a stavěti mohl a chuť měl, upúští se 
jemu z tej summy polovic, totiž 27 zlm 15 gr, a ostatní summu, 
totiž 27 zlm 15 gr, po vyjití leth lhotních, které hnedt ode 
dne odevzdávky přez 6 leth, totiž až do letha 1716 užíti má, 
povinen bude platiti obci městskej strážnickej každoročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Martin Mřenka a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
             f 116a 
Přípis domu Tomášovi Majzlíkovi 
 
   Leta Páně 1751 dne 13. Aug[usti] za purkmistra pana  
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Mikuláš  
Majzlík před ouřad předstoupil a tou uctivě přednesl, kterak 
on svůj grunt vedle Jana Horáka z jednej a Václava 
Sklenovskýho druhej strany ležící na Suchém řádku svému synovi 
Tomášovi Majzlíkovi z dobrej vůle a otcovskej lásky popúščí a 
právně odevzdává. Který pak zavázán bude svého otce Mikuláše 
Majzlíka do jeho smrti u sebe míti beze všeho ouplatku a svému 
bratrovi Martinovi Majzlíkovi z teho domu otcovský podíl 
dvaceti pět rýnsk[ých] podle možnosti vyplatit. Pročeš se 
nadjmenovaný dům Tomášovi Majzlíkovi s těma na něm podlužnýma 
27 zl mor[avských] 15 gr za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Honz[g]irk Hoffmann a p[an] Martin Smaženka. Stalo se 
dne a roku ut sup[ra]. 
             f 116b 
Přípis Josepha Svobody 
 
   Leta Páně 1769 dne 31ho března za času purgmistrovství 
p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Tomáš Majzlík 
dům ut supra, takového polovici svému zeťovi Josephovi 
Svobodovi za summu padesáte rýnských na takový spůsob 
odprodal, aby on Joseph Svoboda v světničce, kterou obadva 
spolem vystavijou na dvoře, obydlí své jako hofer měl a všeho 
daní a jiných onerův polovici splacoval, dálejc humno 
přehraditi se oba uvolujou. Kdyby ale ta druhá polovice budto 
na kráce neb na dlouze prodána býti měla, on Joseph Svoboda 
k takovému kupu předek míti má. A poněvadž matka jeho na domě, 
kterej on Janovi Hostýnkovi i s tou vejminkou odprodal, 
vejminku měla, odkudž se zavazuje matku svou k sobě vzíti, 
kdyby ale se spolu snášeti nemohli, tehdy jí matce svej za 
takovou výminku 10 zlr splatiti se zavazuje. Odkudž se jemu  
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Josephovi Svobodovi teho jmenovaného půl gruntu právně 
připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany a před p[anem] 
Josephem Svobodou a p[anem] Janem Karáskem jakošto svědkami 
dne a roku ut supra. 
             f 117a 
Přípis Zuzaně po neboštíkovi Jurovi Šrámkovi sub Nro 129 
 
   Leta Páně [1]771 dne 29. Julii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jozef Svoboda a ohlásil, kterak on teho sobje právně 
připsaného půl domu na Suchém řádku vedle Jana Horáka ležící 
Zuzaně, po neb[ožtíku] Jurovi Šrámkovi pozůstalé vdově, za 
summu 73 zlr odprodal. Pročeš se ta polovic domu jí Zuzaně 
spolu s těma na tom domě obci městské podlužnýma polovičníma 
verunkovýma penězi p[e]r 13 zlr 30 kr 7 ½ gr bílých za její 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i měst[ských] povinností 
p[an] Franc Gatty a p[an] Vencl Lánský. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Pavla Sasína  
 
   Leta Páně 1779 dne 27ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Zuzana, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jurovi Šrámkovi, půl gruntu 
             f 117b 
ut supra po Tomášovi Majzlíkovi od Jozefa Svobody odkoupený, 
též k tomu ještě i tou druhú polovicu za summu devadesát 
rýnských jest trhem podosáhla, nyní celý na sebe potažený 
grunt před jmenovanému Pavlovi Sasínovi v summě jedno sto 
šedesáte rýnských dobrovolně poztoupila a jakožto zeťovi svému 
zanechala s tím doložením, aby on Pavel Sasín z takovej summy 
těch 160 zlr předně Jozefovi Svobodovi za tou od něho posledně 
odkoupenú druhú polovici gruntu p[e]r 90 zlr podlužnú trhovú 
summu, když by ji on Jozef Svoboda požádal aneb kdyby on Pavel 
Sasín je za sebú delej držeti nechtěl, na hotově vyplatil. Co 
se pak dotýká těch ostatních 70 zlr, takové ona vdova Susana 
Šrámková, jak dlúho ona živa bude, naproti tomu, že na gruntě 
tom své svobodné obydlí sobě vymínila, jemu zeťovi svému 
Pav[lovi] Sasín do užívání bez interessou zanechává, po smrti 
její ale on Pavel Sasín je nápadníkům, a sice jestli by ona 
z těch peněz sama nic nepotřebovala, dcerám na 6 dílů 
připočítati má. Ostatně i Jozef Svoboda, pokud by vyplacený 
nebyl, v tom domě své obydlí sobě vyjímá, kdežto on taky tak 
dluhu hospodářovi neb držiteli gruntu ve všech povinnostech 
napomáhati se zavazuje. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm 
vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 27 zl mor[avských] 15 gr alb 
obci měskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu 
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Pav[lovi] Sasín za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
    Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan 
Jozef Svoboda a pan Franc Gatty S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Haus haftet 252 fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10te Junii [1]795. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 38 
einver[leibten] Quittung sind diese 252 fr bezahlt. 
   De sessione 18te Decembris 1801. Prat. 
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             f 122a 
90 Grunt Barbory Trnový 
 
   Ta Barbora měla podsedek svuoj podle zápisu knih starejch 
sirotčích červenejch v listu 36 v summě 40 R položenej. 
   Na to jest v díle svém porazila 29 R 10 gr a ještě 
Kateřině, manželce Jana Šulmanového, dopláceti má 10 R 20 gr. 
Ty sou všecky za ní těch 10 R 20 gr zadrželé. 
   Jan Šulmanů Martinovi švagru svému pustil a mocně před 
ouřadem předměstským k vlastnosti, aby je sobě od Matěje 
zvyupomínal, odvedl. 
   Jest zaplacenej.       
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán 
grunt, zůstalý po n[ebožce] Barboře Trnové, Martinovi synu 
jejímu za summu 40 R, Závdanku jest položil 10 R, které sobě 
na dluhu Šulmanově porazil, ostatek platiti má od letha 1600 
po 4 R. Více srazil sobě dluhu, což je[mu] n[ebožka] mateř 
dlužna byla 10 R, zůstává ještě za něj doplatiti 10 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomášek Tesař, Jan Buchta, Jakub Hotař, Macek 
Drahotouský S.R.S.N. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Trnů za grunt 4 R na sirotky n[ebožky] Barbory Trnové, 
kteréž sou nápadníci po nich zůstalí přijali. 
             f 122b 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Trnů za grunt zadrželých za předešlé leto synům 
n[ebožky] Barbory Trnové 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin Trnů za g[runt] synům n[ebožky] Barbory Trnové 4 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin 
Trnů porazil sobě na tomto podsedku svém nápadu po dítkách 
zemřelých neb[ožtíka] Jana bratra svého 4 R. 
   A ostatek puštěno jemu na placení po 2 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře                        
položil Martin Trnů za greunt 2 R. 
   Ty přijali nápadníci neb[ožky] Barbory Trnové. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Trnů za grunt 2 R. 
   Ty přijala nápadníce neb[ožky] Barbory Trnové. 
   A tak grunt svůj docela a zouplna zaplatil. 
  
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed 
psaný purgkmistr ut s[upr]a spolu [s] radními prodali jsou 
Mikulášovi Čuzijovi za 40 R bez závdanku, placení při Vánocích 
každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Emrichů a Vávra Konečný 
S.R.S.N. 
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   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Mikuláš Čuzija vyhoříc, jemu 
se podle jinších sousedův vyhořelých polovici upouští, totižto 
20 R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 12. Februarii za purkmistra p[ana] 
Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž Pavel Čuzika 
grunt ut supra na největší spoustku a ruinu 
             f 123a 
jest přivedl a všelikou povinnost jak J.Mti panskou i obecní 
zapravovati zanedbává, aby pak Jeho Cís. Mti, panské i obecní 
nehynuly, J[eho] Op[atrnost] p[an] purkmistr a páni prodali 
nadepsaný grunt Janovi Bebítkovi za summu 40 zlm bez závdanku, 
placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Blažej Ratiborský, Daniel Kovář S.R.S.a Ne. 
 
   Letha Páně 1694 dne 3. Februarii za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Bohunský 
nemohouce na tom gr[untu] ut supra jak povinností 
cís[ařských], panských a obecních zbejvati aniž jej 
zvelebovati, nemaje sobě ani připsaného, prodal jej Jakubovi 
Bahnovi za svrchu psanou summu 40 zlm. Závdanku jemu dal  
1 zlm, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbejvání povinnosti p[an] Martin 
Kučera a Jan Stavinoška S.R.S.a N. dne a leta ut supra. 
             f 123b 
   Letha Páně 1699 dne 7. Aprilii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta Jakub Bahno 
zvelebíce ten gr[unt], však nemohouce na něm delejíc pro 
nemožnost svou obstávati a povinnosti zbejvati, prodal jej 
Václavovi Štěpaníkovi za túž summu, jak jej sám připsaný měl 
40 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, které toliko za vystavení 
přijímá a více na něm nic praetendirovat nebude, ostatek summy 
platiti bude ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   [Rukojmě] p[an] Pavel Hrachovský a Jakub Kůrka SRSVN. 
 
   Leta Páně 1708 dne 27. April[is] za purg[mistra] pana 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vd[ova] 
po nebo[žtíku] Martinovi Klimkovi, nemohúc g[runt] ut sup[ra] 
držeti, prodala jej Janovi Horákovi za summu 43 zlm. Závdanku 
jí dal 3 zlm, ostatních platiti bude povinen po 2 zlm 
             f 124a 
k obci městské a nadepsaná vd[ova] nic víc na tom na tom domě 
praetendirovat míti nebude. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu g[runtu] a placení p[an] Pavel Hořák a 
p[an] Jan Hlubocký SRSNR. 
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   Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Horák 
z gruntu ut supra obci městskej 43 zlm na letha spláceti, že 
tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou něšťasnú rebelii 
vyšel, s tej summy se jemu třetí díl, totiž 14 zlm 10 gr, a 
majíce zase na gruntu No 64 v Starém městě po otci svém 
neb[ožtíku] a dědovi Janovi Horákovi nápadu, co on byl tam 
vyplatil 4 zlm 20 gr, takové na zaplacení reštu obci na gruntě 
ut supra převedl jest na tento grunt, a tak se jemu tuto za 
zaplacené vypisuje, totiž 19 zlm, ostatní summu, totiž 24 zlm, 
povinen bude platiti na spůsob jak nahoře. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
                f 124b 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Horák pokládá obci 
městskej z gruntu svého při držaných posudcích 15 gr alb, za 
kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
Přípis domu Janovi Horákovi 
 
   Letha Páně 1751 dne 6. Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida 
Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Horák grunt ut 
supra, jest takový svému synovi Janovi Horákovi z dobrovolnej 
vůle, nemohouc pro starost roboty vykonávat ani dům opravovat, 
za živobytí postoupil a právně odevzdal, vyjímajíce sobě v tom 
domě jak pro sebe, tak pro svoju manželku svobodné bydlení aš 
do smrti, pak má syn Jann Horák svému bratrovi Václavovi  
deset rýnsk[ých] 
             f 125a 
a sestrám třem každej po třech rýnsk[ých] (které ještě 
vydělené jsou) podle svej možnosti z domu vyplatit. Pročež se 
nadjmenovanému Janovi Horákovi ten grunt z napřed postavenýma 
clausulama a s těma na tom gruntě podlužnýma 23 zl 
mor[avských] verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a 
dědičný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravování gruntu a splácení cís[ařských], 
panských a městských povinností p[an] Matěj Paška a p[an] 
Ferdinand Kocián. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 15ten April[is] [1]796. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 40 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 30 fr bezahlt, folglich hier 
gelöschet worden. 
   De sessione 22te Decembris 1801. Prat. 
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91 Grunt Jana Hanáka 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 30 nadepsaný Jan Hanák koupil grunt svuoj 
od Jíry Šešera za summu 46 R. 
   Kderoužto summu jemu zouplna a docela vyplnil. A tak grunth 
zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha [15]96 Jan Hanák prodal grunth svůj nahoře psaný 
Jakubovi Kuchaři za summu 50 R. Závdanku Jakub Kuchař položil 
Janovi Hanákovi při odevzdávce 7 ½ R a platiti má od letha 
[15]97 témuž Hanákovi při Vánocích pořadně po 4 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Konečný, Jíra Noha, Jan Vracovský S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R. 
   Ty přijala Kateřina, vdova zůstalá po ne[božtíku] Janovi 
Hanákovi, na místě jeho. 
   Leta 1598 položil Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R. 
   Sou v truhlici sirotčí, kdo jich obdrží, mají se mu vydati. 
Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R. 
             f 130b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Jakub Kuchař za g[runt] 4 R. 
   Ty přijal Jan Zelenka po n[ebožce] Kateřině Hanačce sestře 
své. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jakub Kuchař za grunt Janovi Zelenkovi 2 R. 
   A zkoupil od téhož Jana Zelenky posledních peněz 7 R za 
hotových 1 R 22 ½ gr. 
   Jakož ještě témuž Janovi Zelinkovi na tomto podsedku 
náleželo 17 R 15 gr, ty peníze jest odvedl Thobiášovi 
Strejčkovýmu za dluh svůj, což jemu peněz půjčených za 
vinohrad v Supinku dlužen byl. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového         
položil Jakub Kuchař za grunt Thobiášovi Strejčkovýmu 4 R. 
   Jakož nahoře doloženo, že Jan Zelenka odvedl za dluh svůj 
Thobiášovi Strejčkovýmu 17 R 15 gr, i poněvadž se Jírovi 
n[ebožtíka] Martina Pernikáře dluhu za zákupenství našlo 12 R 
15 gr, ty peníze Thobiáš Strejčků Jírovi pouští, aby je sobě 
po letech vyzdvihoval. A Thobiášovi Strejčkovýmu ještě tu 
náležeti bude 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Kuchař za g[runt] Jírovi Pernikářovýmu 4 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kuchař 
prodal požár ut s[upr]a Mikulášovi Slovákovýmu za summu 15 R 
15 gr. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1615 
po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
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   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Martin Kamenář, Václav Běhařů S.R.S.N. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš 
Slováků položil za g[runt], zůstávají při právě 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Slováků položil za grunt peněz ročních 1 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Slováků položil za grunt peněz ročních 1 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Slováků položil za gr[unt] 1 R. 
   Zůstávají při právě. 
        Pusté 
             f 131a 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho z poručení milostivé vrchnosti 
J.Mti paní hraběnky Magnové zůstávaje nadepsaný grunt mnohá 
letha pustý, na takový Martin Vašíčků dosednouti v roku 1677 
musil, jest jemu od ouřadu prošacován za summu 20 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Adam Němec, Martin Pavlíků SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1689 dne 23. Maii za purgmistra p[ana] Václ[ava] 
Žarůška a spoluradních jeho tak jakž Martin Vašíčků s poručení 
J.V.H.Mti na grunt ut supra dosednouti musil, přiženíce se do 
dědiny Petrova a tam jest na grunt se osadil, nechtíce 
J[ejich] O[patrnosti] p[an] p[urkmistr] [a] páni, aby grunty 
panské nehynuly, nýbrž aby k zvelebení přišly, takový grunt ut 
supra Martin Vašíčků jest postúpil Jannovi Tesaříkovi za summu 
tou, jakž od ouřadu prošacován byl, totiž za 20 zlm, placením 
ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný, v ničem nezávadný. 
   Rukojmně za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní Prokop Žďárský, Kristian Pohanka S.R.S.N. Závdanku 
položil 3 zlr 15 krej[carů]. 
             f 131b 
   Letha 1690 [dne] 11. Februarii za purkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho majíce Jan Tesaříkův vejš 
jmenovaný grunt od Martina Vašíčka v summě 20 zl mor[avských] 
ujatý, takový nemohúce pro všeliké nedostatky své opravovati, 
pustil jest jej zase Martinovi Klocmanovi za túž summu, 
v kterýž jej sám měl. Na to závdanku přijal 5 zl mor[avských] 
3 gr, placením bude povinen obci po 1 zl mor[avském] ročně. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání všelikých povinností jak 
J[eho] C[ísařské] Mti, tak J.V.Hr.Mti, ano [i] obecní p[an] 
Tomáš Svoboda a p[an] Lorentz Sadkovský S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1717 dne 25. Septembris za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času držíce grunt ut supra 
několik leth Carel Bartoňovský a nedajíc jej sobě připsati, 
pro nemožnost svou pustil jej Jakubovi Adamcovi za 8 zlr a 
jednu měřicu pšenice, kteréžto 8 zlr na zasezelú contrib[uci] 
za rok 1713 a 1714 se obrátily, jenž takovú jmenovaný Adamec 
zaplatil. Poněvadž  ale týž Adamec jej sobě až posavad 
připsaného neměl, nyní 
             f 132a 
se jemu připisuje a odevzdává za volný a svobodný. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha a dne ut supra za purgmistra tohož nechtíce Jakub 
Adamec gruntu ut supra delejíc držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Janovi Vrbeckému za hotových sedm 
rýnských a contrib[uci] 3 zlr za rok 1717 zasezelú k zaplacení 
na sebe přijal, jakož taky contrib[uci] za rok 1715 a 1716, 
která až posavad repartirovaná není, když by taková 
repartirovaná byla, Jan Vrbecký platiti se obligiroval. 
Kteréžto všechno placení a závdanek toliko za vystavení se 
počítají, grunt pak ten se jemu připisuje v summě verunkovej 
jako předtím 20 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci 
městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Vencl 
Korotin a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 132b 
    Letha Páně 1725, id e[st] 1725, dne 2. Januarii za 
purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času 
zůstanúce grunt ut supra po tom nešťastném ohni v roku 1718 
v popel obrácený a nemohouce jej pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Janovi Vrbeckém pro nemožnost svou zase stavěti, 
takový s jejím k tomu svolením puštěn jest od op[atrných] pánů 
k stavení Jiříkovi Hakáčovi v summě tej jak prve 20 zlm, 
placením ročně při posudcích o 1 zlm, místo závdanku přejal 
contributzi komínovú za rok 1718 zasezelú 4 zlr. Kterýžto se 
jemu nyní připisuje a odevzdává s polhocením od dávání 
contributzi až do roku 1723 inclusive za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 133a 
Přípis gruntu Antonína Hakáče 
 
   Leta Páně [1]770 dne 13. Februarii za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního nahoře psaný Anton Hakáč a slušně žádal, aby jemu ten 
po svým neb[ožtíku] otci na něj erbovně připadlý dům vedle 
ulici a Jana Horáka ležící právně připsán byl. Pročeš se jemu 
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z tyma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl 
mor[avských] po 1 zlm ročně k splacení, tolikéž ze vším 
majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Svjedkové toho za opravování gruntu a placení císařsko 
královské, vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Johann 
Weiner a p[an] Carel Haberman. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Doroty, vdovy po Anton[ínu] Hakáčovi 
 
   Leta Páně 1785 dne 9ho Decembris za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času vzdělajíce neb[ožtík] 
Antonín Hakáč na smrtelnej posteli poslední pořízení, dům svůj 
ut supra na Suchém řádku stojící odporučil manželce svej 
Dorotě proti splacení 50 zlr a co ona v dova ještě vzlášť  
32 zlr dle přátelského porovnání Anně splatiti má, následovně 
s tím břemenem, aby ona vdova Dorota Anně dceře za Juru Baňařa 
provdatej 57 zlr, pak Rozálii 25 zlr, spolu 82 zlr 
             f 133b 
hotových peněz jednej i druhej dceře k rukám připočítala. Když 
tehdy dílem oné poslední pořízení neb[ožtíka] Ant[onína] 
Hakáče, ano i tím více skrze následovné přátelské porovnání 
utvrzené v svou sílu a právní moc zrůstlo a ona vdova mimo 
zmíněnej výplaty těch 82 zlr taky summu verunkových peněz 
p[e]r 20 zl moravských po 1 zl mor[avském] k obci městskej 
k splacení ročnímu na sebe přijala, jmenovaný grunt v mezách 
svých ze vším od starodávna majícím právem se jí vdově Dorotě 
za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnost[enských] i městských povinností p[an] 
Ignác Souček a p[an] Ant[onín] Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Martina Svobody 
 
   Leta Páně 1785 dne 14ho Decembris za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Antonínovi Hakáčovi, grunt ut 
supra dle testamentu sobě odporučený, z něhožto Anně dceře  
57 zlr a Rozáře dceře 25 zlr splatiti povina jest, takový 
grunt z čistej a dobrej vůle svej přefrejmačila z Martinem 
Svobodú za jeho pod No purgrechtu 28 se připsáno 
vynacházejícím gruntem s tím doložením, že on Martin Svoboda 
jí vdově Dorotě osumdesát rýnských náddavku připočítati 
povinen býti má. Podle kteréhožto domluvení a poně- 
             f 134a 
vadž Martin Svoboda ty dceře Anně provdatej za Juru Baňařa, 
jak předtím obmezeno se vyplatit má, cizí peníze k zaplacení 
na sebe přejal 57 zlr, dálejc taky jí vdově jakožto závdanek 
23 zlr k rukám připočítal, následovně těch za náddavek 
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ustanovených 80 zlr vybavil, přitom summu verunkových peněz 
p[e]r 20 zl mor[avských] po 1 zlm ročně obci městskej 
k splacení na sebe potáhl, ostatně ale vdova tych dceře Rozáře 
povinných dvaceti pět rýnských k splacení na přefrejmačený 
grunt No purgrechtu 28 přenesla a s tím ujištění dala, týž 
grunt se jemu Martinovi Svobodovi za vlastní, volný a dědičný  
ze vším od starodávna majícím právem tímto purgrechtně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] a městských povinností p[an] Joseph 
Stanislav a p[an] Joseph Blažek S.R.S.V.a N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      75 
             f 140a 
92 Grunt Jana Markového  
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 42 nadepsaný Jan Marků koupil jest podsedek 
svuoj od Jíry Lišky jinak Knoblocha za summu 50 R. 
   Na kderoužto summu závdanku a peněz purgkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 18 R a ještě dopláceti zuostává tomuž Jiříkovi 
Liškovi při Vánocích po 3 R – 32 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Dobiáš Marků, Jan 
Tomášků S.R.S.N. 
   Letha [15]94 zadržel na tu summu 3 R.         
 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Jiříkovi Liškovi 3 R. 
   Letha 1595 položil Jan vejš psaný za grunth svůj Jírovi 
Liškovi 3 R. 
 
   Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana 
Markových Jírovi Kopřivnickýmu za summu 50 R. Závdanku Markovi 
položil při odevzdávce 4 R a ostatek platiti má od letha 
[15]96 pořadně po 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské 
Jerony[m] Presmon, Ozvald Krejčí, Jan Žamberský S.R.S.N. 
             f 140b 
   Ta všecka summa náleží Jírovi Liškovi, a to tím, že jest od 
Jana Markovýho, což jemu na tom gruntě vyplaceného náleželo  
20 R, koupil za 3 R 7 ½ gr hotových. 
   Letha [15]96 položil Jíra Kopřivů za grunt Jírovi Liškovi  
3 R.   
   Leta [15]97 položil Jíra Kopřivů za grunt Jírovi Liškovi  
3 R. 
 
   Leta 1598 Jíra Kopřivnicský prodal podsedek vejš psanej 
Mikolášovi Sečkaři Prachaticskému za summu 50 R, závdanku jemu 
vyplnil i s penězi od Jíry Kopřivnicského skoupenejmi 10 R, 
ostatek doplátceti má od leta [15]98 při Vánocích po 3 R až do 
vyplnění summy ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské a 
obecní Filip Staňkuo, Štefan Lech S.R.S.a N. 
   Téhož leta [15]98 položil Mikoláš Sečkař za grunt svůj 
Jírovi Liškovýmu 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Mikuláš 
Čech jinak Sečkař prodal podsedek svůj Jírovi Mazačovi za 
summu 50 R. Závdanku jemu dal 8 R a pustil Jírovi Mazačovi, 
což zaplaceného měl 5 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 
Martin Komňanský, Jan Hřivnák S.R.S.N. 
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   Téhož leta a za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Mazač za grunt svůj Jírovi Liškovýmu 3 R.  
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Mazač za grunt Jírovi Liškovému 3 R. 
             f 141a 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jíra Mazač za grunt Jírovi Liškovýmu 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Mazač za grunt Jírovi Liškovýmu 3 R. 
 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jíra Mazač prodal 
podsedek ut s[upr]a Vaňkovi Zálešákovýmu za summu 50 R. 
Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kuchař, Jan Zoubek S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vaněk 
Zálešáků za g[runt] Jírovi Liškovýmu 3 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového pan 
ouředník pustil Vaňkovi Zálešákovýmu, aby tento podsedek požár 
rok po roku toliko po 2 R doplácel. 
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Knobloch 
majíc spravedlnost na tomto podsedku, přijal jej zase od Vaňka 
Zálešáka a prodal jej Janovi Pavlovskýmu za summu 11 R. Z toho 
pustila jemu Kateřina Mazačka díl svůj, totiž 5 R 15 gr, a tak 
toliko bude povinen dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry 
Mazače 5 R 15 gr, placením od letha ut sup[ra] po 2 R. A 
cožkoliv Jíra Knobloch a Jíra Kopřivnický a Vaněk Zálešák 
zaplaceného měli, to všeckno na tom podsedku škodují. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Knobloch a Jíra Noha S.R.S.a N.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Pavlovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mazače 
2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pavlovský za gr[unt] na s[irotky n[ebožtíka] Jíry Mazače 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Pavlovský ostatních peněz za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Mazače 1 R 15 gr. 
   A tak má grunt zouplna zaplacený. 
             f 141b 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Vítek 
Biskupský po smrti Jana Pavlovského pojmouc sobě Dorotu, vdovu 
po něm zůstalou, za manželku ujal ten grunth napřed psaný 
v summě 11 R. A tak jest mu odevzdán za volný, svobodný a 
zaplacený. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra 
Skočdopole a Jan Pohanků S.R.S.a N. 
   Solutum. 
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   Leta Páně 1743 dne 18. Januarii za purgkmistra opatrného 
pana Jozefa Duraye a spoluradních ten čas Tomáš Sochor před 
vzácnou comissí jest přednesl, že svůj grund a dům ut supra 
ležící [z] svej dobrej a líbeznej vůle Václavovi Múčkovi proti 
složení 40 zlr a odevzdání jednych honcův roli, jak 
v regálních knihách u Starého města stojí, folio 1029 pagina 
2da, handlem jest odevzdal. Pročež takový takový dům se 
Václavovi Múčkovi za volný a dědičný se odevzdává a připisuje. 
   Za opravení toho domu a vyplacení všelijakých dáněk, jak 
královských, tak vrchnostenských a jiných obecních za rukojmě 
sobě dožádal pana Ignatiusa Philipa a p[ana] Pavla Svobody 
radních. Jenž se stalo u přítomnosti oboje stran anno et die 
ut supra. 
             f 142a 
Přípis Jozefa Prokša 
 
   Leta Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef Prokeš 
od Václava Múčky před opsaný dům se vším k němu od starodávna 
patřícím právem za summu hotových peněz čtyriceti čtyri  
rejnské. Pročež se jemu  takový dům za vlastní a dědičný tuto 
připisuje. Jenž se stalo dne a roku ut supra. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobré 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef 
Heisig. 
 
Přípis Jana Martinka 
 
   Leta Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan Martinek 
od Jozefa Prokše před opsaný dům za summu hotových peněz 
čtyriceti čtyri rýnské. Pročež se jemu takový dům za vlastní a 
dědičný tuto připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   Za obyčejné rukovníky jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef 
Heisig. 
             f 142b 
Přípis domu Jana Možnera 
 
   Letha Páně 1757 dne 17. Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Martinek 
grunt ut supra ležící, jest takový z dobrej vůle Janovi 
Možnerovi za summu osumdesáte šest rýnsk[ých] hotových peněz 
odprodal. Pročeš se jmenovitý grunt ze vším od starodávna 
majícím právem Janovi Možnerovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný tuto připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu domu a placení jak cís[ařských], tak 
panských i městských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Matěj 
Paška. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 143a 
No 182 téhož domu 
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 19ho Martii [1]788 
 
   Leta Páně 1788 dne 29ho Martii proukázal Štěpán Možnar, 
kterak on dle učiněného přátelského porovnání a podíly 
v příčině dědictví po neboštíkovi Janovi Možnarovi a manželce 
jeho Maryně dům na Suchém řádku vedle Martina Svobody a Jozefa 
Stanislava stojící v summě třech stách rejnskejch jest zdědil. 
Tehdy uznajíce za slušné a dokonalé to jejich přátelské 
porovnání a rozdělení, se jemu ten po otci jeho Janovi 
Možnarovi zanechaný dům za jeho vlastní, volný a dědičný u 
přítomnosti společných dědiců a schválně dožádaných svědků od 
ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
 
  Franz Mohenický   Karel Svoboda 
  svědek     gruntovního ouřadu          

zastavatel 
  Venzl Juřický 
  svědek 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 224 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier 1o loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 5. Novembris [1]794. 
   Auf obige Art haftet 220 fr Herrschaft Straßnitzer 
Waisengelder secundo loco versicheret. 
   Straßnitz am 3e Oct[obris] [1]807. Prat. 
   Imgleichen haftet 40 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder 3tio 
loco versicheret. 
   Straßnitz am 11ten Feb[ruarii] [1]809. Prat.      
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                 f 148a 
93 Grunt Daniele Šešery 
 
   Ten nadepsaný Daniel majíce podsedek svůj zaplacenej, na 
témž svém gruntě pro svou obzvláštní potřebu obci předměstské 
strážnickej prodal 30 R za summu hotovou 9 R 7 ½ gr, tak jakž 
v knihách v pargameně bílej v listu 39 položeno jest, kderéž 
od letha [15]92 při Vánocích tenž Daniel platiti má pořadně po 
3 R. 
   Rukojmě Martin Vítků a Jíra Knobloch S.R.S.A.N. 
   Na to jest letha [15]92, [15]93 a též [15]94 zadržel 9 R. 
 
   Letha 1595 ten vejš psaný grunth jest zase prodán 
Mikolášovi Šumickému od fojta Martina Kováře a starších 
k ně[mu] přidaných za summu 40 R. Závdanku hned při odevzdávce 
položil 5 R, z toho dáno sobotních peněz za Daniele Šešery 2 R 
29 gr a obci dáno na skoupený peníze 2 R 1 gr a tak ještě za 
týž grunth svůj od letha [15]95 při Vánocích doplatiti má po 
3 R  - 35 R. Z toho náleží obci předměstské předních peněz  
27 R 29 gr a Danielovi Šešerovi na posledních penězích 7 R 
1 gr. 
   Rukojmě Jan Marků, Mikoláš Šumický jinak Žebrák S.R.S.N. 
             f 148b 
   Letha [15]96 ten grunth jest zase prodán od Mikuláše 
Šumickýho Martinovi z Bránek za 40 R. Závdanku Martin položil 
Mikulášovi Chalupovi jinak Šumickýmu 5 ½ R a ostatek platiti 
má od letha 96 pořadně po 3 R.  
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské 
Matěj Kučera, Jan Marků a Mikula Trubačů S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Martin z Bránek za grunth obci městské    
3 R. 
   Leta [15]97 položil Martin z Bránek za grunt svůj obci 
předměstské 3 R. 
   Leta 1598 položil Martin z Bránek za grunt svůj obci 
předměstský 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin z Bránek za grunt svůj obci předměstské 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin z Bránek za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gr. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin z Bránek za grunt obci předměstské za rok 1601 
a 1602 3 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Martin z Bránek za g[runt] obci předměstské 3 R. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Zuzanna 
Komněnská, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi z Bránek, 
prodala požár ut s[upr]a za summu Václavovi Řehořovýmu 27 R. 
Závdanku jí dal 15 gr, ostatek platiti má od letha 1614 po    
1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
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   Rukoj[mě] za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Tomáš 
Služíbka, Eliáš Klempíř S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Obci předměstské předních peněz 9 R 14 gr. 
   Danielovi Šešerovýmu 7 R 1 gr. 
   Zuzaně Komněnské 10 R. 
             f 149a 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Václav Řehořů 
prodal podsedek Janovi Peprnému za summu 41 R 15 gr. Závdanku 
mu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut s[upra] po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný.  
   Rukojmě Thomáš Tesař a Jíra Hřebíček slíbili rukou S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a Jan Peprný položil za g[runt] obci 
předměstské 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Peprný 
položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Peprný položil za grunt na obec předměstskou peněz 1 R. 
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Peprný prodal podsedek svůj Danielovi Malířovému za summu  
41 R 15 gr. Závdanku dal jemu Daniel 9 R a při Velikonoci dáti 
má ještě 8 R leta 1618, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný.  
   Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Václav Navrátil a Matouš Poláček SRSN. Což 
Peprný zaplatil, to pustil Danielovi. 
   Leta svrchu psaného Daniel Malířů položil za grunt obci 
před[městské] 1 R. 
    
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Malířů 
prodal ten podsedek Ondrovi Tuřanskému za summu 60 R. Závdanku 
dal 12 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán mu za volný a 
svobodný.  
   Rukojmě Urban Čejkovský a Jan Ruka SRSAN. 
   Téhož letha Ondra Tuřanský položil za ten podsedek 1 R.  
   Ten přijali ouřad předměstský. 
 

   Pusté 
 
   Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času vystavíce grunt ut 
s[upr]a Matúš Cigánek z holého a od mnoha let pustého místa, 
takový sobě až posavad připsati nedal, zatím ale prostředkem 
smrti z toho světa se jest odebral. Po smrti jeho pozůstalá po 
něm 
             f 149b 
vdova Kateřina nemaje možnosti takového gruntu držeti, prodala 
jej z svej dobrovolnej vůle Pavlovi Hoštíkovi za 30 zlr, 
kteréžto peníze za to vystavení se počítají, v summě ale 
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verunkových peněz 60 zlm, kteréžto nadepsané 30 zlr za 
vystavení nadjmenovaná vdova Cigánková náležitě k rukám svým 
přijala. Podle čehož se nyní připisuje a odevzdává tenž grunt 
Pavlovi Hoštíkovi za vlastní a dědičný s placením verunkových 
peněz těch 60 zlm ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. 
Stalo se u přítomnosti a svolením obou stran dne a leta ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Václ[av] Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jana Zahradníčka 
 
   Leta Páně 1760 dne 5. Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času zdědíce Jan Hoštík 
po svým otci grunt ut supra, takový z Janem Zahradníčkem 
             f 150a 
na grunt folio 372 profrejmarčil a Janovi Zahradníčkovi na 
svůj grunt 30 zlr přidal. Pročeš tento grunt nadepsaný z těma 
na něm podlužnýma 60 zl mor[avských] verunkovýma Janovi 
Zahradníčkovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Jan Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Václava Mlýnka 
 
   Leta Páně [1]764 dne 3ho Novembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních teho času majíce Johan 
Zahradníček takový grundt ut supra připsaný, takový grundt 
s Václavem Mlýnkem profrejmačil za grundt jeho folio 372, a to 
sice bez všeho přídanku jeden druhému. Pročeš se takový 
Václavovi Mlýnkovi za jeho vlastní a dědičný s těma na něm 
podlužnýma verunkama p[e]r 50 zl mor[avských] po dvouch zl 
mor[avských] [připisuje]. 
             f 150b 
   Světkové za opravování gruntu a platy král[ovské] císařské, 
vrchnostenské a obecní p[an] Christoph Mihač a p[an] Pavel 
Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojích stran die et anno ut 
supra. 
 
Přípis Josefa Stanislava 
 
   Leta Páně [1]764 dne 3ho Novembris za burgmistra pana 
Josefa Křižana a teho času spoluradních předstúpil Václav 
Mlýnek oznamujíce, kterak dům svůj ut supra připsaný [z] své 
dobrovolné vůle Josefovi Stanislavovi za summu 40 zlr 
odprodal. Pročeš se jemu s těma na tom domě podlužnýma verunky 
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p[e]r 50 zl mor[avských] po dvouch zl mor[avských] ročně za 
jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové za opravování gruntu a platy císař[sko] 
král[ovské], vrchnostenské a obecní pan Christof Mihač a p[an] 
Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stránek die et 
anno ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 
             f 151a 
20 fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco 
versicheret worden. 
   De sessione 6te Februarii 1800. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 66 
einverleibten Quittung sind diese 20 fr bezahlt, folglich hier 
gelöschet werden. 
   De sessione 14te April[is[ [1]804. Prat. 
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             f 156a 
94 Grunt Mikuláše Trubače 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 61 ten Mikuláš Trubač koupil podsedek svuoj 
od Burše Jarošova za summu 80 R. 
   Na to jest vyplnil témuž Buršovi závdanku 11 R a letha 
[15]92 od téhož Bartoše skoupil 51 R a tak ještě dopláceti 
zůstává od letha 1592 18 R. 
   Náleží z nich s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bartošového 13 R 
a cechmistrům řemesla krejčířského strážnického na posledních 
penězích 5 R. 
   Na to jest letha [15]92 s[irotkům] vejš psaným položil ku 
právu 3 R a zadržel mimo těm sirot[kům] 10 R a těch 5 R 
krejčím do cechu též za ním zadrželé zůstávají. 
   Rukojmě Martin Vítků a Václav Trubačů S.R.S.N.  
 
   Letha [15]94 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj 
peněz zadržalejch 10 R. 
   Těch 10 R za předního konšela Tobiáše Náhlého jest 
navráceno z peněz obecních do statku Jíry Bartošového na místě 
Burše Jarošového, neb omylem do obecních peněz byly přijaty. 
Ac[tum] 1600. 
             f 156b 
   Letha [15]95 položil za grunth svůj peněz purgkrechtních  
5 R. 
   Ty přijali cech krejčířskej. 
   A tak má grunth svůj zaplacený a v ničemž nezávadný. 
 
   Leta 1598 Mikuoláš Trubačů prodal podsedek napřed psaný 
Jírovi Kopřivnicskýmu za 80 R. Závdanku jemu dal při 
odevzdávce 8 R, ostatek platiti má od letha [15]98 po 5 R až 
do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Trubačů, Mikuoláš Trubač, Martin Hlavů  
S.R.S.a N.    
   Leta 1598 položil Mikulášovi Trubačovi Jíra Kopřivnicský za 
grunt svůj 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Kopřivnicský za grunt Mikulášovi Trubačovi 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Kopřivnický Mikulášovi Trubačovi za grunt 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Kopřivnický Mikulášovi Trubačovi 2 ½ R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jíra Kopřivnický za grunt Mikulášovi Trubačovi 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Kopřivnický za grunt Mikulášovi Trubačovi 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Kopřivnický za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 5 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra 
Kopřivnický prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Mrouhalovýmu za 
summu 30 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kopřivnický, Mathouš Střítežský S.R.S.A N. 
             f 157a 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Kopřivnický jsou rukojmě za Pavla Mrouhala za tento ut s[upr]a 
podsedek, z něhož týž Pavel Mrouhal byl ušel, prodal jej 
Vaňkovi Slaničkovi za summu 34 R. Závdanku dal 4 R, ty sou 
vydány Janvi Vnučkovi dluhu, což Pavel Mrouhal jemu povinen 
byl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Kopřivnický a Jan Hřivnák S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Vaněk Slaničků za gr[unt] s[irotkům] nebožtíka] Mikuláše 
Trubače 1 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vaněk 
Slaničků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 
1 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Vaněk Slaničků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Trubače 1 R. 
   Má na rok položiti 3 R. 
 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Vaněk 
Slaničků prodal podsedek svůj Janovi Černému za summu 48 R. 
Závdanku dal jemu 8 R, platiti má rok po roku po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Řehořů  a Tomáš Služíbka S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upra položil Jan 
Černý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače  
3 R. 
   Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 2 R   
a Vaněk Slaníčků vzal 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Černý 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače peněz  
3 R. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Janek Černý 
prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Vrablovi za summu 48 R. 
Závdanku jemu dal 12 R, platiti má po 3 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti 
panské i obecní Blažek Kopřivnicský a Jíra Hranicský S.R.S.N. 
   Téhož letha za téhož konšela Jíra Vrablů položil za gr[unt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 2 R. 
   Janek Černý měl na tom gruntě 2 R zaplacené, ty jemu 
pouští. 
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             f 157b 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jura 
Vrabl prodal podsedek svůj na Suchém řádku Danielovi 
Malířovému za summu 48 R. Závdanku dáti má 12 R na dva 
termíny, při odevzdávce 7 R a při s[va]té Kateřině 5 R, 
platiti má ročně po 3 R počna leta 1616 při posudku. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i 
obecní osoby tyto: Daniel Štefanů a Martin  Duličků SRSN. 
   A což měl Jíra Vrabl zaplaceného, to jest Danielovi pustil. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře ten 
závdanek, totiž 5 R, Vrablovi položen a mimo to Daniel Malířů 
položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Zůstávají při právě, mají se vyhledati, komu náleží. 
  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Malířů prodal zase ten podsedek Jurovi Vrablovi za 48 R. 
Závdanku dal jemu 12 R, platiti jej má po 3 R. 
   Rukojmě Martin Osoblažský a Marcelin Chytroška. 
   Leta 1617 za téhož konšela Jura Vrabl položil za grunt 2 R. 
   Náleží do města s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše 
Trubačového. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jura Vrabl 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače  
3 R. 
       [Pustý] 
 
Přípis domu Janovi Koukalovi 
 
   Leta Páně 1761 [dne] 2. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času jakož grunt ut 
supra N 94 od mnoha let vždy pustý pozůstával, takový tempore 
inter medio z pustotiny vystavil Pavel Řehánek a nedadouce 
jejich sobě připsati, prodal zase Janovi Koukalovi za 19 zlr. 
Poněvadž ale až posavat připsaný neměl, nyní teprv jemu Janovi 
Koukalovi připsán jest, s placením verunkovej summy 34 zl 
mor[avských] ročně při posudcích obci městskej po 2 zl 
mor[avských]. 
             f 158a 
Přípis gruntu ut supra Tomášovi Mařicovi  
 
    Leta Páně 1761 dne 2. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Bartlsmana a spoluradních toho času majíce Jan Koukal 
grunt ut supra N.94 (jak zápis nahoře ukazuje), takový ze svej 
dobrovolnej vůle prohandloval Tomášovi Mařicovi  za jeho grunt 
N 18 a k tomu ještě Jan Koukal Tomášovi Mařicovi peněz přidal 
30 zlr. Pročež poněvadž obě strany dobrovolně na tom se 
smluvily, tento grund se připisuje a odevzdává Tomášovi 
Mařicovi za vlastní a dědičný, z placením na něm verunskej 
summy 34 zl mor[avských] ročně obci městskej po 2 zl 
mor[avských]. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak 
císar[ských], tak pansk[ých] i obecních pan Jozef Stanislav a 
pan Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
             f 158b 
Přípis Martinovi Tomšovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Karla 
Večeřa a spoluradních toho času přednesel v domě radním nahoře 
psaný Martin Tomšej, kterak on dům na Suchém řádku vedle 
Jozefa Stanislava ležící od Tomáše Mařice za summu 40 zlr 
odkoupil, při kterémšto slušném přednešení uctivě žádal, aby 
jemu právně připsán byl. Pročeš se jemu spolu s těma na tom 
domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 34 zl 
mor[avských] při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vr[chnostenské] a mněst[ské] povinnosti p[an] 
Peter Gruner a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die [et] anno ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      87 
             f 162a 
95 Grunt Václava Chorynského 
 
   Letha Páně 1564 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
černejch v listu 96 nadepsaný Václav Choryně koupil ten grunt 
svuoj od Matouše Zedníka za summu 30 R. 
   Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil. A tak ten 
grunth zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.    
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického koupeno od 
Vaňka Choryně na gruntě jeho k obci předměstské summy 30 R, 
dáno mu za ně peněz hotovejch 10 R, platiti má ty peníze od 
leta [15]99 po 3 R. 
   Rukojmě za platcení Jíra Svačinů, Mikuláš Hrbků S.R.S.N. 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Vaněk 
Choryně peněz skoupených obci předměstské 3 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Vaněk Choryně obci předměstské za grunt 3 R. 
 
   Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a podli rozdílu 
statku pozůstalého po n[ebožtíku] Vaňkovi Choryňovi Kuna, 
pozůstalá vdova po něm, statek všecken koupila za summu 254 R. 
Z toho sobě dílu svého porazila 76 R 20 gr a tak mimo poražení 
dílu svého dopláceti zůstává summy 177 R 10 gr, placením od 
letha 1600 po 10 R jmenovitě takto: za podsedek obci po 3 R a 
za statek sirotkom po 7 R. Odevzdán za volný 
             f 162b 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské David 
Labr, Martin Kozel, Jan Bolffů, Jíra Jalový z Radějova 
S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží obci předměstské předních peněz 24 R, 
jíti jim mají od leta 1601 po 3 R. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Choryně 153 R 10 gr, jíti 
jim mají od leta 1601 po 7 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Kuna, 
vdova po n[ebožtíku] Vaňkovi Choryňovi, položila za grunt obci 
předměstské 2 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Drahotoušský na místě Kuny svrchu psané, ženy své, 
za grunt obci předměstské za rok 1602 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Drahotoušský za g[runt] obci předměstské 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Drahotoušský za gr[unt] obci předměstské 1 R 22 ½ gr. 
 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Drahotoušský 
prodal týž svrchu psaný podsedek Pavlovi Špitálskýmu na ten 
spůsob, že cožkoliv na něm zaplaceného měl, to všecko jemu 
pustil, toliko aby za něj doplatil obci předměstské 13 R  
7 ½ gr, placením od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a 
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svobodný. 
   Rukojmě Matěj Prušanský a Thomáš Služíbka S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Pavel Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Špitálský za grunt obci předměstské ročních peněz 2 R. 
             f 163a 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel 
Špitálský položil za grunth obci předměstské 2 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Špitálský prodal podsedek svůj Václavovi Navrátilovi za 35 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 8 R, platiti má ročně po 3 R 
počna leta 1617 při posudku a peníze verunkové položit má za 
rok 1616 Pavel Špitálský. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Martin Mikulec a Jan Pohanka SRSN. Stalo se za 
fojta Valentina Krnovského v 1. neděli adventní leta ut 
s[upr]a. 
   Leta svrchu psaného za téhož ouřadu Pavel Špitálský položil 
po odevzdávce za grunt na obec předměstskou 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Navrátil za grunt peněz ročních položil 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské posledních peněz 1 R 7 ½ gr a 
Pavel Špitálský přijal prvních peněz 1 R 22 ½ gr. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Navrátil položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty jsou vydány Pavlovi Špitálskému. 
 
        Pusté 
 
Přípis domu Jozefovi Zahnašovi  
 
   Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času jakož grunt ut 
supra N 95 od mnoho let vždy pustý pozůstával, takový tempore 
inter medio z pustotiny vystavil Pavel Čambala a takový 
nemajíce připsaný prodal Jozefovi Zahnašovi za summu 100 zlr, 
Poněvadž ale až posavat Jozef Zahnaš grunt připsaný neměl, 
nyní teprv jemu se připisuje s placením verunkovej summy 19 zl 
mor[avských] ročně při posudcích obci městskej po 3 zl 
mor[avských]. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařských], tak pansk[ých] i obecních pan Christoph Mihatsch 
a pan Jan Weiner. 
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             f 163b 
Přípis domu Václavovi Horákovi 
 
   Leta Páně 1761 dne 22. Novemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Jozef 
Zahnaš grunt ut supra N 95 právně sobě připsaný, takový ze 
svej dobrovolnej vůle odprodal Václavovi Horákovi za summu  
110 zlr s tím na něm od starodávna majícím právem a placení 
verunkovej summy obci městské 19 zl mor[avských] ročně při 
posudcích po 3 zl mor[avských]. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
císař[ské], tak pansk[é] i obecní pana Pavel Svoboda a pan 
Jozef Vychodil. 
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             f 166a 
96 Grunt Václava Trubače 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 14 vejš psaný Václav koupil jest podsedek 
svuoj od Jana Blaže za summu 40 R. 
   Na kderoužto summu jemu závdanku letha ut s[upr]a a peněz 
purgkrechtních cechmistrům blanařským vyplnil 12 R a tak ještě 
těmž cechmistrům blanařským dopláceti zůstává 28 R. 
   Ty jest jim položil. A tak zaplacenej a žádnému v ničemž 
nezávadnej má. 
 
   Ten podsedek náleží Janovi Pecinovi, kterýž sobě Kateřinu, 
zuostalú vdovu po n[ebožtíku] Václavovi Trubačovi, za manželku 
pojal. 
   A má jej zaplacený.   
 
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pecina 
prodal týž svrchu psaný podsedek Václavovi Ostrovskému za 
summu 20 R. Na to závdanku položiti má Janovi Pecinovi letha 
1611 4 R a platiti rok po roce po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Štefan Lech a Eliáš Klempíř S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Váícslav Ostrovský Janovi Pecinovi na závdanek 4 R. 
             f 166b 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Vácslav 
Ostrovský prodal týž podsedek Thomášovi Služíbkovi za summu  
25 R. Závdanku jemu dal 5 R a pustil jemu 4 R. 
   A tenž Thomáš Služíbka prodal zase týž podsedek Martinovi 
Osoblažskýmu za summu 25 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek 
platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Šebesta Tkadlec a Eliáš Klempíř S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Osoblažský Janovi Pecinovi 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Osoblažský Janovi Pecinovi 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Osoblažský Janovi Pecinovi za g[runt] 2 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Osoblažský položil za g[runt] Janovi Pecinovi 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Osoblažský položil Janovi Pecinovi 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Osoblažský položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peciny. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Osoblažský položil za grunt 2 R. 
   Zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peciny. 
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    Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
gr[unt] požár Matějovi Hoskovi bez závdanku za summu 40 R, 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Spěvák, Pavel Černý, Jan Hlubocký a Jíra 
Střelecský S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Hosek položil 
za gr[unt], zůstává při právě 1 R. 
             f 167a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Hosek prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Šimkovému za summu 40 R. 
Závdanku dal při odevzdávce 8 R, placení ročně po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti J.M.P. i 
obecní S.R.S.a N. Ondřej Štejn a Thomáš Šimků. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt mnohá 
letha stálého hospodáře neměl, aby pak tudy povinnosti 
cís[ařské], panské i obecní nehynuly, p[an] purgkmistr a páni 
prodali takový grunt Adamovi Němtcovi za summu 40 R. Odevzdán 
za volný [a] svobodný, placením ročně po 2 R bez závdanku. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Tomáš Zahradníček, Martin Pavlíků SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1708 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho tak jakož Matúš Třeták ujmúce ten 
grunt a místo pusté a jej nětco vystavíc, však ani připsaného 
nemajíc pryč odešel a manželka jeho zemřela, po smrti její 
husar Joachym takového se zaujal a 3 ½ zlr na pohřeb neb[ožky] 
Třetačky složil, chtíce dálejíc zde sousedem býti. Poněvadž 
pak ale on svobodný od poddanosti není, tehdy z nařízení 
náměstka vrchnosti milostivej z příčin douležitých popuštěn 
jest ten grunt Jozefovi Nejmonovi v summě prodajné 40 zlm. 
             f 167b 
Místo závdanku položil těch 3 ½ zlr, co tenž Joachym dal byl, 
a za okna 45 kr, za plot a přikrytí kus střechy nad síňú a 
úpravu v zahrádce 2 zlr, spolu 6 zlr 15 kr. Které peníze 
manželka nadepsaného Joachyma náležitě k rukám svým přijala a 
žádnej praetensi na tom více míti nebudú. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný, placením k obci měst[ské] po 1 zlm. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti placení p[an] 
Jiřík Myška a Karel Kayser SRSVN. 
   NB. Pamět se činí, že Jozef Najmon svrchu psanému 
Joachymovi, poněvadž s tím za opravu toho gr[untu] spokojen 
býti nechtěl, ještě 1 zlr 30 kr položil, které se mu zde za 
zaplacené vypisují. 
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   Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Joseph Najman 
z gruntu ut supra ještě obci strážnickej 40 zlm na letha 
spláceti, z takovej summy, že ten spolu z jinými na ruinu 
             f 168a 
skrz tou rebelantskú vojnu přišel, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu platiti má jak nahoře, 
totiž 25 zlm 20 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jozef Najman pokládá obci 
městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb, za 
které jsouc toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
   Letha Páně 1714  dne 15. Decembris za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
Jozef Najman a ukúpíce grunt sobě jiný v Německej ulici, ten 
prodal ze vším tím, co zaplaceného na něm má, Jakubovi 
Hrachovskému za summu hotovú patnácte rýnských, jenž mu v tej 
summě ½ achtele vinohradu v Podkovnej dal, kterážto summa 
toliko za vystavení se počítá, grunt ale ten v summě hlavní  
40 zlm. A poněvadž juž 15 zlm 10 gr alb již 
             f 168b 
vyplaceno jest, táž summa se jemu také za zaplacenú vypisuje, 
ostatní summu 24 zlm a 20 gr bude povinen platiti obci 
městskej na spůsob jak prve. Pročež se nyní týž grunt Jakubovi 
Hrachovskému připisuje za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Mikuláš 
Horný a Jan Hakáč S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
 
Přípis Jiříka Še[j]dy 
 
   Leta Páně [1]765 dne 1. Aprilis za burgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních teho času předstoupil Jiřík Še[j]da 
v domě radním a ohlásil, kterak on ten dle testamentu svému 
bratrovi Janovi odporučený dům na sebe potahuje, však s tou 
vejminkou, kdyby hned pravený Jan Šedý z vojny se navrátil, 
tehdy zase bratr Jiřík jemu Janovi takový dům popustiti a svůj 
na něj vynaložený náklad strhnouti povinen bude. 
             f 169a 
Pročeš se jemu Jiříkovi Šejdovi s těma na tom domě obci 
městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 24 zlm 20 gr při 
posucích po 1 zlm spláceti povinen bude za jeho vlastní       
[a] volný připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské], 
vrch[nostenské] i měst[ské] povinnosti pan Peter Gruner a 
p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra. 
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   Daß diese Schuldverscheinbung zu Handen deren Martin 
Pechischen Waisen p[e]r 70 fr, auch in dem Grundbuche folio 
wie oben des Hauses primo loco zur Sicherheit des Pfandrechts 
vorgemerket worden anmit bescheinige. 
   Straßnitz den 10ten März [1[797. K. Bartelsmann, Grundt. 
   Laut vorgeznügten und im Buche Quitantiarum de a[nno [1]795 
folio 8mo p.v. einverleibten Quittung sind die obige 70 fr 
baar bezahlt, folglich hier als bezahlte gelöschet worden. 
   De sessione 3te Martii 1798. Prat. 
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             f 174a 
97 Grunt Štefana Lecha 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých červenejch 
sirotčích v listu 136 ten Štefan vejš psaný spolu s Dorotou 
manželkou svou ujal podsedek po nebožt[íku] Martinovi 
Kolářovém jinak Karáskovi zuostalý v summě 150 R. 
   Kderejžto podsedek spolu z jinejmi věcmi podle zápisu knih 
novejch sirotčích při sirotcích 80 téhož Martina Kolářového, 
jakž obšírněji při těchž sirotcích jest položeno, od letha 
[15]94 při Vánocích po 20 R platiti povinen jest a za to 
všechno, jak ten Štefan platiti, při těch sirotcích dále 
poznamenáno jest. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jan Štoček, Matyáš Prahanus, Jíra 
Svadčina, Jiřík Petrovský, Filip Staňka Koláčkového a Jíra 
Knobloch S.R.S.A.N. 
             f 174b   
   Letha [15]94 položil Štefan napřed psaný za statek svůj 
peněz ročních 26 R 7 gr 3 den. 
   Letha [15]95 položil Štefan za statek svůj peněz 
purgkrecht[ních] 20 R. 
   Letha [15]96 položil Štefan Lech za statek svůj peněz 
ročních 20 R. 
   Leta [15]97 položil Štefan Lech za statek svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.  
   Leta 1598 položil Štefan Lech za statek svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Štefan Lech za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Koláře 20 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Štefan Lech za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Koláře 20 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 
20 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 
20 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kolářového dvojích peněz po 20 R - 40 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Štefanovi Lechovi, aby za statek neb[ožtíka] 
Martina Kolářového toliko po 12 R doplácel.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Štefan Lech za statek neb[ožtíka] Martina Kolářového i za rok 
1610 dvojích peněz 40 R. 
 



 

 

      95 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Štefan Lech za statek n[ebožtíka] Martina Kolářového 15 R. 
             f 175a 
   Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Štefan Lech dvojích peněz za statek n[ebožtíka] Martina 
Kolářového, totižto po 15 R – 30 R. 
   Jakož na tomto podsedku Štefan Lech měl peněz vyplacených 
146 R, ty jest pro potřebu svou prodal obci předměstské za 
hotových 38 R 28 gr. Stalo se letha a za konšela ut s[upr]a. 
   Letha 1614 položil Štefan Lech za g[runt] svůj obci 
předměstské prvních peněz 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Štefan Lech 
položil za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Štefan 
Lech položil za grunt obci předměstské peněz ročních 5 R. 
 
   A téhož leta za téhož konšela Štefan Lech prodal grunt svůj 
a zahrádkou zelnou u hatí lideřovských Janovi Vodičkovi, 
manželu Anny Malenovské, za summu 170 R. Závdanku dal Jan 
Vodička Štefanovi 26 R, platiti jej má počna leta 1617 při 
posudku po 5 R. Odevzdán jest za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení gr[untu], za povinnosti JM 
Páně i obecní Jan Bartošů krejčí a Jan Klikavský kovář SRSN.  
Ac[tum] 19. Decembris 1616. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1635 za purgmistra Jiříka Prašťka ten gr[unt] ut 
s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, 
prodán jest Vávrovi Konečnému za summu 120 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Myslivců a Jan Kopřivnický 
S.R.S.A N. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce sobě grunt 
             f 175b 
ut supra Jan Najmon, který jen holé místo po mnohé letha 
zůstával, takového sobě až do smrti svej jsouc již věkem zešlý 
připsaného neměl, až po smrti jeho pozůstalej vd[ově] Dorotě 
týž grunt pro pořádek města se připisuje v tej summě jak prve 
120 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú 
rebelii na ruinu vyšel, s tej summy se ji upúští jako jiným 
vyhořelým polovic, totižto 60 zlm, ostatní, totiž 60 zlm, 
povinna bude platiti obci městskej strážnickej po 1 zlm. 
Odevzdává se jí za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N. 
Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
             f 176a 
   Letha Páně 1713 dne 3. Maii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra vd[ova] 
Najmanka sobě připsaný, takový [z] svej dobrovolnej vůle 
z vědomím synův svých nemohouce jej delej držeti prodala 
Václavovi Mlýnkovi za 9 zlr i s těma 60 zlm vypsané majícíma. 
Pročež poněvadž jmenovaná vdova takové peníze náležitě 
přijala, týž grunt se jemu připisuje v summě jak nahoře, těch 
ostatních 60 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] Václav 
Najman a Matúš Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky majíce grunt ut supra Václav Mlýnek, takový ze 
společného dobrovolného domluvení profrejmarčil i s tím vším, 
co na něm vyplaceného měl, Matějovi Glogovskému za grunt jeho 
v Německej uici Nro 13, jemužto Glogovskému ještě 13 zlr peněz 
přidal. Pročež se mu Matějovi Glogovskému nyní ten grunt 
připisuje za vlastní a dědičný, placením ostatní verunkovej 
summy, totiž 60 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm. 
Contrib[uci] a jiné až po datum zápisu tohoto, zasezelé rešta 
z gruntu ut supra Mlýnek platiti má. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
             f 176b 
Přípis domu Václavovi Sasínovi 
 
   Letha Páně 1752 dne 21. Octo[bris] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana majíce Marina provdaná Kúkolka 
rozená Glogovská po svým otci Matějovi Glogovském grundt ut 
supra zděděný, jest takový ze svej dobrej vůle Václavovi 
Sasínovi za summu padesáte rýnsk[ých] odprodala, přitom pro 
sebe a svého manžela svobodné bydlení aš do smrti vyňala. 
Pročeš se nadjmenovaný grundt i s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 60 zl mor[avských], které při podsudcích po 
2 zl mor[avských] k placení by přišly Václavovi Sasínovi, za 
jeho vlastní a dědičný zde právně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařských, panských i 
městských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Johannes 
Weiner. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut 
supra. 
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             f 177a 
Přípis Jury Vaštíka 
 
   Leta Páně 1775 dne 18ho měsíce dubna za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní držitel gruntu Václav Sasín a přednesl, kterak ze 
svej dobrej vůle grunt ten svůj jest odprodal Jurovi Vaštíkovi 
za summu sedumdesát rýnských hotových peněz. Kteréžto peníze 
když prodavač Václav Sasín k rukám svým odpočítané podosáhnuté 
přiznal, týž grunt i s těma na něm podlužnýma verunkovýma 
penězi p[e]r 60 zl mor[avských], jenž po 2 zl mor[avských] 
ročně obci městskej spláceti se mají, jemu Jurovi Vaštíkovi za 
vlastní, volný a dědičný tímto se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Landiburka 
 
   Leta Páně 1786 dne 31ho měsíce Julii za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jura Vaščík 
grunt ut supra sobě připsaný a za vlastní odevzdaný, takový 
jsouce on Jura Vaštík již v letech zešlý a k opravování gruntu 
i k vyplacení a vybývání všelikých povinností nevládný a 
nemožný, po bedlivém rozvážení sobě umínil zeťovi svému 
Jozefovi Landiburkovi, jenž na vojně při sl[avném] cís[ařsko] 
kr[álovském] Würtenbergském dragounském regimentě jakožto 
sprostý 
             f 177b 
voják na živě se vynachází a jeho Jury Vaštíka jedinú vlastní 
dceru Apoloniu sobě za manželku pojal, nemajíce žádného jiného 
dědice krom ji, za živobytí svého odevzdati, jakž nyní taky 
týž ouminek v skutek vyplňuje a jemu týž grunt zápisem tímto 
za dědičný odvádí. Však tím spůsobem, aby on odevzdavatel a 
respective tchán tohož Jozefa Landiburka v tom domě bez 
všelikého ouplatku až do smrti svej spolu s manželkú Alžbětú 
v tej nazad vystavenej světnice obydlí míti mohl a měl, nad 
kterúžto světničkú však on Jura Vaštík neb manželka jeho 
střechu opravovati, ano i v potřebě znova vystaviti se 
zavazuje. Podle toho grunt tento ze vším od starodávna majícím 
právem se jemu Jozefovi Landiburkovi, který přitom taky 
verunkové peníze p[e]r 60 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm 
ročně obci městskej na sebe přijímá, za vlastní, volný a 
dědičný títmo purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
p[an] Joseph Blažek a p[an] Joseph Wainer S.R.S. vlastní a N. 
 
(Poznámka tužkou:) 
v Bednářské ulici cons. Nr 191 
po něm manž[elka] ovdovělá Apolena 
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             f 182a 
98 Grunt Ondry Peštrnáka 
 
   Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 47 ten vejš psaný Ondra koupil podsedek 
svuoj od Jana Peštrnáka bratra svého za summu 50 R. 
   Na to jest závdanku téhož letha ut s[upr]a i s penězi 
purgkrechtními skoupenými vyplnil 25 R a ještě od letha [15]95 
při Vánocích rok po roku po 5 R obci předměstskej strážnickej 
dopláceti zůstává 25 R. 
   A ten Jan Peštrnáků tu nic více již nemá. 
   Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž 
gruntu náležitých Filip Staňků a Václav Trubač S.R.S.A.N.   
 
   Letha 1595 položil Ondra za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci předměstské 5 R. 
   Letha [15]96 položil Ondra obci předměstské za grunth peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Leta [15]97 položil Ondra Peštrnák předměstské obci 5 R. 
   A za rok [15]94 položil obci předměstské 4 R. 
   Leta 1598 položil Ondra Peštrnák za grunt svůj obci 
předměstskej 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
             f 182b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Ondra Peštrnák za grunt svůj obci předměstské ostat[ní] 3 R. 
   A tak Ondra Peštrnák docela a zouplna grunt svůj zaplatil. 
 
   Ten podsedek ut s[upr]a Zuzanna, pozůstalá vdova po 
n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi, spolu s jiným statkem podli 
rozdílu koupila za 110 R. Z toho sobě srazila dílu svého 55 R 
a ostatek dopláceti zůstává s[irotku] svýmu díl jeho summy  
55 R, placením od leta 1600 po 6 R. Odevzdán jí za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně 
Jíra Noha, Štefan Lech, Martin Solga a Janek Lipovský S.R.S.N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Zuzana 
vejš psaná srazila sobě na tomto podsedku nápadu po Anně, 
zemřelé dceři své, což na ni přišlo summy 27 R 15 gr. A tak 
nebude povinna platiti od letha 1604 nežli po 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila 
vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] Ondrovi Peštrnákovi, za 
g[runt] 3 R. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Zuzanna vejš 
psaná prodala podsedek požár ut s[upr]a Janovi Peštrnákovi za 
summu 8 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 1 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Steruzský a Mathouš Střítežský S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Peštrnák za grunt lonských a letojších Zuzanně Peštrnákové 
2 R. 
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Peštrnák za gru[nt] Zuzaně Peštrnákové 1 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Peštrnák 
prodal týž požár svůj Eliášovi Klempéři za summu 30 R. 
Závdanku dal 3 R, platiti má od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Filka a Jan Radějovský S.R.S.a N. 
             f 183a 
   Jakož náleželo Janovi Peštrnákovi na tom gruntě posledních 
peněz 22 R 15 gr, ty jest prodal Eliášovi Klempéři za hotových 
4 R 26 gr 1 d 1 víd, a tak toliko dotčený Eliáš Klempéř bude 
doplatiti Zuzaně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Ondrovi 
Peštrnákovi, 4 R 15 gr.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Eliáš Klempíř za grunt Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi 
Peštrnákovi 1 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Eliáš 
Klempíř za gr[unt] Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi 
Peštrnákovi 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš 
Klempíř za gr[unt] Zuzanně, vdově po n[ebožtíku] Ondrovi 
Peštrnákovi 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš 
Klempíř ostatních peněz za podsedek 1 R 15 gr. 
   Ty přijala vdova Ondry Peštrnáka. 
   A tak týž Eliáš Klempíř má podsedek svůj zouplna a docela 
zaplacený. 
 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš 
Klempíř prodal grunt svůj Janovi Peprnému za 80 R. Závdanku 
dal 10 R, platiti po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Ruka a Jan Vodička. 
   Téhož leta Jan Peprný položil za grunt Eliášovi Klempířovi 
4 R. 
   Ty jest přijal Eliáš Klempíř. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peprný 
položil za gr[unt] Eliášovi Klempířovi 4 R. 
 
        Pusté 
 
    Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest 
ten grunth požár Pavlovi Lačickému koláři bez závdanku za 
summu 40 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jíra Spěvák, Jan Chovánek starý i mladý a Jan 
Rudský S.R.S.N. 
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             f 183b 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho jest tento zvrchu psaný podsedek po odjití z gruntů JHMti 
Pavla Lačického zaprodán Martinovi Manekovi za summu 80 R, 
platiti je má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecné Jakub Myslivců a Jíra Plášek SRSaN. 
 
   Letha 1659 dne 9. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut 
supra Janovi Myškovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej 
má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Pavel Radmili a Daniel Velický SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1686 dne 9. Decembris za purkmistra Jiřík 
Frantzeka Těšínského a spoluradních jeho majíce Jan Myška 
grunt napřed psaný odevzdaný, však na něj nic nezaplatil, 
toliko sedíc na něm mnoho leth v roku 1683 od rebelantův 
uherských vypálený, že zas vystavěl, z dovolením J[ejich] 
Opat[rnosti] p[ana] purkmistra [a] pánův manželka jeho 
Kateřina to Jiříkovi Ratiborskému za 8 zl mor[avských] 17 gr 
alb a 1 den odprodala. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti 
p[an] Jan Havlíček a Jiřík Hořák S.R.S.a N. 
   NB. A tak ten grunt platiti bude za 80 zl mor[avských] 
k obci města Strážnice každoročně po 2 zl mor[avských]. 
             f 184a 
   Letha Páně 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška položil Jiřík Ratiborský za grunth svůj k obci 
městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje v důležité potřebě 
stavení rathauze za zaplacený 2 zl mor[avské]. 
   Který přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého, id est 
1 zlm. 
 
   Leta Páně 1731 dne 5. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času držíce grunt ut supra vdova po 
neboštíkovi Jiříkovi Ratiborském a zatím provdalá za 
neb[ožtíka] Matěje Pavlíka a nemohouce jej delej pro zasezelé 
rešta contribučenské držeti, takový prodala ze svej a sirotkův 
pozůstalých po neb[ožtíku] Jiříkovi Ratiborském dobrovolnej 
vůle Tomášovi Kůrkovi za osmnáct rýnských, kteréžto na 
contribuci zasezelú kupec odvésti má. Pročež podle toho se 
připisuje a odevzdává grunt ten Tomášovi Kůrkovi za vlastní, 
placením verunkovej summy ještě 76 zlm ročně při posudcích po 
2 zlm obci městskej. Odevzdán jest jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín 
Duray a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. 
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             f 184b 
Přípis Martina Pergla 
 
   Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purkmistra p[ana] Johanesa 
Bartelsmana a spoluradních toho času po zemřelém Tomášovi 
Kůrkovi pozůstalá cera Kristyna provdaná Bartošková zdědila 
grunt ut supra, který ze svej a manžele Matúša Bartoška dobrej 
vůle z Martinem Perglem prohandlovala. Přitom Martina Pergla 
ženy matka Maryna provdaná Kúkolka to na tom předešlým majícím 
a ceře Kateřině Perglovej postúpeném gruntě svobodné bydlení i 
ze svým manželem do obúch smrti se na tomto gruntě vyjímá a 
zanechává s tímto doložením, že kdyby její zeť Martin Pergl se 
s ňú Marynú Kúkolků aneb z jejím mužem srovnati nemohl, aby 
Martin Pergl jí Maryně Kúkolce štyriceti rýnsk[ých], kdyby ale 
Maryna Kúkolka se pominuti mněla, po její smrti 
             f 188a 
jejímu manželovi Janovi Kúkolovi dvaceti rýnsk[ých] složiti 
povinen bude, proti čemu často jmenovaná Maryna Kúkolka 
polovičnú contribuci z toho gruntu spláceti se zavazuje. 
Pročeš tento nadepsaný grunt se Martinovi Perglovi s těma na 
něm obci podlužnýma 76 zl mor[avských] verunkovýma penězi  
(z kterých ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati 
povinen bude) 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] Johannes 
Weiner a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
             f 188b 
Dle povolení slavného vrchnost[enského] ouřadu d[e] d[ato]  
27. März anno [1]788 
Přípis Jozefa Ratiborskýho 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný  a 
nezrušitedlný contract mezi Martinem Perglem jakožto otcem 
stranou jednou, pak Jozefem Ratiborským jakožto zetěm stranou 
druhou v příčině skrze prvního poslednímu postoupeného domu a 
zní následovně: 
   Za první odevzdává Martin Pergl zeťovi svému Jozefovi 
Ratiborskému jeho dům v Bednářskej ulici vedle Jury Myšky a 
Jozefa Landiburka pod Nrem 192 stojící s tím ouplným právem a 
mocí, aby on takový sobě za vlastní připsati dáti mohl. Však 
ale 
   Za druhé vymiňuje pro sebe Martin Pergl až do smrti jeho ve 
setnici na dvoře v témž domě od všeckých poplatků a 
popravování svobodné bydlení. Dálejc 
   Za třetí povinen bude Jozef Ratiborský nejenom ty obci 
městskej náležející verunkový peníze p[e]r 76 zl mor[avských] 
po 2 zlm ročně k splacení na sebe přijati, ale taky dcerám  
téhož Martina Pergla s téhož domu dvě sta osumdesáte rejnských 
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takto vyplatiti musí, a sice: 
   Anně s prvního manželstva 100 zlr, 
   Alžbětě z druhého detto 80 zlr, 
   pak na podíl otcovský pro manželku svou zanechá 100 zlr, 
facit 280 zlr. 
             f 186a 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Pro stálost toho kup a prodej tento od obojí smlúvu činící 
strany podpisem jména stvrzen a od svědků, však jim bez újmy a 
škody, společně podepsán, do knih gruntovních města Strážnice 
vtažen býti se povoluje. 
   Jenž se stalo v městě Strážnici d[ne] 7ho Aprilis [1]788. 
 
   Jann Ratiborský   + Martin Pergl 
  svědek       odevzdavatel 
 
  Pavel Pergl    + Jozef Ratiborský  
  svědek 
     Karel Svoboda 
     gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 187 fr 28 kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   Sig[num] Straßnitz den 30ten Decembris [1[795. Ignatz Prat, 
Kanzelist. 
No IIdo 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Kapitali den Pater 
Piaristen gehörig, welche hier secundo loco vorgemerkt worden. 
   De sessione 17te Octob[ris] 1800. Prat. 
III 
    Laut im Buche Contractuum de a[nn]o [1]790 folio 379 
einverleibten contract und an dem Hause 500 fr dem Wenzl 
Ratschek gehörig vorgemerkt worden. 
   De sessione 28te Januarii 1802. Prat. 
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             f 192a 
99 Grunt Jiříka Svadčiny 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch červenejch 
purgkrechtních v listu 18 ten vejš psaný Jiřík koupil jest 
podsedek svuoj po Janovi Popovským zuostalý za summu 110 R. 
   Na to jest téhož letha ut s[urp]a položil závdanku [15]92 a 
[15]93 peněz purgkrechtních 18 R a tak ještě od letha [15]94 
při Vánocích dopláceti zůstává obci předměstskej strážnickej 
rok po roku po 5 R, totiž 92 R. 
   Na to jest letha [15]93 a [15]94 zadržel 7 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Pavel Tuhej, Daniel 
Mazánků, Jan Michnů, Mikuláš Trubačů S.R.S.A.N.        
 
   Letha [15]94 položil Jiřík Svadčina na zadržalé peníze obci 
předměstské peněz purgkrechtních 5 R. 
   Letha 1595 položil Jiřík Svatčina peněz purgkrechtních za 
grunth 5 R. 
   Přijaty na obec. 
   Letha [15]96 položil Jiřík Svadtčina za grunt obci 5 R. 
   Leta [15]97 položil Jiřík Peštrnák jinak Svadčina za grunt 
obci předměstskej 5 R. 
   Leta 1598 položil Jiřík Svadčina za grunt svůj obci 
předměstskej 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
             f 192b 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Svadčina za grunt svůj obci předměstské 4 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Svadčina obci předměstské za grunt 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Svadčina za gr[unt] obci předměstské 2 R 15 gr. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jíra Svadčina za grunt obci předměstské 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Svadčina za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka Jírovi ut s[upr]a, aby podsedek svůj požár 
toliko po 3 R doplácel.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Svadčina za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Svadčina za gr[unt] obci předměstské 3 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Svadčina dvojích peněz po 3 R obci předměstské, učiní 6 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Svadčina za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Svadčina za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jann Ruka 
na místě Jíry Svadčiny položil obci předměstské 2 R. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jann Ruka 
položil za grunt peněz obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ruka 
položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
        Pusté 
             f 193a 
   Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest 
s povolením pana ouředníka strážnického ten požár Martinovi 
Chmelařovi ze Stěbočan bez závdanku za summu 80 R, platiti jej 
má ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní 
Martin Příhoda a Valenta Tesbír S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Martin 
Chmelař prodal ten gr[unt] Pavlovi Svobodovi a Pavel Svoboda 
nemoha jej držeti, prodal jej zase Janovi Rudskému za 80 R, 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Adam Syrinský a Jan Bobek S.R.S.a N. 
 
   Letha 1640 za purkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho 
po odjití Jana Rudského z gruntův Jeho [Mil]osti Páně zaprodán 
jest zase, aby k spuštění nepřišel, Petrovi Sosnovskému za 
summu 80 R bez závdanku, placení při každých posudcích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně a obecní Valek Tesbír a Jan Bobolecký SRSaN. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho jsouc ut supra požár od 
mnoha leth pustý, aby pak do konce na ruinu nepřišel a tudy 
všeliké povinnosti panské i obecní aby nehynuly, J[ejich] 
Op[atrnosti] 
             f 193b 
pan purgkmistr a páni radní týž požár prodali sou Martinovi 
Gajdovi za summu 60 zlm bez závdanku, platíc po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný k užívání. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Matouš Gejda a Jan Studenský SRSpaNR. 
   Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra ut supra Martin Gejda 
položil za grunt svůj obci městské 1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do svého počtu sobě 
za příjem položil. 
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   Letha Páně 1688 dne 20. Januarii za purgkmistra pana 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouce ten grunt ut 
s[upra] bez hospodáře, aby větší skázy a ruině nepřišel, 
dosazen jest naň Pavel Vykročil a v summě mu puštěn za 60 zlm 
bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a jiné povinnosti panské i obecní 
S.R.S.N. Martin Sklenovský a Martin Gajda dne a leta ut 
s[upra]. Platiti jest k obci. 
   Leta Páně 1699 dne 6. Novembris za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Pavel Vykročil položil za gr[unt] ut s[upra] k obci 
městské na zaplacení dluhu Balášom 35 kr, za který se mu 
vypisuje 1 zlm. 
             f 194a 
   Letha Páně 1701 dne 22. Augusti za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha zemrouc Pavel 
Vykročil a pozůstalá po něm vdova Dorotha na tomž gr[untu] 
zůstávati a všelikých povinností zbejvati nemohouc, prodala je 
Václavovi Kristoňovi za summu 60 zlm. Za vystavení toliko jí 
dal 4 zlr a co neb[ožtík] její vyplatil, to jemu pustila, 
totiž 1 zlm, který jemu zde za zaplacený [se] vypisuje, 
ostatní summu tech 59 zlm platiti bude povinen k obci města 
Stráž[nice] po 1 zlm každoročně. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké p[an] Jan 
Hlubocký a Philip Studenský S.R.S.V.N. Stalo se dne a leta ut 
s[upra]. 
   NB. Tyto obě odevzdávky Vykročilova i Kristoňova patří pod 
Nr 100. 
 
   Letha Páně 1712 dne 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra 
(vyjmúce ty dva zápise sub NB. notýrované, které se omylem 
staly) od mnoha leth pustý 
             f 194b 
a jen toliko holé místo, na takový se ohlásil Jiřík Lipa, aby 
jej vystaviti mohl. Pročež chtíce J[ejich] Opatr[nosti] páni, 
aby obec městská se rozmnožovala a douchody jak cís[ařské], 
tak panské aby růstly, nahoře psanému Jiříkovi Lipovi 
k vystavení jej dopustili. Aby ale jej tím lépejíc zvelebiti 
mohl, tehdy na summě, v kterej se jemu týž grunt púští, totiž 
jak prve byl v 60 zlm, se jemu za vystavení třetí díl upúští, 
totiž 20 zlm a ostatních 40 zlm bude povinen platiti obci 
městskej každoročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný do šesti leth. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Frantz Jure a Matěj Glogovský. Stalo se d[ne] a letha ut supra 
S.R.S.V.a N. 
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             f 195a 
   Letha Páně 1713 dne 1. Maii za purgkmistrovství pana 
Phi[lipa] Černého a spoluradních toho času jsouce grunt ut 
supra od Jiříka Lipy zaujatej, takový zasej státi nechal a 
nevystavil. Pročež tehdy aby to místo hospodáře dostati a se 
vystaviti mohlo, taky město k zvelebení a jak císař[ské], tak 
panské povinnosti k rozmnožení přišlo, se Martinovi Kořenkovi 
za volný a svobodný v prodajnej summě ut supra, totiž 60 zlm, 
připisuje a odevzdává. Z tej pak summy za vystavení třetí díl 
se upouští, totiž 20 zlm, ostatních 40 zlm bude povinen 
platiti obci městskej každoročně po 2 zlm, polhocení má do 
šesti leth. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
p[an] Andris Weiner a Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a letha 
svrchu psaného R.V. 
 
Přípis domu Jury Myšky 
 
   Leta Páně 1771 dne 15. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstúpil do domu radního 
nahoře psaný Jura Myška a ohlásil, kterak on ten po svém 
neb[ožtíku] otci Tomášovi Myškovi pozůstalý dům 
             f 195b 
na sebe potahuje v summě 100 zlm, však v tom domě syna jeho 
Rozára Rašková své svobodné bydlení v tej vystavenej polovici 
míti má. Však on Jura Myška cokolvěk tej vystavenej polovice 
koštovat bude, kdyby spolem [v] svornosti nemohli, nahradit 
povinen bude, sklep ale [a] humna polovic spolem užívati mají. 
Pročež se jemu Jurovi Myškovi za jeho vlastní a volný s těma 
na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm obci mněskej 
při posudcích ročně po 2 zlm připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] p[an] 
Franc Gatty a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   NB. Povinnosti napolovic platiti zavázáni jsou. 
 
   Ob diesem Haus haftet 50 fr Marischlerischen Waisengelder, 
welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 24ten Octobris [1]795. Ignatz Prat, 
Kanzelist. 
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             f 200a 
100 Grunt Jíry Petrovského 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 72 Jiřík vejš psaný koupil jest podsedek 
svuoj od Martina Kozáčka za summu 60 R. 
   Načež jemu závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil téhož 
letha [15]93 16 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok 
po roku po 6 R dopláceti zůstává summy 44 R. 
   Z tej summy náleží Tomášovi Tesařovi předních peněz 27 R. 
Na to jest mu zadržel 6 R. 
   Item obci předměstskej náleží 17 R. Ty mají jim jíti letha 
[15]98 po 3 R a potomně rok po roku při Vánocích až do 
vyplnění tej summy po 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jiřík Ječmének kovář a Martin Vítků S.R.S.  
       
   Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních a zadrželejch Tomášovi Tesaři 6 R. 
             f 200b 
   Letha [15]95 položil Jíra Petrovský za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 6 R. 
   Ty přijal Tomáš Tesař na spravedlnost svou. 
 
   Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Jíry 
Petrovského Davidovi Labrovi za summu 60 R. Na kteroužto summu 
Jíra Petrovský Davidovi Labrovi peněz zaplacenejch pustil 15 R 
a tak ještě David Labr povinen bude dopláceti 45 R, ty 
pokládati má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 R. 
    Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Tomáš Zejda, Jakub Kolář S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil David Labr peněz purkrechtních 
Tomášovi Tesaři 6 R. 
   Leta [15]97 položil David Labr peněz purgkrechtních 
Tomášovi Tesaři 6 R. 
   Leta 1598 položil David Labr za grunt svůj peněz ročních  
6 R. 
   Z toho dáno tomáškovi Tesaři ostatních 3 R. 
   A na obec předměstskou vzato prvních peněz 3 R.   
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
David Labr za gr[unt[ svůj obci předměstské 6 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
David Labr obci předměstské za grunt svůj 6 R. 
             f 201a 
   Letha a za konšela ut s[upr]a jakož David Labr na tom 
gruntě ut s[upr]a zaplacených summy 45 R obci předměstské za 
hotových 16 R prodal, položiti má letha 1601 3 R a od letha 
1602 po 6 R platiti povinen bude. 
   Rukojmě Jakub Sobúšek, Jíra Svačina, Jíra Kopřivnický 
S.R.S.a N. 



 

 

      108 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
David Labr za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil David Labr za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Petrovského i za lonský rok 7 R. 
   z toho vzato na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Petrovského 6 R 
a k obci peněz skoupených vzato 1 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David 
Labr za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Petrovského 
ostatních peněz 6 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší prodali požár po neb[ožtíku] Davidovi Labrovi 
pozuostalý Janovi Vizovskému za summu 22 R bez závdanku a 
platiti jej má při každých Vánocích od letha 1610 po 1 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Filip Koláčků a Václav Lapšů S.R.S.A N.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vizovský za gr[unt] obci předměstské 15 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Vizovský za gr[unt] obci předměstské 1 R 15 gr. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Vizovský za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Vizovský za grunt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Vizovský za g[runt] obci předměstské 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Vizovský položil za g[runt] obci předměstské 1 R. 
             f 201b          
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Vizovský položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Vizovský položil za grunt obci předměstské 1 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vizovský 
položil za gr[unt] obci předměstské 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních 
jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici 
(titul), ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Janovi 
Strakovi za summu 30 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jan Rybnikář a Jíra Beran S.R.S.N. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Straka prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Kučovi za summu 50 R. Závdanku 
jemu dal při odevzdávce, kteréž Jan Straka při prodeji 
vydělaných peněz přijal 9 R, ostatek summy platiti má ročně po 
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké J.M.P. i 
obecní Ondra Lačický a Václav Zelinka S.R.S.a N. 
   Letha 1645 za purgkm[istra] Pavla Nešporka Jan Kuča k obci 
městské položil 1 R. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jan Kuča prodal ten grunth ut supra Petrovi 
Sosnovskému za summu 50 R 
             f 203a 
bez závdanku a cožkoliv na něm Jan Kuča vyplaceného měl, totiž 
10 R, ty jest Petrovi pustil, ostatek summy platiti má při 
každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i všelijaké povinnosti 
J.H.Mti i obecní Jiřík Praštěk, Jiřík Přerovský mydlář a Jan 
Kuča S.R.S.a N.R. 
        Pusté 
 
   NB. Přípise toho gr[untu] Vykročilovi a Kristoňovi najdú se 
sub Nro 99. 
 
   Letha Páně 1716 dne 22. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce Václ[av] Kristoň 
grunt ut supra sobě připsaný (pod omylem sub Nro 99), takový 
nemohouce jej zvelebovati, celý pustý pustil jej Kryštofovi 
Bořistkovi, příchozímu z vojny, za 8 zlr 55 kr, kteréžto 
peníze na zasezelú contribuci za rok 1715 a 1716, též na 
služebníky a vánoční dáňku za rok 1716 zaplatiti povinen bude. 
Pročež týž grunt se nadepsanému Kryštofovi Bořistkovi v summě 
hlavní 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti při posudcích 
ročně po 2 zlm, polhocení, poněvadž týž grunt všechen pustý 
jest a se znovu stavěti musí, od roku 1717 na tři letha od  
cís[ařských], panských i obecních povinností. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
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             f 203b 
Přípis Jana Ficka 
 
   Letha Páně 1749 dne 21. Julii za purgkmistra pana Johannesa 
Weinera a spoluradních toho času majíce Karel Fijala dům ut 
supra po svých rodičech zerbovaný a docela vyplacený, jest 
takový z dobrej vůle svej Janovi Fickovi za summu šest a 
třicet rejnsk[ých] hotových peněz ze všechným na něm majícím 
právem odprodal. Pročež se takový dům Janovi Fickovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojníci za opravu a placení jak císařsk[ých], tak jinších 
povinností p[an] Joseph Fojt a p[an] Ferdinand Kocián. Stalo 
se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
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101 Grunt Matěje Škřítka 
 
   Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
černejch v listu 196 nadepsaný Matěj koupil grunth svuoj od 
Tomáše náměstska Kabuzova za summu 48 R 15 gr. 
   Kderoužto summu podle zápisu ut s[upr]a již vyplacenou a 
ten grunt též zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.     
 
   Tento podsedek ut s[upr]a Janovi, synu Filipa Ostravského, 
kterýž dceru neb[ožtíka] Matěje Škřítka za manželku sobě pojal 
a potom zemrúc na díl Filipa Ostravského otce jeho nápadem 
přišel.                                                                                   
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Filip 
Ostravský prodal svrchu psaný požár Václavovi Lapšovi za summu 
16 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a při každých 
Vánocích po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Filip Ostravský a Pavel Jikrnatý SRSAN. 
   Téhož letha položil Václav Lapšic za gr[unt] Filipovi 
Ostravskýmu 2 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Vácslav Lapšův za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Vácslav Lapšův za g[runt] Filipovi Ostravský[mu] 2 R. 
             f 206b 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Václav Lapšův za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Lapšův za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav 
Lapšův posledních peněz Filipovi Ostravskému 6 R. 
   A tak týž Václav má podsedek zaplacený. 
 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán 
jest ten gr[unt] požár Janovi Strakovi za 30 R bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Beran a Jan Rybnikář S.R.S.a N. 
   NB. Tato odevzdávka tuto nic neplatí, jest připsána a 
náleží pod grunt předcházející. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici 
(titul), ten grunt nadepsaný požár prodán jest Thomášovi 
Hořákovi za summu 35 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti J.M.P. i 
obecní všelijaké S.R.S.a N. Thomáš Šimků a Thomáš Očko. 
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   Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Melichar Hovůrek po smrti Tomáše Horáčka 
pojmouc sobě Oršilu pozůstalou vdovu za manželku, ten grunth 
ut supra ujal v tej summě, jak jej neb[ožtík] předek jeho měl, 
totiž v 35 R 
             f 207a 
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Slavík a Jan Tesařů S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho po smrti neboštíka Diviše 
Stloukala, kterýšto nadepsaného gruntu sobě odevzdaného neměl, 
tak aby týž grunt k dalšímu spuštění nepřišel, pan purgkmistr 
a páni prodali sou takový grunt Tomášovi Zahradníčkovi za 
summu 35 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích 
po 2 R. Odevzdán za svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Ondra Čech, 
Tomáš Šiňava S.R.S.R.a N. 
   Letha 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] Václ[ava] 
Žarůška položil Tomáš Zahradníček za grunt svůj 15 gr, za 
který v potřebě stavení rathauze vypisuje se l zl mor[avský]. 
   Takový přijal purgkmistr do počtu svého, id est 30 kr. 
 
Přípis domu Václava Payera 
 
   Leta Páně 1758 dne 10ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] 
Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních téhož času majíce 
Mathys Payer grunt ut supra od Jury Polácha ukúpený, však sobě 
nepřipsaný, jest pro svoju 
             f 207b 
neduživost skrz Carla Fijale a Tomáše Bánovského ouřadu 
purkmistrvoskému přednésti dal, kterak on Mathys Payer z púhé 
lásky otcovskej nadepsaný grunt svému synovi Václavovi 
Payerovi za živobytí postupuje a odevzdává, však do svej smrti 
svobodné bydlení v tom gruntě sobě vyjímá. Jakož taky svého 
syna Václava Payera zavazuje po smrti téhož Mathesa na jeho 
pohřební outraty osum rýnsk[ých] a na vyplacení jednej 
rúbanice jeho vňuka Martina po Pavlovi Salcanovi dvanáste 
rýnsk[ých] složit, coš to všechno Václav Payer vyplnit 
přislíbil a zvolil. Pročeš nadepsaný grunt se Václavovi 
Payerovi z těma na něm obci strážnickej podlužnýma 34 zl 
mor[avských], které při svém časi po 2 zl mor[avských] ročně 
při podsoucích zpláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císař[ských], tak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johanes Weiner a 
p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti Carla Fijale a 
Tomáše Bánovského a manželky Václava Payera dne a roku ut 
supra.     
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102 Grunt Pavla Urbanového 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 9 nadepsaný Pavel Urbanů koupil ten grunt 
svuoj od Jana Slováčka za summu 82 R. 
   Na to jest srazil  dílu manželky svej 23 R a peněz ročních 
vyplnil 2 R a tak ještě  za něj dopláceti zůstává 57 R. Na to 
jest zadržel od letha [15]92 až do letha 1594 16 R. Ty peníze 
svrchu psané platiti má rok po roku při Vánocích po 6 R až do 
vyplnění těch 57 R. 
   Z tej summy náležeti bude těmto osobám níže psaným: 
   Item sirot[ku] n[ebožtíka] Kašpara Bednáře Ance 2 R. 
   Item Zuzanně samej podle kupu peněz na témž podsedku. 
   Týž náleží Markétě, mateři Zuzanny napřed psanej, na témž 
gruntě 3 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Jakub Kolář, Jiřík Ječmének, Jan Sýkora a Mikuláš Kněždubský 
S.R.S.A.N. 
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   Letha 1594 ten grunth napřed psaný jest prodán od Pavla 
Urbanovýho Zuzanně, dceře nebožt[íka] Kašpara Bednáře, za 
summu 82 R. Na kterejž jest sobě díl svůj, což na tom gruntě 
měla i s tím, což jí Pavel Urbanů pustil i což po mateře její 
na ni přišlo, srazila, jmenovitě 65 R. A tak ještě od letha 
[15]95 za týž grunth svůj dopláceti zůstává po 4 R – 17 R. 
   Z toho náleží Ance, sestře dotčený Zuzanny 2 R. 
   A Pavlovi Urbanovýmu též náleží 15 R. Ty jemu jíti mají 
takto: letha [15]95 2 R a od letha [15]96 pořadně po 4 R. 
   
   Letha [15]96 položil Paznecht na místě Zuzanny manželky své 
Ance nahoře psaný 2 R. 
   Letha [15]96 položil Paznecht na místě Zuzanny manželky své 
Pavlovi Urbanovému 4 R.  
   Leta [15]97 položi[l] Jan Paznecht na místě Zuzany manželky 
své Pavlovi Urbanovýmu 4 R.  
   Leta 1598 položil Jan Paznecht na místě Zuzany manželky své 
Pavlovi Urbanovýmu 4 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Paznecht na místě Zuzany manželky své Pavlovi Urbanovýmu 
za g[runt] 34 R. 
   A tak grunt zouplna a docela zaplatil. 
             f 211a 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Pahnost prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Tomanovýmu za  
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 Jíra Petrovský, Jan Žamberský S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Tomanů 
Janovi Pahnostovi za grunt 3 R. 
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   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jan Tomanů za grunt Janovi Pahnostovi 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Tomanů za grunt Janovi Paznechtovi 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Tomanů za g[runt] Janovi Paznechtovi 4 R. 
 
   Letha 1604 za konšela ut s[upr]a Jan Toman prodal podsedek 
ut s[upr]a Janovi, synu Filipa Ostravského, za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha 1605 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Ostravský, David Labr, Jakub Sobúšek S.R.S.N. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost 
prodal podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Janovi 
Ostravským zůstalej Jírovi Příhodovi za summu 40 R bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Žabka a Valenta Krnovský S.R.S.A N. 
   Ta všecka summa těch 40 R náleží samému Janovi Pahnostovi, 
nebo co Jan Tomanů a Jan Ostravský na něm zaplatili, to se 
škoduje. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Příhoda 
Janovi Pahnostovi 1 R.  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Příhoda za g[runt] Janovi Pahnostovi 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Příhoda za gr[unt] Janovi Pahnostovi 1 R 15 gr. 
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   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jíra 
Příhoda prodal týž podsedek svůj Florianovi Jakubcovi za summu 
60 R. Závdanku jemu dal 11 R 15 gr, platiti má od letha ut 
sup[ra] po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Pavel Zoubek a Mikuláš Charvát S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil 
Florian Jakubců za g[runt] Janovi Pahnostovi 3 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Florian 
Jakubců prodal podsedek ut s[upr]a Matoušovi Kmentovému za 
summu 60 R. Závdanku jemu dal 9 R a což Florian Jakubců na tom 
gruntě zaplaceného měl, to vše Matoušovi Kmentovýmu, totiž 5 R 
15 gr, pustil, ostatek platiti má od letha 1612 po 3 R. 
Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Paní Pavel 
Zoubek, Mikuláš Charvát S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kmentový za gr[unt] Janovi Pahnostovi 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kment za gr[unt] Janovi Pahnostovi 3 R. 
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   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kment za g[runt] Janovi Pahnostovi 3 R.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mathouš 
Kment položil za g[runt] Janovi Pahnostovi 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš 
Kment položil za grunt Janovi Pahnostovi 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav na 
místě Matouše Kmenta položil za grunt 3 R. 
   Ty přijal Jan Pahnost. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav 
Řehořů položil za gr[unt] 3 R. 
   Ty přijal Jan Pahnost. 
        Pusté 
             f 212a 
   Letha Páně 1709 dne 6. Okt[obris] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Frantz Rušňák ujmúce 
gr[unt] us s[upra] pustý a jen toliko holé místo, jej vystavil 
a zvelebil a nemaje sobě jej ani připsaného, prodal jej 
Jiříkovi Tirayovi za summu prodajnú 60 zlm. Místo závdanku 
jemu dal, které však za vystavení se kladú, 11 zlr. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný, placením ročně nápadníkom po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých povinností 
p[an] Pavel Hořák a p[an] Filip Černý SRSNS. 
 
   Letha Páně 1712 dne 2. Novembris za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spolurandích jeho majíce grunt ut supra Jiřík Tiray 
připsaný, však nemohouce s něho povinnosti zbejvati, s něho 
odešel a manželka jeho jej prodala Jiříkovi Metzkerovi za 
hotových 2 zlr a rešta, kde by jaké byly, všechny tenž Metzker 
na sebe přejal. Kterýžto grunt se připisuje v summě hlavní, 
jak předtím byl, za su[mmu] 60 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný, placením tej summy při posudcích obci městské po  
2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinnosti p[an] Matěj 
Saltzman a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. 
             f 212b 
   Letha Páně 1745 dne 18. Januarii za ouřadu 
purgkmistrovského toho času opatrného pana Eliáše Grögra pan 
Jozef Fojt radní a Martin Brožek jsou přednesli, že neb[ožtík] 
Jura Sasín k sobě před svou smrtí je předvolati dal a jim svou 
poslední vůli vyjevil, mezi kterou strany svého domu ut supra, 
kterej připsaný jemu nebyl, taky pořadnost učinil, aby takovej 
jeho dceři jakož nejstarší po jeho smrti připsaný byl a ona za 
50 zlr takový přijala a poněvadž 5 dětí je, každému dítěti po 
10 zlr, když by čas přišel, po srážce svých 10 zlr vydala. 
Poněvadž Anna se vdala za Martina Kořenka, tak takový dům se 
jí a jejímu manželi za vlastní a dědičný se připisuje, však ta 
summa, která obci náleží, při posutcích každoročně po 2 zlm, 
totiž 60 zlm, patří, na sebe přijímá. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností dožádal 
sobě pana Jozefa Haisika a pana Jozefa Fojta radních. Stalo se 
anno et die ut supra. 
             f 213a 
Přípis Jozefa Kořenka 
 
   Leta Páně 1776 dne 20ho měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Anna, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Kořenkovi, posledně 
provdaná a podobně zase ovdovělá Solaříčka, jak předcházející 
přípis proukazuje, dům po otci svém Jurovi Sasínovi 
prostředkem poslední vůli sobě odporučený a z manželem svým 
nebošt[íkem] Martinem Kořenkem za vlastní připsaný, 
předstoupíce před Jich Opatrnost pány na radním domě vůli svou 
přednesla, kterak ona materskú láskú pohnutá jsouce synovi 
svému z prvního manželstva od Martina Kořenka pocházejícímu 
jménem Jozefovi, který dosavate na vojně u slav[ného] císařsko 
král[ovského] arciknížete Maximiliana courassier regimentu 
jakožto sprostý voják slúžící se vynachází, dům ten 
následujícím spůsobem za vlastní oddává, aby on Jozef Kořenek 
respective syn její předně ji matku svou v tom domě až do 
smrti její v svobodném bydlení neb přebývání bez všelikého 
ouplatku zanechal buď společně s ním v světnici přední, aneb 
v světice na dvoře. Kdyby ale proti všemu lepšímu dumnění 
spolem se srovnat nemohli, tehdy on Jozef Kořenek matce svej 
30 zlr splatiti má a ona kam by se jí líbilo odtáhnuti má. 
Mimo toho poněvadž ona matka z pozůstalosti neb[ožtíka] 
prvního manžele svého Martina Kořenka na ni padající třetinu 
p[e]r 24 zlr 20 kr jemu synovi svému k lepšímu zvelebení jeho 
zcela upúští a daruje, tehdy má naproti tomu on Jozef bratrům 
a sestrám svým respective z druhého manželstva pocházejícím, 
totiž: 
   Martinovi Solaříkovi 11 zlr 40 kr, 
   Václavovi 11 zlr 40 kr, 
   Apolonii 11 zlr 40 kr, 
   Anně 11 zlr 40 kr 
   a Eleonoře 11 zlr 40 kr, spolu tehdy 58 zlr 20 kr, 
             f 213b 
pravím padesát osum rýnských, však až po smrti její splatiti, 
ostatně ale dům všechen, nechť ona s ním v světnici hrubej neb 
na dvoře v světnice přebývá, on Jozef Kořenek opravovati a 
staviti se zavázal, kdežto taky i to jí matce svej povolil, by 
ona pro utižené obilí i víno, jakož i krávu a jiné 
appertinentia místo bez překážky užíti mohla. S tím tehdy 
grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi 
60 zlm k obci městskej po 2 zlm ročně k placení se jemu 
Jozefovi Kořenkovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských] 
vrchnostenských i městských povinností pan Carel Večeřa a pan 
Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany dne a roku ut supra. 
 
Přípis Tomáše Hlúška 
 
   Leta Páně 1783 dne 8ho měsíce Junii za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Jozef Kořenek 
grunt ut supra od matky svej sobě odevzdaný a pořadně 
připsaný, takový na zaplacení dluhův ze svej čistej svobodnej 
vůle jest odprodal Tomášovi Hlúškovi za summu dvě sta šedesát 
čtyri rýnské, a to tímto spůsobem: hotových peněz přijal 
prodavač před tímto přípisem 120 zlr, pánům Patrom Piaristům 
má dluh zaplatiti aneb přejat kupec p[e]r 50 zlr, sestrám 
prodavače, totiž Anně a Eleonoře, má kupec vyplatit, poněvadž 
ostatní již vybavení jsou 21 zlr, spolu 191 zlr, k tomu na 
všeliké královské, vrchnostenské a městské povinnosti pro 
praetenso et praesenti 
             f 214a 
kupec za sebú zadrží 13 zlr a až všechny jak zasezelé, tak 
běžící povinnosti zaplacené budú, cokoliv zbývati by mohlo, 
prodavačovi na hotově odpočítá. Dálejc poněvadž prodavač Jozef 
Kořenek na šest pořad zběhlých rokův k svobodnému bydlení sobě 
jednu světničku na dvoře se vynacházející (kterú on Kořenek 
mimo dřeva, což kupec a budoucí držitel gruntu šastovati 
povinen bude, ostatně okrývati a opravovati nákladem se 
zavazuje) při prodeji vymínil, tehdy naproti tomu kupec Tomáš 
Hlúšek tak dlúho šedesát rýnských bez interessův oddávání za 
sebú zanechati a teprv tenkrát, když by po vyjití těch 6ti 
roků se on Kořenek vystěhoval, jemu vyplatiti má, ostatně 
prodavač místo pro 1 krávu a 1 ušípanú sobě přijednává, 
konečně kupec Tomáš Hlúšek taky verunkové peníze p[e]r šedesát 
zlatých moravských, id est 60 zl mor[avských], k splacení po  
2 zlm ročně k obci na sebe přejímá. A tak grunt tento se jemu 
Tomášovi Hlúškovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císřasko královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan 
Antonín Ferdini S.S.S.V.a N dne a roku ut supra. 
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             f 220a 
103 Grunt Michala Skřinaře 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých purkgrechtních 
černejch v listu 154 nadepsaný Michal Skřinařů koupil grunth 
svuoj od Pavla Tomášového za summu 62 R. 
   Kteroužto summu docela a zouplna zaplatil. A tak zaplacenej 
a žádné[mu] v ničemž nezávadnej jmá. 
 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Michal 
Skřinař maje tento podsedek zaplacený odevzdal jej Janovi 
Puncovskému od Těšína, zeti svému a Anně dceři své, manželce 
jeho, v summě 50 R. A tak jej má za volný, svobodný a 
zaplacený. 
   Rukojmě Václav Lapšů a Václav Řehořů S.R.S.A N. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
požár ut s[upr]a Tomášovi Šimkovému za 40 R bez závdanku, 
platiti jej má při vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Ondra Frýdecký a Pavel Čech S.R.S.a N. 
   Ta summa všechna náleží obci strážnicské. 
             f 220b 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Thomáš Šimků 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Thomáš Šimků 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Thomáš 
Šimků za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Thomáš Šimků 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] 
Thomáš Šimků 1 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Thomáš Šimků 
položil za gr[unt] obci městské 2 R. 
 
   Letha 1646 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních 
jeho prodán jest ten grunt po neb[ožtíku] Jakubovi Šimkovi 
Havlovi Smolkovi za summu 60 R. Závdanku dal na místě Jakuba 
Pašky, který vdovu po témž Jakubovi Šimkovi pozůstalou za 
manželku pojal, dle vykázání od něho učiněného Jozefovi do 
Bubalova 3 R a co tak neb[ožtík] vyplatil, to Jakub Paška na 
místě manželky své jemu pouští. Při tej summě náleží k obci 
městské vypláceti 40 R každoročně po 3 R, ostatek pak komuž by 
se vyhledalo. Od[evzdán] za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné všelijaké 
povinnosti panské i obecní Jakub Paška  a Matěj Dubanský 
SRSaN. 
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   Letha 1652 za purkmistra Jiříka Kopřivnického Havel Smolka 
položil za svůj grunt peněz k obci 10 R. 
   Item vína dal do důchodův 2 vědra. Jsouc obec quitovaná, 
srazí se mu na podsedku za ně 3 R 12 gr 6 den. 
             f 221a 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Havel Smolka prodal ten grunt ut supra 
Havlovi Pupenkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dáti má při 
konci masopusta 6 R, ostatek summy platiti má každoročně při 
posudcích počna roku 1658 po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Havel Smolka a Blažej Ratibořský SRSaNR. 
 
   Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Havel Pupenka z gruntův J.H.Mti zběhl a 
závdanku nevyplně, kteréhožto gruntu Havel Smolka zase se ujal 
a prodal jej Martinovi Gajdovi za summu 60 R. Závdanku jemu 
dal 3 R, ostatek summy platiti má při každých posudcích po  
3 R. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Thomáš Očko a Mathouš Pavlíčků SRSaNR. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času chtíce Jiřík Lipa 
spoluobyvatelem města Strážnice bejti, gruntu Nro 99 se zaujal  
a jej stavěti chtěl, však že příkopy, které v ten pokřik 
rebelantský pro nějaké defenduntum právě na tom místě, kde 
tenž grunt státi má, zdělané byly, jemu zaházeti velmi těško 
by přišlo, aniž tolik země k zaházení takových před rukama 
jest, pročež takový zas opustil a gruntu ut supra se zaujal, 
který podobně od mnoha leth toliko holé místo zůstával, načež 
J[ejich] Opatr[nosti] páni zvolili 
             f 221b 
a jemu takový stavěti dopustili v tej summě, jak prve byl, 
totiž 60 zlm. Z kterejžto summy podobně [jako] jiným, aby jej 
tím lépejíc zvelebovati mohl, třetí díl za vystavení se sráží, 
totiž 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti obci městskej 
při každých posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Martin 
Ospalík a Martin Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
   NB. Pamět se činí, že se polhocení dává od datum zápisu do 
3 leth. 
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Přípis Václava Lipy před opsaného gruntu od svého otce 
koupeného 
 
   Leta Páně 1747 dne 31. měsíce října za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Václav 
Lipa od svého otce Jiřího Lipy před opsaný dům se všemi k němu 
příslušející právem k němu od starodávna za summu hotových 
peněz devadesáte rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu tenž 
dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, vej- 
             f 222a 
runky (když by k splacení přišly) se dle vejš v předcházejícím  
přípisu vyměřeného času vypláceti budou. 
   Za rukovníky dobrého opravování gruntu a bedlivého 
poslušenství právu sou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cigánek. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Kolestíka 
 
   Leta Páně [1]765 dne 2. Decembris za burgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní nahoře psaný Jann Kolestík a uctivě přednesl, kterak on 
od poručníkův nad sirodkami po neb[ožtíku] Václavovi Lipovi, a 
to sice od Iříka Surýho a Tomáše Mejslíka, jim sirodkům 
patřící patřící dům za summu 140 zlr odkoupil, s kteréhožto 
domu sirodkovi Frantzovi Lipa 50 zlr, Antošovi Lipa 50 zlr, 
Marině Lipové 20 zlr, Kristině provdané za Jana Kolesíka 
20 zlr spláceti povinen bude. Kdyby ale oni sirodkové z jeho 
chleba zešli a jinak se obrátili, tak on kupec Jan sirodkům 
s těch peněz intererssu platiti povinen bude. Pročeš se jemu 
s těma na něm pozůstávající verunky p[e]r 40 zlm obci mněstské 
patřící při posucích po dvouch zlatých morav[ských] připisuje 
             f 222b 
a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] 
Christof Mihač a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 120 fr dem Michal Matzak 
gehörig, welche hier 1mo loco versicheret worden. 
   Straßnitz d[en] 8. Julii [1]796. Svoboda. 
   Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum de a[nn]o 
[1]795 folio 15 p.v. einverleibten Quittung sind diese 120 fr 
baar bezahlt und hierorts ordentlich gelöschet. 
   De sessione 17te Maii [1]799. Prat, G.B. Führer. 
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             f 226a 
104 Grunt Michala Oravského 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých siročích 
červenejch v listu 56 nadepsaný Michal má grunth svuoj, kderýž 
jest Barbora manželka jeho držela, v summě 150 R zaplacenej. 
   Však co ještě za jiné věci tenž Michal s manželkou svou za 
svrchní statek jí prodaný sirot[kům] ne[božtíka] Jíry 
Vítkového dopláceti zůstává, to jest při těchž sirot[cích] 84 
v sirotčích rejstřích poznamenáno. 
 
   Letha 1605 za předního konšela Jiříka Prašťka fojt a starší 
předměstští koupili sou od Michala Oravského na podsedku jeho 
ut s[upr]a zaplaceném summy 60 R za hotových 22 R, platiti je 
má obci předměstské od letha ut s[upr]a po 6 R. 
   Rukojmě Daniel Nedolevek, Jakub Kolář S.R.S.A N. 
 
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek 
přiženíc se k Kateřině, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] 
Michalovi Oravským, koupil podsedek požár svrchu psaný za 
summu 80 R. Z tej summy sobě na díl Kateřiny manželky své 20 R 
porazil, ostatek zůstává dopláceti obci předměstské od letha 
1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Filip Ostravský, Valenta Krnovský a Jakub Sobouček 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Zoubek za grunt obci předměstské 2 R. 
             f 226b 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Zoubek za gr[unt] obci předměstské 4 R.   
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Zoubek za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Pavel Zoubek za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Zoubek za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Zoubek za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Zoubek za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel 
Zoubek položil za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Zoubek položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Zoubek položil za grunt  obci předměstské 4 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek 
položil za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
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   Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný 
Pavel Zoubek umřel a Jíra Skočdopole pojmouc sobě Kateřinu, 
vdovu po něm zůstalou, za manželku po ní jest dostal (což tak 
na její díl přišlo) teho gruntu z půl čtvrtí roli a z jednou 
loukou v Orlí, což všeho prodal Jírovi Vrablovi za summu 50 R 
bez závdanku, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pekař ptáčník a Hans Prus S.R.S.a N. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Skočdopole na 
místě Kateřiny manželky své prodal ten grunt ut s[upr]a 
samotný kromě roli a louky Martinovi Emríškovi za summu 60 R 
bez závdanku, placení počnouc a[nno] 1636 každoročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Macek Jegroch a Valenta Manek 
S.R.S.N. 
             f 227a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Martin Emríšek prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi 
Dostalovi za summu 100 R. Závdanku dal jemu 11 R, ostatek 
summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacský a Martin 
Emríšek SRSaN. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Dostalý 
položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R  
15 gr. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dostalý 
položil Jiříkovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Dostalý položil 
Jírovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta vdova po 
neb[ožtíku] Janovi Dostalým položila do statku neb[ožtíka] 
Jíry Skočdopole, kteréž vdova přijala 3 zlm. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jan Dostalý zemřel, pan purgkmistr a páni, 
aby ten grunth ut supra do konce k spuštění nepřišel, prodali 
jsou takový Jírovi Slavíkovi za summu 60 bez závdanku, platiti 
jej má počna roku 1653 při každých Vánocech po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Jan Svrčina SRSaNR. 
   Na tom gruntě náleží peníze těmto: 
   Předních peněz k obci městské 22 R. 
   Vdově Kateřině Skočdopolce 33 R 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dostalého 4 R 15 gr. 
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             f 227b 
    Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho Jíra Slavík prodal grunth 
napřed psaný Jiříkovi Pergerovi za summu 60 R bez závdanku, 
platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Slavík a Jan Tesařů SRSaNR. 
   Letha 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka 
Jiřík Perger na placení gruntu položil peněz hotových 1 zlm. 
   Takové peníze jsou přijaté od purgmistra p[ana] Lorence 
Zajíčka a za příjem položené. L[eta] [a] dne ut supra. 
   Item platí jedním kusem černého dobytka, který do důchodů 
jest odveden na starý rešt contrib[uční] za grunt svůj ½ zlm  
4 gr 2 den. 
   Letha Páně 1670 [dne] 21. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Martin Skočdopole majíce nápadu po 
manželce své Kateřině na gruntě svrchu psaném 33 R 15 gr, 
takové odprodal Jiříkovi Pergerovi za 2 zlm 17 gr 1 den. 
Takové se jemu za zaplacené připisují. 
             f 228a 
   Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Jiřík Perger platí za grunt svůj k obci městské  
2 zlm. 
   Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu 
svého sobě za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Jiříka Pergle 
majíc na tom gruntě 37 zlm 4 gr 2 den zaplaceného, pozůstalý 
syn Pavel Pergl zaujal se toho gruntu v tej summě, tak jak jej 
otec jeho měl, v 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením 
ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a jiné povinnosti panské i obecní 
S.R.S.N. Martin Gajda a Pavel Vykročil dne a leta ut s[upra]. 
   Ostatek platiti jest k obci. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Pergl 
z gruntu ut supra ještě obci městskej strážnickej spláceti  
22 zlm 25 gr 5 den, z tej summy se jemu upúští, že tenž grunt 
spolu z jinými na ruinu vyšel, třetí díl, totiž 7 zlm 8 gr  
4 den. 
             f 228b 
A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci 
městskej 1 zlm a tak za zaplacené se jemu vypisuje, totiž  
45 zlm 22 gr 6 den, ostatní summu, totiž 14 zlm 7 gr 1 den 
bude platiti jak nahoře. 
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   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Pavel Pergl pokládá 
obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 1 zlm, 
za kterýž se jemu vypisuje jsouc toho důležitá potřeba 2 zlm. 
 
Přípis Jakuba Šejdy 
 
   Leta Páně 1736 dne 9. Julii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvica a spoluradních toho času předstoupila na dům radní 
Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Perglovi 
starém, přednášejíce, kterak po svém neb[ožtíku] manželovi 
grunt ut supra mocí poslední vůle jeho jí odporučený byl a 
proto jí vlastně náležel. Nyní ale že jest z svej dobrovolnej 
vůle prodala jej Jakubovi 
             f 229a 
Šejdovi, který sobě vdovu po jejím neb[ožtíku] synovi Pavlovi 
za manželku pojal, za třicet rýnských s tím spůsobem, aby 
nadřečený kupec Jakub Šejda takových třicet rýnských 
chlapečkům, po neb[ožtíku] jejím synovi nadjmenovaném Pavlovi 
pozůstalým, zaplatiti povinen byl, poněvadž ona jakožto 
stařena jejich jim to dobrovolně zadala, a sice teprv po 
dvouch rokách, to jest po vinobraní roku 1738 deset rýnských a 
potom každý rok do vyplacení jich po 10 zlr a tak ve třech 
letech v ouplnosti vyplatil, tak aby jim sirotkům interesse 
z nich růsti mohlo, k tomu taky aby ona Dorota v tom domě až 
do smrti svej volné a svobodné obydlí míti mohla a měla, na 
čemž i kupec dobrovolně přestal a svolil. Pročež podle toho se 
nyní grunt ten připisuje a odevzdává nadjmenovanému Jakubovi 
Šejdovi za vlastní a dědičný, s placením ještě verunkovej 
summy 12 zlm 2 gr 1 den alb při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Dedel a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran. 
             f 229b 
Přípis Jana Šejdy 
 
   Leta Páně 1787 dne 19. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času jakož po neb[ožtíku] 
Jacubovi Šejdovi na grunt ut supra syn po něm pozůstalý Cyril 
Šejda dědičně dosedl a takový grunt skrze něho Cyrila Šejdu 
pokojně užíván a opravován byl, tak taky nyní, když on Cyril 
Šejda smrtí zešel nečiníce žádného poručenství, mezi po něm 
pozůstalú vdovú Kateřinú a 5ti dítkama právní inventář a 
rozdělení majetnosti Jich Opatrnost páni vyhotovili, znějíce 
de dato 15. měsíce března [1]787 roku, dle kterého týž grunt 
na syna Jana v ceně 300 zlr vysazen jest připadl a on syn Jan 
povinen býti má s tej šacovní summy druhým spoludědicům, totiž 
matce svej Kateřině provdatej za Vác[lava] Stanislava 143 zlr, 
sestře svej Kateřině 75 zlr 3 kr, sestře Anně 35 zlr 3 kr a  
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sestře Alžbětě 20 zlr 6 kr, spolu všem 273 zlr 12 kr 
v hotovosti vyplatiti. S tím tehdy grunt tento spolu s těma na 
něm p[e]r 12 zl mor[avských] 2 gr 1 den alb vězícíma 
verunkovýma penězi obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení se jemu Janovi Šejdovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě a opravu gruntu a placeních jakýchkoliv povinností 
domovních p[an] Franc Králík a p[an] Anton Ferdini  
S.R.S.V.a N. 
             f 230a 
Přípis Václava Stanislava 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý 
nezměnitedlný kup a prodej mezi Janem Šejdú jakožto prodavačem 
stranú jednú, pak Václavem Stanislavem jakožto kupcem stranú 
druhú v příčině prodeju domu na tento následující spůsob: 
   Za první odprodává jmenovaný Jan Šejda ze Strážnice grunt 
svůj vlastní, po otci svém Jacubovi Šejdovi v cené 300 zlr 
zděděný, Václavovi Stanislavovi očímu svému za summu kupní 
čtyri sta rýnských, na kerúžto summu těch 400 zlr 
   Za druhé on Václav Stanislav přijímá tou výplatu na sebe, 
kterú on prvnější držitel gruntu Jan Šejda dle předstojícího 
zápisu vybavit se zavázal, totiž: 
   sobě porazí těch jemu podlužných 143 zlr, 
   Kateřině Šejdovej 75 zlr 3 kr, 
   Anně Šejdovej 35 zlr 3 kr 
   a Alžbětě Šejdovej 20 zlr 6 kr, spolu pak 273 zlr 12 kr, 
jakož taky na ostatních 126 zlr 48 kr prodavačovi Janovi 
Šejdovi k doplacení kupní summy dle mezi sebú majícího 
dorozumění reverš od sebe dal. Následovně vejš dotčenú kupní 
summu p[e]r 400 zlr tím spůsobem vybavil, k tomu ještě summu 
verunkových peněz p[e]r 12 zl mor[avských] 2 gr 1 den alb po  
2 zlm ročně k splacení na sebe potáhl a podle toho grunt ut 
supra ze vším majícím právem přijal. Proto taky 
             f 230b 
   Za třetí prodavač Jan Šejda z čistej a dobrej vůle svej 
povoluje, by týž grunt kupcovi Václavovi Stanislavovi řádně 
připsán a v držení jeho odevzdán byl, nižádného potahu na 
gruntě tom sobě nezanechávajíce. 
   Odkudž když na tom všem obojí strana tak se vznesla a s tím 
dokonale spokojena jest, grunt tento se jemu Václavovi 
Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto zápisem 
utvrzuje a odvádí.  
   Stalo se u přítomnosti svědkův Martina Solaříka a Jozefa 
Masaříka na zámku Strážnici dne 4ho měsíce ledna roku 1788. 
   Nota. Kupec Václav Stanislav zavázal se konečně prodavače 
jakožto pastorka svého Jana Šejdu pět roků společně s sebú bez 
ouplatku přebývat nechati. 
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   Nota. Přednesl Václav Stanislav, že on pastorkyni svej 
Kateřině Šejdovej těch jí podlužných 75 zlr docela vyplatil, 
techdy, když on z quitancí se proukázal, ona Kateřina Šejdová 
nic více za ním k pohledávání míti nebude. 
   Sig[num] v Strážnici d[ne] 7ho Junii [1]788. 
   Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel. 
 
   Dne 7ho Junii roku [1]788 předstoupil Jann Šejda a tu 
vyznal, že on tu vejš psanou vejminku docela vyplacenou má, 
kdežto taky od otčíma svého 20 zlr za takovou k rukám svým 
přijal. Stalo se ut supra. 
             f 231a 
Dle povolení vrchnostenského ouřadu d[e] d[ato] 6. Junii 
[1]788 
Přípis Matouša Cundrdle 
 
   Leta Páně 1788 dne 7ho Junii majíce Václav Stanislav grunt 
ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový z Matoušem 
Cundrlem vedle mezi sebou dobrovolného dojednání za grunt 
téhož Matouša Cundrly přefrejmarčil a přijmouce grunt sub Nro 
206, grunt tento zase jemu Matoušovi Cundrlovi docela za 
vlastní postupuje, však s tím doložením, aby on Matouš Cundrla 
Václavovi Stanislavovi jedno sto osumdesáte sedum rejnskejch 
hotových přidal. K čemuž kdyš on Matouš Cundrla dobrovolně 
zvolil, jakož taky verunkové peníze p[e]r 12 zl mor[avských] 
2 gr 1 den alb po 2 zl moravských obci městskej ročně 
k splacení na sebe přijal, týž grunt se jemu Matoušovi 
Cundrlovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Stalo se u přítomnosti svědků Václava Továrka a Františka 
Mayera a[nn]o et die ut supra. 
   Nota. Předstoupil na rathaus města Strážnice Jann Cundrla a 
tu přednesl, kterak on vejš psanému synovi svému Matoušovi 
Cundrlovi na tenž jemu nyní připsaný dům 187 zlr k rukám 
odevzdal. Pročež tehdy 
             f 231b 
protiv těch jemu darovaných 187 zlr vymiňuje sobě i 
z manželkou jeho Annou v tem domě až do smrti obouch svobodné 
bydlení, jakož taky Václav Cundrla a respective bratr téhož 
Matouše Cundrle v témž době ve setnice až do smrti jeho 
přebývati a to, co jemu chovati zapotřebí bylo, držeti si 
může, takže on držitel gruntu téhož bratra svého nižádným 
spůsobem splatiti mocti nebude, však naprotiv tomu dům celý 
společně opravovati zavázáni budou. Posledně ale poněvadž  
Matouš Cundrla  z téhož již zahandlovaného domu Jozefovi 
Cundrlovi 5 zlr, pak Pavlovi Cundrlovi podobně 5 zlr, spolu  
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10 zlr zaplatiti zavázán byl, techdy takovou summu nyní na 
tento dům přenáší a sirotci ti jich zde k pohledávání míti 
budou. 
   Sig[num] ut supra. 
      Karel Svoboda, 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Haftet ob diesem Hause 60 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 31. Oktobris [1]802. Prat. 
   Haftet ob diesem Hause 100 fr Stadt Straßnitzer 
Waissengeldern. Urk[unde] Buch de a[nn]o [1]815 folio 222 p.v. 
   Straßnitz am 13ten Febr[uarii] [1]819. Prat. 
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             f 236a 
105 Grunt Pavla Převrátila 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červených v listu 26 ten nadepsaný Pavel má grunt svuoj od 
Jakuba Nedolefka za summu 80 R koupenej. 
   Na to jest vyplnil i s těmi penězi od Jakuba Nedolefka, což 
jemu na tom gruntě náleželo, puštěnejmi 17 R a tak ještě za 
tenž grunth dopláceti zuostává od letha [15]92 při Vánocích po 
3 R až do tří leth, totiž [15]93, [15]94 a od letha [15]95 při 
témž časi pořadně po 8 R dopláceti má summy 63 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item sirot[kům] nebožt[íka] Martina Křížového 43 R 15 gr, 
ta spravedlnost jim jíti má, tak jakž napřed dotčeno. Na to 
jest těm si[rotkům] zadrželých do letha [15]94 14 R. 
   Item Martinovi Lačnovu, otčímu těch sirot[ků], též náleží 
po vybrání vejš psanej summy 19 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých David Labrů, Erazim Bednář a Janek 
Pekař S.R.S.A.N. 
             f 236b 
   Jakož jest Martinovi Lačnovému na tom gruntě, jakž napřed 
dotčeno, náleželo 19 R 15 gr, takové peníze jsou odvedeny 
k vyzdvižení Pinkusce Židovce za dluh, což týž Martin povinen 
byl. Ty jak se jí pokládati mají, napřed o tom položeno 
najdeš.        
   
   Letha [15]94 přijato od Pavla napřed psaného za grunth 9 R. 
A tak na tom gruntě ještě zaplatiti má od letha [15]95 po 8 R 
summy 61 R. 
   Letha [15]95 položil Pavel Převrátil za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 6 R 15 gr. 
   A při svatém Janě příštím má doložiti za ten [15]95 rok  
1 ½ R. Proto se je[mu] čeká, že mu krov potrhali, když hořelo. 
   Letha [15]96 položil Převrátil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta [15]97 položil Pavel Převrátil za grunt svůj 8 R. 
   [Leta] 1598 též položil zadrželých peněz 4 R. 
   Ty všecky ut s[upr]a peníze od Pavla Převrátila pokládány 
sou přijaty do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna 
Jana Křížového. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Pavel Převrátil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina, syna Jana Křížového 6 R. 
 
   NB. Pavel Převrátil prodal podsedek svůj Pavlovi 
Štěpánovému bednáři za summu 90 R. Závdanku jemu položil 7 R, 
ostatek platiti má od leta 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Tomášků, Jan Pernikář, Václav Žamberský, Pavel Sova kovář 
S.R.S.N. 
             f 237a 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Pavel 
Převrátil prodal na tomto gruntě obci předměstské 59 R 15 gr 
za hotových 14 R, platiti má, když se sirotkom ut s[upr]a 
zaplatí, po 6 R. 
   Rukojmě napřed psaní. 
   Letha 1600 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Štěpánů bednář za grunt 6 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křížového 3 R 
15 gr. 
   A Pinkusce Židovce na dluh její 2 R 15 gr.     
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Štěpánů za grunt Pinkusce Židovce 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Štěpánů za grunt Pinkusce Židovce lonských i 
letojších 4 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Štěpánů za g[runt] Pinkusce Židovce 6 R. 
   Zuostává se jí ještě dodati na dluh její 4 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší spustili z summy své, kteráž jim k obci náležela na 
posledních penězích 9 R 15 gr a na placení, aby každého roku 
při Vánocích od letha 1610 platil, pustili po 2 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Charvát na místě Pavla Štěpánova za grunt Lazarovi 
Pinkusčinýmu synu 2 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mikuláš Charvát na místě Pavla Štěpánova za grunt Lazarovi 
Pinkusčinýmu synu ostatních 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Charvát peněz prvních skoupenejch od Pavla Převrátila 
obci předměstskej 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Charvát peněz skoupených od Pavla Převrátila obci předměstské 
2 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Charvát peněz obci předměstské 2 R.      f 237b 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lukáš 
Charvát položil za g[runt] obci předměstské 2 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Charvát položil za grunt na obec městskou 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Charvát položil za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš 
Charvát položil na obec předměstskou 2 R. 
 
        Pusté 
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   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Mikuláše Charváta Alžběta, vdova po něm zůstalá, prodala ten 
grunth ut s[upr]a Valentovi Dybalovi za summu 90 R. Závdanku 
dal jí 2 R a což na něm neb[ožtík] Mikuláš Charvát zaplaceného 
měl, to jemu pustila a tak dopláceti má má ještě 72 R počnouc 
letha 1630 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Martin Mořkovský a Matěj Velk S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového pojmouc sobě 
Dorotu, zůstalou vdovu po neb[ožtíku] Valentovi Dybalovi, za 
manželku Ondřej Štejn, položil za grunt obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondřej Štejn 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondřej Štejn 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Ondřej Štajn 
položil za gr[unt]obci mstské 1 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondřej Štajn 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondra Štajn 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
               f 238a 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondra Štajn 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
   Letha 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka Ondra Štejn 
položil k obci městské 1 R. 
   Letha 1646 za purgkmistra p[ana] Jana Slováčka Ondra Stein 
odvedl do panského sklepu vedle uložení 1 vědro vína mimo 
porážku zasezelej contrubuti. Předal 1 R 4 gr 2 den, poněvadž 
k obci splácí, porazí se jemu, totiž 1 R 4 gr 2 den. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jak ten grunt mnoho 
času nevystavený zůstával, aby povinnosti panské i obecní 
nehynuly, puštěn jest ten grunt od J[ejich] O[atrnosti] 
upouštějíce na vystavení 10 zlm za Martinovi Gajdovi 80 zl 
mor[avských] bez závdanku, placením k obci m[ěsta] Stráž[nice] 
po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, placení panských i obecní 
povinností S.R.S.N. Pavel Vykročil a Michal Kovárek dne a leta 
ut s[upra]. 
 
   Letha 1709 dne 5. Novembris za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Martin Gajda leže na smrtedlnej 
posteli poručil tento grunt manželce svej Zuzaně ze synem 
Martinem, ona pak nemohúc na něm obývati a jej opravovati sobě 
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netrúfaje, prodala jej Ondřejovi Janoškovi za summu jak nahoře 
80 zlm. Místo závdanku dal jí 21 zlr podle domluvení, však 
jednom za stavení se kladú, poněvadž na gr[untě] nic 
nevyplatil, 
             f 238b 
ostatní summu, totiž 80 zlm, bude povinen platiti každoročně 
k obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hořák a 
p[an] Jan Bíteský. 
 
   Letha Páně 1711 dne 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Ondřej Janošek 
z gruntu ut supra ještě obci městskej 50 zlm zpláceti, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz 
tou uherskú rebelii přišel, se jemu upúští třetí díl, totiž  
26 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích 
pokládá obci městskej 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené 
vypisují 27 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 52 zlm 10 gr, 
povinen bude platiti na spůsob jak nahoře. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 239a 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Ondřej Janošek pokládá 
z gruntu svého peněz ročních při posudcích 18 gr. Za kteréž 
jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm. 
   Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem. 
 
Přípis Tomáše Bánovskýho 
 
   Leta Páně [1]765 dne 12. Januarii za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních teho času předstoupil Tomáš 
Bánovský na radní dům a ohlásil, že tento grunt od Ondřeje 
Janoška za 30 zlr odkoupil a takový posavad právně připsaný 
nemněl, pročeš žádal, aby takový jemu připsaný byl. Na 
kteroušto žádost se jemu za jeho vlasní, volný  a dědičný 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci mněstské 
patřící p[e]r 51 zlm ročně při posutcích po 1 zlm připisuje a 
odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
císař[ských], vrch[nostenských] a mněst[ských] p[an] Joseph 
Vychodil, p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jury Bánovskýho 
 
   Leta Páně [1]765 dne 12. Januarii za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních teho času předstoupil Tomáš 
Bánovský do domu radního a oznámil, že skrze svou starost 
tento krundt držeti nemože, pročeš takový svému synovi Jurovi 
Bánovskýmu dobrovolně odevzdává a sobě v tom gruntě i ze svou 
manželkou svobodné bydlení až do smrti vymiňuje. Pročeš se 
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jemu Jurovi Bánovskýmu ua jeho vlasní, volný a dědičný s těma 
na tom gruntě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi  
51 zlm při posutcích po 1 zlm připisuje a odevzdává, 
kontribuci a jiný platy spolem platiti mají. 
   Svjetkové toho za opravení gruntu a placení povinností  
cís[ařských], vrch[nostenských] a mněst[ských] p[an] Josef 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obouch 
stran dne a roku ut supra. 
 
   Haftet ob diesem Hause 150 fr Stadt Straßnitzer 
Comungeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 2. Maii [1]807. Prat. 
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             f 244a 
106 Grunt Pavla Slezáka 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
červenejch v listu 57 nadepsaný Pavel Slezák koupil ten grunt 
svůj od fojta a starších předměstských strážnických za summu 
80 R. 
   Na to jest vyplnil závdanku a peněz purgrechtních do letha 
[15]93 20 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při 
Vánocích rok po roku po 6 R – 60 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item sirot[kům] ne[božtíka] Martina Pernikáře 8 R 11 gr, na 
to jim za rok [15]94 zadržel 6 R. 
   Item nápadníkům Macha Vojtkova 1 R. 
   Item [sirotku] Daniele Šimonkového 50 R 19 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Staněk Bednář, Tobiáš 
Brázda S.R.S.N. 
   Ten grunth jest zhořel a pustej zůstává. 
   Rukojmě mají jej opraviti a potom hospodářem osaditi. 
             f 244b 
   Ten napřed psaný grunth jest letha [15]95 prodán Filipovi 
Ostravskému z dovolení pana ouředníka [za] 60 R, kterejž od 
letha [15]96 platiti má pořadně po 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské Petr 
Drejsler, Petr Skarvině S.R.S.N. a Martin Málek.      
   Letha [15]96 položil Filip Ostravský za grunth svůj 5 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Macha Vojtkova 1 R a s[irotkům] 
Martina Pernikáře též dáno 4 R. 
   Leta [15]97 položil Filip Ostravský za grunt svůj 5 R. 
   Z toho dáno nápadníkům  Macha Pernikáře posledních pen[ěz] 
4 R 11 gr. 
   A sirotku Anně n[ebožtíka] Daniele Šimonkového dáno 19 gr. 
   Leta 1598 položil Filip Ostravský za grunt svůj s[irotku] 
n[ebožtíka] Daniele Ostravského 5 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Filip Ostravský za gr[unt] svůj na  s[irotka] n[ebožtíka] 
Daniele Šimonkového 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Filip Ostravský na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimonkového  
5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkového 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkového 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] 
Daniele Šimůnkového 4 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Filip 
Ostravský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkového 5 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 3 R 
doplácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip 
Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkovýho 3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkový[ho] 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip 
Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkového 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Filip Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkovýho 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip 
Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkovýho 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Filip 
Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Šimůnkovýho 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Filip 
Ostravský na g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnka 
3 R. 
   A tak týž Filip Ostravský má zaplacený. 
 
   Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný 
Filip Ostravský umřel a ten grunt po něm zůstalý jest Hans 
Brušovi zeti jeho (v té summě, jakž v rejstřích sirotčích jest 
šacován) odveden v summě 150 R. Z kteréžto summy týž Hans Bruš 
poráží sobě na díl manželky své polovici z těch peněz, totiž 
75 R, a ostatek platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Kašuba a Matěj Kohout S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Hokyňka 
majíc po Filipovi Ostravském, vlastním otci svém, na gruntě ut 
s[upr]a nápadu k dobírání področně 75 R, takové všechny peníze 
Hans Brožovi švagkru svému, držiteli téhož grunthu, jest 
pustil a dobrovolně daroval. Čehož potvrzuje 
             f 245b 
připsání téhož Jana Hokyňky ouřadu města Strážnice vlastní 
rukou jeho učiněné, tolikéž Jan Houska a Mikuláš Kneyzl 
potvrdili jsou toho na rathauze, že tomu jsou přítomni byli. 
   A tak Hans Brože má ten g[runt] zaplacený. 
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(Na přiloženém lístku:) 
   Moudrému a opatrnému panu purgmistru a pánům radním známost 
činím já Joannes Hokyňka při přítomnosti Jana Húsky a Mikuláše 
Kneyzla, že jest se jich dožádal Hons Brož, aby byli přítomni, 
že já Joannes zvrchu psaný jakýžkoliv nápad po rodičích svých, 
což se koliv v lejstřích vynaleznuti může, švakrovi svému 
Honsovi to dávám a zmocňuji, nikdy se na to natahovati 
nechtíce žádným vymyšleným fortelem. 
   Stalo se první neděli po Devítníku, jenž jest 15. Februarii 
anno 1632. 
    V službách povolný     Joannes Hokyňka 

   Strasnicenus 
        Pusté 
 
   Letha 1711 dne 5. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera  a spoluradních toho času zůstanúce tenž grunt ut 
supra po neb[ožtíku] Hans Bružovi mnoho leth pustý, docela 
zaplacený, takového se zaujal Matúš Mlýnek, kterémužto toho 
nápadu, totiž 150 zlm, v čemž ten grunt prodán byl, nomine 
uxorio (poněvadž on nadepsaného Hans Bruže vnučku má) připadá 
a k tomu druhý díl, který na jeho ženy sestru Marynu Hněvotskú 
připadnúti měl, od ní ctí a darem darovaný dostal. Pročež se 
nadepsanému Matúšovi Mlýnkovi týž grunt za volný a svobodný a 
docela zaplacený připisuje a 
             f 246a 
odevzdává a žádný více na něm co praetendirovati míti nebude. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Pavel Lipenský a Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti Mariny Hněvotskej d[ne] a letha ut supra. 
   Solutum. 
 
Přípis Ignáce Mlýnka 
 
   Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož přítomný 
grunt jsouce již čistý a docela zaplacený, po smrti Matúše 
Mlýnka prostředkem poslední vůle neb pořízení na syna 
nejmladšího Ignáce Mlýnka dědičně jest připadl, naproti 
kterémužto dědictví on všeliké dluhy particulární vyplatiti 
zavázán byl a vskutku vyplatil, nezůstávajíce tehdy nic 
jiného, napřed okrom aby on Ignác Mlýnek do pořadného držení 
gruntu toho dle práva a řádu purgrechtního uveden byl. Podle 
toho taky se jemu Ignácovi Mlýnkovi týž grunt ze vším od 
starodávna k němu přináležejícím právem za jeho vlastní, volný 
a dědičný i docela zaplacený tímto připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností pan Johann Ježík a 
pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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Přípis Pavla Sasína 
 
   Leta Páně 1779 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Ignác 
Mlýnek po otci svém Matúšovi Mlýnkovi grunt ut supra titulo 
haereditatis připsaný a pořadně odevzdaný, takový jsouc již 
v letech on zešlý a podle toho všelikým neduhám těla 
podrobený, nemohouce prací rukú svých jej opravovati, aniž 
taky nemajíce odkud na něj náklad vésti, aby časem svým nějak 
nespustl, odevzdal zeťovi svému, jenž dceru jeho Rozáru za 
manželku sobě pojal, v summě 200 zlr na tento následující 
spůsob, aby on zeť Jan Sasín na gruntě tom 100 zlr jménem věna 
jemu patřící sobě zanechal, ostatních ale 100 zlr, tak jak mu 
o nich prostředkem poslední vůle mej kšaftovati budu, po smrti  
mej vyplatil, mezitím ale pokavadž mně Bůh všemohoucí při 
živobytí společně s manželkú mou zachovati ráčí, s sebú 
v příbytku svém bez všelikého ouplatku přebývat nechati aneb 
kdybychom spolu obstáti nemohli, vystavíce mně nákladem jeho 
na dvoře světničku, tam i s manželkú mú až do smrti obydlí 
popříti a je ohřívati povinen byl, jakož taky on Jan Sasín 
z těch 100 zlr žádné inter[esy] dávati nemá. S tím tehdy grunt 
ten i s vším od starodávna k němu přináležejícím právem se 
jemu často jmenovanému Janovi Sasínovi za jeho vlastní, volný 
a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 96 fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 18ten Januer [1]795.  
   Ittem haftet ob diesem Hause 170 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder secundo loco vorgemerkt. 
   De sessione 31. Octobris 1801. Prat. 
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             f 250a 
107 Grunt Jana Havránka 
 
   Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích 
bílejch v listu 233 nadepsaný Jan ujal ten grunth svuoj od 
Mandaleny matky svej za summu 26 R 15 gr. 
   Kderoužto summu maje bratřím svým zpláceti všecku dávno 
vyplnil a žádnému za ten grunth nic dlužen nejni.     
 
   Letha 1596 ten grunth nahoře psaný po nebož[tíku] Janovi 
Havránkovi zůstalý prodán Jakubovi Sobúškovi za summu 100 R. 
Závdanku položil týž Jakub Sobúš 6 R a ostatek platiti má od 
letha [15]97 při Vánocích pořadně po 6 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Staněk Bednář, Jan Tichý, Jakub Kolář S.R.S.N. 
   A mimo nahoře psaný závdanek srazil sobě díl Kateřiny 
manželky své, což jí na díl její náleželo 16 R 16 gr 1 den. 
   Leta [15]97 položil Jakub Sobúšek za grunt 6 R. 
   Leta 1598 položil Jakub Soboušek za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jakub Sobúšek za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Havránka 3 R. 
   A leta 1600 položiti má 9 R. 
             f 250b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jakub 
Sobúšek položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R. 
   Letha a za konšela ut s[upr]a Jakub Sobúšek na tomto gruntě 
co zaplaceného měl, prodal obci předměstské summy 43 R 16 gr  
1 den za hotových 13 R peněz posledních. 
   Rukojmě David Labr, Jan Jaroslavský S.R.S.N. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Sobúšek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jakub Sobúšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 
2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jakub Sobúšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Havránka 6 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Sobúšek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
Jakubovi Sobúčkovi, aby tento podsedek požár toliko po 4 R 
doplácel. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Sobouček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 2 R. 
   Letha 1608 ut s[upr]a doložil k těm 2 R ještě 2 R. 
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal jest 
Jakoub Sobouček týž podsedek Jiříkovi Zedníkovi za summu  
100 R. Závdanku dal při odevzdávce 12 R, platiti má od letha 
ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Kopytlantský, Jan Paznecht a Filip Hokynka 
S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havránka předních peněz 35 R  
13 gr 6 den. 
   Jakubovi Sobouškovi posledních 52 R 16 gr 1 den. 
             f 251a 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jiřík Zedník 
za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.   
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jiřík Zedník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 
4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Zedník položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Havránka 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Zedník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 
3 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
anebo na místě jeho manželka po něm zůstalá položila 4 R. 
   Ty sou vydané Martinovi Havránkovi do Ejvančic. A což více 
ten Martin na tom gruntě měl, to jest všecko prodal na obec 
předměstskou, o čemž při statku nebo[žtíka] Jana Havránka 
zapsáno. A tak tu Martin nic nemá. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jura Zálešák 
položil na místě manželky své za gr[unt] 4 R 13 gr 6 den. 
   Ty 4 R 13 gr 6 den jsou vydané obci předměstské od Martina 
ut s[upr]a koupených. A tak tu obec nic více nemá. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten 
požár Janovi Spěvákovi za tu summu, což na něm dopláceti 
zůstává, totiž 52 R 16 gr 1 den, platiti jej má ročně po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení , stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Pavel Čech a Ondra Velinský S.R.S.a N. 
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   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, hraběte na 
Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár jakož jej byl Janek 
Spěvák ujal a[nno] 1632, tehdy pan purgkmistr a páni radní 
prodali jsou jej Pavlovi Lačickému zase za tou summu 52 R  
16 gr 1 den bez závdanku, placení každoročně počnouc a[nno] 
1636 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Petr Tělo, Martin Emríšek a Pavel 
Spěvák S.R.S.a N. 
        Pustý 
 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth požár Mikulášovi 
Chudému za summu 40 R bez zádanku, platiti jej má každoročně 
při posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za vystavení grunthu, placení a povinnosti 
všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Mathouš Pavlíčků 
SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1662 dne 11. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest ten gr[unt] 
Mikuláše Chudého Jiříkovi Branickému za summu 40 R. Závdanku 
dal ihned při odevzdávce 4 R, ročně placení po 2 R. O[devzdán] 
za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti 
panské i obecní Adam Šafránek a Martin Ratiborský S.R.S.a N.R. 
             f 252a 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho Karel Rosi přiženíce se k vdově 
Anně, pozůstalý po n[ebožtíku] Jiříkovi Branickým, kterýžto 
grunt ujal v summě 40 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. 
Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i 
obecní Pavel Malíků, Tomáš Zahradníčků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný 
grunt po Karlovi Rosim jsouce zrujinyrován a pustý, takový 
sobě ujal Michal Kovárek, který se jemu připisuje v summě  
40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za 
volný. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu 
p[an] Tomáš Svoboda  a Václav Slavík S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistra pana Jiříka 
Peldřimovského Michal Kovárek učiníce handl z Kristianem 
Pekárkem na ten grunt a jemu jej dobrovolně pustil, pročež 
Kristianovi Pekárkovi v tej summě se připisuje, totiž  
v 40 zlm, bez závdanku placením ročně po 2 zlm. 
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   Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení gruntu p[an] 
Václav Mlýnek a p[an] Jan John S.R.S.N. 
             f 252b 
   Letha Páně 1698 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Gatteho a spoluradních téhož leta tak jakož Kristian 
Pekárek v roku 1693 zemrouc a grunt ut supra po něm na 
spuštění pozůstal, i předstoupíc Pavel Očko před opat[rného] 
p[ana] purg[mistra] za to z uctivostí žádal, poněvadž 
nadepsaný grunt tak spuštěný zůstává, aniž jej žádný 
přiopravuje, aniž povinnosti z něho dává, s těmi zasezelými 
rešty, kterých jest 7 zlr 15 kr contrib[uce] přijíti, aby mu 
odevzdán byl. Pročež opat[rný] p[an] [purkmistr] a páni 
pustili jemu ten grunt, aby více povinnosti z něho nehynuly a 
na větší rujinu nepřišel, odevzdán jest jemu v summě 40 zlm. 
Namísto závdanku položiti má těch zasezelých 7 zlr 15 kr do 
contributi, a to na tyto termíny: o vinobraní roku přítomného 
1698 3 zlr, v roku 1699 o témž čase 1 R a tak každoročně až do 
vyplacení, ostatní pak summu má platit při posudcích po 2 zlm 
když těch 7 zlr 15 kr vyplatí, tehdy dle proukazu jeho Pavla 
Očky jemu zde za zaplacenú vepsati mají. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu p[an] Martin Kučera a p[an] Eliáš 
Grögr SRSVN. 
             f 253a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Očko 
z gruntu ut supra ještě 33 zlm 23 gr 4 den na letha spláceti, 
z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, 
upúští se jemu třetí díl, totiž 11 zlm 7 gr 6 den. A k tomu 
hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej  
1 zlm, ostatní summu platiti bude na spůsob jak nahoře. 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Pavel Očko pokládá z gruntu 
svého při držaných posudcích peněz ročních 12 gr alb, za 
kteréž jsouce toho velmi pilná potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
   Letha 1741 dne 9. Junii za purgkmistra pana Carla Dedela a 
toho času spoluradních majíce po neb[ožtíku] Pavlovi Očkovi 
pozůstalé dcery Apolena a Maryna po svým otci 
             f 253b 
juro haereditatis připadlý dům na Bednářský ulici ležící, 
takovej grunt za summu hlavní padesáte pět rýnských Václavovi 
Krejčímu s tím právem a příslušenstvím, jak ona sama a 
předešlí držitelové měli, jemu odevzdává. Přitom se 
připamatuje, že nadřečená Apolena svou sestru Marianu její 
praetensi zcela zouplna vyplatila, kupující všechny vejrunky 
(které by na tom gruntu se vynalezly) k svému placení bere, 
jak knihy proukážou. 
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   Coventi dožádaní jsou strany zachování gruntu, tak placení 
královské contribuce a jinších vrchnostlivých i jiných 
obecních povinností p[an] Jozef Wainer a p[an] Pavel Svoboda. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany die et anno ut supra. 
   Vejrunkové peníze každoročně po 2 zlm 21 zlm platiti se 
mají k obci platiti se mají. 
 
Přípis domu Jana Bánovskýho 
 
   Leta Páně 1760 dne 16. Augusti za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupila před 
počestný ouřad vdova po nebošt[íku] Václavovi Krejčím ze svojú 
cerú Rozárú provdanú Valhařskú a tou jsou přednesly, že ten 
             f 254a 
nadjmenovaný grund zděděný ze svej dobrovolnej vůle Janovi 
Bánovskému za summu jedno sto padnáste rýnsk[ých] odprodaly, 
kdešto koupec zavázán je pro tou vdovu Krejčího jednu 
sedničku, síň a kuchyňku k svobodnému její bydlení do smrti 
vystavět a pro jednu s.v. krávu maštálku postavit. Kdyby ale 
to její svobodné bydlení skrz nešťasný oheň zhořelo, takové 
její bydlení ona vdova Krejčího na svoje outraty vystavět 
povinna bude, kde často jmenovaná vdova za tou výminku 
z trhovej summy na ňu připadající polovice za koupcem Janem 
Bánovským dvacet rýnsk[ých] zanechává. Kdyby ale v tej výjimce 
do smrti své přebývati neměla a z příčiny důležitej se 
vystěhovati musela, tak koupec povinen bude těch 20 zlr za 
výnimku za ním zanechaných jí vdově zaplatiti. Pročeš se 
nadepsaný grunt Janovi Bánovskému s těma na něm obci 
podlužnýma 21 zl mor[avských] verunkovýma penězi, které po  
2 zl mor[avských] při podsucích ročně 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] Petr 
             f 254b 
Gruner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
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             f 260a 
108 Grunt Zuzanny, vdovy po ne[božtíku] Erazimovi Bednáři   
    zůstalý 
 
   Letha Páně 1594 podle zápis knih starých sirotčích 
červenejch v listu 145 puštěn jest tenž podsedek Zuzanně 
v summě 130 R. 
   Z tej summy sobě srazí dílu svého 60 R 17 gr 1 den a ještě 
za něj dopláceti zůstává 69 R 12 gr 6 den. 
   S tej summy náleží osobám těmto: 
   Item Danielovi Zezhulovému 50 R. Ty jemu jíti mají pořadně 
od letha 1594 při Vánocích po 5 R dotud, dokudž sirotci níže 
psaní své spravedlnosti nevyzdvihnou. 
   Item též náleží na tom gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] 
Erazima Bednáře mimo sražený díl mateřin 19 R 12 gr 6 den. Ty 
jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Žamberský, Martin 
Kašhuba a Urban Bednář S.R.S.N.           
 
   Letha 1594 položil Mathouš Kopytlanský za grunth peněz 
purgkrechtních sirot[kům] nebožt[íka] Erazima 5 R. 
             f 260b 
   Letha Páně 1594 ve štvrtek po neděli provodní ten napřed 
psaný grunth jest z poručení urozeného pana Jana Šponara 
z Blimsdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, prodán 
Mathoušovi Kopytlanskému z jednou štvrtí roli činžovou,  
z loukou na Veliké, ze štvrti achtelem vinohradu v hoře Teplé, 
z půl búdou a štěpničkou za Starým m[ěstem] a náčiním 
bednářským, to vše za summu 272 R 12 gr 6 den. 
   Na kteroužto summu letha [15]94 položil, jakž napřed 
dotčeno 5 R a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]95 až do 
letha 1605 za týž statek pořadně po 5 R a od letha 1606 
platiti povinen bude po 15 R až do vyplnění té všecké summy, 
však s touto znamenitou výminkou jest jemu ten statek prodán, 
aby od téhož gruntu podtudž, pokudž by jej nezaplatil, nic 
uprodati bez vůle vrchnosti nemohl. 
   Rukojmě za placení toho statku a povinnosti panské jsou 
tito zejména: Martin Kašuba, Jan Žamberský, Václav Žamberský, 
Jan Bartošů S.R.S.A.N.  
   Letha [15]95 položil Kopytanský za statek peněz ročních  
10 R. 
   Z toho dáno Danielovi Zezhulovi 5 R. 
   A na sirotky zanecháno 5 R. 

      f 261a 
   Letha [15]96 položil Kopytlanský za statek svůj peněz 10 R. 
   Z toho dáno Danielovi Zezhulovi 5 R. 
   A na s[irotky] zanecháno 5 R. 
   Leta [15]97 položil Matouš Kopytlanský za statek svůj peněz 
10 R. 
   Z toho přijal Daniel Zezhulů 5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima zanecháno 5 R. 
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   Leta 1598 položil Matouš Kopytlanský za statek svůj peněz 
10 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima zanecháno 5 R. 
   Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Matouš Kopytlanský za statek svůj 10 R. 
   S toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulové[ho]  
5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima do truhlice vloženo 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Matouš Kopytlantský za statek 10 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zehulového 5 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima do truhlice vloženo 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Matouš Kopydlanský za statek 6 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 3 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice 
vloženo 3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Mathouš Kopydlanský za statek 14 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 7 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice dáno 
7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Matouš Kopytlanský za g[runt] dvojích peněz 20 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového  
10 R ost[atní]. 
    A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice 
dáno 10 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mathouš Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Erazima Bednáře 15 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Kopytlanský ta gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Erazima Bednáře 15 R. 
             f 261b 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mathouš Kopytlanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Erazima Bednáře 15 R.  
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mathouš Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Erazima Bednáře 15 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš 
Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima 
Bednáře 15 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mathouš 
Kopytlanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima 
Bednáře 15 R. 
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   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad 
předměstský po smrti n[ebožtíka] Matouše Kopytlanského 
zaplatili do tohoto statku na sirotky n[ebožtíka] Erazima  
32 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Havránek 
položil za gr[unt] na místě Matouše Kopytlanského na s[irotky] 
n[ebožtíka] Erazima Bednáře za 2 letha 30 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
gr[unt] požár Pavlovi Nedojelovi za 95 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Spěvák a Jan Chovánek S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunt od p[ana] purgkmistra 
a pánův Janovi Kalousovi za summu 80 R bez závdanku, platiti 
jej má při každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Adam Reiffer a Adam Bohunský SRSaNR. 
 
   Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož 
             f 262a 
Martin Sklenovský před lethy 20 i výše na grunt ut supra již 
na větším díle zruinirovaný se dostal a na něm až dosavad 
zůstal, nemaje však sobě jej připsaného šetrně požádal, aby 
jemu podle pořádku městského připsán byl, aby náklad, co tak 
on zvelebil, dítkám jeho nehynul. Na kterúžto slušnú žádost 
jeho ten gr[unt] nadepsanému Martinovi Sklenovskému v summě  
80 zlm bez závdanku, kterej se platiti měl, ročně po 4 zlm 
k obci mětské odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení povinností rozličných Matěj Šimků a 
Jiřík Jakubovský S.R.S.V.Ne. dne a leta ut sup[ra]. 
   Leta a dne ut supra Martin Sklenovský položil za tenž 
gr[unt] k obci městské 2 zlr 20 kr, za které jsouce toho velmi 
douležitá potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři 
stráž[nickému], co on tak na vejplatu roli obecní byl 
zapůjčil, vypisuje se jemu 3 zlm. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
   Letha 1702 dne 26. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Martin Sklenovský položil za gr[unt] svůj k obci 
městské 6 zlm, za které se jemu vypisuje 9 zlm. 
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             f 262b 
Václava Sklenovského 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času nemohouce Martin 
Sklenovský na gruntě ut supra pro vzešlost věku delej 
zůstávati a povinnosti s něho zbývati, takový pustil jest 
synovi svému Václavovi Sklenovskému i s tím, co na něm 
vyplaceného měl, totiž 12 zlm. Pročež se jemu připisuje 
v summě prodajnej, jak jej jeho otec měl, v 80 zlm, však že 
tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tou uherskú 
rebelii, upúští se jemu třetí díl, totižto 22 zlm 20 gr. A 
k tomu hnedt ten den pokládá peněz posudkových obci městskej  
1 zlm, a tak se mu za zaplacené vypisuje spolu i s tím, co 
otec jeho vyplatil 35 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu pan Carel Kayser, p[an] Pavel 
Hořák S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut supra. 
             f 263a 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Václav Sklenovský 
pokládá z gruntu svého při držaných posudcích peněz ročních  
15 gr alb, za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se 
mu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
Přípis Matěja Sklenovského 
 
   Leta Páně 1785 d[ne] 25. měsíce ledna za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní před Jich Opatrnost pány Matěj Sklenovský, syn po 
neb[ožtíku] Václavovi Sklenovským, a tu přednesl, kterak on 
s bratrem svým Janem Sklenovským po otci svém jmenovaným 
Václavovi mimo jinej gruntovní majetnosti taky dům ut supra ab 
intestato jure successinos jest zdědil a bratra svého řečeného 
Jana (když 5ry honce roli Hrádečná, což vše taky odprodal, 
jemu připadla) v dědictví upokojil, i taky jeho na domě mělú 
praetensi s ním vyrovnal, což odtud dostatečně dokázáno se 
vidí, poněvadž ani on, ani po něm pozůstalé dítky na nic více 
se nepotahujú, uctivě žádajíce, by grunt tento jemu za vlastní 
připsán byl. Odkudž když přitom summu verunkovú na gruntě 
dosavate pozůstávající p[e]r 43 zl mor[avských] 10 gr alb 
k splacení po 1 zlm ročně na sebe přejal, i taky v příběhu, 
kdyby se z dítek po bratrovi zemřelým Janovi na něco za ním 
potahovati chtěl, jim práv býti se zavázal, grunt ut supra se 
jemu Matějovi Sklenovskému za vlastní, volný a dědičný tímto 
dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Ježík a 
p[an] Joseph Blažek S.R.S.V.a N. 
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Přípis Františka Sklenovského 
 
   Leta Páně 1785 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních jeho majíce Matěj Sklenovský 
grunt ut supra po předloženým vybavení bratra svého Jana, však 
s tím doložením, že dítkám po něm bratrovi pozůstalým, kdyby 
se strany podílu otcovského v domě tom mět se zdomnívající 
hlásili, vždy práv býti chce, sobě za vlastní připsaný, takový 
jsouce v letech již zešlý a proto nemohouce jej potřebně 
opravovati a povinnosti vybývati, z lásky a moci otcovskej týž 
grunt synovi svému Františkovi Sklenovskému per actum inter 
vivos za summu jedno sto rýnských jest popustil, však tím 
spůsobem, aby on syn František odevzdavatele gruntu respective 
otce svého při sobě bydlení a společné vyživení až do smrti 
bez všelikého ouplatku popříl, i taky potřebně opírat nechal. 
Přitom když taky summu verunkovú těch 43 zl mor[avských] a  
10 gr bílých na sebe přejal, dotčený grunt s tím užitkem a 
břemenem, jak jej otec užíval neb užívati mohl, se jemu 
Františkovi Sklenovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle 
řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchn[ostenských] i městských povinností pan Jozef Stanislav  
a pan František Králík S.R.S.V.a N. 
   Pamět. Kdyby po bratrovi Janovi dítky na neco po Matějovi 
Sklenovském pohledávati chtěly a on Matěj již zemřelý byl, 
mají všichni dědici po něm pozůstalé místo něho jim dítkám po 
Janovi právi býti. Ačkoliv jemu Matějovi Sklenovskému nic 
povědomo není, že by jim to nejmenšího co dlužen byl, poněvadž 
bratra svého dokonale podílem svým vybavil. 
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             f 268a 
109 Grunt Tomáše Baštáka 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červených v listu 4 nadepsaný Tomáš Bašták koupil ten grunt od 
Margety Křižačky za summu 200 R. 
   Ten jest letha 1593 zouplna a docela zaplatil a zaň žádnému 
nic dlužen nejni.      
 
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře podle rozdílu 
statku po neb[ožtíku] Thomášovi Baštákovi Anna, pozůstalá 
vdova po něm, podsedek požár svrchu psaný s achtelem vinohradu 
v Dolní hoře, též s druhým vinohradem v Veselé hoře a jinými 
věcmi, jakž při tomž statku to zejména položeno jest, ujala 
v summě 457 R. Z toho sobě srazila dílu svého 403 R 17 ½ gr, 
zůstává za to všecko dopláceti sirotkům 53 R 12 ½ gr, placením 
od letha ut s[upr]a po 15 R. Odevzdán jest jí za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě při statku sou zapsáni. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta 
Krnovský na místě Anny ut s[upr]a manželky své za g[runt] a 
jiný statek 10 R.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta Krnovský za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Thomáše Baštáka 7 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Valenta Krnovský za gr[unt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Thomáše Baštáka 4 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta Krnovský za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Thomáše Baštáka 4 R. 
             f 268b 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Valenta Krnovský za gr[unt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Tomáše Baštáka 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta 
Krnovský za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Baštáka 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta 
Krnovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka  
4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valenta 
Krnovský položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše 
Baštáka 4 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Krnovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Baštá[ka] 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta 
Krnovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše 
Baštových 4 R. 
        Pusté 
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   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunt ut supra prodán jest Adamovi 
Reifferovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Adam Bohunský a Martin Třasohlávek SRSaNR. 
 
        [Pustý] 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc ten grunt ut s[upra] 
holé místo a požár, tu aby povinnosti c[ísařské], p[anské] i 
obecní nehynuly, puštěn jest týž grunt Šebestianovi Hornému za 
summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po  
2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a placení panských i obecních 
povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Ondřej Brož. K obci platiti. 
             f 269a 
   Letha Páně 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Šebesta Horný položil za gr[unt] svůj ut 
supra k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovce 45 kr, za které jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
 
Přípis domu Matěja Nánecha 
 
   Leta Páně 1756 dne 7ho Apri[lis] za purkmistra pana 
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce 
pozůstalý dům ut supra vedle Václava Adamca z jednej a Matěja 
Sklenovského druhej strany v Bednářskej ulici ležící po 
neboš[tíku] Jozefovi Chlebným zanechaný jeho manželce a třem 
cerám na rovný díly, který dům on Jozef Chlebný za summu 
štyriceti rýnsk[ých] byl koupil, tak takový skrz neštěstí ohně 
na skázu přídouce Jan Hluštík veznúce vdovu Chlebnýho 
vystavil, pak napotom skrz dva následující ohně zase stavěti 
musel, takže ten dům Hluštíka velmi velký náklad koštoval, 
s tím nadjmenovaný Jan Hluštík z vůle a vědomí svej manželky i 
             f 269b 
povolení sirodkův Matějovi Nánechovi za summu jedno sto 
rýnsk[ých] odprodal. Z kterých peněz tři sirodci každý po  
10 zlr, spolu třiceti rýnsk[ých] a Jan Klauda za vystavení 
zadní sedničky dvacet rýnsk[ých] dostali a taky se jim ihned 
při tomto zápisu na hotově odvedly, ostatních 50 zlr Janovi 
Hluštíkovi a 10 rýnsk[ých] jeho manželce patřící kupec téhož 
domu podlužen zůstal, které se zavázal, že kdykoliv Jan 
Hluštík by takové peníze požádal, jemu beze vší výmluvy a 
odtahu složiti, jakož taky Jan Hluštík sobě v tomž domě 
v přední sednici ze svojú manželkú svobodné bydlení na tři 
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leta vymínil. Kdyby pak v těch třech letách se s hospodářem 
srovnati nemohli, tak kupec Matěj Nánech za takovú výminku 
Janovi Hluštíkovi štrnáste rýnsk[ých] položit povinen bude, 
jestli ale se vždy srovnají skrz ty tři leta, tak kupec po 
vyjití tej tříletní výminky, kde Hluštík z přední sednice se 
vystěhovati bude muset, tou zadní sedničku proti ročnímu platu 
pět rýnsk[ých] Hluštíkovi popříti chce. Kdyby ale v těch třech 
letách nejaký neštěstí ohně (co Bůh zavaruj) se vyskytnúti 
mnělo a ten dům vyhořel, tak Jan Hluštík na 
             f 270a 
přední sednicu ze slámú nápomocen býti má, jakož taky ty tři 
leta když einquartirování vojákův bude, téhož vojáka Jan 
Hluštík v přední sednici míti má, však hospodář s ním zniklý 
outraty snášeti i postel šafovati chce, naprotiv hospodáři 
schloff. kr[álovské] připadnú. Mimo toho tenž kupec Matěj 
Nánech povoluje, že Jan Hluštík ten pohořený krmík na svoje 
outraty opravit a pro sebe pár s.v. prasat v tom krmíku chovat 
může (však beze škody hospodáře) a kdyby se Hluštík z téhož 
domu jinam vystěhovati mněl, ten krmík sobě vzíti může. Pročeš 
nadjmenovaný grunt s těma opsanýma clausulama a na něm 
podlužnýma verunkovýma 79 zl mor[avských] (které při podsucích 
po 2 zl mor[avských] kupec skládati povinen bude) se Matějovi 
Nánechovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], 
panských a městských povinností p[an] Henrich Bartelsmann a 
p[an] Jozeph Duray. Stalo se u přítomnosti svědkův a kupce. 
             f 270b 
N 203 Přípis toho gruntu Jozefovi Svobodovi 
 
   Leta Páně 1773 dne 20. měsíce dubna za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstoupila po 
neboštíkovi Matějovi Nánechovi pozůstalá vdova Alžběta na dům 
radní a tu přednesla, kterak ona strany skrze jejího 
neb[ožtíka] manžele učiněného dluhu p[e]r 100 zlr od věřitele 
p[ana] Johannesa Bartelsmanna často upomínána jest, kterýžto 
jiným spůsobem upokojiti jí možné není, leč by dům, který i 
tak zafantyrovaný na ten dluh se vynachází a i tak jej 
opravovati dostatečná není, odprodala a tak teho dluhu se 
zbavila. Pročež takový grunt ut supra z příčiny tej Jozefovi 
Svobodovi za summu jedno sto sedum rýnských odprodala a jemu 
p[anu] věřiteli Johannesovi Bartelsmannovi dluh i s interessem 
zaplatila. Podle toho se zmíněný dům bez všelikej výminky i 
s těma na něm od starodávna pozůstávajícíma verunkovýma 
penězi, kterýchžto 79 zl mor[avských] jest, při posucích ročně 
po 2 zl mor[avských] k placení jemu Jozefovi Svobodovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Karásek a 
p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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             f 274a 
110 Grunt Tobiáše Brázdy 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých červenejch 
purgkrechtních v listu 13 nadepsaný Tobiáš koupil grunt svuoj 
od Michala Bavora za summu 140 R. 
   Na to jest závdanku a peněz ročních vyplnil 75 R 15 gr a 
tak ještě dopláceti zůstává 64 R 15 gr. 
   Na to zadržel Janečkovi od letha 1590 až do letha [15]94 po 
10 R – 36 R 15 gr a ostatek summy mimo ty zadržalé, totiž  
28 R, náleží Janovi Janečkovi do Koválovce všecka podle 
přípovědi učiněné za dluoh Michala Bavora dopláceti od letha 
1595 při Vánocích po 10 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Daniel Zezhula, Matyáš Strejčků, Martin Wolffů S.R.S.N.          
 
   Letha [15]94 Dobiáš vejš psaný položil za grunth svůj 
Janovi Janečkovi do Koválovce peněz hotovejch, což jemu na tom 
gruntě náleželo 64 R 15 gr. 
   A tak ten Tobiáš Brázda má grunth svůj zaplacenej a v ničem 
nezávadnej žádnému. 
             f 274b 
   Leta [15]97 v pátek po s[vaté]m Matěji prodán jest podsedek 
v ulici Bednářské po n[ebožtíku] Tobiášovi Brázdovi Pavlovi 
Kutějkovi za summu 130 R. Závdanku položil Pavel Kutějků 10 R, 
jest obrácen na s[irotky] n[ebožtíka] Brázdy ten závdanek a 
ostatek platiti má počnouc od leta [15]97 pořadně po 7 R až do 
vyplacení summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Václav Choryňan, Šimon Suchánek, Pavel Blatnicský S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Pavel Kutějků za grunt 7 R. 
   Leta 1598 položil Pavel Kutějků za grunt svůj 7 R. Actum za 
předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Pavel Kutějků za grunt svůj na s[irotky] nebožtíka] Tobiáše 
Brázdy 7 R . 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Pavel Kutějků na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy za grunt 
7 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Kutějků na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy za grunt 
3 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Pavel Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše 
Brázdy 2 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Thobiáše Brázdy 7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Kutějků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy  
7 R. 
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             f 275a 
   Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Martin, syn 
n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy, majíc spravedlnost po otci svým 
ujal požár ut s[upr]a, kterýž od vpádu nepřátelského pustý 
zůstával a jeho žádný ujíti nechtěl, což na něm na něm ještě 
dopláceti zůstávalo, totiž 73 R, ty jest na díle svém porazil. 
A tak má grunt svůj zaplacený, nápadníci pak n[ebožtíka] Pavla 
Kutějky, což otec jejich koli zaplatil, to všecko škodují. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a povinnosti Tomáš Prostějovský a Jan 
Ambrů SRSaNR. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Dobiáš Brázda 
prodal podsedek svůj Jírovi Sklenovskému za 40 R. Závdanku mu 
dal 4 R a ostatek platiti má od letha 1616 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Ostravský a Martin Bolecký SRS. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Sklenovský položil za grunt Tobiášovi Brázdovi 3 R. 
   Ty přijal Martin, syn n[ebožtíka] Brázdy. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Sklenovský položil za grunt Tobiášovi Brázdovi 3 R. 
   Ty přijal Martin, syn n[ebožtíka] Brázdy. 
 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra 
Sklenovský prodal ten grunt Janovi Pišťákovi za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal při odevzdávce 20 R, platiti má ročně po  
3 R. 
   Rukojmě Lukáš Příborský a Tomáš Blučinský SRSAN. 
   A jakož jest Jírovi Sklenovskému na tom gruntě zaplaceného 
náleželo, totiž 10 R, ty jest pustil Janovi Pišťákovi. 
   Téhož letha Jan Pišťák položil položil za gr[unt] na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy 3 R. 
   Ty sou vydané Martinovi na díl jeho. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten gr[unt] požár Ondrovi Glivicskému bez závdanku za summu  
60 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení požáru, placení a povinnosti panské i 
obecní Jan Hlubocský a Jíra Studenský S.R.S.a N. 
             f 275b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho po odjití Ondry Glivickýho z gruntův JHM zaprodali zvrchu 
psaný gr[unt] Pavlovi Havlovému za summu 70 R bez závdanku, 
platiti každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně a obecní Václav Svoboda a Matěj Vic S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1696 dne 23. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha zůstávajíce ten 
g[runt] ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, 
pročež aby se tudy obec m[ěsta] St[rážnice] nestenčovala a 
užitky jak J[eho] Mil[osti] cís[ařské], tak panské a obecní 
nehynuly, než radějíc růstly, puštěn jest ten g[runt] 
Martinovi Svobodovi bez závdanku za summu 60 zlm, toliko 
poněvadž pustý grunt jest, 20 zlm jemu upúští, platiti jej má 
ročně k obci po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za zbývání povinnosti a stavení g[runtu] p[an] 
Mik[uláš] Hrdlička a p[an] Joh[anes] Karásek SRSVaN letha ut 
sup[ra]. 
             f 276a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Svoboda 
z gruntu ut supra ještě obci městskej 40 zlm na letha 
spláceti, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú 
rebelii na ruinu vyšel, z takovej summy se jemu upúští třetí 
díl, totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm, a tak za zaplacené se jemu vypisují 
14 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 25 zlm 20 gr, bude povinen 
platiti jak nahoře. 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Svoboda pokládá obci 
městskej peněz ročních při posudcích 15 gr alb, za kteréžto se 
jemu vypisují 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
             f 276b 
   Letha Páně 1750 dne 27. Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času grunt ut supra jest 
Matúš Svoboda a Martin Svoboda po svým otci zerbovali. Který 
se jim s těma na tom gruntě podlužnýma 24 zl mor[avských] 
20 gr verunkovýma penězi za jeji[ch] vlastní, volný  a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo dne a roku ut supra. 
 
   Letha Páně 1750 dne 27. Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Matúš a 
Martin Svoboda grunt ut supra po svým otci zerbovaný, jsou 
takový Václavovi Adamcovi, 
             f 277a 
vlasnímu synovi Martina Adamca ze Starého města, za summu 
jedno sto osumnáste rýnsk[ých] hotových peněz s tím onerem, co 
na tom gruntě 24 zl mor[avských] 20 gr verunkových peněz obci 
městskej k zaplacení pozůstává, odprodali. Pročeš se jmenovaný 
grunt Václavovi Adamcovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařské], tak 
městskej povinnosti p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Heinrich 
Bartelsmann. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis vdovy po Janovi Hakulovi 
 
   Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila před počestnú 
radu městskú vdova po Janovi Hakulovi a oznámila, že tento 
grunt po svém manželovi zdědila, však ale on neb[ožtík] takový 
grunt právně připsaný neměl, tak nyní žádá, aby se jí tenž 
grunt právně připsal. Pročeš se jí za její vlastní, volný a 
dědičný s tím na něm od 
            f  277b 
starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi obci městskej patřící 24 zl mor[avských]  
20 gr alb ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati 
povinen bude, připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a městských pan 
Karel Večeřa a p[an] Anton Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Václava Cundrle 
 
   Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila na dům radní 
vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Hakulovi a oznámila, že skrz 
svoju nemožnost tenž grunt deleji držeti nemůže, takže ho ze 
svej dobrej vůle Václavovi Cundrlovi za summu 137 zlr 
odprodala, však ale sobje v tomž domě v přední svjednici 
svobodné bydlení aš do svej smrti sobje vymínila, pakli by se 
spolu srovnat nemohli, povinen bude kupec prodava[č]ce jednu 
setničku a kychyňku na své outraty postavit. Pročež se jemu 
Václavovi Cundrlovi za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na 
něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 24 zl mor[avských] a 20 gr bílých obci 
městskej patřící ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] 
skládati povinen bude připisuje a odevzdává. 
   Svjedkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských pan 
Karel Večeřa a pan Antonín Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
   NB. Vymiňuje sobje taky prodavačka jednu krávu 
v hospodářovej maštali chovat. 
 
 
 
 



 

 

      155 
             f 282a 
111 Grunt Tomáše Tesaře 
 
   Letha 1589 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 46 koupil jest tenž Tomáš ut s[upr]a 
grunth svuoj od Martina Trávníčka za summu 113 R. 
   Na kderoužto summu závdanku i s penězi od téhož Martina 
Trávníčka skoupenejmi do letha [15]94 čtouc i s těmi 
zadrželými vyplnil 88 R 15 gr.  
   A ještě od letha 1595 při Vánocích dopláceti zůstává 
s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Bednáře rok po roku při Vánocích 
po 10 R – 23 R. 
   Item sirot[kům] ne[božtíka] Šimona Bednáře zaplatiti má též 
za dluoh 1 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
David Labrů, Jan Tomášů, Martin Bolffů a Jan Žamberský 
S.R.S.N.  
 
   Letha 1595 položil Tomáš Tesař za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Letha [15]96 položil Tomáš Tesař za grunth peněz 
purgkrechtních 10 R.  
   Leta 1597 položil Tomáš Tesař za grunt svůj peněz ročních 
s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Bednáře 10 R. 
   Leta 1598 položil Tomáš Tesař za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Urbana Bednáře 10 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 282b 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Tomáš 
Tesař prodal podsedek svůj Šmitovi z Pratlsbraunu za summu  
90 R. Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha ut s[upr]a 
po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jiřík Šerméř, Lazar Šuch S.R.S.A.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Šmit z Pratlsbrunu za grunt 
Tomášovi Tesaři 5 R.   
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šmit 
z Pratlspraunu za gr[unt] Thomášovi Tesaři 5 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Melichar 
Schmidt prodal týž podsedek svůj Lazarovi Šuchovi za summu  
90 R, platiti má od letha 1610 po 5 R, závdanku mu dal 18 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Šermíř a Jíra Nyč S.R.S.a N. 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil za grunt 
svůj Thomášovi Tesaři 5 R.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Lazar Šuch Tomášovi Tesaři 4 R. 
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   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Tomášovi Tesaři předních peněz 3 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho odvedených od 
Tomáše Tesaře 60 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Lazar 
Šuch Tomášovi Tesaři 5 R. 
   S toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho 
prvních peněz 2 R. 
   A Tomáškovi Tesaři posledních peněz 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Lazar 
Šuch na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Lazar 
Šuch na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lazar Šuch 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského  
5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar 
Šuch položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Žamberské[ho] 2 R 15 gr. 
   Leta 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského  
5 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho  
5 R. 
        Pusté 
             f 283a 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten gr[unt] požár Thomášovi Očkovi bez závdanku za summu 80 R, 
platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Blažek Šafařík a Ondra Štejn S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Očko 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žamberského  
2 R. 
   Leta 1655 dne 4. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického 
a s[polu] r[adních] Tomášovi Očkovi také se upouští jak jiným 
vyhořelým, co dopláceti měl, polovici 39 zlm. 
 
   Letha Páně 1681 dne 4. Martii za purgkmistra Václava 
Kneyzle a spoluradních jeho po smrti neboštíka Tomáše Očky 
Ondra Volný na ten grunt ut supra dosedl, kteréhožto gruntu 
sobě odevzdaného neměl. Jak on Ondra, tak i manželka in 
contagia sou zemřeli, tak aby grunty panské nehynuly, pan 
purgkmistr a páni prodali ten grunt Václavovi Juráškovi za 
summu 80 R bez závdanku, placením ročně po 4 R. Odevzdán za 
volný a za zaplacený. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní pan Václav 
Kneyzl, pan Tomáš Svoboda S.R.SpaN. 
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   Letha Páně 1699 dne 12. Octobris za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních jeho Zuzana, pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Václavovi Juráškovi zemřela a grunt ten ut supra 
bez hospodáře zůstal 
             f 283b 
a na něm 16 zlr zasezelých contribučních reštů jest 
pozůstavila. Aby však grunty panské nepustly, obec 
stráž[nická] se nestenčovala, nýbrž růstla a povinnosti 
cís[ařské], panské i obecní nehynuly, pročež opat[rný] p[an] 
purgmistr a páni radní ten grunt (který neboš[tík] Jurášek 
vystavěl) prošacujíc v tejž summě, jakž prve připsán byl, 
Jurovi Svobodovi za 80 zlm jsou prodali. Závdanku položil těch 
16 zlr na rešta contrib[uční], za které se jemu, jsouce ten 
grunt beztoho velkej opravy potřebný, aby se zvelebovati mohl, 
vypisuje se jemu v summě hlavní 25 zlm, ostatní summu 55 zlm 
má platit nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti rozličné p[an] 
Jakub Rak a Jan Havlíček SRSVN. 
   Nápadníci jsou tito: 
   Obec města Stráž[nice] 27 zlm. 
   Sirotci Tomáše Očky 28 zlm. 
             f 284a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jiřík Svoboda 
z gruntu ut supra nápadníkom ještě 55 zlm zpláceti, J[ejich] 
Op[atrnosti] p[ány] šetrně žádal, aby poněvadž on Jiřík ten 
grunt zvelebiti chtěje mnoho naň vynaložil, aby jemu nětco 
s tej summy upuštěno, pročež uznajíce to J[ejich] Op[atrnosti] 
páni pravdivé, z tej summy jemu upustili 15 zlm. A k tomu 
hnedt ten den pokládá při posudcích obci městské 1 zlm, 
ostatní summu bude platiti na letha ut supra, totiž obci 
městskej 19 zlm, sirotkom neb[ožtíka] Tomáše Očky 20 zlm. 
   Letha Páně 1712 d[ne] 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Svoboda pokládá obci 
městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr, za které 
jsouc toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
             f 284b 
Přípis pozůstalé vdově po neboš[tíkovi] Tomášovi Svobodovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
nahoře psaná vdova Kateřina Svobodová a ohlásila, kterak ona 
ten dle právního inventáře na ni po svým manželovi připadající 
dům právně připsán míti žádá. Na kteroušto slušnou žádost se 
jí spolu i s těma obci mněské podlužnýma verunkovýma penězi 
p[e]r 14 zlm při posudcích po 1 zlm za její vlastní, volný i 
dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] i mněské povinnosti p[an] Johann 
Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Svobody 
 
   Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Kateřina, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Tomášovi Svobodovi, grunt ut 
supra dle inventáře proti výplatě dluhů rozličných sobě za 
vlastní odevzdaný, takový z čistej vůle svej před jmenovanému 
synovi svému Jozefovi Svobodovi v summě devade- 
             f 285a 
sáti rýnských jest postúpila tím spůsobem, aby on syn její 
Jozef Svoboda 53 zlr Pavlovi Svobodovi švagrovi jeho, jenž 
dceru odevzdavatelkyně gruntu Kateřinu za manželku sobě pojal, 
jakožto jemu podlužné vyplatil, vybývajících 37 zlr ale jí 
vdově Kateřině Svobodce, když by potřebovala, k rukám odvedl, 
mimo toho pak ji matku svú z ohledu takového dobrodiní při 
sobě až do její smrti přebývat nechal. S tím tehdy grunt ut 
supra se jemu Jozefovi Svobodovi i s těma na tomž gruntě 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 38 zl mor[avských] 
k splacení komu dle předstojících zápisů přináleží po 1 zl 
moravském ročně za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu a 
práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
    Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan 
Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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             f 290a 
112 Grunt Davida Labry 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 7 nadepsaný David Labrů koupil grunth svůj 
od Adama Oustského za summu 115 R. 
   Na tu summu do letha [15]90 závdanku a peněz purgkrechtních 
vyplnil 32 R a tak ještě za něj dopláceti zůstává 83 R. 
   Na to jest od letha [15]91 až do letha [15]94 zadržel 32 R 
a ostatní summu mimo těch zadrželých 32 R ještě dopláceti 
zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 8 R – 51 R. 
   Ta summa náleží i s těmi zadrželými Adamovi Oustskému. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jakub Kučera, Tomáš Tesař a Jan 
Bartošů S.R.S.A.N. 
   Jakož jest David nahoře psaný Adamovi Oustskýmu peněz 
purgkrechtních do letha [15]94 zadržel jmenovitě, jakž vejš 
dotčeno 32 R, takové peníze jest tenž Adam nadepsanému 
Davidovi k snažné žádosti jeho, aby mu počnouc od letha [15]95 
pořadně beze všech výmluv po 8 R vyplňoval a zaplatil. 
             f 290b         
   Letha [15]96 grunth napřed psaný j[es]t prodán od Davida 
Labra Jírovi Petrovskému za summu 115 R. Místo závdanku 
položil roční peníze Adamovi Oustskýmu 8 R a ostatek platiti 
má témuž Adamovi od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 8 R 
až do vyplnění summy. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Drabík, Matouš Pernikář, Tomáš Pěkník, Jan Tomášů S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Jíra Petrovský za grunth Adamovi 
Oustskýmu peněz purgkrecht[ních] 8 R. 
   Leta [15]97 položil Jíra Petrovský za grunt Adamovi 
Oustskýmu peněz purgkrechtních 8 R.  
   Leta 1598 položil Jíra Petrovský za grunt svůj Adamovi 
Oustskýmu 8 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jíra Petrovský za g[runt] svůj Adamovi Oustskýmu 8 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra 
Petrovský Adamovi Oustskýmu za grunt svůj 8 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Petrovský Adamovi Oustskýmu za grunt 4 R. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle 
rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíku] Jírovi Petrovským 
Anna, vdova po něm pozůstalá, podsedek ut s[upr]a ujala 
v summě 115 R. Z toho sobě srazila dílu svého 52 R a tak 
zůstává za něj dopláceti 63 R, placením od letha 1603 po 8 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Hrdý, Daniel Růžička S.R.S.A N. 
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             f 291a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra 
Toman za g[runt] Bratru Adamovi Oustskýmu 8 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu. 
   Též položil Jíra Tomanů na zasedělý peníze Bratru Adamovi 
Oustskýmu 6 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 4 R 
doplácel. 
    
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Ambruz 
Bednář, náměstek neb[ožtíka] Jíry Tomanového, prodal podsedek 
požár svrchu psaný Pavlovi Lipenskýmu za summu 70 R bez 
závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Opdevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Doubek a Šebestian Tkadlec S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Bratru Adamovi Oustskýmu předních peněz 17 R. 
   Anně, manželce Ambruže Bednáře 53 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel Lipenský za gr[unt] B[ratru] Adamovi Oustský[mu] 2 R. 
  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal týž 
podsedek svůj Pavel Lipenský Danielovi Štefkovi za summu 70 R. 
Závdanku dal 2 R 15 gr, platiti má počna při Vánocích letha ut 
sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Ozvald Krejčí a Jan Klikavský S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Daniel Štefel i za rok 1610 dvojích peněz 6 R. 
   Ty přijal B[ratr] Adam Oustský. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Štefel, ty přijal B[ratr] Adam Oustský 4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a  položil Daniel 
Štef, ty přijal B[ratr] Adam Ougustský 4 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Štefll, ty přijal B[ratr] Adam Ougustský 4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel 
Štefl položil, ty přijal B[ratr] Adam Oustecký 4 R.     f 291b 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Štefan položil za grunt B[ratru] Adamovi Oustskému 4 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře manželka, 
zůstalá po n[ebožtíku] Danielovi Štefanovém, položila za 
g[runt] 4 R. 
   Ty sou vydány (škrtnuto: B[ratru] Adamovi Oustskému do 
Vrbky) Ambrozovi Bednářovi, toho času klíčníkovi panskému. 
   
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Danielovi Štefanovém, prodala 
ten grunt Eliášovi Klempířovi Štablovskému za 80 R. Závdanku 
dal při odevzdávce 16 R, platiti má ročně po 4 R. 
   Rukojmě Lazar Šuch a Honz Bruš SRSAN. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Klempíř 
položil za gr[unt] Ambružovi Bednáři, toho času klíčníkovi 
panskému 4 R. 
 
   Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš 
Klempíř prodal podsedek svůj Honzovi Renerovi provazníkovi za 
summu 100 R bez závdanku, platiti má od leta 1620 po 4 R. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků a Jíra Provazník z Něm[ecké] ulice 
SRSN. 
        Pusté 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Anna, pozůstalá 
vdova po nebo[žtíku] Ambrožovi Bednáři, jakožto pravá dědička   
a nápadnice, prodala ten grunt ut s[upr]a Václavovi Havránkovi 
za summu 50 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 
panské i obecní Jíra Bezpalec, Petr Bartků a Thomáš Očko 
S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Václav Havránek 
položil za gr[unt] nápadníkům Ambrože Ratibořského 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Havránek 
položil za gr[unt] nápadníkům Ambrože Ratibořského, zůstávají 
při právě 1 R. 
             f 292a 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Václav Havránek zemrouc 
manželku po něm zůstalou Tomáš Hněvovský pojal a ten grunt 
v té summě ujal, jak prve byl, totižto za 50 zlm bez závdanku, 
a poněvadž také vyhořel, jemu se polovici, co dopláceti měl 
mimo ty 2 zlm, co jeho předek zaplatil, sráží, totižto 24 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Tomáš 
Očko a Jan Hačka S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1722 dne 3. Augusti za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času nemohouce Tomáš 
Hněvotský na gruntě ut supra pro vzešlost věku svého delej 
zbejvati, takový popustil dobrovolně Martinovi Rožkovi darmo, 
toliko aby oni Tomáš Hněvotský za svou manželkú v tej 
světničce, v kterej nyní je, až do obúch jich smrti volné své 
a pokojné obydlí měli bez všelikého ouplatku a contrib[uci] za 
rok 1722 Rožek komínovú celú aby na sebe vzal, jakož taky i 
roboty zasedělé aby onž Martin Rožek odbyl. Pročež se mu nyní 
týž grunt připisuje a odevzdává Martinovi Rožkovi si s tím, co 
na něm zaplaceného jest, za vlastní, placením ostatní 
verunkovej summy, totiž 24 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayser a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran 
             f 292b 
Přípis Matúše Hněvotského 
 
   Letha Páně 1723 dne 31. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních jeho ačkoliv Martin Rožek grunt ut supra 
sobě připsati dal, však jej nic nevystavíce zasej popustil, 
pročež zaujal se ho zase Matúš Hněvotský, vlastní syn Tomáše 
Hněvotského, a aby mu připsaný byl, za to šetrně žádal. Pročež 
se mu připisuje a odevzdává za vlastní v summě verunkovej 
ještě 24 zlm splacením ročně po posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jest jemu za volný. 
     Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub 
Hrdlička a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jana Cunderle, syna Jacuba 
 
   Leta Páně 1786 dne 4ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Matúš 
Hněvodský grunt ut supra sobě připsaný a odevzdaný, takový 
z čistej vůle svej odprodal Jacubovi Cundrlovi, příchozímu 
z Veselí, za summu třicet rýnských říšských hotových, ihned 
k ru- 
             f 293a 
kám prodavače připočítaných peněz. On Jacub Cundrla ale 
nedajíce jej na sebe připsati, zadal jej zase synovi svému 
Janovi Cundrlovi za vlastní a dědičný, toliko povinen býti má 
on Jan Cundrla dětom po bratrovi svém Václav[ovi] pozůstalým, 
jmenovitě Jozefovi 5 zlr a Pavlovi 5 zlr, spolu 10 zlr, 
splatiti po smrti tohož Jacuba Cundrle. Pročež když přitom 
taky summu verunkových peněz p[e]r 24 zl mor[avských] po 2 zl 
mor[avských] ročně k splacení na sebe přejal, připisuje se 
jemu Janovi Cundrlovi za jeho vlastní, volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Blažek a 
p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Matúše Cunderle 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá a 
nezrušitedlná smlúva mezi Janem Cundrlú z jednej, pak Matúšem 
Cundrlú z druhej strany, a to následující: 
   Za první postupuje a odevzdává Jan Cundrla synovi svému 
Matúšovi Cundrlovi grunt ut supra svůj vlastně připsaný mající 
ze vším od starodávna na tomž domě pozůstávajícím právem, 
jedině 
   Za druhé Jan Cundrla odevzdavatel gruntu tohoto vymiňuje 
pro sebe, svú manželku a syna Václava, jenž krhavého 
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zraku jest, v tom domě neb gruntu svobodné bydlení do jednoho, 
druhého a třetího smrti, jakož taky místo pro jejich všeliké 
útěžky i pro potřebný dobytek. Naprotiv čemuž 
   Za třetí zavazuje se odevzdavatel gruntu nastávajícímu a 
respective budoucímu držiteli tohož gruntu, dokavadž on 
zadavatel Jan Cundrla živ bude, na všechny jakékoliv jméno 
mající povinnosti a poplatky gruntu toho se tejkající 
polovičně napomáhati, jakož taky v čas neštěstí ohně, od čehož 
Bůh uchovej, polovicu nákladu k vystavení vésti. Co se ale 
   Za čtvrté peněz verunkovej summy p[e]r 24 zl moravské po  
2 zl mor[avských] ročně k splacení dotýče, takové Matúš 
Cundrla, budoucí gruntu držitel, na sebe přejímá, jakož taky 
   Za páté povinen býti má a se zavazuje Matúš Cundrla 
bratrancům svým dle předcházejícího zápisu podlužnú summu, 
jmenovitě Jozefovi Cundrlovi 5 zlr, pak Pavlovi Cundrlovi  
5 zlr, spolu tehdy deset rýnských na hotově po smrti Jacuba 
Cundrle vyplatiti. S tím tehdy 
   Za šesté obojí smúvu činící stránka docela spokojená jsa o 
strvzení 
             f 294a 
tohoto contractu zavřeného uctivě žádá a Jan Cundrla vzlášť 
povoluje, by synovi jeho nadjmenovanému Matúšovi týž grunt 
pořadně připsán a za jeho vlastní, volný a dědičný odevzdán 
byl. Což zápisem tímto taky se vykonává a on Matúš Cundrla do 
pravého držení gruntu právně se uvádí. 
   Actum u přítomnosti svědkův France Mayera a France Juriho 
na zámku Strážnici dne 3ho měsíce ledna roku 1788ho. 
 
Dle slav[ného] vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 6. Junii 
[1]788 
Přípis Václava Stanislava 
 
   Leta Páně 1788 dne 7ho Junii majíce Matouš Cundrla grunt ut 
supra sobě pořadně odevzdaný, takový z Václavem Stanislavem 
vedle dobrovolného mezi sebou učiněného dojednání za grunt 
téhož Václava Stanislava přefrejmarčil a přijmouce grunt tento 
zase jemu Matoušovi Cundrlovi grunt sub Nro 198 docela za 
vlastní postupuje. Poněvadž ale on Václav Stanislav na témž 
zahandlovaném domě dcerám po neb[ožtíku] Cyrilovi Šejdovi, a 
sice Anně Šejdovej 35 zlr 3 kr a Alžbětě Šejdovej 20 zlr 6 kr, 
spolu 55 zlr 9 kr spláceti zavázán byl, tehdy touž summu na 
tento dům přenášá. K čemuž když obě stránky 
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dobrovolně zvolily a on gruntu držitel ty obci městskej 
přináležející verunkové peníze p[e]r 24 zl mor[avských] po  
2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijal, se jemu ten 
grunt za jeho vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a 
odevzdává. 
   Stalo se u přítomnosti svědků Václava Továrka a Františka 
Mayera dne a roku ut supra. 
         Karel Svoboda, 
         gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 fr, id est fünfzig 
Gulden, Stadt Straßnitzer Waisengelder, welche hier 1mo loco 
versicheret werden. 
   Straßnitz den 10. März [1]797. Svoboda. 
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113 Grunt Jana Bartošového 
 
   Letha Páně 1563 podle zápisu knih starých černejch v listu 
58 koupil grunth svůj po otci svém za summu 57 R a letha 
[15]74 jej zouplna zaplatil. 
   A tak zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má. 
    
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan 
Bartošův prodal podsedek svůj ut s[upr]a zaplacenej Jiříkovi 
Hodinářkovi za summu 68 R hotovejch. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   A tak jej má zouplna a docela zaplacenej. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík 
Hodinář prodal podsedek svůj Václavovi Slavíkovi za summu  
100 R. Závdanku jemu dal 10 R a platiti má od letha 1610 po  
5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Tomáš Tesař a Stanislav Šidlovský S.R.S.A.N.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Vácslav Slavík za grunt] 5 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Vácslav Slavík 
prodal týž podsedek Jakubovi Soboučkovi za summu 102 R. 
Závdanku dal 14 R, platiti od letha 1611 po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Bartošů, Jíra Zedník S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jakub Sobouček za g[runt] Jiříkovi Hodinářovi 5 R. 
             f 300b 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Sobouček prodal grunth ut s[upr]a Jírovi Hřebíčkovi za summu 
102 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha 
1612 po 5 R. A což Jakub Sobouček na něm zaplacenej měl, totiž 
4 R, ty jest Jírovi Hřebíčkovi pustil. Odevzdán za volnej a 
svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Gabriel Koblížek, Alexander Smolínskej S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Hřebíček za gr[unt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.   
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra 
Hřebíček za gr[unt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Hřebíček za g[runt] Jiříkovi Hodinářovi 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jiřík 
Hřebíček položil za g[runt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.  
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hřebíček položil za grunt Jiříkovi Hodinářkovi 5 R. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hřebíček položil za grunt Jiříkovi Hodinářkovi 3 R. 
   Má ještě doložiti za ten rok 2 R.  
   Ty jsou vydané Vácslavovi Nyčovi za dluh jemu povinný. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Hřebíček položil za grunt za rok 1617 2 R. 
   Ty sou vydány Václavovi Nyčovi na dluh jemu povinný. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře více 
položil Jiřík Hřebíček za grunt peněz ročních 5 R. 
   Ty jsou vydány Jiříkovi Hodinářkovi. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest ten 
grunth požár Petrovi Tělovi za 60 R bez závdanku, platiti jej 
má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Jan Rachovský a Martin Křenovský S.R.S.N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Petr Tělo 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ten přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka. 
             f 301a 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Petr Tělo položil 
za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Ten přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Tělo prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Soškovi za s[umm]u 60 R. 
Závdanku dal jemu 9 R 15 gr a což Petr Tělo na tom gr[untu] 
zaplatil, to Jírovi Soškovi pustil, platiti má každoročně po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Frydecký a Vítek Chmelař 
S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Soška položil za 
gr[unt], kterýž přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Soška položil 
za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jíry Hřebíčka 1 R. 
   Ty přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra 
Matys Lariš z holého a pustého místa, takový nedadúc jej sobě 
připsati prodal zase Václavovi Suchánkovi to vystavení za 
hotových 16 zlr, pak v summě verunkovej jak prve 60 zlm. 
Kterýžto poněvadž při kupu jej sobě připsati nedal, nyní se 
jemu připisuje a odevzdává za vlastní, placením verunkových 
peněz těch 60 zlm obci městskej ročně při posudcích po 1 zlm.     
   Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
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   Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Václav Suchánek prodal týž grunt dle dobrovolnej smlúvy 
Matějovi Svobodovi za hotových 24 zlr. Dle čehož se nyní 
připisuje a odevzdává jemuž Matějovi Svobodovi za vlastní a 
dědičný bez všelikých reštů až do posledního Decembris roku 
1724, za tento 1725 rok kupec všeliké povinnosti k splacení na 
sebe vzal, s placením podobně verunkovej summy 60 zlm ročně 
při posudcích po 1 zlm. 
   P[áni] rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Šimon Svoboda a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo 
se u přítomnosti obúch stran. 
 
   Leta Páně 1732 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Andrisa 
Weinera a spoluradních toho času Matěj Svoboda, držitel gruntu 
ut supra, profrejmarčil grunt ten Maryně, pozůstalej vdově po 
neboštíkovi Jurovi Malečíkovi, za grunt Nro 8 a k tomu jí 
ještě přidal 12 zlr 15 kr, Pročež se jí 
             f 302a 
vdově nyní připisuje ten grunt za vlastní, placením verunkovej 
summy ročně při posudcích po 1 zlm. 
 
Přípis Matúše Cigánka 
 
   Leta tohož 1732 dne 29. Martii majíce vdova po Jurovi 
Malečíkovi grunt ut supra od Matěje Svobody vyfrejmarčený, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodala Matúšovi Cigánkovi za 
osm a dvacet rýnských na ten spůsob: nyní při kupu jí položil 
osm rýnských hotových a v ostatních 20 zlr má ona vdova i 
s matkú svú v tom domě v obvzláštní světničce (kterú Matúš 
Cigánek na svůj náklad vystavěti povinen jest) své volné a 
svobodné obydlí má mět, tolikéž 1 s.v. prase sobě chovat 
v obvzláštním chlévku též na náklad kupce vystaveném a za to 
hoferství každoročně po 1 zlr 30 kr se srážet ročně má až do 
vyjití všech 20 zlr. Kdyby ale se vdova vdala neb jinam se 
vystěhovati chtěla, tehdy kupec ostatek, co by po srážce 
vybytých let zůstalo, jí na hotově vyplatiti má, však on kupec 
do vyjití těch 20 zlr z domu odpraviti neb vyhnati práva míti 
nebude. Podle čehož se připisuje a odevzdává grunt ten 
Matúšovi Cigánkovi za vlastní, s placením ostatní verunkovej 
summy 60 zlm 
             f 302b 
ročně při posudcích po 1 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran dne a leta ut supra. 
    Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Václ[av] Košvic S.R.S.V.a N. 
   Contributzi a jiné povinnosti všechny za celý 1732 rok 
k splacení na sebe vzal kupec. 
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Přípis Theresie, vdovy po nebošt[íku] Ignácovi Lukaštíkovi 
 
   Leta Páně 1784 dne 3ho Septemb[ris] za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanúce po smrti 
neboštíka Ignáce Lukaštíka grunt ut supra mezi po něm 
pozůstalé dítky a manželku neb vdovu Theresiu k podělení spolu 
s jedním vinohr[adem] v Horních Štamfátoch a verstatem 
kadleckým, což vše vespolek za 120 zlr 30 kr prošacováno bylo. 
Poněvadž ale passiva, obvzláštně peníze hotové, které manželka 
k němu neboštíkovi přinesla, na 100 zlr vynášely, takže po 
srásce jich na podíly dítek jeho velmi málo pozůstalo, 
J[ejich] O[patrnosti] páni jmenovanú vdovu před sebe předvolat 
nechali a zdaliž ona týž dům, vinohr[ad] a verkstat v opsanej 
šacovní summě na sebe přijati aneb vše do prodeju na licitaci 
pustiti 
             f 303a 
chce, jí se tázali. Když pak ona vdova z čistej vůle svej v to 
se zavázala, že ona jak ten dům, tak ten vinohrad a verkstat 
na sebe vše přijati a z toho všeho dítkám po něm neboštíkovi 
manželovi, jmenovitě Kateřině Lukaštici s 1ního, pak Ignácovi, 
Francovi s posledního manželstva pocházejícícm každému po  
10 zlr splatiti zvoluje a povina býti má, uznajíce J[ejich] 
O[patrnosti] páni, že to její svobodné podzvolení dítkám po 
tomž nebošt[íku] Ignácovi Lukaštíkovi pozůstalým užitečné jest 
a oni vícej nežli jim by spravedlivě připadlo z vůle dobrej 
řečenej vdovy podosáhnú, přitom své místo zanechali, 
následovně dům ut supra jí vdově Theresii spolu s těma na tom 
gruntě opsanýma verunkovýma penězi přivlastnili. Připisuje se 
jí za volný, dědičný a svobodný, však povina bude verunkovú 
summu těch 60 zl mor[avských] po 1 zl mor[avském] ročně 
spláceti. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a 
p[an] František Králík S.R.S.V.a N. 
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114 Grunt Jana Drabíka 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých červených 
purgkrechtních v listu 22 koupil grunth svuoj od Jiříka 
Slováčka a jiných nápadníkuo Jíry Krajinového za summu 120 R. 
   Kderoužto summu letha [15]95 při spravování těchto nových 
rejster purgkrechtních doplatil. 
   A tak za něj nic více dlužen nejni.     
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Drabík 
prodal podsedek Jírovi Hodinářkovi za summu 250 R. Závdanku 
jemu dal 50 R a platiti má od letha 1600 po 12 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Slováčků, Pavel Zezhulů, Jíra Petrovský, 
Tomášek Tesař S.R.S.N. 
   Letha a za konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hodinářek 
Janovi Drabíkovi za grunt svůj 12 R.  
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Hodinářek na grunt Janovi Drabíkovi 6 R. 
   Jan Drabík odkazuje s[irotkům] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkového na tomto podsedku předních peněz na zaplacení 
vinohradu v Kněhnici summy 124 R, kteréž těm s[irotkům] 
z tohoto podsedku placeny býti mají rok po roku od letha 1602 
po 12 R. A na posledních penězích ještě bude náležeti Janovi 
Drabíkovi 58 R. 
             f 308b 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík 
Hodinářek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Bartošovému za 
summu 250 R. V závdanku dal jemu podsedek svůj zaplacenej  
v 67 R, ostatek dopláceti má každého roku při Vánocích po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Ožvald Krejčí, Jiřík Provazník, Jan Doubek, Jan 
Faber S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkového 
3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Bartošů za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkové[ho] 4 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Bartošův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkovýho 3 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Bartošův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkového 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Bartošů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkovýho 3 R. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Bartošův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličkového 4 R.   
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Bartošův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličky  
4 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan 
Barthošů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ďuličky 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bartošů položil za grunt s[irotkům] Martina Ďuličky 3 R 15 gr.  
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan 
Bartošů položil za grunt Pavlovi Ďuličkovému 6 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartošů 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ďuličky 6 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka z Magni, hraběte 
na Strážnici, ten grunt ut sup[ra] požár prodán jest 
Absolonovi Jektavýmu za summu 100 R bez závdanku, placení po 
vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Martin Hošků a Jan Konečný S.R.S.N. 
             f 309a 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt ut 
s[upr]a požár Absolon Jektavý prodal zase Janovi Hačkovi za 
summu 105 R. Závdanku dal Absolonovi za opravu gruntu 5 R, 
ostatek platiti má počnouc a[nno] 1636 každoročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jiřík Ratibořský, Jíra Skočdopole a Václav 
Navrátil S.R.S.N. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hačka položil 
za gr[unt] svůj, kteréž při právě zůstávají 2 R. 
   Leta 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] 
r[adních] Janovi Hačkovi jako jiným vyhořelým sousedům 
vypisuje se a upouští se polovici, co dopláceti měl 49 zlm. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1683 dne 6. Aprilis za purgkmistra Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt do 
konce na spoustku a ruinu jest přišel, J[ejich] Op[atrnosti] 
pan purgkmistr a páni, aby týž grunt zase k svému zvelebení 
přijíti mohl, prodali sou Jiříkovi Fijalčíkovi za summu 50 zlm 
bez závdanku, placení po vyjití třech leth polhocení po 3 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské i 
obecní Václav Ospalík, Jakub Kvejsar SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho Jiřík Fijalčík nemohouc 
pro nemožnost povinností všelikých zbývati, prodal jest ten 
grunt Ondřejovi Brožovi za summu 50 zl mor[avských]. Závdanku 
dal ihned při odevzdávce 12 zlm 26 gr, platiti ročně po 3 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu S.R.S.N. Jan 
Vacko a Tomáš Očko dne a letha ut s[upra]. 
   Platiti jest Janovi Hačkovi, nebudú-li ti (nedopsáno). 
             f 309b 
   Letha Páně 1719 d[ne] 4. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
Martin Machálek, takový po tom nešťasném vyhoření prodal 
Martinovi Profotovi za hotových 12 zlr, kterýžto se jemu nyní 
připisuje v summě hlavní (poněvadž ty 12 zlr toliko za 
vystavení počítá) aneb verunkovej  po sražení již vyplacených 
18 zlm 20 gr ještě 31 zlm 10 gr ročně při posudcích po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin 
Svoboda, p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] za rok 1717 a 1718 Martin Machálek platiti má. 
 
Přípis domu Matúša Matějky 
 
   Leta Páně 1756 dne 2ho Octobris za purkmistra p[ana] 
Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času zendouce věku 
svého Jann Profota i manželka jeho Maryna, tak ten zanechaný 
dům ut supra vedle Křivej uličky z jednej a Antonína Svobody 
druhej strany ležící prodal se právně per licitationem 
Matúšovi Matějku qua plus offerenti za summu pět a sedmdesáte 
             f 311a 
rýnsk[ých] a ty na tom domě podlužné verunkové peníze 31 zl 
mor[avských] 10 gr ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] 
spláceti se koupec zavázal i taky povinen bude. Pročeš se 
nadepsaný grunt Matúšovi Matějku za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak vrchnostenských i mněstských p[an] Johannes 
Weiner a p[an] Joseph Haisig. Stalo se dne a leta ut supra. 
 
Přípis domu Martina Sochora 
 
   Leta Páně 1763 dne 3tího Decembris za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času odprodal Matúš 
Matějka dům ut supra Martinovi Sochorovi za summu jedno sto 
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čtyricet čtyri rýnský, id est 144 zlr, a sice tím spůsobem, že 
poněvadž Martin Sochor jemu Matějkovi polovic kupních peněz 
položil, totiž 72 zlr, on Sochor taky polovic domu, a sice 
přední svednicu, obvzláštní maštal a polovic dvoru, Matějek 
ale zadní svednicu, maštal a polovic dvoru užívati mají, jakož 
taky všechny povinnosti spolu rovným dílem [s]nášeti povinni 
bejti mají, i taky sobě jeden každý svůj díl vystavěti. Kdyby 
ale se spolu znášeti nemohli a dostatečnú příčinu měli, tak 
Martin Sochor Matúšovi Matějkovi druhú polovic kupních peněz 
p[e]r 72 zlr 
             f 311b 
vyplatiti povinen bejti má, kdyby ale Matúš Matějek do smrti 
v tom domě zůstal, tak sobě reserviruje s těma ostatníma  
72 zlr neb inter vivos než mortis causa svobodně 
disponirovati. Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Sochorovi 
spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm 
10 gr, který při podsucích po 2 zlm spolu zaplatiti povinni 
bejti mají, za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] 
král[ovské], vrchn[ostenské] i městský p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Matúša Matějky 
 
   Leta Páně 1765 dne 23. Augusti za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil před počestnú radu 
Martin Sochor a ohlásil, že poněvač on tento grunt, který 
odkúpil od Matúša Matějky, a sice půl domu za summu 72 zlr, 
kteréšto peníze aš posavat jemu prodavačovi nezaplatil a včil 
v ty těšké čase o takové peníze se nigde obejíti nemože, takže 
zas tu svú polovicu ze svej dobrej vůle Matúšovi Matějkovi 
popúštčá. Pročeš se na ohlášení jeho Martina Sochora Matúšovi 
Matějkovi za jeho vlastní, 
             f 312a 
volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím práve[m] a 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm 10 gr 
alb ročně při podsucích obci mněstskej patřící po 2 zlm 
spláceti připisuje a odevzdává. 
   Svjedkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Michalovi Novotnému 
 
   Leta Páně 1766 dne 5. Aprilis za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil Matúš Matějek ze 
svú pastorkyňú Ančú na radní dům a uctivě žádali, aby tento 
dům dle testamentu po její neboště matce Johaně, provdanej za  
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Matúša Matějka, odporučený právně jejímu mužovi Michalovi 
Novotnému připsaný byl. Pročež na žádost jejich tento dům 
Michalovi Novotnému v summě 70 zlr, které patřijú velebnému 
p[anu] farářovi fundační peníze povinen platiti bude za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, však ale Matúš 
Matějek jakošto otčím dle testamentu jeho neb[ožky] ženy 
Johany sobě vymiňuje v tom domě svobodné bydlení aš do svej 
smrti s něma v hrubej setnici. Kdyby ale se spolu srovnat 
nemohli, tak on Matúš Matějek v tej zadní setnici 
             f 312b 
přebývati má a zavazuje se polovic všech povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských 
platiti. Pročeš se jemu tento dům Michalovi Novotnému z těma 
na něm od starodávna podlužnýma verunkovýma penězi 31 zlm a  
10 gr alb obci mněstskej patřící ročně při podsudcích po 2 zlm 
platiti se připisuje a odevzdává. 
   Svjedkové toho za opravu kruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských] vrch[nostenských] i mněstských pan 
Jozef Stanislav a p[an] Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
   NB. Kdyby ale v tej zadní setnici přebýval a hrom, Pán Bůh 
ochraň, zhořel, tak on Matúš Matějek na své outraty sobě 
všecko kúpiti a postaviti se zavazuje. 
 
Přípis domu Martinovi Stanislavovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne 9. Octobris za purgmistra pana 
Christopfa Mihatše a spoluradních toho času předstoupil na dům 
radní Michal Novotný a ohlásil, kterak on svůj vlasní a právně 
připsaný dům Martinovi Stanislavovi za summu jedno sto 
štyricet rýnských odprodal, s kteréšto summy těch 140 zlr 
             f 313a 
sedumdesát rýnských velebnému panu faráři na fundaci odevedené 
býti mají. Přitom taky dle právního přípisu on kupec Matoušovi 
Matějkovi vejmněnku na dvoře až do jeho smrti k užívání 
zanechati povinen bude, však ale on Matúš Matějek všech jak 
císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i mněstských 
povinností polovicu platiti a kdyby, co Bůh uchoval, vyhořeti 
mněl, takovou vejmněnku  na své peníze postaviti povinen bude. 
Pročeš s tou a takovou povinností spolu i s těma na tom domě 
podlužnýma a obci mněstské patřícíma verunky 31 zlm 10 gr 
bílých ročně při posudcích po 2 zlm se tento dům jemu 
Martinovi Stanislavovi připisuje a odevzdává. 
   Svjedkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
královských, vrch[nostenských] i mněst[ských] povinností p[an] 
Johan Bartelsmann a p[an] Pfiliph Dvořák. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra. 
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             f 313b 
Přípis domu Jana Rybeckého sub Nro 208 
 
   Leta Páně 1772 dne 28. Januarii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jan Rybecký a ohlásil, kterak on od Martina 
Stanislava v Bednářskej ulici ležící dům vedle uličky za summu 
jedno sto patnáct rýnských odkúpil, přitom uctivě žádal, aby 
jemu ten dům spolu i s tím na něm od starodávna majícím právem 
připsán byl. Pročež se jemu Janovi Rybeckému spolu i s těma 
obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm  
10 [gr] alb ročně při podsedcích po 2 zlm za jeho vlastní a 
volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování kruntu a placení císař[sko] 
král[ovských], vrchno[stenských] a mněstských povinností p[an] 
Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Od diesem Hause haftet 50 zlr Stadt Strassnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Strassnitz den 10ten Jänuer [1]795. 
             f 314a 
   Weiter haften hier auch 100 zlr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier 2do loco wersicheret werden. 
   Straßnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda. 
   Laut im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 39 
einverleibten Quittung sind diese 100 fr bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 20te Januarii [1]815. Prat. 
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             f 318a 
115 Grunt Tomana Mazánka 
 
   Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 172 od Mikuláše Kotka za summu 150 R 
koupenej a již za něj letha 1583 doplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má. 
 
   Leta 1596 Jiřík Javůrek vejš psaný podsedek ujal po Johance 
manželce své, pozuostalej po n[ebožtíku] Tomanovi Mazánkovi, 
kderejž jí na díl její přišel v summě 150 R. 
   A tak jej zouplna zaplatcený má. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového 
s povolením J.M. vysoce urozeného p[ana] pana Františka 
z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár 
prodán jest Pavlovi Eliášovému za s[umm]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 
J.M. Páně i obecní Jan Frydl a Jan Macháčků SRSN. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Eliášů 
položil za gr[unt] svůj 3 R. 
   Ty přijal Jan Nejezchlebů na místě Alžběty Tomanky, matky 
Johanky manželky jeho. 
             f 318b 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Eliášů 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Václavovi Svobodovi za summu  
120 R. Závdanku jemu dal 6 R a platiti má každoročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jakub Peška a Mikuláš Rivola S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Svoboda položil za 
gr[unt], kteréž Jan Nejezchleba na místě Alžběty Tomanovej, 
matky manželky jeho přijal 1 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráza Václ[av] Svoboda 
[položil] za gr[unt] svůj peněz ročních 5 R. 
   Ty přijal týž purgkmistr a vydaný Janovi Nejezchlebovi na 
místě manželky jeho. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Václav 
Svoboda za gr[unt] 3 R. 
   Ty přijal Jan Nejezchleba na místě manželky svej. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Svoboda 
položil za gr[unt] svůj, kteréž p[an] Martin Mráz přijal za 
rokh 1643 3 R. 
   Item za purg[mistra] Pavla Nešporka za rokh 1644 a 
zůstávají při právě 2 R. 
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   Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta Václav Svoboda 
položil za gr[unt] svůj 2 R 7 gr 2 den. 
   Ty přijal nadepsaný purgkmistr. 
   Item téhož letha ukázal jest cedulku Václav Svoboda, co tak 
za purgkmistra Martina Mráze k obci rozličně dělal, 
přináležejíce týž grunth k obci, na němž se jemu vypisuje 5 R. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Václavovi Svobodovi jako 
jiným vyhořelým sousedům se polovice sráží, co platiti měl, 
totižto 46 R 11 gr 2 ½ den. 
             f 319a 
   Letha Páně 1667 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
s[polu] r[adních] co tak k obci do obecního dvoru dělal 
řemeslem svým Václav Svoboda, vypisuje se jemu na gruntě 24 gr 
alb. 
   L[eta] 1668 a [16]69 za purgmistra Lorence Zajíčka a 
s[polu] r[adních] co tak k obci do obecního dvoru dělal 
řemeslem svým Václav Svoboda kolář, vypisuje se jemu na gruntě 
3 zlm 18 gr 2 den, id est za rok 1668.  
   Poznamenání od Václava koláře ukázáno nebylo, až v roce 
1669. 
   Letha Páně 1677 za purgkmistra Lorentce Zajíčka a 
spoluradních jeho co tak k obci do obecního dvoru a k popravě 
řemeslem svým dělal Václav Svoboda kolář, vypisuje se jemu na 
gruntě 2 zl mor[avské]. 
   Letha 1677 za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních 
jeho Václavovi Svobodovi co tak řemeslem svým dělal, vypisuje 
se na gruntě 30 gr. 
             f 319b 
   Letha 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana[ Václava 
Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Václava Svobody dosedl 
na ten grunt vlastní syn Jiřík Svoboda nejsouce žádný bližší 
nápadník, i s tím vším, co tak vlastní otec jeho zaplaceného 
měl, totiž 80 zlm, připisuje se jemu za summu 120 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu, panských i 
obecních povinností S.R.S.N. Jan Vacko a Ondřej Brož dne a 
leta ut s[upra]. Platiti jest k obci města Strážnice. 
 
   Letha Páně 1697 dne 27. Novembris za purg[mistra] p[ana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho ohlásíce se 
nápadníci n[ebožtíka] Václava Svobody a přednesúc před panem 
purg[mistrem, kterak se společně o nápad, co tak neb[ožík] 
Václav Svoboda otec jejich na gr[untu] ut s[upr]a vyplatil, 
totiž 80 zlm, z Jiříkem Svobodú, držitelem gr[untu] ut 
s[upr]a, náležitě porovnali, totižto že nadepsaný Jiřík 
Svoboda bude povinen níže psaným nápadníkom jejich quantů, 
které jim tak do dozlosování patří, vidíc ty ve dvúch letech 
při Vánocích po 3 zlm pokládati, oplatiti. 
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             f 320a 
   Nápadníci pole jsou tito: 
   Martin Svoboda 16 zlm, 
   Jura Svoboda 16 zlm, 
   Dorota sestra jejich 16 zlm. 
   A poněvadž nebošce matce jejich také podobný díl 
přináležel, dochovajíce pak nadepsaný Jiřík Svoboda ji až do 
smrti, pročež takový díl aby jemu připadl a připsán byl, mezi 
sebú se domluvili a na tom přestali. A tak se nadepsanému 
Jiříkovi i z jeho dílem za zaplacené vypisuje nápadu 32 zlm, 
Jíra Svoboda pak z těch 16 zlm bude povinen bratru svému 
Matějovi 8 zlm dáti, tím spůsobem Martin Svoboda bude povinen 
Kači sestře svej 8 zlm dáti. Stalo se u přít[omnosti] všech 
stran dne a letha ut supra. 
   Letha 1699 dne 18. Maii za purgmistra pana Jana Dašického 
Jiřík Svoboda položil za gr[unt] ut sup[ra] k obci města  
8 zlr, za které jsúce toho pilná potřeba na zaplacení dluhu 
p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní 
zapůjčil, vypisuje se jemu 12 zlm. 
   Ty přijal pan purgmistr svrchu psaný do počtu svého. 
             f 320b 
   Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Svoboda z gruntu 
ut supra ještě obci městské strážnickej 28 zlm na letha 
spláceti, s takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz 
tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 9 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm a co z nápadu toho, co jejich 
neb[ožtík] otec Václ[av] Svoboda byl vyplatil Matějovi 
Svobodovi, přijíti mělo, totiž 8 zlm, a co Kača od Martina 
bráti měla 8 zlm, to oni nadepsanému Jiříkovi Svobodovi ctí a 
darem darovali. A tak často psaný Jiřík Svoboda ze vším, ano i 
s tím, co jeho nápad jest a co on již obci vyplatil, za 
zaplacené se vypisují 69 zlm 10 gr a s tím, co posudku 
pokládá, činí 70 zlm 10 gr, 
             f 321a 
ostatní summu, totiž 49 zlm 20 gr, platiti bude povinen 
každoročně obci městskej a druhým nápadníkom vždy po 2 letech 
po 3 zlm takto: 
   obci městkej 17 zlm 20 gr, 
   Martinovi Svobodovi 8 zlm, 
   Jurovi Svobodovi 8 zlm, 
   Kači sestře jejich 16 zlm. 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Svoboda pekař pokládá 
obci městskej peněz ročních při držaných posudcích 1 zlr, za 
kterýž se vypisuje jsouc toho velmi důležitá potřeba 2 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
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Přípis domu Jakuba Rybeckého 
 
   Letha Páně 1752 dne 29. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Anton Svoboda 
dům ut supra od otce svého zděděný a sobě nepřipsaný, 
handloval on z Jakubem Rybeckým a takový dům jemu Rybeckému za 
jeho v Bednářskej ulici při židovských jatkách ležící na ten 
spůsob odstúpil, aby on Jakub Rybecký jemu Antonínovi 
Svobodovi 57 zlr přidal a vyplatil. Pročež se nad- 
             f 321b 
jmenovaný dům Jakubovi Rybeckému za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává spolu z tej verunkovej summy  
49 zlm při podsucích po 2 zl moravsk[ých]. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i městských pan Christopf 
Mihatsch a p[an] Jan Weiner. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      179 
             f 326a 
116 Grunt Matěje Kučery 
 
   Letha 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
v listu 40 ten Matěj Kučera vyjš psaný koupil podsedek svůj od 
Ondry Pařízka za 85 R. 
   Na kderoužto summu do letha [15]94 závdanku a peněz 
purgkrechtních vyplnil 45 R a tak ještě Ondrovi Pařízkovi od 
letha [15]95 dopláceti zůstávati se mělo 40 R. 
   O doplácení těch 40 R zápis níže psaný učiněn jest v tato 
slova: 
   Téhož letha jakož jest Ondrovi Pařízkovi na tom gruntě po 
letech bráti náleželo 40 R, týž Ondra předstoupil před fojta a 
starší předměstský s Matějem Kučerou, bratrem svým, oznámil a 
vysvědčil, že ty peníze Martinovi, synu nejstaršímu Matěje 
Kučery, bratra svého a strejci svému, dobrovolně z lásky jako 
strejc mocně dává sám od sebe i od manželky svej, nyní i na 
časy budoucí a na takové peníze on osobou svou, ani na místě 
jeho nižádným vymyšleným obyčejem se vztahovati nechce, nemá a 
nebude. A to na tento jistý spůsob, aby takové peníze, dá-li 
Pán Bůh, témuž Martinovi strejci jeho tak dlouho živu býti, že 
by Matěje otce svého přečkal, napřed mimo matku a jiné bratry 
neb sestry 
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jeho i mimo díl jeho, kterejž by s jinejmi v statku otce  
svého měl, samému náležely. 
   A pakliž by Martin umřel, buď prve neb posléze, než otec 
jeho, tehdy takové peníze jeho bratřím neb sestrám, ač byli-li 
by jací, náležeti mají, však kromě matky. Pakliž by on prve 
umřel než otec a jiných bratří a sester by nebylo, mají otci 
jeho v moci zůstávati. 
   Jestliže by pak otce přečkajíce umřel a z něho bratřím neb 
sestrám jeho to připadlo a ty svobodný souc též zemřeli, tehdy 
takové peníze mají na nejbližší otcovy neb strejcovy přáteli 
spadnouti. 
   Stalo se letha ut s[upr]a v pátek po s[vaté]m Ondřeji za 
fojta Martina Kováře a předního konšela Tobiáše Náhlého, Pavla 
Kloboučníka, Tomáše Mazánka a jiných spoluradních téhož letha 
volených. 
                                                                  
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Matěj 
Kučera jinak Pařízek prodal podsedek ut s[upr]a Šebestianovi 
Tkadlci za 90 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od 
letha 1602 při Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Pařízek, Řehoř Zábřeský, Řehoř Zkarvině, Jíra 
Kopytlanský, Jan Silka Bílovský S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Šebestian Tkadlec za grunt Matějovi Pařízkovi 2 R 15 gr. 
   Též více položil jemu letha 1603 2 R 15 gr. 
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   A skoupil týž Šebestian Tkadlec od Matěje Pařízka předních 
peněz 20 R za hotových 5 R. A tak nebude povinen platiti za  
4 leta, totiž až od letha 1607. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře zpuštěno jest 
od pana Jana Urbana Domanínského z Domanína, ouředníka toho 
času na Strážnici, Šebestianovi Tkadlci ut s[upr]a na summě, 
kterouž za vejš psaný podsedek dopláceti měl, totiž 30 R, a to 
za příčinou tou, že tenž podsedek jsouc od nepřátel do gruntu 
vypálen, týž Šebestian Tkadlec z gruntu stavěti musel. 
   A tak nebude povinen Šebestian Tkadlec za podsedek svrchu 
psaný dopáceti toliko 25 R, placením od letha 1609 po 2 R. 
   Má požíti platiti od letha 1613 za tou příčinou, že jest 
pohořel, lhota mu dána byla.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Šebestian 
Tkadlec za g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] 
Matěje ut s[upr]a 2 R. 
   Ty zůstávají při ouřadu. 
 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Šebesta 
Tkadlec prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Janovému z Kamence 
za summu 70 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má po 3 R. 
   Rukojmě za opravu, placení grunthu, povinnosti panské i 
obecní Honz Kotlář a Jindra Valač S.R.S.N. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Letha ut s[upr]a za téhož konšela Jiřík Janů položil za 
g[runt] 3 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Pařízka 2 R. 
   Šebestian, že na tom gruntě vydělal, přijal 1 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janů 
prodal podsedek svůj Michalovi Vicovi bednáři za 70 R. 
Závdanku dal jemu na summu prodajnou 13 R  a což Jiřík Jan 
zaplatil, totiž 3 R, to jest Michalovi pustil, platiti jej má 
ročně počna při posudku leta Páně 1616 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu a stavení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Jiřík Šermíř a Jan Doubek S.R.S.N. Stalo se za 
fojta Valentina Kr[novského]. 
   Šebestian Tkadlec jakož měl na tom gruntě zaplaceno 35 R, 
ty jest prodal pro potřebu svou obci předměstské za 4 R 20 gr. 
A tak Šebestian na tom gruntě nic více nemá. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Michal 
Vic bednář položil položil za grunt obci předměstské 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Vic 
bednář položil za gr[unt] obci předměstské 3 R. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth požár Matějovi Vicovi bednáři bez závdanku za summu 
51 R a což Michal Vic otec jeho na něm zaplaceného měl, totiž 
22 R, ty jsou jemu puštěny a ostatek summy, totiž 29 R, kteréž 
obci městské přináleží, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Trnka a Jíra Skočdopole S.R.S.N. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1697 dne 18. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož ten grunt od 
mnoha leth pustý a toliko holé místo, aby obec města 
Stráž[nice] se rozhojňovala a užitky jak panské, tak obecní 
růstly, puštěn jest od p[ana] purgmistra a radních Janovi 
Padělovi za summu 51 zlm  bez závdanku, placením ročně k obci 
městské po 2 zlm. 
   Rukojmě za stavení a povinnosti p[an] Cašpar Weiner a 
Václav Hořejší S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1716 dne 29. Maii za purgmistra p[ana] Matyse 
Anderle a spoluradních toho času jakož Jan Paděla grunt ut 
supra zaujal a na něm hliněnice vystavěl, potom však týž 
hliněnice odevzdané sobě neměl, Václavovi Peškovi jej prodal a 
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po smrti jeho pozůstalá po něm vdova Dorotha aby jí připsán 
byl žádostivá byla. Na kterúžto její žádost tak se učinilo a 
týž grunt jí odevzdán jest za volný a svobodný. Poněvadž ale 
nadepsaný grunt na starých grunfeštách, ale zpřed na 
obecnisku, kdežto plac pro studňu, která obecní jest, skrz 
kteréžto stavení studňa ta v skázu přišla a se zabořila, 
nemohouce však tudy bez studně bejti, poněvadž v tej ulici a 
v tom místě zřídka studně jsou, pročež z společného domluvení 
Jich Opatrnost pánů nadjmenovaná vdova Dorotha Pešková na dům 
radní citirovaná jest byla a jí přednešeno, pokudž by pro 
užití jí dalších nepříležitostí a učinění placu pro túž studňu 
sama dobrovolně týž grunt přistavěti a napřed vystavené 
stavení zase za studňu na staré grunfešty přenésti chtěla, na 
čež ona dobrovolně svolila a to přední stavení docela zbořiti 
a zase na na starém místě vystaviti se svolila. Naprotiv 
kterémužto vystavení a z ohledu jejího vdovství z společného 
snešení rady, poněvadž všechno z gruntu staviti musí, 
polhocení od císařských panských i obecních povinností od 
1. Julii běžícího roku na tři letha se jí uděluje a aby jej 
tím lépejíc vystaviti mohla, z hlavní summy, 
             f 328b 
v kterej předtím připsaný byl, totiž 51 zlm, třetí díl, totiž 
17 zlm, se za zaplacené vypisuje, kteréžto 17 zlm pozůstalý 
sirotek po neb[ožtíku] Václavovi Peškovi Jan, poněvadž jemu 
ten dům náležeti měl, děditi má, ostatních pak 34 zlm držitel 
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gruntu ut supra bude povinen plati[ti] obci městské ročně při 
posudcích po 2 zlm. Připsán jest jí za volný a svobodný. 
   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. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 18. Martii za purgmistrovství p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času nemohouce gruntu ut 
supra delejíc držeti Dorotha, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Václavovi Peškovi, prodala jej z svej dobrovolnej vůle 
Martinovi Machálkovi a manželce jeho Catheřině jakožto 
společným manželům k rovnému užívání jich za hotových 5 zlr  
30 kr a contrib[uci] za rok 1718 kupec k tomu placení na sebe 
přijal. Pročež se nyní jim obúm manželům připisuje týž grunt 
za volný, placením verunkovej summy ještě 34 zlm obci městskej 
ročně při posudcích po 2 zlm. 
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Odevzdán jest jim za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin 
Svoboda a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]  a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] za rok 1717 vd[ova] Pešková platiti bude. 
 
   Letha Páně 1721 d[ne] 6. April[is] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
Martin Machálek spolu s manželkú svú Cateřinú koupený od vdovy 
Peškovej, takový profrejmarčil [z] svej dobrovolnej vůle 
Jiříkovi Pustějovskému za dům jeho ve Vinohradské ulici a 
k tomu ještě Jiřík Pustějovský jim přidal 7 zlr 15 kr, ostatně 
co na kterém gruntě peněz verunkových k splacení jest, to tak 
každý na svém, totiž Jiřík Pustějovský na tomto a Machálek na 
onom platiti povinen bude, contrib[uci] však a jiné povinnosti 
co kdo na svém předešlém zaseděl, to povinen zaplatiti jest. 
   Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
 
Přípis domu Jozefa Juřického 
 
   Letha Páně 1754 dne 7. Maii za purkmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času pozůstalá vdova po neboš[tíku] 
Jiříkovi Pustějovským jest ze  svej dobrovolnej vůle grunt ut 
supra svej ceře Anně, provdanej za Juřickovej, v otcovském 
podílu popustila a odev- 
             f 329b 
zdala vyjímajíce sobě v tom gruntě ze svojú druhú cerú Kačú, 
ovdověnú Urbánkovú, do svej smrti svobodné bydlení, však 
nicméně vdova Urbánková každoročně platu dva rýnsk[é] 30 kr 
Jozefovi Juřickovi dávati povinna jest a kdyby Susanna 
Pustějovská se pominút mněla, Kača Urbánková z domu vytahnút 
zavázána bude. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jozefovi Juřickovi 
za svým od starodávna majícím právem a s těma na něm  
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podlužnýma verunkovýma penězi 34 zlm obci městskej patřícíma 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých] contribucí, 
jakož taky vrchnostenských a městských povinností pan Henrich 
Vil[ém] Bartelsmann a pan Gottfrid Mayer. Stalo se u 
přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Juřického 
 
   Leta Páně 1779 dne 22. Februarii za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní 
Jozef Juřický s manželkú svou Annú a tu přednesl, kterak on 
ten s manželkú svou po neb[ožce] Susaně Pustějovskej zděděný 
grunt ut supra synovi svému Janovi Juřickému v summě 160 zlr 
tímto následujícím spůsobem zanechává, aby on syn jeho Jan po 
smrti otce jmenovaného Jozefa Juřického 
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bratrům svým, totiž Václavovi 33 zlr 20 kr, pak Martinovi 
podobně 33 zlr 20 kr na hotově vyplatil, svůj díl ale p[e]r  
33 zlr 20 kr na gruntě tom počtený měl, co se ale ostatních 
vybejvajících peněz p[e]r 60 zlr dotejče, takové on Jozef 
Juřický otec k svej další potřebě od syna svého vybrat mocti 
zanechává, kteréžto taky on jmenovaný syn respective 
nastávající držitel gruntu vyplatiti povinen bude. S tím tehdy 
grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovskýma penězi 
p[e]r 34 zl mor[avských] obci městskej patřícíma po 2 zl 
mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Juřickému za jeho 
vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých                                                    
vrchnostenských, městských, jakož i císařsko královských 
povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini  
S.R.S.V.a N. 
   Nota. Jak dlúho otec a matka živi budú, tak dlúho v domě 
tom své svobodné obydlí jakož i půl humna k užívání sobě 
vymiňujú. 
 
   Hypothec. Ob diesem Haus haftet 210 fr Stradt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Straßnitz den 10te Jänner [1]795. 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 60 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 16te Februarii 1798. Prat. 
   Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum folio 9 p.v. 
einverleibten Quittung sind die in die Gemeindkasse schuldige 
210 fr baar berichtiget, folglich hier gelöschet worden. 
   De sessione 13te April[is] [1]798. Prat.             f 330b 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 25 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden. 
   De sessione 31ten Martii [1]798. Prat. 
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117 Grunt Martina Kašhuby  
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 92 nadepsaný Martin Kašhuba ujal ten 
podsedek svuoj po nebožtíkovi Jiříkovi Bilinským zuostalý           
se dvěma vinohrady v Mrhoních, s jednou štěpnicí, roubanicí a 
jiným statkem, jakž týž knihy sirotčí v témž zápisu ut s[upr]a 
obšírněji ukazují, v summě 585 R. 
   Na tom jest dílu Kateřiny ženy své porazil 206 R 22 ½ gr a 
od letha [15]91 až do letha [15]94 vyplnil s Kateřinou ženou 
svou na touž summu 60 R. 
   A tak ještě za týž statek od letha [15]95 při Vánocích rok 
po roku po 20 R dopláceti zůstává 318 R 7 ½ gr. 
   Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka 
Bilínskýho, totiž Danielovi, Adamovi a Johance. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Jíra Foltýnů, Matyáš Strejčků, 
Ozvald Krejčí Jan Žamberský, Lukáš Zbašty, Tomáš Krmelínský 
S.R.S.N.           
 
   Letha [15]94 položil Martin Kašuba za gr[unt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jiříka Bělínskýho 20 R. 
   Letha 1607 skoupil od Jana Šidly, což na díl Alžběty 
manželky jeho dodati zůstávalo 39 R 3 gr 5 den za hotových  
20 R. 
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   Letha 1595 položil Kašuba za statek svůj peněz 
purgkrecht[ních] 20 R. 
   Letha [15]96 položil Martin Kašuba peněz za grunth 20 R. 
   Leta [15]97 položil Martin Kašuba peněz za grunt 20 R. 
   Leta 1598 položil Martin Kašuba za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jiříka Bělínského 20 R. Actum za předního konšela 
Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Martin Kašuba za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 20 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Martin Kašuba za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 20 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Kašuba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 20 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Martin Kašhuba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Bělínského 10 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Martin Kašhuba za statek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jiříka Bělínského 20 R. 
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   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil týž 
Martin Kašuba za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bělínského 
20 R. 
   letha 1607 za předního konšela Jiříka Prašťka položil 
Martin Kašhuba za statek zasedělých peněz za rok 1602 a 1605 i 
za rok 1607 35 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Kašhuba za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Bělínskýho 5 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Kašuba za gr[unt], kteréž přijal Adam 10 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Kašuba za gr[unt] posledních peněz, kteréž přijal Adam 
19 R 3 gr 5 ½ den. 
   A tak týž grunt zouplna a docela zaplatil. 
             f 337a 
   Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] znamená se pamět, tak jakož 
nebo[žtík] Václav Široký dostanouc nápadem ten grunth po 
manželce své, zemrouce sám také, tehdy jest podle prošacování 
Janovi Slavíkovi puštěn za summu 200 R. Závdanku k špitálu 
dáti má 10 R, placení po 3 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný.    
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Praštěk a Jan Slováček S.R.S.a N.  
   A jakož jest na tom gruntě Johance, vdově po neb[ožtíku] 
Matějovi Čejkovi, dceři nebo[žtíka] Martina Kašuby, summy 46 R  
7 gr náleželo, takové jest Janovi Slavíkovi, poněvadž vyhořel, 
za hotových 1 zlr 30 kr odprodala. A tak již jí tuto nic 
nenáleží a nač se natahovati nemá, nýbrž Jan Slavík těmto 
platiti má, totižto Martinovi Haplovi z Domanína 71 R 26 gr  
3 ½ den, Dorotě Havránkovej 71 R 26 gr 3 ½ den a poněvadž 
zběhla, to do důchodův J.H.M. náležeti bude. 
   Item předních závdankových peněz na špitál 10 R. 
   Však když tento grunt vyhořel, těm dvěma nápadníkům ut 
supra podle poručení vrchnosti nebude povinen platiti toliko 
po polovici každému 35 R 28 gr 1 ¾ den a na špitál srazíc 
třetí díl, to jest 3 R 10 gr, ještě 6 R 20 gr. 
             f 337b 
   Letha Páně 1719 d[ne] 17. Maii za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka majíce grunt ut supra v držení Martin Slavík, takový 
z svej dobrovolnej vůle pofrejmarčil Pavlovi Jamnému za grunt 
jeho na předměstí Nro 76 i s tím vším, co na něm vyplaceného 
měl a k tomu ještě Pavel Jamný Martinovi Slavíkovi přijal  
28 zlr. Pročež se nyní týž grunt ut supra připisuje a 
odevzdává Pavlovi Jamnému v summě verunkovej, jak předtím byl 
200 zlm, kterúžto summu povinen bude platiti ročně při 
posudcích nápadníkům, kteří se najdú, po 2 zlm. Odevzdán za 
vlastní. 
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   Rukojmě za opravu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner 
a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra u přítomnosti obúch stran. Contrib[uci] a jiné 
povinnosti zasezelé Pavel Jamný z předešlého gruntu svého 
platiti bude. 
 
Přípis domu Martinovi Jamnýmu 
 
   Letha Páně 1751 dne 3. Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida 
Mayera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Pavel 
Jamný, jest takový ze svej dobrej vůle jsouce starostí zešlý a 
všechen neduživý svému synovi 
             f 339a 
Martinovi Jamnýmu proti vyplacení druhých dětí, které taky 
skutečně vyplatil, ouplně postúpil a právně odevzdal. Pročeš 
nadjmenovaný grunt Martinovi Jamnýmu s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 200 zl mor[avských] za jeho vlastní a 
dědičný se zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], 
panských i městských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] 
Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jury Lipy a manželky jeho Doroty rozenej Jamnej 
 
   Leta Páně 1788 dne 7ho měsíce února jakož po smrti 
neboštíka Martina Jamného, držitele gruntu ut supra, jenž dne 
16ho Decembris 1781ho roku ab intestato zemřel, skrze 
spořádání společných po něm pozůstalých dědicův inventář 
vyhotoven býti musel, tak taky podle toho mezi společnými 
dědicami právní rozdíly následovaly, kdežto u přítomnosti 
svědkův dobře zachovalých, totiž p[ana] Pavla Paravičina a 
Jana Jamného, nejenom všechna pozůstalost vyšacována, anobrž 
taky co kde z nich na sebe přijal s pozůstalosti tej vysazeno 
se vynachá- 
             f 339b 
zí, což se stalo na zámku Strážnici dne 29ho Januarii 1788 
roku. Když tehdy dle toho inventáře a tam vyhozených právních 
podílův grunt předstojící, poněvadž po tom nebošt[íku] 
Martinovi Jamném syn pozůstalý Matěj ačkoliv let dospělých, 
přec však velmi sprostý a k ujmutí gruntu toho neschopný jest 
a jsoucí není, podle zdání a přivolení všech společných 
dědicův i matky Mariny ovdovělej Jamnej na dceru Dorotu a 
respective manžele jejího Juru Lipu za podíl dědictví připadl, 
z kterého bratrovi Matějovi Jamnému 95 zlr 48 kr, Anně 
provdatej za Pavla Malíka 35 zlr 48 kr, Magdaleně provd[ané] 
za Jana Kudlíka 16 zlr 48 kr a Apolonii provd[ané] za Martina 
Mrláka 25 zlr 48 kr, spolu pak 174 zlr 12 kr splatiti povinen 
býti má, jakož taky zavázán bude matku a respective vdovu 
Marynu v domě tom společně s Matějem Jamným synem jejím až do  
 



 

 

      187 
 
smrti její v svobodném bydlení podržeti. Kdyby ale matka 
jmenovaná přez čas zemřela a on syn její Matěj v tom domě 
přebývat délejíc chtěl, to jemu, pokudž postačitedlnej příčiny 
k splacení jeho by nebylo, popříti se uvoluje on nastávající 
gruntu držitel, proto taky z těch 95 zlr 48 kr jemu Matějovi 
povinných žádné interesse dávati nemá. Konečně když on gruntu 
             f 340a 
držitel ty na gruntě tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 
200 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na 
sebe přijímá, podle předstojícího domluvení grunt ten se jemu 
Jurovi Lipovi a manželce jeho Dorotě za vlastní, volný a 
dědičný ze vším od starodávna majícím právem od ouřadu 
gruntovního panství Strážnice tímto se pořadně připisuje a 
odevzdává. 
   Na zámku Strážnici dne a roku vejš psaného. 
   Nota. Jan Kudlík neb manželka jeho Magdalena držitelům 
gruntu toho Jurovi Lipovi a manželce jeho Dorotě na těch skrze 
ně Magdaleně Kudlíkovej splatit se majících 16 zlr 48 kr 
patnáct rýnských odpúští a toliko 1 zlr 48 kr splacení míti 
žádá, které taky skutečně přijala, a tak za držitelem gruntu 
nic víc k pohledávání nemá a míti nebude. Actum dne   
7ho Febr[arii] [1]788. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Herrschaft 
Straßnitzer Waisenamtgelder, welche hier primo loco 
versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Jännuer [1]795. Kaspar Bartelsmann, 
Grundtamt Verwh. 
   Vermäg der vom Herrschaft Straßnitzer Waisenamte 
eingebrachten und in dem Buche Quitantiarum folio 6 
einverleibten Quittung ist die obig vorgemerkte Schuld p[e]r 
Ein Hundert Gulden bezahlet, folglich hierorts gelöschet 
worden. 
   De sessione 16ten Decembris [1]797. Prat. 
   Laut Magistrats Beschluss von 24. December [1]813 Zahl 541 
haftet an diesem Hause 
             f 340b 
139 fr w.w. per Stadt Weßeller Communkasse gehörig, welchen 
hier primo loco intabuliert werden. 
   Straßnitz am 26ten December [1]813. Prat. 
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             f 346a 
118 Grunt Jana Žamberskýho 
 
   Letha 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
červenejch v listu 61 nadepsaný Jan Žamberský ujal podsedek 
svuoj s Kateřinou manželkou svou a všeliký statek po 
nebožt[íkovi] Šimkovi Bednáři Příborským pozůstalý, jakž toho 
týž zápis ut s[upr]a v sobě šířeji obsahuje a zavírá, v summě 
222 R 15 gr. 
   Na to jest do letha [15]94 za týž statek vyplnil, totiž 
27 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti 
zůstává 198 R 15 gr, a to takto: 
   Počnouc letha [15]95 při Vánocích 9 R 15 gr a potomně letha 
[15]96 při témž časi rok po roku až do vyplnění tej summy po 
20 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Martin Kovář, Toman Mazánek, Staněk 
Bednář, Ondra Slanina, Lukáš Bašták, Ozvald Krejčí a Matěj 
Kučera S.R.S.A.N. 
             f 346b 
   Letha [15]95 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz 
purgkrecht[ních] 20 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Leta [15]97 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz 
purgkrechtních 20 R. 
   Leta 1598 položil Jan Žamberský za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R. Actum za předního konšela Jana 
Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Jan Žamberský za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka 
Bendáře 20 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan 
Žamberský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Žamberský na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R.  
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil 
Jan Žamberský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka 
Bednáře 11 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jan Žamberský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka 
Bednáře 20 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan 
Žamberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře  
20 R. 
 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a 
starší prodali požár po n[ebožtíku] Janovi Žamberským i 
z zahrádkú zelnú při Hatích Tomášovi Tesaři za summu 60 R bez 
závdanku, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
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   Rukojmě Jan Uhlíř a Šimon, Tomáše Tesaře syn S.R.S.A.N. 
   Vácslav n[ebožtíka] Jana Žamberskýho předstoupiv před fojta 
a starší předměstský oznámil, že Tomášovi Tesaři to pohodlí 
činí, aby za ten podsedek do 3 leth jemu za tou příčinou, že 
jej stavěti má, neplatil. 
             f 347a 
   Jakož Tomáše Tesař dopláceti povinen byl s[irotku] 
n[ebožtíka] Jana Žamberskýho summy 60 R, takové peníze Tomášek 
Tesař tomu sirotku na podsedku Lazara Šucha odvedl, na čemž 
sirotek přestal. Stalo se u přítomnosti Pavla Macháčkového 
letha 1609.   
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož Tomášek 
Tesař byl povinen Davidovi Holomkovi Židu dluhu 25 R, takový 
peníze týž Žid obci předměstské prodal za hotových 12 R. A 
Tomášek Tesař bude povinen každého roku od letha 1612 po 5 R 
pokládati. Pod rukojemstvím svrchu psaným. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Tomášek Tesař 5 R.  
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš 
Tesař za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomášek 
Tesař za g[runt] obci předmě[stské] 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Tomáš Tesař 
položil za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš 
Tesař položil posledních peněz obci předměstské za grunt 5 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového týž p[an] 
Šimon Tesařů majíc grunth po neb[ožtíku] otci svém zouplna 
zaplacený, prodal jej Jírovi Střeleckému za summu 85 R bez 
závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové platiti počnou 
každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Bartek Fryštacký a Matěj Hospodářík S.R.S.a N. 

   Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Střelecký 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Kteréž týž p[urkmistr] Šimon Tesařů přijal. 
             f 347b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového položil Jíra 
Střelecký za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal týž Šimon Tesařů. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho ujmouce ut s[upr]a pusté a 
holé místo Pavel Slabý a takové z gruntu vystavěl, i nemajíc 
však sobě ten grunt odevzdaný rejstrami těmito, pro zešlost 
věku nemohl jej více velebiti, než prodal týž grunt Jiříkovi 
Klučkovi za prodajnú summu 75 zl mor[avských]. Závdanku mu dal 
při odevzdávce za vystavení i s těmi darovanými 5 zlr chovance 
téhož Slabého a manželky psaného Bylnický hotových 12 zl 
mor[avských] 26 gr, placením ročně nápadníkům Šimona 
Tesařového po 3 zl mor[avských] ročně. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a c[ísařských], p[anských] i 
obecních povinností S.R.S.N. Jiřík Bohunský a Václav Mlýnek 
dne a leta ut s[upra]. 
   NB. Na tom gruntě žádný potomek Slabého se víc natahovati 
nemá. 
   Letha Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Anna Klučková položila za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské 2 zlm, za ty se jí vypisují 3 zlm. 
             f 348a 
   Letha Páně 1711 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času držíce grunt ut supra 
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Jiříkovi Klučkovi, na takový 
se natahoval Jozef Hůlka jakožto nápadník neb[ožtíka] Šimona 
Tesařového, pročež nadepsaná vd[ova] z jmenovaným Jozefem 
Hůlkú na grunt, který on měl mezi po[d]sedky novými na Újezdě 
No 3 jest frejmarčila i ze vším tím, kdo co na svém gruntu 
vyplaceného měl. A tak často psaný Jozef Hůlka na ten grunt 
dosedl, kterémužto tenž grunt se připisuje v summě tejž, jak 
jej Jiřík Klučka měl, totiž 75 zlm. Však že již držitel přední 
toho gruntu Jiřík Klučka a pozůstalá po něm vd[ova] 15 zlm  
26 gr byl vyplatil, to také se Jozefovi Hůlkovi za zaplacení 
vypisuje a z ostatní summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz 
tou uherskou rebelii na ruinu vyšel a Jozef Hůlka jej zase 
vystavil, se jemu jako jiným vyhořelým třetí díl upúští, totiž 
z 59 zlm 4 gr upúští se 19 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeli- 
             f 349a 
jakých povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Jan Hlubocký 
S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra. 
   Tou ale summu ostatní, totiž 39 zlm 15 gr, bude povinen 
platiti nápadníkom neb[ožtíka] Šimona Tesařového po 2 zlm 
ročně. 
 
   Letha Páně 1718 d[ne] 12. Aug[usti] za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času Jozef Hůlka, držitel 
gruntu ut supra, předstoupíc před právo purgmistrovské na 
rathauzi dobrovolně jest vyznal, kterak týž grunt ut supra pro 
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nemožnost svú pro zaplacení dluhu z svej dobrovolnej vůle 
prodal Joannesovi Landtschařitschovi za summu hotovú osmdesáte 
osm rýnských, a sice toliko za vystavení a tu summu verunkovú, 
kterú Hůlka za zaplacenú měl. Pročež poněvadž týž prodal a kup 
dobrovolně se stal, kterémužto taky manželka Jozefa Hůlky (ač 
sice ponejprv protestirovala) však potomně dobrovolně svolila, 
pročež týž grunt se připisuje nadepsanému Joannesovi 
Landtschařitschovi za volný, placením 
             f 349a 
ostatní verunkovej summy nápadníkom Šimona Tesařového 39 zlm 
14 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl 
Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]a letha 
ut supra. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 15. April[is] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra 
Joannes Lančařitsch od Jozefa Hůlky, takový pod datum  
26. Augusti roku 1718 spolu s jinými vyhořel, potom pak on 
Joannes Lančařitsch prostředkem smrti z toho světa zešel, 
pročež nechtíce po něm pozůstalá vdova jej stavěti, 
splnomocnila jest švagra svého Carla Kayzera (jak on to 
veřejně před opatr[nými] pány vyznal), aby týž grunt prodal. 
Dle čehož splnomocněný jsouc prodal jest jej na místě tej svej 
švagrovej Jiříkovi Jakubovskému za hotových 48 zlr, okrom 
summy hlavní verunkovej 39 zlm 14 gr alb, které kupec platiti 
povinen bude ročně při posudcích ročně nápadníkom Šimona 
Tesařového po 2 zlm. Pročež připisuje [se] týž grunt 
jmenovanému Jiříkovi Jakubovskému za vlastní a volný beze 
všech reštů, poněvadž všeliké onera teprv od datum zápise na 
kupce připadnúti mají. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a Carel Kayzer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran. 
             f 349b 
Přípis Jacuba Dvořáka 
 
   Leta Páně [1]766 dne 28. Maii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní 
Jacub Dvořák za svou manželkou Annou a uctivě žádali, aby    
se ten od Jana Černého koupený dům právně připsán byl. Na 
kteroušto žádost se jemu Jacubovi Dvořákovi s těma na něm 
podlužnýma a obci mněst[ské] patřícíma verunkovýma penězi  
39 zlm 14 gr alb ročně při posucích po 2 zlm spláceti povinen 
bude, s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové za opravení gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] a mněstské p[an] Joseph Zasadil a 
p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 350a 
Přípis domu vdovy po neboštíkovi Johannesovi Pieger Agnes 
Piegrovej 
 
   Leta Páně 1772 dne 14. Maii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spolupánů radních toho času předstúpil na dům radní Jakub 
Dvořák a přednesl, kterak on s povolením manželky svej Anny 
tenž ut supra právně a purgrechtně sobě odevzdaný grunt 
nadřečenej vdově Agnes Piegrovej za summu čtyri sta rýnských 
jest odprodal. Poněvadž ale řečená kupitelkyně vdova Agnes 
Piegrová s penězi (které na capitálích uložené má) ihned 
zaopatřit se nemohla, pročež prodavač sobě právo zanechává tak 
dlúho v tomž domě bydlení míti, pokudž by všechných 400 zlr 
k rukám svým jak náleží nepřijal. Kdyby ale se přihodilo, že 
by ona vdova Piegrová nanejdýl do Nového roku 1773 peněz všech 
zaopatřiti nemohla, tehdy kup ten eo ipso změněn a jemu 
Jakubovi Dvořákovi zase za vlastní připadnúti má, závdanku 
dala 15 zlr, contribuci ale a jiné povinnosti ona vdova 
Piegrová sama platiti se uvoluje. Podle toho tehdy se 
nadřečený grund i s těma na něm vězícíma verunkový[ma] penězi 
p[e]r 39 zlm 14 gr alb obci městskej patřícíma při posucích po 
2 zlm k placení se jí vdově Piegrovej za její vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení jak císař[sko] 
král[ovských], tak vrchnost[enských] a obecních povinností 
p[an] Johann Weiner a p[an] Franc Gatty S..S.V.a N. 
   Nota. Poněvadž paní Agnes Piegrová kupní summy v termíně 
zvrchu daném neodvedla, grunt tento držiteli předešlému 
naspátky připadá. 
             f 350b 
Přípis domu p[ana] Johanesa Ježík 
 
   Leta Páně 1774 dne 27. Septembris za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Jakub 
Dvořák od manželky svej Anny grunt ut supra sobě právně 
připsaný a tím spůsobem odevzdaný, aby on dnes neb zejtra, 
kdyby se odprodal, polovic kupní ceny dětom s ní splozeným, 
totiž Janovi a Babuši, vyplatil, takový panu Johanesovi Ježík 
za summu tři sta rejnských jest dobrovolně odprodal, podle 
čehož zmíněným dítkám svým z takového kupu a respective 
prodaju jedno sto padesát rýnských připadá a oni u kupce 
k pohledávání budú míti, ostatních ale 150 zlr jemu Jakubovi 
Dvořák zaplatí. S tím tehdy grunt tento, na kterém verunkovej 
summy 39 zlm 14 gr alb k placení po 2 zlm ročně připadá, se 
jemu panu Johanesovi Ježík za jeho vlastní, volný a dědičný 
tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Franc Králík a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
 
 



 

 

      193 
 
Přípis domu Janovi Cigánkovi 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času dle testamentu 
písebného de d[at]o 6ho et publicato 11ho Julii [1]785 
předešlý držitel gruntu p[an] Jan Ježík odporučil dům tento 
svému právně přijaté- 
             f 351a 
mu vinšovanému synovi Janovi Cigánkovi jakožto universalnímu 
dědicovi statku svého s tím doložením, aby Rozáliu pozůstalú 
vdovu, kterážto až do svej smrti v tom domě spoluhospodyňú 
zřízena jest, ze vší povinnú vážností předcházel a ji jak 
dlúho živa bude společně ze sebú přebývat nechal. Podle toho 
se jemu Janovi Cigánkovi grunt tento spolu pod placení 
verunkovej summy p[e]r 39 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] 
ročně za vlastní, volný a dědičný podle řádu purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N. 
 
   Ob diesem Hause haftet 135 fr Mattonischen Waisengeldern, 
welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10te Maii [1]793. Joseph Horný. 
   Eben ob diesem Haus haftet Joseph Sonnemarkische Geldern 
764 fr 15 kr, welche hier secundo loco vogemerket worden. 
   Straßnitz den 1te Febr[uarii] [1]795. Joseph Horný. 
   Gleichfals haftet ob diesem Hause ein Johann Weinerischen 
Schuld p[e]r 72 fr 24 kr, welches hier tertio loco vorgemerket  
worden. 
   Straßnitz den 23ten Junii [1]795. Joseph Horný. 
   Hier werden den Herrschaft Straßnitzer Waisenamte schuldige 
130 zlr 46 kr 4to loco vorgemerket. 
   Straßnitz den 25te Junii [1]795. 
            f  351b 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 200 fr der Frau Elisabeth 
Posingrin gehörig, welche hier 5to loco vorgemerket worden. 
   Straßnitz den 11ten Decembris [1]795. 
   Ebens sind die 58 fr 30 kr Masenlischen Kapital hierorts 
auf den 6ten Satz vorgemerket. 
   Straßnitz am 24ten Decembris [1]799. Prat. 
   Imgleichen Aron Kleinische Schuldpr[ief] 148 fr ist hier 7o 
loco vorgemerkt. 
   Se sessione 30. Januarii 1801. Prat. 
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   Imgleichen sind dem W[aisen] Amte den Herrschaft Straßnitz 
die schuldigen 130 fr 46 fr baar bezahlt, folglich hier 
geloschet werden. 
   De sessione 11e Aug[usti] 1802. Prat. 
   Ut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 52 sind die 
dem Joseph Sonnemark schuldige 764 fr baar bezahlt, folglich 
hier gelöschet werden. 
   De sessione 6te Decembris 1802. Prat. 
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             f 356a 
119 Grunt Ozvalda Krejčího 
 
   Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
sirotčích červených v listu 41 nadepsaný Ozvald Krejčí ujal 
ten grunth v dílu Doroty ženy své, dcery ne[božtíka] Ambrože 
Nedolevka. 
   A tak žádnému nic dlužen nejni. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením 
pana ouředníka strážnického prodán jest od ouřadu města 
Strážnice ten grunth požár svrchu psaný Petrovi Bartkovému za 
summu 45 R bez závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové 
platiti budou, po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Bartek Fryštacký a Jíra Střelický S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Petr Bartků 
položil za gr[unt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Ozvalda Krejčího  
1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Petr Bartků 
položil za gr[unt] mápadníkům neb[ožtíka] Ozvalda Krejčího  
1 R. 
             f 356b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Petr Bartek prodal 
ten grunt napřed psaný Jírovi Boletskému za summu 45 R. 
Závdanku dal jemu 6 R a což Petr Bartků na tom gruntě 
vyplatil, totiž 2 R 15 gr, to jest Jírovi Boletskému pustil, 
placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Václav Slavík a Pavel 
Drahotoušský S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Boletský 
položil za gr[unt] na nápadníky Ožvolda Krejčího peněz 
zadržalých 2 R. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta po zemřetí Jíry 
Boletskýho prodán jest týž grunt Pavlovi Lipenskému za summu 
45 R bez závdanku, roční placení po 2 R. Od[evzdán] za v[olný] 
a svo[bodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti 
všelijaké panské i obecní Pavel Hanúsek a Jan Horák  
S.R.S.a N.R. 
       [Pustý] 
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   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického prodán 
jest ten podsedek budouc pustý Ondrovi Skácelovi za summu 
třiceti pět R bez závdanku, roční placení po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za gruntu opravu a povinnosti Jan Horák a Jakub 
Litopecký S.R.S.N. 
   Náleží na tom gruntě: 
   Obci městské předních peněz odoumrtí po Osvaldovi 30 R  
15 gr. 
   A Jurovi Boleckýmu 4 R 15 gr. 
             f 357a 
   Letha Páně 1683 dne 8.Martii za purgkmistra Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaném gruntě 
mnoho hospodářů zůstávalo, takového gruntu z nich žádný sobě 
registry ujistiti nedal, aby pak panské grunty nehynuly, 
prodán jest od ouřadu Jiříkovi Millerovi za summu 35 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti pan Tomáš 
Svoboda, Jakub Žáků S.R.Sp.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava 
Žarůška a spoluradních jeho jakož Jiřík Miller na tomto gruntě 
seděl, tehdy pustil jej frejmarkem Tomášovi mladšímu Očkovi 
z vším tím příslušenstvím, jak jej on Miller v užívání měl, 
kterýžto jemu Tomášovi Očkovi za 35 zlm se připisuje, placením 
ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za povinnosti všeliké panské i obecní S.R.S.N. Jan 
Vacko a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra].  
   Platiti jest k obci. 
             f 357b 
   Letha Páně 1700 dne 3. Maii za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož leta zůstávajíce Tomáš 
Očko na gruntě ut s[upra], který všechen na rujinu přišel a 
téměř do gruntu na spuštění, i nemohouc nadepsaný Očka na něm 
delej zůstávati, jej stavěti a povinnosti zbejvati, které 
všechny zasedělý jsou, jakož i contributi samej 12 zlr 39 kr 
zaseděl, pročež ten grunt pustil Janovi Dvořáčkovi v summě  
40 zlm, ty pak 12 zlr 39 kr zasedělej contri[buce] složil, 
které se jemu na summě za zaplacené vypisují, ostatních pak  
29 zlm 11 gr platiti bude k obci mětské po 2 zlm. A poněvadž 
jej z gruntu stavěti musí, tehdy opat[rní] páni pro zvelebení 
jeho lhoty obyčejné od komínovej toliko povinnosti zpřívají. 
   Rukojmí za dobré zvelebení gr[untu] p[an] Jakub Hrdlička a 
Martin Zábřezký SRSVaN. 
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             f 358a 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Dvořák majíce z gruntu 
ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 29 zlm 11 gr 
alb, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu 
uherskú rebelii na ruinu vyšel, třetí díl se jemu za vystavení 
upúští, totiž 9 zlm 23 2/3 gr alb. A nadto více pokládá při 
držaných posudcích 49 ½  kr, za kteréžto se jemu vypisují 
jsouc toho důležitá potřeba 1 zlm 15 gr. 
    Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
Přípis p[ana] Filipa Dvořáka 
 
   Leta Páně [1]765 dne 4. Martii za burgmistra p[ana] Josepha 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil hned psaný Filip 
Dvořák v domě radním a ohlásil, kterak on po svým oci dům 
zdědil a takový aby připsán byl uctivě žádal. Pročeš se jemu 
s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm 
podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 18 zlm 3 1/3 grošů alb 
obci měské ročně při posucích po 1 zlm patřící připisuje a 
odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení provinnosti 
kr[álovské], vrch[nostenské] a mněský p[an] Joseph Vychodil a 
p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 358b 
Přípis domu Jiřího Dvořáka 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Philip Dvořák 
grunt ut supra po otci svém zděděný a pořadně připsaný, takový 
grunt ab intestato odemřel. Majíce však syn jeho Jiří týž 
grunt za živobytí tohož otce svého jménem věna zadaný dle 
písebných smluv svadebních, takový jemu Jiříkovi dle dálejc 
vyhotoveného právního inventáře mezi jinú majetností 
prošacován, následovně v ceně 450 zlr vysazen, pak jemu 
Jiříkovi Dvořákovi in partem haereditatis mimo jiných gruntů 
polních proti výplatě ostatních spoludědiců zanechán byl, jakž 
obšírnějc z inventáře, od kterého výtah jemu v ruky odveden, 
se viděti může. Proč[ež] dílem dle inventáře a dílem podle 
znění smluv svadebních týž grunt se jemu Jiříkovi Dvořákovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a 
odevzdává, verunkovú summu p[e]r 18 zlm 3 1/3 gr alb povinen 
jest po 1 zl moravským ročně spláceti. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Johann Němčický S.R.S.V.a N. 
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             f 362a 
120 Grunt Jana Pohanky 
 
   Podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 
235 ten grunth byl koupil Jíra Nedolevek za sumu 150 R, kderýž 
docela a zouplna doplatil.  
   A potom po smrti jeho nadepsaný Jan Pohanka pojal sobě 
manželku téhož Jíry, po kteréž toho gruntu dostal a žádnému za 
něj nic dlužen nejni. 
   Toliko ženě jeho půjčeno peněz hotových z dílu bratra 
jejího Hanzle Krejčího 7 ½ R, o kderémž se věděti nemůže, kde 
by byl, jestliže by se pak kdy našel a po spravedlnosti by se 
ptal, má jemu týž Jan Pohanka takové peníze navrátiti. 
   Místo rukojemství podstavil podsedek svuoj.   
 
   Letha 1604 za předního konšela Pavla Macháčkového Manda, 
pozůstalá vdova po nebožtíkovi Janovi Pohankovi, prodala 
podsedek požár ut s[upr]a Jírovi Nohovi za summu 46 R. 
Závdanku jí dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmně Jan Faber, Jíra Kovář, Jíra Žiška S.R.S.A N. 
             f 362b  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Noha za grunt Mandě vejš psané 3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jíra Noha za gr[unt] Mandě ut s[upr]a 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Noha za gr[unt] Mandě ut sup[ra] 2 R.  
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jíra Noha za grunt Mandě ut sup[ra] 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra 
Noha za grunt Mandě ut s[upr]a 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Noha 
za gr[unt] Mandě vejš psané 3 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Noha 
za g[runt] Mandě Nikodemové 3 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Noha 
položil za g[runt] Mandě Nikodemové 3 R. 
 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti 
Jíry Nohy Kuna, manželka po něm zůstalá, prodala podsedek ten 
s zahrádkou zelnou pod rybníkem Petrovským Jiříkovi 
Pernikářovi za summu 120 R. Závdanku dal Jiřík 30 R, platiti 
má počna leta 1616 při posudku po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i 
obecní Jiřík Zaměstknal, Ozvald Krejčí a Šimon Tesařů z města 
SRSN. 
   Stalo se den s[vat]é Margety za fojta Valentina Krnovského. 
   Leta a za konšela svrchu psaného Jiřík Pernikář položil za 
g[runt] 3 R. Ty přijala Manda Nedolevková. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Pernikář prodal podsedek svůj, kterýž by[l] n[ebožtíka] Jíry 
Nohy, Danielovi Mazánkovi za summu 120 R. Závdanku jemu dal 
při odevzdávce 30 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Karásek a Jiřík Cimrman. 
   Leta Páně svrchu psaného Daniel Mazánků položil za gr[unt] 
3 R. 
   Ty sou vydané Mandaléně Nikodemce. 
   Leta 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Mazánků 
položil za grunt 3 R. 
   Ty sou vydané Mandě Nikodemce. 
             f 363a 
   Jakož jest Kuně, manželce n[ebožtíka] Jíry Nohy, na tomto 
gruntě náleželo 70 R, ty jest prodala obci předměstské za 
hotových 10 R 20 gr. A tak ta Kuna již tu nic více nemá. 
   Ty jim půjdou, až se Mandě Nikodemce summy 11 R vyplatí, po 
3 R. 
        Pusté 
 
    Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Daniele Mazánka prodán jest ten grunth Jírovi Studenskému bez 
závdanku za summu 117 R, platiti jej má každoročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Pohanka a Pavel Čech S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Studenský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Studenský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Studenský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Studenský 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
 
        Pustej 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jíra Studenský zemřel, pan purgkmistr a 
páni, aby ten grunth k dalšímu spuštění nepřišel a tudy 
povinnosti J.H.Mti i obecní nehynuly, prodali jsou vejš psaný 
grunth Benešovi Služickýmu za summu 70 zlm bez závdanku, 
platiti jej má počna roku 1653 při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti J.H.Mti i 
obecní Mikuláš Frýdecký a Jakub Zhýbal S.R.S.a N.R. 
 
        Pusté 
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             f 363b 
   Letha 1696 dne 27. Martii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše 
Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíce ten grunth ut supra 
od moha let pustý a jen toliko holé místo, aby užitky jak 
J.Mti cís[ařské], tak panské a obecní se nestenčovaly, nýbrž 
růstly a se rozhojňovaly, takový grunth puštěn jest Jozefovi 
Pechovi za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně k obci 
městské, pokudž by žádní nápadníci nebyli, po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení g[runtu] a zbývání povinnosti Frantz 
Čejka a Ondřej Čech S.R.S.V.N. Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1701 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] 
Jiří[ka] Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož 
Josef Pecha ten gr[unt] ut s[upr]a z holého místa vystavil a 
zvelebil a mnoho nákladu na něj naložil a provedl, pročež se 
mu dle předešlého nařízení milo[stivé] vrchnosti polovic 
summy, totiž 35 zlm, na summě hlavní za vystavení se jemu 
sráží a za zaplacené vypisuje, ost[atní] 35 zlm.  
   Actum na rathauzi m[ěsta] S[trážnice] leta a dne [ut 
supra].  
             f 364a 
   Letha Páně 1711 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jozef Pecha z gruntu 
ut supra obci strážnickej na letha spláceti 35 zlm, však že 
takový sotva jej zvelebil zas skrz tou uherskou rebelii na 
ruinu vyšel, z tej nadepsanej summy se jemu třetí díl upúští, 
totiž 11 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných 
posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisuje, 
totiž 12 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 22 zlm 10 gr bude 
povinen platiti obci městskej jak nahoře. 
 
[Přípis] Pavla Klaudy 
 
   Letha Páně 1716 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních jeho Jozef Pecha, držitel gruntu 
ut supra, učinil z svej dobrovolnej vůle frejmark na grunt ut 
supra s Pavlem Klaudú za jeho grunt v konci Rybářskej ulice za 
domem p[ana] Dašického ležící, jemužto Pavel Klauda 21 zlr 
jest přidal, kterýžto frejmark aneb handl z obojí strany 
dobrovolně 
             f 364b 
se jest stal. Pročež grunt ten ut supra se připisuje a 
odevzdává Pavlovi Klaudovi i s tím, co na něm vyplaceného 
jest, totiž 12 zlm 20 gr alb, ostatní summu bude povinen 
platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Lukáš Červinka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran.    
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Přípis domu Václavovi Ospalík 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před 
J[ejich] O[patrnosti] pány vejš jmenovaný Václav Ospalík a tu 
přednesl, kterak neb[ožtík] Pavel Klauda za živobytí svého 
grunt ut supra s Janem Kaštanem, držitelem gruntu 
purgrechtní[ho] tejto knihy No 1, z čistej vůle jest 
přefrejmačil a jak on Pavel Klauda na dům purgrechtu No 1, tak 
taky on Jan Kaštan na grunt tento purgrechtu No 120 jest 
dosedl a až do smrti svej bez přípisu užíval. Když pak on Jan 
Kaštan smrtí zešel, odporučil týž grunt svůj synovi Mikulášovi 
Kaštanovi, poněvadž ale Mikuláš Kaštan v nedospělých letech 
zemřel, tehdy grunt ten, jsa za 75 zlr prošacovaný, od práva 
purgmistrovského, též s povolením ostatních nápadníků v tej 
řečenej summě za 75 zlr zanechán byl 
             f 365a 
dceře Kateřině, provdatej za Václava Ospalíka, respective 
sestře Mikuláše Kaštana s tím doložením, aby ona neb manžel 
její Václav Ospalík těch 75 zlr po srásce svého podílu p[e]r 
15 zlr ostatně druhej svej sestře Polexině za Ignáce Megu 
provdatej podobně 15 zlr, pak Anně za Juru Vaculíka provdatej 
15 zlr, podobně Martinovi Kaštanovi na vojně pozůstávajícímu  
15 zlr a konečně Johanně, vdově po Janovi Kaštanovi 
pozůstalej, jakožto macoše vejš psaných nápadníků 15 zlr, 
všeho všudy pak ut supra 75 zlr na hotově vyplatili. Což když 
on Václav Ospalík jménem manželky svej Kateřiny vyplniti se 
zavázal a dosavade již skutečně vyplnil, následovně všechny 
nápadníky po témž Mikulášovi Kaštanovi splatil, týž grunt se 
jemu jakožto hospodářovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze 
vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. Summu 
verunkových peněz, totiž 22 zl mor[avských] 10 gr alb povinen 
jest obci městskej po 1 zl mor[avských] ročně spláceti. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských] 
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Horný a pan 
Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Tomáše Ospalíka 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a 
nezměnitedlný kup a prodej mezi Václavem Ospalíkem jakožto 
prodavačem stranú jednú, pak Tomášem Ospalíkem sy- 
             f 365b 
nem jeho jakožto kupcem stranú druhú za příčinú domu svého, a 
to na tento spůsob: 
   Za první prodává Václav Ospalík grunt svůj v Bednářskej 
ulici pod militarním Nrem 214 podle Jozefa Hrabca a Jury 
Dvořáka stojící synovi svému Tomášovi Ospalíkovi za summu 
jedno sto a čtyricet rýnských. 
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   Za druhé vymiňuje sobě prodavač v tom gruntě svobodné 
bydlení až do smrti svej i manželky Kateřiny, jakožto taky 
místo pro potřebný dobytek a schránu pro všeliké outěžky 
zemské. Tolikéž taky 
    Za třetí syn tohož Václava Ospalíka Jan Ospalík na gruntě 
tom strany obydlí a místa pro dobytek a schrány pro outěšky 
jeho zemské až do jeho i manželky smrti užíti má, však 
naprotiv tomu zavázán bude on Jan Ospalík všech, jakékoliv 
jméno majících povinností a poplatků domu toho se tejkajících, 
polovicu vybavovati a platiti, též na všechny popravy a nové 
stavjání gruntu toho polovičně náklad vésti. Kdyby ale 
   Za čtvrté buď držitel gruntu Tomáš Ospalík neb bratr jeho 
Jan na domě tom výminku mající zemřel a pozůstalá vdova jedna 
neb druhá se zase provdala, tenkráte od výminky Jana Ospalíka 
zejíti má. Následovně budoucímu hospodářovi neb jestli by 
             f 366a 
Tomáš Ospalík, nynější přijimatel gruntu, na živě byl, tehdy 
jemu ve vůli pozůstává za takovú výminku Jana Ospalíka splátku 
učiniti, kterážto splátka v 50 zlr, pravím v padesáti 
rýnských, se vysazuje a tak bude povinna vdova po Janovi za 
druhého manžele provdatá se vystěhovati, což podobným 
spůsobem, kdyby gruntu držitel Tomáš Ospalík zemřel a jiný 
hospodář na dům se dostal, vyrozuměti se má, že byť by Jan 
Ospalík živ byl a on nový gruntu držitel jej trpěti nechtěl, 
takovú výminku Janovi splatiti mocti bude, jak obmezeno  
s 50 zlr a tenkráte on Jan vytahnúti jinam by musel. Dálejíc 
   Za páté poněvadž kupec Tomáš Ospalík na vystavení jednej 
světničky při gruntě tom se vynacházející 40 zlr vynaložil, 
tehdy se jemu z tej kupní summy p[e]r 170 zlr takových 40 zlr 
poráží a ostatních 50 zlr povinen bude buď za živobytí jemu 
prodavačovi Václ[avovi] Ospalíkovi splatiti aneb po smrti jeho 
nápadníkům vydati, poněvadž mimo tej kupní ceny on Tomáš 
Ospalík v tom domě za dědictví 50 zlr přijímá, jináče by týž 
grunt za 190 zlr v kupní summě postaven býti musel. Co se 
Rozáry dcery prodavače dotýká, poněvadž v tomto gruntě žádného 
podílu nedostává, takový on prodavač časem svým v jiných 
živnostech vyna- 
             f 366b 
hraditi jí přislibuje. Ostatně 
   Za šesté kupec Tomáš Ospalík přijímá na sebe ty na gruntě 
tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 22 zl mor[avských]  
10 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně k splacení. 
   Vše věrně a bezelstně. 
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   Pro stálost toho kup a prodej tento od obojí smlúvi činící 
strany podpisem jména stvrzen a od svědkův, však jim bez újmy 
a škody, společně podepsán [a] do knih gruntovních vtažen býti 
se povoluje. 
   Dáno v Strážnici dne 8ho měsíce února 1788. 
 
  Jiří Dvořák    Václav Ospalík 
  svědek     prodavač 
 
  Augustin Tománek   Tomáš Ospalík 
  svědek     kupec 
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             f 372a 
121 Grunt Ondry Slaniny 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích 
bílejch v listu 359 ten Ondra vejš psaný koupil jest podsedek 
od Lorence, syna Tomáše Uhléře, z jednou čtvrtí vinohradu 
v Dolní hoře a z vinohradem achtelem v Štamfátě, též 
z štěpnicí, jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje a zavírá, za 
summu 596 R 25 gr 5 ½ den. 
   Na kderoužto summu i z závdankem do letha 1594 jest vyplnil 
435 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 
25 R až do vyplnění tej summy Zuzanně, sirotku nebožt[íka] 
Valenty Kováře Drahotoušskýho pokládati a dopláceti má 161 R 
25 gr 5 ½ den. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
k témuž gruntu náležitých Dobiáš Krs, Matěj Zámečník, Jan 
Pohanků a Matěj Kučera S.R.S.A.N.R.          
 
   Letha 1595 položil Ondra Slanina za statek svůj peněz 
purgkrechtních 25 R. 
   Letha [15]96 položil Ondra Slanina za statek svůj peněz 
purgkrechtních 25 R. 
   Letha 1597 Václav Kalousek z vůle a vědomí manželky své 
prodal Ondrovi Slaninovi švagru svému spravedlnosti je[mu] 
             f 372b 
po manželce jeho náležitou, jmenovitě 111 R, za sirotky, 
jmenovitě 52 R 20 gr, kterouž na gruntě jeho k vyplacení jměl. 
   A tak Slanina podsedek svůj zaplatcený má. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle 
rozdílu statku po n[ebožtíku] Ondrovi Slaninovi Dorota, vdova 
po něm zůstalá, grunt ut s[upr]a v summě 180 R ujala a na něm 
sobě dílu svého 82 R 15 gr srazila a ostatek platiti má od 
letha 1603 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Dorota 
Slaninka prodala podsedek svůj Mikulášovi Hrbkovi za summu  
180 R. Závdanku jí dal 50 R, ostatek platiti má od letha 1603 
po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Kašpar Bednář, Honz Šmalcíř, Jirgl 
Krejčí S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Hrbků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Slaniny 10 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kalouska vejminky 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby jakož na 
tomto gruntě náleželo Dorothě Slanince summy 32 R 15 gr, ty 
jest prodal Valenta Kovář manžel její z dovolením jejím 
Mikulášovi Hrbkovýmu za hotových 3 R 25 gr. 
   A tak na tom gruntě Dorotha Slaninka nic nemá. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka tento grunt na placení toliko po 5 R. 
  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Bratr Pavel 
Věrovanský, náměstek neb[ožtíka] Mikuláše Hrbkového, prodal 
podsedek požár ut s[upr]a Jiříkovi Černíkovskýmu za summu  
130 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Noha a Jíra Zaměstknal S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Černíkovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Slaniny  
2 R 15 gr. 
             f 373a  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Černíkovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Slaniny 2 R 15 gr. 
   NB. Bratr Pavel Věrovanský, náměstek n[ebožtíka] Pavla 
Hrbkového, odvedl na tomto gruntě obci předměstské za dluh 
n[ebožtíka] Pavla Hrbka, což on dlužen byl předních peněz  
26 R. Ty sobě obec z tohoto gruntu z verunkových peněz každého 
roku od letha 1610 po 5 R vyzdvihovati mají a po zaplacení 
těch 26 R zase Bratru Pavlovi peníze půjdou. Act[um] za 
předního konšela Pavla Macháčko[vého] 1609.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Černíkovský za g[runt] na obec předměstskou 2 R 15 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil 
Jiřík Černíkovský za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík 
Černíkovský za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Černíkovský za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík 
Černíkovský za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík 
Černíkovský položil za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Černíkovský položil za grunt obci předm[ěstské] 5 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík 
Černíkovský položil za grunt na obec městskou 5 R. 
 
   Letha 1621 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný 
Jiřík Černíkovský umřel a ten grunt po něm zůstalý ouřad 
předměst[ský] prodali Matějovi Kohoutovi za summu 130 R bez 
závdanku, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Klikavský a Jan Doubek S.R.S.a N. 
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   Týž svrchu psaný Matěj Kohout provedl jest to před ouřadem 
Martinem Kašubou a Simeonem Vítkovým, že jest témuž 
neboštíkovi Jiříkovi Černíkovskému před smrtí jeho půjčil 
peněz 35 R 24 gr, pročež se jemu tuto za zaplacený na summu 
svrchu psanou 130 R vypisují. 
             f 373b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Matěj Kohout prodal 
ten grunth Martinovi Opavskému za 100 R. Závdanku dal jemu 8 R  
15 gr, ostatní summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jíra Bernický, Beneš Vlach, Bartek Fryštacký, Matěj 
Kohout S.R.S.a N. 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy po smrti Martina 
Opavského prodán jest ten gr[unt] Jírovi Vojtkovému bez 
závdanku za s[umm]u 85 R, platiti jej má ročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Střelecký a Jíra Blatnicský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Vojtků prodal 
ten grunt ut s[upr]a Mikulášovi Frýdeckému za summu 85 R. 
Závdanku dal jemu 3 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Čabaňa a Adam Bohunský 
S.R.S.N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Frýdecký 
položil za gr[unt] 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Frýdecký 
položil za gr[unt] 1 R 15 gr. 
   Zůstávají při právě a přijal je Jiřík Praštěk, následující 
purgkmistr. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Frýdecký 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Mikuláš 
Frýdecký za gr[unt] svů[j] ročních peněz 1639 a 1640 3 R. 
   Zůstávají při právě. 
             f 374 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Frýdecký 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz za rokh 1641 a 1642 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho 
Mikuláš Frýdecký prodal svůj grunt Havlovi Navrátilovi za 
s[umm]u 85 zlm bez závdanku, placení ročně po 3 zlm. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
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   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné všelijaké 
povinnosti J.H.Mti i obecní Matěj Petrjal a Václav Kožený 
S.R.S.a N. 
   Za to pamět se činí, co jest Mikuláš Frýdecký na tom gruntě 
vyplatil, to jest zeti svému Havlovi Navrátilovi pustil a 
ostatek bude povinen dopláceti. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho jakož Mikuláš Frýdecký nahoře psaný zeti svému Havlovi 
Navrátilovi podsedek svůj byl odvedl, nemohouce [se] spolu 
srovnávati, zase se tenž Frýdecký zeti svému spáčil a toho 
gruntu se ujal. Jemuž za volný a svobodný odveden. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti všeliké 
vrchnosti i obci Thomáš Očko a Ondra Hrubý S.R.S.a N.R. 
             f 374b 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] tak jakož tento podsedek za 
živobytí nebo[žtíka] Mikuláše Frýdeckého vyhořel, který až 
dodnes vdova po něm zůstalá jménem Eva drží, na němž se také 
jako jiným vyhořelým polovici upouští, totiž 36 R 22 ½ gr. 
 
   Letha 1660 dne 15. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho po smrti Mikuláše Frýdeckého Blažej Čabaňa 
pojmouc sobě Evu pozůstalou vdovu za manželku ten grunth v tej 
summě, jakž jej neb[ožtík] předek jeho byl ujal, totiž  
v s[ummě] 85 R. Místo závdanku poráží sobě, co tak neb[ožtík] 
předek jeho na grunthu ut supra vyplatil a na vyhoření 
puštěného měl summy 49 R 7 ½ gr, které tak jemu manželka jeho 
smlouvami svadebními zadala, ostatek summy platiti má 
každoročně 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, Jan Velický kolář SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1673 dne 24. Aprilis za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních Eva, pozůstalá vdova po 
neboštíkovi Blažejovi Čabaňovi, nemohouce pro sešlost věku 
svého všelijakých povinností panských zapravovati, svrchu 
psaný grunt prodala jest Janovi Vackovi za summu 85 zlm. 
Závdanku položil při odevzdávce 4 zlm, placením ročně při 
posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravení gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Lorenc Zajíček a Martin Kořínek SRSpaN. 
             f 375a 
   Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Jiřík Jakubovský (který sobě Kateřinu, pozůstalou  
vd[ovu] po svrchu psaném neb[ožtíku Janovi Vackovi, držiteli 
gru[ntu] ut supra, za manželku pojal) položil za tenž gr[unt] 
k obci městské 2 zlr 20 kr. Za které jsouce toho velmi pilná 
potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři, co on obci 
 



 

 

      208 
 
stráž[nické] na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se 
jemu 3 zlm. 
   Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého 
za příjem. 
 
   Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času jsouce z gruntu ut supra 
ještě obci městské strážnickej na letha spláceti 82 zlm, 
z takového gruntu spláceti se zaujal jako i v prvním zápisi 
Jiřík Jakubovský jakožto až posavad držitel gruntu ut supra. 
Pročež se jemu s tej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz 
tou uherskou rebelii na ruinu vyšel, 
             f 375b 
třetí díl jako jiným vyhořelým upúští, totiž 27 zlm 10 gr. A 
k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a 
tak se jemu za zaplacené vypisuje 28 zlm 10 gr, na ostatní 
summu majíce praetensi na gruntě No 1 67 zlm 14 gr 5 den po 
neb[ožtíku] otci svém Martinovi Jakubovském, z takovej svej 
praetensi z toho tam gruntu na zaplacení tej ostatní summy na 
tomto gruntě, totiž 54 zlm 20 gr, jest převedl zas 54 zlm  
20 gr. A tak držitel gruntu tohoto nadepsaný Jiřík Jakubovský 
bude míti grunt tento docela zaplacený a žádný více na gruntu 
tomto co praetendirovati míti nebude. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
             f 376a 
   Letha Páně 1713 dne 25. Augusti za purgmistra pana Philipha 
Černého a spoluradních jeho zemrouce Kateřina Vacková, 
provdalá za Jiříka Jakubovského, před smrtí svou o majetnosti 
a statečku svém kšaft jest učinila a jsouce mocná plnomocnice 
gruntu ut supra, tenž svému vlastnímu synovi Janovi Vackovi 
poručila i s tím vším, což na něm jeho neb[ožtík] otec Jan 
Vacko neb ona sama vyplatila, totiž 3 zlm, a co za vystavení 
v roku 1711 třetího dílu se mu srazilo 27 zlm 10 gr, ostatní 
54 zlm 20 gr alb, které Jiřík Jakubovský očím jeho ze svej 
praetensi na gruntě Nro 1 mající skrz převod vyplatil, od něho 
za 3 vědra vína skúpil a tak grunt ut supra docela a zouplna 
zaplacený dostal. Kterýžto se jemu pro pořádek městský 
připisuje a odevzdává za volný a svobodný, též docela a 
zouplna zaplacený v summě 85 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Hůlka a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Solutum. 
             f 376b 
   Letha Páně 1744 dne 21. Aprilis za purgkmistra toho času 
opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času Martin 
Lipa opatrnému ouřadu purgkmistrovskému písebnej contract a 
podepsanej od nebo[žtíka] velebného pana Pavla Ant[onína] 
Kořenka, faráře zdejšího, jest předložil, kterak on od 
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nebo[žtíka] Jakubovských sirotkův tento grund ut supra za 
jedno sto dvacet rýnských jest koupil a taky na jednoho 
každého přicházející podíl po 30 zlr jest zaplatil, totiž 
Pavlovi 30 zlr, Tomášovi 30 zlr, Alžbětě majíce on na víno 
podíl takovej se jemu sráží, poněvadž ona jemu měla dodávat 
těch 30 zlr praelon actationem zaplaceno 30 zlr a sobě svůj 
díl poráží 30 zlr, činí 120 zlr. Pročež se jemu taky a jeho 
manželce Kateřině za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Za rukojníky spravování toho domu a vyplacení všelijakých 
dáněk dožádal pana Šebestiana Mlejnka a pana Henricha 
Bartlsmana radních. Stalo se s vůlí a consensem uroz[eného] 
pana hejtmana. 
             f 377a 
   Leta Páně 1745 dne 12. Augusti za purgmistrovství pana 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času držitelka gruntu ut 
supra Apolena Vacková poněvadž pro zrůstlé dluhy, které vícej 
zaplatiti naděje nebylo, grundt ten delej držeti nemohla, 
nýbrž takový do prodaju pustiti jest musela. Pročež takový 
grundt švagr její Jiří Hrabec koupil ze vším příslušenstvím, 
tak jak ona to vd[ova] Apolena Vacková jest měla a užívala, za 
summu hotovú sedemdesát rýnských, však s tou vejminkou, že 
kupec Jiří Hrabec prodavatelkyni Vackovej světničku vystaviti 
a ji do smrti (leč by se provdala, neb tu by se vejminka 
cassirovala a neplatná byla) v domě trpěti povinen býti má. 
Podle čehož taky grundt ten se jemu Jiříkovi Hrabcovi za 
vlastní, volný a docela zaplacený připisuje a odevzdává. 
   Rukoumě za opravu gruntu toho a placení povinností jak 
panských, král[ovských] a obec[ních] p[an] Eliáš Grögr a p[an] 
Joseph Heisik S.R.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
             f 377b 
    Notandum při tomto zápisu se činí, že jakož neb[ožtík] Jan 
Vacek, držitel gruntu ut supra, sousedovi  svému Janovi 
Hlubockému dle dobrovolného domluvení nejaký kus humna ale na 
jednu sahu pro rozšíření dvoru Jana Hlubockého dobrovolně 
popustil a na soumezí svém studňu na společné outraty 
vystavěti jest povolil, ano i vystavená jest. Pročež i nynější 
držitel gruntu takovú společnost svému sousedu Jozefovi 
Továrkovi popřívati chce, však s tím předchováním, že kdyby on 
Hrabec držitel gruntu své soumezí hraditi chtěl, v tom od 
žádného aby zdržován nebyl, a sice jak soumezí ide až do půl 
studně. 
             f 378a 
   Letha Páně 1748 dne 8. Novem[bris] za purgkmistra p[ana] 
Jana Weinera a spoluradních toho času majíce Martin Lipa dům 
ut supra, jest takový Janovi Černýmu ode všech dluhův 
osvobozený i od contribuci až do dnešního dne vyplacený za 
summu dvě sta padnáste rejnsk[ých] hotových peněz prodal a 
sobě až do s[vaté]ho Jana budoucího roku bydlení v domě vyňal. 
Pročeš se jemu Janovi Černýmu menovitý dům za jeho volný a 
v ničem nezávadný zde připisuje a odevzdává. 
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   Rukojníci opravy jsou p[an] Joseph Haisig a p[an] Joseph 
Fojt. 
 
Přípis domu Jozefa Hrabca 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Martii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Hrabec grunt ut 
supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle 
synovi svému Jozefovi odstúpil, vymínil ale sobě svobodný 
bydlení i manželce svej až do smrti. Pročež se tenž grunt 
Jozefovi Hrabcovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
             f 378b 
a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Johan Karásek a 
p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne 
a roku ut supra. 
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             f 382a 
122 Grunt Lukáše Baštáka 
 
   Letha Páně 1590 nadepsaný Lukáš přijal ten grunth podle 
kšaftu mateři své na díl svuoj. 
   Za kderýž žádnému nic dlužen nejni a má jej zouplna a 
docela zaplacenej. 
       [Pustý] 
 
   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 Václavovi 
Medlovi za s[umm]u 100 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jíra Skočdopole, Václav Navrátil, Martin 
Zlošků S.R.S.a N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Václ[av] Medla 
položil za gr[unt] k obci městské 2 R. 
   Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Václ[av] Medlů 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Václav Medlo odvedl 
za sebe 2 vědra vína a za Boleckého, po kterémž manželku vzal, 
5 věder, jakž v knize tej, v níž rešty za téhož purg[mistra] 
ut s[upra] zepsány a na ně víno takové přijímáno bylo, 
k spatření jest, mimo porážku obojích reštův předáno 6 zlm  
8 gr 4 den. Poněvadž k obci platí z gruntu, takové peníze se 
vypsaly na gruntě, totiž 6 zlm 8 gr 4 den. 
             f 382b 
   Letha Páně 1683 dne 25. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzeka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka 
Bartoně Černýho, který ku vdově Barboře po neb[ožtíku] 
Václavovi Medlovi se přiženil, táž nadepsaná vdova nemohouce 
pro zešlost věku svého všelikých povinností J.C.M., panských i 
obecních zapravovati, nadepsaný grunt jest pustila Janovi 
Bobrovskýmu v s[umm]ě 100 zlm. Závdanku dal při odevzdávce 
p[er] 4 zlm, ostatek summy platiti má nápadníkům ročně při 
posudcích po 4 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Sasín, Matouš Surý SRSpaN. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Předních peněz k obci městské 90 zlm 6 gr 3 den. 
   Vdově Medlovej 5 zlm 23 gr 4 den. 
   Janovi Bobrovskýmu 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1711 dne 11. Septemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho držíce grunt ut supra Anna, 
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi, dcera po 
Bartoňovi Černém jinak Medlovi, a nemohouce jej dálej držeti, 
aniž s něho povinnosti zbejvati, nýbrž nadělajíce ze svým 
neb[ožtíkem] manželem na něm contribučních reštů, 
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             f 383a 
které okolo 20 zlr se vstahují, takový pustila jest Carlovi 
Hoffmanovi za summu hotovú i s tím, co na něm vyplaceného 
erbovala po otci svém Medlovi, totiž 5 zlm 23 gr 4 den, totiž 
za 14 zlr. Pročež týž grunt se jemu Carlovi Hoffmanovi 
připisuje a odevzdává za volný a svobodný v summě tej, jakž 
jej předkové drželi, totiž 100 zlm, kteroužto summu po sražení 
těch 5 zlm bude povinen platiti při každých posudcích po 4 zlm 
nápadníkom. 
   Rukojmě za zbývání všelijakých povinností a opravu gruntu 
p[an] Antonín Duray a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo 
se u přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra. 
   Nápadníci jsou: 
   Obec městská 90 zlm 6 gr 3 den. 
   Jana Bobrovského erbové 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1713 dne 31. Martii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času zaujmúce se gruntu ut supra 
Carel Hoffman, na takovém pro všelikú svou 
             f 383b 
nemožnost a nešťasné příhody, které jej v časech těch potkaly, 
nemohouce zvelebovati a jej delejíc držeti, takový prodal 
Pavlovi Najmanovi za hotových šestnácte rýnských, které  se na 
dluhy učiněné od Carla Hoffmana obrátily. Přočež se grunt týž 
připisuje nadepsanému Pavlovi Najmanovi v summě tej, jak prve 
byl, totiž okrom 5 zlm, které podobně jak předek jeho za 
zaplacené kupuje, v 94 zlm 6 gr 3 den. A aby jej tím lépejíc 
vystavěti mohl, s tej summy za vystavení třetí díl se upúští, 
totiž 31 zlm 12 gr 3 den, ostatní summu bude povinen platiti, 
totiž 62 zlm 24 gr 2 den, nápadníkom ročně po 4 zlm. Odevzdává 
se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pfilip 
Černý a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. 
   Nápadníci jsou: 
   Oběc městská 60 zlm 4 gr 2 den. 
   Jana Bobrovského erbové 2 zlm 20 gr. 
             f 384a 
   Letha Páně 1717 dne 3. Febr[aurii] za purgmistra pana 
Matyse Anderl a spoluradních jeho držitel gruntu ut supra 
Pavel Najman nechtíce jej delejíc držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Janovi Hlubockému mladému i s tím, co 
na něm za zaplaceného měl, za hotových šedesáte sedm rýnských. 
Kteréžto peníze poněvadž náležitě Pavel Najman k rukám svým 
přijal, týž grunt se nadjmenovanému Janovi Hlubockému 
připisuje a odevzdává za volný a svobodný, s placením ostatní 
summy verunkovej 62 zlm 24 gr 2 den alb nápadníkom ut supra 
ročně po 4 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Ventzl Korotin slíbili R.S.V.a N. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
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   Pamět se činí, že contrib[uci] za rok 1715 a 1716, která až 
posavad repartirovaná není, Pavel Najman platiti povinen bude 
a Jan Hlubocký teprv od 1. Janu[arii] 1717 z něho povinnosti 
přicházející platiti počne. 
 
   Leta Páně 1740 dne 30. Martii za purgmistra p[ana] Joannes 
Richtra a spoluradních toho času držitelkyň gruntu ut supra 
Cateřina, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Hlubockém 
z manželstva 1ho, nyní ale pozůst[alá] Sýkorová z manželstva 
posledního, tenž grund nemajíce sobě připsaný odemřela, 
             f 384b 
a tak týž grund na po ní pozůstalé sirotky Terezu, Rozáru, 
Annu a Apolenu nápadním právem napadl. Poněvadž pak ale ti 
přední 3 sirotci grunt ten opravovati ještě dosti schopné 
nebyli, aby tehdy na ruinu nevyšel, Jozef Továrek, manžel 
nejstarší dcery Apoleny, se gruntu toho zaujal a druhým 
sirotkom podíl s něho jim patřící, totiž Anně 27 zlr 30 kr, 
Rozáře 27 zlr 30 kr (okrom Terezy, kterej dosavate 27 zlr  
30 kr dlužen je na díl její) náležitě splatil. Pročež ten 
grundt se jemu Jozefovi Továrkovi nyní za vlastní a dědičný 
připisuje a odevzdává, s placením verunkovej summy, totiž obci 
městskej 60 zlm 4 gr 2 den, erbom Jana Bobrovského 2 zlm  
20 gr, kterú platiti má ročně po 4 zlm zlatých. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] 
Eliáš Gröger a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se dne a 
leta ut supra. 
   Leta Páně 1745 dne 12. Aug[usti] za 
             f 385a 
purgmistra p[ana] Eliáše Grögra proukázal Jozef Továrek 
quitantzi, že nadepsaný nápad Tereziji Hlubockej, nyní 
provdalej za France Horného, náležitě a zouplna zaplatil, a 
sice p[e]r sedm a dvaceti rý[nských] 30 kr. Pročež ani 
Theresia Horná, ani dědici její na Jozefovi Továrkovi neb 
dědicoch jeho co více pohledávati práva nemá a nemůže. 
 
Přípis domu Frantze Králíka 
 
   Letha Páně [1]767 dne 4. Martii za purgmistra pana 
Christofora Mihače a spoluradních toho času Apolena rozená 
Hlubocká, provdaná za neb[ožtíka] Josepha Továrka, po smrti 
teď řečeného manžela svého zůstala ovdovjelá spolu i z jedním 
synem Václavem Továrkem a jednou cerou Johanou zdědili dům ut 
supra po svém menovaném respective manželovi a otci Josephovi 
Továrkovi. Poněvadž ale prostředkem času táž matka Apolena se 
provdala 
             f 385b 
za Frantze Králíka, z dobrovolného s nadřečenýma svýma dítkami 
domluvení a povolení z lásky manželské takový dům jemu manželi 
svému Frantzovi Králíkovi vjenem zadala, s tím vymíněním, aby 
on Frantz Králík nadjmenovaným dítkám jejím po neboštíkovi 
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Jozefovi Továrkovi 76 zlr, id est sedumdesát šest rýns[kých], 
vyplatiti povinen byl. Na čemš poněvač dědici Ventzl a Johana 
při tomto zápisi přítomni jsouce dobrovolně zvolili a on 
Frantz Králík takové 76 zlr, totiš Václavovi 38 zlr a Johaně 
při 38 zlr čase, jak by mu Pán Bůh co nejspíše pomohel a on 
k penězům přijíti mohel, zaplatiti se zavázal. Pročeš podle 
toho se jemu ten dům za vlastní a dědičný s placením však 
verunkových peněz na tom domě 60 zlm 4 gr 2 den ročně při 
posudcích p[e]r 4 zlm obci městské strážnické. 
             f 386a 
   Svjetkové toho za placení král[ovsko] cís[ařských], 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johann Duray a 
pan Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra u 
přítomnosti všech stran. 
   Dnes nížej psaného dne a roku za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
p[an] Frantz Králík a ohlásil, kterak on svému pastorkovi 
p[anu] Václavovi Továrkovi těch na domě k pohledávání majících 
třiceti osum rýnských náležitě zaplatil. Pročeš on Václav 
Továrek na svým oci nic víc k pohledávání nemá. 
   Stalo se v domě radním u přítomnosti obouch stran dne  
8. Julii [1]771. 
 
   Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před 
J[ejich] O[patrnosti] pány p[an] František Králík s pastorkyní 
svou Johannú, pozůstalú dcerú po neb[ožtíku] Jozefovi 
Továrkovi, provdatú za Matúše Rozmarinka, a tu jí v oči 
přednesl, kterak on František Králík jí Johanně rozenej 
Továrkovej podobným spůsobem jako bratru jejímu Václ[avovi] 
těch splatiti povinných třiceti osum rýnských 
             f 386b 
říšských v ruky odevzdal a připočítal, nsledovně nic více 
dlužen není. Což když taky Johanna, pastorkyň tohož p[ana] 
Františka Králík oustně přiznala a dosvědčila, takových 38 zlr 
za zaplacené tímto se vypisujú a pro pamět znamenají, kdežto 
následuje, že již z dědiců Továrkovských na něm Františkovi 
Králíkovi strany tohož domu nic to nejmenšího více 
k pohledávání nemají, aniž míti nesmějí. 
   Actum u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
 
[Poznámka tužkou:] 
1789 No 216 vedle Josefa Hrabce a Kašp[ara] Klaudy 
Václ[av] Továrek, dědil po Frant[tiškovi] Králík[ovi] 
pak Fr[antišek] Továrek 
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             f 391a 
123 Grunt Pavla Tichýho 
 
   Ten grunth nadepsaný Pavel Tichý dostal po Anně ženě své, 
kderouž prve měl Daniel Plesníků, a tejž Anně maje jej 
zaplacenej kšaftem poručil letha 1587. 
   A tak ten Pavel má ten grunth docela a zouplna zaplacený a 
žádnému nezávadný.             
 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Pavel 
Tichý prodal podsedek svůj Janovi Vnučkovi za summu 200 R. 
Závdanku jemu dal 30 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Macháčků, Kašpar Bednář, Mikuláš Hrbků 
S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Vnuček 
za grunt Pavlovi Tichýmu 10 R. 
  
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Vnuček prodal 
grunt ut s[upr]a Jakubovi Měchurovi za summu 210 R. Závdanku 
jemu dal 40 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Kašpar Bednář, Daniel Mazánků, Jan Pernikář, Řehoř 
Všetečka, Lorenc Zámečník, Jakub Kolář S.R.S.A N. 
   Jakož jest náleželo na tomto gruntě na posledních penězích 
Janovi Vnučkovi peněz vydělaných 10 R, ty jest Pavlovi Tichýmu 
pustil. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub 
Měchura Pavlovi Tichýmu za g[runt] 10 R. 
             f 391b  
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jakub Měchura za gr[unt] Pavlovi Tichýmu 10 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Měchura za gr[unt] Pavlovi Tichýmu 8 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jakub Měchura za g[runt] Pavlovi Tichýmu 10 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub 
Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub 
Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jakub 
Měchura položil za g[runt] Pavlovi Tichému 10 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Měchura položil za grunt peněz ročních 10 R. 
   Ty sou za ouřadem zanechány do statku Pavla Macháčkového. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub 
Měchura položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla 
Macháčkového 10 R. 
   Ty přijala Anna, manželka po něm zůstalá. 
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   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Měchura 
položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Macháčkového  
10 R. 
   Ty jsou vydané Anně, sirotku po n[ebožtíku] zůstalému. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1716 dne 21. Martii za purgmistrovství pana 
Philipa Černého a spoluradních toho času pozůstavše grunt 
svrchu psaný již mnohý letha pustý, téhož se ohlásíce 
z náležitou uctivostí před ouřadem Matěj Vávra, že by takové 
místo zaujal, vystavil a všechny povinnosti jak pan- 
             f 392a 
ké, císařské i městské zbejvati chtěl, tehdy jsou J[eji]ch 
Opatrnosti páni z ohledu, aby město k zvelebování přišlo a jak 
císař[ské], tak panské povinnosti se zvelebovati a 
rozmnožovati mohly, jemu naddotčenému Matějovi Vávrovi takový 
grunt vystaviti dovolili. Prodčež tenž grunt se jemu 
v prodajnej summě ut supra 200 zlm za volný a svobodný se 
připisuje a odevzdává, s polhocením tak, jak jinším se 
poudělilo, vedle privilegium městských do šesti leth, za 
vystavení téhož gruntu a aby tím lépeji povinnosti všelijaké 
zbejvati mohl, 3tí díl z předešlé summy se jemu passiruje, 
totiž 66 zlm 20 gr, ostatní pak summu, totiž 133 zlm 10 gr, 
bude povinen obci strážnitskej každoročně při posudcích po  
4 zlm vskládati. 
   Rukojmě za opravení gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a 
letha svrchu psaného R.V.Z.M. 
 
   Leta Páně 1731 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut 
supra vdova Špringrová od Matěje Vávry a pobudouc na něm 
nekolik let 
             f 392b 
aniž sobě jej připsati dadouce, prodala jej zasej z svej 
dobrovolnej vůle Philipovi Srnskému za hotových 29 zlr 30 kr. 
Kterýžto dům od Philip Srnský koupil pro svou ceru Annu, 
manželku Jozefa Vávry, a pro dítky její, zeti svému Jozefovi 
Vávrovi jejž nikterakž nezadávajíce, toliko aby on do smrti 
manželky svej jmenovaný Anny, cery Philipa Srnského, na něm 
bydlel, hospodařil, opravoval a povinnosti splácel, po smrti 
pak jmenovanej Anny aby na její dítky připadl a kdyby žádných 
nebylo neb pomřeli, tehdy aby prodán byl a peníze na chrám 
Páně obráceny. Kdyby ale tenž Jozef Vávra povinnosti z něho 
zbývat nechtěl a jen za 2 roky reštu zrůsti nechal, má ihned 
zase pod užívání a řízení Philipa Srnského připadnúti, 
poněvadž taky toho domu vždy panování vlastní jemu Philipovi 
Srnskému náležeti má. Podle toho připisuje se tenž dům 
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jmenovanému Philipovi Srnskému za vlastní v summě peněz 
verunkových 133 zlm 10 kr alb, 
             f 393a 
placením ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín 
Duray a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. u přítomnosti obúch 
stran. 
 
[Poznámka tužkou:] 
1789 Jos[ef] Klauda 
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             f 397a 
124 Grunt Pavla Hrbka 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých červenejch 
sirotčích v listu 11 ujal ten grunth s loučkou a jednou čtvrtí 
achtele vinohradu v hoře Fryzáku v summě 234 R. 
   Na to vyplnil s poraženým dílem ženy svej do letha 
[15]94 147 R a zadržel tétož letha 10 R. A tak zůstává mimo ty 
zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 R 
platiti summy 77 R. 
   Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Koželuha. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských 
Daniel Zezhulů, Daniel Mazánků, Kašpar Bednář a Pavel Tichý 
S.R.S.N.   
 
   Letha [15]94 položil Pavel vejš psaných zadrželejch peněz 
10 R. 
   Více položil za rok [15]95, což od spravování novejch 
rejster dáno 1 R 2 gr 1 den. 
   Letha 1595 položil Pavel Hrbků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Letha [15]96 položil Pavel Hrbků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Leta [15]97 položil Pavel Hrbků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Leta 1598 položil  Pavel Hrbků za grunt svůj peněz ročních 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Koželuha 10 R. 
   Jakož náleželo z gruntu tohoto s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Koželuha vyplniti od letha [15]99 summy 36 R, takové peníze 
Pavel ut s[upr]a od Pavla a Davida, strejců sirotka 
nadepsaného, skoupil, jakž zápis při statku n[ebožtíka] Jana 
Koželuha ukazuje. Stalo se za předního konšela Petra 
Kostického [15]99. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Pavel 
Hrbků prodal podsedek svůj u starej brány Mikulášovi Hrbkovi 
bratru svýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek 
platiti má při každých Vánocích od leta [15]99 po 10 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Pavel Hajný, Jiřík Zelenka S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Mikuláš Hrbků za grunt svůj Pavlovi Hrbkový[mu] 10 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Pavel Hrbků 
prodal na tomto gruntě obci předměstské 70 R za hotových 40 R, 
placením od letha 1600 po 10 R. 
   Pod týmž rukojemstvím ut s[upr]a. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Hrbků obci předměstské 5 R. 
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   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
Mikuláš Hrbků prodal podsedek svůj Dorotě Slanince za summu 
100 R. Závdanku jemu dala 35 R a zase týž podsedek prodala 
Lorencovi Zámečníkovi za touž summu 100 R. Závdanku jí dal  
22 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Vnuček, Jakub Kolář, Řehoř Všetečka S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Lorenc 
Zámečník za grunt obci předměstské 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Lorenc Zámečník za g[runt] obci předměstské 5 R. 
             f 398a 
   A jakož náleželo na tomto podsedku Dorotě Slanince 12 R, 
takové peníze Valenta Kovář muž její prodal Lorencovi 
Zámečníkovi za hotových peněz 3 R. A tak Dorotha Slaninka na 
tom podsedku nic nemá. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Wünderlich, náměstek Lorence Zámečníka, prodal podsedek požár 
Janovi Janákovi za summu 60 R. Závdanku dal Danielovi 
Wünderlichovi 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po  
5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Měchura a Michal Modřenský S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Janák za 
grunt obci předměstské 3 R.               
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Janáků za grunt obci předměstské 5 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Janáků za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Jan Janáků za grunt obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janáků 
barveník prodal podsedek ut s[upr]a Samuelovi Praštkovému za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 20 R, platiti má od letha 1612 
po 5 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Martin Kašuba a Jan Doubek S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel 
Praštků za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Samuel Praštků 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Stehlíkovi Pražskýmu za 
summu 70 R. Závdanku [dal] jemu 25 R, platiti má od letha 1613 
po 5 R. Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Matěj 
Večeřa, Vaněk Slanička S.R.S.N. 
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   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Jan Stehlík 
prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Jidáškovi za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 20 R a což Jan Stehlík zaplatil posledních 
peněz 5 R, ty jest Pavlovi Jidáškovi pustil, ostatek platiti 
má od letha 1613 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Chládek a Pavel Mareš S.R.S.N. 
             f 398b 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Jidášek za gr[unt] obci předměstské 5 R.  
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel 
Jidášek za g[runt] obci předměstské 5 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel 
Jidášek položil za gru[nt] obci předměstské 5 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel 
Jidášek položil za grunt obci předměstské za rok 1616 4 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1717 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíce ten gr[unt] ut 
supra již na sto leth pustý a jen toliko holé místo, takové 
puštěno jest od ouřadu purgmistrovského a prodáno Pavlovi 
Neumonovi za summu prodajnú 70 zlm bez závdanku, placením 
ročně po vyjití polhocení k obci městské po 2 zlm. Odevzdán 
jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení gruntu a placení p[an] Vencl Korotin a 
p[an] Jo[an]es Bíteský S.R.S.a N. 
   Pamět. Tak jakož soused tohoto místa pustého a předek 
p[ana] Andrise Weinera, držitele gruntu Nro 125, n[ebožtík] 
Jakub Ondrúšek díl chlévu do gruntu nynějšího držitele Pavla 
Neumona ex supposito, že by to místo až po ten járek, kady 
voda do tej uličky teče, patřiti mělo, jest zastavil. 
Zaujmouce pak nyní 
                   f 399a 
to místo pusté nadepsaný Pavel Neumon, tehdy to místo, tak 
také kde ty chlévy zastavené byly, sobě codirované míti žádal. 
Že pak ale ta věc nadepsanému p[anu] Weinerovi velmi obtížná 
by byla, pročež raději z nadepsaným Pavlem Neumonem přátelsky 
se porovnal o to místo a jej od něho za hotových 13 zlr 
skoupil a zaplatil. A tak se tento zápis na budúcí památku 
činí a netoliko mezi nimi, ale na budúcí čase to stálé býti 
má. Stalo se dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 12. Oktobris za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času vystavíce Pavel Najman 
grunt ut supra, takový pro důležité své potřeby prodal 
Jakubovi Opálkovi, tak jak on jej sám v okršku jeho v užívání 
měl, s tím právem za hotových třiceti tři rýnské, kteréžto 
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peníze toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten jak jej 
sám měl v 70 zlm. Pročež se nyní odevzdává týž grunt Jakubovi 
Opálkovi s placením  tej verunkovej summy každoročně při 
posudcích obci městskej po 2 zlm za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Václav Netolička S.R.S.V.a N. u přítomnosti 
obúch stran. 
 
   Letha Páně 1745 dne 2. Decembr[is] za purgmistra p[ana] 
Eliáše Gregra a spoluradních toho času po smrti Václava 
Kratochvíle 
             f 399b 
kterýžto dům ten od Jakuba Opálky za 50 zlr ukoupený byl měl a 
připsati sobě jej nedal, a ten po smrti jeho dědicům aneb 
dítkám jeho připadl. Po učiněné však mezi těmiž erbami domluvy 
tenž dům Jozef Kratochvíla za 30 zlr (mezi kterými též jeho 
díl jest) ujal, kteréžto peníze toliko za vystavení se 
počítají, jemu ale tenž grunt v 70 zlm, jak prve byl, se 
počítá. Pročež taky nyní se jemu Jozefovi Kratochvílovi 
s placením tej verunkovej summy každoročně při posudcích obci 
městské po 2 zlm za vlastní připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a právní povinnosti splacení p[an] 
Jozef Heisik a p[an] Jozef Fojt S.R.S.V.a N. u přítomnosti 
spoluerbův. 
 
Přípis domu Jana Březiny 
 
   Letha Páně 1752 dne 6. Decembr[is] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartlesmana a spoluradních toho času zdědíce 
Matúš Kratochvíla grunt ut supra po svým otci Václavovi 
Kratochvílovi, jest takový z dobrej svej vůli Janovi Březinovi 
za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt z vším na něm od starodávna majícím právem a s těma na 
něm podlužnýma 40 zlr verunkových peněz, kteréžto při 
podsudcích po 2 zlm skládati se mají, Janovi Březinovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný 
             f 400a 
zde připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu  a splacení povinností p[an] Jozef 
Vychodil a p[an] Matěj Paška. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Továrka 
 
   Leta Páně 1788 dne 17ho měsíce ledna pozůstanúce po 
neb[ožtíku] Janovi Březinovi grunt ut supra mezi společné po 
něm pozůstalé nápadníky k podělení, kdežto ještě Rozália, 
dcera tohož Jana Březiny, v letech nedospělá jest, aby grunt 
ten, který dosavade Dorota, pozůstalá vdova po tomž ab 
intestato zemřelým Janovi Březinovi, užívala a potřebně sice  
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opravovala, pro nemožnost její, když ovšem v letech zešlá 
jest, časem dalším nespustl a skrze to nápadníkům nějaká škoda 
a skrácení nedošlo, od vrchnostenského directoriálního ouřadu 
na gruntovní ouřad poručení se dodalo, grunt ten licitando 
plus offerenti et melius solventi veřejně odprodati. Když 
tehdy při takovej dne vejš psaného na kanceláři vrchnostenském 
držanej licitaci Jozef Továrek nejvyšší summu, totiž 381 zlr, 
za takový grunt podal a žádný ze spolulicitantů vícej dáti 
nechtěl, od ouřadu directoriálního zavřeno, aby jemu Jozefovi 
Továrkovi, obzláštně poněvadž 
             f 400b 
přitom taky vehrunské peníze na tom gruntě pozůstávající p[e]r 
40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na 
sebe přejal, týž grunt v tej licitando podanej nejvyšší summě 
za tři sta osumdesáte jeden rýnský přinechán a titulo empt i 
venditi za jeho vlastní připsán byl. Podle toho tehdy 
připisuje se jemu Jozefovi Továrkovi grunt tento za jeho 
vlastní, volný a dědičný u přítomnosti svědkův vdovy Doroty 
Březinky, Pavla Svobody  a Karla Svobody dne a roku ut supra. 
 
[Poznámka tužkou:] 
1795 koupil J. Továrek dům No 233 v Zákostelní ulici po + Jan 
Hofbauer vedle Václ[ava] Juřického a Křivé uličky 
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             f 405a 
125 Grunt Jana Holše 
 
   Letha Páně 1573 podle zápisu knih starých purgkrechtních 
černejch v listu 148 nadepsaný Jan Holeš koupil ten grunth 
svuoj od Jana Zicha za summu 190 R. 
   Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a žádnému za 
něj nic dlužen nejni.    
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Eliška, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Holšovi, koupila 
podsedek s achtelem vinohradu v Dolní hoře podle čtvrti 
panské, s roubanicí Sokolovskou, s zahradou zelnou, s bečkou 
vína a jinými svršky, kteréž jsou při statku Jana Holše 
zejména zapsány, za summu 533 R 5 gr. Z toho sobě srazila dílu 
svého i což jest hotových peněz do letha ut s[upr]a vyplnila 
432 R 4 gr 4 ½ den, zůstává ještě mimo to dopláceti od letha 
ut s[upr]a 100 R 29 gr 2 ½ den, placením po 10 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Bartoš Písař, Bartholoměj Šlechta, Kašpar Bednář 
S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel Novoveský na místě Elišky manželky své za statek 
ut s [upr]a 10 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
Novoveský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 10 R. 
 
   Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší 
předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po 
neb[ožtíku] Pavlovi Novoveským, Janovi Pizlovi za summu 100 R. 
Závdanku dal na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 6 R, 
ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Honz Šmalcíř, Jan Faber, Jiřík Zaměstknal  
S.R.S.A N. 
             f 405b 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan  
Pizl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 3 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jan Pizl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského  
3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pizl za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského  
3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan 
Pizl za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského  
4 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pizl 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pizl 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 3 R. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a 
starší prodali ten požár po smrti n[ebožtíka] Jana Pizle 
Martinovi Tichému za 100 R. Závdanku dal při odevzdávce 6 R, 
platiti má od leta 1618 po 6 R. Ten závdanek zůstává za 
ouřadem předměstským. Odevzdán za volný a svobodný  
s dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici. 
   Rukojmě za stavení, placení a opravu gruntu, povinnosti 
panské i obecní Adam Hruška krejčí a Jiřík Svoboda SRSN.   
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Novoveského 6 R. 
        Pusté 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
ten grunt nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce 
urozeného pana pana Františka z Magni, S[va]té římské říše 
hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Ondrovi Lačickému za 
summu 80 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 každoročně 
po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jíra Bahnů a Jan Rousek S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Ondra Lačický 
položil za grunt 2 R. 
   Ty přijal Václav Purgkrábek na místě s[irotků] n[ebožtíka] 
Pavla Novoveského. 
             f 406a 
   Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] č[asu] Tomáš Svoboda 
před ohněm ujmouce tento grunt v té summě, jak svrchu stojí, 
totiž za 80 R bez závdanku, ten poněvadž shořel, jemu jako 
jiným vyhořelým polovici se upouští, totiž 40 R, ostatek summy 
platiti má, když jinší vyhořelí pokládati budou, po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tomáš 
Malina a Martin Ochrasta S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho svrchu psaný Tomáš Svoboda 
náležitě proukazuje, že jemu obec města Strážnice (co tak za 
jeho poručeného purgkmistrovství 4 zlr hotových peněz 
vlastních svých vydal do contribuci) dlužna jest, jakož i od 
hoferovství za varhaníka spravedlivé 2 zlr, činí spolu 6 zlr, 
a poněvadž to v hotově vydáno jest a obec jemu odkud 
rekommpendirovati nemá, co tak on k obci dopláceti má 40 zl 
mor[avských], z tej summy vypisuje se jemu za zaplacené 15 zl 
mor[avských]. 
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   Letha Páně 1693 dne 27. Octobris za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jiřík Chudík majíce 
před psaný grunt od p[ana] Tomáše Svobody koupený, na který 
položil závdanku 52 zl mor[avských], však že Jiřík Chudík 
poněvadž v Kněždubě osedlý byl, tamodtud bez vůle milostivej 
vrchnosti odejít a v městě osadit se nesměl, pročež zase ten 
grunt odprodal a pustil Jakubovi Ondrúškovi Frýdeckému za  
120 zl mor[avských], 
             f 406b 
a to s tej příčiny v tej summě jemu se připisuje a Jiřík 
Chudík pouští, poněvadž taky on od pana Tomáše tak jej přijatý 
a odvedený měl s tej příčiny, že pan Tomáš jej zvelebil. 
Závdanku pak Jakub Ondrúšek Jiříkovi Chudíkovi hotových 
položil 20 zl mor[avských] a co on zaplaceného 52 zl 
mor[avských] měl, od něho skoupil, ostatek z doplacením podle 
domluvení jejich na dva termíny v reverši poznamenaném, který 
Jakub Ondrúšek od sebe dal. A tak odevzdává se Jakubovi 
Ondrúškovi za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení gruntu pan Václav 
Škoda, Tomáš Šinava S.R.S.P.a N. 
   Nápadníci na ostatek: 
   P[an] Tomáš Svoboda 43 zl mor[avských]. 
   Obec strážnická 25 zl mor[avských]. 
   Letha Páně 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Jakub Ondrúšek položil za grunt ut supra 
k obci městské 1 zlr 10 kr, za který jsouce toho velmi pilná 
potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on 
na vejplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm 
15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
             f 407a 
   Letha Páně 1702 dne 12. Janu[arii] za purg[mistra] pana 
Jana Dašického Jakub Ondrúšek maje ještě k obci 23 zlm 15 gr 
na termíny dopláceti, takové peníze v nuzné potřebě na placení 
reštu vinného skoupil za hotových 8 zlr. A tak se mu za 
zaplacené vypisuje 23 zlm 15 gr a k obci nebu[de] povinen nic. 
   Dne a leta u s[upra] Jakub Ondrúšek proukázal náležité 
quitanci, že dědicom neboštíka Tomáše Svobody na jejich 
paetensi vyplatil, totiž: 
   Ulijaně Krškovej 6 zlm, 
   a Maryně Čechovej 6 zlm. 
   Item dne a letha ut s[upra] Jakub Ondrúšek proukázal, že ty 
dva termíny Jiříkovi Chudíkovi, jak zvrchu zápis ukazuje, 
podle reverše každý termín po 7 zlm znějící, náležitě 
zaplatil. A tak se mu ty oba termíny za zaplacené vypisují a 
co zaplacené se z skoupených peněz vypisuje, totiž 52 zlm. 
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             f 407b 
   Letha Páně 1706 dne 17. Julii za purgmistra pana Jana 
Bíteského a spoluradních jeho mezi Jakubem Ondrúškem, 
držitelem gruntu ut s[upra] strany jednej, a Janem Paškú 
sousedem jeho strany druhej vznikla jest právní rozepře o tou 
komůrku zadní při tomž gr[untu] ut s[upra] z domem Jana Pašky 
se spojující, a to taková: 
   Ujmúce sobě Jan Paška pusté místo vedle Jakuba Ondrúška    
N 126 na nadepsaného Jakuba Ondrúška právně nastoupil, že by 
ta komůrka, kterú on od Tomáše Svobody spolu z celým domem 
náležitě koupil a zaplatil, v jeho gr[untu] zastavena býti 
měla, což tak z větší částky spatřovat se dalo. Poněvadž pak 
on to od neb[ožtíka] Tomáše Svobody jedenkráte koupil a ten 
gr[unt] z tú komorkú sobě odevzdaný měl, pročež aby 
z ustupováním ze stavením škody a confusi neměl a dalšího 
zaměstknání se uspořil, z nadepsaným Janem Paškú přátelsky o 
to conveniroval a jemu podle domluvení před právem 3 zlr 30 kr 
za to místo, kde ta komůrka stojí a jak od rohu stěny soumezí 
vyměřené místo mimo studně ukazuje, jest složil. 
             f 408a 
A protož se nadepsanému Jakubovi Ondrúškovi to místo a od rohu 
stěny mimo studně na časy budoucí a věčné k dědičnému vládnutí 
a užívání připisuje a odevzdává jemu i budoucím dědicům jeho a 
gr[untu] držitelům a on Jan Paška na něm nic více co 
pohledávati míti nebude, ani dědici jeho, ani budúcí gr[untu] 
toho držitelé. Ty pak 3 zlr 30 kr, které jemu za to místo dal, 
jako také 35 kr, které od sessi položil a 1 zlr 30 kr, který 
svému řečníku Janovi Pavlíčkovi dal, na defalcati nápadníku 
n[ebožtíka] Tomáše Svobody se vypisují, poněvadž on n[ebožtík] 
Tomáš Svoboda závod v tom učinil. A tak se spolu za zaplacené 
vypisuje 5 zlr 35 kr. 
   Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra]. 
   NB. Na tomto gruntě s[irotkům] po n[ebožtíku] Tomášovi 
Svobodovi náleží 26 zlm 6 gr 3 den. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Šebestian 
Svoboda a Rosina sestra jeho, sirotci neb[ožtíka] Tomáše 
Svobody, na gruntě ut supra po svém neb[ožtíku] otci nápadu  
26 zlm 6 gr 3 den, místo na takových po srážce, jak se jiným 
vyhořelým skrz tou uherskú rebelii srazilo, převedl 
             f 408b 
summu svou, kterú k obci strážnicek na gruntě svém na 
předměstí No 36 na letha spláceti měl, totiž 16 zlm 19 gr  
5 den, na grunt tento. A tak tou summu, kterú držitel gruntu 
tohoto s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svobody spláceti měl, 
totiž 16 zlm 19 gr 5 den (po sražení totižto za vystavení) 
obci městskej spláceti povinen bude a sirotci na gruntě tomto 
neb[ožtíka] Tomáše Svobody nic více co praetendirovati míti 
nebudou.  
   Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
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   Letha a dne ut supra převedouce sirotci neb[ožtíka] Tomáše 
Svobody praetensi svou z gruntu svého No 36  na tento grunt, 
totiž 16 zlm 19 gr 5 den, takovú držitel gruntu ut supra  
Jakub Ondrúšek maje obci na letha spláceti, takovú summu od 
J[ejich] Op[atrnosti] pánů skoupil za hotových 4 zlr 30 kr. A 
tak obec předměstská aniž žádný jiný na tomto gruntě nic více 
praetendirovati míti nebude, nýbrž ten grunt jest docela a 
zouplna zaplacený. 
   Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Solutum. 
             f 409a 
   Letha Páně 1719 dne] 13. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času zůstanúce Magdalena, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Ondrúškovi, plnomocná 
a dokonalá držitelkyně gruntu ut supra, takový z svej 
dobrovolnej vůle zadala druhému manželi svému p[anu] Andrisovi 
Wainerovi, aby jej spolu s ní jakožto ouplný pán volně, 
svobodně a dědičně užíval. Dle čehož se jemu nyní týž grunt 
připisuje a odevzdává v summě tej, jak prv byl 120 zlm, za 
zaplacený a v ničem nezávadný, v mezech a okolku svém, jak 
nyní jest, poněvadž z obúma stranami sousedův svých, jak 
z domem nyní Frantze Aydy, tak s Pavlem Najmanem již předtím 
porovnání učinil, ano taky tak již více nepohnutedlný, nýbrž 
jak nyní v okolku svém obstavený jest, neporušitedlně nyní i 
na časy budoucí pozůstal, od náměstka mil[ostivé] vrchnosti 
výpovědní ceduli, která se tedt in originali přikládá, jest 
dostal. Odevzdán jest jemu za vlastní a dědičný dne a letha ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl 
Korotin a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. 
             f 409b 
   Leta Páně 1734 dne 17. Augusti za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času ukoupíce p[an] 
Ondřej Weiner sobě grunt a dům jiný v okršlku města Strážnice, 
tento grunt z svej dobrovolnej vůle prodal Jozefovi Sýkorovi 
pekaři za hotových sedemdesáti sedm rýnských třicet 
krejc[arů], kteréžto peníze p[an] Ondřej Weiner náležitě 
k rukám svým přijal. Pročež nyní se připisuje grunt ten 
Jozefovi Sýkorovi za vlastní a docela zaplacený v tom okršlku 
a territorio, jak nyní v sobě obsahuje a jak předešlé zápise 
obšírnějíc o tom ukazují. Odevzdán jest jemu podle práva a 
řádu purgrechtního za vlastní. 
    Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Hůlka a p[an] Matúš Červinka S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
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             f 410a 
Přípis Kašpara Duray 
 
   Leta Páně 1774 dne 28ho Octobris za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho pozůstanúce po smrti 
neb[ožtíka] ab intestato zemřelého Jozefa Sýkory grunt ut 
supra mezi společných nápadníků k rozvržení, takový 
s povolením všech vespolek na nejmladší dceru Ludmilu 
s přídavkem 5 zlr 34 kr, které Eleonora splatiti má, dědičně 
jest připadl. Poněvadž ale jmenovaná Ludmila jej sama o sobě 
držeti a opravovati nechtěla, pročež zadala jej manželi svému 
Kašparovi Duray, aby jej spolu s ní jakožto ouplný pán volně, 
svobodně a dědičně užíval. Podle toho grunt ten se jemu zvrchu 
psanému Kašparovi Duray za vlastní, zouplna zaplacený v těch 
mezách, jak nyní v sobě obsahuje a jak předcházející zápise 
obšírněj o tom vysvětlujú, dle řádu a práva purgrechtního 
odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelijakých císařsko 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností p[an] 
Vencl Lánský a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obojí strany S.R.S.V.a N. 
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             f 415a 
126 Grunt Matěje Mikulce zámečníka 
 
   Letha 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
v listu 23 nadepsaný Matěj Mikulec zámečník koupil ten grunth 
od Jiříka Podstatckého za summu 100 R. 
   Na to jest závdanku a peněz ročních do letha [15]93 i 
s těmi, kderéž skoupil, vyplnil 73 R a tak zuostává za něj 
dopláceti 27 R. 
   Na to jest letha [15]94 zadržel 9 R a tak ještě od letha 
[15]95 mimo ty zadržalé dopláceti rok po roku po 9 R až do 
vyplnění summy zůstává, totiž 18 R. 
   Ta všecka summa náleží Ondrovi Matyáše Nejezchleby. 
   Rukojmě za opravu gruntu, též povinností panských Václav 
Bzenecký, Joanes Prahanus S.R.S.A.N.        
 
   Letha [15]94 položil Matěj Mikulce za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Ondrovi Matyáše Nejezchleby 9 R. 
   Letha [15]95 položil Matěj Mikulce za vinohrad a grunth 
svůj peněz purgkrecht[ních] 9 R. 
   Ty přijal Ondra Nejezchlebů. 
   Letha [15]96 položil Matěj Mikulce za vinohrad a grunt svůj 
peněz purgkrecht[ních] Ondrovi Nejezchlebovi 9 R. 
   A tak má grunth svůj zouplna zaplacenej. 
             f 415b 
   Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matěj Mikulec 
zámečník prodal podsedek svůj Petrovi Sojkovi za summu 124 R. 
Závdanku jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Hájek, Jan Moravanský, Řehoř Všetečka  
S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela Martina Kašuby položil 
Petr Sojka Matějovi Mikulcovi zámečníkovi 8 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby Petr Sojka podsedek požár ut s[upr]a 
toliko po 3 R doplácel. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Petr Sojka 
prodal podsedek požár svrchu psaný Martinovi Uličnýmu za summu 
124 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pizl a Staněk Frydecký S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Uličný za grunt svrchu psaný 2 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavej, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] 
Matějovi Mikulcovi 1 R. 
   A Petrovi Sojkovi, že na placení o 1 R povýšil, dáno 1 R. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Martin Uličný za grunt 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R.      
   A Petrovi Sojkovi, že na placení povýšil 1 R. 
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   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Uličný za gr[unt] 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi, že na placení povýšil 1 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Martin Uličný za gr[unt] 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi, že na placení povýšil 1 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Uličný za grunt 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mi[kulce] 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi 1 R. 
             f 416a 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin 
Uličný za g[runt] svůj 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi 1 R. 
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Uličný položil za g[runt] svůj 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi 1 R. 
   Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Uličný 
položil za gr[unt] svůj 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Uličný položil za grunt svůj peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R. 
   A Petrovi Sojkovi dán 1 R. 
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Uličný položil za grunt svůj 4 R. 
   Z toho přijala Alžběta Ryšavá 3 R. 
   A Petr Sojka přijal 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pana pana Františka 
z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten 
gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Honsovi Lipensovi stolaři 
za summu 80 R bez závdanku, placení počnouc letha 1640 
každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
    Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jakub Paška a Jakub Gortz S.R.S.a N. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních 
jeho jest tento zvrchu psaný grundt zaprodán po zemřití Honza 
Lipensa Adamovi Francekovi za summu 100 R. Závdanku dal ihned 
při odevzdávce 8 R, ostatek 
 



 

 

      231 
             f 416b 
summy má poročně po 3 R zplacovati. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jakub Paška a Pavel Čejka S.R.S:a N. 
   Takový závdanek jest ihned na dluh JHMti obrácen a do 
důchodů strážnických odveden. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1702 dne 12. April[is] za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho zůstávaje ten gr[unt] od mnoha 
leth pustý a jen toliko holé místo, takové se púští a 
připisuje Janovi Paškovi v 50 zlm a 50 zlm na vystavení se 
passiruje. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
     Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti Jiřík Tengler 
a Jakub Řeha SRSVN dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1716 dne 3. Februarii za purgmistrovství p[ana] 
Pfilipfa Černého a spoluradních tohož času koupíce náležitě 
Lorenc Fabrici nadepsaný grunt od Jana Pašky, takovej sobě 
připsanej neměl, však po smrti manželka jeho jménem Aneška 
Fabricka kšaftem takový dostala a v její vlastní držení se 
odevzdal mocí testamentu, poněvadž pak i ona sobě 
             f 417a 
takovej připsanej neměla, to však na žádné praejudicium 
vstahovati se nemá. I jsouce ona Aneška těškou nemocí od Boha 
navštívená a možnosti nemajíce vícej z takového všelijaké 
povinnosti zbejvati, tehdy nadepsaný dům z svej dobrovolné 
vůle při zdravém rozumu jest prodala p[anu] Johannesovi 
Alex[andru] Tragarovi za summu hotových peněz 24 zlr. Prodčež 
tehdy tenž grunt se jemu panu soukupovi za volný, svobodný a 
docela zaplacený, z žádnou vícej se vynacházet mohoucí 
praetensi připisuje a odevzdává, i z tím místem, totiž od rohu 
stěny ze soumezí mimo studně vyměřeno jest, kteréžto místo 
Jakubovi Ondrúškovi za odkoupené a zaplacené připsáno jest. Co 
se tejká teho místa od soumezí odděleného, to pan koupitel 
gruntu právně pohledávati bude, aby se tomuž, který to místo 
sobě odkoupené má, žádnú škodu netrpěl. Nápad 50 zlm oubci 
poct[ivé] patřící skoupil on p[an] Johannes Tragar za 7 zl 
rejn[ských], a tak tenž grunt docela zaplacený míti bude, 
contributi za 1715 rokh a všechny povinnosti zasezelé tohož 
roku pro- 
             f 417b 
davatelkyně gruntu na sebe k placení potahuje. 
   Rukojmě za opravení gruntu a placení všelijakých povinností 
pan Johannes Bíteský, tohož času rychtář městský, a p[an] Jann 
Hlubotský radní. Stalo se dne a letha svrchu psaného R.N.V.Z. 
 
 
 



 

 

      232 
 
   Letha Páně 1719 dne 15. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních jeho majíce p[an] Joannes Alexander 
Tragar grunt ut supra svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej 
vůle po tom nešťasném vyhoření prodal Frantzovi Aydovi mydláři 
toliko stěny a místo za hotových 11 zlr a Janovi Paškovi, 
poněvadž on nětco již na něm popravil, za dřevo a to opravení 
zaplatil 4 ½ zlr, a tak spolu učiní 15 ½ zlr. Kteréžto peníze 
týž Frantz Ayda náležitě položil, týž grunt se jemu připisuje 
a odevzdává, tak jak nyní v mezách svých obsahuje, za volný a 
docela zaplacený. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
    Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl 
Korotin a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. 
   Contrib[uci] za rok 1717 a 1718 na kupcovi Frantzovi Aydovi 
pozůstává, za kterúžto regress jemu na svém prodavači se 
zanechává. 
             f 418a 
   Letha Páně 1720 d[ne] 17. Septembris za purgmistra 
poručeného p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce 
Frantz Ayda grunth ut supra svůj vlastní a docela zaplacený, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodal Václavovi Kratochvílovi, 
příchozímu z Lomnice, za hotových 35 zlr bez všelikých reštů, 
poněvadž již do toho datum Frantz Ayda všechny povinnosti 
zaplatit povinen jest. Pročež odevzdává se jemu týž grunt za 
vlastní podle práva purgrechtního v mezech těch, jak jej 
Frantz Ayda užíval. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1722 dne 30. Julii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času majíce Václav Kratochvíla 
grunt ut supra ukúpený, takový prodal zase Ferdinandovi 
Herrmannovi lazebníkovi za 19 rýských za zaplacený a v ničem 
nezávadný. Pročež se mu nyní týž grunt připisuje a odevzdává 
za vlastní bez všelikých reštů, poněvadž kupec od 1ho Julii 
tohoto 1722 roku všechny povinnosti k placení na sebe vzal a 
do toho datum prodavač všechno zaplatil. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris 
Weiner a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 418b 
Přípis domu Jozepfa Jiskry 
 
   Letha Páně 1753 dne 10ho Novemb[ris] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce                             
Frantz Rusenovský grundt ut supra zakúpený, však sobě 
nepřipsaný, který skrz velké dluhy zniklé ad cridam padl s tím 
ex officio plus offerenti et melius solventi Jozefovi Jiskrovi 
za summu osumdesáte sedum rýnsk[ých] ze vším na něm majícím od  
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starodávna právem z vědomím Frantze Rusenovskýho odprodán 
jest. Pročež se takový grundt za zaplacený a v ničem nezávadný 
Jozefovi Jiskrovi ze jeho vlastní a dědičný zde připisuje a 
právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařs[kých], 
vrchnostenských a městských povinností pan Jozepf Duray a pan 
Jozepf Fojt. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku 
ut supra. 
 
Přípis domu Anny provdanej za Jana Hornýho 
 
   Leta Páně 1760 dne 21ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupil před 
počestný ouřad Jozef Jiskra a tou jest přednesl, že svůj dům 
ut supra z Annú 
             f 419a 
provdanú Hornú domem prohandloval a na svůj tej Anně Hornej 
třiceti šest rýnsk[ých] přidal. Pročeš se nadjmenovanej Anně 
Hornej tenž dům za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, 
kdešto držitelkyně téhož domu Anna Horná svému manželovi 
Janovi Hornému třicet rýnsk[ých] in vine donationis in vivis 
cediruje, které kdyby ona spíše zemříti měla neš její muž, za 
jeho podíl počítané bejti mají, ostatek téhož domu cenu často 
jmenovaná Anna Horná k svej dobrovolnej a svobodnej 
disspositzi zanechává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
také vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obojí stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Pavla Svobody 
 
   Leta Páně 1761 dne 5ho Februa[rii] za substituirovaného 
purgkmistra p[ana] Chrištopfa Aloisi Mihatsche předstoupila 
Anna, provdaná za Jana Horného, před počestný ouřad a tou jest 
přednesla, 
             f 419b 
kterak svůj grunt ut supra vedle Jozefa Sýkory a Jana Siegle 
ležící ze svej dobrej vůle Pavlovi Svobodovi za summu 
osumdesáte rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadepsaný grunt 
z těma od starodávna majícím právem Pavlovi Svobodovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských] a 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes 
Bartelsmann a p[an] Johanes Weiner. Stalo se u přítomnosti 
obojí stran dne a roku ut supra. 
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Přípis domu Pavla Káčera 
 
   Leta Páně 1787 dne 9ho měsíce února za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Pavel Svoboda 
grunt ut supra sobě připsaný, takový z čistej a svobodnej vůle 
svej odprodal Pavlovi Káčerovi za summu dvě sta šedesát 
rýnských, na kterúžto summu kupec ihned při smlúvě 160 zlr na 
hotově položil, ostatních 100 zlr při Novém roce příštím 
[1]788 doplatiti se zavázal, přitom povinen býti má prodavače 
v kovárni při tom domě se vynacházející až do žní tohoto 
běžícího roku [1]787 řemeslo kovářské 
             f 420a 
provozovat nechati bez ouplatku. Když tehdy obojí strana při 
všem tom domluvení pevně pozůstat zvolila a aby týž dům na ten 
spůsob kupcovi za vlastní připsán byl, od prodavače povoleno 
bylo. Podle toho připisuje se jemu Pavlovi Káčerovi za 
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Stanislav a pan Jozef Weiner S.R.S.V.a N. 
 
Dle vrchnoistenského povolení d[e] d[ato] 21ho Februarii 
[1]789 
Přípis Pavla Mičky 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezastupitedlný kup a prodej mezi Pavlem Káčerem stranou 
jednou, pak mezi Pavlem Mičkou stranou druhou v příčině skrze 
prvního poslednímu odprodaného domu, a sice: 
   Za první Pavel Káčer odprodává z vědomím a povolení 
manželky jeho Anny jeho vlastní vedle pana Johanesa Tymla a 
Caspara Duraye stojící dům Pavlovi Mičkovi za hotovou kupní 
summu dvě sta šedesát sedum rejnskejch, id est 267 zlr, které 
on takto vyplatiti zavázaný jest, a sice: 
   panu Karlovi Svobodovi odevede 50 zlr, 
   panu Caspar Bartelsmanovi 100 zlr, latus 150 zlr. 
             f 420b 
   Pavlovi Svobodovi 100 zlr 
   a Pavlovi Káčerovi 17 zlr, facit 267 zlr. Dálejc a 
   Za druhé když techdy kupec Pavel Mička vejš psaných  
267 zlr, dílem s těma na sebe přijmutýma dluhy a dílem 
v hotovosti vyplatil, techdy prodavač Pavel Káčer povoluje a 
ždá, aby ten dům jemu kupcovi Pavel Mičkovi s tím od 
starodávna na témž domě purgrechtním právem za jeho vlastní, 
volný a dědičný připsaný bejti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
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   Že tomu všemu tak a nejináče jest, neuměje obě stránky 
psáti, křížky při jménách jejich učinily a dvouch pánů svědků, 
však jim beze škody, k společnému podpisu schválně jsou 
dožádaly. 
   Jenž se stalo v Strážnici d[ne] 11ho Februarii [1]789. 
 
  Johann Tyml    Pavel Káčer 
  dožádaný svědek   prodavač 
 
  Martin Kuča    Pavel Mička 
  dožádaný svědek   kupec 
 
        Ignatz Prat 
        ku podpisu jmen jejich 
                dožádaný 
    Karel Svoboda 
    gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Nota. Poněvadž Mikuláš Vrlík a respective otec manželky 
             f 421a 
téhož Pavla Mičky těch Pavlovi Svobodovi vejš podlužných  
100 zlr k rukám odpočítal, kdežto Pavel Svoboda jsouce 
přítomný vyznal, že vícej nic na témž domě k praetendirování 
míti nebude, nýbrž zcela a zouplna že vyplacený jest, jakož 
taky ještě 33 zlr 20 kr on Mikuláš Vrlík z těch vejš psaných 
dluhů na sebe přijímá, techdy nynější držitel gruntu Pavel 
Mička zase protiv tejm penězom p[e]r 133 zlr 30 kr svému 
tchánovi Mikuláš Vrlíkovi téhož domu polovicu k svobodnému 
bydlení postupuje, s kterej polovice on Mikuláš Vrlík všechny 
povinnosti vybejvati a jej opravovati zavázaný bude. 
   Sig[num] ut supra. 
      Karel Svoboda 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Haus haftet 252 fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Grundamt Straßnitz d[ie] 10te Januer [1]795. 
   F[olglich] de diese 267 fr sind durch die in dem Buche 
Quittungen eingetragene 4 Stuck Quittungen folio 277 p.v. 
grlöschet. 
   Straßnitz den 25. Februar [1]797. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 63 sind 
die obige, der Stadt Straßnitzer Gemeinde schuldige 252 fr 
baar bezahlt, folglich hier geloschet werden. 
   De sessione 3te Decembris [1]803. Prat. 
 
[Poznámka tužkou:] 
nyní Svoboda 
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             f 425a 
127 Grunt Ondry Brídy 
 
   Letha Páně 1555 podle zápisu knih knih starejch černejch 
purgkrechtních v listu 3 ten grunth svrchu psaný koupil Matěj 
Franc, otec téhož Ondry Brídy, za 80 R. 
   Kderýž týž Matěj podle téhož zápisu ut s[upr]a docela a 
zouplna zaplatil a po smrti jeho témuž Ondrovi synu jeho 
došel. 
   A tak za něj žádnému nic dlužen nejni. 
 
   Letha [15]96 Tomáš Zejda prodal na tom podsedku svém 
Holomkovi Židu 100 R za 30 zl hotovejch, kteréž platiti má 
témuž Židu od letha vejš psaného po 7 R. 
   Téhož letha [15]96 položil Tomáš Zejda Holomkovi Židu 7 R. 
   Leta 1597 položil Tomáš Zejda za podsedek svůj Holomkovi 
Židu 7 R. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického jakož byl 
prodán podsedek ut s[upr]a s poručení pana úředníka a z vůlí 
Justiny Zejdové Jírovi Pernikáři, zase jej týž Jíra Pernikář 
prodal Staňkovi Němcovýmu za summu 50 R na ten spůsob, že 
čožkoli robot starých z toho gruntu zasedíno jest, týž Staněk 
na sebe přijal a jich odbýti se uvolil. A když těch robot 
odbude, má se jemu za ně závdanku 2 R vypsati, ostatek platiti 
má od leta 1600 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení a za vystavení toho podsedku i 
povinnosti J.M. Páně Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jirka Pernikář 
S.R.S.N. 
   Téhož letha a za konšela ut s[upr]a Staněk Kostický vyplnil 
peněz ročních a závdanku i co sobě za roboty srazil zeťovi 
Holomkovému 10 R. 
             f 425b 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Staněk Němců 
prodal podsedek svůj Jiříkovi Hájkovi za summu 165 R. 
Závd[anku] jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1600 při 
Vánocích po 8 R, a to těmto: Holomkový[mu] zeťovi po 4 R a 
Staňkovi Němcový[mu] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Jan Sýkora, Jan Křižek, Jíra Slezák, Mikuláš 
Hrbků, Jan Uhlířuo, Mikuláš Lipovský S.R.S.N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jiřík Hájek 
skoupil na tomto gruntě svým od Staňka Kostického summy 105 R 
za hotových 34 R. A tak nebude povinen Jiřík Hájek platiti než 
po 4 R až do zaplacení summy svrchu psané, totiž 40 R Davidovi 
Holomkovi a jiným. 
   Téhož letha položil Jiřík Hájek Davidovi Holomkovi a jiným 
4 R. 
   Jakož se zůstávalo vyplniti z gruntu Jíra Pernikáře 
s[iotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 9 R, takové peníze 
Jiřík Hájek bude povinen těm s[irotkům] z tohoto podsedku 
vyplniti, placením od letha 1602 po 3 R. 
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   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Jiřík Hájek Davidovi Holomkovi 4 R. 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil 
Jiřík Hájek za gr[unt] Davidovi Holomkovýmu 4 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Jiřík Hájek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Babiného 3 R. 
   Též položil Davidovi Holomkovýmu 4 R. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a Jiřík Hájek prodal jest pro potřebu 
svou na kostel strážnický na tomto podsedku svém summy 100 R 
za hotových 34 R, platiti má od letha 1604 po 6 R. A když se 
Davidovi Holomkovýmu 24 R po 4 R vyplatí, bude povinen platiti 
po 10 R. 
   Rukojmě Zachariáš Tichý, Jan Macháčků S.R.S.A N. 
             f 426a 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby prodán jest 
podsedek ut s[upr]a, zuostalý po n[ebožtíku] Jiříkovi Hájkovi, 
Kateřině, pozuostalé vdově po něm, za summu jmenovitě 165 R. 
Místo závdanku srazila sobě dílu svého 27 R a tak zuostává 
dopláceti mimo poražení dílu svého 138 R, placením od letha 
1604 po 10 R. Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] při statku n[ebožtíka] Jiříka Hájka zapsáni. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Holomkovi Židu 24 R, placením po 4 R. 
   Na kostel strážnický prodaných peněz 100 R, placením po  
6 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 6 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Hájka 8 R. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položila 
Kateřina Hájková za grunt 10 R. 
   Z toho vzal Holomek Žid 4 R a na kostel strážnický Matyáš 
Strejčků přijal 6 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby Kateřina Hájková podsedek požár ut 
s[upr]a toliko po 4 R doplácela. 
 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina 
Hájková prodala podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Šteruzskýmu za 
summu 165 R. Závdanku jí dal 11 R a ostatek, což na tom 
podsedku táž Kateřina zaplaceného měla, ty jest Mikulášovi ut 
s[upr]a pustila, totiž 26 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Knobloch a Jan Doubek S.R.S.A N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš  
Šteruzský za g[runt] 4 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomka Žida 2 R. 
   A na kostel strážnický též dáno 2 R. Ty přijali Pavel  
Černý a Nikodym Frozín, hospodáři kostelní. 
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             f 426b 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Mikuláš Šteruzský za grunt 4 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 2 R. 
   A na kostel strážnic[ký] 2 R. Ty přijali Pavel Černý a 
Tobiáš Sloup, hospodáři kostelní.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Šteruzský za gr[unt] 3 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 1 R a na kostel 
strážnický 2 R. 
   Více položil Mikuláš Šteruský nápad[níkům] Holomko[vým]  
1 R.               
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Mikuláš Šteruský 6 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R. 
   A na kostel strážnický 3 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Mikuláš Šteruský 6 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R. 
   A na kostel strážnický 3 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš 
Šteruský za grunt svůj 5 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 2 R. 
   A na kostel strážnický 3 R. 
 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Šteruský 
prodal podsedek svůj z dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, toho 
času ouředníka na Strážnici, Martinovi Pikhartovi za 165 R. 
Závdanku dal týž Martin Pikhart 45 R, kteréž přijala Eva 
Steruská, manželka Mikuláše svrchu psaného, ostatek platiti má 
pořadně po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Chládek a Jakub Zámečník SRSN. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Pikhart za g[runt]  
6 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R. 
   A na kostel strážnický též 3 R. 
   Více letha 1614 položil Martin Pikhart 4 R. 
   Ty přijala Eva Šteruských.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin 
Pikhart položil za g[runt] 10 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R. 
   Na kostel strážnicský 3 R. 
   A Evě Šteruskej 4 R. 
             f 427a 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Pikhart položil za grunt 10 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R. 
   Na kostel strážnicský 3 R. 
   A Evě Šterouské 4 R. Ty přijal Mikuláš muž její. 
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   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Pikhart položil za grunt svůj peněz ročních 10 R. 
   Z toho dáno Davidovi Holomkovému ostatních – nic. 
   Na kostel strážnicský dáno z nich 6 R. 
   Evě Šteruské vydáno z tych peněz 4 R. 
   Vyhledalo se, že David strejc Holomků přebral mimo díl 
svůj, což mu náleželo, 2 R. Ty jest ihned navrátil a jsou 
obrácené na kostel strážnicský k těm 6 R ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Pikhart položil za grunt a jsou vydány hospodářům kostelním  
10 R. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1708 dne 27. Aprilii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíce tento podsedek od 
mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový aby obec 
strážnická se rozmnožovala a užitky jak císař[ské], panské i 
obecní se rozhojňovaly a růstly, puštěn jest od ouřadu Janovi 
Srnskému na snažné jeho pohledávání a připsán jest jemu 
v summě ut s[upra] za 165 zlm. Však poněvadž pustý                           
a toliko holé místo jest, místo závdanku upouští se jemu za 
vystavení a za zaplacené vypisuje 65 zlm, ostatních 100 zlm 
platiti bude povinen ročně po 2 zlm, ku kostelu strážnickému 
54 zlm a obci měst[ské] 46 zlm. 
             f 427b 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení p[áni] Karel a Frantz Kayser, 
švagrové jeho SRSN. 
 
   Letha Páně 1742 dne 10. Julii za ouřadu purgkmistrovského 
toho času opatrného pana Antonína Duraye a spoluradních toho 
času předstoupil jest dvojíctihodný vysoce učený pan pater 
Petr Srndský řádu svatého Benedicta, profeseus v klášteře 
Rajhradským, a oznámil, že svému švagkrovi Frantzovi Tydlovi 
grunt ut supra za jeho starost a práci padesáti rýnských 
zanechává, z těch ale aby na fundati věčnou do kostela svatého 
Martina zde [v] Strážnici 25 zlr a velebným pánům paterům Piae 
Scholae zde taky [v] Strážnici s tím spůsobem 25 zlr na mše 
svatý položil a svého švagkra Frantze na sirotkama po svým 
bratru Karlovi Srndským za poručníka prohlásil, k čemu taky 
Frantz Tydel přistoupil. Pročež Frantzovi Tydlovi takovej 
grunt se jemu za dědičný a vlastní se připisuje a odevzdává. 
   Za rukojmí za opravení gruntzu a placení všelijakých 
povinností sobě dožádal pana Karla Dedela a p[ana] Václava 
Košvice radních. 
   Gruntovní peníze strážnicskému kostelu farnímu ročnému 
placení přichází po 2 zlm – 54 zlm. 
   Obci městské 46 zlm. 
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             f 428a 
   Letha Páně 1743 dne 16. Febr[uarii] za ouřadu 
purgkmistrovského opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních 
toho času Franc Tydl před panem purgkmistrem a spoluradníma 
v domě radním stojíce se jest přihlásil, že svůj ut supra 
grunt ze svej líbeznej dobrej vůle Matysovi Pallasovi za  
76 zlr jest odprodal. A poněvadž na tom gruntě k ročnímu 
placení po 2 zlm strážnickému kostelu farnímu 54 zlm a obci 
zdejší 46 zlm vejrunkové peníze pozůstávají, s tej smluvené 
summy 6 zlr Franc Tydl kupujícímu Matysovi odpustil, Matys ale 
takové oboje peníze na sebe přijímá. Přijmouce ale Franc Tydl 
takové peníze těch 70 zlr po srážce těch 6 zlr na vejrunkové 
peníze, kupujícího in optima forma juris quituje a prázna 
činí. Pročež Matysovi Pallasovi takový grunt za vlastní a 
dědičný se jemu připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravování gruntu a placení všelijakých 
povinností sobě dožádal p[ana] Jozefa Fojta a p[ana] Jozefa 
Haisika radních. 
 
Přípis domu Václava Kořenka 
 
   Leta Páně 1761 dne 2. Junii za purkmistra p[ana] Johannesa 
Bartelsmana a spoluradních téhož času majíce Matys Pallas 
             f 428b 
grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze 
svej dobrej vůle Václavovi Kořenkovi za summu sedumdesáte pět 
rýnsk[ých] odprodal, na kterémžto gruntě dle napřed stojícím 
přípisu verunkových peněz zdejšímu farnímu kostelu 54 zl 
mor[avských] a obci městskej 46 zl mor[avských] podlužných 
pozůstává. I rozvážíce počestná rada, že ten grunt z těma 
verunkovýma penězi by žádný nekúpil a svým časem na rujinu 
přišel, pročeš z ohledu toho, že farní kostel těch na tom 
gruntě předešlých 100 zl mor[avských] verunkových peněz za  
34 zl mor[avských] odkoupil a takových 34 zl mor[avských] dle 
zápisu skutečně zaplacené dostal. S tím ostatní 54 zl 
mor[avské] se zde odpisují, naprotiv ale obci městskej patřící 
46 zl mor[avské] na tom gruntě po 2 zl mor[avských] při 
podsucích k zaplacení pozůstávají. Pročeš nadepsaný grunt 
s těma obecníma 46 zl mor[avských] verunkovýma penězi 
Václ[avovi] Kořenkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef 
Svoboda a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
             f 429a 
(Poznámka tužkou:) 
Václ[av] Kořenek 
Albrecht 
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             f 433a 
128 Grunt Ondry Zámečníka 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých sirotčích 
červených v listu v listu 126 nadepsaný Ondra ujal podsedek 
svuoj z jedním achtelem vinohradu v Teplé hoře a z jinejmi 
věcmi, jakž týž zápis ut s[upr]a to v sobě šířeji obsahuje, 
s Margetou manželkou svou po nebožt[íku] Ondrovi Gunšnerovi 
zůstalý za summu 120 R. 
   Na to jest dílu Markéty manželky svej srazil 56 R 7 ½ gr. 
   Letha [15]93 položil na to 5 R a letha 1594 zadržel 5 R. 
   A tak mimo sražení dílu ženy svej, též položenými 5 R i 
s těmi zadrželými též 5 R zůstává ještě dopláceti 58 R  
22 ½ gr. 
   Z toho náleží předních peněz sirot[kům] n[ebožtíka] Martina 
Michny 24 R 20 gr. 
   Item sirot[kům] n[ebožtíka] Ondry Kanšera zámečníka náleží 
46 R 7 ½ gr.  
   Tu summu platiti má počna od letha [15]95 při Vánocích rok 
po roku po 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Tobiáš Ďulička, Kašpar 
Bednář, Václav Vokáč a Jíra Ječmének S.R.S.A.N. 
             f 433b 
   Letha [15]94 položil Ondra Zámečník za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]95 položil Ondra Zámečník za grutnh svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]96 položil Ondra Zámečník za grunt peněz 
purgkrecht[ních] 5 R. 
   Leta [15]97 položil Ondra Zámečník za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 5 R. 
   Téhož letha [15]97 v pátek před nedělí Smrtedlnou Jakub 
Nedolevků předstoupil j[es]t před ouřad předměstský z Ondrou 
Zámečníkem oznamujíce Ondra Zámečník, že má smlouvu dokonalú 
s Jakubem Nedolevkovým, aby skrze jeho podsedek měl nyní i na 
časy budoucí svobodu jezditi i potomci jeho. A ten každý, kdo 
by na gruntě Ondry Zámečníka byl, beze vší nesnázi i toho 
každého člověka, kdo by na podsedku Jakuba Nedolevka byl. 
Stalo se za fojta Jana Drabíka.  
   Leta 1598 položil Ondra Zámečník za grunt svůj ročních 
peněz 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka. 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila 
Maruše Zámečnice na místě n[ebožtíka] Ondry Zámečníka za grunt 
svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jančara zámečníka 5 R. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila 
Maruše Zámečnice na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jančara za 
grunt 5 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Maruše Zámečnice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Jančara 7 R. 
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             f 434a 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila 
Maruše Zámečnice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Jančara 3 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položila Maruše Zámečnice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ondry Jančara zámečníka 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila 
Maruše Zámečnice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Jančara zámečníka 5 R. 
   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno 
od pana ouředníka, aby Maruše Zámečnice podsedek požár ut 
s[upr]a toliko po 3 R doplácela. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položila 
Maruše Zámečnice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Jančara 3 R. 
   Více položila za rok 1608 zasedělých 3 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položila 
Maruše Zámečnice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Jančara 3 R. 
   A tak má docela zouplna zaplacený a žádnému nic za týž 
grunt nic povinna není. 
 
   Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického a spoluradních 
jeho po zemřetí Jakuba Zámečníka, pastorka neb[ožtíka] Ondřeje 
Zámečníkového, pojavši sobě Jakub Paška Annu pozůstalú vdovu 
za manželku, majíc on ten grunth ut supra zouplna zaplacený, 
takový se témuž Jakubovi Paškovi připisuje za zaplacený a 
žádnému v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti všelijaké J.M. Páně i 
obecní Martin Zámečník a Matěj Gejda S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho Tomáš Paška proukážíc vejpisem 
testamentem neboštíka otce Jakuba Pašky, kterak jemu Tomášovi 
nadepsaný grunt odporučen jest, při čemž stoje Michal Jamný 
švagr přiznal se jest, že on na místě manželky své i švagrovej 
svojí na tomž gruntě žádné spravedlnosti míti nepozůstavují. A 
tak Tomáš Paška bude míti svůj grunt zcela a zouplna 
zaplacený. Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 434b 
   Letha Páně 1701 dne 4. Martii  za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho Tomáš Paška majíce gr[unt] 
ut supra zcela a zouplna zaplacený, který tak po otci svém 
Jakubovi zdědil, předstoupíc před právo purgmistrovské šetrně 
přednesl, že jest tenž gr[unt] ut supra, poněvadž pro sešlost 
věku svého dálejíc jej držeti a povinnosti zbejvati nemohl, 
z svej dobrovolnej vůle a lásky otcovskej pustil Janovi synu 
svému, kterémuž se v tej summě, jak nahoře zápis ukazuje, 
připisuje, totiž ve 120 zlm. Však s tou contiti jemu jej 
pouští, aby Matějovi bratru svému polovici, totiž 60 zlm, 
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zplácel, otce pak svého aby v lásce synovské do smrti jeho při 
sobě měl a místa i příležitosti k řemeslu jemu spříval. 
   Rukoj[mě] za opravu gr[untu] a povinnosti i za to, že otce 
svého do smrti jeho při sobě chce jmíti, p[an] Matys Navrátil  
a Václ[av] Hořejší SRSVN. 
             f 435a 
   Letha Páně 1705 dne 31. Aug[usti] za purgmistra pana 
Johannesa Bíteského a spoluradních téhož letha jakož jest Jan 
Paška 60 zlm Matějovi bratru svému dle zápise nahoře učiněného 
spláceti povinen byl, takových 60 zlm nadepsaný Matěj z lásky 
bratrskej jemu Janovi odpustil a daroval na ten spůsob, aby on 
zas do náčení kovářského nic neměl. A tak se jemu těch 60 zlm 
za zaplacené zde vypisují a podle toho svůj grunt zcela a 
zouplna zaplacený míti bude a má. Stalo se dne a leta ut 
s[upra]. 
   Solutum. 
 
   Letha Páně 1706 dne 2. Aprilis za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bíteského a spoluradních téhož letha Jan Paška maje 
sobě ten grunt ut s[upra] od neboštíka otce svého náležitě 
odevzdaný a zouplna zaplacený, jakž zápis nahoře ukazuje, 
takový jsouc od nepřátel rebel[antských] Uhrů leta 1704 
spálený a na ruinu uvedený a nemajíc možnosti, kterak jej 
dálejíc držeti a staviti, 
             f 435b 
z drobrovolnej vůle svej s consensem bratra svého Matěje i 
jiných přátel prodal jej urozenému p[anu] Rudolfu Frankymu za 
hotových padesáte rejn[ských] a 30 kr, 50 zlr 30 kr, kterúžto 
on náležitě složil a zaplatil. A tak nadepsaný Jan Paška na 
tom domě ani na p[anu] Rudolfovi Frankymu nic více co 
pohledávati míti nebude ani přátelé jeho. Odevzdán jest jemu 
za volný a svobodný a zouplna zaplacený. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti přináležející 
císař[ské], panské i městské p[an] Šebestian Jarolím a Jiřík 
Tengler SRSVN leta a dne ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1706 dne 17. Julii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho nastoupíc právně Jan Paška, 
držitel gr[untu] ut s[upra], na Jakuba Ondrouška, souseda 
svého, skrz tou komůrku, kterú on z domem od n[eboštíka] 
Tomáše Svobody koupil, že by v jeho gruntě od neb[ožtíka] 
Tomáše Svobody zastavená býti měla. Pročež podle přátelského 
domluvení nadepsaný Jan Paška tož místo, co ta komůrka v sobě 
obsahuje a jak od rohu stěny soumezí mimo studně 
             f 435b 
vymezené ukazuje, za 3 zlr 30 kr na věčnost odprodal. A tak 
Jan Paška nic více skrz to na žádném praetendirovati míti 
nebude, než tole, jak soumezí učiněné od rohu stěny mimo 
studně ukazuje, toho užívati bude. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a leta ut s[upra]. 
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   NB. Tento společní zápis patří ke gruntu pod počet Nro 126, 
zde jest per errore psáno. 
 
   Letha Páně 1717 dne 25. Januarii za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času ur[ozený] pan Rudolf 
Franky předstoupil před právo purgmistrovské přednášejíce, 
kterak on na gruntě ut supra již deleji bydleti oumyslu nemá, 
nýbrž že jej dobrovolně a z dobrého rozmyslu prodal Jiříkovi                 
Matějíčkovi, příchozímu z Hradišťa, za zaplacený a jak jej sám 
vyplacený měl, za hotových padesáte rýnských. Dle kteréhožto 
skutečně a dobrovolně zavřeného kupu týž Jiřík Matějíček 
s šetrností jest žádal, pokudž by mohl zde do měšťanství 
připouštěn a týž grunt dle obyčeje purgkrechtního jemu 
odevzdán bejti. Na kteroužtu jeho slušnú žádost po spatření od 
něho proukázaného jak rodního, tak výhostního listu, tak se 
činí a týž grunt ut supra se jemu připisuje v tychž 50 zlr za 
volný, svobodný, docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný, jakož taky bez všelikých reštů 
             f 436b 
až do roku 1716 inclusive. Jestliž by pak jaké na gruntě tom 
zasezelé rešta buďto contrib[uční], panské aneb obecní až do 
nového roku 1717 se vynašly, ty vše pan Rudolf Franky 
k zaplacení na sebe bere a splatiti povinen bude, nahoře psaný 
kupec pak teprv od Nového roku 1717 povinnosti přicházející 
zbejvati má. Připsán a odevzdán jemu dle obyčeje 
purgkrechtního za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Philiph 
Černý a p[an] Ventzl Korotin S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1724 dne 26. April[is] za poručeného purgmistra 
p[ana] Jakuba Hrdličky, za purgmistrovství pak p[ana] Philipa 
Černého jsouce na gruntě ut supra držitel Jiřík Matějíček, 
takový nadělajíc mnohé dluhy opustil a z něho pryč odešel, 
aniž se vícej na něj nenavrátil. Až potom týž grunt spolu 
s jinými v roku 1718 skrz ten veřejný nešťasný oheň k vypálení 
a k zruinyrování přišel, takže ani žádný jej koupiti (na 
vypsaný prodej a přibitú na něj 
             f 436b 
cedulku) koupec se nenacházel, contribuční však na něm a jiné 
povinnosti hned od roku 1717 zasezené byly a dálej vždy 
růstly, pročež ohlásíce se na něj Jiřík Najman a aby mu 
k vystavení prodán byl, za to uctivě žádajíce. Aby na škodu 
města contributzi na tom domě se netratila, nýbrž obec 
zvelebena byla, prodali jej jmenovanému Jiříkovi Najmonovi tak 
pustý a holé, dílem rozvalené zdi za ten rest contribučenský, 
který na něm od roku 1717 zasedělý byl 3 zlr 39 kr a za 1718  
4 zlr 32 kr a na služebníky za 1717 a [17]18 1 zlr 24 kr, 
spolu za 9 zlr 35 kr. Kterýžto se jemu nyní připisuje a  
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odevzdává s polhocením od dávání rozličných povinností až do 
Nového roku příštího 1725 letha, za 1726 pak juž jak císařské, 
tak jiné povinnosti zbejvati bude. Odevzdán jest jemu za 
vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
             f 437b 
   Leta Páně 1730 dne 26. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času předstoupil na rathauz Jiřík 
Najman s Joannesem Sosnovským přednášejíce, že jest z svej 
dobrovolnej vůle prodal grunt ut supra jemu Joannesovi 
Sosnovskému za hotových sedmdesáte tři rýnské, přitom taky 
podle toho Joannes Sosnovský žádost složil, aby mohl do 
spoluměšťanství přijatý a ten grunt jemu do knih purgrechtních 
připsaný bejti. Pročež když prodej a kup ten od obojí strany 
vysvědčen jest a takové 73 zlr Joannes Sosnovský na hotově 
složil, pak Jiřík Najman je náležitě k rukám přijal, grunt ten 
se připisuje častěj psanému Joannesovi Sosnovskému za vlastní 
a docela dědičně zaplacený, i s tím průjezdem, který grunt 
tento za gruntem Martina Formánka Nro 129 vedle gruntu Jiříka 
Vavříka Nro 130 užívati právo a svobodu od starodávna má, 
v mezách těch, jak nyní ohraděný jest, totiž na dvě sahy a 
čtyri střevíce šíři od gruntu Jiříka Vavříka ke dvoru Martina 
Formánka 
             f 438a 
počítajíce, kterýžto průjezd však hraditi za týmž dvorem 
Martina Formánka Joannes Sosnovský hraditi má, contributzi a 
jiné všelijaké daně á 1ním Julii běžícího 1730 roku, id est 
půlročně kupec platiti začne, poněvadž do toho času prodavač 
všechno splatiti má. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1735 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Václava 
Košvica a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut 
supra Jan Sosnovský gruntu toho délejíc držeti, takový z svej 
dobrovolnej vůle prodal Kryštofovi Schirenstein, kuchaři 
příchozímu z Čech, za hotových šedesáte rýnských. Pročež se 
jemu tenž grunt připisuje a odevzdává ze vším tím právem a 
v mezech svých, jak jej Jan Sosnovský užíval a užívati mohl, 
za vlastní a zaplacený podle řádu purgrechtního bez všelikých 
reštů až do 30. Junii 1735 zasedělých. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiří 
Horný a p[an] Joannes Kořínek S.R.S.V.a N. 
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             f 438b 
Přípis domu Jozefa Jiskry 
 
   Leta Páně 1760 dne 21ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupila před 
počestný ouřad Anna provdaná Horná i ze svým manželem Janem 
Horným a tou sou přednesli, že ten předstojící dům ut supra 
z Jozefem Jiskrú jeho domem prohandlovali, kdešto Jozef Jiskra 
na svůj dům jim třiceti šest rýnsk[ých] přidal. Pročeš [se] 
nadepsaný grunt ze svým od starodávna majícícm právem se 
Jozefovi Jiskrovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
vrcnostenských i městských povinností p[an] Jozef Vychodil a 
p[an[ Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis domu Jana Stálý 
 
   Leta Páně 1762 dne 10ho Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Johanesa Bartlsmana a spoluradních toho času majíce Jozef 
Jiskra grund ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej 
dobrovolnej vůle Janovi Stálý za summu 190 zlr odprodal, a to 
sice na ten spůsob, aby Jozef 
             f 439a 
Jiskra ještě až do Velikonoci na tom domě zůstal, i taky šenk 
až do Velikonoci užíval, kupec ale od dnešního dňa povinnosti 
tak panský, jak contribučenský platiti se zavazuje. Pročež se 
nadjmenovaný dům Janovi Stálý za jeho vlastní, volný  a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
    Svědkové za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak 
městských i vrchnostenských povinností p[an] Jozef Svoboda a 
p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne 
a roku ut supra. 
 
[Poznámka tužkou:] 
[1]789 No 380 Jan Stálý 
vedle Václ[ava] Kořenka a Kláry Repelustky 
Mart[in] Vyskočil 
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             f 443a 
129 Grunt Petra Kostickýho 
 
   Letha Páně 1595 nadepsaný Petr Kostický koupil ten grunt od 
Daniele Kostického bratra svého za summu 85 R hotových. 
   A tak jej jemu docela a zouplna zaplatil a žádnému za něj 
nic dlužen nejni. 
        Pusté 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
ten gr[unt] nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce 
urozeného pana pana Františka z Magni, S[va]té římské říše 
hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Jakubovi Bortčovi za 
summu 70 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 každoročně 
po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za postavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jakub Paška a Hans Lipens S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a 
spoluradních jeho jest grunt svůj Jakub Bortč, kterého 
z požáru z manželkú svou vystavěl, jsouce již oba v věku svém 
velmi zešlí a žádných dítek nemajíce, tehdy z obzvláštní 
kmotrovský lásky oni dotčený grunt Václavovi Navrátilovi, Anně 
manželce a dítkám jejím ctí a darebně dobrovolně darovali, 
však s tou jistou výměnkú, aby Jakub 
             f 443b 
Bortč a Margeta manželka jeho do smrti svej v tomž domě jednu 
světničku blíž sklepu, jednu komorku a kus dvora bez všelijaký 
překážky užívati mohli, s tím doložením, kdyby jich Pán Bůh 
všemohoucí Bortča a manželku jeho skrze časný smrti z toho 
světa povolati ráčil, aby Václav Navrátil, manželka i potomky 
jeho povini byli jich podle křesťanského katholického obyčeje 
dáti náležitě pochovati, a to co ještě nápadníkům na tomž domě 
náleží, aby poročně po 3 R zplacovali, totiž 70 R, a volka za 
Jakuba Bortče aby do důchodů JHM spravil, jakž o tom 
obzvláštní smlouva patrně doličuje. Odevzdán za volný a 
svobod[ný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti JHM i 
obecní Jiřík Skočdopole a Jiřík Přerovský S.R.S.a N. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Navrátil 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr. 
   Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Navrátil 
položil peněz ročních 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních 
jeho Václav Navrátil tenž grunth ut supra, kterýž mu jest od 
Jakuba Borče ctí a darem darován, postoupil jest frejmarkem 
Adamovi Svobodovi pekaři v summě 70 R bez závdanku, platiti 
rok po roce po 3 R a cožkoliv týž Václav Navrátil na tom 
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gruntě zaplatil, to mu všechno pouští. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za postavení grunthu, placení a povinnosti 
všelijaké J.H.M. i obecní Václav Svoboda kolář, Pavel Sčerba 
S.R.S.a N. 
             f 444a 
   Letha 1652 v tu sobothu před nedělí Reminiscere za 
purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho po zemřití 
Adama Svobody pekaře a manželky jeho pan purgkmistr a páni na 
místě sirotkův pozůstalých po témž neb[ožtíku] Adamovi 
Svobodovi pekaři prodali jsou nadepsaný grunth Vavřincovi 
Zajíčkovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jan Sušický a Lazar Gatty SRSaNR. 
   Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického dal 
Vavřinec Zajíček 1 vědro vína do důchodův, na čež jsouc obec 
quitovaná sráží se jemu na gruntě 1 R 21 gr 3 den. 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Lorenc Zajíček vyhoříc podle 
jiných sousedův, jemu se také polovici, co dopláceti měl mimo 
to, co již na poručení pana purgkmistra ut supra na cestu 
vyslaným do Kroměříže pro Jiříka Svobodu, sirotka na tom 
gruntu nápad majícího, který za pekaře na zámku slouží, 36 kr 
vydal, sráží se jemu, totižto 38 R 26 gr 4 den, má ještě 
dopláceti tak mnoho. 
   Letha Páně 1660 dne 17. Januarii za purgkmistra Václava 
Mračny Lorenc Zajíček položil peněz ročních 3 R. 
   Zůstávají při právě, sou vydané p[anu] Janovi 
Rožumberskému. 
   Letha Páně 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Lorentz 
Zajíček položil za grunt ut sup[ra] 15 gr 3 den. 
   Takové peníze svrchu jmenovaný purgkmistr do počtu svého 
přijal. 
             f 444b 
   Letha 1663 [dne] 14. Septembris za purgkmistra Lukáše 
Peštyho vypisuje se Lorencovi Zajíčkovi za probraný chléb pro 
maršírující soldaty 6 zlr 28 ½ kr. 
   Takové vejš psaný purgk[mistr] do počtu potáhl. 
   Letha 1669 [dne] 6. Decemb[ris] purgkmistr Lorenc Zajíček 
co tak chleba svého pro soldaty a extra ordinární potřebu 
vydal, což se jemu vypisuje 3 zlr 27 kr. 
   Takové do počtu svého potáhl. 
   Letha Páně 1671 dne 20. Junii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho tak jakž Vavřinec 
Zajíček majíce revers na 46 zlm 8 gr 4 den, co on tak k obci 
městské jednu bečku vína zapůjčil, v tychž penězích sobě od 
obce městské dány, z kterýchžto 48 zlm 8 gr 4 den jemu na 
vinohradě po neboštíkovi Pavlovi Hodouskovi poráží se 20 zlm. 
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   Item na gruntě po neboštíkovi Adamovi Svobodovi sráží se 
jemu 26 zlm 8 gr 4 den, kterýchžto 26 zlm 8 gr 4 den svrchu 
psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1697 dne 18. Aprilis za purgmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož na témž 
gr[untu] ut supra Jan Paděla sobě odevzdaného nemaje kolik 
leth pozůstával, aniž téměř jej nezvelebíc, Frantz Zajíček 
předstoupíc před J[ejich] Opat[rnosti] zšetrně žádal, aby jemu 
tenž gr[unt] jakožto po otci jeho podstúpen byl. Pročež 
poněvadž ten 
             f 445a 
grunt jemu po otci patří, ano 78 ½ zlm na něm zaplaceného 
jsouce, ten gr[unt] témuž Francovi Zajíčkovi v tejž summě  
80 zlm se připisuje a těch 78 ½ zlm za zaplacené jemu se 
vypisují, však on bratru svému Vilímovi jeho díl spláceti 
povinen bude, ostatní 1 ½ zlm bude povinen zaplatiti k obci 
městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za stavení a povinnosti p[an] Pavel Hrachovský a 
p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. letha a dne ut s[upra]. 
   NB. Cont[ribuci] bude povinen toliko 2 zlr ročně dát 
z komína na 2 letha. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho Frantz Zajíček pokládá z gruntu 
svého ut supra 15 gr, čehož jsouc douležitá potřeba a z ohledu 
toho, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú 
rebelii vyšel, všechno cokoliv spláceti měl se jemu vypisuje, 
totiž 1 zlm 15 gr. A tak má grunt svůj docela zaplacený a 
žádný více na něm co praetendirovati nemá a míti nebude. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
   Solutum. 
             f 445b 
   Leta Páně 1727 dne 4. Octobr[is] za purgmistra pana 
Antonína Havlíčka připadnouce grunt ut supra po smrti 
neboštíka Frantze Zajíčka testamentem synovi po něm 
pozůstalému Tomášovi, takový tenž jmenovaný Tomáš prodal 
bratrovi svému Jiříkovi za 20 zlr a nechtíce tedt řečený Jiřík 
Zajíček pro nemožnost svou gruntu tohož delej držeti, takový 
nyní prodal zase z svej dobrovolnej vůle Martinovi Formánkovi 
za hotových padesáte tři rýnských ze vším tím, co na něm 
zaplaceno bylo. Pročež podle tej dobrovolně zavřenej smlúvy 
připisuje se a odevzdává podle řádu purgkrechtního tenž grunt 
jemu Martinovi Formánkovi za vlastní, docela zaplacený a 
žádnému v ničem nezávadný, jakož taky bez všelikých reštů 
běžících až do ultima Decembris běžícího 1727 roku, toliko 
jeden rýnský na pomoc zaplacení daní za rok 1727 prodavačovi 
kupec nápomocen bejti se obligiroval. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a letha ut supra. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Schneller a p[an] Jo[an]es Kořínek S.R.S.V.a N. Id est 53 zlr. 
             f 446a 
   Anno 1752 den 8te Januarii unter Burgermeister Ambt des 
H[err]n Godtfridt Mayer und dermahlen sich befündlichen Raths     
verwandten hab (tit.) Herr Godtfridt von Monticelli gewese 
Kayser. König. Rittmeister unter dem Löb. Kayser. König. Graff 
Luquesischen Courassier Regiment beygebracht, wie das Selbter 
von dem Martin Formánek, daß in der Bündergassen stehendes 
Hauß ut supra mit allen zu dem Hauß von uhralter her 
zugehörigen Gerichtigkeiten p[e]r fünff hundert siebenzig 
guld[en] erkauffet und mit gahrein bezahlet hat, solcher und 
gerjestalten daß obersagte Martin Formánek weder vor sich 
selbsten weder seine Erben und Nachkhümling an diesen Hauß was 
in geringsten mehr zu praetendiren haben. Folgstamb sothanes 
Hauß seiner jetzo habenden Ehr. Consortin 
             f 446b 
Frau Catharina gebohrner Rebmanin omni jure quocunq cediret 
und der selben zuzuschreyben angesuchet hat solchem nach wirdt 
sothanes Hauß die jetz besagten Frauen Catharina von 
Monticellin gebohrner Rebmanin mit allen Recht und 
Gerechtigkeit vor ficen thumblich und mit keinen Schulden 
onerirtes, sondern in totum außgezahltes Hauß hiermit 
zugeschrieben und überandtworthet, worbey Ihme Herrn von 
Monticelli in regart seinem meriten die Stadt Gemeinde von der 
Militarischen würck[li]chen Einquartirung und andere Stadts 
Robothen und Schuldigkeiten in solang Er Leben befreyen, wann 
aber Fr[au] absterben solthe, diese Befreyung auffgehobten und   
anderen burger. Hausern gleiche onera abzutragen schuldig sein 
solle, für welche Befreyung Herr von Monticelli a dato 
emptionis, das ist von Esten Octob[ris] 1750 Jahr. acht 
guld[en] in die Gemein 
             f 447a 
cassam zufundtrichten und nebstdene die Kayser, Königs 
Contribution, wie auch obrigkeit[liche] und auf die Stadt 
bediente ordinari Schuldigkeiten der repartition halber all. 
jähr. zubezahlen sich verbunden hat. So geschehen Strassnitz 
den Tag und Jahr ut supra. 
 
Přípis domu France Mayera 
 
   Letha Páně 1755 dne 30ho Junii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatča a spoluradních téhož času majíce paní 
Catharina ovdověná Montičelka grunt ut supra sobě právně 
připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Frantzovi 
Mayerovi za summu štyri sta třiceti rýnsk[ých] odprodala. 
Pročeš se nadjmenovaný grunt ze svým od starodávna majícím 
právem Frantzovi Mayerovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
 



 

 

      251 
 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařské] contribuci, 
městských a vrchnostenských povinností p[an] Henrich Vil[ém] 
Bartelsmann a p[an] Godfrid Mayer. Stalo se dle od paní 
Montičelky vlastní ruky podpisem na rathús odeslaného povolení 
a u přítomnosti Františky Mayerky, koupce vlastní manželky dne 
a roku ut supra. 
             f 447b 
Zápis pana Ignáce Altmann 
 
   Im Jahre 1769 den 11te Februarii bey Burgermeisters 
Amttirung H[errn] Christoph Aloy[sius] Mihatsch und der Zeit 
dessen Raths unwandten verbtiebet ein in der Bindergassen 
liegendes fdk. Hauß nach in Gott ruhenden Granz Mayer, 
gewessen herrschafftslichen Schweizert, welche zumachen Waißen 
vor Handen licitando verkauffet zu werden per affitam 
intimiret werden. Zu diese Licitation erfiene auch der Wohl 
edl. gebohrne Herr Ignatz Altmann, jubilirte k. k. Oberst 
Einehmer von Hung. Brod, apostolicus et cat. not. pub. 
Juratus, und solches Hauß als meist beittsnahme um fünf 
hundert acht guld[en] rein[isch] 30 kr an sich Kauft gegohen, 
auch die 608 fr 30 kr in 2 Datis bereit den 13te Julii und  
25te 1768 baar und sichtigb beym Burgermeister Amt erleget 
habe. Inners so erkaufft als baar bezahltes Hauß aedirte mit 
allen Recht seiner Frauen Ehegemahlin Anna Francisca Altmanin 
und damit daßelber auf ihren Nahmen in die Stadt Quatern 
eingeschrieben wurde, daß Burgermeister Amt gezimnend 
ersuchet. 
   Diesemnach wird das oblegesagt licitando d[e] d[ato]  
15te Julii [1]768 durch (tit.) H[errn] Ignatz Altmann 
erkauffte und cum omnii jure seiner Frauen Anna Francisca 
Altmanin aedirte von allen Schuld reines und in totum 
ausgezahltes Hauß gleich erwöhnter Anna Francisca Altmanin mit 
allen derzelten anklebender Ruff und Gerechtigkeiten, wie 
dieses 
             f 448a 
der Vorfahrer Franz Mayer genossen und diesenige so genante 
Binders Gassen zugenüssen hat für eingenthumlich hiemit 
zugeschrieben und übergaben. 
   Hierbey sie Frau Altmannin die Stadt-Gemeindten den 
militarischen personal Einquartirung und anderen Stadt-
Robothen und personal Schuldigkeiten in so lang, in wie lang 
er H[err] Altmann oder sie Frau Altmannin leben und dieses 
Hauß besitzen wird befreyet und erlediget. Falls dieses Hauß 
jedoch per actum inter vivos aut ultimo volutantis an wehme 
immer anderen gediehen solte, dies Erledigung kein Staff 
haben, sondern anderen nachbarlichen Haußern gleich angezihen 
werden solle. Für welche Befreyung er H[err] Ignatz Altmann 
wie auch sie Frau Altmannin von Ersten Januarii [1]769 
anstangend jährlich 8 fr in die Gemeind Cassam zu entrichten  
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und nebst denen die k. k. Contribution, wie auch 
obrigkeitliche desgleichen die städtische als auf die Stadt 
bediente und andere extra ordinari kommen mögen des so public 
als von der Stadt vor nöthig erkandte onera und collecten nach 
der stadt gemachten repartition jedes macht zubeziehten sich 
verbunden habe. So geschehen in Beyseyn des H[errn] Wenzl 
Paravicini als betrollmachtigten von H[errn] Altmann in Nahmen 
seine Persohne und zu dieser Einschraff, aus dem Raths premio 
deputirten Zeugen H[err] Johann Bartelsmann und H[err] Johann 
Weiner.  
   Alles getreulich  und ohne Gefähre. 
   Ob dem Rathauß den 11te Februarii [1]769. 
   NB. Die lauffende onera als die k. k. contributionale, 
fleisch Creützer und vánoční dáňka kommen et die emptionis zu 
entrichten. 
             f 448b 
Přípis pana Ignáce Altmana 
 
   Leta Páně 1787 dne 20ho Junii jakož pan Ignác Altmann grunt 
ut supra ukoupený a dokonale připsaný svej manželce paní Anně 
Františce za vlastní a dědičný odevzdal, tím spůsobem taky, 
když ona paní Anna Františka manželka jeho ze světa smrtí 
zešla a týž grunt dle poslední svej vůle, jenž v sílu a moc 
zrůstla, jemu panu Ignácovi Altmannovi, tak jak ona jej 
užívala neb užívati mohla, zase odporučila. Odkudž aby řád 
knih přípisních zachován a on pan dědic do právního držení 
gruntu toho uveden byl, skrze pana Karla Zeit, toho času 
král[ovského] solného strážnického a p[ana] Jozefa Holl, 
chirurgusa tamotného, uctivě žádat nechal, by týž grunt jemu 
od svej paní manželky odporučený gruntovně odevzdán byl. 
Pročež nepozůstávajíce nic, co by žádosti tej naproti čelilo, 
grund neb dům tento ze vším tím právem a břemenem, jakžkoliv 
jej paní manželka jeho užívala a připsaný měla, se nyní u 
přítomnosti vejš jmenovaných pánů svědkův jemu panu Ignácovi 
Altmann za jeho vlastní, volný a dědičný právně tímto 
připisuje a odevzdává. 
   Actum na zámku strážnickém dne a roku ut supra. 
             f 449a 
Löbliches Herrschaft Straßnitzer Justiz Amt, praes. d[en]  
14. Dezembris [1]787 
 
    Nachdene Vermög des von dem Herrn Ignatz Altmann, meinem 
geliebtestem Vetter, seel. aufgerichtend bey diesem löbl. 
Jurisdictions foro untere 7. Decem[bris] behörig, eröfneten 
und publicirten letzen Willens bey den Umstand, weil der 
abgelebte Herr Erblasser weder einige Descendenten moch 
Ascindenten übrig hatte, die unterzeichnete zu einer universal 
Erbin seiner sammenntlichen Verlassenschaft ernannt und einige 
alle in diesen obgedachten letzen Willen gemachte Legata pia 
et profana sowohl, als die von ihrer allfälligen Erbschaft  
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abkommende patentmässige Erbschafts seiner die fördersamsten 
zubestriedigen. 
   Von dahero ofunterhaltet unterzeichnete sich zur Zeit 
hiemit zu sothaner ihr ex testamento zugedachten Ignatz 
Altmannischen Verlassneschaft cum beneficis legis ex 
inventarii Erbs zuerklären und ein Löbl. Justizamt ganz 
gehosamst zu bitten, das selbe geruhen möchten diese ihr Erbs 
Erklärung nicht nur behörig ad notam zu nehmen, sondern auch 
die weiters nöthige Verlassenschafts Abhandlung zu veranlassen 
und endlich dieselbe in dem erlangten Erb Recht zubestättigen. 
   Sig[num] Strassnitz den 12. Decemb[ris] 1787. 
 

Klara Repelustin 
Ignatz Altmannische universal Erbin 

 
Zuschreibung des neben den Joseph Mořitzký und Johann Stálý 
stehendes Hauß der Jungfer Clara Repelustin titulo hereditatis 
 
   Vermög hinnterlassenen testaments des hierorths 
verstorbenen gewesten Bancal Ober Einnehmer Herrn Ignatz 
Altmann wurde die Junfer Clara Repelustin zur universal Erbin 
ernannt nachstehends acttens: 
   Nachdene aber die Einsetzung eines 
             f 449b 
universal Erbens basis et fundamentum testamenti ist so habe 
ich auch vor und als solchen hiemit meinen sich bey mir 
befindliche Mamm Clara Repelustin, ein leibliche Tochter vor 
meiner zu Grätz in Steiermark vestirbenen Schwester, über 
alles mein übriges Vermegen, wie es immer Nahmen haben mag, 
und kann hiemit erinnern und quartalem einsetzen wollen, 
welche vor meine arme Seele betten, auch mit diesem schalten 
und wadten solle als wie es immer einer Eigenthümerin beliebig 
ist, nachdeme sie nieme vorstehende legata entrichtet gat. 
   Sig[num] Stadt Strassnitz d[en] 15. Jänner 1789. 
 
  Karl Zeit 
  als Zeug     Ignatz Altmann 
        testator 
  Johann Mihatsch 
  als Zeug 
     Karl Svoboda 
     Grundt Amtes Vorwesser 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 600 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 7te Decembris [1]798. Prat. 
   Laut einverleibtet Quittung im Buche Quitantiarum de a[nn]o 
[1]795 folio 34 sind diese 600 fr baar bezahlt, folglich hier 
gelöschet worden. 
   De sessione 24te Octob[ris] 1801. Prat. 
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130 Grunt Tobiáše Duličky 
 
   Letha Páně [15]83 podle zápisu knih starejch purgkrechtních 
černejch v listu 193 nadepsaný Dobiáš Duličků koupil ten 
grunth svuoj od Jiříka Krecnera za summu 130 R. 
   Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a za něj 
žádnému nic dlužen nejni.     
 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tobiáš vejš 
psaný prodal na tomto podsedku svým zaplaceným pro potřebu 
svou obci předměstské summy 50 R za hotových 20 R, platiti má 
od letha 1600 po 5 R. 
   Rukojmě Jakub Kolář, Jiřík Zelinka SRSAN. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil obci předměstské 5 R. 
 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Tobiáš 
Ďuličků prodal podruhé pro potřebu svou na tomto podsedku obci 
předměstské summy 50 R za hotových 21 R, platiti má za ty oba 
prodaje od letha ut s[upr]a po 10 R. 
   Rukojmě Jiřík Zelenka, Jakub Kolář, Kašpar Bednář, Daniel 
Štefek S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Tobiáš 
Ďuličků obci předměstské 10 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Thobiáš Ďuličků za g[runt] obci předměstské za rok 
1602 7 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Tobiáš Ďuličků za g[runt] obci předměstské 10 R. 
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   Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad 
předměstský prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po 
neb[ožtíku] Thobiášovi Ďuličkovi, Danielovi Nedolevkovi za 
summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po  
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Faber, Jíra Kovář, Blažek Kunčický S.R.S:A N. 
   Ta summa všecka těch 50 R náleží obci předměstské.  
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Nedolevek za grunt obci předměstské 2 R 15 gr. 
   Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Daniel Nedolevek za grunt obci předměstské 5 R.  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 3 R 15 gr. 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil 
Daniel Nedolevek za g[runt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil 
Daniel Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 4 R. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Nedolevek obci předměstské za g[runt] 3 R. 
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   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel 
Nedolevek položil za g[runt] obci předměstské 3 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel 
Nedolevek položil za gr[unt] obci předměstské 5 R. 
 
        Pusté 
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   Jakož jest nejaká rozepři mezi Jakubem Paškou kovářem a 
Pavlem Haklů pekařem, oběma sousedy na předměstí strážnickém, 
vznikla, a to z příčiny tej, že Jakub Paška chtěje od 
starodávna svobodný průjezd skrze podsedek a humno Pavla Hakle 
jmíti, však toho náležitě, světle a patrně prokázati nemoha, 
Pavel Hakel pak tomu nikoliv povoliti nechtěl, nýbrž tou věc 
skrze supplikatii na JHM Pána našeho milostivého jest vznesl, 
kteroužto věc JHM ovšem v moci svej jmíti ráčil, mezi němi 
takové nedorozumění porovnati, pevně [v] pokoj uvésti a 
umořiti, však nicméně tu věc nám, purgkmistru a radě města 
Strážnice, k uvážení podal, abychom my to nedorozumění očitě 
spatřili a potom dle bedlivého uvážení mezi stranami náležitý 
nález učinili. Což tak učiněné a po zhlídnoutí často psaného 
průjezda (i aby jednej i druhé strany žádného ublížení nedálo) 
podle bedlivého uvážení vypovídáme správu takto: Aby Jakub 
Paška (neb držitelé téhož domu) svůj průjezd podle podsedku 
Pavla Hakla přez pustý požár ut s[upr]a, kterého někdy Daniel 
Nedolevek v držení byl, nyní na časy budoucí a vědčné bez 
překášky všelikého člověka jměl a Pavel Hakel i potomci jeho 
bude svého gruntu bez újmy a překážky všelikého člověka, jak 
se jemu nelépeji líbí zahraditi a užívati. Kterážto výpověď 
aneb naznání se stalo za pugk[mistra] 
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pana Martina Mráza a spoluradních jeho p[ana] Jana Šlechty, 
p[ana] Matouše Martinkového, p[ana] Samuele Praštka, p[ana] 
Jana Malenovskýho, p[ana] Jana Slováčka, p[ana] Lorence 
Peypolta, p[ana] Václava Širokého, p[ana] Samuele Cibulky, 
p[ana] Daniele Teybera, p[ana] Jana Lazebníkového, p[ana] 
Václava Šlechty a Thobiáše Fridricha Fritze, písaře radního 
města Strážnice. 
   Act[um] na rathauze města Strážnice dne 7. Aprilis a[nn]o 
1642. 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1717 dne 16. Aprilii za purgmistrovství pana 
Pfilipfa Černého a spoluradních teho času jsouce nahoře psaný 
grunt v pustotním uvedení a oubec strážnitská takového 
nápadníkem jsouce, tehdy jest ona pro vystavení téhož pustého 
a zvelebení místa Jiříkovi Vavříkovi v summě ut supra, totiž 
130 zlm zaprodala. Však ale aby on tím lépej hospodařiti a 
takový vystaviti mohl, tehdy se jemu za opravu a vystavení 
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gruntu z tej nadepsané summy 130 zlm třetí díl, totiž 44 zlm, 
upouští a sráží, ostatní pak peníze, totiž 86 zlm, každoročně 
při Vánocích po 5 zlm oubci strážnitské dopláceti povinen 
bude. Prodčež se jemu Jiříkovi Vavříkovi 
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tenž pustý grunt bez závdanku za volný a svobodný, v ničemž 
nezávadný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu a vystavení, též všechněch povinností 
placení p[an] Mathys Navrátil a Joseph Pecha. Stalo se dne a 
letha svrchu psaného. 
 
Přípis domu Václava Vavříka 
 
   Letha Páně 1752 dne 6. Decembr[is] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana zdědíce Anna po svým manželovi 
Jiříkovi Vavříkovi grunt ut supra, jest takový svému synovi 
Václavovi Vavříkovi proti těm jí složených deset rýnsk[ých], 
pak svobodnýho bydlení do svej smrti a na tom domě podlužných 
verunk[ových] 86 zl mor[avských], z kterých každoročně 5 zl 
mor[avských] při posudcích se skládati mají, podstoupila a 
odevzdala. Pročeš se nadjmenovaný grunt s těma na něm 
podlužnýma verunkovýma penězi Václavovi Vavříkovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný se připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Martin 
Smaženka a p[an] Hanzirk Hoffmann. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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Přípis domu Martinovi Marišlerovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne 7. Aprilis za purgmistra pana 
Christophora Mihače a spoluradních toho času pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Václavovi Vavříkovi Cristina Vavříčka nemohouce 
svůj dům na budoucí časy opravovati, pročeš takový dům 
Martinovi Marišlerovi s tím na něm majícím právem za summu 
pjet a devadesát rýnských odprodala. Pročeš se jemu Martinovi 
Marišlerovi  s těma na to domě obci mněstské podlužnýma 
verunky p[e]r 86 zl mor[avských] při posudcích po 5 zl 
mor[avských] za jeho vlastní, volný právně připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení králov[ské] a 
císař[ské], vrchnostenské a mněstské [povinnosti] p[an] Joseph 
Svoboda a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran dne a roku ut supra. 
             f 456a 
Přípis Jozefa Mořického 
 
   Leta Páně 1781 dne 24. měsíce Septembris za purgmistra pana 
Jana Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož dle po smrti 
neb[ožtíka] Martina Marišlera vzdělaného inventáře grunt ut 
supra pozůstalej po něm vdově Barboře v summě dvě sta rýnských 
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za příčinú provozování řemesla kovářského zanechán jest a 
dítky podíly své na jinej pozůstalosti vykázané dosáhly. Když 
pak ona vdova po časi za Jozefa Mořického kováře se provdala, 
týž grunt jemu z lásky manželskej jménem věna zadala tím 
spůsobem, aby on ihned 50 zlr k disposici její splatil, jakož 
taky verunkový peníze p[e]r 86 zl mor[avských] k splacení po  
5 zl mor[avských] ročně obci městskej na sebe přejal. Což 
vykonati přislíbíce on manžel její Jozef Mořický, přítomný 
grunt se jemu z vším příslušejícím právem za jeho vlastní, 
volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan 
Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
   
   Dieses Hauß ist, so wie der jetzige Eigenthümer solches 
durchaus neu aufgebauet und mit Ziegeln Dach bedecket, ein 
Keller und ein Brunn im Hauß eingericht, vermög underen 
obsabenden Erdeschluht p[e]r acht hundert gulden abgeschätzet. 
   Straßnitz den 25te Januer [1]794. 
        Karl Svoboda 
        Schätzmeister 
 
        Fanc Mayer 
        Schätzmeister 
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    Dass diese Schuldverschreibung p[e]r 300 fr auch in dem 
Grundbuche Vermög der neuerdings vorgenenen Schatzung des 
Hau3es p[e]r 800 fr primo loco zur Sicherheit des Pfandrecht 
inprotocolirt worden. 
   Anmit bestättige Straßnitz den 25. Januer [1]794.  
Joseph Horný. 
   Laut vorgezeügten und im Buche Quitantionem folio 10 de 
a[nn]o [1]795 einverleibten Quittung sind diese 300 fr baar 
bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sessione 20te April[is] [1]798. Prat. 
   Hypothec. Ob diesem Hase haftet 400 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 28te Februarii 1801. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol. 80 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 400 fr bezahlt, folglich 
hier gerlöschet werden. 
   De sess[ione] 14te Maii [1]808. Prat. 
   Auf diesem Hause haftet 2000 fr der Johana Kellerische 
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 14te Maii [1]808. Prat. 
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   Laut im Buche Gesätzungteurkundenbuche de a[nn]o [1]800 
folio 3 ist das Haus durch kunstverständige neuerdingt p[e]r 
drey taußend gulden abgeschätzet worden. 
   Grundamt Stadt Straßnitz am 20ten Maii [1]808. Prat. 
             f 457a 
   Vermög Einschreiben des aus gitzer löblicheen Magistrat von 
4ten Septemb[ris] l.J. ffo 266 jud, dann infoldesten Beschied 
des Straßnitzer löblichen Magistrat d[e] d[ato]  
12te Septemb[ris] l.J. Nro 266 jud und laut im Buche 
Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 122 einverleibten Quittung 
sind diese Johana Kellerischen 2000 fr in Scheines aber Pfandt 
verrechneten mit 1051 fr 13 kr 1 den baar bezahlt, folglich 
hierorts gelöschet werden. 
   De sess[ione] 12ten Septemb[ris] [1]812. Prat. 
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             f 463a 
P o d s e d k y  n o v é  n a  Ú j e z d ě 
 
131 Grunt Jakuba Nedolevky 
 
   Ten Jakub Nedolevek vystavěl sobě leta [15]97 podsedek, tak 
jakž jemu od Jeho M[ilosti] Pána místo vyměřeno a ukázáno 
jest, kterejž má zaplatcený a žádnému zaň nic dlužen není. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Šimon 
Suchánek a Balcar Karvinský S.R.S.N. 
 
   Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového prodán 
podsedek od ouřadu předměstského, pozůstalý po n[ebožtíku] 
Jakubovi Nedolevkovi, Danielovi, bratru téhož Jakuba 
Nedolevky, za summu 30 R. Závdanku dáti má 4 R, z toho se 
zaplatiti mají dluhové, kteříž sou při statku zapsaný, ostatek 
platiti má od letha 1603 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Hrbků, Martin Záhorovský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel 
Nedolevek závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky  
4 R.  
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Daniel Nedolevek na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Nedolevky 1 R 15 gr. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil 
Daniel Nedolevek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Nedolevky 4 R 15 gr. 
 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Daniel 
Nedolevek prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej 
zůstával, Martinovi Sládkovýmu za summu 20 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a 
svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení   a opravu i povinnosti J.M. Páně 
Melichar Bo[h]uslavskej, Blažek Třebeslavský S.R.S.N. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Sládků položil za gr[unt] peněz prvních 1 R 15 gr. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Sládeček na podsedku tom, kterýž pustý požár za 20 R koupil a 
jej postavil, prodal na témž podsedku a sám na sobě obci 
předměstské 40 R za 7 ½ R. A tak Martin povinen bude ten 
podsedek platiti ročně po 3 R, z toho přijde nápadníkům po 1 R 
a na obec předměstskou po 2 R, když pak nápadníci vyberou 18 R 
15 gr, půjdou na obec po 3 R. 
             f 463b  
   Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin 
Sládeček položil za grunt 3 R. 
   Z toho vydáno na obec předměstskou 2 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky 1 R. 
 
       [Pustý] 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho 
ten gr[unt] nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce 
urozeného pana pana Františka z Magni, S[va]té římské říše 
hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Jakubovi Planickému 
za summu 50 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 
každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Václav Slavík a Jíra Studenský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka  a spoluradních 
jeho Jakub Planický prodal gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Haklovi 
za summu 52 R. Závdanku dal ihned při odevzdávce jemu 12 R, 
vejš psanou summu pak má každoročně po 2 R zplacovati. 
Odevzdán za volný a svob[odný]. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké 
Jakub Paška a Martin Lährenpecher SRSAN. 
 
   Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho 
Pavel Hakl pekař postoupil grundt svůj frejmarkem Adamovi 
Pekařovi v tej summě, jakž jeho on měl, totiž 52 R, placení 
ročně po 2 zlm. Co se volkův dotejče, tak jakž při gruntě 41 
zmínka učiněna se pozanechává. Odevzdán 
             f 464a 
za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
panské i obecní Martin Kučera i Jan Polášek SRSaNR. Actum. 
   Ta zmínka se též činí, cokoliv Adam Pekař vyplatil, to jemu 
též pouští, jako on Pavel při svém předešlém gruntě učinil. 
   Item položil Adam Svoboda, kteréžto přijal Martin Mráz, 
ročních peněz k obci městské za rokh 1643 3 R 21 gr 3 den. 
 
   Letha 1648 za purgkmistra p[ana] Lorence Peypoldta a 
spoluradních jeho Adam Pekař jinak Svoboda postoupil grunth 
svůj frejmarkem Václavovi Navrátilovi v tejž summě, jakž jeho 
sám měl, totiž 52 R bez závdanku, placení ročně k obci městské 
po 2 R. A cokoliv Adam Pekař na tom gruntě má zaplaceno, to 
všechno jemu pouští. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu i jiné povinnosti 
J.H.M. i obci Václav Svoboda kolář, Adam Svoboda pekař  
S.R.S.a N. 
 
   Letha ut supra za purgkmistra a spoluradních ut supra 
Václav Navrátil prodal grunth ut supra Pavlovi Sčerbovi pekaři 
za summu 52 R. Závdanku dal 12 R, placení ročně k obci městské 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu i jiné povinnosti 
J.H.M. i obci Václav Navrátil, Adam Svoboda pekař S.R.S.a N. 
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   Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického a spoluradních 
jeho Pavel Sčerba z Vyškova prodal jest grunth nadepsaný 
Pavlovi Radmilimu za summu 52 R. Závdanku dal jemu při 
odevzdávce 12 R, platiti jej má při každých Vánocích k obci 
městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu i všelijaké povinnosti J.M. Páně 
i obecní Lorenc Pyskovský, Jakub Paška S.R.S.a N.R. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Radmili prodal jest grunth ut supra 
Janovi Svrčinovi za summu 52 R. Závdanku dal jemu 12 R, 
ostatek summy platiti má při každých Vánocích k obci městské 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i všelijaké povinnosti 
J.H.M. i obecní Jakub Zhýbal a Petr Sosnovský S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1652 Jan Svrčina dal do důchodův vína 1 ½ 
v[ědra], na čež jsouc obec quitovaná sráží se jemu 2 R 17 gr  
1 den. 
             f 465a 
   Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho Jan Švrčina nemohouce pro 
zešlost věku svého jak J.C.Mti contributi, všeliké povinnosti 
panské i obecní zapravovati, týž grunt svůj jest dobrovolně 
postoupil Janovi Molatovi, tak jak sám takový grunt ujal, 
v summě 52 R a co tak na témž gruntu Jan Švrčina zaplaceného 
má, totižto 14 R 17 gr 1 den, takové peníze Janovi Molatovi za 
zaplacené zadává s touto vejminkou, aby Jan Švrčina do smrti 
své a mnaželky jeho jednu komůrku, z který on sobě světničku 
spůsobí, a jeden chlévek pro krávu na svobodě a bez překážky 
užívati a míti mohl. Což Jan Molata že tak učiní u přítomnosti 
ouřadu rukou dáním přislíbil, placením ročně k obci městské po 
2 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Tomáš Svoboda a pan Jan Nejmon, p[an] Samuel 
Nejezchleba SRSpaN. 
 
   Letha 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k pozůstalé vdově 
n[ebožtíka] Jana Molaty Mikuláš Káčerek a maje on 14 zl 
mor[avských] 17 gr 1 den zaplaceno, souc pozůstalý jeden 
sirotek, na kterého polovic toliko připadá a manželce druhá 
polovic, s kteroužto témuž Mikulášovi Káčerkovi, aby grunt 
k skázi nepřišel, se připisuje v tej summě, jak jej neb[ožtík] 
měl, za 52 zlm, placením ročně k obci města Stráž[nice] po  
2 zlm. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. Martin Mlýnek a 
Ondřej Čech dne a leta ut s[upra]. 
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             f 465b 
   Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Mikuláš Káčerek položil za grunt ut supra 1 zlr  
10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení 
dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci strážn[ické] na 
výplatu roli zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za 
příjem. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra 
Jan, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Janovi Molatovi, držitel 
gruntu na ten čas ut supra (který sobě jej až posavad 
připsaného nemá), obci městskej na letha spláceti 35 zlm 27 gr 
6 den, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými zkrs tu 
uherskú rebelii na ruinu vyšel, třetí díl se mu upúští, 
totižto 11 zlm 29 gr 2 den. A k tomu hnedt ten den při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu bude povinen 
platiti ut supra, totiž obci m[ěstské] 23 zlm 28 gr 4 den, 
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Káčerka 1 zlm 15 gr. 
             f 466a 
   Leta 1747 dne 18o Februarii za purgkmistrovství pana Ignáce 
Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan Vašíček před 
opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a 
příslušenstvím od Jana Malaty za summu hotových peněz dvacet 
rejn[ských]. Pročež se jemu tuto za vlastní, volný a dědičný 
připisuje, vejrunky (když půjdou) se spláceti budou, jak vejš 
stojí. 
   Za rukovníky dobrého opravování gruntu a poslušenství právu 
jsou p[an] Eliáš Greger, p[an] Jan Richter. 
 
   Leta Páně 1747 dne 18o Februarii za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin 
Kudlík od Jana Vašíčka před opsaný dům se vším k němu od 
starodávna patřícím právem a příslušenstvím za summu hotových 
peněz šedesáte pět rejnsk[ých], však ale s tou vejminkou, že 
on prodavač v tomž domě až do jeho a ženy svej smrti jednu 
svědničku a komůrku beze všeho ouplatku k svobodnému obývání 
míti a užívati má. 
             f 466b 
Dle čehož se tenž dům jemu kupcovi za svobodný, volný a 
dědičný tuto připisuje, vejrunky (když půjdou) se spláceti 
budou, jak vejš stojí. 
   Za rukovníky dobrého opravování gruntu a poslušenství právu 
jsou p[an] Ignác Filip, p[an] Jan Richter. 
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Přípis Jana Sigla 
 
   Leta Páně [1]765 dne 14. Februarii za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradní[ch] toho času předstoupil Martin 
Kudlík před počestný ouřad a ohlásil, že svůj připsaný dům ze 
své dobré vůle Janovi Siglovi v summě za 142 zlr odprodal a 
sobě svjetničku až do s[vatého] Jana tohoto roku vymínil. 
Pročež se jemu Janovi Siglovi za vlastní a dědičný s těma na 
něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městké patřící 23 zlm 
24 gr 4 den ročně při posutcích po 1 zlm platiti připisuje a 
odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] kr[álovské], vr[chnostenské] a mněst[ské] p[an] 
Christof Mihač a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
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             f 472a 
132 Grunt Šimona Suchánka 
 
   Ten Šimon Suchánek koupil podsedek od Martina Řehořka za  
40 R hotových. 
   Kterejžto podsedek dotčený Martin Řehořek sám vystavěl, tak 
jakž mu bylo místo od J.M. Pána vyměřeno a ukázáno. A tak 
Šimon Suchánek má svůj podsedek zouplna a docela zaplacený. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jakub 
Nedolevek, Balcar Karvinský S.R.S.N.       
  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Anna 
Suchánková prodala požár ut s[upr]a Stanislavovi Bitanskýmu 
tesaři za 15 R a ten Stanislav na tom podsedku nětco ustavějíc 
zase je[j] prodal Blažškovi Třebeslavskýmu za summu 17 R. 
Závdanku jemu dal 2 R, platiti má od letha 1614 po 1 R. 
Odevzdán za volnej a svobodnej. 
   Ruk[ojmě] za spravení a opravu, [povinnosti] J.M. Páně 
Kryštof Olomúckej, Jíra Ostrovskej S.R.S.N. 
   Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Blažek 
Třebeslavský položil za grunt Suchánkové 1 R. 
   Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Třebeslavský položil za grunt Suchánkové 1 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Třebeslavský položil za grunt peněz ročních Suchánkové 1 R. 
   Téhož leta za téhož konšela Blažek Třebeslavský prodal sám 
na sobě a na podsedku svém obci předměstské peněz svých 37 R 
za hotových 9 R 7 ½ gr, plati[ti] jej má ročně po 2 R a 
sirotku po 1 R. A když sirotku peníze vyjdou, bude povinen 
obci pokládati po 3 R až do vyplnění té summy. 
   Rukojmové při odevzdávce zapsáni. 
   Leta Páně 1617 svrchu psaného položil Blažek Třebeslavský  
3 R. 
   Z toho zanecháno na s[irotka] n[ebožky] Suchánkové 1 R. 
   A na obec předměstskou vzato 2 R. 
   Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek 
Třebeslavský položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Zanecháno z nich na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Suchánka  
1 R. 
   A na obec předměstskou dáno 2 R. 
 
        Pustý 
             f 472b 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth ut s[upr]a Janovi Labšovému za summu 54 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 Martin Lačný a Jíra Ostravský  
S.R.S.a N. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Jan Labšů položil 
za grunth k obci městské peněz ročních 1 R. 
 
   Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Kateřina, po 
neb[ožtíku] Janovi Labšovi zůstalá vdova, prodala ten gr[unt] 
ut s[upr]a Danielovi Konečnému za 55 R. Závdanku dal jí 2 R a 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Plášek a Mathouš Rachovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Daniel Konečný 
ušel pryč a takový grunth prodán jest zase Martinovi 
Zložkovému za summu 55 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní 
S.R.S.N. Jan Pelikán a Vácslav Zelenka S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Zlošků 
položil za grunt obci městské 1 R. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Zlošků 
prodal ten grunt ut s[upr]a Matějovi Jajnochovi za summu 55 R. 
Závdanku dal jemu 3 R a což na tom gruntě Martin 1 R vyplatil, 
ten jest Matějovi pustil, placení každoročně po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gtruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacký a Martin Zlošků 
S.R.S.N. 
             f 473a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Macek Jajnoch 
položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žky] Anny Suchánkové, 
kterýž Jan Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 1 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Macek Jejnach položil 
za gr[unt] nápadníkům n[ebožky] Anny Suchánkové, kterýž Jan 
Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 3 R. 
   Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Macek Jejnach 
položil ročních peněz [nápadníkům] n[ebožky] Anny Suchovský, 
kterýž Jan Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 1 R. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Macek Jejnach 
položil za g[runt] svůj nápadníkům n[ebožky] Anny Suchovský, 
kteréž přijal Jan Trnka na místě manželky své 1 R. 
   Na tem gruntě náleží: 
   Janovi Trnkovi ze Starého města ještě dopláceti 4 R. 
   Obci městskej 31 R. 
   Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Matěj Jajnoch dal roku [1]652 dvě 
vědra vína za grunt svůj ve 3 R 12 gr 6 den. 
   To přijal nadepsaný purgkmistr na obec. 
   Item vše toho dne poněvadž tento grunt vyhořel, vypisuje se 
a upouští jemu jako jiným vyhořelým polovici, totižto 15 R  
8 gr 4 den. 
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   Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Matěje 
Jajnocha prodán jest ten grunt ut supra od ouřadu Prokopovi 
Žďárskýmu za summu 55 zlm bez závdanku, placením nápadníkům po 
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Martin Kořínek a Michal Jamný SRSpaN. 
             f 473b 
   Letha Páně 1692 dne 14. Julii za purgkmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti neboštíka Prokopa 
Žďárského manželka pozůstalá jeho púští předepsaný grunt 
Michalovi Gajdovi, který se jemu připisuje taky v tej summě, 
totiž v 55 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po  
2 zl mor[avských] k obci. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Matěj Moravec a Václav Starý S.R.S.N. 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purg[mistra] p[ana] 
Johannesa Dašického Michal Gajda položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovce 1 zlr, za který jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 6. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut 
supra Michal Gajda ještě 
             f 474a 
obci strážnickej zpláceti 53 zlm 15 gr a zas majíce paetensi 
na gruntu No 1 v rynku nomine uxorio, jakožto po neb[ožtíku] 
Pyskovském dceře, takovú převedl jest na zaplacení platu na 
gruntu tomto, však jen toliko dvouch částek, poněvadž třetí 
částka jako jiným, kteří skrz tou uherskou rebelii vyhořeli, 
se jemu sráží, totiž 17 zlm 25 gr a tak toliko na srážku tej 
tam praetensi na gruntu vejš jmenovaném převádí na ten grunt 
35 zlm 20 gr. A tak nadepsaný Michal Gajda tenž grunt ut supra 
bude mět docela zaplacený a obec strážnická těch 35 zlm 20 gr 
na gruntě v rynku No 1 bude praetendirovat. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Solutum. 
             f 474b 
   Letha Páně 1743 dne 12. Februarii za ouřadu 
purgkmistrovského toho času opatrného pana Jozefa Duraye a 
spoluradních toho času majíce Polexina, předního manželstva 
Gajdová, posléz Kleinerová, grund ut supra, takový že z dobré 
a líbezné vůle Jakubovi Krajtlovi za padesáte tři rýnský 
odprodala. Přímouce Polexina Kleinerová těch 53 zlr kupujícího 
in optima forma juris quituje, před jmenovaná Polexina 
vymiňuje sobě vyjměnek v tom domě až do svatého Jana Křtitele. 
Tak Jakubovi Krajtlovi takový dům zaplacený a nezávadný nyní 
se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Za rukojmě strany zachování toho stavení a placení 
všelijakých dáněk, jak královské contribuce a 
vrchnostlivenckého daní, též obecné dožádal pana Jiříka 
Stanislava a p[ana] Pavla Hornýho radních dožádal. Stalo se 
anno et die ut supra. 
 
Přípis domu Martina Pidlicha 
 
   Leta Páně 1759 dne 3ho Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida 
Mayera a spoluradních téhož času Jakub Krajtl majíce 
předstojící grunt právně sobě připsaný, takový ze svej dobrej 
vůle Martinovi Pidlichovi za summu 
             f 475a 
sedumdesáte šest rýnsk[ých] odprodal a sobě v tom domě pro 
sebe a svou manželku svobodné bydlení na jeden rok vyňal 
spolu, prodavač do svatého Jana zasezelý všechny povinnosti i 
na proviantní fůry zaplatit se zavázal, od sv[atého] Jana ale 
koupec všechny onera snášeti povinen bude. Pročeš se nadepsaný 
grunt Martinovi Pidlichovi ze všechným od starodávna na něm 
majícím právem za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Ignatz 
Pfilip a p[an] Johanes Weiner. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Petra Kolesíka 
 
   Leta Páně 1760 dne 10ho Martii za purgmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času Martin Pidlich 
majíce grunt ut supra ukúpený a právně době připsaný, takový 
ze svej dobrej vůle Petrovi Kolesíkovi za summu jedno sto 
rýnsk[ých] odprodal, kdežto v tom gruntě předešlý hospodář 
Jakub Krajtl i ze svojú 
             f 475b 
manželkú až do 3ho Julii běžícího 1760 roku svobodné bydlení 
míti mají. Pročeš se nadjmenovaný grunt Petrovi Kolesíkovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím 
právem připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Petr 
Gruner a p[an] Jan Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí stran 
dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Broška 
 
   Leta Páně [1]764 dne 12. Decembris za burgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil a ohlásil 
Jan Še[j]da, že ten s Petrem Kolesíkem prohandlovaný dům 
Josefovi Broškovi svému švagrovi za summu 100 zlr odprodal, 
keréšto 100 zlr od kupec za sebou zadržel a u příchodu  
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prodavače Jana Še[j]dy spolu i á 3 per cento interesse 
položiti povinen bude. Pročeš se jemu Josepfovi Broškovi za 
vlastní a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem 
připisuje 
             f 476a 
a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i městských p[an] Pavel 
Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti Jacuba 
Še[j]dy a Jana Še[j]dy i Josepfa Broška die et anno ut supra. 
   Těch 100 zlr, které Jan Šejda k pohledávání na tom domě 
měl, jsou jemu Janovi Šejdovi dle quit[ance] dat.  
6. Martii [1]780 vyplacené a grunt tento očištěn. 
 
Přípis Pavla Hoštického 
 
   Leta Páně 1786 dne 31. měsíce Julii za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času jsouce po neb[ožtíku] 
Jozefovi Brožkovi pozůstalá manželka Rozálija v držení 
všechnej jak svej, tak po manželi pozůstalej majetnosti 
postavena, když na smrtedlné posteli ležela, vzdělala jest 
poručenství, podle kterého mezi jinú pozůstalostí grunt ut 
supra dceře svej Kateřině, provdatej za Pavla Hoštického, 
v ceně dvě sta rýnských tím spůsobem odporučila, aby ona dcera 
její Kateřina sestře svej Rozálii jedno sto rýnských z tohož 
domu neb gruntu na hotově vyplatila. Když pak zmíněné 
poručenství, poněvadž v času v právách vymíněným, žádný odpor 
proti němu se nevložil, v svou sílu a moc právní zrůstlo, 
následovně stvrzení podosáhlo, týž grunt u supra jí Kateřině 
rozenej Brožkovej dědičně připadl a ona povina jest sestře 
svej Rozálii ty jí odporučené 100 zlr na hotovosti vyplatiti. 
Přitom pova- 
             f 476b 
žujíce řečená Kateřina rozená Brožková, že týž grunt ustavičnú 
opravu a náklad potřebuje, kterýžto jí jakožto ženskej 
vynakládati z příčin všelikých dostatečná není, odtudž 
požívajíce rošafnosti, aby týž grunt zvelebován byl, z čistej 
a dobrej vůle svej zadala týž grunt manželovi svému Pavlovi 
Hoštickému v těch dvúch stách rýnských, v kterých ona jej 
zdědila, tak aby on manžel její Pavel Hoštický ty sestře její 
a švagrovej jeho podlužných 100 zlr vyplatil a ona manželka 
Kateřina ostatních jedno sto rýnských na tom domě 
k pohledávání měla a s něma kšaftovati mohla. Podle toho 
připisuje se jemu Pavlovi Hoštickému grunt tento za jeho 
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna požívajícím 
právem. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Jozef Blažek a p[an] Jozef Weiner S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 180 fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 8te April[is] 1801. Prat. 
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             f 482a 
133 Grunt Balcara Karvinskýho 
 
   Ten Balcar Karvinský koupil tento podsedek od Janka 
Bakovskýho za hotových 12 R. 
   Kterýž sobě byl ten Jan Bakovský vystavěl, tak jakž jemu 
místo od J.M. Páně vyměřeno a ukázáno bylo. A tak ten Balcar 
Karvinský má podsedek svůj zouplna a docela zaplacený. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel 
z Vrbice, Šimon Suchánek S.R.S.N.  
        
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Balcar 
Karvinský prodal podsedek svůj Adamovi Hruškovi za summu 80 R. 
Závdanku jemu dal 15 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jirgl Krejčí, Pavel Černý S.R.S.a N. 
   Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Adam Hruška 
za podsedek Balcarovi Karvinskýmu 5 R. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Adam 
Hruška za g[runt] Balcarovi Karvinskýmu 5 R.  
  
   Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Adam Hruška 
pustil podsedek Jírovi Ostravskýmu na ten spůsob, že cožkoliv 
týž Adam Hruška a Balcarka na něm zaplaceného měli, to všeckno 
dotčenému Jírovi Ostravskýmu pouštějí a na takové peníze se 
víceji natahovati nechtí. A tak týž Jíra Ostravský má podsedek 
docela a zouplna zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný a 
žádnému v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za povinnosti J.M.P. i obecní Valenta Grypl a 
Blažek Třeboslavský S.R.S.a N. 
             f 482b 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho po zemřetí Jiříka Ostravského připadl gr[unt] ut s[up][a 
Zuzanně, dceře jeho vlastní, manželky Jana Bartkového, nápadem 
docela zaplacený, kteréhožto gr[untu] týž Jan Bartků na místě 
manželky svej zase [prodal] Ondrovi Hrubému za summu 44 R. 
Závdanku mu dal ihned při odevzdávce 4 R, ostatek summy má 
každoročně po 2 R nápadníkům n[ebožtíka] Jiříka Ostravského 
zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti 
všelijaké JHM i obecní Macek Jejnach, Thomáš Jarolímů a zeť  
Barteků SRSaN. 
   Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Ondra Hrubý 
položil peněz ročních 3 R. 
   Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Jíry Ostravskýho. 
 
   Letha Páně 1689 dne 5. Aug[usti] za purgmistra pana 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho pan Jann Gatty 
pohledávajíce z náležitou ouctivostí při ouřadě města 
Stráž[nice], aby jemu průjezd od gruntu ut supra od poctivej 
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obce a povolením ce[lé]ho magistrátu od gruntu jeho až 
venkoncem skrze grunt ut supra odprodán byl. Uznávajíce 
J[ejich] Op[atrnosti] p[áni], že by k žádný skázi nebylo, na 
jeho slušnou žádost, poněvadž grunt ut supra k obci připadl, 
tak jsou učinili a nadjmenovanému p[anu] Jannovi Gattymu od 
téhož gruntu ut supra průjezd venkoncem odporodali, totiž za 
             f 483a 
summu hotových 2 zlm, kterýžto průjezd p[an] Jann Gatty ze 
svej strany náležitě hraditi bude. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti c[ísařské], panské a obecní 
p[an] Lukáš Dominik a p[an] Samuel Nejezchleba S.R.S.N. dne a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1699 dne 11. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních jeho majíce Ondra Mrkva gr[unt] ut 
s[upra] koupený za 5 ½ zlr a sobě sice nepřipsaný, takový 
odprodal zasej Apoleně Paravičínce za 5 zlr, který se jí v tej 
summě, jak svrchu připsaný byl, připisuje, totiž 44 zlm, a 
těch 5 zlr jemu se zde za zaplacené vypisují. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a 
p[an] Pavel Hrachovský S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1711 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá 
vd[ova] po neb[ožtku] Jiříkovi Klučkovi grunt v Bednářskej 
ulici 
             f 483b 
No 118, takový profrejmarčila z držitelem gruntu ut supra 
Jozefem Hůlkú, pozůstalém synu po neb[ožce] Apoleně 
Paravičínce, za grunt tento i ze vším tím, co kdo na kterém 
vyplaceného měl, kterého až posavad sobě připsaného neměla. 
Pročež se jí nyní připisuje v summě prodajnej jak prv, totiž 
44 zlm, však že nadepsaný Jozef Hůlka 5 zlm na něm vyplaceného 
měl, těch 5 zlm jí také se za zaplacené vypisují, z ostatní 
summy, totiž 39 zlm, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou 
uherskou rebelii na ruinu vyšel, upúští se jí na vystavení 
třetí díl, totiž 13 zlm, ostatní summu, totiž 26 zlm, bude 
povinna nadepsaná vd[ova] Klučková platiti obci městskej při 
posudcích po 1 zlm. Odevzdává se jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Michal Gajda a Ondra Lukeš S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha 
ut supra. 
             f 484a 
   Letha Páně 1711 d[ne] 20. Augusti za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po 
neboštíku Jiříkovi Klučkovi grunt ut supra, takový pro 
nemožnost svou dálejíc držeti nemohouc dobrovolně prodala i 
s tím všechnem, což již na tom gruntě vyplaceného a poručeného 
měla, vdově Regině Hoffmance, příchozí z Velehradu, rozenej  
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z Vratislavi, za summu hotovú 20 zlr, které toliko za 
vystavení se počítají. Pročež se jí nadepsanej vd[ově] Regině 
Hoffmance týž grunt připisuje v summě prodajnej 44 zlm, však 
že již 18 zlm za zaplaceného jest, toliko 26 zlm bude povinna 
platiti obci městskej strážnickej každoročně při posudcích po 
1 zlm. Však že ta nadepsaná Regina předtím nikde poddaná 
nebyla a čistý odjinadt příchozí jest, tehdy podobně dle vnově 
milostivě nadaných dne 3. Octobris ro[ku] 1709 od J[eho] 
Excell[ence] u[rozeného] p[ána] p[ana] Maxmiliana Voldřicha, 
S[va]té řím[ské] říše hrab[ěte] z Kounitz a Rittberku (titul), 
privillegii zde žádnú poddaností ani ze svýma dětmi zavázána 
nebude. Připisuje se jí a odevzdává za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Rychlík a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se d [ne] a 
letha ut supra. 
             f 484b 
   Letha Páně 1712 d[ne] 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Regina Hoffmanka 
poládá z gruntu svého peněz ročních při držaných posudcích  
1 zlr, za kterýž se jí vypisuje jsouc toho důležitá potřeba  
2 zlm. 
   Ty přijal p[an] purgmistr do počtu svého za příjem. 
 
   Letha Páně 1716 dne 14o Februarii za purgkmistra pana 
Pfilipfa Černého a spoluradních téhož času zůstavše grunt ut 
supra po neboš[ce] vdově Regině Hoffmance, která ve Velehradě 
tenkráte umřela, tak bez hospodáře, poněvadž pro nemožnost 
svou délejíc držeti nemohla, tehdy aby docela tož místo na 
ruinu nepřišlo, i ohlásíce se Jakub Žák řezník, že by takový 
zaujal, toho by jemu přáno bylo, šetrně pohledával. Prodčež 
tehdy se jemu nadepsaný grundt na takový spůsob připisuje, 
předně v summě prodajnej 44 zlm a poněvadž ona svrchu psaná 
vdova již 18 zlm na tomž gruntě zaplacené má, kteréžto peníze 
nápadní- 
             f 485a 
kům každoročně při posudcích po 1 zlm platiti Jakub Žák 
povinen bude, tehdy poctivej obci nic vícej než 26 zlm ročně 
při posudcích po 1 zlm k platcení jemu soukupovi přijde. 
Odevzdává se jemu Jakubovi Žákovi ve všech na tomž gruntě 
zasezelých reštech, které se slušně a náležitě vynalezly a on 
v to taky dobrovolně svolil, za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jozef Hůlka a p[an] Andris Weiner. Stalo se dne a letha 
ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 18. Martii za purgmistra p[ana] Pavla 
Hořáka a spoluradních toho času majíce Jakub Žák grunt ut 
supra, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Joannesovi 
Dennerovi provazníkovi, příchozímu z Malého Glogova, za 
hotových dvaceti dva rýnské, kteréžto toliko za vystavení a za 
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to, co již na něm předtím 21 zlm vyplacené bylo. Kterýžto 
grunt se jemu nyní připisuje a odevzdává placením ostatní 
verunkovej summy 23 zlm obci města Strážnice ročně při 
posudcích po 2 zlm, bez všelikých obecních, panských neb 
císařských povinností, kteréžto všechny až do datum zápise 
prodavač k placení na sebe vzal. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
             f 485b 
   Leta Páně 1740 dne 1. Junii za purgmistra pana Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Joannes Denner zemřel a tak tenž grunt zůstal manželce jeho a 
respective zanechanej po sobě vdově, kterážto nemohouce 
všeliké povinnosti císarské spláceti, z svej dobrovolnej vůle 
odprodala tenž grunt Ondřejovi Žilkovi za hotových třiceti tři 
rýn[ských], a sice hned v roku 1736. Kterýžto nemajíce až 
dosavate sobě připsaný, nyní se jemu za vlastní a dědičně 
zaplacený připisuje a odevzdává, s placením ostatní verunkovej 
summy, která dosavate vyplacena není, totiž 23 zlm, kterú on 
Ondřej Žilka obci městskej při držaných posudcích po 2 zlm 
spláceti povinen bude. Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností všelikých 
p[an] Jozef Wainer a p[an] Pavel Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jozefa Žilky 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Ondřej Žilka 
grunt ut supra sobě připsaný a dědičně odvedený, takový 
prostředkem testamentu po smrti svej odporučil synovi svému 
             f 486a 
jedinému Jozefovi Žilkovi s tím doložením, aby on Jozef Žilka 
sestře svej Rozině 20 zlr, pak po sestře druhej Dorotě 
pozůstalým dcerám, jmenovitě Rozálii a Apoleně, každej vzlášť 
po 5 zlr, spolu obúm 10 zlr, v summě tehdy 30 zlr hotovýma 
penězi vyplatil, však Rozinu sestru svou, jestli by se 
neprovdala, namísto těch 20 zlr splátky až do smrti její 
v domě tom přebývat nechati bez ouplatku jiného. Podle toho 
připisuje se grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma 
penězi k splacení po 2 zl mor[avských] ročně v summě 23 zl 
mor[avských] vynášejícíma za jeho vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Pavel 
Paravičini a pana Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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             f 492a 
134 Grunt Pavla z Vrbice 
 
   Ten Pavel z Vrbice koupil tento podsedek po smrti Václava 
Hanáka za summu 40 R. 
   Kterýžto podsedek týž nebožt[ík] Václav Hanák sám sobě 
vystavěl, tak jakž jemu místo od J.M.  Pána vyměřeno a ukázáno 
bylo. Závdanku Pavel z Vrbice položil 8 R, ty sou vydány za 
dluhy, 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 
Jan Pohunek, Martin Valač S.R.S.N. 
 
   Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil 
Pavel z Vrbice za podsedek svůj 3 R. 
   Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka. 
   Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil 
Pavel z Vrbice za podsedek svůj na s[irotky n[ebožtíka] 
Václava Hanáka 3 R. 
   Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Hanáka 1 ½ R. 
   Letha 1602 za předního konšela Pavla Macháčkového položil 
Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Hanáka 1 R. 
   Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového 
položil Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] 
Václava Hanáka 3 R. 
   Pavel z Vrbice prodal šlejfernu, kteráž při jeho gruntě 
byla, cechu soukenickýmu k broušení nůží postřihacích za 
hotový 3 R, kteréž nynější i budoucí cech soukenický užívati 
má. A odevzdal jim to za volné a svobodné. Stalo se u 
přítomnosti obou stran. 
   Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel 
z Vrbice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka  
3 R. 
   Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož 
náleželo Markétě Hanačce na tomto požáru ještě 9 R 15 gr, ty 
jest pustila Mandě, vdově neb[ožtíka] Pavla z Vrbice. A tak 
táž Manda má ten požár zouplna docela zaplacený. 
             f 492b 
   Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Blažek 
Třebeslavský, náměstek neb[ožtíka] Pavla z Vrbice, prodal 
podsedek svůj na Oujezdě Pavlovi Jikrnatému za summu 30 R. 
Závdanku dal 6 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Pavel Adamů a Kryštof Holomoucký S.R.S.a N. 
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   A jakož náleželo Blažkovi Třebeslavskýmu na tom gruntě 
ještě mimo vyzdvižení závdanku 24 R, ty jest obci předměstské 
za hotových 4 R 24 gr prodal. A tak týž Blažek tu nic více 
jmíti nebude. 
   Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Pavel 
Jikrnatý za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel 
Jikrnatý za grunt obci předměstské 2 R. 
   Letha ut s[upr]a za předního konšela ut s[upr]a položil 
Pavel Jikrnatý za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
 
   Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Pavel Jikrnatý 
prodal podsedek svůj Janovi Martišovi za summu 60 R. Závdanku 
jemu dal 15 R, platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Klamr a Martin Sládků S.R.S. 
   Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan 
Martiš obci předměstské za g[runt] 2 R. 
   Jakož náleželo Pavlovi Jikrnatýmu ma posledních penězích  
27 R, ty jest prodal Janovi Martišovi za hotových 5 R 18 gr. A 
tak tu Pavel Jikrnatý nic nemá.  
   Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Martiš 
položil za g[runt] obci předměstské 2 R. 
 
   Téhož letha prodal Jan Martiš podsedek ut s[upr]a Janovi 
Kavoňovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 20 R, platiti má po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš 
Tesař a Jíra Zedník S.R.S.N. 
   Z peněz grunthovních těch obec předměstská bráti má po 2 R. 
   A Jan Martiš vejdělku bráti má po 1 R. 
             f 493a 
   Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj 
Pardubský pojav manželku po nebo[žtíku] Janovi Kavoňovi 
položil za ten grunt peněz ročních 3 R. 
   Z toho dáno obci předměstské 2 R. 
   A Janovi Martišovi 1 R. 
   Téhož leta a za téhož předního konšela Jan Martiš měl na 
tom podsedku peněz, kteréž od Pavla Jikrnatého skoupil a což 
jemu více náleželo vyplacených peněz 45 R, ty jest Jan Martiš 
prodal pro potřebu svou z svobodné vůle Matějovi Pardubskému 
za hotových peněz 8 R 7 ½ gr. A tak Jan Martiš  na tom 
podsedku nic více nemá. Matěj pak Pardubský cožkoli jest 
povinen obci předměstské platiti, bude to pokládati po 2 R. 
   Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj 
Pardubský na místě Jana Kavoně položil obci předměstské za 
grunt 2 R. 
   Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj 
Pardubský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R. 
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   Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad 
předměstský prodali ten grunt Václavovi Navrátilovi za 60 R 
bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jan Klamr a Jan Maneků SRSaN. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Navrátil 
položil za gr[unt]k obci městské peněz ročních 1 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vácslav Navrátil 
položil za gr[unt] k obci městské 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Navrátil 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Václav Navrátil 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Navrátil 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Václav 
Navrátil za gr[unt] obci městské 3 R. 
             f 493b 
   Letha 1646 za po[ručeného] purg[mistra] Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho Václav Navrátil prodal gr[unt] svůj Jírovi 
Kašparovi za summu 60 R. Závdanku mu dal 4 R, za to jemu 8 R, 
kterých na tomž gruntě vyplatil, pustil, placením každoročně 
po 2 R. Odev[zdán]. 
   Rukojmně Václ[av] Navrátil a Matys Vejschner SRSaN. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Kašparů odvedl 
témuž purgkmistrovi na contrib[uci] pro anticipando 1 zlr a  
Lorenc Peypoltovi následujícímu purgkmistru 10 kr. Poněvadž 
nebyl dlužen a platí k obci, jest mu na g[runtu] vypsán 1 zlm. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1715 dne 24. April[is] za purgmistra p[ana] 
Cyrla Kaysera a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra 
od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový prodajíc 
svůj dům v okršku městském Pavel Žák k stavení zaujal, 
kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává v summě jak 
předtím 60 zlm, aby jej však tím lechčejíc vystavěti mohl, 
z tej summy se jemu za vystavení 20 zlm vypisuje, ostatní pak 
bude povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm.  
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayzer a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 494a 
   Leta Páně 1736 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Václ[ava] 
Košvica a spoluradních toho času předstoupila na rathaus  
Anna, pozůstalá cera po neb[ožtíku] Pavlovi Žákovi, spolu ze 
švagrem svým Tomášem Moštěkem, manželem sestry její Alžběty, 
přednášejíce, kterak jsúce podle společného přátelského 
porovnání jich dvúch sester a Frantze Žáka jejich bratra 
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jakožto společných dítek a dědiců po neb[ožtíku] Pavlovi 
Žákovi o grunt ten ut supra jim dvoum sestrám, totižto Anně a 
Alžbětě každej na polovic připadlý, častěj jmenovaná Anna 
takovú svou polovic z svej dobrovolnej vůle prodala jemu 
švagrovi svému Tomášovi Moštěkovi za hotových dvanáct rýnských 
třicet krejc[arů]. Podle čehož se nyní grunt ten připisuje a 
odevzdává jemu Tomášovi Moštěkovi za vlastní v těch 25 zlm, 
které toliko za vystavení se počítají, v summě ale verunkových 
peněz ještě 40 zlm, které bude povinen platiti ročně při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Contrib[uci] 
za rok 1736 kupec platiti bude. 
             f 494b 
Přípis Mariny, vdovy po nebošt[íku] Jakubovi Tománkovi 
 
   Leta Páně 1759 dne 8ho Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času Tomáš Mošček, 
držitel gruntu ut supra, jest takový grunt z vdovú Marynú po 
Jakubovi Tománkovi na její grunt po jejím manželovi Jakubovi 
Tománkovi zaujatý prohandloval a tejž vdově na svůj grunt 
jedno sto dvaceti osum rýnsk[ých] přidal. Pročeš se tento 
nadepsaný grunt Maryně vd[ově] Tománkovej s těma na něm 
podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi za její 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Christoph Mihač. Stalo se u přítomnosti 
obojí stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Stanislava aneb Kašičky  
 
   Leta Páně 1760 dne 16. Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních tohož času majíce Maryna 
Tománková, nyní provdaná Trojanová, grunt ut supra právně sobě 
připsaný, takový Janovi Stanislavovi za summu jedno sto sedum 
rýns[kých] odprodala a v tej sednici zpředu 
             f 495a 
od Žilkovej strany svobodné bydlení na tři leta sobě vyňala. 
Pročeš nadepsaný grunt se Janovi Stanislavovi 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 král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Christof Mihatsch  
a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
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Sub Nro 386 
Přípis domu Jakuba Cvrka 
 
   Leta Páně 1771 dne 4. Maii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstoupil na dům radní vejž 
jmenovaný Jakub Cvrk a ohlásil, že on od Jakuba Krajtla 
odkúpil za summu 40 zlr půl domu. Pročeš na žádost jeho a pro 
pořadnost mněstskou jemu za jeho vlastní, volný a dědičný 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zl 
mor[avských] ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] zplacení 
připisuje a odevzdává, však povinnosti mněstské. 
             f 495b 
cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] polovitzu ze svým 
společníkem platiti povinen bude. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Jan Karásek. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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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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