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Pedmluva.

dyž r. 1889 výbor Musejního spolku se usnesl, aby

vydávána byla ilustrovaná Vlastivda Moravská,

pidlen byl mn, jakožto rodáku strážnickému,

popis tohoto okresu. Milerád pijal jsem tu úlohu.

Výsledkem mé více než 201eté práce jest tento spis.

Archiv msta Strážnice, jakož i archivy msteek a vesnic

do okresu patících poskytují velmi poskrovnu starších zpráv,

nebo msto bylo nesíslnkrát nepátelskými nájezdy vydrancováno,

zpustošeno, vypáleno, ano i se zemí srovnáno; stejný osud stihl

celé okolí. Za to dosti starých listin uchoval nám pevný hrad

Strážnický. Mezi tyto staré, pro Strážnici nejdležitjší památky,

náleží Godex Žerotino-Stražnicensis, jehož opis chová zemský

archiv. Jest to snška listin, veskrz eských, které se týkají statku

a msta od doby, kdy zastaven a prodán byl statek ten od pán
z Rožmberka rodu Žerotínskému a odtud až do prodeje rodu

Magnis-ovskému.

Krom toho veledležitého díla použito nesetných tištných

a rukopisných pomcek; zejména to byly: God. dipl. Mor., Re-

gesta Roh. et Mor. od Erbena-Emlera, Archiv eský, Zemské desky,

statisticko-urbarialní údaje ze zemské registratury (nyní v zemském

archiv), rzné asopisy naše (Matice Mor., Vlast. Mus. spolku

Olom., Musea král. eského a j.) a cizí (Notizen-Rlatt a j.),

zvlášt pak Phony olom. a brnnské; topografie Volného a Svoje,

djiny Palackého a Dudíka, zkrátka užito ješt mnoho jiných

pomcek, které njaké zprávy o mst a okolí poskytovaly. Pro

úsporu místa uvádím prameny jen tam, kde to bylo nutno.

Práci naši velmi usnadnila okolnost, že za 650 let na Strážnickém

panství, vyjmouc doby nepatrné, jen ti panské rody se vystídaly:



pánv z Krava, ze Žerotína a z Magnis, kterýžto poslední, koupiv

panství po bitv Blohorské, drží je skoro nepetržit až podnes.

Také ostatní osady okresu, vyjímaje Znorovy, patí jedinému

panství — totiž Ostrožskému, které déle než století byvši v rukou

pán z Kunovic, od bitvy Blohorské až do dneška náleží rodu

Lichtenštejnskému.

Vydatné pomoci pi spisování dostalo se mi od editele

mš. škol, archiváe zámeckého, pana Leop. Noppa, který nejen

vtšinu fotografií pro dílo ochotn zaopatil, nýbrž i ze svých

bohatých zápis mnoho zpráv poskytnul, ano i celé výpisky

zapjil. Budiž mu za to nejsrdenjší dík!

K velkým díkm itím se také povinna nynjšímu majiteli

panství Strážnického, vysokorodému p. hrabti Antonínovi z Magnis,

jenž s nevšední laskavosti zaopatil a zapjil fotografie prvních

majitel Strážnice svého rodu, totiž hrab. Františka I., jeho man-

želky Prisky a zakladatele linie Strážnické, hrabte Filipa I.

Stejn laskav propjil p. hrab našemu dílu obrazu své osoby,

jakož i obrazu své vznešené choti, rozené hrabnky Dejmové

ze Stíteže (vlasteneckého to rodu eského).

Také uctivý dík budiž vzdán prof. A. Komersovi za mnohé
píspvky, pánm, kteí rozeslané dotazníky vlastivdné vyplnili,

jakož i všem, jižto jakýmkoli zpsobem dílo toto podporovali.

Odevzdávaje Strážnický okres veejnosti, peji ze srdce,

aby s tou láskou pijat byl a ten, s jakou byl pracován.

V Brn dne 1. dubna 1914.

Spisovatel.



I. Všeobecný pehled.

1. Poloha a pírodní pomry.

Z osad nejsevernji leží

Znorovy, nejjižnji a nejvý-

chodnji Lhotky (Nová Lhota)

a nejzápadnji Rohatec. Rozloha okresu: 27.336*64 ha.

kes Strážnický rozložen jest po

jihovýchodních hranicích uher-

ských, tvoe východní ást
hejtmanství Hodoského. Pro-

stírá se mezi 48° 48
' 24" a 48°

55' 1 3" severní šíky a 34° 50' 20"

a 35° 25' východní délky od

ostrova Ferra.

Pomry geologické.

Strážnický okres v oliled geologickém vykazuje daleko vtší

rozmanitosti, než sousední okresy Hodoský neb Beclavský

:

výbžky Karpat dosahují až ku mstu samému a vtšina osad

rozkládá se na nich. V alluviu, které pokrývá úval eky Moravy
od Napajedel až po hranice moravské u Lanžhota, leží menší
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ást Znorov, ást msta Strážnice, osady Zvolenov, Petrov a Ro-
hatec. Alluvium (mladší náplavy) šíí se též vzhru po ece
Velece pes Žeraviny, Hroznovou Lhotu a Tasov k Lipovu

a z druhé strany ke Knždubu.

Na starších náplavách (diluviu) leží velká ást polností

Strážnice, Znorov, Lideovic a Sudomic. Ve skrovné hloubce

picházíme zde všudy na mocné náplavy hlazených karpatských

pískovitých bidlic. Krajina od Rohateckého cukrovaru až po hra-

nice našeho okresu smrem k Hodonínu pokryta jest pontickým

pískem. Ojedinle vyskytují se ostrvky sarmatské na východ

od Staré hory u Sudomic, pak u cihelny strážnické ped Dou-

bravkou. Relvederské písky nalézají se u Tvarožné Lhoty a na

výšinách „ Drážky “ a „Lišky “ u Znorov.

Pekvapující jest výskyt vrstev kídových, které z Uher po-

stupují na severovýchod pes Starou horu u Sudomic do vino-

hrad Strážnických, pes Výskok a Žerotín ke Tvarožné Lhot
a týmže pak smrem pes vrch Radošov a horu Rohá až k Velké

Rlatnici. Druhé pásmo s pedešlým skoro rovnobžné táhne se

kolem Javorníka a Nových Lhotek po hranicích uherských kJavoin.

Ve vrstvách kídových jsou jedin nálezy minerál, totiž štp-

ného vápence a nkde na žilkách vápenných manganitu. Tyto kídové

vrstvy byly teprve v novjší dob zjištny a prozkoumány íšským

geologem Paulem a odpovídají zíceninovým a hieroglyfickým

vápencm Lysé hory u Vídn. U Javoiny skládá se tento útvar

z hndavých pískovc protkaných žilkami vápencovými a ze šedých

pískovc a bidlic tence štípatelných.

Horopis.

Od Znorov až po Rohatec šíí se Dolnomoravský úval,

krásná to luinolesnatá rovina, zaplavována asto ekou Moravou.

Hlavní tato rovina postupuje stranou po potoku Velece pes
Žeraviny, Hroznovou Lhotu k Lipovu jedním a ke Knždubu
druhým smrem. Krajiny tyto jsou nejteplejší a nejúrodnjší.

Po hranicích uherských jest okres náš veskrz hornatý do-

sahujíc vrchem Javoinou výše 968 m. Od tohoto nejvyššího

bodu táhne se na severozápad mezi Velkou a Súchovem haluz

Velecká s vrchy pes 500 m vysokými á pokrauje hbetem
Luckým tvoíc pak u Tasova nízké chlumy ásten vinnou révou
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posázené; odtud postupuje ke Znorovám a Lideovicm, kde

padá do nížiny moravské.

Mnohem mocnji od Javoiny se odštpuje západní vtev
Lhotecká s poátku s horami na 700 m vysokými, pak na 600 m
sníženými (Šibenický vrch 709 m, Kamenná vrata 632 m)

;
roz-

dluje se pak ve 2 haluze uzavírajíc až po Javorník romantické

údolí Filipovské, kterým protéká Hrubý potok. (Obr. 1., 2. a 3.)

Skupina Javoiny spadá pak v sedlo Javornické asi 350 m
vyboké, kterým vede silnice z Velké do Vrbovc; silnice stýká

se po celé délce s výbžky skupiny Bukovinské, která vychází

od vrchu Bukoviny 582 m vysokého, strmícího na hranicích

uherských jihových. od Knždubu. Skupina ta vysílá do Moravy

nkolik vtví, z nichž vtev Kuželovská odklání se táhlým obloukem

ke Kuželovu, v lese Doubrav se zdvihá nad 400 m; klesá pak

mezi Velkou a Hrubou Vrbkou pod 400 m; potom snižuje se

siln k Lipovu a dosahujíc v bývalých vinohradech na Staré hoe
jen 230 m pechází u Hroznové Lhoty v rovinu.

Západn od vtve Kuželovské táhne se hbet Malovrbecký,

jenž na Výzkumu do 439 m, na Knždubském Šumárníku do

400 m se zdvihá, ale pod potokem Radjovským na hoe Tra-

viné na 379 m klesá.

Jižn ode hbetu Malovrbského pne se na západ vtev
Radjovská v délce asi 4 km

;
jsouc vyduta s poátku pes 400 m,

klesá na Holém vrchu na 388 m, na hoe Žerotín ve vinohradech

Strážnických na 324 m a v Sudomských Starých horách pod

300 m; pak se sklání pes Plže petrovské do úvalu Dolno-

moravského.

S vtví Radéjovskou skoro rovn bží po hranicích uher-

ských vtev Mandátská pes 400 m vysoká; zakonuje se svou

mocnjší hmotou na stoku potoka Mandátského a Sudomrského ;

potom snižuje se a lesnatým Rozsocháem sváží se do potoka

Sudomského ve výši 222 m.

Vodstvo.

Hlavní ekou okresu jest Morava, do nhož vstupuje jako

jednotný proud nad osadou Znorovy; ale již na trati Lideovské

dlí se na 3 proudy: hlavní, Teelec zvaný, Vežky a Morávku,

která spje ku mstu Strážnici a zde všeobecn Moravou se nazývá.
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Vežky pojí se brzy s Teelcem ve Strážnickém lese „na Kamenném",
kdežto Morávka protékajíc lukami Strážnickými a Petrovskými

proti Rohatci do levého ramene Teelce se vlévá.

Reka Morava pijímá na behu levém v našem okrese 3 vtší

potoky, totiž Veleku (Veliku), potok Radjovský a potok Sudo-

mrský, jenž ve svém spodním toku Morávkou se jmenuje.

1. Veleka vzniká pod vrchem Leštnou (696 m) z nkolika

pramen, tee smrem jihozápadním pes Vápenky, pak západn
znanými oklikami pod Javorník, kde se pojí s Hrubým potokem,

jenž tee z Filipského údolí. V nejhornéjším svém toku Veleka
nazývá se erným potokem, nížeji potokem Jamným

;
teprve pod

Javorníkem nazvána jest Velekou. Od Javorníka bere se smrem
skoro severním na Velkou aLúku; odtud západn na Lipov, kde

se dlí vedvé: jedno rameno jde na Hroznovou Lhotu, Žeraviny

a Hatcký mlýn, druhé tee na Knždub a na Strážnickou tra

Okluky; spojená v jeden proud vlévá se nad parkem „Bludníky"

do Morávky.

2. Radjovský potok pvod bere z více pramen v horách

Knždubských (hlavn z Jarko vce a Vrbeckého potoka), tee pak

jižn pod Šumárník smrem západním, ubírá se dále pes Radjov,

pod vinohrady Strážnickými, okolo Bažantnice k Petrovu, kde se

pod panskou hospodou do Morávky vlévá; poblíž jeho koryta

vyvrá zde známý Petrovský sirkový pramen.

3. Sudomrský potok sbírá vody nad „Mandátem" v horách

na hranicích uherských a nazývají jej zde „potokem pod Mandátem".

Tee tém západn okolo Sudomic, tvoe zde hranice zemské

a vlévá se do Moravy proti Rohatci. Pi ústí jmenují potok nesprávn

Morávkou.

Rybník v okrese není. Ve stedovku bylo jich nkolik;

nejvtší z nich byly Knždubský, Petrovský, Lideovský a Znorovský.

Podnebí

jest v ásti rovinné a na nízkých výbžcích Karpat velmi mírné,

tak že okres se adí mezi kraje vínorodé; sem náleží celý kraj

západn od Lipová s osadami: Lipovém, Hroznovou Lhotou,

Kozojídkami, Žeravinarni, Knždubem, Tvarožnou Lhotou, Rad-
jovem, Znorovy, Lideovicemi, Strážnicí, Zvolenovem, Petrovem,

Sudomicemi a Rohatcem.
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V ásti východní a jižní od Lipová, ve krajin to hornaté

jest podnebí drsné, zimy bývají tuhé a dlouho trvající. Sem
náležejí osady: Hrubá a Malá Vrbka, Kuželov, Velká, Javorník

a Lhotky.

Klimatické pomry jsou dosud málo zjištny, ponvadž jen

jediná pozorovací stanice, totiž ve Velké byla innou.

Teplota pozorovaná ve Velké r. 1905 byla: prmrná ranní

7*7° G, polední 12'6° G, odpolední 8*7° G, prmrná denní 9*4° C.

Nejvtší teplo bylo dne 2. ervence 32-4° G, nejnižší 3. ledna

—18° G.

Vodních srážek bývá z jara v celém okrese 150—200 mm,
ve Velké 90 mm, v okolí Velké 100—150 mm; v let 150—200 mm,
v okolí Javoiny 200—250 mm, na podzim v okolí Strážnice

150—200 mm, v okolí Velké 200—250 mm, na horách vých.

od Velké 250—300 mm; v zim 50— 100 mm, v okolí Velké

100— 150 mm, na horách vých. od Velké 150—200 mm. Za celý

rok 1905 bylo v okolí Strážnice vodních srážek 500—600 mm,
vých. od Velké 600—700 mm, dále k Javoin 800—900 mm.
Dní se srážkami vodními naítáno ve Velké 144

,
stední stav

zamraení byl 5*7
;
nejvtší výšku 53 mm dosáhly vodní srážky

dne 14 . listopadu. Smr vtr byl v tom roce
(
1905

)
ponejvíce

jižní
(
67 °/

o) ?
krom toho jihozápadní 17°/

0
a též západní 12 °/

0 .

Kvtena

našeho okresu vyniká nad jiné velkou rozmanitostí. Rostou zde

rostliny luk rovinných a horských, rostliny míst moálovitých

a suchých písitých, rostliny les lupenatých a jehlinatých až

do výše 900 m. položených, rostliny polní, úhorní a pastvištní.

A kraj teplý, asto vodními srážkami svlažený! Vtšina rostlin

tch patí kvten tak zv. pannonské, neboli pontické. Vynikající

nalezišt rostlin poblíž msta jest háj Dúbravka, nyní z velké

polovice vymýtná, náhorní louky Radjovské, vrch Žerotín, lesík

Rozsochá a mezi ním a Mandátem ležící louka, která z ásti do

Skalice patí, konen pruh písitý podél Moravy na druhé stran

Pívozu. — V dalším okolí chovají vzácné rostliny náhorní louky

nad Knždubem u Jiíkovce, louky Vojšice, údolí Filipovo a lesy

Javoinské.
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Dobré píspvky pro kvtenu okresní podal prof. V. Veea 1

)

r. 1911 v program gymn. Strážnického a díve již (r. 1884— 1886)

horlivý pstitel botaniky prof. Dr. Ed. Formánek. 2
)
V následujícím

vyjímáme z obou jen rostliny pro Moravu vzácnjší; jsou to:

Pryskyník kašubský a veliký, sasanka lesní, plamének pímý
a plotní (na Strážniku zvaný ,,rabutí“), omj žlutý, leknín blostný

a žlutý, eišnice zubatá, hulevník uherský, trýzel vonný a šedivý,

hoinka východní, kes úzkolistý, msínice lesní (na Javoin),

eicha porostlá, boryt barvíský, violka divotvárná, nízká, vysoká

a modrá, tezalka srstnatá, sléz pižmový, kakost pyrenajský, len

žlutý, silenka rozsochatá. hvozdík temnorudý, temdava bílá

(Vojšice), hrachor širolistý, vikev kašubská, jetel bledožlutý, ilimník

rakouský, kozinec dánský, bílojetel ptilistý, rže nízká, bekyn,
vrbo v^ka Lamyova, sesel širolistý, halucha koromáovitá a trub-

kovitá, smldník elsaský, jarmanka vtší, hvzdnatec zubatý, máka
namodralá (okolo Strážnice zvaná „modré královo zelí“), hladýš

širolistý, mázdinec rakouský, štniník paprskující, jednokvítek

velekvtý, divizna brunatá, rozrazil rakouský, svtlík žlutý, istec

nmecký, ernohlávek dípatý, šanta nahá, ožanka pavá, karbinec

vysoký, kamejka modronachová, mochyn židovská tešn, rum-
nice písená, hoec nmecký a brvitý, zvonec širolistý a sibiský,

radyk prutnatý, prasetník blamatý, hadí mord nachový, mléivec

modrý, galinsoga malokvtá, starek velkolistý, hvzdnice chlumní,

oman meolistý, chrpa chlumní a žlutá, suchotrn otevený, hvzdník

roní, ržkatec ostnatý, šovík úzkolistý, bytel písený a metlovitý,

slanobyl obecný, hrubozel blit, vrba pti- a trojmužná, pryšec

bahenní, hvzdoš jarní, kosatec sibiský, strakatý a travolistý,

meík stechovitý, vstava hlavatý a pletní, rudohlávek jehlan-

covitý, ptiprstka blavá, toi pavoukovitý, okrotice ervená,

ezán aloesovitý, lilie cibulkonosná, ladoka dvoulistá, chest

obecný (u MoYavy za Pívozem), aron skvrnitý (zde nazván ,,ddák“).

Z rostlin drem. Ed. Formánkem uvedených butež vytknuty:

Mrkva lesní, ostrá a péitá, strdivka jednokvtá, pšenice psí,

ostice zajeí, liší, Oederova a bahenní, skípina ostižná a moská,
sítina hndoerná, áblík bahní, lilie zlatohlavá, bika mnohokvtá,

x

) „Píspvky ku kvten okresu strážnického. “ (Napsal prof. Vilém Veea.)
2
) „Beitrag zur Flora des mittleren und sdlichen Máhrens“ von Dr.

Ed. Formánek. 1886.
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esnek hranatý, kýchavice zelená, baika bahní, mel okolinatý,

pryšec plocbobstý, lebeda ržová, merlík ervený, rdesen menší,

durkoman trnitý, hoec tolitový a uherský, zemžlu pkná, prvo-

senka hajní, podbílek bílý, istec roní, ožanka bahní, bublinatka

obecná, trýzel fiala, devaterník nízký, berla úzkolistá, maliník

šeromodrý, skerda bahní, jestábník okolinatý, seletnice koenivá,

pupava naernalá, rosnatka okrouhlolistá, tezalka tverhranná,

arovník alpský, kerblík koenný, bedrník velký.

Z tajnosnubných jsou pro okres rázovité : Peslika nejvtší,

osladi vápenený, hasivka orlií, žebrovinec severní, kapra
bodlavý, ostnitý a kehký, plavu jedlový a puivý.

asy, lišejníky a mechy nejsou dosud popsány.

Zvíena.

Okres náš, jenž vyniká rozmanitostí pdy a rostlinstva, obydlen

jest hojnou a pestrou zvíenou. Polní zve, zejména zajíc, a lesní,

zvlášt srnc, jest dostatek; jen ve vysokém lese na hranicích

uherských ukoistí se zídka jelen, za to však hojnji zv erná.

Ze šelem tu i tam vyskytuje se na horách liška a jezvec, v nížinách

lasice, též tcho a kuna, ale za krutých zim zabloudí do hor i vlk

z uherských Tater. Z hlodavc stejn a pátelsky vedle sebe žijí

keek a sysel. Vydra patí již k vzácnostem.

Až na vodní ptactvo jest v polích, hájích a horách opeenc
dosti. Pedmtem honby jsou koroptve a bažanti, kepelka v polích,

tetívek a jeábek v lesích jsou vzácnými. Z jara objevují se v lesích

sluky, v zim kvíaly. Z pták sthovavých vídati jest mimo jiné

krutihlava, šoupálka, brhlíka, kozodoje, vlhu, žluvu, kukaku,

mandelíka, dudka. Zpvných pták všech druh jest hojnost,

mezi nimi slavík obecný a uherský. Straky a sojky v let, kavky

a vrány v zim nikdy nescházejí. Ze i menších dravc denních

a noních nepostrádáme, jest jisto.

Z plaz a obojživelník nejhojnji v lesích vyskytují se-

slepýš, rosnika a nkteré ropuchy
;
na slunných vyšších hornatých

místech žije ojedinle zmije. U pramenitých horských vod žije

mlok skvrnitý, za stedovku okolo íky Veleky želva evropská

nebyla vzácností.

Ryb chovala eka Morava a vedlejší její potoky v hojnosti;:

také bývaly v okrese u Tasova, Knždubu, Lideovic, Znorov,
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Petrova velké rybníky. Nyní na potocích ryby jsou vychytány

a v ece zpola otráveny továrními výkaly. Díve uloveni bývali

sumci v Morav pes 50 kg. tžcí. Také candáti, parmy, jelci

a štiky hojn se chytaly: z menších ryb vytknouti sluší piskoe,

ježdíka, škracha, kolka a vranku
;
nejhojnjší rybou v ece Morav

jest blice (ouklej). Rak jest velmi málo.

Plž zemních a vodních jest v lesích dostatek, zejména

v kalužinách, které po povodních zde zstávají. Za stedovku
sbírali se ve vinohradech hlemýždi zahradní (slimáci), jež se

odvádli vrchnosti.

Brouk, motýl a jiného hmyzu všudy hojnost; kraj po té

stránce dosud nedostaten jest prozkoumán. Ze vzácnjších

brouk budtež uvedeni: Carabus coriaceus a hungaricus, Silpha

quadrimaculata, Onthophagus austriacus, Doryctes nasicornis,

Copris lunaris, Sisyphus Scháferi, Osmoderma Eremita, Polyphylla

Fullo, Gnorimus variabilis, Getonia speciosissima, Anthaxia hun-

garica, Podabrius alpinus, Dasytes pini, Gantharis fibulata, Glerus

quadrimaculatus, Meloe hungaricus, Molytes germanus, Purpu-

ricenus Kóhleri, Rosalia alpina, Saperda scalaris a octopunctata,

Dorcadium aethiops, Gryptocephalus quadripustulatus, Chrysomela

speciosissima, Oreina alpestris, Gassida thoracica, Aphtora cypa-

rissiae, Scymus Redtenbacheri, Hippodamia septemmaculata a j.

Vzácnjší motýli: Hipparchia Proserpina a Briseis, Doritis

Apollo, Limenitis populi, Argynnis Pandora, Sphinx nerii, Ache-

rontia Atropos, Hepialus humuli, Lithosia rubricollis, Saturnia

pyri a carpini, Gatocala fraxini, Guculia absynthii, Gnophos

pullata, Gidaria rhamnata, Tinea hungariella a j.

Hmyzu blanokídlého, zejména lesohlodek a kvtomilek

(vel, melák a j.), také dvoukídlého (much, tiplic, komár,
ovád, muchnic, pestenek a j.) množství; též mravkolvi, denivky

a chrostíci nejsou hmyzem vzácným. Za suchých let mnoho škod

na lukách dlají sarane, na polích kobylky a krtonožky, v zahradách

škvoi. Škodlivými jsou též mnohé ploštice a mšice.
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2. Osazování krajiny.

Starožitnosti.

Zalidnní kraj našich, položených v nížin okolo ek Moravy
a Veleky, jest zajisté prastaré; také v pravku již osazeny byly

pahrbkovité výbžky Bílých Karpat. A pece jest tu patronymických

jmen poskrovnu: Lideovice a Sudomice; k ním se adí Kozojedy

(Kozojídky) a Žeraviny. To je všechno. Jmén pivlastovacích na

„-ov“ jest tvero: Kuželov, Petrov, Radjov, Tasov. 1

)
Dle místní

polohy na pahrbkovité rohatin má název Rohatec, dle strom
Javorník, Knždub, Lipov a Vrbka, dle rozsáhlosti Velká a z jiného

dvodu Znorovy. Také máme v okrese 3 Lhoty, z nichž nejmladší

jest Nová Lhota neb Lhotky.

Pedvkých pedmt, zejména kamenných nástroj nalezeno

po okrese roztroušených všudy, také u osad pomrn mladších,

z ehož vysvítá, že tyto osady založeny jsou na místech osad

starších, zaniklých. (Obr. 4. a 5.)

Známý náš archeolog I. L. ervinka udává v díle „Morava

za pravku “ nálezy kamenných nástroj (mlat, seker, dlát, hladidel

aj.) na následujících místech našeho okresu: v Javorníku, Knž-
dub, Kuželov, Lhot Hroznové a Tvarožné, v Lipov, Radjov,
Sudomicích, Tasov, ve Velke. v PJrubé a Malé Vrbce a ve

Znorovech. Okolí msta Strážnice jest hlavním nalezištm takových

pedmt. Nejzajímavjší ze všech jest jadeitová sekyrka (obr. 6.),

kterou získal proslulý archeolog Karel Maška r. 1887 v Tvarožné

Lhot, jež byla nalezena v trati „na RsovP od rolníka Jiího

Vaculky. Sekyrka jest 85 mm dlouhá, nad ostím 50 mm, na

zadním konci jen 7 mm široká, uprosted 18 mm tlustá a liší

se hmotou svou nápadn od ostatních na Morav objevených

sekyrek jadeitových. Bronzové pedmty známy jsou od Strážnice

(obr. 6.) (zde také nalezena mdná dvojitá sekera s provrtem)

(obr. 7.), od Knždubu (obr. 8.) a od nedaleké hájenky Jiíkovce

(dlouhá jehlice bronzová). ímské peníze, a sice poklad asi 60 kus
vykopán ve Hroznové Lhot r. 1868 v zahrad ís. 30. Zastoupeni

J

) Jméno Zvolenov mezi n nepatí, ponvadž osada není pojmenována

dle zakladatele „Zvolena“, nýbrž dostala nahodilé jméno, protože založení její

povoleno neb „zvoleno" bylo. Také pastviska, na kterých dovoleno pásti dobytky

ze dvou osad, nazývala se Zvolenovem.
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Obr. 4. Kamenná dláta a sekyrky od Lipová.
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jsou: Vespasianus, Gallienus, Tetricus, Konstantinus, Konstans,

Aurelianus, Valentinianus, Gratianus a Theodosius. Na Šumárníku

nalezen denár cis. Mark. Aurela.

Hrob dosud objeveno poskrovnu: u Strážnice „v Izdebkách",

„u Golgaty" (tu ovšem teba opatrnosti, nebo zde pochováni

byli popraveni zloinci), „u Bažantnice", „u Opletené"
;
v Knždub

nalezen jeden hrob, ale mnoho koster vykopáno na ohrad
Petrovské.

Hradisk pedvkých není také mnoho: Na Šumárníku, jehož

vrchol nyní jest ozdoben oteveným pavilonem hrabcím, vidti

na temeni dvojitý, na stran východní trojitý val, tu i tam vino-

hradem neb polem perušený; s vály spojeny jsou náspy 20—40

krok. Objem vnitního náspu mí 670, zevnjšího 900 krok;
krom nkterých step prehistorických nenalezeno tu nieho.

Nad Javorníkem vypíná se do výše 639 m hora „Hradišt",

se které jest arokrásný rozhled po jižní Morav. Temeno obklíeno

jest mohutným náspem, místy i 5 m vysokým; obvod jest skoro

hodinu cesty dlouhý. Pouze z nálezu starých step lze souditi

na pedhistorický základ.

Velmi zajímavé vodní hradisko rozkládá se asi l

/2 hodiny

jihozápadn od Petrova na Morávce, rameni to eky Moravy.

Hradisko jest na stran k ece kruhovité, na stran do luk koso-

tverené (obr. 9.), objem zevnjší mí 700 kok, vnitní nejdelší

šíka 20 krok. Násep základu kamenného jest z velké ásti

rozebrán a kamení v Petrov upotebeno. Ohrada v lidové mluv
nazývá se „Hrudy". V náspu nalezeno na místech severních

mnoho pedvkých step a kstek zvíecích a na míst jiho-

východním nkolik hrob s kostrami kamením obloženými, což

dkazem, že hradisko delší dobu bylo obydleno. Naproti hradisku

na levém behu jest tra „Gertoryje", kde se vykopává mnoho
pedvkých step a jiných pedmt. 1

)

Pod horou Kobelou nedaleko Malé Vrbky na lukách „Vojšice"

zvaných u potoka vidti zkomolený hranol jen 1 m vysoký z hlíny

nasypaný, jehožto tvercová základna asi 1*6 krok jest dlouhá;

kopeek ten u lidu „Žižkv stl" obklopen jest píkopem. Co

9 Hradisko popsal prof. Komers ve lánku „Der Ringwall Hrudy bei

Strážnic in Máhren“ v „Mittkeilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, XIII. Bd.“
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Obr. 5. Kameniiá dláta a sekyrky od Kuželová.
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znamenati má, prozkoumáno není. Myslíme, že jest to bu staro-

vký hraniný kopec neb mohyla; na Žižku mimo lidovou povst
asi sotva se vztahuje.

Jižn od Lhotek na Javoince jmenuje se jedno místo

„v Šancích"; jest to novjší opevnní pohraniní stráže proti

Uhrm, kteí tudy inili vpády na Moravu.

Stedovký hrad stával na Strážnickém panství nad Súchovem
(hrad Kansperk), kterážto osada pidlena jest nyní okresu Ostrož-

skému. Starožitný hrad vodní, nyní obnovený, stojí u Strážnice.

Tvrze stávaly v Rohatci, ve Velké a v Znorovech.

Zaniklé osady, o kterých se zachovala povst v lidu, jsou

Vojšice (u Malé Vrbky) a Jiíkovec (u Knždubu).

Uspoádání statku.

Vesnice našeho okresu, které pohromami válek hrozn
zakusily a všechny skoro nkolikráte naisto vypáleny byly, máji

ráz novjší. Domy postavené tsn vedle sebe hledí prelím do

vsi, tvoíce obyejn ulici otevenou, kterou prochází cesta neb

silnice; pvodní tvar osad vymizel. Stechy chalup a dom jsou

nyní po vtšin kryty taškami neb bidlicí; pvodních stech

slamných (dochových neb doškových) siln ubylo. Lid je sice

stejnorodý — slovácký, ale jak ve kroji a ei, tak i v uspoádání

svého statku patrny jsou odchylky u lidu žijícího v žírné rovin

eky Moravy, u lidu bydlícího na nízkých svazích Karpat

a konen u lidu ist horského (u „Horák"). Nejlépe poslou-

žíme tenái, když mu podáme obraz selského statku v Sudom-
icích, v Hroznové Lhot neb Tasov a ve Lhotkách tak, jak nám
od tamjších hodnovrných zpravodaj-uitel sdlen byl:

V Sudomicích rozdleny jsou domky takto: polovici

domku zaujímá svtnice (jizba), druhou polovici pední sí a s ní

souvisící nepepažená kuchyn s komínem a komorou. Vchází se

dvemi do pedsín a z této druhými dvemi do jizby; z kuchyn
tetí dvée vedou do komory. Stavení hospodáská jsou chlévy

a stodola. Chlévy postaveny jsou bokem na jeden konec stavení

tak, že s tímto pravý úhel tvoí. Za dvorem stojí stodola, a sice

v humnách na konci
;
stodoly tvoí tedy vnjší adu obce a sousedí

s polnostmi.
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2

Obr. 6. Bronzové pedmty ze Strážnice.
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Obr. 7. Dvojitá motyka bronzová ze Strážnice.
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Nábytek ve svtnici rozestaven bývá takto: v rohu u dveí

stává postel, v druhém rohu stl s lavkami za stolem, tetí roh

vyplnn bývá postelí etnými peinami tak vystlanou, že tyto

mnohdy až do stropu sahají. Ve tvrtém rohu stojí kamna s pecí.

Obr. 8. Pravké starožitniny od Strážnice.

I. Hrot oštpu z Knždubu, 2. bronzová jehlice z neznámého nalezišt, 3. bronzová jehlice

z Jií ovce, 4. a 5. Jadeitová sekyrka z Tvarožné Lhoty.

kolem nich jsou lávky. Kolem kamen u stropu visí bidlo na

povšení šatv. Stny zdobeny jsou obrazy svátých. Okna vyplují

kvtiny. V kuchyni stojí skí, police na nádobí a stl. Mísy,

talíe, hrnky visí v pkném souladu na stnách. V komoe nechybí
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velká truhlice na mouku a obilí. Nábytek ve svtnici jest jedno-

duchý, obyejn žlutou neb ervenou barvou natený.

V Hroznové Lhot mají byt následovn zaízený: V rohu

pi okn stojí stl; kolem nho u zdi 2 sepiaté lávky (lávy), po

Obr. 9. Hradisko „Hrudy “ u Petrova.
/

bocích pohrádky (postele). Nad stolem na zdi visí obrázky, nade

dvemi jest lištva s talíky. Podél kamen, která se z venku topila,

stávala žigla s vkem (víkem), uvnit na 3 díly rozdlená pro

všední šaty; vedle žigle stála truhla se sváteními šaty. Nad
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lávkou u kamen viselo bidlo pro kožuchy a haleny. V kamnech

zazdn byl železný kamnovec na vaení. Stl bývá i sto let starý

;

nohy mívá i vkusn vyezané. V komoe stávají 2 skichy na

obilí pro réž a jemen a truhla na mouku
;
nad tím pibito bidlo

na trámech pro mchy, motyky a rzné náadí.

V Tasov mla osada pletené zahrádky, které byly zrušeny

stavbou silnice a nové školy, stojící uprosted návsi. Výstupky

pede dvemi zachovaly se ti. Domy jsou z mkkého staviva

bez ozdob. Hospodáské budovy piléhají k prelní budov
v pravém úhlu ve dvoe. Stodoly stojí na konci humen. Staré

budovy mají jedinou jizbu, otevenou sí s ohništm (prchod),

do dvora komoru a 2 neb 3 chlévy (1 býval pro vojenského kon).

V jizb pi oknech v kout stojí stl, kolem nho 2 lávky s lenochem,

1 až 2 pohádky (postele), jedna s nastlanými novými peinami,

1 židle, u kamen lávka, ale bez lenocha. Ke kamnm vzadu

piléhá pec. V komoe stává devný skich na obilí s pehrád-

kami a výpustami a pi strop visí police na chléb (chlebovník).

Starší stoly bývají vyezávané, staré truhly malované: V síni visí

devná vyezávaná lištva na mísy, talíe, hrnky a sklenice. Ostatní

kuchyské náiní vidti v síni ve výklenku zdi.

V Nové Lhot (na Lhotkách) starší domy rozdleny jsou na

sí, ve které se pod oteveným komínem vaí, na jizbu a komoru.

Si jest vprosted stavení, jizba vpedu a komora vzadu. Za

komorou pistavny jsou chlévy pro kon neb voly, pak stáj pro

krávy a jalovinu. Ped chlévem jest hnojišt, za ním klny pro

hospodáské náadí; pi hnojišti stojí devný chlívek (krmec)

pro prasata, nad ním kurník. Na konci zahrady (humna) stává

stodola bu roubená (starší), neb zdná (novjší).

Pod oteveným komínem v síni jest ohništ a za ním hned

otvor do pece; na ohništi stojí trojnožka, vedle ohništ jedno-

duchá police na hrnce a mísy. Pi boní zdi postavena jest dlouhá

špižírna (skich, žigla). Asi do polovice jizby v tmavém kout
sahá pec, vedle níž jsou lávky a nad ní bidélko (žertka) na šaty

(háby). Ve vedlejším rohu vidti postel (pohrádku, lžko), kterou

si zdejší lidé (obyejn novomanželé) sami zhotovuji ze 4 sloupk

a píek. Kupovaných postelí vidti poskrovnu. V rohu protjším

u oken stojí stl z tvrdého deva, okolo nhož jsou lávky a nad

nímž pod stropem visí obrazy na lakách. V posledním rohu je
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bud postel pro výminkáe neb truhla se šatstvem neb strouhací

stolice. Na tráme uprosted jizby visívá plachta (trávnice) jako

kolébka pro dti. V Komoe mají velkou bednu s píhradami na

obilí, také truhlu pro šatstvo a prádlo. Do komory ukládá se též

drobné hospodáské náiní, jako: sekyry, motyky, etzy, cepy

a j. Veškerý nábytek jest jednoduchý bez ozdob, ponejvíce doma

zhotovený.
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Kroj lidu

byl na Strážnickém okrese perozmanitý : každá vesnice jistou

zvláštností ve svém kroji vynikala. Dle vázání šátk na hlavách

rznily se ženské každé vesnice, jakož šohajové a ásten i muži

jednotlivých vesnic dle klobouk se rozeznávali. Každá vesnice

mla své krojové drobnstky.

Po nechvalném píkladu Hanák i naši Slováci bezpotebn
svj starožitný, pevný a zdravotní šat odhazují a poínají se

strojiti „po pansku“. Díve rolníci naši na svj starobylý šat byli

tak hrdi, že každého po mstsku odného nazývali „škubaném"

neb „trhaném". Tak komicky jim mstský šat vypadal! A dnes?

Jest obava, že naši potomkové znáti budou kroje svých pedkv
jen z Úprkových rázovitých obraz ! Pišel-li kdo o svátku neb

o jarmace ped padesáti lety „na rynk" do Strážnice, jakou

malebnost, jaký kaleidoskop krojový zde spatil? — Není zde

místa rozebírati píiny tohoto úpadku, ale hlavní vinu toho nese

náš lid sám.

Hlavních kroj bylo na Strážnickém okresu nkolik: Kroj

Strážnický (lidu rolnického v mst) (obr. 10.) s malými odchyl-

kami ml Petrov, Zvolenov, Sudomice, s vtšími odchylkami

Žeraviny, Hroznová Lhota a Kozojídky; také Radjov, Tvarožná

Lhota (obr. 11.) a Knždub pizpsobovaly se ponkud kroji

Strážnickému. 1

) Zvláštní svj kroj „zamoravský" mají Rohatané
(obr. 13.), také Lideovjana a Znorovjana dle kroje poznáváme,

zejména svobodná dvata dle šátku na hlav. Jiný kroj mli
Tasovjané a Lipovjané a zcela jiný ti praví „Horáci" v Kuželov

(viz Kuželov), ve Vrbkách, v Javorníku, Velké a na Lhotkách.

Popis kroje podáváme dle zpráv nám dotazníky zaslaných; lépe

jsou kroje znázornny piloženými obrázky.

Sudomice: Muži nosí konopné i plátné košile s rukávy

u pst rozevenými. Kolem krku a na kraji rukáv košile jsou

ozdobeny pestrobarevným vyšíváním; u krku zavazuje se košile

tkanicemi. Na hlav nosí erný klobouk (širák), ervenou stuhou

neb krepilkami ozdobený; mladí nosí širák s dlouhými bílými

kohoutími péry (s kosíkem). Také se nosí erné epice (beranice).

Kalhoty (nohavice) jsou barvy erné, piléhavé a do bot zastrené.

b Starší kroj dívek podobal se kroji v Kuželov. (Obr. 12.)
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Obr. 11. Šohaj a dva z Tvarožné Lhoty.

kožich bez ozdob. Do práce oblékají konopné gat tepením

opatené, které zastrkují do bot s nízkými podpatky.

Ženské mají košili ili rubá a nad ní rukávce s rukávy

u ramen velice širokými, u psti úzkými; vyšívané jsou na krajích

rukáv a kolem krku (obojek). Sukn jsou krátké, dosahující jen

po kolena, jsou bu z kartounu neb z batistu neb látky jiné.

Boty neb ižmy svátení mají vysoké podpatky (opatky). Pod

kabátcem (kabanou) nosí kordulu tibetovou, atlasovou neb hed-

bávnou, bud jednobarevnou neb kvtovanou. Na vrch oblékají

starší muži v let balenu, v zim mají na sob všichni žlutý
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Obr. 12. Starý kroj Knždnbských dívek



Zástru nosí jednobarevnou (oby. modrou), frtoch vícebarevný.

Na rukávce oblékají jednobarevnou neb pestrou kordulu
;
v žim

na to ješt erný kabátec (kacabaju). Na hlav nosí šátky (bílé,

turecké) s dlouhým cípem vzadu. Veliké šátky nazývají vláky
a šaliny. Na nohou mají boty neb ižmy. Vdané ženy mívají

o slavných píležitostech na hlav pod šátkem epce, od nichž

po obou skráních vlnité výbžky (cangle) lze spatiti.

Hroznová Lhota. Oblek dtí-chlapc: košile a gaky (košile

již mstská), kordula, lajblík, košížek, halinka, širáek a baranika:

dtí-dvat: rubáek, rukávce, kordula, lajblíek, írtšek, šorec

(erný) a frtoch (bílý), šátek.

Pacholci nosí na širáku a baranici kosírky a voniky: ženatí

kosírk nenosí. Úzké erné nohavice rozmanit šnrované, do bot

zastrené, košile bez vyšívání zapíná se na knoflíky; mladší kordulu,

starší nosí flanelový lajblík s ervenými výložkami.

Dvata (dívky) mají spuštný lelík s pivázanou pentlou

rzné barvy. Šátek ve všední den se nedlá, bývá uvázán na

ocas, v nedli a ve svátek uvazuje se na zaušnice. V let nosí

kordulky pestré hedvábné, v zim bílý flanelový lajbl s erveným
vyšíváním.

Tetky mají sice tentýž kroj jako svobodné, ale na hlav

mají obolenku plátnou se dvma rožky z palachu udlanými

vzadu, kolem nichž jsou otoeny vlasy; tyto ve všední den upra-

veny jsou „na drndu“ (2 smotané lelíky). Ve všední den nosí

také šátek „na drndu“, ve svátek na zaušnice.

Mužští mají kožichy ervené „dubenáe 44

(bílé prémy), ženské

mají kožichy bílé (erné prémy).

Pi svatbách nevsta a 2 družky jsou zapentleny a mají na

sob plachty „s mežkama 44

;
ženich a mládenci vpedu na pásu

mají pivázaný velký bílý šátek na zpsob trojúhelníku.

V sousedním Tasov mužský kroj jest odložen, nynjší

podobá se mstskému. Ženy dosud mají svátení kroj, který se

shoduje s krojem v Hroznové Lhot. Pechodem ku pravému

domáckému kroji jest kroj v Lipov. (Obr. f4. a 15.)
1

)

Ú Omylem tyto krojové obrázky pisouzeny byly obyvatelm osady

Lipové u Val. Klobouk.





28

V Nové Lhot ili na Lhotkách robí si lidé šatstvo z platna

a sukna po vtšin sami. Letní odv utkán jest z konopného plátna.

Muži nosí plátné široké gat (traslavice) a volnou konopnou

košili se širokými rukávy. Hlavu pokrývají v zim a v let plstným

nízkým kloboukem se zahnutou širokou stechou (širákem)
;
beranic

teprve v poslední dob se užívá. V zim nosí muži z domácího bílého

sukna urobené piléhavé nohavice, kamizolku (vestu), kabát s er-

veným vyložením a halenu vzadu s hazuchou. Pod šatem vlnným
nosí šat plátný. Na nohou obouvají v zim neb pi zvláštní

píležitosti také v let holínkové boty; do polní a lesní práce

a na dlouhé cesty nosívají krpce. 1

)

Ženy nosí konopnou košili (rubá), která sahá od ramen

do polou lýtek a pipevuje se pes rameno dvma širokými

tkanicemi. Pes košili opásá si žena širokou zástru zadní, frtoch

(pro všední den obyejn barvy tmavomodré se žlutými ozdobami,

pro svátek s bílými i žlutými), a vpedu zástrku menší, rzno-
barevnou. Na ruce navlékají se rukávce, malý to živtek s baa-
tými rukávy a širokým vyšívaným obojkem u krku. Na nohou

nosí jenom boty. Hlavu pokrývají škrobeným tureckým šátkem

erveným, vázaným vzad na rožky (runíkem). Za chladnjšího

poasí oblékají kamizolku bez rukáv i s rukávy, po pípad bílý

kožich, jehož pední šosy jsou do zadu zapiaty. Pi rodinných

slavnostech — ktech, úvodech a svatbách — lipské šátky na

hlavách ustupují šatkám. Jsou to kusy jemného bílého plátna,

délky a šíky, jakou mají runíky (1 m a */
4
m). Konce šatek

visící dolu po zádech jsou pkn vyšívány. Šatka bloskvoucí na

hlavu položená tvoí vzadu hlavy okénko, které u vdaných vypluje

epec, u svobodných lelíky omotané pentlemi (pantlama). epec,
podobný noním epekm, má uprosted vyšitý pás. Šatky nosívaly

díve i dvata: nyní vidti je toliko u vdaných; v Javorníku

dosud nosí je dvata, nebo jen s šatkou smí vstoupiti do mod-

litebny. Místo vlnných obyejných šátk za deštivého poasí

a v zim nosí ženy bílé plachty; nevsty mívají plachtu uprosted

vyšívanou. /

Krpec skládá se z ásti spodní kožené a vrchní omotávky plátné.

Na bosou nohu namotá se nkolik onucí konopných až do pl lýtek
;
na

chodidlo navlee se zahnutá kže, podobná lodice, která se silnými šrami
na nohou pipevni a šry se až po konec omotávky otáejí (návlaky).
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V Javorníku (obr. 16.) a ve Velké (obr. 17.) jest kroj mnohem

malebnjší než na Nových Lhotkách.

Obr. 14. Šobaj z Lipová.

Náeí lidu.

Ve Strážnickém okrese panuje náeí slovenské, vyjímaje

msto samo, ve kterém obecní lid mstský dosud užívá mluvy

eské ze stol. XVI. Psobením škol tíbí se ec ím dále tím více,
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tak že se blíží již spisovné ei nynjší. Lid selský mluví zde

náeím pomoravským, jaké slyšíme v okolních vesnicích: Zno-

rovech, Lideovicích, ve Zvolenov, Petrov a Rohatci. V Sudo-

micích pozorovati lze silný vliv uherskoslovenský. Uherskoslo-

venským náeím mluví lid bydlící v hornaté krajin podél hranic

uherských, které nezná hlásky „“. Náeí toto rozpadá se v nkolik

rznoeí. Znamenitý znalec naší ei, zvnlý Frant. Bartoš,

rozeznával v našem okresu rznoeí Radjovské, Lipovské, Velické,

Javornické a Lhotecké. Po Radjovsku mluví lid v Radjov,
Tvarožné Lhot a Knždub, po Lipovsku v Lipov a Tasov,

po Velicku ve Velké, Javorníku, obou Vrbkách a Kuželov.

V Hroznové Lhot stýkají se tato trojí rznoeí. Mimo vytknutou

již hlásku „“ jest význaným pro náeí slovenské vyslovování

tvrdého t, které v nkterých osadách zní velmi hluboce jako mezi-

hláska mezi „u“ a „v“. Na píklad mluvy uherskoslovenské podá-

váme povst z Hroznové Lhoty, poukazujíce dále tenáe na

znamenité dílo Bartošovo „Dialektologii moravskou (První díl 1886).

Vypravování žákyn z Hroznové Lhoty. (Výpis ze šk.

kroniky). Naši ddáek nám ráz vykuádali, že je na Šumárníku

zakletý zámek.

Ghuapci Knždubjané pásli na Šumárníku krávy. Poskuádali

si širáchy na hromádku a — jak tácoví — dali se létat a honit

okouo tej hromady. Jeden jaksi ždúru do širácha a ten sa mu
zakutuliu až do jámy. On sa dau naíkat, že dostane doma ezu
od tatínka. A tož si skoiu do tej jamy pro a za chvílu vylézu

ven a mu plný širách zuata. Vidu praj v tej jarn sedt pána,

ten mu nabrau do širácha zuata a posuau ho ven. Jeden z tych

chuapc mu to závidu a tož naschvál si shodiu do tej jamy

svj širách a potom ák skoiu si pro. Dúho ho ekali a on furt

nešeu. Až po chvíli vyleta z jamy jeho huava, za chvílu ruka,

druhá ruka, nohy a tak po kusoch ceuý byu vyházaný na tú

úku. A potomák sa jim ukázaua taká veliká žaba jak kráva a mua
v tlam klúek. A povídá: „Obtulte a nekterý", že lešti ju

obtúlá, že vysuoboá ten zámek. A oni ju nechceli žádný obtúlit

a tož žaba sa jim ztratiua.

Židé.

Židé usadili se ve Strážnici za dob pradávných, brzy po

založení msta, které pro obchody mezi Moravou a Uhrami bylo
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místem nejclležitjším. Pvodn mli sídlo své asi ve Starém

mst, kde se dosud íká „na Židovském kerchov" a kde se

Obr. 15. Ženy z Lipová.

mrtvoly židovské vykopávají. Když po zniení Starého msta na

poátku válek husitských, Nové msto dále na jih posunuto bylo

a nový hrad vodní (zámek) za mstem postaven byl, také židé
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y ásti zámku nejbližší se usadili, utvoivše novou Židovskou ulici,

která až podnes trvá jako samostatná obec Židovská. Ve starých

rejstrech poznamenána jest zvláštní „Ulice Židovská". Z gruntv
a podsedkv židovských platilo se rzn.: nejmén 10 gr., nejvíce

1 zl. 29 gr. Všichni platili celkem 59 zl. 13 gr. 3

7

2
d. Za necho-

vání kleperlík 1

)
mli platu 12 zl.; jednou do roka o sv. Jií platili

150 zl. a dávali 4 libry zázvoru; za to, že jim pán dovolil, aby

ve píin šenkování 3 beek vína uinili smlouvu s mšany
strážnickými, kteí jim ta vína opatrovali, platili ron 4 dukáty

(po 1 zl. 18 gr.). Také odvádli 2 libry pepe a za to, že o maso-

pust nedodávali maso, zaplatili dvakráte do roka po 12 zl. 15 gr.

a za osvobození od poselství dvakráte po 15 zl. Za chovám

vlastního rabího (rabína) dávali dvakráte do roka po 5 zl. a od

žák židovských dvakráte po 4 zl. 20 gr. Podruhové židovští

platili: bohatší 15gr., chudší 10 gr,, nejchudší po 8 gr. ezníci

židovští povinni byli dodávati na zámek každého týdne 4 cty.

masa dobrého; za libru platilo se jim po 2 gr.

Židm pespolním dovoleno bylo zdržeti se zdarma ve

Strážnici (frejunk míti) jeden týden, pak za každý další týden

svého pobytu zaplatili svému hospodái groš, který tento odvedl

židovskému fojtovi a ten do dchodu panského.

Od pohbu žida starého platilo se po 8 gr., od pohbu
mladého po 4 gr., za žida pespolního dvojnásobn.

Pvodn žid sml držeti jen jeden dm. Po smrti bezdtné

židové smla vrchnost uprázdnné místo udliti židovi jinému.

Nebylo-li takového v míst, povolán býval od píbuzných žid

nkdy z daleké ciziny (z Polska). Ghtl-li žid neb židovka vstoupiti

do stavu manželského, museli se podrobiti zkoušce z náboženství

ped panským úedníkem.

Hlavní a obšírné artikule dostali židé od Frydrycha z Žerotína

a na Strážnici. R. 1609 pedstoupila ped nj obec židovská, aby

jim staré poplatky, totiž o sv. Jií 150 zl., za vinný šenk pi

každém termínu 3 zl. 6 gr., za masopustní (nedodávání masa)

pokaždé 12 zl. 15 gr., za poselství po dvakráte 15 zl., za chování

rabína po 5 zl., od žák židovských dvakráte po 4 zl. 20 gr.,

všeho všudy 230 zl. 22 gr. — sleveny byly, ponvadž vpádem

nepátelským o majetek pišli, tak že jen 19 rodin v mst zstalo

9 Vychrtlý k, jehož užíváno na posílky.
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Obr. 16. Šohaj a dva z Javorníka.
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a ty to platiti nemohou. Pan Frydrych povolil jim, aby pouze

platili 115 zl. po 7 let, a to na dvakrát v roce. Avšak každý

týden museli do panské kuchyn dodávati 2 cty. pkného hov-
zího neb skopového masa, funt po 6 den. Gruntovní da museli

ovšem platiti dále, také roboty v rejstrech zaznamenané konati.

Mimo jiné povinni byli, kdykoliv se jim rozkázalo, obilí panské

ve dvoe na pdy dávati, je miti, také ve mlýn klády k ezání

desek na pilu navalovati. 1

)
V panských chmelnicích drhli chmel,

emeslníkm na zámku pracujícím podávali k rukám poteby,

v lesích sbírali žaludy; v panských stodolách istili obilí, peha-
zovali seno, ve štpnicích trhali a sbírali jablka, v panské zahrad
zalévali zeleninu. Také cpávali vlnu oví do žok, které museli

ušiti židovky.

R. 1612 dal týž pán židovským bratím Abrahamovi a Jaku-

bovi, synm po Isákovi knzi, povolení, aby v dom zakoupeném

od Honze, klobouníka v Rybáské ulici, provozovali s mistry neb

tovaryši kesanskými emeslo koželužské, ponvadž v mst
žádného koželuha nebylo. Dovolil jim na 20 let kupovati kže
od ezník na panství Strážnickém, avšak nesmli pedkupovati

kže ped ševci, kteí mli na to pivdej a smli kže sami

vydlávati a zpracovati. Také mají se ševci s jinými koželuhy

kesanskými, kteí by se zde usadili, shodnouti a s nimi ve

smíru žiti. Za toto povolení mli židovští bratí odvádti každo-

ron do dchodu 4 libry pepe a 1 libru šafránu, a to, poína-

jíce hned, polovici na sv. Václava a druhou na sv. Jií. 2
)

R. 1612 fojt a starší židovští Frydrycha z Žerotína a na

Strážnici žádali, aby smli v nedli, než se zazvoní na velké

kázání, prodávati maso. Ponvadž si každý v sobotu maso koupiti

nemže, dovolil jim to prodávání Frydrych, pokud by on neb

jeho potomci to neodvolali. Za to mli židovští ezníci každoron
pi sv. Václave dávati 1

/2
libry hebíkv (hebíkového koení)

do dchodu.
R. 1669 mli židé ve Strážnici dom obydlených 44 a 13

pustých. R. 1775 bylo íslovaných židovských dom od i.—LIL

Od r. 1840—1890 ubylo ve Strážnici žid o 130 duší;

mnozí vysthovali se do Vídn a jiných vtších mst, jiní po

)
Dáno na Strážnici v sobotu ped nedlí Reminiscere 1609.

2
) Dáno na zámku Strážnickém ve tvrtek ped povýšením sv. Kíže 1612.
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Obr. 17. Šohaj a dívka z Velké.

3*
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roce 1848 usadili se na vesnicích. R. 1890 naítáno ve Strážnici

406, r. 1910 279 žid.

Jako jinde i ve Strážnici židé ve stedovku rodinných jmen
nemli. R. 1490 jmenují se dva židé ze Strážnice: Izák a starý

Izák; r. 1513 stžuje si Rartolomj z Žerotína, že mu pan Veselský

Jakuba žida propustiti nechce. R. 1522 pohnal Petr Kuželík ze

Žeravic p. Jana z Žerotína na Strážnici, že mu nechce žida echa
a ímy, jeho ženy, ped p. hejtm. postaviti.

R. 1528 teme v Phonech jména žid strážnických: Jelen,

Raroch, Rolfl, Šimon. Ješt r. 1775 mli židé jen poskrovnu

rodinných stálých jmen. Jmenují se: David Nathan, Josef Juda,

Abraham Isaak, Herschl Isaak, Lazar isaak, Mandl Markus, Nathan

Joachim, Herschel Moises, Isaak Simon, Lóbl Michl, Salomon

Gabrisch, Anton Guttmann a p. Nyní jsou tam obyejná jména:

Kohn, Siebenschein, Sonnenschein, Jeitteles, Mandl, Rebenwurzel,

Schwarzmantel, Morgenstern, Lów, Kónigstein a j.

Jako jinde, zabývali se židé Strážnití nejvíce obchodem

a pjováním penz; 1

)
málokterý byl emeslníkem neb hospodáem

nejvíce bylo vetešník, ezník a majitel vinic. Z pjených
penz brali vysoké úroky (lichvu) a pivedli mnohého dlužníka

brzy na mizinu. 2
)
Stjž zde jeden pípad z Radjova z r. 1619:

L. P. 1619 v nedli kvtnou za fojta Martina Kašparového

a s dovolením a jistou vlí p. ouednika, toho asu p. Tobiáše

Purkrábka strážnického Michal žid, koželuh z msta Strážnice,

a Jan Kolá, totiž mlyná z ddiny Radjova, pedstoupivši ped
fojta a starší Radjovské oznámili a v tom sou se prohlásili, že

jest Michal žid, koželuh, pjil Janovi, mlynái radjovskému, penz
hotových sumy 58 zl., kterýchžto penz Michal žid Janovi, mly-

náovi, pipovdl ekati do roku, z kterýchž penz totiž Jan,

mlyná, Michalovi židovi, totiž z padesáti osmi zl. z každého

zlatého po 6 gr. moravských lichvu dávati a spravovati povinen

jest a bude. A tej lichvy z tch padesáti osmi zl. po 6 gr. z každého

zl. pijde témuž židu 11 zl. 18 kr. (Tedy celých 20% !)
A ponvadž

Jan Kolá neml, odkud tej lichvy vžiti na tep as, dožádal se

Michala žida ped fojtem a staršími, aby jemu Michal tejž lichvy

’) Také pjovali na zástavy. V rejstrech sirotích obce Hruhé Vrbky

z r. 1594 teme: Od žida na stíbro zastavených penz pijato 54 zl.

2
) V rejstrech sirotích Knždubských poctni bývají pívlastkem „kolomek“.
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do Vánoc dokal, emuž Michal na jeho žádost tak pipovdl
uiniti a jemu ekati. A místo rukojemství v tých 58 zl. Jan,

mlyná, mleyn svj Michalu židu postupuje. A jakož Jan, mlyná,

povinen byl Michalovi židovi do roku místo 11 zl. 18 kr. lichvy

z tych 58 zl. vína 5 vder dáti, a ponvadž Pán Bh odjal na

vinohradích Janovi, mlynái, užitek vinný, nemaje odkud více

vžiti, toliko Jan, mlyná, dal na tych 5 vder vína Michalovi židovi

2 vdra a jednu tvrt, a ješt má jemu Michalovi židu 2 vdra
a ti tvrti, k emuž tomuto zápisu Jan, mlyná, ped fojtem

a staršími svou vli dává. 1

)
Datum ut supra.

3. Hospodáství a prmysl.

Hlavním zdrojem výživy našeho lidu jest polní a luní,

v hornatých krajinách též lesní hospodáství, mén dležito jest

dnes vinaství.

Dle katastrálního stavu z r. 1900 bylo v okrese 27.336*64 ha

pdy; z toho bylo 12.522 ha pole, 4890*64 ha luk, 648 ha zahrad,

348 ha vinic, 2467 ha pastvisk a 6461 ha les. V r. 1911 udává

se pole na 12.445 ha, luka udávají se na 5176 ha, zahrady na

640 ha, vinohrady na 387 ha, pastviny na 2358 ha a lesy na

6331 ha, z ehož patrný pokrok tím, že 110 ha pastvin promnno
bu na luka neb vinohrady.

Nejvíce seje se jemen, pak žito, pšenice a oves; z okopanin

pstují v první ad zemáky, pak cukrovku, krmnou epu a kukuici,

z pícnin jetel a vikev. Oseté plochy jemenem bylo r. 1912

3008 ha, žitem 2400 ha, pšenicí 1172 ha, ovsem 998 ha. Mimo
to selo se proso na 10 ha, pohanka na 1 ha, hrách na 10 ha,

oka na 7 ha, fazole a bob sázely se na 60 ha.

Z okopanin zaujímaly zemáky 1541 ha, cukrovka 1171 ha,

krmná epa 77 ha, kukuice 105 ha, zelí 16 ha, mák 17 ha,

mrkev 2 ha. Z pícnin vikev 119 ha, jetel 978 ha, vikev se smskou
49 ha a luka vbec 5176 ha. Posud sejí se konop na 17 ha,

zelenina pstuje se na 2 ha, ale pstování chmele zcela zaniklo.

b Po roce ml žid Michal mlýn a víno a mlyná Jan Kolá odsthoval

se s prázdnou mošnou.
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Celkem bylo r. 1912 sklizeno: jemene 72.192 hl, žita

45.600 hl, pšenice 25.784 hl, ovsa 29.940 hl, prosa 160 q, po-

hanky 5 q, hrachu 90 q, oky 49 q, bohu a fazole 660 q,

zemák sklizeno 163.346 q, cukrovky 292.750 q, epy krmné

20.944 q, kukuice 1802 q, maku 153 q, zelí 2640 q, mrkve 130 q.

Z pícnin sklizeno bylo: vikve 952 q, vikve se smskou 1078 q,

jetele 25.428 q a semena jetelového 30 q, sena 165.632 q a slámy

214.270 q, konopí 83 q. Úhorem leželo 684 ha.

Pstování vinné révy v druhé polovici minulého století

valn pokleslo. R. 1900 nejvíce vinohrad mlo msto Strážnice

(204 ha), k nmu se družily Lipov s 57 ha, Hroznová Lhota

s 22 ha a Sudomice s 19 ha. Celkem toho roku bylo vinic

348 ha, kdežto roku 1911 udáno 386*9 ha, takže se jeví ve vina-

ství pokrok.

Ovocnictví nevnuje se v okrese dosti patiné pée, které

by toto dležité odvtví hospodáské zasloužilo a jaké ped
dávnými lety naši pedkové mu vnovali. Nejvíce pstuje se

v zahradách a ve vinohradech bez veškeré soustavy, po vtšin
pro domácí spotebu. I v tom zaíná náprava. R. 1906 vykázáno

jabloní 45.077, hrušek 33.823, tešní a višní 17.808, oech
10.141, švestek 168.944 a merunk a broskví 5081. Na obecních

pozemcích bylo vysázeno jen 1213 strom ovocných!

Tedy r. 1906 ovocných strom vykázáno 280.874, z nichžto

sklizeno 64.362 q ovoce.

U silnic vysázeno 6366 ovocných strom (karlátek) a 849

divokých strom. Na 1 kilometr silnice pipadá 68 ovocných,

8 divokých strom.

Chovu dobytka vnují rolníci více pozornosti. V r. 1912

chovalo se v okrese: 10.418 kus hovzího dobytka 1

)
(ve Strážnici

1554, v Knždub 814, ve Velké 837 kus), 3833 vep2
)

(nejvíce

ve Znorovech 528 a v Rohatci 403), 1360 koní (ve Velké 173,

v Knždub 119, ve Znorovech 112 kus), ovcí 3
)

1333 kus
(v Javorníku 538, v Nové Lhot 561 a ve Velké 166), koz 4

)
687

(ve Znorovech 102, ve Strážnici 85, v Lipov 73, v Rohatci 70).

J

) Hovzí dobytek, ponejvíce kíženci bernšti.

2
) Vepový dobytek: Velkouché domácí prase a kíženci s jorkshirem

(bílým velkým anglickým prasetem).
3
) Domácí a kíženci berana s merinem.
4
) Domácí, málo zušlechtné.
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Velaení má dosti milovník. Na podzim r. 1911 bylo

zazimováno 1270 velstev, z jara r. 1912 vyzimováno jich 920.

R. 1912 docíleno roj 240, na podzim zazimováno 1108 velstev

:

se stavbou nepohyblivou 398, s pohyblivou 690 a s ásten
pohyblivou 20. Vybráno toho roku medu 1676 kg a vosku 252 kg. 1

)

Vinaství.

Msto Strážnice a všechny vesnice okresu, položené na

úpatí hor Karpatských (i Kuželov, ob Vrbky a Javorník), pstovaly

druhdy piln vinnou révu. Vína Strážnická a Lipovská2
)
mla

mezi víny moravskými dobré jméno. Dnes vinaství skoro v celém

okresu leží ladem. Vtšina vinic jest již vykluována a na pole

mén cenné promnna. Hlavní píinou náhlého zániku vinaství

v našich krajích jest škodlivá soutž vín cizích, která pi nynjší

rychlé a snadné doprav naše vína z ciziny vytlaila, kde díve

dobrý odbyt mla. Také nynjší lid nemá té houževnaté vytrvalosti

pi práci ve vinohradech, které i tenkráte pravidelného obdlání

vyžadují, když není pražádné ukázky na úrodu, a zavádí místo

osvdených druh vinné révy jiné, které sice nesou mnoho, ale

nedozrálých hrozn a špatné dávají víno.

Nejstarší vinice na Morav pipomínají se v zakládací listin

kláštera Tebického z r. 1109; byly tomu svatostanu darovány

mezi jiným bohatým zbožím také: „Drinovici cum vinea, Omici

cum vinea a Tuchssici cum vinea. “ Byly tehdy již vinice: v Drno-

vicích (u Vyškova), ve Vomicích (u Brna) a v uících (u Krum-
lova), tedy na místech severnji Strážnice položených. Protož

pravd podobno, že nkteré vinohrady Strážnické ješt staršího

pvodu jsou nežli tyto a dobe do stol. XI. sahají. První vinné

révy donešeny byly k nám z Rakous, kde hlavním stediskem

práva vinaského (horního) bylo msteko Falkenštejn ležící poblíž

hranic moravských, kam po celý stedovk odvolávali se z Moravy
v tžších pípadech horného práva. 3

)

9 1 kg medu platil se za 2 K, 1 kg vosku za 344 K.
2
) Hertodt ve svém Tartaro-Mastix Moraviae 1660 Lipovské víno adí

mezi nejlepší moravská.
3
) Názvy: rúna (brázda mezi dvma vinohrady), greft (píná ada

vinných rév ve vinohrad), frýd (vrch neb konec vinohradu) a stará jména
hrozn: cilifandr, ezlink, šrek, rýnyš, bugár a j. jsou doklady, že pstování
vina k nám se dostalo z Nmec. Možná, že vinohrady Strážnické založili
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Nejstarším základem vinic Strážnických byly dle povsti

a dle jména „Stamfáty" (@tammt)ater, praotec), a ostatní zbudovány

postupem doby. Nejstarší horenská práva mla Strážnice z r. 1417

od Petra z Krava: obnovil je r. 1609 Jan Frydrych z Žerotína.

Jisto jest, že Jan 1. z Žerotína, když statek Strážnický do

zástavy pijal, již mnoho vinic na statku nalezl, ale velkých zásluh

získali si jeho synové a další potomci o založení nových vinic

a o povznesení vinaství zdejšího vbec. Hned po smrti Jiího

z Žerotína soudili se brati jeho o rzné vinné desátky z hor

Strážnických.

R. 1508 Viktorin a Bernard, vlastní brati z Žerotína, po-

hnali Jana, bratra svého z Žerotína, ze 230 zl., že jest jim vína

z vinohradv jejich, kteréž slovu „Grunty" v hoe, kteráž slov

Dolní Vrátná, u Strážnice pobral, kteréž vinohrady oni penzi

svými a prací svou byli zdlali a v jich držení a požívání byli

a on jim to napraviti nechce.

Dále ho titíž brati pohnali ze 300 zl., že jim v horách

jejich, které slovu: hora Dolní, Vrátná, Píná hora, Teplá hora,

Utšená hora i s tmi novými výsadami pod búdú Vojtkovskú

až po tu cestu, kteráž jde pod ty vinohrady, kteréž délají na

Veselá horu, hora Podkovná, z tch vinohrad vína desetiná

pobral a toho jim napraviti nechce. V obou tchto žalobách proti

bratru Janovi nieho nevysoudili, ponvadž prý neprovedli, že

ta vína, o které si naíkali, tu cenu mla.

Na dkaz pravdy svých phon dovolávali se svdk vina
ze Strážnice a žádali na bratích Janovi a Bartolomji, aby se

ped pány postavili, což tito odpírali. Tímto phonem zachována

nám jsou jména obyvatel Strážnických, jaká tam byla ped
400 lety. Žádali totiž svdectví Václava Prodánka, panského

služebníka, Rusky, který byl u bratí Viktorina a Bernarda vin-

courem, jemuž dávali službu, Jiíka a Martina Žoura, Václava

mlynáe, Jiíka Trpiška, Jiíka Drába, Martina Mašetlíka, Mikuláše

Hedného, plesnika Janíka, Jiíka Baráka, Jana Ghlupáe, Duchka

Velikého, Jiíka Samodla, Sopíka Kala, Mikul. Sohaje, Václ.

johanité, kteí prý mli ve mst našem komenda; ád tento již ve Xll. stol.

držel rozsáhlé vinice u Mailberka v Rakousícli. Ve Bzenci a Hodonín za-

kládala vinice královna Konstancie, manželka Otakara 1. ;
vinohrady darovala

r. 1223 tm mstm.
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Húževky, Kerkele, Jana Ryšny, Mazánka, Mikuláše pekae, Štiky,

Studniky, Jana Peškového, Jana Hovrky, Lopatky masae,

Brychty rybáe, Zicha Stránského, Pavla Frýdla, Mart. idila,

Václava Hrníe, Barton Húsera a Blažka Vrby.

Také pohnali oba brati Viktorin a Bernart Zikmunda Kunu
z Kunštátu a na Rožnov z 1200 zl., že jim nechce to svdomí
(svdectví) dáti, kterak jest byl na Strážnici, a bratr jejich, ne-

božtík p. Jiík také jest tam byl pijel k vinobraní, kterak jest

jemu v tom osvdil (pisvdil), že jim p. Jan s p. Bartolomjem

vína z vinohrad jejich, kteréž šlovou „Grunty" pobrali, a vino-

hrady ty nákladem vlastním a prací svou sdlati dávali, i z jiných

hor jejich, z kterýchž desátkové jim dodáváni byli a býti mají,

též pobrali.

Smlouva z r. 1509, ve které ujednáno bylo, že bratr, kte-

rému se dostane Strážnice, má Petrovi, jenž byl v držení Šum-
berka, ron vydávat z vinic Strážnických 3 drajlinky (6 sud)
vína, bylo pozdji píinou dlouhých sporv, ponvadž smlouva

ta týkala se i potomkv na obou stranách. asem se povinnosti

té zmocnili lenové jiné linie, ano povinnost dostávati víno zdarma

ze Strážnice pešlo i na leny ženské rodu Žerotínského a jimi

na rody cizí.

Po smrti Bohunky z Žerotína, dcery po Janu z Žerotína na

Hranicích, která po druhé provdána byla za Žampacha, pešlo

právo dostávati 6 beek vína ze Strážnice na syna jejího pana

Zdeka Žampacha, majitele Hodonína.

O vydávání tchto 6 beek vina ze Strážnických vinohrad
jednalo se ješt r. 1613 na sv.-Janském soud Olomuckém. Tehdejší

hejtman Karel st. z Žerotína píše o té záležitosti

:

„Navrátil se potom 1

) p. písa na staré phony a pišlo

nejprve na ten phon, kterým p. Zdenk Žampach p. Strážnického

pohání o spravováni jemu šesti beek vína každoron z vino-

hradv v Strážnici, kterážto vína jsou již od mnohonácte let

zadržána. Nemohl státi pan Strážnický pro nedostatek zdraví;

proež posláni k nmu ouedníci menší, aby zmocnil na svém
míst.

„V tom se navrátili ouedníci menší od p. Strážnického

a oznámili, že p. Strážnický zmocnil p. Viléma Frydrycha z Žero-

9 To jest druhý tvrtek, když soud zasedal.



tíná a Petra Vojsku a tak se p. písa na phon p. Žampacha
navrátil. Dal p. Žampach nejprve isti smlouvu uinnou mezi

paní Bohunkou z Žerotína, mateí svou, a p. Karlem a Bernartem

z Žerotína, strejci jejími, o statek po p. Janovi z Žer., bratru

jejím a synu bratra jejich. Též dali isti cedule mezi týmiž

strejci a bratími, ano i phony nkteré a nálezy k té pi pí-

slušející. Proti tomu zmocnní p. Strážnického ukazovali smlouvy

mezi starými pány z Žerotína o statky a nápady i vybývání dcer

uinné, z kterýchžto smluv a erbanunkv, ponvadž již dávno

sešlo a potomci jejich dávno z nich vykroili, vidlo se mn 1

)

a p. Ladislavovi Velenovi z Žer., abychom vystoupili a ped
J, M. ohlášení uinili tak, aby snad takové smlouvy již zrušené

znova stvrzeny nebyly a my z našich svobodných statkv ne-

svobodné uinili. A tak vyvstanouce uinili jsme promluvení

dosti obšírné, kteréž doleji v pamtech soudních zapsáno bude.

Byl o n potaz a dána jest odpov, když po nálezu bude, že

J. M. ráí nám místnou odpov dáti. Potom po dokonaném pe-
vedení vzaty ty vci všecky do potazu a po nedlouhém vážení

uinn odklad s relatory až do druhého soudu. — — —
(V sobotu na to.) „Po tch všech naueních vystoupil ke mn

p. Ladislav Velen z Žerotína a tak jsme podle cnehdejšího po-

ruení J. M. podali pamti našeho ohlášení strany smluv a erba-

nunkv 2
)
pedkv našich, kteráž zjevn petena byla a potom

z povolení J. M. do knih pamtních zapsána.

Pamt J. M. p. hejtmana a p. Ladislava Velena z Žerotína:

„Vysoce dstojné kníže 3
)

a V. M. nejvýš, p. ou. a p. soudcové

zemští, páni naši milostiví! Na V. M. verejšího dne k nám z po-

tazu uinné promluvení V. M. ku pamti pivozujeme, kterak

doslechnúce toho, že jsou zmocnní p. Jana Frydrycha z Žerotína

a na Strážnici, strejce našeho, ped V. M. ku poteb téhož pána

Strážnického nkteré staré listy a smlouvy mezi pedky našimi,,

pány z Žerotína, uinné ku právu je dodadouce isti dali, v tom

jsme ped V. M. ohlásili, že jest z takových smluv a listv, které

se erbanunky jmenují, již dávno sešlo, odkud, obávajíce se my,

aby snad takové pednešení a pedložení týchž listv nebylo

1 Panu Karlovi st. z Žerotína.

2
) Erbanunk (z nm. Erbeinigung) spolkový list.

3
) Mínn kardinál-biskup olomucký Frant. hr. z Ditrichštejna.
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k njaké ujm a ublížení našemu, že V. M. žádáme, abyste takové

ohlášení naše v pamtech svých míti a aby do knih pamtných
zapsáno býti mohlo, milostiv dovoliti ráili, doloživše také pi tom,

že kdybychom byli vdli, že takoví listové a smlouvy mají V. M.

pedloženy býti, že bychom snad prvody njakými se byli opatiti

mohli k dokázání toho, že jest z takových erbanunkv již sešlo.

Ale nemajíce jiných na ten as na hotov, že toliko V. M. v známost

uvozujeme, pedn: že jest dobré pamti p. otec mj, Karla st.

z Žerotína, poruenství o statku svém uinil a maje strýce

v krevnosti bližší jako p. Karla z Žerotína a na Starém Jiín,

p. Jana z Žer. a na Losyn a p. Bernarta z Žer. a na Mezíi,

jest opominuv jich nápadníka, po smrti mé a bratra mého uinil

strejce o nkolik stupv dalšího p. Ladislava Velena z Žer.,

eho by uiniti byl nemohl, kdyby svým statkem svoboden nejsa

takovými erbanunky zavázán byl. Týmž zpsobem že jest p. otec

mj Ladislava Velena z Žer. dobrý díl statku svého poruenstvím

od svých bližších strejc odcizil a dítkám p. Jana st. z Žerotína

odkázal, ehož jest tolikéž uiniti nemohl, kdyby tito erbanunkové

místo míti mli. Nad to že jest dobré pamti pan Strážnický,

otec p. Jana Frydrycha, tolikéž poruenství uinil a pominuv

bratra svého vlastního, že jest nejstaršího syna jeho nápadníkem

statku svého po smrti p. Jana Frydrycha (svého syna) uinil, což

tolikéž proti týmž erbanunkm se vztahuje. A naposledy že jest

te nedávnými asy p. Viktorýn z Žer. všecek statek svj dcei

své poruenstvím odkázal, kterýž sice podle erbanunk dotených

bratru jeho p. Vilímovi Frydrychovi náležel. Kterýmižto píklady

jsme toho dotvrzovali, že z tch erbanunk již sešlo, ponvadž
ta poruenství všecka své místo bez odporu mly a mají.

Avšak co se pe mezi výš psaným p. Strážnickým a p. Zdekem
Žampachem dotýe, mohou-li oni týchž erbanunk k dokázáni

své spravedlnosti ím užiti, že my jim toho pejeme, toliko aby

nám na škodu a ujmu práva našeho nebyly.

Protož V. M. ješt za to služebn žádáme, aby jste tuto

pamt naši s pamtmi Vašnostinými srovnati a do knih pamtných
zapsali poruiti ráili.

V. K. M. a V. M. K. službám povolní Karel st. z Žerotína,

Ladislav Velen z Žerotína.

Nález v této rozepi vynesen byl léta následujícího (1614)
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na Svato-Tikrálském soud v Olomouci. Druhou stedu po

3 Králích píše týž Karel st. z Žerotína:

„Po této vci již poslední k dnešku odložené navrátilo se

na pi mezi p. Žampachem a p. Strážnickým od minulého soudu

s relatory k nálezu odloženou. A tak já a p. Beclavský jsme

vystoupili a J. M. jsme prosili, aby pi uvážení této rozepe

ráili v pamti míti naše vznešení pi soud minulém strany

erbanunkv od p. Strážnického podaných J. M. uinné; potom

ponvadž zízení zemské to propjuje, podaly strany nález,

smluv a listv a podobných vcí k oprav svých pí, což vše

jest teno a potom s jinými vcmi do potazu vzato. Stáli dlouho

v potazu; naposledy, ponvadž již pozd bylo, odloženo jest

uvážení té pe do zejtka, když by po tch vcech bylo, které

jsou k zejtku od vyhlášení phon odloženy."

A ve tvrtek na to: „Po tchto vcech ráili J. M. vžiti

ped sebe vc p. Žampaclia a p. Strážnického a tak já a p. Bec-

lavský jsme vystoupili. Byli v potazu nco pes hodinu; potom

uinili nález: že p. Strážnický jest povinen p. Žampachovi taková

vína zadržalá vydati. Jest ho po nm až do této chvíle zadržalého

172 beky." 1

)

Páni z Žerotína, pokud drželi Strážnické panství, se zálibou

všudy vinohrady zakládali, jejich památku dosud hlásá tra vi-

niná zvaná „Žerotíny" a celý kopec vinohradský jménem Žerotín,

na jehož vrchole stával bezpochyby letohrádek od pán z Žerotína

postavený.

Když r. 1628 statek Strážnický koupí pešel na rod Magniho,

zstal tento závazek v platnosti a 6 sud vína odvádlo se rodu

Žerotínskému (do Valaš. Mezíe) dále.

V kontraktu, který sepsán byl pi prodeji statku Strážnického

r. 1713 na hrabte Maxm. Oldicha z Kounic, mezi pedními

dluhy také uvedena jest suma 5002 zl.,
2
)

kterou bylo dlužno

panství rodu Žerotínskému do Val. Mezíe za nedodání roních

6 sud vína.

!) Z toho patrno, že páni Strážnití pes 28 let 6 beek povinného vína

neodvádli.
2
) Z velikosti sumy soudíme, že i Magnisové neradi vyhovovali tomu

starému závazku.
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Prmysl

není v okrese valný. Jediný závod velkoprmyslový jest Rohatecký

cukrovar (obr. 18.), který pro potebné obsáhlé sázení epy najatý

má celý velkostatek (mimo lesy) Strážnický a krom toho mnoho
privátních polností. Velké mlýny jsou na Rohatci a ve Strážnici.

Rolnická mlékárna a sýrárna jest v msteku Znorovech, jinak

na vesnicích jsou jen nejpotebnjší emesla. Lihovar privátní'

ve Strážnici. Ostatní údaje viz u msta Strážnice. Podporován

Obr. 18. Cukrovar na Rohatci.

jest prmysl a hospodáství 3 záložnami v mst a nkterými

venkovskými penžními ústavy.

4. Poddanské pomry 1

)

na statku Strážnickém byly za lidumilných pán ze Žerotína

obyvatelstvu píznivé; i Magnisové, kteí po bitv Blohorské

ú Viz: Leop. Nopp, Poddanské pomry na Strážniku ped 300 roky.

. M. M. rok 1903, seš. IV.
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statek koupili, byli pány milostivými. Jen za dob, kdy dosplého

pána nebylo, kdy kurátorové statek spravovali, co nejvíce z nho
pro sebe tžiti chtli a veškerou vli úadnictvu ponechali, tu

ubohý lid rolnický byl utiskován a nesnesitelnými bemeny trápen.

Žaloby, které ujamené obyvatelstvo podávalo vyšším úadm, ano

i k císaskému dvoru, jsou toho smutného stavu dkazem.

Poddanské pomry osad poddaných velkostatku Ostrož-

skému, jsou, jakož i robotní povinnosti na panství Strážnickém,

u jednotlivých osad udány.

Bývalé vrchnosti.

Osady okresu Strážnického patily dvojímu velkostatku,

svenskému Strážnickému a svenskému Ostrožskému. První

držel: Strážnici, Lideovice, Zvolenov, Petrov, Rohatec, Sudo-

mice, Radjov, Lhotu Tvarožnou, Knždub, Lipov, Velkou,

Javorník, Velkou Vrbku a Novou Lhotu (také Súchov, nyní v okrese

Ostrožském); druhý držel: Žeraviny, Lhotu Hroznovou, Kozojídky,

Tasov, Ivuželov a Malou Vrbku.

Od r. 1909 pati také Znorovy, píslušné díve panství Vesel-

skému a do okresu Uh.-Ostrožského, do okresu Strážnického.

Patí tedy do okresu: 1 msto, 4 msteka a 19 vesnic.

Obydlené samoty jsou mlýny, mysli vny a hájovny, které

budou uvedeny u patiných obcí.

Ku velkostatku Strážnickému patily pvodn mimo msto
jen vesnice: Lideovice, Radjov a Lhota Tvarožná. Teprve ku

konci 2. polovice XIV. stol. byl statek ten znan rozmnožen:

R. 1370 statkem Veleckým s Javorníkem, stejnou dobou asi Knž-
dubem; r. 1375 pikoupeny Rohatec a Sudomice, r. 1385 Velká

Vrbka, r. 1381 Lipov se Súchovem, Na zaátku stol. XV. založen

Petrov, r. 1509 Zvolenov a r. 1598 Nová Lhota.

5. Spojovací prostedky.

V okrese Strážnickém všechny osady spojeny jsou s mstem
ádnými silnicemi, železnice vedou jen západní ástí okresu.

Nejstarší z nich jest:
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1. Dráha císae Ferdinanda, která prochází okresem jen

délkou asi 5 km od Soboské hájovny až po hranice Rohatecko-

Hodoské. Jediná její stanice, ležící v okrese, jest Rohatec, na

kteréž se denn zastavuje 7 vlak osobních, jedoucích smrem
od Krakova a 7 smrem od Vídn; druhá stanice (vlastn jen

zastávka) jsou Lideovice; ale tato zastávka leží již v území

Bzeneckém, nedaleko Strážnického pívozu.

2. Druhá (možno íci hlavní dráha) vede z Veselí do Strážnice,

pak dále na Skalici do Uher. V okrese má jen 12 km délky

a stanice: Znorovy, Strážnici, Petrov a Sudomice; osobní doprava

dje se denn 4 osob. vlaky ze Strážnice smrem do Skalice

a 4 vlaky opán.

3. Tato c. k. státní dráha spojena jest od stanice Sudomic
se stanicí severní dráhy Ferdinandovy, s Rohatcem, a sice 5kráte

denn tam i nazpt; délka této poboky mí 6 kilometr.

Dležité bylo by železniní spojení ze Strážnice na Radjov
do Vrbovc, odtud na Myjavu do Píšan.

Silnice vesms okresní jsou následující: Nejstarší silnice od

hranic uherských na Sudomice, Petrov, Zvolenov do Strážnice

a odtud na Znorovy do Veselí a dále na sever. Za mostem pes
Veleku odbouje její mocnjší haluz okolo Hatckého mlýna pes
Žeraviny, Hroznovou Lhotu, Tasov, Lipov, pak na krátko opou-

štjíc okres, na Luku a odtud pes Velkou, pak smrem jižním

do Uher na Vrbovce do Myjavy. Z Velké jde odboka na Javorník

do Nových Lhotek a od é do Vápenky. Jiná delší odboka vede

z Tasova na Velkou Vrbku a Kuželov k silnici uherské z Velké

do Vrbovc. Také spojeny jsou silnicí Malá Vrbka, Velká Vrbka

a Velká.

Od „Plž“ za Petrovem (obr. 19.) odbouje na západ silnice

k Rohatci, vedouc dále do Hodonína. Ze Strážnice zvláštní silnice

vede do Radjova, jiná do Tvarožné Lhoty s odbokou do Knž-
dubu; také jest Tvarožná Lhota pímo spojena s Knždubem
a tento novou silnicí s Hroznovou Lhotou a v dalším pokraování
na Kozojídky s Veselím; i Žeraviny mají krátkou odboku do

Kozojídek.

Žádoucno jest rychlé provedení projektované silnice ze

Strážnice do Bzence, aby obtížné pevážení osob a náklad po
pevoze Strážnickém (obr. 20.) již pestalo.
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Ve Strážnici jest také jízdní pošta, která obstarává jediné

poštovní spojení s Velkou. Jezdí dvakráte ze Strážnice a dojíždí

dvakráte za den z Velké; zastávka poštovní jest v Hroznové
Lhot; doba jízdní trvá 3 hodiny. Ve Strážnici jest sídlo c. k.

poštovního úadu, také stanice telegrafní a telefonní.

6. Duchovní správa.

Fary.

Strážnice jest sídlem dkanství, které r. 1665 z dkanství

Hradištského vytvoeno bylo; od r. 1688 nazývá se též Veselským

dkanstvím. Pokud nestávalo biskupství Brnnské, náležely do

Strážnického dkanství také fary: Hodonín, Lanžhot, Mikulice,

Beclava a Nová Ves; krom toho Milotice, Kostelec a Kyjov.

Nyní náleží sem 12 far a jedna lokální kurácie.

Fary jsou:

1. Strážnice, fara u sv. Martina, k níž pati pl msta
a osada Radjov, celkem 4152 duší;

2. Strážnice, fara piaristská, k níž patí pl msta,

osady: Zvolenov, Petrov a Sudomice 5147 duší;

3. Hroznová Lhota s Tasovem, Kozojídky a Žeravinami

2760 duší;

4. Knždub s Tvarožnou Lhotou 2281 duší;

5. Lipov s Loukou 2720 duší;

6. Velká Blatnice s Malou Blatnicí duší;

7. Nová Lhota s Vápenkou a Suchovskými mlýny 1705 duší

;

8. Ostrožská Lhota duší;

9. Rohatec 2032 duší;

10. Velká s Javorníkem 3217 duší;

11. Veselí s pedmstím a Zarazicemi duší;

12. Znorovy s Lideovicemi 3179 duší;

konen kurácie Ku žel o v s Hrubou a Malou Vrbkou

1890 duší.

Z tchto osad nepatí do okresu Strážnického Lúka, Vápenka

a celé farnosti: Ostrožsko-Lhotská, Blatnická a Veselská.

Protestanti augsburského vyznání mají faru s kostelem v Hrubé

Vrbce, reformovaní faru s kostelem v Javorníku.
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Israelité z celého okresu mají rabína a synagogu ve Strážnici.

V celém dkanství žilo r. 1912 38.430 duší, z nichž bylo

35.861 katolík, 1901 protestant, 667 žid a 1 bez vyznání.

7. Školství.

Úastenství, jež msto Strážnice v djinách všeobecných bralo,

nemohlo zstati bez vlivu na školství msta i okolí. Že školy již

od povýšení osady na msto, jako jinde v mstech i zde byly,

nedá se pochybovati. Z této staré školy vyšel asi Martin ze

Strážnice, skladatel esko-latinského veršovaného slovníku „Bohe-

marius" z r. 1309. V tchto školách nabyl zaáteného vzdlání

Jan ze Strážnice, jenž byl kanovníkem olomuckým v letech 1397—
1420. O školu, která pipojena byla k fae kostela sv. Martina,

stejn horliv peovali páni z Krava jako páni z Žerotína. A
písemných památek o farní škole jest velmi poskrovnu, soudime,

že školy ty byly za stedovku na stupni lepším, ponvadž mimo
tuto školu existovala také škola moravských Bratí, na které spolu

se vzdlávali Amos Komenský a Mikuláš Drabík. Nejstarší listina,

kterou o farní Strážnické škole máme, pochází sice až z konce

XVI. stol. od Jana Jeticha z Žerotína z r. 1597 a z poátku
XVII. stol. r. 1609 od Jana Frydrycha z Žerotína potvrzena jest;

ale tu nejedná se o založení školy, nýbrž o rozmnožení nadace

staié, již dávno stávající školy. Prvním známým evangelickým

uitelem na této škole jmenuje se r. 1566 luterán Pavel Kyrmezer.

Uiteloval zde jen krátkou dobu, pak stal se zde mstským písaem.

Oženiv se bohat s vdovou, dal se v Krakov vysvtiti za knze
a usadil se potom v Uh. Brod, kde zaal zavádti zvláštní reformy

v evangelickém náboženství, chtje se státi hlavou evangelík na

Morav, což se mu však nepovedlo. Nepátelsky choval se nejvíce

k Bratím; co mlo za následek, že z Brodu musel utéci do

Holie. Brzy však vrátil se do Brodu, kdež zemel r. 1589.

Nedlouho po nm byl rektorem školy Strážnické Zálužský ze

Záluží; opustil školu, zakoupiv si mlýn v Lipov stal se mlynáem.
R. 1620 Kašpar Melichar z Žerotína na žádost faráe Mili-

venského upravil a rozmnožil nejen píjmy farní, nýbrž i zaopa-

tení žákovstva (uitel a pomocník) ve škole a chudých ve

špitále. (Viz djiny fary).

4
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František z Magni nastoupiv na statek Strážnický stejnou

pelivostí poal se starati o knze a uitele, psobící pi fae

Strážnické. V dotyné listin praví: „Stalo se jest ode mne takové

naízení, aby rektor, dobrý lovk píkladnýho života byl, kterýž

by jak cviení dítek tak i zpvy pi službách božích pisluhoval.

I ponvadž pak takový lovk svého vychování 1

)
potebovati bude,

bez kterého by jinak pi té povinnosti (bez nouze a obtížnosti)

obstáti a setrváti nemohl, v tom tedy chtjíce prostedek uiniti

i pomoc, z obzvláštní pée své a náklonnosti to opatuji a dostaten
naizuji, aby jak nyní, tak i v budoucích asích pro dotené

vychování rektora a žactva nížepsaný deputát vycházel.

Jakož jest mých pán Strážnických z dchod téhož panství

pro rektora a žákovstvo každého týhodn po 35 krejcaích vycházelo,

to mocn naizuji, aby od tohoto dne na budoucí asy vné
takové peníze na týž žákovstvo bez umenšeni a zadržování stále

z dchod mých Strážnických dodáváno bylo. Když pak za pe-
dešlých as literáti kru Strážnického z dchodu svého literát-

ského rektorm kru Strážnického každoron po 20 zlatých

moravských služby platili, o tom taky naizuji, aby na další asy
nynjším a budoucím rektorm takový plat každoron dávali.

A ponvadž by ješt ani pi tom obstáti nemohl, mají a povinni

budou purgmistr a rada msta Strážnice z dchodu obecního

k tm 20 zl., od literát vycházejícím po 4 zl. moravských od

sebe vydávati a pikládati, což trvati má potud, pokud nyní sami

tak potební zstávají. Když by Pán Bh popíti ráil, že by

obec možnjší byla, aneb se to vyhledalo, že jsou za pedešlých

asv pro pedešlé rektory nco více uinili, toho i napotom

povinni budou následovati. A nad to výše aby mohl týž rektor

lepší práva jmíti a vždy povinnosti rektorské bedlivjší býti,

bude povinen nynjší i budoucí knz jej stolem a stravou opato-

vati anebo se s ním o to náležit porovnati, což když se stane,

jemu rektoru dotené pipadnosti se odvádti budou, protiv tomu

také mají a povinni budou bedlivost ve cvieni dítek a v pislu-

hování k službám Božím jmíti, a dobrý ád ve škole držíc, chva-

litebný a píkladný život vsti."

Ponvadž František z Magni eským rektorm zcela ned-
voval, že by u katolické víe pevni byli, povolal již r. 1631

*) To jest vydržování a placení rektora.
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z Itálie piaristy do Strážnice a zavedl tím v mst nový druh

školy urené pro lepší tídu mšanstva, která mla bytí prpravnou

pro vyšší studium (gymnasijní), ve které se mlo žactvo zárove

vyuovati nmin. Farní obecná škola zstala pak urena skoro

výhradn selskému lidu a nazývána „ kantorkou “ až do nejnovjší

doby. O rektorech a uitelích této školy málo jest známo. R. 1630

v matrikách farních uveden jest jako kmotr bezejmenný „rector

scholae parochialis", r. 1664 zemel rektor Milotský, r. 1710 zabil

se Jan Šindler, „cantor scholae “, nesa oltání sloupy z Uh. Hradišt y

r. 1731 zemel bezejmenný „Ludi rector
“

(organista neb cantor),

jemuž v hudb a zpvu pomáhali „adstantes“ (pomocníci), žáci

snad pipravující se na školní povolání, kteí od platu školného

osvobozeni byli. Z adstant r. 1799 uinni byli fundatisté.

Ve farním visitaním protokole z r. 1770 iní se pi odstavci

„de ministris Ecclesiae" zmínka o kantoru, který s hochem-zp-
vákem dostával od milostivé vrchnosti 75 zl. a od msta Strážnice

rzné dávky: na penzích 20 zl., pšenice 2 mice, ovsa 8 mic,
beku soli, 6 sáh díví, které však nedostává, ponvadž majitel

panství nedovoluje díví káceti. Kantor má adstanta a varhaníka,

který dostával na penzích 40 zl., 2 m. obilí, 3 beky soli a ml
dostávati 6 sáh deva.

Zajímavý jest obraz o školství obecném z r. 1777, t. zv.

„Ausweis uber die Beschaffenheit der Schule“ (Výkaz o jakosti

školy). Jedná o školách obecných ve Strážnici, Knždub, Tvarožné

Lhot, Radjov, Petrov a Sudomicích. Bylo to v dob školní

reformace za císaovny Marie Terezie. Hlavním bodem refor-

maním ve školách eských bylo ponmování, které „Ausweiss“

nazývá „novou methodou“, do které se našim uitelm ani v mst
nechtlo, tím mén na venkov.

Ve Strážnici byl uitelem Antonín Peuckert, vdovec bez

emesla, zárove kantor neb regens chori pi farním kostele, byl

nmecké, moravské a latinské ei mocen. Dostával z pokladny

mstské 20 zl., deputátu 2 m. pšenice, 10 m. rži, 3 bochníky
soli, potom jako kantor od milostivé vrchnosti 50 zl.

;
akcidenci

za pohby v mst a ve vesnicích Sudomicích, Petrov, Bobalov
a Radjov 12 zl., koledy 3 zl., 1V2 m. mouky a asi 3 mice
potravin. Žák bylo od 4.— 12. roku ve Strážnici 483. Strážnickou

školu navštvovaly tehdy také dti z pifaených osad, ze Sudo-
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mic (110), Petrova (102), Bobalova (67) a Radjova (110).
1

)

Uitel Ant. Peuckert navštvoval prý s dobrým prospchem po

6 týdn normální školu v Uh. Hradišti, avšak „málo uí dle nové

methody, více dle staré, ponvadž dti jiné ei než moravské

neznají". Také fará i kaplani cviili se na normální škole, avšak

v nové method nevyuují, ale horliv hledí si vzdlání mládeže

v kesanském uení.

K fae Strážnické patil filiální kostel v Knždub, pi kterém

byl lokální kaplan. Uitel tamjší Ant. Matýsek byl ženat, bez

emesla, však zárove obecním písaem. Nevyuoval dle „nové

methody", nebyl „pravým utrakvistou", nýbrž více Cechem. Jako

uitel ml roní služné 10 zl. 48 kr., deputátního žita 7 mic;
za písaství má 5 zl. 12 kr. a 478

mice rži, od pohb v Knž-
dub a Tvarožné Lhot 5 zl., koledy 3 mice mouky; mimo to

užívá 2 míry pole. Matýsek mluví latinsky, esky a nmecky, byl

6 týdn na normální škole, ale vyuuje podle staré methody,

ponvadž dti jsou jen slovácké ei schopny; také tamjší kaplan

mluví nmecky jen v nejnutnjší poteb. Dtí školou povinných

jest v Knždub 131, ve Tvarožné Lhot 101 ;
z tch chodí v zim

z Knždubu do školy 10, z Tvarožné Lhoty nikdo, ponvadž
rodie dítky si doma ponechávají. Rohateckým uitelem jest Tomeš
Vilhelm, jest ženat, bez emesla, jest zárove obecním písaem,

nové methody nezná, mluví jen esky. Také kaplan uí dle staré

methody, ponvadž zdejší pomry jinak tomu nedovolují. Uitel

ml od obce 24 zl. a 15 m. žita; od 87 dtí dostával týdn
po 1

V

2
kr. a trochu potravin.

Dle fase z r. 1789 piznal rektor u sv. Martina následující

píjmy: Dtí jest 221, z nichž platí školné 195; ke škole nepatí

ani pozemky, ani kapitály. Z fundace od kostela bere 5 zl. 41 kr.,

za zpívání pašijí z obecní pokladny 1 zl. 10 kr., od vrchnosti za

služby kostelní 150 zl. Z toho musí vydržovati 2 pomocníky

a 2 hochy. Od msta Strážnice má 9 m. žita (pšenice), 2 m.
rži, 3 bochníky soli, za pohby 30 zl., koledy 12 zl. Školného

od dtí po 1— 2 kr. dle stáí, celkem 244 zl. 47 i

/3
kr. Deputát-

ního díví dává vrchnost uiteli tolik, kolik potebuje. Souhrn

l

) Ze všech uvedených dtí chodí ve Strážnici v zim jich 30, v let jen

20 do školy. Ostatní zstávají doma. Vyuování trvalo dopol. v zim od 8— 11,

v let od 7 — 10, odpoledne od 1— 4 hodin.
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všech píjm iní 481 zl. 7 kr. Z toho vydržuje pomocníka se

služným 25 zl. a 60 zl. na stravu, pak platí stravu pro 2 chlapce

100 zl. Zbývá tedy roního píjmu 211 zl. 7 kr. (Dohližitelem

školním byl tehdy Ignác Souek, purkmistrem Martin Gatty,

uitelem Jií Zdaílek.) Píjmy tyto potrvaly až do r. 1836.

Když r. 1785 nová fara u piarist zízena byla, žádali tito,

aby se pro jejich farníky zídila samostatná triviální škola. Ale

ani vrchnost, ani msto nemlo se k tomu, jelikož zízení s nákladem

a s vydržováním sil uitelských by spojeno bylo. Také uitel-rektor

zízení se protivil, protože by mu ást školného odpadla. Hrab
František Magni jsa rozhodn proti zízení, navrhnul piaristm,

aby svou normální školu promnili v triviální, ímž by vc byla

odbyta, což oni uiniti nechtli. Nutnost, zíditi v mst druhou

školu triviální odpadla tou dobou, když osady Sudomice, Petrov

a Radjov ze Strážnice vyškoleny byly. Avšak nemilá ta záležitost

vlekla se až do r. 1836; ješt roku 1833 pijel krajský komisa
do Strážnice, aby vymil pro triviální školu u piaristské fary

místnosti. Nejvíce odporoval zamýšleným zmnám rektor školy

od fary sv, Martina Martin Strzenhofer (1812— 1845), žádaje pro

pípad uskutenní nové triviální školy znanou náhradu za úbytek

školného. Ponvadž se nikdo nenašel, kdo by nový náklad vedl,

bylo toliko rektorovi porueno, aby si vzal pomocníka, který by

v kostele piaristském hrál na varhany, a tím záležitost skonena.

Od r. 1826 byla farní škola dvoutídní, po roce 1840 roz-

šíena na trojtídní, r. 1876 na tytídní s pobokou, r. 1880

na ptitídní s 2 pobokami a r. 1884 rozdlena na ptitídní

chlapeckou a ptitídní díví. Tato léta mla škola ráz utrakvi-

stický. Posledním „rechtorem kantorky “ byl ve své rodin tžce

zkoušený Jan Vepek 1

)
(od r. 1851— 1873), jenž zemel ve Strážnici

r. 1881. Založil pi škole nadaci.

Dne 1. íjna oteveny byly první tídy mšanských škol,

o jejich zízení získal si zásluh býv. inspektor okresní Jos. Hladík

a tehdejší nadu. pi díví škole Bohdan Parízek.

R. 1886 založil strážnický rodák, prelát Dr. Ant. Horný, na

míst svého rodného domu klášter pro sestry sv. Vincence z Pauly,

pi nmž zízena dtská zahrádka, škola runích prací, sirotinec

b Zemeli mu 3 odrostlí syni a manželka žalem oslepla.
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a jednotídka pro sirotky. O školách ostatních bude pojednáno1

pi dotyných obcích.

Dnes jest o školství v okrese všestrann postaráno. Msto
Strážnice, které se honosilo jedním z nejstarších gymnasií na

Morav, má nyní eské vyšší gymnasium, o jehož návštvu rolnictvo

okresu více starati by se mlo. Místo bývalé hlavní školy, která

bohužel, jak se to i jinde dlo, více ponmovala než vzdlávala T

jsou v mst nyní 2 mšanské školy, chlapecká se 100 žáky

a díví se 132 žákynmi; s první spojen jest pokraovací kursu emeslných. Také dívky mají píležitost dále v runích

pracích se vzdlávati v kláštee sester sv. Vincence z Pauly, které

obstarávají souaš dtskou zahrádku. Mimo to jsou obecné

školy: chlapecká 5titídní s pobokou se 356 žáky a díví 5titídní

s dvma pobokami a 355 žákynmi.

Obecné školy mají, vyjímaje Zvolenov a Lideovice, které

souvisí s osadami vlastní školu majícími, všechny vesnice.

Jednotídnou školu mají: Kozojídky, Malá Vrbka, Velká Vrbka

(evang. škola) a Žeraviny. Dvoutídnou: Kuželov a Velká Vrbka.

Trojtídnou: Javorník, Tvarožná Lhota, Petrov (s pobokou),

Radjov, Sudomice a Tasov. Gtytídnou : Knždub, Nová Lhota,

Rohatec (s pobokou), Znorovy chlapecká a díví (každá s 2 po-

bokami). Ptitídnou: Hroznová Lhota a Velká (s 1 pobokou).

Celkem navštvuje venkovské školy 3500 žák a žáky.

Nmecké dvoutídné školy jsou: 2tídná židovská škola ve

Strážnici a 2tídná na Roliatci pro dti závislého na cukrovaru

slováckého lidu; tato spojena jest s dtskou zahrádkou.

8. Obecní záležitosti.

Jako všude jinde na Morav, vyizuje obecní záležitosti

starosta s radními volený na 3 léta. Po ruce mívá starosta mstský
tajemníka, starosta vesnický písae obecního. Znaky obcí podáváme
na 2 tabulkách; starší znaky jsou úhlednjší a význanjší nových.

V ele zdravotní policie stojí okresní léka pi hejtmanství

Hodonském; tamtéž jest také okresní zvroléka. Obvody lékaské

udány jsou u jednotlivých obcí. Veejnou okresní nemocnici okres

nemá. Lékárna jest v okrese jen v mst Strážnici.
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9. Krátké popsání

útrap válených, které zažilo msto Strážnice s okolím.

Msto Strážnice ležící na hranicích uherských založeno bylo

jakožto pevnost proti výpadm Uhrv, kteí v tchto koninách

nejsnadnjší mli pístup do Moravy. Poloha msta na mírném

svahu k ece Morav na vybudování silné pevnosti nikterak se

nehodila; za nejstarších dob, pokud neznali stelné zbran, vy-

hovovala pevnost Strážnická dosti dobe; pozdji však zadržovalo

msto pouze nával menších hord vojenských, vycházejících na

plen, a venkovanm za dob nepokojných bývalo vítaným útoištm.

Jinak to bylo s hradem Strážnickým. Otoen jsa ze všech stran

vodou eky Moravy svými silnými zdmi a mohutnými vály vzdo-

roval jakožto vodní pevnost i etným vojm nepátelským.

Poloha msta sama to zavinila, že Strážnice za rzných
dob od nepátel mnoho zakusila, byvši nesíslnkráte vydrancována

a vypálena. I není se emu diviti, že msto toto v kraji pe-
úrodném položené ze svých svízel do dneška se nezotavilo

a dnes ješt jako velká ves vypadá.

Hlavní trýzní mstu bývali Uhi, kteí ve stol. X. celou

Moravu opanovali a ji dlouhá léta v krutém poddanství drželi.

Když Morava eskými Pemyslovci z podruží uherského byla

vymanna a jižní její hranice byly ustáleny, vystavli Uhi proti

Strážnici silnou pevnost msto Uh. Skalici.

Za Pemyslovc náležela Strážnice k údlu Olomuckému
a trpla nejen vpády uherskými, nýbrž i domácími roztržkami

údlných knížat s velkoknížetem eským, zejména za odboje
proti Vladislavovi II. r. 1143. Lepší ochrany dostalo se mstu,
když r. 1197 utvoen byl nový bližší údl knížecí v Beclav,
který obdržel syn olomuckého knížete Oty III., Betislav. V lednu
r. 1246 zasažena byla jižní Morava vpádem Rakušan vedených
vévodou Bedichem Bojovným a mnohem více trpla r. 1253

hordami uhersko-kumánskými, které jihovýchodní Moravu ješt
strašnji poplenili než Tatai 1

)
sami, již r. 1241 na svém rychlém

postupu do Uher kraje naše ukrutn navštívili.

9 Památkou na zlé Tatary jest název „tatar“, t. j. silný bi na krátké
násadce podobný americkému lassu.
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Velké vojenské výpravy krále Pemysla Otakara II. proti

Uhrm, zejména ona z r. 1260, která skonila slavným vítzstvím

Cech n Kressenbrunnu, nezstaly bez pohromy pro naše kraje.

Do let 1270tých zstala Strážnice zempanským majetkem:

avšak okolo r. 1275 provdal král Otakar II. jednu ze svých levo-

boek za Voka z Krava, jenž s královským vnem svému muži

také pinesla Strážnici.

Brzy na to nastala nová strašná katastrofa. Král Otakar

pustiv se nedosti pipraven do nerovného boje s nmeckým
králem Rudolfem a uherským Ladislavem, na Moravském poli

bídn zahynul. 1

)
Následky porážky té byly pro jižní Moravu

strašné: Hordy Kumánské pronásledujíce prchající zbytky pora-

ženého vojska rozlili se po celé jižní Morav drancujíce osady,

trýzníce a zabíjejíce obyvatelstvo, až konen sám Rudolf vyzval

krále Ladislava, aby se svým lidem dom se vrátil. Sotva uplynulo

30 let a opt navštívila metla Kumánská Moravu, pozvána byvši

r. 1304 synem Rudolfovým, králem Albrechtem proti králi eskému
Václavovi II. Celé Beclavsko nepítelem krt bylo poplenno;

a to se opakovalo, když uherské vojsko s nepoízenou dom
z ech se vracelo.

Za dob Jana Lucemburského trpl náš kraj tžce r. 1315

surovými bojovníky Matouše Trenanského, jenž válil po zpsob
Kumán pálením osad a vraždním ubohého obyvatelstva. Také

r. 1331 zakusila Morava východní návštvu vojska polského, které

vniklo až do Beclavska.

Za dob Karla IV. a jeho nástupce na Morav, markrabího

Jana, klidné trvaly asy, které však po smrti Janov za jeho

svárlivých syn Jošta a Prokopa nadobro minuly. Celá Morava

byla pobouena a ve dva nepátelské tábory rozdlena; a tak

trpla obapolným pustošením ubohá naše vlast, zejména když

i král Zikmund do sporu svých bratranc se vmíchal; nepokoje

ty trvaly plných 25 let.

l

) Nkteí spisovatelé pipisovali porážku Otakarovu zrád Miloty z Ddic,

který prý vedl kídlo Moravan, a našli se také historikové tvrdící, že Milota

obrátí v se v rozhodném okamžiku na útk, se svými pluky do Strážnice (svého

sídla) spchal. Že Milotova zráda nijak není dokázána a že Strážnice Milotovi

nikdy nepatila, o tom viz mj spis: „O starožitném panském rod Benešovic

ást I.“ — Vždy ani na jisto postaveno není, kdo krále Otakara zabil. Nkteí
uherští spisovatelé vypravují, že uh. král Ladislav sám v bitevní vav jej

vyhledal a v souboji probodnul.
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Brzy na to nastalo jitení náboženské, které po upálení

Husov dosplo v mst Strážnici a okolí k rozhodnému od-

padnutí od íma, ku všeobecnému vzbouení lidu a otevení

husitského tábora u Nedakunic. A následek toho: zniení msta
Strážnice a strašné poplenní celého okolí vojskem Zikmundovým
r. 1421 ! Pustošení kraje i msta opakovalo se za válek husitských

ješt nkolikráte, zejména r. 1426 za obléhání Beclavy, r. 1431

za zhoubného vpádu markrabího Albrechta na Moravu, jehožto

vojska he zde ádila nežli hordy tatarské, a r. 1432 za obléhání

msta Uh. Hradišt tímže rakouským vojskem.

Za nepokoj v severních Uhrách r. 1453 král Ladislav vyzývá

mšany Jihlavské, aby se svými lidmi súastnili se výpravy do

severních Uher (do Spiše) a v uritou dobu na všeobecné shro-

maždišt u Strážnice se dostavili.

Nejslavnjší dny zažila Strážnice dne 8. a 9. února r. 1458,

když nov zvolený král uherský, mladistvý Matyáš Korvín, v našem

mst byl odevzdán matce své a národu. Avšak brzy po smrti

své manželky Kateiny, dcery krále Jiího, bažící po rozšíení své

moci uherský král Matyáš v elo se postavil odbojných eských
katolíkv a zdvihl válku proti svému tchánovi, ve které okolí

Strážnické tžce zakusilo útrap a svízel válených. Zejména
straník Matyášv Blažej Podmanický ze Skalice inil zhoubné

výpady na Moravu do Strážnického okolí. Teprve když mezi

Matyášem a Vladislavem o nástupnictví na Morav a v Cechách

pevná úmluva se stala, pokojné nastaly asy i na Morav. V této

smlouv ustanoveno

:

„1. Kdykoli po smrti krále Matyáše král Vladislav neb jeho

Mti. potomci chtli svrchu eené zem a krajiny (totiž Moravu,

obojí Slezy, Lužickou zemi a Šestimsta) ke korun eské vžiti

a pipojit], dáti mají nejprv králi uherskému dukát neb zlatých

uherských dobrých 400.000, a to za právo ustoupení,

2. Uzaveno jest, aby místo kladení eených penz bylo

otevené pole mezi Skalicí a Strážnicí na hranicích Uherské
a eské zem, na kteráž místa k tomu volení preláti a páni z obojí

strany v rovném potu se svými glejty sjeti se mají, a ti preláti

a páni nejprve jedni s druhými z obou stran podle cti a pod
vrou slibte, že ty vci beze lsti jednati budou podle nejstarších



60

zápisv, a to poctiv jedni k druhým se majíce, preláti a páni

uherští peníze a páni Cechové listy své vezmte !‘l
)

Skoro celé století XVL kraje naše naplnilo strachem tureckým

a uherským, jelikož Uhi s Turky pevn drželi proti západu evrop-

skému. Nejen že po dlouhá léta Morava tžké obti nesla na

chránní vlastních hranic a další výpravy vojsk za hranice, ale

i etné tlupy Uhr a Turk (jako za obléhání Vídn r. 1528)

loupežné podnikaly výpravy do jižní Moravy. R. 1528 byli to

opt Podmanití, kteí do okolí Strážnického výpady inili, vesnice

pálili, obyvatelstvo olupovali a do zajetí vlekli
;

s nimi táhly hordy

turecké, které od Vidné na lup až do Moravy zajíždly.

R. 1544 na zprávu, že Turci vzali Ostihom, bylo msto
naše opateno alespo parkanem, aby v pípad pepadnutí mohlo

se ponkud brániti. Zárove sbíráno vojsko proti Turkm, které

sešlo se u Strážnice a vedeno jsouc stateným Karlem z Žerotína r

až po Ostihom vtrhlo a zde vítzn si poínalo.

V ervnu r. 1565 shromáždilo se vojsko moravské u Sudo-

mic
;
vdcové jeho byli Bertold z Lipého, hejtman mor., Bedich

z Žerotína, Jan z Kunovic a Záviše z Víková. Roku následujícího

po sv. Jakubé všichni páni Moravští u Petrova okolo lázní táborem

leželi a polem, od Uher táhnouce
;

p. Pertoit z Lipého, maršálek*

nejvyšším hejtmanem byl. Druhá polovice XVL stol. byla našim

krajm mnohem klidnjší; za mírumilovného a nábožensky snáše-

livého krále Maxmiliána zavítal do našich mst opt blahobyt.

Ale za jeho syna a nástupce Rudolfa II. r. 1599 vtrhli Tatai

pes prsmyk Hrozenkovský do Moravy a zle ádili na Uh.-Brodsku.

Páni moravští, v ele majíce Max. Lva z Rožmitálu a Blatné

a Ladislava ml. z Lobkovic na Holešov, u Strážnice vojsko

shromáždili a odtud nepítele pronásledujíce zahnali. Když Rudolf

proti jinovrcm oste vystoupil a zaal obnovovati mandáty

krále Ludvíka z r. 1523 a 1525, tu povstal Štpán Bokaj, jakožto

„ochránce kesanského a právovrného náboženství"
;
brzy získal

nejen protestantskou šlechtu, nýbrž i vtšinu lidu obecného.

Zmocniv se celých severních Uher psal odtud lichotivé listy na

Moravu, doufaje, že nekatolíci moravští se s ním spojí, aby nená-

b V eském archivu 4. sv. datuje se tato smlouva mezi Matyášem

a Vladislavem r. 1478, kdežto jiní jako Rud. Dvoák ji datuji ze dne 21. er-

vence r. 1479.
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vidnou Rudolfovu vládu se sebe shodili. Psalt mezi jiným

:

„Oekávám, že uvítáte naše vojsko jako osvoboditele, který obnoví

Vaše svobody zemské i volnost náboženskou." Stejným tonem

psal jeho vdce Gzobor. Karel st. ze Žerotína, jenž tenkráte

jakožto poruník nezletilého Frydrycha ve Strážnici se zdržoval,

oba dopisy, Bokajv i Gzoborv, poslal králi Rudolfovi do Prahy.

Tím roztrpen Bokaj se svými hajduky ke konci dubna 1605

nesteženými prsmyky moravskými vpadl na Moravu. První dny

msíce kvtna r. 1605 byly pro Strážnici a okolí dny hrzy.

O strašném pustošení a ádní tchto rot vypravují nám domácí

kroniky, avšak nejlépe souasný svdek Karel st. z Žerotína ve

svých dopisech. Dne 7. máje 1605 píše z Perova : V úterý v noci

(4. máje) udeili Uhi na Brod Uherský a nemohše ho dobýti,

druhou noc (5. máje) udeili na Strážnici a tam nkterou osobu

zmordovali, potom v pátek ráno zase silnji než prve tam se

pustili, msto vypálili 2
)
a do 40 osob zbili, o emž jistjších novin

oekávám. Dne 8. máje píše odtud: „Hejduci, kteí do zem vpád

uinili, dostanouce se do Strážnice, msto všecko vyplundrovavše

vypálili, k zámku se také položili a jej dobýti chtli, avšak s pomocí

Boží toho sob nedovedli, aniž jsem, aby se pi nm jaká veliká

škoda od nich až posavad státi mla, porozumti mohl." Dne

11. kvtna 1605 píše Janovi Divišovi z Žerotína: „Podle téhož

Vám oznamuji, že netoliko Strážnice msto již do konce vypáleno

jest, ale také pedmstí Veselské, Ostrovské, Hluk, Lipov a jiné

ddiny k Strážnici, Veselí a Ostrovu náležité na vtším díle hned

v pondlí v noci vypáleny byly."

Dne 30. kvtna 1605 dopisem Hanibalovi z Valdštýna ozna-

muje, že již od 4 nedl trvá soužení zem Moravské od nepátel,

— „kterýžto nepítel v tomto markrabství již veliké škody pálením,

mordováním, zajímáním lidi, dobytka a jiných vcí vzdlal; dokud

b Dle brnnské kroniky od Ludwiga již 1. íjna 160:2 byl Oldich Lilgen-

blatt s jizdectvem a pším vojskem a nkolika menšími dly poslán do Stráž-

nice, nebo v celé zemi kolovala povs, že Tatai v zemi pálí a že Turek
dobyl Nových Hrad (Neuháusel) a protož v zemi každý 10. muž do zbran
volán byl. Ale kik ten brzy utichnul, nebo neml podkladu. Urbanides vypra-

vuje, že r. 1C.02 pišla eta knecht do Strážnice a okolí a zde zstali 9 nedl,
ímž obyvatelé velmi byli souženi.

2
) Skoro celé msto lehlo popelem, také radnice mstská s bohatým

archivem shoela.
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živi, zase zastaviti a k prvnjšímu zpsobu pijíti moci nebudou.

A zaátek toho páleni na mstu Strážnici uinil, je po dvakráte,

zapáliv všecko popelem položil, potom pak na mnohých jiných

místech pálil a množství vesnic a msteek vypálil a na mizinu

pivedl, ehož až posavad init nepestává. Pán Bh raiž mu to

sám zastaviti a naíkání chudých a nebohých uslyšeti!“

„Na Boží vstoupení (t. j. 19. kvtna) naši s ním u Skalice

šermiclovali, v kterémžto šermicli z pednjších osob z naší strany

p. Kryštof Tykart — postelen byv od toho umel — však více

jich z strany nepítele, totiž asi okolo 100 osob, jak se zpráva

dává od nkterých našich, kteí tehdáž v Skalici zajati byli, zhynulo

a mezi nimi také Turek jeden, kterýž za nejvyššího nad mstem
Skalicí postaven byl, jest zastelen. Od té chvíle pak,

akoliv nepítel od pedsevzetí svého neupustil, avšak vždy trochu

byl ulevil, že tak asto jako prve Strážnice nenavštvoval; zámek

pak jest lidem opaten a až posavad s Boží pomocí se obhajuje.

Kde by pak nyní nepítel býti ml, jiného nevím, nežli že se

pustil do Rakous a tam také zle hospodaí a tím zpsobem jako

zde pálením škody iní. My zde každé chvíle pomoci Vaší

žádostiv oekáváme; prosím, ra se také sem vypraviti a nás

pomocí retovati."

Bokaj opakoval své vyzvání ke Karlovi st. z Žerotína a, když

jeho listy nedostaly kýžené odpovdi, vtrhli dne 26. kvtna
Bokajovci od Skalice na Moravu a poplenili kraje daleko široko

;

dne 1. ervna celý oddíl vojska moravského mezi Strážnicí

a Rohatcem vehnali do eky Moravy.

Dne 7, ervna píše Kašparu Melicharovi z Žerotína, že nepítel

se ukázal u Brumova a Hradišt, také stranu Rohatce u Hodonína

a velké škody iní pálením; na 50 vesnic vypálil a dobytka na

tisíce zhynulo. Dne 11. ervna píše témuž, že od porážky nepátel

u Hodonína, kde jich okolo 150 padlo a 200 zajato bylo, nic se

nesbhlo. „Zámek Strážnický pece je obsazen a s pomocí Boží

se obhajuje; než vesnice k nmu náležité všecky jsou vypáleny,

tak že se toho statku nyní niímž užiti nemže. A kdyby málo

jaká moc (nepátelská) pišla, netoliko by zámek Strážnický, ale

ani Morava neobstála; nebo lid zde jest velmi pedšený a na

nejvýš strachem naplnný, takže, když toliko o nepíteli slyší,

všecko se utíkati strojí."
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Dne 15. ervence píše: „Na Strážnici již ostatek vyplun-

drován jest; pominulých dnv již se do sklepv vlámali a do

40 beek vína odvezli. Páni Cechové ješt v Brn zstávají, bez-

pochyby vidouce naši správu, nemají chuti dále se pustiti, avšak

srozumívám k tomu, že se k Hradišti hnouti strojí.
“

Dne 17. srpna 1605 píše: „Práv když toto psaní (p. Hanib.

z Valdštýna) napsáno bylo, došla mne zpráva, že byl p. Gunter

Golc od nejvyššího svého p. hrabte z Turnu verejšího dne

v noci se všemi jeho rejtary do Strážnice povolán, za tou píinou,

že by nco Turk na Bílé hoe ležeti mlo, aby s nimi potkání

uinno bylo.“

Teprve když esko-moravské vojsko z Hradišt vtrhlo do

Uher, msta Skalice a jiných pohraniných míst (Cachtic, Nového

Msta) se zmocnilo, pestaly nájezdy Bokajovc. Od 6. —26. íjna

zdržoval se již Karel st. z Žerotína klidn na zámku Strážnickém,

kde na zpustošeném statku mladého Frydrycha jeho otcovské

rady bylo nejvíce zapotebí; odtud psal mnoho eských list

svým pátelm. Mír s Bokajem uzaven byl roku následujícího

dne 23. ervna. 1

)

Výpravy do Uher proti Turkm a stežení hranic trvaly na

dále. K r. 1613 píše pastor Urbanides: „v msíci listopadu páni

Moravané táhli do Uher 4000 muž rejtar proti Turku, mustro-

váni byli u Petrova. K roku 1614 vypravuje, že naši táhli do

Uher dobývat pevných hrad, ale s nepoízenou se vrátili. Toho

roku pitáhlo na Moravu nm. vojsko a usadilo se v nkterých

mstech na dlouhou dobu; 120 muž sedlo ve Strážnici od

9.— 15. dubna, za kterou dobu pes 2000 zl. škody nadlali. Dne
2. kvtna pijelo jich zase 1700 s knížetem Francem (Saským?),

jehož ta ele celá byla, s knížetem Brunšvickým, jenž byl u nho
fendrichem, kterýžto v Bobalov a v Petrov nemalé škody inil,

sklepy, komory a truhly loupili a vše, co nalezli, brali, že lidu

9 V Phonech Brnnských jest uherský vpád z r. 1605 následovn

zaznamenán: Pi tetím a tvrtém sední žádných phon ku právu dodána

není, protože Uhi do zem nkolik vpád uinili a kraj Hradištský i dále na

vtším díle popálili a vyplundrovali. Pro kteroužto píinu p. hejtman zemi

vyzdvihl a páni obyvatelé všichni jak osobn, tak také s potem koní svých

s dvacátým, desátým a pátým lovkem na hranice zem vytáhnuli a ji od

další záhuby ostíhati jsou museli, až potomn naší Skalice dostávše, Uhi
pomalu se poddávati a uspokojovati poali.
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sotva šaty zstaly. To všechno inno bylo návodem syna jednoho

hejtmana, ped ním ani zámek ani msto bezpeno nebylo. Ten

syn od jednoho sedláka ve sklep zamordován jest, potom do

studn hozen, jakoby se utopil. Byl velmi slavn pochován s velkým

pláem otce a leží v kostele Strážnickém. Pi tom pohbu mnoho
našich postíleno bylo. Téhož roku vypravili z Moravy každého

30. souseda a 700 rekrutv, kteí pak asi msíc táboili u Lužic

(u Hodonína), odtud ke Katovu a Skalici táhli, ale nenalezše

nepítele, dom se vrátili.

Že po bitv Blohorské za doby náboženské reformace naše

obyvatelstvo pro víru mnoho trplo, ano i velká ást nekatolík

radji statky své opustila a do Uher se vysthovala, jest dosta-

ten známo. Ale i ti, kteí obrátivše se bu opravdov neb

zdánliv, ve své domovin zstali, zakusili za panování obou

Ferdinand v plné míe útrap a svízel válených, které zpsobily

prchody vojsk pátelských i nepátelských.

Již r. 1621 povstal králi Ferd. II. nový nepítel; byl to kníže

sedmihradský Betlen Gábor, jehožto uherští jezdci z jara toho

roku zajíždli pes hranice Moravské, pleníce kraje široko daleko

až za msto Hustope, kde svedli nkolik vítzných potyek

s císaskými; ale než Betlenovi vydatná pomoc od markrabí

Krnovského došla, porazili císaští oddíl uherského vojska u Stráž-

nice. V srpnu téhož roku vtrhnul Betlen, dobyv Skalice, sám na

Moravu, zmocnil se Strážnice i zámku, mst Veselí a Uh. Brodu

a pronikl pak bez odporu celou zemí až po Unov a Mor. Te-
bovou. Obyvatelstvo bylo neslýchaným zpsobem trýznno, mnoho
lidu a dobytka bylo odvleeno do Uher a jen za tžké výkupné

byli lidé propuštni dom. Chalupy vesnické vtšinou byly zboeny,

v rum a popel obráceny. Mír s Betlenem byl sice v lednu r. 1622

uzaven, ale již na podzim r. 1623 vtrhl týž nepítel opt v naše

kraje a ádil stejným zhoubným zpsobem, zejména když po delší

dobu jeho hordy obléhaly blízký Hodonín.

K r. 1627 vypravují Pamti Pavla Urbanidesa: „Léta Pán
1627 ukrutné turecké vojsko na nás se ve valilo a u Skalice v logru

leželo v potu 50.000 lidí; lid žebrali, jak malé tak hrubé a divné

zlé nám inili — — — Budiž Bohu na vky žel za ty jejich

veliké zlé iny, kteréž nám zpsobili! Mužské staré pohlaví stínali

— požel, pane Bože, krvi té nevinn vylité! Poctivých muž
postínali, z manželek vdov a sirotkv nadlali smutných a nás
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všech v nic obrátili a tak naše ddina zstala pustá, neb nás

malá ástka pozstala toho asu. Koho mohli dostati, s sebou

brali Turci a pozajímali do tureckých zemí a tam lid velmi draze

prodávali, kdežto veliký plá, naíkání a kvílení bylo od dtí

a žen pro manžele své.l
)

Za nkolik let nový krutý nepítel naše kraje navštívil, byli

to Švédové, kteí r. 1643 do Strážnice zavítali a blízký zámek

Veselský zapálili; zstali zde po 4 msíce.

O trýzních ticetileté války píše pokraovatel Urbanidesv:

„Od r. 1625—1643 trvaly válené boue, za kterých lid mnoho
zlého zakusil. Cizí národové: Valaši, Nmci, Saxi, Brunšvignové,

Holanané, Nidrlandi, Španlové a Talijáni, všichni tito proná-

rodové nás tuze trápili, hlavy naše knutlovali a divn stahovali

a muili. “ Koní následovn: „Pane Bože dobrotivý, ra se smi-

lovati nad námi a zaže od nás takové nepátely, abychom Tebe

hodn ctili i všech svátých velebili a potom se k Tob dostati

mohli. Amen."

Dne 8. záí r. 1663 píše Gottfried Walldorf, že Tatarové,

Moldavci a Sedmihradané do Moravy vrazili a okolí Strážnice

a Veselí až po Dyji zpustošili; msto Strážnici zapálili a mnoho
obyvatel do Uher odvlékli, skoro všechny vesnice okresu byly

vydrancovány. 2
)

Z celého panství zajato a zmordováno okolo

1500 osob. V pamtech msta Ostroha mezi jiným zaznamenáno,

že nepítel také msteko Hroznovou Lhotu a ddiny: Kuželov,

Malou Vrbku, Tasov a Kozojídky vypálil a pes 800 malých

a velkých lidí na panství Ostrožském pomordoval aneb s sebou zajal.

R. 1683 nový nepátelský vpád pod Tókólym: Strážnice byla

vypálena, mnoho lidu povraždno, dobytek odehnán. Útok na

zámek byl odražen, naež nepátelé od mšan, kteí se zbraní

chopili, zahnáni byli.

R. 1704 u Rohatce proti Uhrm náspy byly poízeny
;
téhož

r. byly od Kuruc vypáleny osady: Sudomice, Petrov, Hroz-

nová Lhota, Hrubá Vrbka, Lipov a ostatní blízké osady.

b O tchto strastech uveejnil velmi pouný lánek „Mor. Slovensko

v XVII. stol.“ F. A. Slavík, býv. editel eské zemské reálky v Hodonín v pro-

gram téhož ústavu.
2
) Vypravuje se, že nkolik Tatar, kteí u Skalické brány domy zapa-

lovali, ped piaristou P. Romualdem uteklo, když tento ernou holí na n
namíil, jakoby držel runici.

5
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Strasti, jichžto zažila Strážnice za povstání Rakóczy ho, obšírn

jsou vylíeny ve staré matrice mstské fary. Píše se tam: „R. 1703

pozdvihl se Rakóczy a jeho plukovník Pangrácz zmocnil se msta
Skalice. Dne 24. prosince o 2. hod. ranní donešen byl do Strážnice

list Ign. Mikul. Reriniho (Berczenyi), kterým vyzváno msto, aby

se pipojilo; téhož dne byl Radjov od nepátel vyloupen. Dne

25. dodán druhý list, podepsaný Pangráczem a téhož dne vydran-

covány Sudomice. Dne 30. prosince pijel král. hejtman z Olo-

mouce, baron Sak s plukovníkem Harvekem s nkolika jezdci

a mnohými pšími ped Skalici, i byli nepátelsky uvítáni; dne

4. ledna olomucká pchota odtáhla dom.“
Dne 7. ledna mezi 7. a 8. hodinou ranní vyrazil nepítel

proti Strážnici, která až na nkolik dragon vojenské posádky

zbavena byla. Mšané po celou hodinu bránili staten nepíteli

vstup do msta, ale pro rozlehlost hradeb uhájiti je nemohli.

Nepátelé ženouce širokým proudem do msta vnikli, pálili, loupili

a vraždili. Ale když tito na zámek se odvážili, byly od mšan,
kteí se opt zmohli, se ztrátou 54 mrtvých odraženi, naež se

do Skalice vrátili. Odtud dne 9. poslali 3 listy do Strážnice,

starostovi msta, zámeckému veliteli a hospodáskému správci,

vyzývajíce msto a zámek ku vzdání se, nechtjí-li ješt vtšími

tresty býti stiženi. Dne 13. pokusil se Berini sám marn o útok

na zámek. Za to pykali bezbranný lid v mst, které dne 16.

z velké ásti bylo vypáleno, a ješt he na venkov, kde se

dopouštli pímo zhovadilých ukrutností; 11 vesnic na Strážnickém,

2 na Veselském a 6 na Ostrožském panství lehlo popelem. Dne

11. kvtna dobyli císaští Skalice, ale vpády nepátel nepestávaly:

dne 13., 14., 19., 21., 27. a 29. kvtna zuili nepátelé v mst
Strážnici a v okolí; dne 29. uloupili u Strážnice 1000 ovec a 2 kon.

V letech 1705, 1706 a 1707 nevedlo se našemu lidu lépe.

R. 1705 dne 26. kvtna uinili prudký útok na msto, také dne

21. ervna, ale byli odraženi; avšak mnoho dobytka pobrali.

R. 1708 jiný oddíl povstalc v potu 2000 vypraven byl od

Rakóczyho vedením Blažkovicovým ke Strážnici (4. ervence).

Na úpnlivé prosby msta již po kolikráte ohroženého pikvapil

generál de Viardot od Uh. Brodu, kde ležel táborem, zahnal

rebely, kteí však ped tím již z celého okolí uloupili dobytek,

a položil se táborem u eky Moravy nedaleko Strážnice na ochranu

hranic. Když však odtud hnul se k Trenínu, aby tam doprovodil
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dovoz zásob potravních, Rakóczy, který spolu s Berinym v ele

velké armády stal u prsmyku Trenínského, vypravil znova

10.000 Kuruc s dly pod povstným Okajem ku Strážnici, aby

msto z koene vyvrátili. Avšak generál Viardot vrátil se nena-

dále dne 28. ervence v týž den, kdy byl útok ustanoven, rozložil

své šiky u bran Strážnických, udižuje odtud povstalce na uzd
až do noci. Druhého dne chtl sám pejiti k útoku, zatím však

Okaj, dovdv se o postupu generála Heistera v tyto strany,

dal se v noci na kvapný ústup ke Skalici, kde zadní voj jeho

od pronásledujících utrpl znané ztráty. 1

)

Skoro 40 let popáno bylo Morav v klidné práci dodlati

se ponkud blahobytu. Nastoupení na trn Marie Terezie použil

zemchtivý král pruský Bedich II., aby jakési staré nároky na

slezská knížetství obnovil, a když mu po vli se nestalo, zbraní

hájil. Bylo to v první slezské válce r. 1741, ve které Prusové

celou Moravou kíž na kíž protáhli a také msto Strážnici navštívili

a v nm se zdrželi. O této návštv Prus ve Strážnici jest

obšírná písemná zpráva v Zemském archivu nadepsaná „Relatio

irruptionis borussicae Straznitium die 13. Martii 1742.“ (Zpráva

o pruském vpádu do Strážnice dne 13. bezna 1742.)

Prusové ve Strážnici 1742. 2
)

Když byli Prusové (v prosinci) r. 1741 Olomouce se zmocnili,

roztáhli se po celé Morav, kterou na vše strany poplenili. Dne
12. bezna vydrancovavše Hodonín vtrhlo 14.000 muž do Rohatce,

kde se táborem položili. Ponvadž tamjší devný most pes
Moravu, když se povst o jich piblížení roznesla, byl stržen,

nový most pes Moravu udlali. Táhli pak po hrázi, která všeobecn
„hat“ se jmenuje, dále lesem dubovým, dopravivše pedem dla,

beze vší pekážky. Ve Strážnici ubytováno bylo tehdy jen asi

500 husar Gillaniánských, kteí pochod nepítele pozorovali;

vidouce jeho pesilu, odjeli následujícího dne na rychlo do hor

a odtud do Uher, aby zbyten nepíteli do rukou nepadli. Nepátelé

-obrátili se do Skalice, kam pirazili k veeru; i poali loupiti,

kde co bylo. Vynutivše na mstu znané výpalné, obtíženi velkou

koistí, táhli dne 13. bezna okolo samých val msta Strážnice

Ú Djiny Moravy, napsal Rud. Dvoák.
2
) Dle rukopisu: „Relatio Irruptionis Borussicae Anno 1742 die 13. Martii

Straznitium".

5*
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na Veselí a odtud do Uh. Brodu se 14 prapory, vedeni jsouce

knížetem Dietrichem a jeho bratrem. V ele jelo 500 husar, pak
následovalo jízdectvo v potu 3000 muž, na to 8000 muž
pchoty, pak opt 3000 jezdc a Konen nkolik set husar;
pi každém pluku tažena 2 dla. Uh. Brod nemaje dostatek steliva

do 24 hodin se vzdal. Na to vrátilo se 700 pších Prušák do

Strážnice, kde pobyli 16 dní. 1
)
S poátku chovali se velmi vlídn

k obyvatelm
;
žádali ovšem pro své vojíny dostatek jídla a pití.

Také nej vyšší pedstavený vojska Tettau (potomek eského rodu

z Tetova) a pedstavený stráží Manteuffel, jakož i ostatní dstojníci

pluku Schweinitzova bývali na zámku astováni. 1 k piaristm

slušn se chovali, jejich vyuování nikterak nepekáželi, nýbrž

lidem náboženství katolického pikázali, aby své pobožnosti v as-

velikononí tu konali. Tento vlídný pomr trval až do 19. bezna.

Té noci zaslechnuto na tech rzných místech nedaleko msta
troubení uherských husar. I pojal Prušáky strach, kteí se domní-

vali, že uherští husai na n táhnou. Protož ihned na námstí

do váleného šiku se seadili, ale pozdji se dovdli, že to byl

jen planý poplach. Od té chvíle obyvatelm nedvovali; každé

noci 20—30 muž v jednom dom ubytovaných, bdli popíjejíce,

kouíce a hrajíce v karty, naež ve dne vyspávali. Od mšan
všechny zbran vyžádali, ano i sekery a vidle museli tito ode-

vzdati. Kdyby tenkráte njaká pomoc od císaských byla došla,

byli by Prušáky zajali. Dne 28. bezna uradili se Prusové, kterak

ze Strážnice odejiti mají. Pedstírajíce pak královský rozkaz, jaké

mají výpalné žádati, odebrali se pedstavení vojska s nkolika

vojíny do zámku; dali si vyvolati hrabnku Karolinu Magni roz.

hrab. z Lichtenštejna, porunici sirotk a statku Strážnického,

a mladšího 71etého sirotka-hrabte. (Starší syn byl tehdy již

praporeníkem u pluku Podstatského.) Na to zavel se pedsta-

vený vojska s paní v pokoji a zvstoval jí smutnou zprávu

o žádaném výpalném, jinak prý by píštího dne vojáci vše zpu-

stošili a vypálili. Pi tom tváil se, jako by s ní soucit ml a ten

žal spolu sdílel. Potom pustil se do ohledání skíní a, když sumu
uloženou nenašel, dal celý zámek vydrancovati. Kolik Prušáci

odtud obilí a vína odvezli, neví se; i koár panský zabavili. Za

zbytek žádané sumy chtli mladého hrabte vžiti za rukojm.

J

) Byli prý od pluku zvinského..
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Ponvadž tento zdraví byl dosti chatrného, uvolil se zámecký

hejtman místo nho postaviti se za ruitele. Od každého správce

dvoru hospodáského žádáno 1000 zl. Msto Strážnice mlo pes
to, že pruské vojsko 15 dní živilo, dáti pes 40 voz pípeže
(z nichž 18 se ztratilo), a mimo to výpalného 6000 zl. Avšak

prosbami tehdejšího syndika Šebestiána z Gastolovic zmírnna

položka ta na 2000 zl. Celkem páily se výlohy, které tenkráte

msto okupací utrplo, na 9500 zl. Od žid vytloukl náelník

700 zl. O piaristském kláštee nkdo mu donesl, že tam mají

velké poklady, proež na nm žádal výpalného 2000 zl. Když

jej rektor a eholníci ujišovali, že žijí jen z almužny, nechtje

tomu veiti, dal všechno v kláštee prohledati. Když se více nenašlo

než 500 zl., dal rektora piaristského, jakož i sousedního mlynáe
odvézti sebou jakožto ruitele. Odvezeni byli ruitelé pes Veselí

do Uh. Hradišt, odtud pak do Mor. Tebové, kde byl Prus
hlavní tábor. 1

)
Konen zavezli je do Kladska, kde byli dáni do

vzení a hladem trápeni. Byli by prý snad zahynuli, kdyby jim

duchovní z jesuitského kláštera, ze semináe a z kláštera mino-

ritského nebyli poskytovali potravu. Když dne 13. ervence po

dohodnutí se krále pruského s naší královnou nastal mír, byli

všichni propuštni na svobodu, ale ješt dlouho na zdraví svém

postonávali.

Oitý svdek, bezpochyby len ádu piaristského, ku konci

své zprávy tvrdí, že msto Strážnice proti jiným mstm dosti

hladce z té okupace vybedlo, což pipisuje ochran Panny Marie,

patronky msta, jejížto zázraný obraz ped 109 lety (r. 1633)

pivezl zakladatel piaristské koleje z Milana.

Z pozdjších válek, které se Moravy dotkly, nejzáhubnjší

byla válka Napoleonská r. 1805. Kraji našimi prošlo mnoho vojska

ruského s námi spáteleného, které ubohý lid sice netrýznilo, ale

všechny zásoby mu pobralo, vyjedlo a vypilo ! Smutný tento rok

dobe líí lat. zpráva hroznolhotského lok. kaplana tehdejšího,

Blažeje Kochánka; píše: „Budiž Bohu chvála! Již minul onen

rok nejsmutnjší — bodej by se více nenavrátil jemu podobný!
— Ve válce s francouzským císaem Napoleonem Rusové, kteí

9 Strážnický správce Krištof Alois Miha poslal zvláštního posla s listem,

dat. ze dne 22. dubna 1742 do Mor. Tebové na tamjší radu, aby se peptali,

nejsou-li zajatci v hlavním stanu královském.
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nám pišli s vojskem na pomoc, lid o všechno oloupili, o penize,

šaty, obilí; mimo to stechy, náadí a peiny pálili, ti, na které

jsme se jako na pátele spoléhali. K tomu toho roku málo a jen

kyselého vína se urodilo, také obilí velmi málo sypalo. Nastala

drahota. “

Nejposlednji, totiž r. 1866 postiženo bylo msto a okres

válkou nmecko-pruskou. Nepátelé pronásledujíce naše rozprášené,

ustupující vojsko, dorazili prosted ervence do Strážnice. Avšak

již dne 22. ervence uzaveno pímí, naped jen na 5 dní, pak

na 4 týdny. Celou tu dobu tisíce voják pruských ubytováno

bylo v mst a vesnicích okolních. Nouze byla tehdy dosti velká,

ponvadž pozdním mrazem obilí z velké ásti bylo znieno

a v cen stále stoupalo, ale pes všechny rekvisice, které Prusové

za svým zásobováním provádli, nezakusil náš lid, vyjímaje

pehmaty jednotlivc, žádných hrz válených a s povdkem si

vzpomínal na písnou káze ovládající vojsko nepátelské.

10. Statistický pehled.

Strážnický okres náleží ke krajskému soudu v Uh. Hradišti,

k doplovacímu okresu adového pšího pluku arciv. Karla ís. 3.

v Kromíži a zembraneckého pluku ís. 25. tamtéž.

Do snmu volí jednoho poslance s msty Kyjovem, Bzencem,

Veselím, též Pedmstím Veselským, Uh. Brodem a Pedmstím
(14. vol. okres). 1

)
Za venkov — Strážnice a Uh. Ostroh (32. ven-

kovký okres Uh. Ostroh—Strážnice) — volí se též 1 poslanec

a konen za všeobecnou volební skupinu (13. okres), ku které

patí okresy: Strážnice, Kyjov, Uh. Ostroh a Ždánice, také 1 poslanec.

(14. ervna zvolen soc. dem. Koutný.)

Nmci zastoupeni jsou poslancem ve všeobecné tíd (ve

4. vol. okrese) ve venkovských obcích s Mikulovem, Beclavou,

Hodonínem, Pohoelicemi, Uh. Hradištm, Uh. Ostrohem ve 12. vol.

okrese a v obcích venkovských a v mstech ve 20. skupin (ve

které jest pes 30 eských mst a msteek spojeno).

Do íšské rady volí Strážnice s msty 6. skupiny
;
poslancem

jest Ant. Smrek, c. k. prof. techn. škol v Brn. Venkovské obce

]

) Dlouhá léta zastupuje na snmu Strážnici dr. Ot. baron Pražák.



Znaky osad

:

Tab. I.

5. Lhoty Hroznové (1606).

7. Lipová.6. Velké.



Tab. II.

Znaky osad

:

' 8. Zvolenova (1591). 9. Javorníka (1697).

10. Malé Vrbky (1693). 11. Nových Lhotek (1619)

13. Radjova (1667).12. Lideovic.

14. Znorov. 15. Lhoty Tvarožné



volí se skupinou 16.; poslancem jest Dr. Ant. Stojan, probošt

kap. Kromfižské.

Nmci volí s mstskou skupinou 5. a venkovskou 13.; poslanci

dotyní jsou prof. Dr. Jos. Redlich a Vilém Telík, majitel rychty.

Okres má 21 osad, vesms samostatných obcí s 5113 domy,

obydlenými 5770 stranami aneb 26.171 obyv., z nichž 427 užívá

obcovacího jazyka nmeckého. Ze všech dom neobydleno jest 175.

Nejvíce Nmc žije ve Strážnici (274) a na Rohatci (123);

jsou to velkou vtšinou Židé, jichž žije v okrese 1 9*8°/0 - R. 1900

bylo nmecky mluvících 24*3°/
00 ,

r. 1910 jen 16*3°/oo*

Do okresu patí: 1 msto (Strážnice), 4 msteka (Hroznová

Lhota, Lipov. Velká a Znorovy) a 16 vesnic.

Dle sítání z r. 1910 nejvíce obyvatel mlo msto Strážnice

{se židovskou obcí) 5338, pak následovaly Znorovy s 2340 obyv.,

Rohatec 1953 obyv., Velká s 1904 obyv. a Lipov 1504 obyv.;

nejmén obyvatel vykazují Žeraviny (295), Kozojídky (334), Malá

Vrbka (378) a Zvolenov (434). Na 1000 obyvatel mužských pipadá

1108 ženských.

Nejvtší rozlohu má Strážnice (3178 ha), Nová Lhota (2509 ha)

a Velká (2483 ha), nejmenší Zvolenov (56*64 ha), Žeraviny a Kozo-

jídky (po 223 ha). Nejvíce les (1696 ha) má Radjov. Celý okres

má rozlohu 27.336*64 ha.



II. Jednotlivé obce.

Strážnice.

trážnice leží nad moem ve výši 176 m,

na 34° 59' vých. délky od ostrova Ferro

a 48° 53' 40" severní šíky
;
postavena jest

na skrovném svahu nad ramenem Mo-

ravy, t. zv. Morávkou, která obtéká

severozápadní stranu msta. Msto jest

velmi rozsáhlé. (Obr. 21.)

Celek pozstává ze Starého msta,
z Pedmstí, z vlastního msta (Nového

msta) a ze Židovské obce. Nejdelší ulice

v mst jsou: Veselská, Bednáská, Suchý
ádek, Nmecká a Nová ulice. Temi prvními ulicemi prochází

silnice vedoucí z Veselí do Skalice.

Staré msto pozstávající z námstí Staromstského (obr. 22.),

ze Žabí ulice, z Kopanic, ze Suchého ádku 1

)
a Židovského Ker-

chova obydleno jest vesms rolníky. Pedmstí má krátké troj-

hranné námstí (obr. 23.), do nhož ústí ulice : Veselská, Újezdská,

Kováská, Panská (obr. 24.) a Bednáská; v pozadí jižním má
pak Mizerov a Chloupky. Nejzazší východní ástí jest ada dom

9 Ze starých grunt, knh zjistil dr. Karel Vyskoil, že na Suchém ádku
v ísle 113. (tehdy 93.) bydlel u své tety Zuzany arciuitel J. Amos Komenský.
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Obr.

21.

Mésto

Strážnice.

(Pohled

od

dráhy.)
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zvaná Kolonie, postavena na bývalých náspech msta. Nové msto
má skrovné tyhranné námstí, na kterém žádných starších dom,
ani býv. podloubí není vidti. Do námstí (Rynku) ústí ulice

Panská, Kostelní, Židovská, Rybáská a spojka s Drštkovým

rynkem od Moravy. K mstu pati ješt ulice Špitální a ást

Nmecké ulice až po Uliky. Se Starým mstem spojeno jest

Nové msto ulicemi Nmeckou a Novou. — Židovské msto, vše-

obecn jmenované „ Židy “ skládá se z etných krátkých uliek,

bezejmenných a s Rybái spojeno jest dlouhou ulicí Hradskou;

na konci této nachází se devný most, za nímž na pravém behu
stojí panský pivovar (v nmžto se už mnoho let nevaí). Od mostu

vede stinná stezka k zámku a luní cesta (hat) k lesu a na Pívoz.

Severní stranu msta zakonuje rozsáhlý panský dvr,

ve kterém jsou také objemné vinné sklepy, a velká ovíma,
v jejížto severním konci od Lideovské cesty odbouje široká

pímá cesta vedoucí mezi panskou zahradou a Bludníkem k zámku,

který vystavn jest na pravém behu Morávky, pes nižto zde

vede nyní pevný, díve visutý etzový most. (Obr. 25.)

Ze staveb mstských vyniká starožitná vž, oba kostely,

kolej piaristská, budovy vyššího gymnasia a mšanských škol.

Nejhezí ást msta jest okolo kostela piaristského. (Obr. 26.)

Radnice nynjší, budova to o jednom poschodí, upravena byla

teprve v tomto stol. z domu pízemního . 502, který zakoupila

obec zaátkem 19. stol. (Obr. 27.) Dívjší radnicí byl dm . 494

na rynku, ve kterém od r. 1850 ubytován jest okresní soud. 1

)

Starou radnicí Pedmstskou bývala nynjší obecní hospoda na

Pedmstí až do r. 1595, kdy promnna byla v obecní hostinec.

R. 1623 spojilo se Pedmstí s mstem a užívalo radnice . 494

s mstem spolen.

Mohutným dojmem psobí na navštvovatele Strážnické

brány, Skalická a Veselská, jediní to svdkové silného kdysi

opevnní mstského. Byty hlásných na branách dávno jsou str-

ženy, jen staré povsti kolují dosud mezi lidem, že celá rodina

hlásného na Veselské brán ped dávnými lety o pl noci za-

dávena byla erným psem. Dnes brány jsou ásten poboeny,

nemajíce vrchního klenutého oblouku (obr. 28. a 29.), který asi

ped 40 lety mstská rada bez všeliké píiny dala rozboiti,

2

) V tomto dom narodil se r. 1846 pisatel tchto ádk.
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Obr.

22.

Staré

Msto

(o

trhu)

ve

Strážnici.
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a tím vjezd do msta znetvoila. Ped 40 lety také shroutila se

vodním pívalem stará mstská prachovna zvaná „Polámaná

bránka", která stávala na pokraji cesty vedoucí do vinohrad
mezi Bednáskou ulicí a Suchým ádkem. Bývalé vály vidti

jest dosud všude od Veselské až ku Skalické brán, avšak z pev-

nostních zdí nezachováno již nieho. (Obr. 30.)

Msto, vyjímaje asi 3 domy dvoupatrové (školní budovy

a klášter) a nkolik dom jednopatrových, má samé pízemní

domy, z nichžto mnohé, zejména v Nové a Bednáské ulici, na

Mizerov a ve Starém mst dosud kryty jsou slámou. V po-

slední dob i v tom nastává náprava, že mnohé pízemní domy
vkusn se upravují. (Obr. 31.)

Nádražní stavení stojí u samé Veselské brány, kdežto u Skalické

brány vidti stálé bydlišt cikánské ítající nkolik domk. (Obr. 32.)

Zámek Strážnický jest úhledné dvoupatrové stavení, které

tvoí otevený tverec; levé jeho kídlo zdobeno jest šestihrannou

vží. (Obr. 33.) Na pravém kídle vpedu vidti jest vedle sebe

znaky Žerotínský a Kravaský, uvnit na témže kídle zasazena

jest kamenná deska s nápisem roku stavby starého zámku: „Anno

domini miles0 quad. Lili. (Léta Pán tisícího tystého padesátého

tetího). (Obr. 34.) V zámku samém jest široké schodišt ozdobené

obrazy a starými zbranmi, kterými se vchází do komnat a skvost-

ných sál. Mezi tmito vyniká také sí knihovní, v nížto uloženo

jest mnoho starožitnin nalezených na panství Strážnickém. (Obr. 35.)

Knihovnu i archiválie uspoádal v novjší dob úeln Leopold

Nopp, editel mš. škol ve Strážnici. Starých listin Kravaských

a Žerotínských jest tam poskrovnu, nebo po Kravaích archiv

odvezen do Cech pány z Rožmberka a Žerotínský taktéž do Cech,

snad do Jindichova Hradce .(p. Kašp. Melicharem z Žerotína).

Svtnic jest pes 30.

V pravé ásti zámecké nalézá se kaple vyzdobená národními

ornamenty. (Obr. 36.) Po levé stran zámku vidti letohrádek

podobný vile, ve kterém panstvo v lét bydlívalo; po pravé

stran jest nkolik jednopatrových stavení pro úednictvo.

Také o zámku Strážnickém jde povst, že se tu objevuje

„Bílá paní“. Známo jest, že zde r. 1459 Perchta z Rožmberka

(Bílá paní) delší dobu se zdržovala a Jií z Krava, její vzdálený



píbuzný, vele se jí ujímal proti jejímu surovému manželovi

Hanuši z Lichtenštejna. 1

)
Perchta f 1476.

Roku 1620 bylo ve Strážnici 694 dom se 4500 obyv.

;

tehdy byla Strážnice tetím mstem na Morav co do lidna-

tosti. Roku 1658 zstalo 469 dom s 3040 obyvateli, 224 dom
bylo pustých. Roku 1790 bylo zde 578 dom se 4622 obyvateli,

roku 1834 577 dom a 4957 obyvatelv (mezi nimi 536 žid),

roku 1890 dom 797 a 5406 obyvatelv, roku 1900 žilo v 827

Obr. 23. Na Pedmstí Strážnickém.

íslech (z toho 95 v Židovské obci) 5211 obyv. R. 1910 napoítáno

v mst 4901 obyv., z nichž bylo 142 Nmc a v Židovské obci

441 obyv., mezi nimi 132 Nmc, muž bylo 2539, žen 2873.

Za stedovku bývala Strážnice jedním z nejvtších mst
na Morav i co do rozlehlosti i do lidnatosti; první dokazuje

zejm vzdálenost bran Skalické a Veselské, druhé poet dom
a obyvatelstva, který ješt r. 1620 byl tak znaný po velkém

pustošení msta r. 1605! Krom nynjšího Pedmstí, které mlo
své opevnní, stávalo za Skalickou branou pedmstí (vlastn

ulice) „Potmchmat", které Uhi zcela zniili. Staí lidé dosud

9 Zemelý starý ponocný (hlásný) Šavara tvrdil mi do oi, že ji tikráte

vidl, a nedal si to nikterak vymluviti.



80

si vypravují, že msto smrem k Petrovu sahalo až po kapliku

sv. Rosalie. K mstu patilo 446
V64 lánu a 1240 mr vinic.

Lid vtšinou poukázán jest na zemdlství. A jest po-

zemk na území mstském hojnost, pece málokterý rolník mže
nazván býti zámožným, skoro žádný bohatým. Polnosti všechny

jsou svobodné a rozkouskované
;
scelování pole sotva by se dalo

provésti. Mezi zámožné poítá se u nás rolník, který má asi

10—20 mic pole, njakou louku, 2 vinohrady a štpnici. Pi
dobrém hospodaení uživí z výtžku sice sebe a rodinu, ale rád

je, zaplatí-li správn dan. Lidu emeslného jest pomrn málo;

avšak i emeslníci z polovice živí se zemdlstvím. Nkterá e-
mesla, jako : soukenictví, postihaství, bednáství, koželužství

docela poklesla.

Spoleenstvo živností emeslných ítalo koncem r. 1912

229 len, nepoítaje v to koláe a kováe, pro nž stává od-

borné spoleenstvo. Jednotlivé skupiny živností mly len

:

Truhlái 24, obuvníci 62, krejí a švadleny 32, zámeníci 6,

ezníci 26, klempíi 6, pekai 16, soustružníci 2, holii 6, sedlái 4,

cukrái 3, pernikái 1, malíi pokoj a písma 4, bednái 2, kni-

hai 3, fotograf 1, výrobci umlých kvtin 2, modistka 1, natrai 2,

hodinái 3, kamnái 2, kožešníci 7, barvíi 2, pokrývai 3, skle-

nái 4, kartáník 1, socha 1, mechanik 1.

Ve spoleenstvu svobodných a koncesovaných živností celého

okresu byli: mlyná 1, dopravník 1, soukeník 1, výep lihovin 11,

sklad piva 1, prodej vápna 1, obchod stižného zboží 11, kra-

má 7, agentury 2, pohební ústav 1, vetešník 1, strojník 1,

rzných obchod 10, knihkupec 1, geometi 2, cementárny 2,

kominík 1, obchody s realitami 2, prodeje viktualií 2, prodeje

ovoce 5, prodeje koží 3, hudebníci 2, studnái 2, obchody že-

lezem 3, hrníi 2, knihtiska 1, ras (pohodný) 1, prodej klo-

bouk 1, obchod s motory 1, sprostedkování služeb 1, kvti-

náství 2, obchod s drbeží 1, obchody se sklem 3, peka mack 1,

výroba lihovin 1, zásobovací spolek 1, mydlái 2.

Také vinaství, kterým díve do Strážnice mnoho penz se

doneslo, jest v úpadku.

Pro rolnický lid chybí njaké emeslné zamstnání v as
zimní, které by mu skýtalo vedlejší výdlek. Strážnice ješt dnes

více podobá se rozsáhlé vesnici nežli mstu. Dlažbu mají sice
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ped každým domem, ale ponkud nerovnou. Námstí a ulice jsou

vbec nedláždny; o kanalisaci dosud není postaráno. Osvtleno

jest msto jen nkolika žárovkami elektrickým proudem.

Vbec msto Strážnice zstalo po roce 1848 za mnohými

moravskými msty pozadu. Píiny toho jsou rzné. Jednou

z hlavních jest, že msto ze tí tvrtin osazeno jest lidem rol-

nickým s z jedné tvrtiny lidem emeslným. Vedlejšího výdlku

pro lid jest poskrovnu. Mnoho zla pivedly ku konci minulého

Obr. 24. Panská ulice (Farní kostel ze zadu.)

století národní tenice, za kterých lidé t. zv. strany nmecké,
kteí — pro blaho a rozkvt msta nemli ani dobré vle, ani

smyslu, správu mstskou dostali do rukou. Také z velkostatku,

jehož úednictvo bývalo cizím a jazyka našeho neznalým, nemlo
msto žádné podpory, zvlášt když veškery polnosti pronajaty

byly Rohateckému cukrovaru, jehož tendence elí více ku germa-

nisaci, nežli ku povznesení našeho pracujícího lidu.

I komunikace msta mnohé má vady. Má sice hlavní silnici

Hradištsko-Skalickou, která i na severu i na jihu se rozštpuje,

ale postrádá dležitého spojení se sousedním mstem Bzencem,

kteréž ješt v XVII. století stálo a nyní jest — projektováno.

6
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Uskutenním tohoto spojení a vedením jeho z Radjova dále

do Uher na Vrbovce, msto a celý kraj by oživnuly. Za tím ješt

spojení to provádí se obtížným pevážením pes Moravu na

Pívoze. (Obr. 20.)

Velkou újmu utrplo msto v minulém století stavbou dráhy

cis. Ferdinanda. Tato mla spojití msta Uh. Hradišt, Ostroh,

Veselí a Strážnici, ale všem tm mstm se vyhnula a stavna

na Staré msto Uh.-Hradištské a odtud pímo až do Hodonína.

Snad byla láce pozemku písenatého (od Písku až po Hodonín)

a píznivjší tamjší terén rozhodujícími pro smr této dráhy;

obchodní stránky mnoho nedbáno. Kdo díve ze Strážnice chtl

jeti po dráze, musel na stanici do Písku, odkud též vedeno

poštovní spojení do Strážnice — na Uh. Ostroh! 1

)
Teprve v prosted

let šedesátých otevena stanice na Rohatci.

Nynjší dráha druhotní, která sice výše jmenovaná msta
spojuje, jest velkým dobrodiním pro msto, ale té dležitosti pro

obchod nemá, jako dráha Ferdinandova. Vítanou zajisté drahou

byla by železnice vedoucí ze Strážnice na Myjavu do Píšan.

Pro své mírné, ano teplé poasí bývala Strážnice ped léty

hledaným byalištm pensist. Procházky v panské zahrad, vy-

cházky do okolních háj a les, návštva štpnic a vinohrad,

volná istá koupel v proudící ece Morav a laciné živobytí, to

vše píjemn lákalo Vysloužilé úedníky, aby zde se trvale usadili.

Avšak asy ty již minuly: Bývalé aleje habrové, morušové a be-

zové, kterými se procházelo od panské drvárny k „Sádlov“

zahrad, jsou dávno vysekány, erstvý vonný vzduch proudící se

z „Bludníka“ hnusným zápachem výkal z palírny jest otráven,

blízký háj u Lideovic, Zahájí u Hatckého mlýna a každému

památná Dúbravka jsou bud zcela aneb z ásti vymýtny ! Lázn
petrovské, známé to dostaveníko inteligence z okolních mst
moravských, ano i z Uher, zanikly! Z dalších vycházek letních

zstal jediný Pívoz, kde však pobyt pro trýze komáí nkdy
bývá nesnesitelným.

Také pobytu v nkterých ulicích velmi škodí okolnost, že

msto nemá vnjších stodol. Déle 200 let trvaly nájezdy Uhrv,

kteí v první ad stodoly drancovali a vypálili. Konen omrzelo

Ú Doprava osobní konala se i v zim na oteveném poštovním vozíku!

Jízda trvala asi 5 hodin!
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obyvatelstvo budovati stodoly pro zlomyslnost nepátelskou; obilí

sklízelo se na hrách (pdách) a mlátilo na návratí ve vlastním

stavení. Tak se dje dosud. Proež nepíjemno jest po žních

Obr. 25. Píjezd k zámku (po býv. etzovém most).

choditi po ulicích rolníky obydlených, kde se mlátí a plevy

od valach (fukar) na vše strany poletují.

Ale pes veškery tyto vady poskytuje msto Strážnice svým

okolím, zejména svžím vrchnostenským parkem (obr. 37.) tolik

6 *
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pvabu, tolik píjemných míst, ze se mu v tom ohledu žádné

ze sousedních mst nevyrovná.

Strážnice jest sídlem soudního okresu, berního úadu, íin.

stráže a etnické stanice. Jest zde pošta a stanice telegrafní

3 záložny, sladovna, lihovar, pivovar (nyní neinný), knihtiskárna,

lékárna, výroba mýdel, zboží cementového, ižem, slamných
obal a jiného rzného zboží prmyslového a emeslného.

Msto (Nové) mlo za starých dob proti vrchnosti jen skrovné

povinnosti. R. 1530 konšelé a všecka obec vyznávají, že mají

list od pán Jana, Viktorína, Jiího Bartolomje a Bernarda

z Žerotína a na Strážnici, 1

)
že jsou povinni každý rok 6 dní

celých robotovati, Kdy a kdekoli se jim rozkáže; a slibují této

povinnosti dostáti. Kdož by se na robotu nedostavil, má zapraviti

pokuty 4 gr. bílé. Tuto robotu nesmí jeden na druhého penášeti,.

nýbrž sám konati; kdož by tak uinil, zaplatí funt pepe.

Dle starého urbáe byly platy Strážnian a jejich povinnosti

podle majetku a bytu velmi rzné. Z každého domu v mst
dávají po 11 gr.

;
suma toho z dom šenkovních a výsadních

iní o sv. Jií a o sv. Václav 12 zl. 3 gr. Za nestavení sirotk

z tchto dom dvakráte po 15 gr. (což inilo z 54 dom 2kráte

po 27 zl.).

Obec za nešenkování vína 2kráte po 200 zl., z eky Dolní

Moravy 20 zl., za šindel pi sv. Jií 2 zl. 20 gr., z lázní 2kráte

po 2 zl. 15 gr., za vola 2kráte po 6 zl.

Obec chová 2 hlásné pro zámek, na mstské hat dávají

z msta a z Pedmstí ron 3 zl.

V ulici Rybáské vybíral plat z podsedk plesník; z pod-

sedk se platilo rzn od 4— 10 gr. o sv. Jií a o sv. Václav;

výnos celý byl 2kráte 1 zl. 26 gr. Každý rybá platil, pokud

Morava nezamrzla, po 1 gr. obroku (platu) každý pátek, v post

obroky neplatil. ek (podíl íných) je 14; z každé platí obroku

po 1 gr. Vyjiti má od nich pi sv. Jií za 22 nedl obrokv 308,

což iní 10 zl. 8 gr.
;
pi sv. Václav iní to 420 obrok neb

14 zl. Platu cti dává každý po 2kráte po 4 gr. (je jích 14), tedy

dohromady 1 zl. 26 gr. Raky dávají o sv. Jan a sice každý

4 kopy; za každou kopu se jim platí polovice po 3 d.

l

) List ten byl tedy vydán ped r. 1507, kdy zemel Jií.
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Z háje pod behem od Doubravy Bzenecké dávají pi sv. Jií

1 zl. 2 gr., z háje proti zámku 2 zl. Za roboty, kteréž pi tom

háji mli, platí ron 1 zl. 10 gr. Od hledání jezc od každého

po 4 gr. o sv. Jií. K postavení sezy na Morav dáti J. M. pánu

od ní 4 gr. Rybái strážnití mli jako v Petrov svého ped-
staveného Plesníka a své zvláštní gruntovní a sirotí knihy. Dosud

zachována jsou rejstra sirotí rybáská r. 1595 založená: „Pro

wzdielani dobrého rzadu a pro snadnjssí Pak wyhledani gednoho

každého statku a Sprawedlnosti Syrotczich atd.“ Zápisy jdou do

r. 1615. Jmenována jest v nich ulice „Suchý ádek“.

Plat z podsedk robotních, kteíž robotují ke dvoru a do

stodol, o sv. Jií a o sv. Václav.

Ulice Hradská a Židovská z
1
/2

podsedk V4 gr., z ce-

lého 1 gr. Odtud a také z ulice Nmecké a ze Starého
msta povinni jsou do stodol robotovati, což se jim rozkáže.

Z podsedk nerobotních platili z ulice Hradské od 7—10 gr., což

inilo dohromady 2kráte po 30 zl. 23 gr., za koledu od tchže

po 10 gr. iní 35 zl. Plat suchých z podsedk robotních o sv. Václav

od 2 gr. 4 d. do 5 gr. 1 d. inil 8 zl. 1 gr. 5 d.

Plat za chmel za mici 9 d., za 4 m. po 5 gr. 1 d.,

celkem za 66 mic 2 zl. 24 gr. 6 d.

Z pololánu platilo se 2krát po 8 gr., odvádly se 4 kury

humenné (cena po 4 gr.) a 1 hus (po 4 gr.), ze tvrtlánu platila

se polovice; také z pllánu se platil 1 sýr, ze tvrtlánu l

/2
sýra

dvakráte do roka a ze všech tch podsedk do panské kuchyn
2 kopy 20 vajec.

Plat z rolí z pole Panošího: z pllánu 16 gr., ze tvrtlánu

8 gr., z pl tvrti 4 gr., plat z rolí purkrechtních v Selském
poli 2kráte ze tvrti 12 gr. a z pl tvrti 6 gr., vše inilo 2kráte

po 40 zl. 10 gr.

Plat z luk na Veliké pona od Moravy až k Hatím z tch
se platilo rzn dle velikosti, celkem inil o sv. Jií 11 zl. 5 gr.

2V2
d., o sv. Václav 10 zl. 5 gr. 2 i

/2 d.

Plat ze zahrádek pod rybníkem Lhotským po 2kráte

28 gr. 5 d.; ze zahrádek zelných nad hatmi Lideovskými po

2kráte 1 zl. 1 gr. 3 T

/2 d.
;
plat z louky a zahrádek pod Chmelnicí

dle rejster 2kráte 23 gr. 3 1

/2
d.; z luk Vorlí 6 zl. 11 gr. 1

/2
d.

Z rolí pi Golgat 6 zl. 6 gr. 2 d.
;

z rolí, zahrádek a luk na
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Dolních Vrbkách 4 zl. 6 gr., z luk oracích a zelných zahrádek

v Lakách (P) 6 zl. 14 gr. 6 den., z Klucovanin v Hradiné 2 zl.

19 gr., z klucovanin a zelných zahrádek na Horních Vrbkách

2 zl. 10 gr. Václav Sýkora platí za velín pod Teplou 2 gr. 3 l

/2 d.

jednou; pan Stainský z kopanic za cihelnou pod Doubravkou

16 gr. 372 d. a z 41 provazc pod Doubravkou 2kráte do roka

2 zl. 18 gr. Ze štpnic nad a pod hatmi pi zámku a jiných

dvakráte 52 zl. 7 gr. 372
d.

;
z nových rúbanic plat za úedníka

Purkrábka uložený 2kráte po 4 zl. 3 gr. 3 l

/2 d., plat z rzných
podsedk 2kráte do roka 24 zl. 11 gr.

Suma všech robot do vinohrad z téhož pedmstí
i z Potmchmat vychází 1617 robot ron. Od skládání vín

pespolních z vdra 1 gr.

Kostelní podací v mst Strážnici J. M. pán míti ráí.

Z Nmecké ulice a Staromšané, kteí roli robotní

mají, povinnosti mají tyto:

1. Na role panské pi dvoe Strážnickém hnj voziti, orati,

vláeti, síti a obilí skliditi. 2. Na loukách panských pi dvoe
Strážnickém a také na horách pi dvoe Radjovském na Dlouhé

louce sici, seno hrabati a svážeti. 3. Na zámek k pivovaru díví

dlati a je voziti, též k ciheln a vápenici; uhlí z uhlisk na

zámek voziti, cihly a vápno voziti, na rybnících tarasy opravovati

a k tomu díví na koly voziti. 4. Na hatch svj kus neb meslo

opravovati, na hon choditi, ovce práti a holiti. 5. Každý po 1 kop
konopí neb lnu natrhati.

Pedmšané strážnití povinnosti tyto mají:

1. Stav „na Vilímce“ hraditi a opravovati. 2. Každý po

6 dní robotovati ve vinohradech J. Mti. pán (tvrtí a K línv)
a dv vazaky ron posílati, kterým se platí z dchod denn
6 den. 3. K stavení do zámku díví a jiné vci voziti a na hon

choditi. Od taženi (toení) kolika ve vinohradech panských

v Klínech platí se z dchodu po 1 zl., v Gtvrtech po 24 gr.

Hofei a hoferkyn v mst a pedmstí, kteí své vinohrady

mají. povinni jsou kopu lnu neb konopí natrhati, také v zahrad

pán pleti, mrkev, cibuli a jiné zeleniny okopávati a zahradní

vci spravovati; povinni jsou konopí a len títi, mdliti a hachlovati.

Od každé kýty pazdeí vydené platí se l
1

/2 d. od mdlení 1 d.

Odlévai za všechen as odbírání desátku vinného dává

se ke strav 1 zl., týmž zpsobem každému tvrtláníku 1 zl.,
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naválem od navalování vín celkem pod horami platí se jim

ke strav na den 2 gr.

Od vožení vín a pi odbírání desátku od hor Stráž-

nických takto se platí od beky : z Husí hory, z Žerotínv, z Teplé

hory, z Utšené hory, z Supínkv, z Píné hory, z Horní hory,

ze Svárové hory, ze Staré hory, z Dolní hory, z Ržené hory,

z Podkovné hory, z Knhnicí hory po 3 gr.
;

ze Štamfaté hory,

ze Straink hory a z Mrho hory po 2 gr.

Dchody bžné k mstu Strážnici píslušející : Pitom
mst jest zámek postavený, pi nm štpnice 3 a zahrada,

v kterých se trávy pro dobytky potebné žiti a mnoho vozv sena

i votavy nadlati mže, v kterýchžto jest strom dobrých ovocných

množství: hrušek, jablek, karlátek, švestek, oech, višní, stešní,

marhulí, kteréhožto ovoce, když se urodí, bývá hojnost; tolikéž

zelí, cibule, mrkve a jiných.

Pi tom zámku jest dvr se stodolami i jiným stavením,

v kterém se mže chovati krav dojných 80, též jalového dobytka,

neb jsou pastvy dobré. Také svinského dobytka do tí kop a jiného

drobného dobytka. K témuž dvoru jest rolí v 3 tratích ve velkých

kusech nemálo; to musejí lidé ku panství Strážnickému píslušní

obdlati.

Louky na horách Strážnických pán ráí míti ve

velkých kusech nemálo a za dvorem Strážnickým, tolikéž i za

Radjovským. Lidé z ddin a ze Starého msta povinni jsou

na tch lukách seno dlati a je svážeti.

Pivovar jest pi zámku.

Mlýn pi mst panský o 11 kolech mouných; z toho

mlýna mnoho obilí vymletého, nkolik desáte mt pšenice, rži

a jemene, též hrachu a tlui se dostává a tím dráhn vepv
také vykrmiti se mže. Pi mlýn jest mlýn kašní o 1 kole

a 7 stupách; pi mlýn jest štpnika panská, kterouž užívá mlyná.

Pi nm je valcha o 3 nucích. Od valchování jednoho postavu

dávají soukenníci 2 gr., pespolní 3 gr., od valaského postavu

4 gr. Pi mlýn jest pila. Pode mlýnem jsou vlaky, ve kterých

jsou povinni rybái ryby loviti, když se jim rozkáže.

Mýto dvoje jest u msta.

Prodej z les vynáší ron 600 zl. i více.

Cihelna panská vynáší nkolik desáte zl.
;
vápenice

panská prodává mimo potebu panskou za množství desáte zlatých.
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Z horenského práva Strážnického udleného vinicím panství

celého Petrem z Krava r. 1417 a potvrzeného Frydrychem

z Žerotína r. 1609 uvádíme následovní: 1

)

„Horný budiž lovk bedlivý a ctný, dohlížej ve vinohradech

na práci, napomínej, kárej a trestej.

Kdo po 3 léta vinohradu nekopal, ztratil ho. Kup i prodej

musil hornému oznámen býti; horný byl osvobozen od vinného

desátku.

Na den sv. Matje sešla se celá obec, a tu ped pánem,

nebo jeho úedníkem se umluvili, jaká by se toho roku vino-

hradským dlníkm mzda dáti mla; usnesení veejn po mst
se rozhlásilo. Kdo dlníky peplácel, zaplatil pokutu, z níž polo-

vici obdržel horný, polovici obec; kdyby však horný o takovém

lovku vdl g ho neudal, zaplatí 2 zl. Kdo by dlníky jinému

odluzoval, ten bude trestán; kdyby pak dlník tomu pracovati

nešel, komu slíbil, ten kládou trestán býti má a vydlaný tovarych

za trest na kládu položí.

Na sv. Vavince byli hotai2
)
ped obecní radu postaveni,

a veejn doptáváno se, jsou-li lidé ctnostní a zachovali; když

takovými uznáni byli, zavedl je horný do vinohrad.

Hotam bylo zakázáno „ zobáním “ a trháním hrozn škody

dlati, smli jen po fridech 3
)

choditi, s klepakou povyk dlati,

kieti a tlouci. Runami4
)
do vinohrad vkroiti nesmli, le by

se byl do vinohradu zlodj, pes, dobyte nebo ptactvo dostalo.

Hota nesml trhati ovoce rukou, toliko spadlé ovoce ku sndku
si vžiti sml

;
pakli by na zemi žádného nebylo, ml právo jeden-

krát do stromu udeiti, a, cožkoli jednou ranou srazil, sob vžiti

sml; toho však jen jednou za den uiniti mu dovoleno bylo;

by i mnohokráte denn okolo stromu šel, neml se ho více

dotknouti. Rážel-li dvakrát za den s jednoho stromu, byl jako

zlodj na šibenici obšen. Hrozn neml bráti z jednoho vino-

hradu, než jeden na den, pi tom neml runou do vinohradu

vkroiti, toliko utrhnouti sml, co rukou dosáhnouti mohl. Kdyby

runou do vinohrad vkroil, bude mu pravá ruka useknuta,

levé oko vyloupnuto.

Ú Viz Leop. Nopp : Poddanské pomry na Strážniku. GMM. 1903, seš. 4.

2
) Hlidai. 3

) Gesty na konci vinohrad.
4
) Brázda vinohrad od vinohradu dlii.
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Nebylo hotai dovoleno ovoce a hrozn z vinohrad dom
nositi více, než ku sndku poteboval. Když z vinohrad vystu-

povali, museli se hornému ukázati, rovnž ráno když do vino-

hrad vstupovali.

Jestliže by nkterý zlý lovk z hnvu a zlosti trnem po

vinohrad smejil, nebo jakýmkoliv zpsobem oi vypuklé srážek

tomu budiž pravé oko vyloupeno a pravá ruka uata; pak teprv

sat bude.

Kdyby nkdo ze zlosti v boudách vinohradských jinému

víno vytáel, aneb jakoukoliv škodu zpsobil, takový všecek svj

majetek ztratí k užitku toho, komu se škoda stala, a ten škdce
bez milosti na hrdle potrestán bude.

Kdyby k, tele, svin a jiné dobyte do hory zabhlo

a zajato bylo, majitel od každého kusu 4 groše bílé pokuty dej,

z ehož hornému tetí díl, ostatní hotam písluší; kdyby se

hotam zdráhal škodu zaplatiti, má hovado ošacováno a pro-

dáno býti.

Bez píiny nikdo do hory vstupovati nemá, le by tam škodu

zpozoroval, aby tomu zabránil, zaež ze tí vinohrad po jednom

hroznu sob vžiti mže; za to hota, jehož povinností bylo

škodu zpozorovati, o 3 hrozny mén v onom témdni sob vžiti

sml. Kdo v hoe postižen byl, nemaje tam co dlati, byl ti dny

ve vzení držán, z nhož pti groši se vykoupiti mohl; když

však se našly u nho vci z vinohradu ukradené, ty mu na hrdlo

uvázány byly, on pak s nimi na šibenici povšen. Bránil-li se

a hota jej pi tom zabil, dali mu ukradené hrozny nebo ovoce

na ústa a zahrabali jej na míst, kde ho zabili.

Nikdo nesml jinou runou než svou vlastní choditi, sice

byl z hory vypovzen. Tenkráte nedovolil si nikdo víno v jiný

den z vinohradu bráti, než v obecním sezení ustanoven byl.

Kdo v jiný den hrozny sbírati chtl, musil si k tomu po-

volení vyžádati, hornému píinu oznámiti; díve však, než bráti

poal, hotam povinný obnos zaplatiti.

Žádný horník, ani kopa nesml po dešti run cíditi, souseda

o tom neuvdomiv, ponvadž polovice náplavy patila sousedovi,

polovice jemu.

V sobotu, mimo postnici, smlo se až do žní nejdéle do

12 hodin dopoledne pracovati; kdo se provinil, musil za trest
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yycíditi nkterou studni ve vinohrad, kterou mu horný oznail:

kdo by však dlníky ku práci v sobotu do veera nutil, za

potupu práva zaplatil 2 zlaté na chudé a Strážnický špitál.

V nedli ani žid, ani kesan do vinohrad pro ovoce

vkroiti nesml, dokud nebylo v kostele po kázání slova božího:

kdo se opovážil tak uiniti, zaplatil 10 grošv, ovoce prodáno,

a peníze chudým rozdány byly.
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Kdo by z cizího vinohradu pe pod runou do svého zatáhl,

tomu tolik žeber z tla vyato bude, kolik p zatáhl; kdo

oblouky kradl, místo na provaze, na ukradených obloucích na

šibenici obšen byl.

Zlodji, jenž jeden kl ukradl, nic se nestalo, kdo dva vzal,

toho z hory vypovdli, kdo ti sob pivlastnil, byl na šibenici

obšen.

Majitel panství ml právo žádati, aby z vinohrad, z nichž

se mu plat dával, dva hrozny vyezaly, to však jen za pítomnosti

horného se státi smlo, eho více žádal, z dchod panských

zaplatil.

Kdo strom ovoce nesoucí blízko runy ml, z toho ovoce

trhati a, co do runy padá, sbírati sml, však co do vinohradu

sousedova viselo, to jemu nechati ml; i soused, co rukou z rúny

svého dosáhnouti mohl, ml právo sob utrhnouti.

Den vinobraní po zralém uvážení a bedlivém prohlednutí

ustanovili horní, ani vrchnosti nepíslušelo právo na tomto usne-

šení neho mniti.

Všichni obané mli právo své víno dle jistého poádku,

který purkmistr ustanovil, prodávati, taková „poádka" smla
nejdéle 12 dn trvati; ml-li majitel po vyjití „freiunku" ješt

beku vína, mohl purkmistr poádku o den prodloužit!. Dokud

jedna poádka trvala, nebylo dovoleno na druhou „vyzvánti"

;

kdo poádky nedržel, dobu pekroiv, zaplatil onomu, na nmž
poádka byla, tolik vína, kolik proti zákazu byl vyšenkoval.

Naši pedkové mladého vína nepili; bylo nalévání „mladého"

písn zakázáno.

emeslníci smli sob víno skládati a na poádce šenkovati,

nikdy však ku škod tch, kteí domy šenkovní mli.

Lidem cizopanským bylo sice dovoleno vinohrady v hoe
strážnické míti, nesmli však vína ve Strážnici nalévati, le by

cesty špatné byly a oni je dom odvézti nemohli; složití smli

víno toliko v domech šenkovních.

Lidé svobodní a ti, kteí vinohrad nemli a s mstem
netrpli, nesmli ani vína kupovati, ani prodávati, sice jim sebráno

a na rathúze prodáno bylo.

Ponvadž, jak v obdarování psáno jest, ze štdré milosti

a božího požehnání ve vinohradech strážnických hojnost dobrého
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vína se rodí, není nikomu dovoleno cizí víno do Strážnice pi-

vážeti a zde je prodávati, le by z dopuštní božího ani ve

Strážnici, ani v okrsku msta, ani v panských sklepích vína

nebylo; kdo cizí víno pinesl, ztratil mýto (z beky 10 groš
bílých), víno na rathúze zabaveno a prodáno bylo.

Stražniané byli povinni koupiti do roka 18 drajlink pan-

ského vína, to jest 36 beek, a nalévati o peníz dráže, než

ostatní lidé. Ponvadž závazek tento mstu psobil velkou škodu,

vykoupili se Strážniané 400 zlatými z povinnosti nalévati

panské víno.

Strážnický purkmistr sml ron 4 beky vína prodati za

zvýšenou cenu, za to byli Strážniané povinni, aby upravovali

hat, po kterých se chodí ze zámku do Bzence.

L. P. 1710 dne 22. January, den památný sv. Vincencia,

jenž jest znamenatel v hojnosti dobrého vína, založeny jsou tyto

Registra horenská msta Strážnice k zapisování rozliných kup
a prodej Vinohradních v horách Strážnických, tolikéž i na pí-

pisy a odevzdávky pustých a oulehlí s polhocením za asu šastného

panování J. Vys. hrabcí Exc. V. uroz. p. p. Maximiliana Vol-

dicha, Sv. . . hrabte z Kounic a z Rittberka, ddiného
pána na Strážnici, Slavkov, Uh. Brod, Kižanov, Bánov,
Hrubém Oechov a Mor. Prších etc. etc. J. Mti . Gis. Josefa

toho jména prvního Skutené íšské Dvorské Rady a Komorníka,

nákladem vzácn slovutného p. Václava Prokše, ten as písežného

Horného, a Eliáše Grógra, t. . Písae radního v mst Strážnici.

Z tchto rejster vyjímáme:

R. 1711 prodán byl Grešovi privilegovaný vinohrad ve

Varhanech od Evy Purgkrábkové, všecek zpustlý a trním zarostlý.

Jména vinohrad dle prohlídky z r. 1709 byla: Veselá hora,

Rženky malé, Temnice Hrubé a Malé, Ronové, Stará hora,

Svárová hora, Horní hora, Žebráky, Zbavsa 1

)
hora, Ržená,

Štamfáty Horní a Dolní, Varhany, Utšená a Svislé, Teplá hora,

Píní hora, Lopaty, Stešové, Nespejov, Beraní hora, Grunty,

Sumd, Telecínky, Husí hora, Dolní a Horní hora, Fryzáky,

Žerotíny, Šupinky, Knhnice, Podolky a Nadje, Podkovné, Mrhon
Horní a Dolní, Strainky.

2

) Tra pro špatnou pdu posmšn pojmenovaná; nyní íkají myln
„Baxahora".
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Obr.

33.

Zámek

Strážnický.
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Mnoho vinohrad bylo zcela pustých, ponvadž za dlouho-

letých vpád Kuruc lidé se báli do vinohrad choditi a tam praco-

vati; mnohé vinice byly trním zarostlé. U jednoho vinohradu, který

koupil soused z Petrova, stojí poznámka: „že ho na hlavu stíti

a trhati bude“. Hojn pustých vinohrad skoupil jakýs Otrubina

z Ginbachu, nej vyšší císaský lajtnant.

Zvláštní zápis z r. 1712. Toho roku obvinil Jan Sklenovský

Jana Kveysara, že mu z jeho vinohradu do svého vtáhl 7 oblouk.
Z tohoto naení odvolal se Jan Kveyser k místnímu horenskému
soudu a, ponvadž Sklenovský obvinní Kveysrovo nemohl do-

kázati, musil jej veejn odprositi. Tato píhoda pro budoucí

uvarování zapsána do horenských rejster.

Již r. 1768 byla nová „Rejstra horenská na všecky hory

vinohradní k horenství msta Strážnice, jakož i do lán mstských
postavené a pináležející k zapisování všelikých kup, prodej
a jiných kontrakt vinohradních, tolikéž na pípisy a odevzdánky

pustých oulehlí s polhocením od Milost Vrchnosti od starodávná

od dávání desátk a zemního na šest let udleným a nadaným
založena za asu šastného panování Jeho vysoce hrabcí Milosti

vysoce urozeného pána pana Františka Karla, S. ímské íše
hrabte z Magnis na Strážnici, ddiného pána na Strážnici

a Pestavlkách a za kuratelství J. Excell. pana hrabte Chorin-

ského, za horenství pana Karla Veee od 1. máje roku 1768. t

Vinohrady mly tatáž jména jako r. 1710.

Mezi prodeji jest uveden r. 1768 privilegovaný vinohrad

v Podkovných, který koupil Jan Bartelsman od bratí Jana a Jury

Zajíka. Ke kupu piložena listina Kašpara Melichara z Žerotína

4 peetmi opatená, jenž vinohrad ten od dávání desátku a zem-

ního osvobodil na vné asy.

V obou rejstrech podotknuto je polhocení pro vinohrady

na 6 let, t. j. osvobození od dan a desátku pro nov opravené

vinice. Patrno, že majitelm velkostatku velmi na tom záleželo,

aby pokleslé pstování vína opt bylo zvelebeno.

Jak velké zásoby vína mívali páni ve svých sklepích, dovídáme

se z inventáe r. 1759; celkem bylo ve sklepích 6558 vder vína
y

z ehož 390 vder erveného. Nejstarší víno mli z r. 1720 a sice

20 vder, pak z r. 1748 bylo 240 vder, z r. 1753 vder 260,

z r. 1754 vder 726 a z posledních dvou roník 1400 a 1378 vder.
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R. 1775 vinohrady popsány jsou následovn: „Vinohrady

pední", které dávají panství desátek, hranií na Strážnické pole

„Kuovaniny", pak Radjovské pole „Padlky" až po struhu

„Járek" podle Radjovských vinohrad „Husích hor", dále k pan-

skému lesu „Tešovci" až po panský les „Rozsochá", a odtud

pes „Výskok" k „Trávníkm". Jsou to: Dolní a Horní Mrhon
atd. jako r. 1710, avšak vynechány jsou: Veselá hora, Hrubá

a Malá Temnice, Stará hora, Ronové, Rženky, Žebráky, Varhany,

Lopaty, Stešové, Nespejov, Beraní hora, Grunty a Telecinky.

Mezi Zbavsahorou, Svarovými a Dolními horami byla tehdy pda
zarostlá trním.

Obr. 34. Letopoet postavení zámku.

Kvetoucí na Strážniku za devních dob vinaství v druhé

polovici minulého století nejen u msta, nýbrž i na pozemcích

venkovských osad valn pokleslo. Píiny toho jsou rzné: Vy-

skytnutí se zhoubné perenospory, velký strach ped niícím

révokazem, asté elementární pohromy (mrazy, krupobití), zdražení

vinohradského obdlání, nejvíce však nepekonatelná soutž s víny

cizími, zvlášt italskými a dalmatskými. Mnoho vinic bylo vy-

kuováno a na pole promnno. Psobením zemdlské rady

zájem pro pstování vinic v posledním desítiletí se zlepšil.

Na poátku XVIÍ. stol. bylo ve Strážnici 650 dom a msto
toto co do velikosti zaujímalo místo tetí na celé Morav; r. 1656

naítáno dom obydlených jen 470; pustých 224.



102

R. 1756 bylo v mst 130, na pedmstích 256 dom a 14

chalup; žili zde 393 mšané. Všeho pole bylo 2535% míry,

69 mr ovocných zahrad a 2149V2
míry vinohrad, mimo to luka.

Vína vlastního se vyšenkovalo 1118% vdra.

R. 1775 bylo ve Strážnici dom kesanských od ís. 1.—510.,

do kteréhož íslování pojaty byly i nkteré presovni boudy ve

vinohradech a pívoz v lese. 1. íslo bylo Jana Zpváka pod

Veselskou branou. Do území mstského patilo celkem pdy
5047 jiter 917 n°; z toho bylo: 1844 j. 1182 Q° pole, 679 j.

1414 n° vinic, 1365 j. 830 D 0 luk, 244 j. 108 [j
0 pastvin a 1272 j.

1200 Q 0 les.

Pole jmenovala se: Panoší, Golgata, 1

)
Paterý hory, zelnice

u Trávníka a pod vinohrady, po Hraniky, nad Hranikama, za

Nešvárným trnim, po Trnnú mezu, Háky, Kuovanina, Padlky,

za Potokem, na Písenici, Kasetky, Krzovské, za Hrubýma drahama,

u Bažantnice, Vápenky, mezi Lánama, v Haových pastviskách.

Luka: Nedvd, Orlák, Orlí, Kuov, Žabné, Koenkovská, nad

Bakovicou, za Teelcem, Dolní, za Starým mstem, pod Ulikú,

pod Haama.
teme v tom výkaze vtšinu jmén obyvatel, jaká dosud

jsou ve Strážnici, což dkazem, že málo se mní zdejší usedlé

obyvatelstvo rolnické: Baa, Blata, Gigánek (Jan Gigánek, recte

Dvoák), Gundrla, Dedel, Dobroš, Dudík, Duraj, Dvoák, Fiala,

Foltýn, Gajda, Gajdorús, Gatty, Gua, Hájek, Hrabec, Hrachovský,

Horný, Hoák, Hostýnek, Káer, Klauda, Kaluža, Koštúr, Košvic,

Kozina, Krysto, Kúkola, Lípa, Machálek, Malata, Mlýnek, Možnar,

Múka, Nmický, Oka, Ospalík, Paraviiny, Píža, Píkazský,

Ráek, Ratiboský, Sasín, Sklenovský, Solaík, Soltan, Stanislav,

Stešák, Surý, Svoboda, Šumpolec, Tománek, Tomšej, Vávra,

Vavík, Veiner, Vyskoil, Zahnaš, Zátopa, Žák a mnoho jiných.

*) Strážnice mívala hrdelní právo. Poprava konala se na trati Golgat

poblíže Zvolenova, kde stávala šibenice. R. 1615 byla tato obnovena a 4 sloupy

s kamennou podezdívkou opatena. Pi stavb železnice vykopáno tu množství

lidských kostí; mimo to nalezeny zde pedvké popelnice, železné a bronzové

nástroje, perly sklenné a jiné starožitnosti. Nálezy ty dosvdují, že na tch
místech bývalo staré pohanské pohebišt. Ponvadž na takových místech

ješt dlouho po zavedení kesanství konaly se pohanské slavnosti, bylo sem

ureno místo popravy zloinc, aby starý pohanský zvyk vzal za své. Ženy*

které se tžce provinily, trestány a stínány bývaly za Veselskou branou

u bývalé jízdárny. Mstské knihy popravné na naši dobu se nedochovaly.
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Nmeckých jmen bylo po rznu: Bartelsmann, Bidlich,

Gottlieb, Lintner, Lóhner, Hauptvogel, Mayer, Melzer, Neumann,

Pergl, Schneider, Tengler, Tidl, Timmel, ZigL

Obr. 35. V sále knihovním.

Nco pole, vinic a luk drželi lidé ze Zvolenova, Petrova,

Sudomic, z Lideovic a Tvarožné Lhoty.

Tehdy byl editelem velkostatku Frant. A. Beinhauer,

dchodním panským Frant. Matj Schtz a mstským rychtáem

Martin Gatty.
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R. 1822 za purkmistra Jana Soltána mla Strážnice 571 dom,
z nichž bylo 10 na poschodí; všech svtnic naítáno 1171. Klášter

ml 19 svtnic, fara 7 a 2 komory, špitál 5, škola 2 svtnice.

Pozemk všech nameno 5379 J
/4 jitra, z nichžto se platilo dan

pozemkové 7777 zl. 12 kr.

Nyní patí mstské obci 3178 ha a panství Strážnicko-

Veleckému 7165*5 ha, z ehož úhrnem pipadá na pole 1280 ha,

na lesy 4718 ha, na luka 921 ha, na pastviny 160 ha, na vinice 36 ha.

Krom jmén jinde uvedených picházejí v Phonech tato

nejstarší jména obyvatel Strážnických: r. 1512 Mik. Klásek,

Barto Houser, Václav Staromstský, Jan Hlaváek, Krs Pešek,

bratr Hojkv a Jiík Hluchý; r. 1513 Vavinec Šumichrasta;

r. 1515 Jakub Komár, Michal, Hákovej syn, a masa Pavel Slovák;

r. 1517 Petr, kuchmistr, a Demšl ze Strážnice, kteí byli u neb.

Jiíka France z Háje, služebníky; r. 1522 pívozník Vašek. R. 1593:

Jiík Hledný, Viktorin Straka, švec Matj Korkel, radní písa

Bartoš, Jakub Bernart, Matoušek Urbanv a Jakub Vlach.

Fara ve Strážnici, a velmi stará, sahající založením do

prvních poátk msta, pipomíná se teprve r. 1407, a to v D. O.

VIL, 519, když Jan z Víková a ze Ptení uinil poruníky svým

dtem a statkm Petra z Krava-Plumlova, nejv. komorníka,

Filipa z Víková, odjinud z Palavic a faráe strážnického Alberta.

Ze se díve zmínka o fae nedje, hledati sluší v okolnosti, že

Strážnice za starodávna patila zempánu a pak jen jedinému

rodu, pánm z Krava, kteí o faru dobe se strarali, jsouce

horlivými podporovateli kostel a far. Také sluší povážiti, že

msto r. 1424 vojskem Zikmundovým naisto znieno bylo a také

pozdji vpády uherskými asto popelem lehlo, ímž farní archivy

za své vzaly. Z nejstarších dob msta zachovala se toliko zpráva,

že zde ve XIII. stol. stával špital johanit, snad s komturstvím

toho rytíského ádu. Založil jej snad zempán (Otakar II. P);

avšak kde stával a kdy pestal, prameny neudávají. 1

)

Za dob Husových faráoval ve Strážnici povstný Bedich,

jenž horliv ujal se nového uení, které nejen slovem, nýbrž

Ú Jest ve Strážnici stará lidová povst, že o plnoci (na den sv. Jana

24. ervna) z domu ležícího za obecní hospodou na Mizerov vyjíždí erný
(jiní vypravují, že ohnivý) rytí, který projede Panskou ulicí, okolo farního

kostela a Nmeckou ulicí ke kapli sv. Rocha; tam zmizí.
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Obr.

36.

Národní

malba

v

zámecké

kapli

Strážnické.
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i zbraní šíil. Z celého okolí hrnul se k nmu lid, se kterým po
eském zpsobu na Morav založil husitský tábor u Nedakunic.

Odtud zniil staré augustýnské proboštství sv. Klimenta u Osv-
timan, napadl noního asu bez výsledku msto Kyjov, které

tehdy patilo klášteru Hradištskému u Olomouce, a podnikl zdailý

útok na klášter Velehradský, šíe po dalekém kraji hrzu svého

jména. Svým bezohledným jednáním pivedl na jižní Moravu
strašnou pohromu a na msto Strážnici úplnou zkázu. (Viz o tom
djiny msta.)

Po husitských válkách s obnovením msta zárove nový

farní kostel byl postaven, a sice nákladem majitele panství Stráž-

nického, Jiíka z Krava. (Obr. 38.) Pochází z r. 1443 a byl uren
bohoslužb kališnické, což oznaoval kalich kamenný ve výklenku

prelí kostela postavený. Na zevnjší zdi vidti nkolikráte znak

Kravaský. Snad stojí nynjší kostel na míst dívjšího kostela,

jest však postaven hlavním oltáem k jjv., což neodpovídá plánu

kostel katolických. Jest jen skrovného rozsahu a velmi jedno-

duchého slohu; obyvatelstvu pifaenému nedostauje. Již Fran-

tišek I. hr. Magni r. 1638 poruil mšanm, aby kostel byl roz-

šíen, ale nestalo se tak: kostel trvá dosud v pvodním rozsahu.

Snad sešlo tehdy z rozšíení, ponvadž hrab Magni zaal stavtí

nový prostrannjší kostel piaristský.

Mimo hlavní oltá zasvcený sv. biskupu Martinovi (obraz

maloval Jan Zapletal z Kromíže) má ješt 4 poboní oltáe.

(Obr. 39.)

Nad sakristií jest orato. Ped oltáem na evang. stran vidti

ve zdi náhrobní kámen Bernarda Hannona z Zerotína z r. 1568.

Pod ním jest zazdná nyní hrobka pvodn Žerotínská, kterou

r. 1774 dal fará Hnátek otevití; i zachoval nám popis obsahu

v matrice farní.

Mohutná tyhranná vž sloužila ve stedovku za strážnici,

byla po požáru r. 1652 o 2 patra (v jednom býval byt hlásného)

snížena a trvá tak podnes. V horním pate má hodiny a nížeji

visí 3 zvony, poízené ze sbírek konaných a spolunákladem velko-

statku r. 1719 po velkém požáru. 1

)

ú Zvony Strážnické rozlily se požárem nkolikráte, na p. za pustošení

Bokajovci r. 1605. Píše o tom Karel z Zerotína 2. ervna Perovským: „Za

tetí, ponvadž to tolikéž pi mst Strážnici jest shledáno, když jest bylo zapá-



107

'br.

37.

Na

kluzišti

v

Bludníku

(v

parku

Strážnickém).
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Nejvtší (Martin) váží 29 ct. a má nápis: „Uttb ba§ 2Bort

ift gleifcf) getoorben u. f)at unter un§ gefaoíjnt." Grux Ghristi, salus

nostra contra fulgura et tempestates. Patronus hujus Eccl.

(S. Martinus Epus) auxilium christianorum. Erb Magnisv. Josephus

Antonius Magnis S. R. J. Gomes et Dominus in Straznicz anno 1719

die 9. Augusti refusa sub Guratela Excellentissimi d. d. Garoli

Antonii comitis a Braida, pro tempore Parocho Venceslao Bernardo

Kuchely. 9fticí) fjat gegoffen Sigm. Kerker in Brnn. (A Slovo tlem
uinno jest a pebývalo mezi námi.) Kíži Kristv, spáso naše

proti bleskm a bouím! Patron tohoto kostela (sv. Martin, biskup)

pomoc kesan. Josef Ant. Magnis Sv. imské (íše) hrab a pán

na Strážnici. R. 1719 dne 9. srpna jsem znova slit za Opatrov-

nictví vysoce vznešeného pána pana Karla Ant. hrabte Braidy,

toho asu za faráe Václ. Bernarda Kuchelyho. Mne lil Zikm.

Kerker v Brn.

Ostatní dva mají podobné nápisy.

Zvonek k pozdvihování 36 liber tžký má nápis: „TI MILÍ

IesVLatko, ti oDpVstlš hIGhy híšníkovy a spasíš poslušného

skrz pímluvy rodiky své“. Sv. Josef a sv. Barbora.

Farní budova jest staré jednopatrové stavení, které má
v pízemí mimo kuchy a byty pro eládku jen 2 svtnice, v prvním

pate 6 svtnic; pi fae jest rozsáhlý dvr a zahrada. Do r. 1784

byl farní kostel obklopen hbitovem, r. 1586 založeným. V 18. stol.

pochovávali sem jen vznešenjší mšany; zdi okolo nho strženy

byly r. 1799.

Od dob husitských zstala fara Strážnická obsazena knzi

podobojí, ze kterých však málo kterého jméno se zachovalo.

R. 1520 pohání Jan z Pernštýna, nej vyšší komorník mor.,

p. Bartolomje z Žerotína a na Strážnici, že mu nechce knze
Martina, faráe strážnického, ped p. hejtmanem a pány J. Mi.

postaviti a z ehož jej knze Martina viniti bude, aby mu
práv byl.

R. 1535 pipomíná se v Ph. olom. knz Petr z msta
Strážnice, bratr Johanesa písae. R. 1550 poznamenán v dkanském

léno, tehdy že od toho ohn i zvonové na vžích se rozpustili, protož když

byste porozumii, že by nepítel se k Vám blížil, tehdy zvony s vže spustiti

a je bu do Horního msta vtáhnouti, neb nkam jinam bezpen opatiti

dejte, kdežby jim ani ohe uškoditi ani nepítel jich dostati nemohl."
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archiv Petr Pilsnensis, evangelii Christi Praeco fidelis 1

)
apud

Strážnicenses
;

r. 1586 byl tu faráem Jan Milotínský, 2
)
jehožto

jáhnem od r. 1590 byl Michal Petrovi, rodák uherský. Karel st.

z Žerotína ve svém list z r. 1605 zmiuje se o Janovi Albinovi,

9 Evangelia Kristova vrný hlasatel.

2
) R. 1597 studoval ve Vitemberce Joannes Miletinus, Straznicensis

Moravus, snad syn jeho.
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knzi ze Strážnice, jehožto pomocnik byl jakýsi Agabus. Nejzná-

mjší z posledních (snad poslední) farám evangelických byl Daniel

Milivenský, rodem z Pardubic, na jehož žádost majitel Kašpar

Melichar z Žerotína uinil pevnou dotaci pro faru, školu a špitál.

V listin na ten úel vydané praví: „Nad to pak nade všecko

ješt tejž obci Strážnické tuto milost iníme:"

„Jakož mají kostel v mst Strážnici od starodávna vystavný,

jakž nyní v mezech svých i s domem farním a školou jest, se

všemi a všelijakými pípadnostmi k tomu náležícími, mocn sám
od sebe i od erb svých a budoucích pán strážnických osvo-

bozuji a pidduji, tak aby oni v témž kostele služby Boží svo-

bodn konati a knze ádné a uitele píkladné uení evangeli-

stického confessí Augšpurského se pidržející, kteížby jim v istot

jak slovem Božím, tak i svátostí Veee Pán pod obojí spsobou
sloužili, sob jednati a na faru pi kostele mstském dosazovati,

žáky v škole píkladné, kteížby mládež umní literárnímu uili,

chovati právo a plnou svobodu míti mohli. A ten chrám Boží

aby k žádnému jinému náboženství mimo již oznámené od koho-

koliv z lidí bu mužského neb ženského pohlaví žádným vymy-

šleným zpsobem oddáván a pivlastován nebyl, ani kalichové

z jakékoliv materie udlané a jiné ozdoby církevní vci zádušní,

ani zvonové, kteíž pi tom kostele jsou, odtud brány, ani kam
jinam obracovány a oddávány nebyly. Ale hospodái kostelní,

kteí k tomu od vrchnosti zvoleni budou, jakožto poklad obecní

od pedkv jich ku poteb správy církevní i ozdob msta
s nemalým nákladem a prací objednaný na místech svých pi
kostele aby zstavovali. A oni kdyby za dobré a užitené býti

uznali s vdomostí obce pi tch již psaných vcech co vykonati

a spraviti, to aby v moci své mli.

A ti knži, kteréžby oni sob s jistou vlí a vdomím
Vrchnosti zjednali, v nadepsaném dom farním aby svj byt

svobodný i s eládkami svými mívali a rolí, luk, zahrad, vino-

hrad, štpnic i jiných k též fae náležitostí a pípadností, což-

koliv na ten as toho jest, neb potomn více by býti mohlo,

i desátkv obilních neb penžitých k též kollatue povinných

k vyživení svému voln a svobodn bez všech pekážek užívati

a požívati mohli."

Avšak zakázáno bylo bez vle ouadu Strážnického cokoliv

z majetku farního bu prodati neb zamniti. Dále praví:
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„A jakoukoliv milost osvobozením tímto kostela, domu far-

ního a školy mstské se všemi k doteným místm pípadnostmi

z lásky a z dobré i svobodné vle iním, tomu chci, aby se

takovéž osvobození a obdarování ku stran druhé, to jest Bratím

na zbo jejich a pi nm dm bratrský a na školu jejich i na

všecky a všelijaké k týmž místm náležité pípadnosti jedním

a týmž zpsobem bez jakéhokoliv zmenšení vztahovalo."
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Na jistotu toho obdarování dal Jan Jetich z Žerotína k tomu
listu vlastní pee pivsiti a dožádal za svdky uroz. pány: Arkleba

z Kunovic na Brod Uh. a Konopišti, Zdenka Žampacha z Potn-

štejna a na Novém Svtlov a Jana Jet. z Kunovic, na Hranicích

a Ostrov.

Dán a psán jest list na Strážnici v pátek po památce sv.

Jana Ktitele léta božího 1597.

Dchod a požitky farské, také osvobození majetku farského

a beneficia pro žákovstvo obsažena jsou v listin následující:

„Kašpar Melichar z Žerotína na Nových Dvoích, Pouzdanech
a Strážnici, J. M. cis. ímského komorník a pravý ddiný pán

panství Strážnického k šetrné žádosti dvojictihodného knze Daniele

Milivenského z Pardubic, správce církevního, toho asu v mst
Strážnici potvrzuje píjmy dchod knžských takto":

„Knži vedoucí správu a pisluhování církevní pi kostele

Strážnickém ze všech rolí (krom panských a tch, které patí

ku zboru Strážnickému) ve Strážnici a ve vsích: Knždub, Lhot
Tvarožné a Radjov dchod obilní slov „skopní" v snopech

z jedné každé tvrti roli po pl kop pšenice a po pl kop
ovsa od starodávna."

Také ztvrzuje to, co vrchnost od starodávna dávala, totiž:

každého dne 2 mázy vína a piva z každé várky po 1 vde. Dále

1 tvrt vinohradu v Dolní hoe na Strážniku, ležící podle vino-

hrad panských, slov „Klínv" jak od spravování pánovi, tak

od desátku vinného a zemního i od všelijakých penžitých poplatkv

osvobozuje; podobn i pl lánu rolí v Selském poli na Strážniku,

kterýž od starodávna k fae pináleží, na vnost osvobozuje.

Mimo toto zaopatení naizuje ješt z milosti: „Pro zaopatení

žákovstva a chudých ve špitále aby každého téhodne ješt 3 vdra
piva (tak aby 4 vdra toho bylo) takového, jakož na prodaj

k šenku lidem se vystavuje. Tolikéž aby po 15 groši bílých na

maso též každého téhodne z dchod Strážnických bez odpornosti

a promny dáváno bylo, což mezi žákovstvo a chudé ve špitále

od knži Pán Strážnických skrze jisté osoby k tomu naízené

rozšafn podle slušnosti rozdlováno býti má.“

To potvrzuje svou peeti a svdectvím pánv: Bertolda

Bohobuda z Lipého, Petra Vojsky z Bogdunovic na Veselí, Koli-

ín a Pnkov.
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Dáno na zámku Strážnici v pondlí po Hromnicích 1. 1620.

Krom kališnik, kteí pozdji snad všichni stali se luterány,

utvoily se v mst a na venkov etné a dosti silné církevní

obce bratrské. Obyvatelstvo msta Strážnice vzntlivé pro novoty

církevní nalezlo mnoho záliby na jednoduchosti církve bratrské.

Nechybíme tvrdíce, že již za panování krále Jiího uení bratrské

ve Strážnici mocn se zakotvilo. Avšak nejetnji usadili se tu

brati, když v letech 1493 a 1495 vrátili se z vyhnanství z Mul-

tánska; mnozí k nim pilnuli, zejména když velkostatek pešel

do rukou pán z Žerotína, kteí bratry všude podporovali a veejn
k nim se hlásili. Že brati ve Strážnici dávno byli ped r. 1501,

kdy Žerotínští statek definitivn koupili, dokazuje poznámka v jejich

nekrologu, 1

)
že bratrský duchovní správce Jan Mýtný r. 1501

pochován byl ve „Starém Zboru“. 2
)
V tomto nekrologu a jinde

jmenují se ješt následující bratrští knži ve Strážnici: r. 1504

Jan erný, r. 1522 Jan Mýtný (jiný), r. 1524 jeho nástupce Jan

Kohout, jenž zemel v Lipníku; r. 1543 umel zde dobrý a pobožný

knz Jan Teynský, r. 1555 f výmluvný Consenior Matouš Strejc,

r. 1559 žil zde u bratra Mikuláše Dobromína mladý knz, upímný
a vrný Bohu Jan Slováek, r. 1567 Jan Moravec, bývalý církevní

správce ve Strážnici, jenž zemel v Perov; r. 1571 Pavel Jebátko,

který ped tím psobil ve Veselí, r. 1572 jáhen Daniel Gelidon,

r. 1573 Daniel Vrbtský. R. 1589 ženil se Erazim Strážnický,

správce církve v Mezíi nad Bevou, jenž byl díve správcem

zboru v Brankovicích, nedlouho ped smrtí dán byl do Strážnice

za pomocníka bratru Speratovi; 3
)
téhož pomocníkem byl r. 1578

bratr Jakub píjmím Gedík, kterému nekrolog bratrský vytýká,

že až do šedin nechtl svých nezpsobv a vášní promniti

a zanechati; pozdji ušed od bratí tloukl se v podružství v Opav.
R. 1580 zemel správce zboru Strážnického B. Matj Cibulka,

rodem z Bystice nad Pernštýnem, „lovk pobožný, upímný

h Mínn tu nekrolog duchovenstva Moravských bratí, který vydal Jos

Fiedler r. 1863 ve „Fontes rerum austriacarum". Vtšinu zpráv podal tam

Vavinec Orlík (f r. 1589), použiv zápisk Jana Blahoslava, Matje ervenky
a Jana Kalefa.

2
) Píšeme „Zbor“ a nikoli „Sbor“; „Zbor“ psávali vždy brati, také

Komenský, ponvadž jest to slovo vzato z hebrejského „zibbor“ (kostel).

3
) Pavel Sperat, jenž zízen byl na knžství v Perov r. 1567, jest roz-

dílným od dra. Pavla Sperata, biskupa Pomezánského v Prších.

8
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a nehloupý, a na zdraví svém bídný; knzem byl 18 let“. Ve
Strážnici dlel jen krátkou dobu, když Pavel Sperat mimo Strážnici

se zdržoval. R. 1585 umel jiný pomocník Speratv knz Pavel:

Cedron, jenž pochován byl na krchov bratrském pod hruškou

u zdi k Morav; také mladý knz bratr Tomáš Škopek, jenž 2 léta

po vysvcení r. 1594 zemel, byl pomocníkem Speratovým.

Pavel Sperat zemel r. 1601 v úterý po mistru Janu Husovi;

„byl jeden z rady a starších, muž pobožný a pracovitý pi zboích

a eládce, než asto ve vku a starosti nemocný “
;
pes 60 let

ml, umev. Za jeho správy konala ser. 1600 ve Strážnici synoda

eských Bratí, na které knži ordinováni byli. (Dle Volného.)

Krom msta mli Brati zbory: v Petrov, Radjov, Lideo-

vicích, v Tasov, Lípov, v Hrubé Vrbce, ve Velké a v Javorníku.

R. 1615 pipomíná se úmrtí konseniora Jana Oriona a r. 1617

—

1620 kazatel jáhen Efron Hranický, jenž býval ve Fulneku uitelem

a zemel ve vyhnanství v Uhrách. 1

)

Zbo bratrský se školou stal proti mlýnu na místech, kde

založena kolej piaristská a postaven kostel (obr. 40.); jedinou

památkou na jest nápis vyrytý v kameni nad bývalým oknem

(nyní v drvárn): Letha Panie 1579. Hbitov bratrský byl u eky
Moravy u Starého Msta, na jehož míst pozdji povstal hbitov

katolický. Známo jest, že zdejší bratrskou školu navštvoval Jan

Amos Komenský r. 1604—1605, bydle zde u své tety Zuzany na

Suchém ádku v ís. (nynjším) 133.; spolužákem jeho byl

povstný prorok Mik. Drabík.

Novoktnc bylo ve Strážnici velmi málo, nebo se ani

nepipomínají, akoliv v nkterých vesnicích dosud povsti o „Ha-

bánech“ se udržely.

Na kostel a na zbo Strážnický nejen mšané, nýbrž i ven-

kované ve svých závtích asto pamatovali. Stjž zde obsah

poruenství p. Jana Skikovského z Pozdtína na dom v mst
Strážnici sepsaného 8. dne junii léta Pán 1613. (Za pudmistra

Bartol. Šlechty.) Manželku svou Kaenku2
)

se svými dtmi iní

ddice svého jmní a žádá purkmistra a úad, aby ddictví mezi

n spravedliv rozdlili.

Ú Emil Edgar v as. Mat. Mor. 1910 shrnuje jak knze bratrské tak

i augsburské dohromady jakož „knze chrámu sv. Martina ve Strážnici 44

,
což,

neschvalujeme.
2
) Jmenovala se Kateina Kuovská z Opolina.
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vici z toho vnoval na zbo, drahou na kostel, aby ho do sklípka

v kostele pochovati se nezbraovali.

Bratrovi Janu Orionovi zstal dlužen 5 zl. a porouí mu
valáška od Lazara žida. Purkmistru a ouadu Strážnickému poruil

8*

Na zbo a kostel Strážnický poruil vinohrad v Týnci, kterýž

držel Václav Sýkora. Má za to, že to iní asi 50 zl.
;
jednu polo-
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beku vína, aby ji prodali a peníze k njakému užitku obrátili.

Ku konci píše: „Dluh mn povinných, co se najde, kterých tuto

zejména oznamuji. To se v rejstrech mých vyhledá, emuž budete

moci porozumti krom rejstík židovských, ty a se potrhají,

nebo se od nich nic nedostane."

Brzy po bitv Blohorské pokusil se kardinál Dietrichštejn,

aby dosadil do Strážnice, ve které tenkráte velmi málo katolíkv 1

)

bylo, katolického faráe. Již dne 28. února 1623 poruil dkanu
hradištskému Václavu Kulíškovi, aby na faru Strážnickou uvedl

knze Martina Režného, teba i za pomoci cis. rychtáe hradišt-

ského: zárove poslal Dtichovi z Žerotína list. Pokus reakce

potkal se s úspchem slabým, dokud pánem statku byl Jan

Dtich z Žerotína. Když však statek zadlužený opustiv, do Uher

prchnul a statek trhem pešel do rukou katolíka Frant. z Magni,

tu silným rázem obrácení na víru katolickou pokraovalo. Oby-

vatelé, kteí obrátiti se zdráhali, byli z vlasti vyobcováni a o své

statky skoro ožebraeni, nebo nebylo tu nikoho, kdož by statky

byl jim odkoupil
;
všechny zbory bratrské na panství byly zaveny,

fary nekatolické zrušeny. Do Strážnice dosazen r. 1628 katolický

fará neznámého jména. Pi velkém nedostatku katolických knží

pidleny farái strážnickému také fary v Knždub, Lipov, Velké,

Petrov a Roliatci, což jednotlivec zdolati nemohl. Protož farái

rychle opouštli toto obtížné místo. R. 1629 faráoval zde Jií

Všeteka, r. 1631 Blažej Durovec, r. 1632 dominikán Samuel

Zychovi, r. 1633 Baltazar Hardegen, r. 1635 Vít Klába ar. 1636

Cyprián Václav Skultetus. Za tohoto upraveny farní píjmy, zízen

stálý kaplan, jenž obstarával bohoslužby ve shora uvedených

pidlených farnostech. Na popud Skultetv zbavil nový majitel

Strážnice msto práva patronátního, které si pivlastnil sám, aby

na obsazování fary ml úplný neobmezený vliv,

Z Itálie povolal do Strážnice r. 1633 piaristy, nejen aby

útlou mládež vyuovali, nýbrž aby též ku obrácení obyvatelstva

nápomocni byli. S poátku jejich psobení malého mlo úspchu,

ponvadž lid vlaštin jejich nerozuml; teprve když ád domácími

leny se obrodil, psobil v každém smru vydatnji.

9 Z té doby pipomíná se knz Jan Paryz Strážnian, který žil v Pražské

diecesi; na optnou žádost kardinala z Dietrickštejna r. 1615 byl propuštn

na Moravu ad Dominicae vineae culturam, kdežto byl ustanoven faráem v Bestu,

avšak již r. 1617 zemel.
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Také o rozšíení budovy farního kostela peoval nový majitel;

avšak a msto zbavil patronátu a sám patronem kostela se stal,

pece náklad na rozšíení kostela uvalil obci. Listina o tom praví

:

„R. 1638 purkmistr a rada msta Strážnice na milostivé

napomenutí Jeho vys. urozeného pana pana Fr. Magni, Svaté

ímské íše hrabte na Strážnici, rytíe, J. M. G. válené dvorské

rady, komorníka, naízeného nejvyššího, J. kr. M. podkomoího
markr. Moravského, vrchnosti naší milostivé a ddiné, pi asu
vánoním dobrovoln se uvolili z každé beky lOvderní vína

po 10 gr. eských, aneb z jednoho každého vdra 9 den. bílých

k záduší a rozšíení stavení kostela farního dávati a v takovém

prohlášení státi vrn a upímn se chovati dotud, pokudžby

kostel farní, jakž toho poteba ukazovati bude, nebyl rozšíen

a zhotoven atd.

Což se stalo v mst Strážnici za dvojictihodného knze
Sculteti, faráe a správce církevního msta Strážnice, za purkmistra

Martina Janky (Jankhy) a spoluradních jeho."

Z fará katolických nejdéle psobili : Mikuláš Fr. Faber,

první dkan strážnický (1651— 1665); stžoval si do neplacení

desátku z Rohatce, Petrova a Sudomic. Za jeho faráování bylo

mnoho nekatolíkv obráceno. Dkan Faber byl znamenitým hu-

debním skladatelem; r. 1665 stal se dkanem kolegiátní kapitoly

v Kromíži, kde f 1679. Po nm faráoval (1665— 1679) dkan
Matj Fr. Brkota (Berkota); za nho shoela r. 1678 stecha

kostelní a vž. Od r. 1689— 1719 byl faráem Tom. Florus Novák,

horlivý obránce mateského jazyka. Jií Ant. Rychlík (1744— 1765)

vymohl Strážnianm od papeže plnomocné odpustky. O tch
odpustcích zachovaly se nám tyto zprávy: „Msto Strážnice

v 1. polovici stol. XV11I. postiženo bývalo mnohými zhoubnými

požáry, anižby pvod jich mohl býti zjištn. Když se požáry

opakovaly, rozšíilo se mínní, že msto jest prokleto a že jen

papež svým požehnáním té kletby je mže zbaviti. Protož obrátili

se mšané s nejvtší ponížeností na sv. Otce s prosbou, aby

svým požehnáním kletby žháské je sprostiti ráil. Odpov pa-

pežova s požehnáním datovaná ze dne 16. února 1747 zaslána

biskupovi olomuckému, který mšanm Strážnickým 3 dny uril,

aby se káli a vyzpovídali, naež biskup delegoval dkana milot-

ského K. Kryštofa Ležatku, aby jim apoštolské rozhešení a pa-

pežské požehnání udlil." (Zemský archiv, Bokova sbírka . 10.675.)
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Jan Hnátek (1765— 1796), za nhož zízena r. 1785 druhá fara,

Vavinec Jan Paravicini (1796— 1809) odkázal 72 knih farní

knihovn, 1

)
Karel Suchý, dkan (1809— 1826), Ignat Prát (1827

—1853), velmi oblíbený knz; Martin Stanislav (1853— 1879), jako

jeho pedchdce rodák Strážnický, dal opraviti kostel. Po nm
následovali Martin Novotný (1879— 1893) a Jan Podsedníek;

pak nynjší fará a dkan Mikul. Fischer.

O národní probuzení v mst v druhé polovici min. století

velkých zásluh získal si kaplan Kajetán Sláma, jenž zemel jako

dkan perovský r. 1907.

Kostelík (kaple) sv. Rocha postaven byl na památku moru,

zuícího r. 1680. R. 1752 byl úpln sešlý obnoven, ale r. 1782

na polo shoen, pozdji dostaven a upraven. (Obr. 41.) Od r. 1784

stával u nho hbitov až do r. 1896, kdy nový rozsáhlý hbitov

za Skalickou branou byl poízen. 2
) U kaple sv. Rocha stávala

hrobka hrabat Magnis.

Mimo ostatní slušný majetek farní mla fara r. 1775 znané
desátky, a sice: od panství 4 míry a 4 achtele pšenice, 6 mr
5 achtel ovsa, 14 vder 2 mázy vína a 52 vder piva (z fundace),

z Rohatce 18 kop 40 snop rži, ze Sudomic 33, z Petrova 34

a z Bobálova 40 slepic, z Radjova 21 kop 52 snop pšenice

a stejn mnoho ovsa a 41 1

/2
slepic, z Tvarožné Lhoty 26 kop

8 snop pšenice, stejn mnoho ovsa a 49 slepic, z Knždubu
22 kop 40 snop pšenice a tolik ovsa a 1 kopu 27 slepic.

b Jan Paravicini, rodák Strážnický psal se „von Paravicini"
;
katalog

arcidiecese olom. jmenuje jej „de Paravicini Joannes". Arcibiskupský archivá

Fr. Snopek, jenž byl 1876— 1878 kooperatorem ve Strážnici, snaží se v „as.

Mat. Mor.“ z r. 1911 dokázati, že dkan Paravicini bezprávn šlechtictvi si

osoboval a že mu r. 1809 zakázáno bylo šlechtického „von“ užívati. Dkan
hájiti se nemohl, nebo téhož roku zemel. Podotýkáme k tomu následovní:

Rodina „Paravicini" (nyní píšou se Paraviiny a lid íká Parabicín) pisthovala

se s jinými vlaskými rodinami (Gatti, Pompejí, Fabrizi, Monticoli) s pány

Magnisy na Moravu, zvlášt do Strážnice. V XV11I. stol. asto v mstských
knihách strážnických nalézáme je mezi mšany nkdy i jako šlechtice „z Para-

viiny", nkdy též oznaeny predikátem pan, kdežto obyejní mšané titulu

„pan" postrádají. Snad i strážnití Paraviinové pvod svj odvozovali

od Prospera z Paravicini aneb jeho bratra, kteížto oba prodali r. 1636 statek

Kelany u Kyjova Frant. hrabti Magnimu. Z. D. 53—207.

2
) Ti jitra pdy pro nový hbitov daroval z panského lánu v trati

„Potmchmatch" p. hrab.



119

Obr. 41. Kaple sv. Rocha s ásti bývalého hbitova.
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Dotace fary ve stol. XIX. byla následující : Pozemk u msta
Strážnice: 31 2

/3
jiter pole, l

1

/* jitra vinic, 7 5
/8

jiter luk, u Rad-
jova 6 7

/8
jiter luk, u Petrova 13 3

/8
jiter pole, 7

/i 6
jiter luk, dohro-

mady asi 156 mr pole a 2 vinohrady v Dolní hoe, které grun-

tovní dan a desátku osvobozeny byly, u Zvolenova 165 mr,
které drželi obyvatelé, avšak farái odvádli každý 3. snop, a na

Radjovských lukách patí fae duby.

Od velkostatku ron na faru dodáno 14 vder 1 máz
2 žejdlíky vína, 13 sud (po 4 vdrech) piva, 4 staromor. m.
pšenice a 4 m. ovsa, od obce 14 zl. místo inžovních slepic.

Mimo to desátky z polí, které vesms r. 1850 v cen 818 zl. 33 3
/4 kr.

G. M. odhadnuty a vybaveny byly.

Fará byl povinen vydržovati 2 kaplany.

V zámku jest kaple, ve které dovoleno sloužiti mši svátou.

Pod farním dozorem je špitál, jehožto dotaci obnovil a roz-

množil Kašpar Melichar r. 1620; 500 zl. obdarovala jej r. 1654

hrabnka Františka Priska Magnisová. Uren jest pro 6 osob

chudých a starých mužského a tolikéž ženského pohlaví.

Matriky poínají se rokem 1629.

Piaristskou kolej založil r. 1633 Fr. z Magni pvodn pro

15 len; i povolal hned nkteré do Strážnice, ani neekaje, až

by jim slušný dm byl vystavl. Zatím bydleli v soukromém dom,
Stavba koleje trvala až do r. 1648. Místo ku stavb zvolil zakla-

datel, aby veškera památka po Bratrech byla zniena, tam, kde

stával zbo bratrský „in loco, ubi quondam impietatis schola,

cathedra pestilenciae et diaboli synagoga, nempe picarditarum

secta fuerat constituta.“ Ozdobná kolej, mající tvar písmeny L,

piléhala ke kostelu a byla rozsáhlou zahradou opatena. Z ásti

bývalého zboru bratrského poízeny devníky, jak dosud na starém

okn Zachovalý nápis z roku 1579 dokazuje.

Dle zakládací listiny (I. Instrumentum) dostávali piaristé

400 zl. ron z panského dchodu, znané potraviny, též potebné

obleky. Ale když velkostatek Strážnický švédskými válkami zpu-

stošený málo vynášel, uinil zakladatel Fr. hr. Magni sám druhou

b „V míst, kde díve stávala škola bezbožnosti, stolice morové nákazy

a ábelská synagoga,* totiž sekty pikarditské“. Tak stojí v zakládací listin.
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listinu ze dne 16. íjna 1650, kterou poet eholník obmezen na 8.
1

)

Po smrti zakladatelov upadli jeho ddicové pi špatném hospo-

daení do velkých dluh, vydržování koleje stalo se jim bemenem.
Ani penz, ani naturálií piaristm se nedostávalo

;
tito museli

právo své na velkostatku hájiti žalobami. Poátkem XIX. stol.

byl klášter citeln poškozen na svých píjmech z bohatých záduší

všeobecným bankrotem. R. 1775 patilo koleji na pozemcích:

13 j. 1060 n° pole, 4 j. 228 n° vinic a 1 j. 832 \J° luk. Avšak

pes všechny svízele udrželi se piaristé, jsouce podporováni oby-

vatelstvem, ve Strážnici až do nejnovjší doby. Pvodním jejich

úelem bylo vychovávati a vyuovati mládež útlejšího vku
;
teprve

pozdji pidleno jim ízení gymnasií. Ve Strážnici mli gymnasium

šestitídné až do r. 1850, kdy toto sníženo na tytídné, t. zv.

nižší gymnasium. Mimo vyuování vypomáhali piaristé hned po

uvedení svém do Strážnice pi obrácení kacív a na sousedních

farách ve zpovídání a kázání.

Pedstavený koleje slul rektorem a byl dosazován provin-

ciálem, jenž pvodn sídlil v Mikulov, pozdji v Praze. Rekto-

rové, jižto zárove bývali pedstavenými škol, velmi se stídali

(obyejn po 3 letech). Prvním rektorem byl rodilý Vlach P. Jan

Constantini. Ze 60 rektor nejdéle zde psobili: Rudolf Hofman
(1699— 1713), Augustin Odrobina (1729—1740), Štpán Grimm
(1743— 1753), Rruno Gíž (Zisch) (1767— 1773), Ladislav Krásenský

(1785— 1799), Matouš Grossmann (1818—1833), Jií Guth (1843

—

1854), Bonifác Langer (1854— 1863) a nynjší P. Václav Wilfinger,

estný provinciál, (1872 až do dneška).

Piaristská gymnasia byla veejná a podléhala dozoru stát-

nímu. Staí lenové dostávali výslužné od státu. Krom gymnasia

vydržovali piaristé ve Strážnici hlavní školu.

R. 1785 byla pi klášterním kostele zízena nová fara pro

jižní ást msta a vesnice Zvolenov, Petrov a Sudomice.

Kostel piaristský (obr. 42. a 43.) vystavný v barokovém
slohu má mimo hlavní oltá, zasvcený Nanebevzetí Panny Marie

9 Na výživu poukázáno z dchodu pouze 800 zl., avšak brzy dáván
koleji opt deputát v naturáliích. Od r. 1756 dáváno k výživ 1200 zl. asem
i nco pozemk od koleje zakoupeno bylo.
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6 poboných oltá a kapli. 1

) Kostel má 2 ozdobné vže; v jedné

visí 4 zvony; mimo to jsou ješt 3 menší zvony (ku požehnání

a umíráek). Kostel byl opraven r. 1881; nákladem P. Ans. Va-

Obr. 42. Kostel piaristský s ástí koleje.

*) Také pod piaristským kostelem jsou hrobky. Do jedné pochováni byli

nkteí lenové hrabcího rodu, do druhé panští úedníci (r. 1712 Schack

[Žák] z Rodobyl) a lenové ádu.



123

šíka opravena byla kazatelna; r. 1896 nov kostel opraven

a r. 1909 nové varhany za 17.000 K poízeny.

Správcové fary mají titul administrátor; skuteným faráem

je provinciál. Prvním administrátorem farním byl P. Ladislav

Krásenský, rodák beclavský (1785—1799). Nejdéle psobili: Julius

Hiller (1817—1832), Jií Guth (1843—1855), Florenc Vybíral

(1864—1872) a nynjší Václav Wilfinger (od r. 1872 dodnes).

Kaple, sochy svátých, kíže. Krom kaple (kostelíka)

.sv. Rocha není v mst jiné kaple. Vn msta nejznámjší jest

kaple sv. Rosalie na silnici do Petroya, která asi z téže doby

pochází jako kostelík sv. R.ocha. Za Veselskou branou stojí kaple

sv. Jana Nep. a dále smrem ku Tvarožné Lhot kaple Panny

Marie. Za zámkem u zahrady též kaplika sv. Jana Nep. a ped
zámkem u mostu kaplika Panny Marie. Starožitných soch ani

ve mst, ani v polích není. Nejstarší a nejozdobnjší socha jest

Panny Marie na Pedmstí; na námstí stojí socha sv. Floriana,

u koleje piaristské socha sv. Jana Nep., u dveí kostela farního

moderní kíž založený zem. dkanem Prátem. Nápis na kíži:

„CrVX Vna GertVsqVe ChrlstlanorVM DVX“ znaí, že byl po-

staven r. 1852. Dv Roží Muka stojí na cest k vinohradm;

kíž v poli jest nkolik, nejstarší z nich jsou kamenné kíže

u Skalické brány a na „Drahách“. Novovký pomník nemá msto
žádný.

Cechy.

Nejpednjším a nejdležitjším cechem byl zajisté cech

soukenický; nebo jeho píjmy byly znané a potem len
a bohatstvím pedil vždy cechy ostatní. Své artikule ml od

cechu otcovského v Uh. Hradišti. Donesli je r. 1528 vyslaní ze

Strážnice misti Michal Kropá a Martin. Pvodní pergamenová

listina s visutou peetí, kterou si misti z Hradišt donesli, jest

dosud zachována. Pravidel ili artikul, kterými soukeníci íditi

se mli, obsahuje 42. Pro starobylost a zvláštnost je tuto podá-

váme.

Artikule cechu soukenického.

1. Kdož mistrem býti chce, ten dáti má XVI gr. a funt vosku

a džber piva a rukojmí do "roka postaviti má, že se s mštníny
dobe a ctnostn zachovati chce.
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2. Odkudkoli jeden pijde, cht mistrem zstati, ten list od
téhož msta, kde bytem byl, pinésti má a ukazovati, kterak se

zachoval.

3. Když mistr štúlrecht 1

) obdržeti chce, ten dáti má 32 gr. y

funt vosku a džber piva.

b Štúlrecht jest právo samostatn pracovati.
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4. Když starý ume, tehda mají muži i ženy na ofru jiti;

tomu má býti dáno 4 gr. a funt vosku z cechu.

5. Když mladé dít ume, mají též muži a ženy na ofru

jiti; tomu dáno má býti 1 gr. a vrdunk vosku z cechu.

6. Když jeden ume ve 12 letech, tomu má dáno býti 2 gr.

a pl funtu vosku z cechu.

7. Všichni, kteí misti jsou, ti nemaji zde pro vulnu (vlnu)

kupovati, než první stedu po veliké mši to držeti až do Vesel-

ského jarmaku. 1

)

8. Že žádný muž ani žena nemá žádnú vlnu kupovati, ani

vžiti z voza ani ze zadu (ze zád).

9. Když mistr blvá v krm z opilství, tu dáti má funt vosku

k bratrstvu do cechu.

10. Když muž ženu svoji ubije v krm, tu dáti má funt

vosku k bratrství.

11. Když se mistr obnaží v krm, ten dáti má funt vosku.

12. Když mistr hrá a protírá a vyjde z domu, nemaje ím
zaplatiti, bez povolení hospodáe, ten daj funt vosku, k tomu

tyry nedle sv! 2
)

13. Který mistr bos jde do krmy, daj funt vosku do

bratrstva

!

14. Kdožkoli druhému lži nadal v cechu, daj funt vosku!

15. Kdo nž dobude neb potrhne v cechu, ten daj funt

vosku

!

16. Žádný mistr proti druhému nemá osnovy kupovati ode

dvú mil okolo msta; kdožby to zrušil, ten dáti má 5 gr. a funt

vosku.

17. Každý mistr druhého mistra fedrovati má na jeho díle.

18. Žádný mistr nemá kúpiti cizí postavy, který na našem

cechu jest a také je nemá odbýti s námi ve dvú mílích; jestli to

tak zachová, tehda zachová mistr pikázání, pakli pestúpí, toho

má vdti, že žádné fedrování od mistr nemá míti a, jestli se

to prokáže, žeby to pikázání zrušil, tehdy dáti má 2 funty vosku

a 4 nedle svtití.

19. Také vzte, kterýby z cechu co rozprávl, coby mistrm
dobe nepíslušelo, a je zahanbil eí buto v mst neb kdekoli,

a na to uvedeno bylo, ten více s námi nemá býti mistrem.

9 Není dosti srozumitelno; týkalo se pomr Hradištských.
2
) Nesml 4 týdny pracovati (snad prodávali).
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20. Také žádný za druhého mluviti nemá, léby od ty-
mistr odpuštní ml; kdožby to zrušil, ten dáti má funt vosku.

21. Kdo z cechu bez odpuštní jde, pro nž by cech dokonal,

ten dáti má 4 gr. do bratrství.

22. Žádný mistr o brdo nemá osnovati než 15 cál a nikdá

mén než 13 cál, pakli by toho pesvden 1

)
byl, tehda dáti má

funt vosku.

23. Každý mistr pi velké mši býti má den trhový, ne mezi

vlnú buto muž neb žena; pakli by pestoupil, daj funt vosku!

24. Který by mistr rám pronajati chtl, ten má jej pronajati

proti mistru neb mistrové a také jinde nemá nabij eti než u prvního

mistra neb mistrové.

25. Když se tymisti sadí, 2
)

ti mají písahati proto, aby

chudému i bohatému právo inili; to je s bohem.

26. Všichni misti, kteí nedadí dlati 30 loket, ti mají dáti

funt vosku, a kdožby to zvdv zamlal, ani mistrom nepovdl,
ten dáti má funt vosku, k tomu ten postav petn býti má.

27. Kdož by najmí o 14 cál nedlal, tomu ten postav

petn býti má a k tomu funt vosku a 5 gr. propadne.

28. Všichni misti, kteí by jednomu za víc slibovali než

postavu má, ten daj funt vosku!

29. Všichni misti, kteí lepší konec dlají, nežli postav jest,

ten daj funt vosku! Nejhrubší postav držeti má 30 loket, pro-

stední 31, nejlepší 32 loket, sice petn býti má.

30. Všichni misti, kteí kostek ke he pjují za peníze,

a to na uvedeno bude, ten dáti má funt vosku.

31. Všichni misti, kteí na mst jsou a do cechu nejdou,

když jim povdí, ti dáti mají po 4 gr.

32. A kdož ten jest a štupry pronajati chtl, ten má býti

valcháem a ne mistrem.

33. A druhé pikázání, které psáno jest o vuln (vln), to

se poíti má první stedu po Matce Boží v brodský jarmak a trvati

má do sv. Martina, náš jarmak.

34. A kdožby byl a dv ženy ml, tomu žádný mistr zde

nemá dáti dlati.

35. Všichni ti tovaryši, kteí mistru neb mistrové na est

stojí, takovým žádný mistr nemá díla dáti.

x
) Pesvden tolik, co usvden.
2
) To jest: nov volí a ustanovují.
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36. Všichni misti, kteí kupují, co kradené jest, bud vulnu

nebo pízi, budto mezi židy nebo mezi kesany, aneb kto by

pesvden byl, ten dáti má 2 funty vosku a 4 nedli svtití.

37. Každá mistrová, kteráž by druh hanla zlú eí, bud

to kdekoli, o to chceme jejího muže trestati dvma funty vosku;

proež každý mistr povz své žen, aby poctivá byla v ei.
38. Který by ten mistr byl, ježto by druhému mistru z ruky

vykoupil budto vulnu neb postavy, ten dáti má 2 funty vosku.

39. Také žádný mistr nemá kupovati surového postavu,

ani zde ani jinde.

40. Který by mistr za umelým na poheb nešel, ten dáti

má funt vosku, za mladým pl funta.

41. Všichni misti, kteí nešli za umrlým od domu ke kostelu,

dáti mají funt vosku.

Poslední : Kdož by ten byl, který by k úronímu dni v kostele

nebyl, bud to muž neb žena, daj funt vosku

!

(Dán v úterý v den sv. Panny Anežky L. P. 1528 poítajíc.)

Krom této listiny zachovaly se ješt nkteré knihy cechovní,

na p. rejstra z r. 1574, do kterých se zapisovalo každé pijmutí

un, tovaryše a mistra, ve které vedly se též úty. Domácí

tovaryš odvedl do cechu jen povinné poplatky, kdežto cizí musel

pedevším dokázati, že jest zplozen z poctivého manželství a že

jest mravn Zachovalým. Obnovení cechu dlo se vždy na Boží

Tlo. Odstupující cechmistr odevzdal nov volenému cechovní

inventá, jehož hlavním pedmtem byla cechovní truhlice (lódna)

se svým obsahem. Cech ml v kostele své postavníky, na rakev

spolený pokrov (poízený r. 1586) a cínový pohár. V den nové

volby rozdávaly se zchudlým lenm penžité podpory.

Do roku 1605 byli naši soukeníci vesms lidé eští. Po
tomto neblahém roce, ve kterém valná ást obyvatelstva v mst
zahynula, nasthovalo se mnoho soukeník z Jihlavy a cech se

ponmil. Místo eských jmen teme: Beer, Teuber, Haintl, Kunst-

stetter, Balzer, Hopfner a j. ; eská jména mistr odtud pošlých

jsou zkomolena: Schelisko (Želízko), Lieball (Líbal), Sedlatschko

(Sedláek). Po válce 301eté nový nastal nával cizinc, od r. 1640

jsou zápisy skoro vesms nmecké a zaátkem 18. stol. donesli

si nm. artikule z Jihlavy. R. 1766 za cechmistra Jana Gattyho

poízena nová kniha, do které se tu i tam esky zapisovalo, od

r. 1832 však jsou výhradn nm. zápisy. Poslední, jenž jako mistr
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soukenický r. 1877 do cechu zapsán byl, byl Hynek Sádlo. Pak
i emeslo samé ve Strážnici, kde bývalo i pes 40 soukeník

a postiha, sláblo, až skoro zhynulo. Píinu toho slušno hledati

v tžké soutži runí práce se zbožím továrním, v odložení národ-

ního kroje našim lidem ve velké ásti Moravy. Rolníci dnes radji

nakupují laciných moderních hader, nežli dobrých pevných látek,

které drahn let vytrvaly.

Silný byl cech eznický. Jatek bylo ve Strážnici 10, v msteku
Velké 12, v Lipov 10, ve Vrbce Veliké 4, v Knždub 2; z každé

jatky platili pánovi po 26 gr. 1

)

Krom toho všeobecného poplatku museli strážnití ezníci

dávati ron 30 kamen loje aneb místo každého kamene 2 zl.

;

k hodm velikononím každá jatka dávala jeábka. Každý týden

dodávali na zámek dvoje drštky a dva jazyky; za jazyk se jim

platilo 1 gr., za drštky 1 gr. 2 den.; za libru masa dostávali

o groš mén, nežli byla cena stanovena. Mimo to cech eznický

byl povinen držeti zvláštního ezníka na služby Jeho Milosti.

R. 1584 na den sv. Václava potvrdil Jan Jetich ml. z Žerotína

a na Strážnici ezníkm výsady, které kdysi obdrželi od p. Jana

a p. Rartolomje, bratí vlastních z Žerotína a z Fulneka a na

Strážnici, pedk svých. Dále naídil, aby nikdo ze sousedv

strážnických, vyjímaje pro vlastní potebu, telat doma nezabíjel,

kterýchž maso by jakýmkoliv zpsobem svým známým prodával.

Také aby židovských ezník více nebylo než 6, jichžto jména

každoron kesanským mla býti oznámena. Kdož by ze žid

pes to sekal, má býti jemu maso pobráno, ehož polovice dc

špitálu, polovice na zámek se odvede. Mimo to ezníkm dovolil

pásti dobytek vzdálen koupený na panských gruntech a dobytek

denn zabíjeti, kdežto díve jen každou sobotu se zabíjelo. Ku
listin peeti své pivsili pp. Rurján Tetour z Tetova a z Male-

novic na Novém Svtlov a uroz. vladyka p. Michal Lorent z Ynky

na Bzenci.

Za Stedovku, kdy na Strážniku kvetlo vinaství, žilo

v mst moho bedná, po nichž dosud ulice Bednáská památku

zachovala. Bednái povinni byli 6 kop beek vinných, desítek,

z lesa panského ron udlati; za každou se jim platilo po 4 gr.

Pokud je dlali, dostávali na zámku stravu (na každého tovaryše

l
) Také v Sudomicích, Petrov a Rohatci obas ezníci byli usazeni.
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týdn po 5 librách masa, chleba po 2 pecnách a piva jako na
jinou eládku panskou). Povinni byli díví v lesích na beky
dlati; na každý den z dchod panských dostávali 10 d., místo

stravy 2 mice rži. Za 1 hranici duh na l
/2 kopy beek dostávali

po 1 zl., místo stravy 1 m. rži, za hranici den na beky platilo

se jim 15 zl. a 1 m. rži, za pobíjení starých beek obruemi
od každé 6 den., za vztažení duhy do beky 3 den. a místo stravy

1 m. rži. Za kopu obruí na beky vinné po 12 den. a místo

stravy do roka 4 m. rži; za jednu obru na velikou ká 3 den.,

za menší obru na kadeky do pivovaru 1 den., místo stravy

1 m. rži do roka.

Cech hrníský byl založen teprve r. 1610. Na žádost hrnív
dovolil jim Jan Frydrych z Žerotína, aby si založili cech a volili

cechmistry. Také jim dal artikule; v tchto stálo mezi jiným:

Cizí mistr, který by se v Strážnici usaditi chtl, musel se

vykázati nejen vysvdením o svém rod a vyuení, ale dáti též

6 zl. penz hotových a 4 funty vosku a k tomu svainu podle

obyeje cechovních ádv. Kdožby své emeslo provozovati chtl,

musel ped mistry 3 kusy udlati, totiž: hrnec veliký, džbán

a pernici. Kdo by to neudlal na schválení mistr, musel 6 zl.

dáti do cechu, jako by emeslo neukazoval.

Kamna krom domácích mistr svobodn mohli pivážeti

a prodávati novoktnci. Za udlení tch artikul povinni byli

hrníi každoron dodávati na zámek 4 kopy hrnc ostrých

vtších i menších.

Dáno na Strážnici ve stedu ped památkou promnní
Krista Pána na hoe Tábor 1610.

Cechu kožešnickému potvrdil Jan Frydrych z Žerotína

artikule z r. 1578, které mli od pán Jana Jeticha ml., Kašpara

Melichara a Jana Lukáše, bratí vlastních a nedílných z Žerotína,

pravých a ddiných pánv panství Strážnického, o které však

vpádem nepátelským pišli. Datum ve stedu po sv. Antonínu 1611.

Cech pekaský vyžádal si opis regulí svého cechu z msta
Brna r. 1563. (Opis tento na žádost Frant. z Magni srovnali

purkmistr a rada msta Brna r. 1637 dne 13. ledna.) Regule

psány nmecky.

Ve Strážnici byl také cech tkalcovský, jehožto pravidel si

r. 1675 vyžádali tkalci Kyjovští.

9
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Artikule mli ševci od uroz. p. Bernarta z Žerotína a na

Strážnici, potvrzené od p. Jana ml. z Žerotína, avšak pišli o n
pi nepátelském vpádu r. 1605. Protož žádali p. Frydrycha

z Žerotína, aby jim artikule opt na pergamen napsati dal, což

on jim milostiv uinil v pátek v ochtáb památky sv. Bartolom.

apoštola 1612.

Ševci povinni byli eládce na zámku, která platu nedostávala

(t. zv. „milostné eledi") dlati obuv. I dávalo se jim: za boty

mužské po 1 zl., za boty pro panny a dveky po 12 gr., za

stevíce mužské po 7 gr. 3 l

/2 den. a za stevíce pro panny po

6 gr. Tato práce ševcm se brzy omrzela; r. 1642 prosili, aby

je vrchnost zbavila té práce a radji se uvolili, do panského

dchodu platiti ron 12 zl. Dne 6, srpna 1645 páni misti ševcov-

ského cechu Strážnického pedstoupili ped úplný cech Bzenecký,

žádajíce, aby mohli v mst Bzenci svobodn jak pi jarmacích,

tak v tarmark ped výkladním prodávati. Dovoleno Strážnickým,

aby všelijakou obuv v hospod, v síni na soškách prodávali, že

i Bzeneckým stejn dovoleno bude prodávati obuv ve Strážnici.

Kdyby vzešly njaké nesnáze, rznice a nedorozumní, nemají

vc pednášeti všem cechm ani vrchnostem, nýbrž starším pánm
bratím.

Potvrzení artikul cechu krejovskému 1611 Jan Frydrych

z Žerotína a na Strážnici praví, že pedstoupili ped nj cech-

misti krejovští, stžujíce si, že artikule, které obdrželi za dávných

dob od cechu hradištského (r. 1507?) a kterými se ídili, jim za

nešastného vpádu (dne 5. máje 1605) Turk, Tatarv i nkterých

zprotivilých a pozdvižených Uhr a hejdukv do markrabství

moravského znieny byly; toliko zstala jim (v rumu nalezená)

pergamenová listina pán Jana a Bartolomje z Žerotína (z r. 1516),

kteí tyto artikule jim potvrdili.

Jan Frydrych opt potvrzuje jim artikule hradištské až na

dvoje ustanovení:

1. V artikulích stojí: „Item s korouhvemi má chozeno býti

na Boží tlo s procesím a má trvati až do ochtábu skonání

a korouhev tovaryši nositi mají a pacholata svíce; k tomu jeden

každý mistr na den Božího tla svíci rozžatou má nésti pod

pokutou 1 funtu vosku." Proti tomu Jan Frydrych takto zakroil:

„Nkteré jakž sám od sebe, tak i na snažnou žádost týchž asto

psaných cechmistr a mistr emesla krejovského vyjímám, a aby



131

své moci a platnosti nemly, a k nim aby žádný z cechu jejich

nucen a pivázán býti povinen nebyl, to dostaten míti chci.

Totiž sumou ty všecky vci, artikule a povinnosti v témž listu

správném položené, kteréž se na ceremonie rozdílného a jinšího

náboženství, nežli asu pítomného tu ve Strážnici se zachovává

a v zvyku jest, vztahují, zejména v procesí chození, korouhví

a k tomu jednání a s tím se nošení, svic rozsvicování, kteréžto

vci a ceremonie, když jest pán Bh nebeský z milosti své svaté

svtlo své Božské pravdy podle jiných míst a mst také tu v mst
Strážnici zasvítiti a od všelijakého bludného uení oistiti ráil,

také z té píiny jsou pominuly a pestaly a mn ani žádnému

toho initi a lidská svdomí k takovým vcem pravému jejich

náboženství odporným proti vli jejich vázati a je tím obtžovati

nesluší a nenáleží.

Také zmnil nkteré hradištské artikule pro pílišné tresty,

které nebraly zetele v tom pípad, když vinník, pokoiv se, za

odpuštní prosil.

Dáno ve Strážnici ve tvrtek ped nedlí masopustní 1611.

B. 1732 žilo ve mst: 11 soukeník, 6 kožešník, 7 ková,
2 zámeníci, 3 kolái, 4 pekai, 17 bedná, 9 krejí, 7 ezník,

16 ševc a 10 tkalc, kteí své cechy mli v mst Strážnici,

s nimiž spojeni byli také emeslníci stejného emesla v mstekách
ku panství náležejících. Tchto ale bylo tenkráte velmi poskrovnu

:

kožešník bylo na venkov 6, krejí 10 a tkalc 5, soukeník

byl 1, také po 1 kovái, kolái a ševci. Do cizích cech patili ze

Strážnice : do Brna 2 postihai, 1 lazebník, 1 perniká a 1 emená,
do Kromíže 1 barví, do Uh. Hradišt 3 klobuníci, 2 mydlái,

2 stolai, 2 zedníci. Všichni emeslníci tehdy prohlásili, že pi
starém poádku setrvají.

Stelecký spolek.

V první polovici 18. století založen byl ve Strážnici spolek

stelecký, o nmž se žádných zpráv dalších nezachovalo. Ani

neví se, kde stelnice stávala. Zakládací listinu tuto podáváme:

„Já Maxmilián Filip, sv. ímské íše hrab z Magnis, d-
diný pán na Strážnici a Pestavlkách atd., oznamuji tímto, že

mne všichni mšané strážnití zdvoile žádali, abych jim, kteí

si ped nkolika roky (a to z té píiny, že Strážnice msto po-

9*
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hraniní jest, astými vpády nepátelskými trpí a málokterý oban
se zbraní zacházeti umí,) spolek stelecký a stelnici zaídili,

k tomuto zízení privilegium udlil, je pod svou ochranu vzal

i artykule, jakých jiná msta užívají, potvrdil.

Uznávaje prosbu jejich za slušnou a potebnou, udlil jsem

všem mšanm tohoto msta, zvlášt tm, kteí se tomuto rytí-

skému zamstnání vnovati chtjí, své svolení a potvrdil jsem

jim artykule stelecké, jimiž se každý, bu vznešený nebo nízký,

pi vykonávání stelby podrobiti má.

1. Každý stelec hle si života poestného a bohumilého,

na stelnici zdržuj se klení a nadávání, jakož i podezelých ne-

dovolených praktik, kdyby na napomenutí, aby kletí a nadávek

na stelnicí se varoval, nenechal, budiž podle uznání stelmistr

penzi potrestán a, kdyby poteba se jevila, vrchnosti udán.

Kdyby však nkdo nedovolených ár a kouzel užíval a to se

na nho proneslo, budiž mu puška rozlámána a on ze stelnice

odstrann.

2. Celý stelecký sbor a si za svého zvláštního patrona

sv. Šebestiána zvolí, v jeho svátek a všichni ku zpovdi, na druhý

den mši sv. na jeho poest sloužiti nechavše, ku sv. pijímání

jdou. Zeme-li pítel stelby, mají ostatní za nj mši sv, sloužiti

nechat a modlení pítomni býti.

3. Ron budiž na to pamatováno, že se pánm stelcm
z panského dchodu v uritý den na milou vzpomínku jistý

obnos na vystílení vydá, aby pátelé stelby ku pilnému cviení

v tomto rytíském zamstnání pohádáni byli.

4. Se svolením vrchnosti budou na stelnici vedle dvou

stelmistr ješt 2 komisai ustanoveni, jimž veškerá úcta patiti

bude, a nikdo se nesmí opovážiti to, co tmito artykulemi naízena

jest a se schvaluje, hanti anebo proti tomu reptati, nýbrž, má-li

nkdo za to, že mu ukivdno bylo, a si hned na druhý den

stžuje a rozhodnutí beze všech hádek oekává; kdo se tak ne-

zachová, zaplatí 1 íšský tolar do truhlice.

5. Mimo truhlici butež 2 knihy poízeny; do jedné budou

se zapisovati jména stelc pi každé stelb, do druhé rzné
píjmy a peníze z rzných trest vzešlé; peníze uloženy butež
v truhlici u stelmistra.

6. Jiná stelba než do vínku na teri nebudiž pstována;

za každou stelbu platí se nejmén 1 zl. 12 kr., není však za-
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kázáno, aby stelec dle své libosti a ke své cti více vystílel.

Za stelbu do rytíe platí se 18 kr.

7. Vzdálenost k pohyblivé teri obnášej 160 krok, ku stojící

100 krok nebo lokt.

8. Vyteny jsou podmínky, za kterých bude piknuta cena

nejlepšímu stelci, jenž pak stelmistrem se stane; ti dva, kteí

po nm nejvtší poet ran mli, jmenováni budtež jeho „ženichy".

9. Postavil-li se stelec ped ter, aby stílel, nesmí bez

rány odstoupili, sice zaplatí 3 kr. pokuty.

10. Kdyby nkomu rána tikrát selhala, budiž mu to poí-

táno jako jedna chyba; kdyby stelec jednu z chyb zapírati chtl

a od stelc v tom usvden byl, zaplatí poloviní poplatek

do truhlice.

11. Zakázáno jest mluviti se stelcem, který se k rán
do tere chystá.

12. Kdo by se postavil ku stelb s puškou nenabitou, teprv

na svém stanovišti chtje nabíjeti a prach nasypávati, dá 3 kr.

pokuty.

13. Každý stelec je povinen, když ze stanovišt odchází,

ránu svou zapisovateli oznámiti.

14. Každé stílení oznamuje se den ped stelbou, každý

stelec povinen jest o 3 hod. odpoledne k stelb se dostaviti,

jinak ku stelb pipuštn nebude; kdo by pijití nemohl, pošle

svou pušku a 3 kr.

15. Není dovoleno, aby stelec pušku, kterou stíleti poal,

mezi stelbou za jinou pušku vymoval.

16. Kdyby se na nkoho proneslo, že pi stelb užíval

nedovolených praktik, jako piložené pušky k ramenu, opírání

o páži, tomu rána se poítati nebude.

17. Kdyby stelci rána bezdn z pušky vyšla, a trefd

nebo chybil, jest neplatnou.

18. Žádný stelec nesmí s poboní zbraní ku stelb nastoupiti.

19. Nikdo nesmí na ukazovatele ran volatí, ani k teri

pistoupiti; to uiní ten, jehož stelmisti k tomu splnomocní.

20. Kdyby stelec pochyboval, že ukazovatel ran správn
udává, mže se o své rán pesvditi, pošle-li k teri 2 stelce,

jimž každému 3 kr. zaplatiti musí. Kdyby se ukázalo, že ukazo-

vatel se zmýlil, musí stelci peníze nahraditi.
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21. Byl-li stelec trestán, nesmí díve stíleti, dokud by
pokuty nezaplatil.

22. Ukazovatel musí písahou potvrditi, že rány poctivé

udávati bude, anižby kterému stelci nadržoval.

23. Všecky píjmy a vydání butež peliv zapisovány.

24. Kdyby se nco pihodilo, na v tchto artykulích pa-

matováno nebylo, mají stelmisti a nkolik pán stelc o tom
pípadu spravedliv rozhodnouti.

25. Každému, kdo do steleckého spolku vstoupiti chce,

bute artykuly tyto zeteln peteny
;
on pak a slíbí, že všecky

artykule písn zachovávati a dle nich se íditi chce.

26. Nikdo nemá práva, o své újm na tchto artykulích

neho mniti.

27. Ponvadž stelnice jest místo privilegované, zdržuj se

každý na míst tom všech výstedností."

Ve Strážnici, 16. ervna 1723.

L - S- Max Filip hr. Magnis.

Osoby šlechtické,

které se pipomínají ve Strážnici, pokud panství
drželi páni z Žerotína.

Za pánv z Žerotína vtšina úedník vrchnostenských

bývala stavu šlechtického; mnozí piinním svých pán za

šlechtice povýšeni byli. Vystoupivše ze služeb usazovali se trvale

v mst; také jejich píbuzenstvo zhusta sem se nasthovalo.

R. 1499 Jiík Koryták, mštnín strážnický, pohání pana

Jana z Kunovic a na Bystici z 35 zl., že mu toho poruenství

ped pány Jich Mti položití nechce, ve kterémž mu nebožtík

p. Václav, v ty asy pán jeho, 25 zl. a kožich liší poruiti ráil. 1

)

Poruníkem uinil Jana udu, mšana ve Strážnici.

R. 1500 Václ. Gertingar z Gertinku pohnal Jiíka France
z Háje zátkyní a zatýká jej u p. p. Jana a Viktorína, bratí

z Žerotína a Fulneka, v msteku jich Strážnici z 1100 zl., že

jest pijal k sob 1100 zl. nebožtíka Francových, otce svého z Háje,

x

) Jií Koryták býval ve službách p. Václava z Vojslavic na Znorovách.
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ku kterýmž on právo a spravedlnost má po nebož. Kašparovi

z Háje, strýci jeho Jiíkovu, a tch mu vydati nechce; r. 1506

pohnal Vilém z Víková téhož Jiíka France z Háje z 50 kop

a 10 kop zátkyní a zatyká jej v mst Strážnici u uroz. p. Jana

z Žerotína a z Fulneka, „že mi nechce plniti, ani otci mému
dluhu spravedlivého sirotiho 50 kop, které jemu nebožtík strýc

mj Filip z Víková pjil. R. 1508 Mikuláš z Háje pohnal Jiíka

z Háje zátkyní a zatykuje jej na grunt p. Jana Žerotínského

v msteku Strážnici ze 100 zl., že za ruil za tu sumu
Martišovi, hejtmanu skalickému, a tu sumu zaplatil a on mu to

vrátiti nechce. R. 1510 Jan z Humeništ pohnal téhož z 25 zl.

zátkyní a zatýká jej pod p. Rartolom. z Žerotína na jeho zboží

v Strážnici, že mu jest za jeho vrné služby dlužen zstal, ježto

jest jemu sloužil 8 let a za každý rok mu ml dávati 6 zl., a to

mu zstal dlužen 25 zl. a mu je zaplatiti nedbá. 1

)
Po smrti Jiíka

z Háje pohnal jeho synovec Franc z Háje a na Cimburku r. 1515

Bartolomje z Žerotína, že drží svrchky po nm zstalé a je

vydati nechce jemu, který k nim lepší právo má.

R. 1513 Mikuláš z Háje pohnal p. Bartolomje z Žerotína

a na Strážnici, že mu Jana Mlynáe vydati nechce, který mu
ze služby ušel, potu nevydav a pijav ic sob oblek, sladové

peníze a mýtné. Téhož roku pohnal také Jana z Žerotína a na

Strážnici, že mu nechce vydati list pergaménový, který svdí
na Štefana biskupa nitranského po nebož. Jiíkovi z Háje, jeho

strýci, na které peníze (600 zl.) on právo má.

R. 1516 týž Mikuláš Franc z Háje pohnal Hemana z Voj-

slavic a na Veselí ze 2 kop gr., že mu jest obstavil víno pod

horou u Strážnice, neoznámiv mu, by jemu co povinen byl, ani

jej právem hledl, pod kterýmž sedí, a toho asu napravit! nedbá.

(Páni nalezli : Ponvadž Heman provodí, že jest se Franc pod-

volil ped panem horným v Strážnici, kdožby jej o dluh vinil,

práv býti, povinen jest tomu dosti uiniti.)

Týž Mikuláš z Háje pohnal Jiíka Tetoura z Tetova, že mu
pobral stará vína u p. Bartolomje z Žerotína a zbroj, což obé

patilo Jiíkovi Francovi z Háje, jeho strejci.

R. 1518 Franc z Háje pohnal p. Bartolomje z Žerotína

a na Strážnici ze 100 zl. uh. dobr. erv., že má pi sob pee

b Jan z Humeništ sloužil tehdy u Hemana z Vojslavic.
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nebožtíka Jiíka z Háje, strýce jeho, a té mu navrátiti nechce.

Stejn pohnal Jana Rozumberka z Mírovic, úedníka na Strážnici,

ze 100 zl. a zatýká jej na zámku, aby mu dal svdectví, pi kom
zstala pee Jiíka z Háje po jeho smrti.

R. 1510 Pavel Felix z Vratislav pohnal Zikmunda
Stránského z Slavkova ze 300 kop zátkyní a zatýká jej na

panství p. Jana z Žerotína na pedmstí 1

) v Strážnici, že mu ml
pinésti své právo na 5 lán v Suché Loži a v Bánov. Téhož
roku pohnali purkmistr a rada msta Kromíže Jana Rozum-
berka z Míro vic zátkyní a zatýkají jej u p. Bartolomje
z Žerotína na Strážnici, na díle jeho.

R. 1518 Petr z Žerotína a na Šumberce pohnal zátkyní

Mikuláše Bojakovského z Bitkova ze 700 zl. a zatýká jej

u p. Jana z Žerotína a na Strážnici, bratra svého, ped mstem
Strážnicí na stran jeho a také Jana Bojakovského a zatýká

jej na Strážnici.

Téhož roku Vojtek, blaná z Holešova, pohnal Mikuláše
Sáši ho z 8 zl. zátkyní a zatýká jej u Bartolomje z Žerotína

za panství jeho v mst Strážnici, že mu prodal kožich pod-

bíškový liší a ten dluh dávno mu zaplatiti ml a nezaplatil podnes.

R. 1519 Fabián z Brebelstorffu pohnal p. Jana z Žerotína,

že Hanuše Magnusa, který u nho služebníkem byl, ped
p. hejtmana a pány postaviti nechce. Jana Hanuše Magnusa, a
mu bylo rozkázáno, nepostavil, z ehož ml nemilé soudní tahanice.

R. 1522 Burjan Svtlovský z Vlnova pohnal Mikuláše
z Bitkova zátkyní a zatýká jej u p. Jana z Žerotína v Ped-
mstí jeho u Strážnice, že mu nechce ped p. hejtmanem dáti

svdomí listovního, co mu o tom vdomo, když jest byl úed-
níkem na Fulnece u p. Viktorina, pravil-li jest Mikuláš z Víková,

jsa též úedníkem na Fulnece; pijeda na Fulnek, že na tré

vyskoili a že mu peníze pobrali atd. Téhož Mikuláše z Bitkova

pohnal r. 1520 Artleb z Božko vic zátkyní v msteku Strážnici,

že jistých listv mu ped panem hejtmanem položití nechce.

*) Pedmstí ve Strážnici nepatilo tu dobu Janovi, nýbrž Bartolomji

z Žerotína; protož Pavel Felix phon prohrál, ale roku píštího chybu svou

napravil, zatýkaje ho pod p. Bartolomjem z Žerotina na panství jeho na Ped-

mstí Strážnickém.
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R. 1531 Jan z Bitkova a v Strážnici pohání Pemka
z Víková a na Prusenovicích, komorníka práva menšího zem-

ského v Olomouci, ze 100 zl. dob. uh. ve zlat a tu jemu vinu

dává, že jest nebož. Mikulášovi z Bitkova, bratru jeho vlastnímu,

zstal 100 zl. uh. dlužen, ku kteréžto sum po témž Mikulášovi,

bratru svém, právo má a on Pemek tch 100 zl. v jeho moc

položití a dáti nechce. Poruníka uinil p. Jana Chorynského

z Ledské. Také ho pohnal, že mu nechce ped pány ukázati

kvitanci na 150 zl. uh., kterou má od jeho bratra Mikuláše.

Též pohnal p. Jana st. z Žerotína 1

)
a na Strážnici, že nechce

dosvditi, že nebožtík Mikuláš z Bitkova byl jeho vlastním

bratrem; z toho také pohnal Petra z Zun zátkyní a zatýká

jej pod p. Janem st. z Žerotína v msteku jeho Strážnici. Tentýž

Petr Žunsky ze Zun pipomíná se r. 1536. Krom toho ve pro-

spch svého procesu pohnal panské úedníky ve Strážnici

Albrechta Gabaltu z Germejzle a Mikuláše Blov-
skéh o z Blovic.

Proti tomu Pemek z Víková a na Prusinovicích dovolával

se svdectví Jana st. z Žerotina a na Strážnici, co jest jemu

o tom povdomo, kterak Mikuláš a Jan bratí z Bitkova hotovými

penzi i, což mli na listech, jsou se rozdlili, a co jest tomu

let, jak jest se ten rozdíl mezi nimi stal, a co jest každý z nich

od toho asu dílu svého bez naíkání a pekážky druhého užíval.

Také pohnal na svdectví Petra z Zun, Albrechta Gabaltu

z Germajsle a Michala Blovského z Blovic, aby dotvrdili, že

brati z Bitkova o peníze správné se rozdlili. 2
)

Soud se vlekl ješl r. 1535, nebo Pemek z Víková a na

Prusenovicích toho roku pohnal Jana z Žerotina z 10 kop, že

Johanesa písae, bratra knze Petrova z msta Strážnice, pod-

daného svého, ped p. hejtmanem a ped pány J. Mti ku poteb
jeho postaviti nechce.

R. 1554 Jan z Žerotína daroval Zikmundovi Konáovi z Ho-

dištkova 1 tvrt vinohradu v Dolní hoe, který býval nebož. Ža-

jhoura a leží mezi vinohradem Šamánkovým a Matouše Krsaného

0 Jan st. z Žerotina nedokal se konce toho procesu; zemel téhož léta.

Jan z Bitkova žil ješt r. 1535 ve Strážnici.

-i

) Pemek tvrdil, že Mikuláši z Bitkova správn úroky platil a též dlužnou

sumu odvedl, dovolávaje se svdectví Hynka Bilíka z Kornic, pána Veselského.
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bez povinností všech, které se z vinohrad panství dávají. Po-
nvadž ale z té tvrti polovice desátku se dávala do Beclavy,

tedy povolil, aby v téže hoe z jiného achtelu desátek do Beclavy
odvádn byl.

R. 1571 pohnal Šastný Koná z Hodištkova 1

)
Ji-

íka Žunského ze Ž un zátkyní a zatýká jej pod p. Janem ml.

z Žerotina a na Strážnici v byt jeho ve Strážnici, že mu jest

sumu pes 230 zl. nezaplatil, kterou mu ml položití na den

Poetí Panny Marie r. 1570. Jiík totiž od nho koupil podsedek

na Pedmstí Strážnickém, jenž slov na Újezd, pak vinohrad

v hoe Štamfátské a pl vinohradu v Dolní hoe, které mu prodal

na den Poetí Panny Marie r. 1569, což potvrdili a zpeetili

v dom Tobiáše z Hory Obanské: Jan Purkrábek, Jan

Trojanský z Lesnice, Lorenz Mazanec, Jií Hleový, Tomáš Režný,

mšané strážnití. Také pohnal p. Jana z Žerotina, že mu ty

mšany ku svdectví vydati nechce. (Páni o tom phonu roz-

hodli, že se jedná o dluh na dm šosovní a na vinohrad a toho

páni nesoudí.)

R. 1573 Šastný Koná z Hodištkova pohání Ondeje
Ghlašovského z Chlašova zátkyní a zatýká jej pod p. Janem ml.

z Žerotina na zámku Strážnici z 63 zl., a vinu mu dává, že nechce

vydati svdectví, že r. 1570 mu Jiík Žunský z Žun jako

z ostatního vína z jeho 2 svobodných vinohrad desátek vzal

s Janem Broncem z Chrastovic za pítomnosti Jiíka Kalného,

toho asu horného. Zárove pohnal Jana Bronce z Chrastovic,

aby dosvdil, že pi odebírání vín Žunského žádal, aby z jeha

vín desátku nebral. R. 1575 pohání Jan Oechovský Václava
Duhovce z Ptadimína a zatýká jej na statcích Jana z Žerotina

v mst Strážnici.

R. 1589 Pavel Hostivaský z Kostelce na dom
v Strážnici pohání p. Rudolfa, purkrabího z Donína, z dlahu

175 kop gr.

Svobodný dvr na Pedmstí ve Strážnici držel ku konci

XVI. stol. Kryštof z Lichtenštejna, syn Kryštofa IV. z Lich-

tenštejna a Anny Gorské; ješt r. 1610 ml zde vinohrad

ve Štamfátech.

*) Ša-tný Koná z Hodištkova zemel r. 1575 a pochován jest v Lip-

nickém kostele (u Mysliboic), kde má dosud kamenný náhrobek.
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R. 1605 Dubna Vžníkova z Vžník a na dom v mst
Strážnici pohání p. Jeticha z Kunovic na Ostrov, že mu r. 1604

pi asu sv. Václava na jeho žádost pjila 800 zl. a on jí slíbil

vystaviti list s rukojmími, a to neuinil.

R. 1607 Petr Vojska z Rogdunovic na Veselí a Koliín
pohnal Jana Skikovského^zPozdtína zátkyní a zatýká

jej v mst Strážnici na dom jeho, kde svj byt má (pod

správou sirotích poruník) z 50 kop gr., že mu r. 1607 4. srpna

po gruntech Veselských jezdil a myslivost provozoval, což jest

zízením zemským zapovdíno, a to mu napraviti nechce, dále

že jezdil a myslivost provozoval dne 6. íjna na polích „Radošov“.

R. 1610 svdí vladyka Hendrich Plane z Firadu na dvoe
na Pedmstí Strážnickém, že Jan Frydrych z Žerotina osvobodil
3
/4

vinohradu v hoe Štamfátech a l

/2 achtele v hoe Podkovné

uroz. vladykovi p. Petru Vojskoví z Bogdunovic od desátku

zemního a všelijakých poplatkv.

Znamenití mužové,

kteí ve Strážnici se narodili, neb zde psobili.

Martin ze Strážnice napsal slovník eskolatinský v 886

verších, jmenovaný „ Bohem arius“. Na titulním list jest obraz

Panny Marie. Slovník zaíná se veršem: „Bóh Deus est, boztwye

deitas stwoitelque creator." Ku konci knihy jest poznámka: „Explicit

Bohemarius per manus Martini de Stražnicz sub anno Domini

M°GGG° nono“ (1309).

Jan ze Strážnice te se již r. 1397 mezi kanovníky olo-

muckými; r. 1402 byl biskupským oficiálem a jest r. 1405 pode-

psán na listin kláštera Oslavanského, která jedná o patronát

kostela sv.-Jakubského v Brn (God. XIII., 325). U biskupa

]

) Tento Jan Skikovský až do r. 1597 žil jako mšan ve Strážnici

a jmenoval se Skíko. Toho roku Jetich z Žerotina a na Strážnici na žádost

poctivých pán stavu rytíského a panského jej, jeho manželku a jeho dti

z poddanství propustil. Na to vydal mštnín Skíko revers, ve kterém praví,

že ho p. Jetich propustil, aby se u J. M. císaské hlásil o rytíství a slibuje,

že vždy vrn a ochotn k službám p. Žerotínským a majitelm Strážnice se

chovati bude. Kdyby se proti tomu slibu tak nechoval, má býti opt poddaným
mšanem ve Strážnici.
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Lacka z Krava byl oficiálem a vikáem („in spiritualibus“) a od

r. 1403 dkanem kapituly Olomucké. R. 1413 provedl s kapi-

tulou záležitost vedení vodovodu z eky Bystice po pastvisku

Bystrovanském. Když po smrti biskupa Václava Králíka (f 1416)

král Václav svého milostníka Alše, vyšehradského kanovníka,

olomuckým biskupem byl uinil a arcibiskupem pražským po-

tvrditi dal, tu Jan ze Strážnice a vtšina kanovník, hájíce svo-

bodnou volbu, biskupem zvolili Jana Železného, dosud biskupa

litomyšlského, kteréhož dkan Jan ze Strážnice slavn korunoval. 1

)

Ve Strážnici psobil jako knz a snad i rodem odtud2
)
byl

povstný Bedich ze Strážnice. Pilnuv ke hnutí husitskému,

založil v únoru 1421 stálý tábor selského lidu na ostrov eky
Moravy u Nedakunic, odkud válil s okolní šlechtou a uinil

zhoubný vpád na Velehrad. Byv odtud vypuzen, odebral se do

Cech, kde se pipojil k Orebitm, pak k Táborm. R. 1430 dobyli

Táboí msta Nmí ve Slezsku a vložili tam posádku, jejížto

vdcem byl Bedich. R. 1431 pijel s nkterými pány s nádherným

komonstvem do Krakova, kde dne 19. bezna poalo na hrad
Krakovském za pítomnosti krále, celého dvora a mnohých
duchovních a svtských osob veejné náboženské hádání, které

však valného úinku nemlo; téhož r. pijel s poselstvím eským
do Jihlavy, aby jako hlava Táborv jednal s císaem Zikmundem.

Na jae r. 1433 vtrhl s Pardusem do Slezska, které zpustošili;

odtud vypravili se do Uher do Spišské stolice, odkud s koistí

koncem kvtna se vrátili. Píštího roku opt se zdržoval ve Slezsku

jako velitel posádky v Nmí. Když odtud na plen táhl, byl

u hradu Falkenštejna zrádn pepaden, pak v tuhé vazb do

konce roku držen, až úmluvou Alše z Ryzmburka z vazby byl

vybaven. R. 1435 uzavel jménem mst Tábora, Kolína a jiných

s Oldichem z Rožmberka a s mstem Budjovicemi mír a ku konci

kvtna téhož roku podával se jakožto hejtman zbytk Táborských

ke smlouv pímo s císaem, který mu r. 1436 ve 3000 kopách

zapsal msto Kolín, ku kterému statku pipojil r. 1437 osady

Sány, Radovesnice a Libodice. R. 1438 byl od snmu Chrudim-

ú V peeti, která jest pivšena na jeho listin pro Kartouský klášter

Dolanský, má obraz Zvstování Panny Marie.

2
) Nasvduje tomu okolnost, že i jeho bratr Šimon psal se „ze Strážniek

Dle Ottova slovníku pocházeli prý z rodu vladyckého.
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ského poslán do Polska, aby podali mladému knížeti Kazimírovi,

bratru polského krále Vladislava, eskou korunu; pak vpadl

s Poláky do Cech. R. 1441 podepsal zemský mír. Pro panství

kolínské ml Bedich mezi pány a zemany mnoho závistníkv.

Když na synod v Kutné Hoe r. 1443 zatraceno bylo uení

táborské, nepátelé jeho smle proti nmu vystupovali a bylo

mu mnoho píkoí od nich snášeti. 1

)
Marn vyhledával nápravy

tch kivd u Jiího z Podbrad a ml proto r. 1448—1450 velkou

rozepi s jednotou pán Jiíkovou. Není divu, že se r. 1448 spojil

s Oldichem z Hradce proti Jiímu a roku následujícího že vstoupil

v jednotu Strakonickou. Lidé jeho vedeni bratrem Šimonem po-

razili u Kolína téhož roku straníka Jiího, hejtmana Pardusa,

jenž se vracel od Kostelce nad Sázavou. R. 1453 poddal se králi

Ladislavovi, který mu zápisnou sumu na Kolín o 3000 kop zvýšil,

ale právo výplaty udlil Jiímu z Podbrad. Po r. 1454 odal
Jií Bedichovi ze Strážnice Kolín, ale dal mu k doživotní držb
hrad Potštýn, na kterém Bedich dne 22. íjna 1459 zemel.

Dle Pšiny byl dvakráte ženat; s druhou manželkou, která prý

byla Polka, ml nkolik dtí; avšak rod jeho brzy po mei vy-

hynul. V Ottov slovníku tvrdí se, že Bedich nezanechal muž-

ského potomka, nýbrž že vladykové ze Strážnice pocházeli od jeho

bratra Šimona. 2
)

Ve Strážnici žil a psobil jako rektor a písa mstský
Pavel Kyrmezer (viz „Školství"). Byl rodem uherský Slovák

ze Šávnice a znám jest jako spisovatel náboženský; psal:

a) Komedia eská o bohatci a Lazarovi kratice sebraná z evang.

sv. Lukáše v XVI. kap. skrze Pavla Kyrmezerského z Štiabnice,

písae radního a obyvatele msta Strážnice. A nyní v nov vy-

tištná 1. MDLXVÍ. b) Komedie nová o vdov, kterúž pán bh
pedivným zpsobem skrze Eliáše proroka od vitele jejího

osvobodil. — V Litomyšli 1573 a c) Tobiáš, hra v 5 aktech,

v Holomuci 1581.

b Nejvíce si stžoval na dva, na Kue a Pecha, že nepejíce mu statku,

o nj ho pipravili chtjí.
2
) R. 1493 pipomíná se Kateina ze Strážnice se synem Bedichem, že

prodali hrad Kostomlaty Vilémovi z Pernštejna, r. 1500 dje se zmínka o nebož.

Janovi ze Strážnice. R. 1504 vdala se Magdalena ze Strážnice za Jana z Blevic

e. Šlechtu ze Všehrd a r. 1510 žila Anna ze Strážnice, manželka Bohmického
z Bohmic.
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R. 1612 studoval Strážnian Matouš Hulínský v Her-

born, jenž vydal t. r.
:

„Disputatio theologica De summo ho-

minis bono" (Bohoslovecký rozhovor o nejvtším dobru lovka)
a vnoval práci svému pánu, Janu Bedichovi z Žerotína. Ko-

menský pipojil k ní báse: „Elegidion ad doctissimum virm
dominm MathaeumTitum. sympatriotam etamicum integerrimum."

Na poátku století XVII. žil ve Strážnici znamenitý zvona
Matyáš Obrovský. R. 1614 pelil velký zvon do Prostjova

33

V

-2
c ^u tžký, jenž pi prvním lití na uších se nebyl podail,

a jiní zvonai i olomutí o zdárném pelití pochybovali. Podobn
slil i menší zvon do tohož msta ze zvonoviny, která po pelití

prvního zvonu byla pozstala; vážil skoro 11 ct.

Ze Strážnice pocházel Mikuláš Drahík (Drabicius), muž
povstný svým proroctvím a svou bídnou smrtí. Narodil se r. 1586

z rodi mšanských 1

)
vyznání bratrského. Vnoval se stavu

knžskému a byl zárove s Komenským ordinován r. 1616. Jako

kazatel v Drahotuších byl r. 1628 z Moravy vyobcován a šel do

Uher do vyhnanství. Usadiv se v Lednici, obchodoval se suknem.

Ve svých smutných chvílích míval vidní, která jeho kmotr

Komenský vydal v díle „Lux in tenebris" a pozdji v širším

díle „Lux e tenebris". Proroctvim svým, které se ovšem ne-

vyplnilo, popudil proti sob celý dm Habsburský. Roku 1671

byl jakožto 851etý staec chycen, do Prešpurka dovleen,

zde vznn a k smrti odsouzen. Ped smrtí domlouvali prý mu
pítomní jesuité, aby, co psal, odvolal a pokání uiniv, do luna

církve se navrátil, naež Drabík jim odvtil: „Ve vážné hodin
nastávající mi smrti nepobuujte svaté rozjímání duše mé!" Dne

16. ervna r. 1671 byl odpraven. Naped uali mu ruku, pak

hlavu. Tlo jeho i se šaty a prorockými knihami bylo spáleno

pod šibenicí a popel hozen do Dunaje. Soudci jeho byli Rottal

a Heister,

R. 1646 narodil se ve Strážnici Karel Blin nazván Pí-
hoda, piarista, pak knz svtský, jenž zemel jakožto viká pi
olom. dom r. 1693. Psal: „Synchronisticon Liechtensteino, epis-

copo Olomucensi, designatum"; také upravil: „Missale dioeceseos

Olomucensis".

9 Otec jeho byl radním, pozdji mšanostou ve Strážnici.
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Obr. 44. Dr. Antonín Horný.
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Zde se též narodil piarista P. Bernard Bartelsmann
(Partlicius) r. 1647. Pobyv na rzných místech v ád pia-

ristv jako professor stal se v 60. roce svého vku provinciálem

a meškal delší dobu v záležitostech ádu v ím. Vrátiv se do

vlasti jako assistent generálv, žil ve stáí v Lipníku, kdež r. 1716

zemel. Psal v ím: „Annales Scholarum Piarum“ v 6 svazcích,

které zstaly v rukopise.

R. 1663 narodil se ve Strážnici P. Norbert Rupius
(Skalník), který zemel jako premonstrát r. 1702 v Žatci. Psal:

„lovk poslaný od Boha“ r. 1691. (Dle Ceroniho.)

Strážnice jest rodištm znamenitého moravského historika

P. Františka Moravce. Narodil se zde r. 1734, vstoupil do

ádu piaristského a byl vynikajícím profesorem a doktorem boho-

sloví. Sepsal djiny Moravy (Moraviae Historia) ve 3 svazcích.

Zemel stár jsa 80 let dne 22. listopadu r. 1814 v Lipníku.

P. Adolf Pila, který jest jmenován na titulním list jeho spolu-

pracovníkem, opravoval mu jen text po stránce mluvnické. Mo-
ravec vydal také spis o rytíském rod Galotti.

Ve Strážnici narodil se r. 1824 Antonín Horný (obr. 44.).

jenž se vnoval stavu duchovnímu. R. 1847 vysvcen byl na

knžství, r. 1850 povýšen za doktora bohosloví a hned na to

jmenován profesorem církevního djepisu na fakult Olomucké,

kde zdárn úinkoval až do r. 1857, byv povolán za profesora

na universitu Vídeskou. R. 1867 stal se kanovníkem u sv. Št-
pána a r. 1875 prelátem infulovaným a scholastikem. R. 1891

byl vyznamenán titulem domácího preláta papežského. Od r. 1865

byl dr. A. Horný pedsedou jednoty sv. Metodje, která se do-

máhala eských bohoslužeb ve Vídni. R. 1886 vnoval prelát

Horný svj rodný dm a znaný kapitál ádu Milosrdných sester

sv. Vincence, aby zde zaídily dtskou opatrovnu a školu indu-

striální pro dívky s vyuovací eí eskou. Zemel ve Vídni

r. 1908 dne 12. íjna, byv rann pi oltái mrtvicí.

Na Strážnickém gymnasiu piaristském vzdlalo se mnoho
rodák strážnických, akoliv rolníci v mst usazení tomuto ústavu

po celou dobu jeho trvání jaksi okázale se vyhýbali; také hlavní

školu málokterý synek rolnický navštvoval. Nejvíce Strážnian

obrácelo se pak studiu lékaství a navštvovali býv. Josefínský

ústav (Josefinum) ve Vídni (Doktoi: Polnický, Majerové, Vysko-
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ilové a j.) ;
také mnoho lékárník vyšlo ze Strážnice (Lichnovský,

Haiger, Vavík, Olenský, 5 bratí Trnkóczych a j.). Knži-Stráž-

niané byli mezi jinými mimo shora uvedené: Stanislavové (2),

Horných (nkolik), Gigánek, Vyskoilové, Timmel, Paravicini,

Muka, Mayer, Rys, Zdražil a mnoho jiných, zejména z ádu
piaristského.

Obr. 45. Jan Soltán, purkmistr strážnický.

Mezi právníky vynikali: president krajského soudu v Hra-
dišti Halaka a dvorní rada Martin Mlíka. Z profesor budiž

jmenován mineralog a vlastenecký historik dr. Frant. Dvorský.

Z mšanost nejdéle (pes 30 let) psobil v první polovici

min. století Jan Soltán. (Obr. 45.) Nynjším mšanostou jest

Frant. Cikánek.

10
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Djiny msta Strážnice.

Strážnice majetkem zempán (až asi do r. 1276)

a pán z Krava (od r. 1276—1466).

Strážnice jest starobylou osadou; není pochybnosti, že na

zdejším velmi výhodném míst za starodávna již osada stávala,

emuž nasvdují hojné prehistorické nálezy v nejbližším okolí

uinné. Kdy pvodní osada založena byla, jaké jméno mla,

než byla na msto povýšena a opevnna, to sé nijak urití nedá.

Stará povst penáší sice založení msta do roku 819, avšak bez

jakéhokoliv dvodu, nebo z tch let o žádném mst na Morav
zpráva historická se nezachovala.

Trochu svtla v djinách zem naší zabesklo se, když knžic

eský Betislav r. 1029 Moravu z rukou Polák vyrval a trvale

s echami spojil. Morava tehdy již v tch úzkých hranicích proti

Rakousm a Uhrám byla jako dnes. Kníže Betislav shlédna

moravskou zemi proti obma bojovným sousedm otevenou,

prohlásil pásmo okolo hranic za majetek knížecí a on, jakož

i jeho nástupcové snažili se tu zemi proti Rakousm skalními

hrady (Vranovem, Bítovem, Znojmem a j.) a rovinné kraje proti

Uhrm vodními hrady (Beclavou, Podivínem, Hodonínem, Veselím,

Ostrohem, Strážnicí ochrániti.

První písemnou zprávu o Strážnici nalézáme v zakládací

listin kláštera Opatovického v Cechách 1

)
z r. 1086, ve které mezi

jinými bohatými statky na Morav dostal klášter výnos devátého

týdenního a výroního trhu ve Strážnici (nonum fórum et nona

septimana in Strazince). Byla již tehdy Strážnice tržním místem

a jmenována mezi pedními msty moravskými : Brnem, Olomoucem

a Perovem ! Dležitost Strážnice jakožto pohraniního msta
dokazuje jméno silnice, která odtud vede do Uher, za stara zvané

„via exploratorum“ (cesta vyzvda), jakož okolnost, že proti

Strážnici Uhi silnou pevnost Skalici 2

)
postavili, která již v století 11.

stála a ve stol. 12. i s okolím strašn zpustošena byla (bezpo-

9 Opatovice, nyní farní ves nedaleko Pardubic, poblíž eky Labe. Král

Vratislav založil zde památný klášter benediktinský, po nmž není ani stopy,

nebo byl r. 1421 od husit vypálen a sboen.
2
) R. 1217 daroval uherský král Ondej zpustlou krajinu Skalickou

(terram nudám et desertam), kterou již díve daroval otci jejich Theodorovi,

znova synm jeho Sebusovi a Alexandrovi (God. d. II. ís. 83).
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chyby eskomoravským vojskem, které vedl král Vladislav na

pomoc Štpánovi III.). — Celé území jihovýchodní Moravy, ležící

okolo hranic uherských od Bánova až po Stážnici, tvoilo v 11.

a 12. století zvláštní krajinu, zvanou „Lucko" (provincia Lucensis),

snad „Hlucko" (dle staré osady Hluku), které mlo své správce

(gubernatores). 1

)

Dle knížecích údl patila Strážnice k údlu Olomuckému,

pozdji k údlu Beclavskému, jenž od onoho ku sklonku XII. stol.

odštpen byl. Otakar I. mezi jinými statky manželce Konstancii

vnem daroval také provincii Beclavskou, kterou na její žádost

papež eho IX. vzal se všemi jejími statky ve svou zvláštní

ochranu. Ješt za života Konstancie obdržel župu (provincii)

Betislavskou její vnuk Oldich, syn knížete korutanského, který

r. 1237 svému údlu tatáž práva udlil, jako vévoda Konrát

a král Pemysl Otakar I. údlu Brnnskému. Když pozdji úady
z Beclavy pesídleny byly do Vracova, byla bezpochyby také

Strážnice tam právem odkázána, což se stalo ku konci XIII. stol.

Podivno jest, že od r. 1086 až po rok 1302, tedy déle

200 let, žádné písemné památky o Strážnici se nezachovalo,

kdežto sousední msto Hodonín a Bzenec astji se pipomínají,

akoliv pozdji založena byla. Snad za tu dlouhou dobu, vyjímaje

všeobecné nepátelské vpády z Rakous a Uher, nic zvláštního

se nepihodilo, co by záznamu hodno bývalo. Toliko zachovala

se zpráva, že v mst založeno bylo komturství johanit, které

brzy zašlo, 2

) a jiná dležitá událost, která také písemní památkou

doložena není, že statek Strážnický udlen byl Pemyslem Ota-

karem II. jakožto vno Vokovi z Krava, jenž si vzal za manželku

jeho nejmladší levoboku (neznámého jména) asi r. 1276. (Obr. 46.)

R. 1302 vyskytuje se opt jméno msta Strážnice, a sice

jakožto místo, kde vyhotovil dv listiny Milota z Ddic, jenž se

svým synem arcijáhnem Tobiášem navštívil zde z jara svého

ú Gosmas píše k r. 1099: „Deinde occurrens Pannonico regi Chlomanno
in campo, qui dicitur Luczko.“ Ješt r. 1294 v listin Oldicha z Hradce, jenž

v pípad bezdtné smrti své všech statk ddicem iní krále Václava, jmenován
„Districtus Lunensis u (špatn opsáno místo Lucensis) a v nm osady Hluk et

Topel (Topolná). God. dipl., tom. V., list XI.
2
) Na Moravu uvedl ád rytíský johanit eský král Vladislav r. 1168.

ád nabyl zde rozsáhlých statk. Bohužel, že v krajinách slovanských ád ten
více se staral o germanisaci než o prospch církve.

10*
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bratrance Voka z Krava, aby uinil poádek se svými moravskými

statky, ubíraje se na odpoinek, na rodinný statek Benešov (u Prahy)

v Cechách, který zddil po smrti bratra Tobiáše, biskupa praž-

ského. Listinou tou darovali oba klášteru Velehradskému vesnici

Leskovec (Spachendorf) u Opavy; druhou souasn ve Strážnici

datovanou listinou urili zevrubn hranice darované osady.

1

)

Akoliv Vok z Krava mnohých statk byl majitelem, nikdy

jinak se nepsal, jen „z Krava", protož také neužíval nikdy pí-

domku „ze Strážnice". Také stejnojmenný jeho syn z prvního

synovi) Benešovi, který pak stídav se psával bud z Plumlova

aneb ze Strážnice. Tímto pánem poíná se nepetržit známá ada
majitel msta a statku Strážnice.

Tehdy byla Strážnice asi obmezena nynjším Starým mstem,
ve kterém na míst nad jiné vyvýšeném, to jest, kde byl pozdji

hbitov, stávala tvrz; pod ní rozprostírala se skrovná Židovská

obec se hbitovem židovským, jak dosud ono místo, kterému také

íkají „v Mchu", se nazývá (Židovský kerchov). Jakým zpsobem
pvodní Staré msto opevnno bylo, nedá se již urití. Pravdé

T
)
eský peklad darovací listiny uveejnil spisovatel ve svém díle:

„O starožitném panském rod Benešovic", ást I., str. 98.

2
) Po pánech z Rožmberka pijali páni z Krava linie Plumlovsko-Stráž-

nické kestná jména Jindich a Petr.

Znak pán z Krava.

Obr. 46.

manželství nepsal se ze Strážnice;

vbec nco bližšího z života to-

hoto syna není známo. Oženil se

s dcerou (neznámého již jména)

Jindicha z Rožmberka/3

)
Zemel

brzy, zanechav 3 syny: Jindicha,

jenž obdržel Plumlov, Beneše,

který dostal Strážnici (mimo jiné

statky), tetího syna Ješka, jenž

byl rytíem nmeckého ádu. Po

bezdtné smrti Jindichov r. 1344

zddil Plumlov dle rodinných

úmluv jeho strýc Petr z Rožm-
berka. Avšak brzy daroval vzdá-

lený jemu statek za jistých pod-

mínek svému sestenci (po seste
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se podobá, že již na poátku XIV. stol. stal na míst nynjším

od Starého msta V4
hodiny vzdáleném Strážnický vodní hrad.

Beneš z Krava ze Strážnice (1330— 1375). Beneš pipomíná

se již r. 1330 se svými bratry; žil pak v zátiší na svých statcích,

zejména ve Strážnici a od r. 1347 také na Plumlov. (Obr. 47.)

Od r. 1350 byl pilným návštvovatelem snm olomuckého

a brnnského. Kniha „Losungsbuch“ msta Brna mezi výdaji

z r. 1354 zaznamenala, že pánu z Plumlova, nejvyššímu kancléi

markrabství moravského, dány byly 4 kopy na hrad Špilberku,

když mšané s markrabím rokovali o ekovi z Lipého.

Své žen Alžbt pojistil Beneš na

vsi Urících (u Prostjova) 500 kop vna
k rukoum její pán bratí Zdeka a eka
z Letovic (z Ronova) (D. O. I., 514).

Od r. 1361— 1368 zapleten byl Beneš

s pány Šternberskými a svým strýcem

Janem I. v nemilý spor s klášterem Vi-

zovským.

Pvodn (r. 1361) byli oba páni z Kra-

va zvoleni, aby spor mezi pány Šternber-

skými a klášterem rozhodli; ponvadž roz-

hodnutí nedopadlo ve prospch kláštera a páni Šternberští mli
oporu na Albertovi ze Šternberka, tehdy biskupu litomyšlskému,

dovolili si brati Aleš a Vilém ze Šternberka-Zlína a jejich

pívrženec Friduš ze Štulpachu proti klášteru mnohá bezpráví.

Proež vyknuta nad nimi byla exkomunikace r. 1363 škotským

opatem Klementem ve Vídni. (God. IX., 319.) Teprve r. 1368,

když ob strany slíbily, že se pidrží výroku Alberta, biskupa

litomyšlského, byl spor ukonen. Dožádaným toho svdkem byl

také Beneš ze Strážnice.

Ped r. 1366 ovdovl Beneš; toho roku Zdenk z Ronova
za své zemelé píbuzné založil záduší pi oltái sv. Bartolomje

ve Žáe-kláštee, kterýžto oltá jeho pedkové založili.

Dle Pšiny konalo se za Elišku z Krava, manželku Benešovu,

každoron dne 29. íjna záduší v kostele sv. Víta v Praze.

Po druhé oženil se Beneš u vysokém stáí s Kateinou

neznámého rodu, které pojistil 750 kop vna na Urících (D. O. II.,

Znak Beneše z Krava
a ze Strážnice.
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387 ).
l

)
O rozmnožení svých statk staral se zejména ku konci

svého života.

R. 1365 koupil od Bartoše z Velešova ve vsi Lešanech

4 tvrti a 1 krmu, ve vsi Ohrozimi 3V2
lánu se zahradou a pl

patronátu; r. 1368 koupil od Všebora z Námšt 23 tvrtí a 14

niv ve Smržicích, od Alberta ze Šternberka, biskupa litomyšlského,

tvrz Rohatec a ves Sudomice (D. O. I., 990), od Jaroslava

z Podštátu za 140 kop jeho ddictví v Rozumicích u Tebon
(Thróm) v nynjším pruském Slezsku (God. XV., 119).

R. 1373 získal od Boka z Hradišt statek Otnice a jiné

jeho zboží. (D. B. VI., 151.)

R. 1374 prodal mu Artleb ze Staechovic, poruník sirotk

po Bokovi z Kunštátu a Podbrad, majetek sirotí: pl msta
Prostjova, pl podací, tvrz, pl dvora ped tvrzí a mlýn se všemi

právy za 1100 kop. (D. O. II., 532.)

Darem obdržel Beneš od markrabího Jana za vrné služby

tvrz Velikou a ves Javorníek s podmínkou, aby tvrz byla vždy

pro markrabte otevena. (God. X., 94.) Pi jiných obdarováních

markrabcích býval asto svdkem.

Mezi statky držel Beneš také Velké Hoštice ve Slezsku, lenní

statek kapituly olomucké. Bezpochyby si na nm vtších práv

osoboval, nežli mu píslušelo, a dkana kapitolního Bedicha,

který si do nj stžoval, hrub si nevšímal. Protož vydal mu
olomucký biskup Jan v té píin r. 1372 toto pouení:

Pan Beneš a jeho ddicové na Hošticích musí olomuckého

dkana jako svého lenního pána uznávati, jemu patinou úctu

prokazovati a vždy statek ten pijímati z rukou dkanových

s písahou poddanosti, jak to byl pan Beneš u pítomnosti biskupa

Jana a mnohých hodnostá byl uinil. Mimo to má platiti 10 kop

(polovici na sv. Havla a druhou na sv. Jií). Všechny listiny tomu

odporující budtež neplatné. Strana, která by se proti tomu roz-

sudku provinila, zaplatiž 1000 h. stíbra. (God. XV., 136.)

Po smrti svého strýce Jana stal se Beneš nejvyšším komoím
olomuckým a s touto hodností teme jej astji na listinách;

b Rolleder míní, že to byla Kateina ze Šternberka, manželka syna

Benešova, Petra z Plumlova, ale vložka 387 praví: „Beneš z Krava, nejvyšší

komoí olomucký, své žen Katein 105 kop roního dchodu v 750 kopách

na Uhicích dal.
u Z kterého rodu pocházela, není známo, držela prý Slavkov.
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jakožto pán zámožný s rozsáhlými známostmi a etným píbu-

zenstvem musil svým podpisem za cizí dluh ruiti.

R. 1370 páni Petr, Oldich a Jan z Rožmberka vyznávají,

že p. Beneš z Krava, jejich píbuzný (frater), který za n ruil

Menhartovi z Jindichova Hradce, z toho ruení žádné škody

míti nemá (God. XV., 125); r. 1373 vévoda Jan z Opavy a Ratibora

slibuje, že za rukojemství, které mu poskytl p. Beneš z Krava
a ze Strážnice — „avunculus noster carissimus" 1

)
—

,
pojistí mu

ješt vtší sumu, než za kterou ruí. Dáno na Plumlov 20./7.

(God. XV., 152.)

R. 1368 Beneš Hus z Kansberka (u Súchova) a jeho syni

spolili se s Ghotborem, synem Miloty ze Strání, a Hus zvolil

v pípad smrti své pana Beneše ze Strážnice a jeho syna Václava

za poruníky svých dtí (D. O. I., 1083).

Po smrti Fraka z Kunovic 2
)

stal se Beneš ze Strážnice

poruníkem jeho dtí.

Pi založení kláštera Šternberského Albrechtem ze Štern-

berka, tehdy arcibiskupem dvínským (magdeburským) a primasem

Germanie, byl na zakládací listin jako svdek na prvním míst
dožádán Beneš ze Strážnice, „avunculus noster dilectus“ (God. X.,

111) a potvrdil se synem Václavem listinu Petra ze Šternberka

z r. 1372, kterou tento k založení kláštera dává svolení. (God. X., 156.)

Beneš ze Strážnice zemel v 2. polovici r. 1375, nebo
dne 12. ledna 1376 na snm olomuckém jest nej vyšším komoím
již jeho syn Václav, jehožto jméno nese III. kvatern zemských

desk olomuckýeh. Pochován byl v Prostjov.

Dceru jeho Elišku ml v (2.) manželství 3
)
Jindich z Bítova,

jenž držel Bítov se svými bratry Henzlínem a Jiím
;
vnem dal

jí zapsati pl Štítar a nkolik okolních vesnic. Druhá jeho dcera

Berta zemela r. 1406 svobodná. 4

)

*) Strýc náš nejmilejší.
’

2
) Frank z Kunovic, jinak z Benešova, sudi brnnský, byl ve velké lásce

u markrabího Jana; týž daroval mu po vymení pán z Ungersberka statek

Kunovice r. 1366 a jmenuje jej
:

„provisor Gamerae marchionatus Moraviae,

familiaris et fidelis noster dilectus“.

3
) První jeho manželka jmenovala se Anna; jí vnoval na Gorštýn

1000 kop.

4
) Y kostele augustinián v Prostjov byla pochována, kdež náhrobní

kámen ml nápis: „1406 obiit nobilis Virgo Bertha, Soror dom. Peti et filia

Benessii de Kravar.“
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Hned po jeho smrti pohnal Švehla z Domamyslic Ješka

z Lukova, odj. ze Šternberka, ze 100 h. gr., za které ruil za

pana Beneše ze Strážnice; r. 1376 zmiuje se Oldich z Bozkovic,

že vybavil od Beneše ze Strážnice: Pivin, Evanovice a Lešany.

Václav I. z Krava a ze Strážnice (1368— 1381). Václav

z Krava byl ve vku dosti pokroilém, když otec jeho Beneš

zemel; již r. 1373 zapsal své žen Elišce 150 kop dchodu
na Smržicích, Gechovicích a Krasicích. (D. O. II., 388.)

Ale neddil hrad Plumlov, ten obdržel mladši bratr Petr,

nýbrž uvázal se ve hrad a msto Strážnici, dle které napoád
se psal. Po svém otci pevzal úad nejvyššího komoího olo-

muckého a zastupoval vysoký ten úad až do smrti. Kvatern III.

(1376— 1379) nese jeho jméno; zasedával také na snmích v Brn.

B. 1371 potvrdil Václav s otcem Benešem záv markra-

bího Jana.

R. 1375 pohnal Ješek z Veletín syny po panu Frakovi

a jejich poruníka Václava z Krava, že oni a on na jeho ddiné
zboží Velkou Vrbku se táhnou a násiln ji drží, kteroužto ves

Ješek i se svými bratry od markrabího lénem obdržel.

R. 1376 spolil se s bratrem Petrem z Plumlova na vše

statky (D. B. VI., 224).

Aby se zhostil nepíjemného lenního svazku na Velkých

Hošticích, který ml již jeho otec, daroval r. 1376 místo stálého

platu 10 kop olomuckému dkanu Bedichovi 9 lán ve vsi

Gechovicích u Prostjova, mlýn, krmu a 2 tvrti.

Když r. 1377 rozdleno bylo Opavsko mezi bratry Jana,

Mikuláše, Václava a Pemka, majetek Václava z Krava dostal

se do podíl vévod Jana a Mikuláše. Držel tenkráte Václav na

Opavsku: Kravae s tvrzí, tvrz Plš, Hoštice, Kúty, Rozumice, Vítko-

vice, Vrbku, Korunov, Kylešovice, Tisek a majetek ve Vladenín.

R. 1379 dal Ctibor z Lipová svj majetek v Lipov zapsati

Václavovi ze Strážnice; za to ale prodal Václav s povolením

bratrovým ves Boršice Tasovi z Bozkovic. Toho také roku zaruil

se za vévody opavské Jana otce a syna, že slíbené vno 1000 kop

Ann Opavské, která se vdala za Petra ze Šternberka, vyplatí,

naež oba písemn vyznali, že jejich vrný milý (unfer lieber

(Setreuer) z toho škody míti nemá, což jeho bratr Petr ze Strážnice

a strýc Lacek z Helfenštejna podpisy potvrdili. (God. XI., 144.)
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R. 1380 bral Václav úast na památném snmu mor. pán,
jenž se konal na Špilberku dne 26. ervence, na kterém obmezeno

bylo sthování se poddaných (God. XI., 197).

V lednu r. 1381 s bratrem byl ješt na snmu v Brn, jenž

se konal po svátku sv. Anežky, a oba propustili Petra Jutu ze

spolku, který s ním uinil jejich otec Beneš na ves Držovice.

Brzy potom Václav zemel, nebo již se dále nepipomíná,

a r. 1382 jest nejvyšším komoím olomuckým Vok III. z Krava
a z Jiína. Václav zanechal jediného syna Petra, jenž na rozdíl

od strýce Petra Plumlovského nazván byl Petrem mladším, neb

Petíkem. 1

)

Alžbta, manželka Václavova, byla snad rodu z Lomnice;

mla ve znaku nad pilbicí kídlo a vedle nho 2 ptilisté hvzdy
(rže?) (God. XV., . 447).

Poruníkem nezletilého Petra stal se strýc jeho Petr z Krava-

Plumlova. Týž uzavel s Eliškou, vdovou po Václavovi ze Stráž-

nice, r. 1390 tuto smlouvu: Vno bylo jí poukázáno na vesnicích

Koutech a Rozumicích, avšak správu osad tch ponechal si Petr

sám, jí odvádl po 40 kopách na sv. Václava a sv. Jií. Po smrti

paní Alžbty mlo se jejímu ddicovi, jenž by tím listem se

vykázal, vyplatiti 250 kop do 3 let. Ob vesnice mly potom

padnouti na jejího syna Petra. Listina datována ve Strážnici na

Boží Tlo. Jistcové toho byli : Beneš z Krumlova, Lacek z Krava
na Helfenštejn, Erhard z Kunštátu a Jan z Mezíe. (God. XV., 304.)

Petr II. z Krava a ze Strážnice (1389—1434) byl po

pedasné smrti otcov vychován u svého strýce Petra z Plumlova;

stal se plnoletým ped r. 1391, nebo toho roku na listin za-

kládací kláštera Prostjovského jest hlavním svdkem. A již

ve mladém vku piln navštvoval panské snmy, pece málo

vystupoval na veejnost peuje více o svj statek Strážnický,

kde se skoro napoád zdržoval. S ostatními svými píbuznými

stál pi stran Joštov. Pipomíná se ponejprv r. 1389; jakožto

svdek v rozepi, kterou ml jeho strýc Petr Plumlovský s Ber-

nardem z Gimburka ohledn sthovného. Rozepi tu urovnal

markrabí Jošt po úad s Erhardem z Kunína. (Z diplom, p. Vil.

z Perštejna.) (Obr. 48.)

Ú Pozdji, když jeho strýc Petr Plumlovský syna nejstaršiho také nazval

Petrem, na rozdíl od toho jmenován Petr Strážnický Petrem starším.
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Po celé desítiletí ku konci XIV. století nedoetli jsme se

o Petru li. nieho. Teprve r. 1404 jest o nm zaznamenáno, že

vedl ostrý spor se svým sousedem Markvartem ze Šternberka,

majitelem Veselským, o rybník a se. Markvard zvolil rozhodím
Smila z Ronova; v pípad kdyby se rozsudku nepodrobil, uvolil

se poslati pacholka s 2 koni do hostince ve Strážnici do ležení.

(God. XIII, 314.)

R. 1406 byl Petr ze Strážnice poslem markrabího Jošta

k deskám, když tento svá práva na ddiny Šváby a Pornice

prodal Dtochovi z Lile a právo

patronátní v Poenicích odstoupil

Karlovi z Lile. (D. O. VII,

194 a 195.)

Téhož roku pohnal jej Ješek

ze Šternberka z 80 h. gr, že

mu pobral z Bzeneckých hor víno,

ježto mu oba markrabí dali;

ze stejné píiny pohnán byl jeho

pomocník Bohuš z Otšic, odj.

z Kansperka; Ješek byl soudem
odmrštn. (Ph. I, str. 186.)

Tenkráte uinil strýce Lacka

všech svých statk a dtí poru-
níkem (D. O. VII, 84). Z toho

patrno, že Petr ze Strážnice ženil

se ku konci XIV. století, bylt jeho syn Václav již r. 1421

plnoletým. Družkou života byla mu Magdalena z Pernštejna.

Vlastní innost veejnou poal Petr III. z Krava teprve,

když po smrti Petra I. z Plumlova r. 1411 ustanoven byl nej-

vyšším komoím olomuckým, kterýžto úad zastával do r. 1416

;

se svým strýcem Lackem stál pak v popedí hnutí husitského

na Morav.
R. 1412 povsil pee svou k lantfrýdu a udlil svému mstu

Strážnici a okolním vesnicím: Rohatci, Petrovu, Lideovicm,
Radjovu, Sudomicm odmr, kterouž po vymení rodu Krava-
ského jmenovaným osadám r. 1475 znova potvrdil Pertolt z Lipého.

R. 1414 Petr Gewczer z Mohylna uinil Petra z Krava
poruníkem ve svých phonech; totéž uinila r. 1415 Jeruše,

Obr. 48.

Petr II. z Krava a ze Strážnice.
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abatyše Sv. Kláry v Olomouci, ve své rozepi o dvr v Šírav.

(P. O. II, 467.)

Když r. 1416 starosta zem moravské Lacek z Krava byl

zemel, král Václav dvru, kterou ml v zemelého Lacka, pe-
nesl na Petra, jmenovav jej hejtmanem moravským.

Listina o tom pvodn latinsky sepsaná nachází se v pe-
kladu eském i v knize Tovaovské i v Drnovské; zajímavý její

obsah následujž i zde v pravopise nynjším:

„My Václav z Boží milosti atd. markrabí moravský. Známo
iníme atd. Aby šlechtici, páni, rytíi, panoši, zemané, pebývající

obyvatelé a poddaní markrabství našeho Moravského vrní, milí,

kteréhožkoli stavu, povýšení a povahy byliby, bez naší pítomnosti,

bez užitku potebné opatrnosti nezstali, ale radji v utšeného

pokoje rozkošném veselí šastn odpoívali : My z víry a pravé

dvtipnosti urozeného Petra z Krava a z Strážnice, vrného
našeho milého, dvrnost majíce nepochybnou zvláštního doufání,

jej Petra v úastenství naší pelivosti zvolivše, jemu ne skrze

omyl neb neopatrnost, ale s dobrým rozmyslem a zdravou

knížat a šlechticv a vrných našich radou pedpovdné mar-

krabství naše Moravské s jeho obývajícími obyvateli všemi, tak

duchovními jako svtskými, od bezpráví, útiskv a násilí kterýchžkoli

k ízení, obhajování a spravování, — poruili jsme a jej mark-

rabství našeho Moravského hejtmanem iníme a ustavujeme hlavním

anejvyšším do libosti naší královské velebnosti, dávajíce jemu o všem

plnou svobodu a všelikou moc, každé a všeliké pe a žaloby v ped-
eeném markrabství našem Moravském k sob pijímati, konati,

rozdlovati a konití, a každému tak bohatému jako chudému plnou

a dostatenou spravedlností posluhovati, jakož jeho dvtipnosti

nejlépe, nejužitenji a nejslušnji zdáti se bude psobiti, krom
pí k naší komoe královské píslušejících, kteréžto již eený
Petr se stateným rytíem Oldichem, 1

)
pedeeného markrabství

podkomoím, aneb kdožby v tu dobu podkomoím byl, vrného
našeho milého radou a pomocí jednati, konati a vrn konití

budou míti — pevn a vzácn majíce a míti chtíce, cožkoli

skrze pedeeného Petra a Oldicha, podkomoího aneb pod-

komoí, kteí by ty asy byli v pedpovdném markrabství našem,

jakož se svrchu píše, rozhodnuto a uzaveno by bylo, jako

Ú Oldich z Hlavatec, podkomoí 1412— 1417.
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bychom sami pi tom byli osobou naší. Všelijaké vci, zvlášt

každé postupování zboží a sstupky nebo spolky eené ped již

jmenovaným Petrem, hejtmanem Moravským, uinné, jakoby

ped naší velebností královskou se staly, až do nejprvnjšího

desk markrabství našeho Moravského otevení a do nich zvyklého

vepsání, obdrži a míti budou všelijaké mocnosti pevnost. A protož

pikazujeme všem vbec a každému zvlášt, šlechticm, pánm,
panoším, zemanm, obývajícím obyvatelm a poddaným eeného
markrabství našeho, kteréžkoli povahy byliby, vrným našim

milým, tímto listem pevn a písn, aby oni v každých pech
svých potebách a jednáních k pedeenému Petrovi, jakožto

hejtmanu jich, bez naší pítomnosti útoišt a zení mli k nmu
o své obhajování a obranu hledli, i v jiných vcech, kteréžby

pedeenému markrabství našemu k dobrému stavu, upokojení,

poteb a pokoji zely tolikrát, kolikrát by toho poteba asu
žádala, našim jménem bez všelijakých odpor poslušni byli a tak

dlouho se piinili, dokudby on v eeném markrabství v tom

úadu byl. Aby však pedeený Petr již jmenovaným rnarkrab-

stvím naším vládl a je s jeho zemany a obyvateli, jakož se

svrchu píše, tím pokojnji íditi, spravovati a obtahovati mohl

a moc ml: jemu s dobrým rozmyslem a s naším jistým vdo-
mím osm set hiven Moravských s dvaciti drej linky 1

)
vína na

pomoc k eené jeho správ a ízení uložili jsme a tímto listem

ukládáme milostiv, aby on od eeného Oldicha podkomoího,

aneb kdožby na ten as podkomoím byl, kterýž také inže,

platy, dchody, bern, sumy a lozunky nám po poctivých opatech,

abatyších a jiných klášteích, místech na hoe jmenovaných

vybírati má — ve své moci jménem našim ml polovici na

sv. Jií nejprv píští, a druhou polovici na sv. Havla hned po tom

píštího s dvaceti drejlinky vína na již eená a každá zvlášt

léta, dokudby on v eeném úad hejtmanském byl, vyzdvíhati

a bráti v celosti a úpln bez všelijaké pekážky. Toho listu daní

pod majestátem království našich eského padesátého léta a ím-
ského XLI.“ (to jest 1417).

Král Václav mnohou ml píinu Petra Strážnického voliti

hejtmanem moravským. Byl to muž všeobecn vážený, jenž stál

A

) Drejlink vína tolik jako 2 beky neb 20 vder; 20 drejlink rovná se

226 hl.
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y ele šlechty moravské, ve vcech náboženských svobodomyslný,

ve správ svých statk dobrý hospodá, vbec muž rozšafný,

spravedlivý, míru milovný, což dokazují velmi ídké phony
elící proti jeho osob. A rozsáhlých požíval statkv, týkají se

phony proti nmu po vtšin záležitostí rodinných, když vdovy

a dcery po jeho píbuzných osobovaly si právo na nedílné

ddictví celého rodu, emuž on jako nejstarší len vší mocí se opíral.

R. 1417 pán Lackova dci z Krava odjinud z Helfenštejna,

pohnala p. Petra z Krava — ze Strážnice z 20.000 kop, „že jí

vpadl v její ddictví hrad Helfenštajn a msto Lipník a jí toho

postúpiti nechce “. Stejnou asi dobou obsadil Petr hrad Jiín

a pl msta Jiína jakožto majetek nezletilého Jana z Krava
z Jiína. Protož pohnala jej dvakráte po sob (r. 1417 a 1418)

Anna z Krava odj. z Jiína, z 5000 kop, že jí drží její ddictví,

které na ni po bratru knzi Lackovi, biskupu olomúckém, padlo.

V obou phonech Petr zvítzil.

Elišce z Krava dle nálezu pán z r. 1420 byl povinen

toliko 40 kop dchodu poukázati, kterýž píjem jí vytknul na

vsi Oseku (u Lipníka), na dvoe pod Olším, na vsi Horce vyjímaje

dvr, jehož pole drželi mšané z Lipníka, a na vsi Vladiím

Újezd. (D. O. IX., 264.)

Ohledn žaloby Anny z Jiína téhož roku páni usoudili, že

Petr z Krava a s ním zárove pohnaný Beneš z Krumlova

pann Ann z pohnaných 10.000 h. odpovídati nemají.

R. 1416 koupil se svým bratrancem Jindichem ves a tvrz

Cechy (D. O. VIII., 636); roku následujícího zapsal Mikšovi z Ma-

letína na l l

/2 lánu ze vsi Vrbce 7 1
/2 kopy dchodu (D. O. IX., 19)

také dal a zapsal na msteku Lipov Líkovi z Újezda 30 kop

dchodu, naež tento vno své ženy Doroty z Nevojic a Letošova

pevedl na Lipov (D. O. IX., 60), které vno r. 1420 vdova

po Líkovi Dorota odevzdala zpt panu Petrovi z Krava.

(D. O. IX, 314).

Pro velké nepokoje, které tenkráte ve vlastech našich po-

vstaly, odhodlal se Petr ku prodeji prasídla svého rodu, vesnice

Krava, a jiných statk ve Slezsku ležících, které pro pílišnou

vzdálenost ádné spravovati nemohl.

Se svým strýcem Lackem z Helfenštejna byl Petr ze Strážnice,

jak již na hoe podotknuto, horlivým ctitelem Husovým, súastniv
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se všech protestních sjezd (ve Velkém Meziíí, v Brn a Praze)

konaných proti uvznní a upálení Husovu. Po smrti Lackov
pevzal Petr s úadem hejtmanským také vedení husitské strany

na Morav. Pokud žil král Václav, dailo se novým církevním

reformátorm a strana husitská podporou šlechty mocn na

Morav vzrostla. Vtšina šlechty obsadila své fary husitskými

knzi. Na sídelném statku Petrov, ve Strážnici, faráoval smlý
husitský knz Bedich, jenž veškeré obyvatelstvo msta Strážnice

a širého okolí pro vc husovu získal. Jakmile král Zikmund na-

stoupil vládu na Morav, sesadil na snm, konaném v prosinci

r. 1419 v Brn, husitsky smýšlejícího Petra z úadu hejtmanského,

kterýž propjil jeho bratranci Jindichovi z Plumlova. Avšak

dvoje taženi Zikmundovo do Cech r. 1420 se nezdailo: Dne

14. ervence porazil Žižka Zikmunda a jeho nmecké spojence

pod horou Vítkovem a dne 1. listopadu krvav odražen králv

útok na Vyšehrad, pi kterém etní šlechtici moravští s hejtmanem

Jindichem v ele svou vrnost králi Zikmundovi smrtí zaplatili.

Ob tyto porážky sesílily znan husitství na Morav. Na jae

r. 1421 shrnul se lid z okolí Strážnického a po píklad táborv

v Cechách utvoil na Morav tábor na ostrov eky Moravy u vsi

Nedakunic. Odtud vypravili se táboí a uinili noní útok na

Kyjov, který tenkráte náležel mnichm hradištským u Olomouce.

Když tento se nezdail, táhli dále pes Híbcí hory na Velehrad.

Na cest zniili augustýnsKé proboštství sv. Klimenta u Osvtiman.

Dorazivše na Velehrad, vzali klášter útokem
;
vtšin mnich

podailo se uprchnouti pes zdi klášterské a nalézti útulek

v blízkém královském mst Uh. Hradišti. Jen opat Jan se 3 mnichy

a svým bratrem v kláštee setrval. Tito všichni padli rozzueným
husitm za obt, byvše na hranici uprosted kostela upáleni; 1

)

velká koist na zlat, stíbe a dráhocenných knihách byla odvleena.

Když táboí z opevnného svého zákoutí nepestávali initi

výpady na statky katolické, zejména když mnoho škod psobili

Uh. Hradišti, katolití páni moravští s biskupem Janem Železným,

!

) Ukrutnou tuto zuivost tábor proti mnichm Velehradským vysvtluje

nám jednak okolnost, že husité upálení mistra Jana Husi pipoítali nejvíce

vin mnich, ale ješt více ta píina, že cisterciáci Velehradští známi byli

jakožto hlavní odprcové a nepátelé jazyka a národa eského. — O pepad-

nuti kláštera Velehradského na rozkaz papeže Martina napsal kromižský

probošt Petr z Raic zvláštní protokol r. 1425.
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obávajíce se, že by tábor moravský vzrsti mohl jako eský,

oblehli vojskem na rychlo sebraným, které sesíleno bylo lidem

uherským a rakouským, tabority na ostrov. Ale s velkou ztrátou

odraženi byli, zvlášt mnoho Rakušan a mšanv olomuckých

bylo pobito. Ale když táboi uslyšeli, že obléhajícím táhne silné

vojsko Zikmundovo na pomoc, uznali za dobré uniknouti za

mlhavé noci z nebezpeného postavení. Dva dni po tom stál

Bedich se svými zástupy v Bystici pod Hostýnem, kde nkolik

okolních vesnic katolických pán vydrancoval, naež se odebral

do Cech. Za podporovatele husitských tábor na Morav a jejich

násilných skutk veejné mínní oznaovalo majitele panských

statkv: Strážnického, Veselského a Ostrožského. My však myslíme,

že zhoubné ty podniky táborv zosnoval mladý syn Petrv Václav

a Hašek Ostrožský. Protož se nedivíme, že brzy po rozejití se

tábora u Nedakunic Petr ze Strážnice od krále Zikmunda vzat

byl na milost; když v Uh. Brod byl se mu pokoil, avšak teprve

když jeho statky vojskem uherským strašn byly poplenny.

Sotva Zikmund z Moravy do Uher se uchýlil, Petr ze Stráž-

nice již v ervnu jel na snm do áslav a psobil, že jeho

sestenice Elška ze Šternberka-Konopišt pistoupila k táborm.

V polovici íjna r. 1421 král Zikmund s vojskem uherským

pekroil hranice moravské a svým vdcem Pipou strašn dal

zpustošiti jihovýchodní Moravu, zejména okolí Strážnické a Ostrožské.

Páni moravští ustrašeni ukrutným hubením svých statkv,

jeden po druhém králi se podávali; také Petr Strážnický, zejména

když uslyšel, že jeho pevný hrad Helštýn v ruce královy padl,

neváhal se pokoiti. Zikmund svolal na den 1. listopadu stavy

moravské na snm do Brna, avšak páni sjeli se teprve dne

11. listopadu, když jim král byl slíbil bezpený prvod. Páni

dostavili se všickni až na Václava, syna pán Petrova, a Haška

Ostrožského; sotva vkroili do msta, brány za nimi byly za-

veny a vojskem uherským osazeny. V této pasti páni moravští

povolni byli ke všem ústupkm.

Dne 17. listopadu slavnostn odekli se ty Pražských

lánkv a veškerých bludv od církve odsouzených, slíbili papeži,

biskupm a knžím u vcech víry poslušnost a zapísahali se,

že na svých statcích kací trpti nebudou, naež pítomný pa-

pežský legát klatby je sprostil.
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Václav, Petra Strážnického syn, veejným soudem, jemuž
pedsedal král sám, odsouzen byl všeho ddictví, kdyby do
14 dn se neobrátil. Smlouvu o tom sepsanou kázal král do desk

vložiti na veejnou výstrahu všem odbojným synm panským.
Václav z Krava a Hašek z Valdštejna protloukli se s vo-

jenskými sbory svými do Cech, spchajíce husitm na pomoc
ke Kutné Hoe.

Petr Strážnický brzy získal si dvru krále Zikmunda, který

jej r. 1422 usadil opt za hejtmana moravského „na svém míst
a do své vle" skrze své rady Jana z Ryznburka, odjinud ze Skály,

a Václava z Dubé, odjinud z Leštna. (List datován na Prešpurce.)

Nkolik dní na to dal Petrovi také plnomocenství „jednati proti

odporníkm církve kesanské". (Dáno na Starých Hradech.)

Slíbenou vrnost zachovával Petr královi delší dobu

:

on stál v ele jednoty pán moravských, když s biskupem Janem
Železným, Pemkem Opavským a Václavem z Dubé a Leštna

krutý boj svedli u Kromíže s husity, kteí konen pole opa-

novali a mnoho moravských pán zajali.

Ale když král Zikmund r. 1423 bez svolení stav Moravu

odevzdal do úplné moci svému zeti Albrechtovi a jí takto od Cech

odtrhnouti mínil, tu v prsou Petrových povstala nová odvod-
nná nevole proti vrolomnému králi a jeho zeti, který svou

vládu zahájil pustošením Moravy. Protož ustal Petr ve své hor-

livosti pro krále Zikmunda; ano když husité po Žižkov smrti

Moravu vítzn zaplavili a v západních koninách mezi jinými

msty Tebíe a Ivanic dobyli, byl Petr, jemuž tenkráte hrady

Mezií a Námš patily, podezíván, že husitm dopomohl

ku dobytí msta Ivanic. Z té a jiných píin Albrecht vrtkavého

a vci katolické nespolehlivého Petra z úadu hejtmanského

sesadil, naež tento ke stran husitské úžeji se pipojil, nechtje

na dále býti v pátelství s biskupem Janem, který r. 1423 majetku

jeho syna Václava, hradu Raic, dobyl a celou posádku s ve-

litelem a zde zajatými rytíi nemilosrdn porúbati a odpraviti dal.

Petr Albrechtovi vypovdl, naež tento na podzim r. 1424

statky Petrovy v jižní Morav rakouskými a uherskými vojáky

zpustošiti dal. Ale ponvadž mu na pízni mocného Petra záleželo,

pozval ho na den 4. prosince do Brna, aby s ním veškerý spor

urovnal. Avšak k úplné dohod a ke smíru to nedošlo
;
Petr trval

v nepátelství s Albrechtem.
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Když na podzim téhož roku 1425 Zikmund s Albrechtem

po marném dobývání Tebíe na zprávu, že táhnou spojení

husité od Vožice, na rychlý pochod k Brnu se dali, strašn po-

plenili Námšské okolí, statek to Petra Strážnického. Dojat

neustálým pustošením svých statk a týráním zuboženého svého

lidu, umínil si Petr nevystupovati na dále v popedí nkteré

strany, nýbrž uchýliti se do zátiší.

Za bezpeného prvodu odebral se do tábora biskupova

ped Kyjovem, kdežto s velkou ctí byv uvítán s biskupem a vé-

vodou Albrechtem mír trvalý uzavel.

Od té doby Petr málo na veejnost vystupoval, toužil

s jinými panskými páteli zem moravské, aby uinn byl konec

zhoubnému pustošení zem.

R. 1429 pipojil se Petr Strážnický, jemuž na koneném
míru velmi záleželo, k prvodu Prokopa Velkého, když se ubíral

na sjezd do Betislav (Prešpurka), kde veškeré vyjednávání

neústupností obou stran se rozbilo. Pak stala se Morava opt
bud cílem, aneb prchodištm nových husitských výprav do

okolních zemí. Po nešastné pro Nmce bitv u Domažlic vévoda

Albrecht vzal pomstu na Morav, zpustošiv a vypáliv pes 500 vsí

a msteek; nepochybujeme, že i mnoho statku Petrova bylo

zpustošeno.

Ješt na den sv. Jií r. 1434 obyvatelm msteka Ddic
udlil privileje. Brzy potom zemel, nedokav se ukonení hu-

sitských válek, v jejichž djinný postup na Morav mocn byl

zasahoval. Pochován byl snad v Prostjov, avšak Paprocký

o jeho náhrobku se nezmiuje. Hned po smrti pohnali vitelov
a jistcové Petrovi jeho syny.

Petr II. z Krava a ze Strážnice zanechal syny: Václava II.

a Jiího — syn Oneš (Ondej) a Beneš VI. zemeli v mládí ped
otcem — a dceru Kateinu, provdanou za Pertolda z Lipého,

nejvyššího maršálka království eského.

Václav II. z Krava a ze Strážnice (1420— 1438). Václav,

nejstarší syn Petrv, nadchnut píkladem otcovým a svého

strýce, hejtmana Lacka, horliv pilnul ku novému uení. Jsa

pohádán výstedním faráem strážnickým Bedichem šíil hu-

sitství na jižní Morav s velkým úspchem. S Haškem Ostrož-

ským dopouštli se násilných inv proti statkm katolíkv, ano

11
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i proti osobám knžským. Jejich piinním povstal tábor u Ne-

dakunic, jenž šíil hrzu v celém okolí.

Když král Zikmund na podzim r. 1421 pekroil hranice

moravské, povolal Václava na snm do Brna, aby se zodpovídal

z násilností páchaných proti katolíkm a když tento se nedostavil,

pinutil otce jeho Petra, že jej vyddil. Václav s Haškem uchýlili

se do Cech a sesílili sbory moravskými vojsko Žižkovo u Kutné Hory.

V Cechách zdržoval se pak Václav, jsa úasten skoro všech

výprav husitských, pispívaje vydatn svou hrdinskou povahou

ku vítzství husitských zbraní. Když husité zajíždli na Moravu,

Václav z Krava byl mezi pedními jejich vdci; protož byl

ve velké vážnosti v husitském táboe.

I když nejlepší pítel Václavv, Hašek z Valdštejna, stranu

táborskou byl opustil, na milost Albrechtovi se dal a za tu zrádu

hejtmanem moravským jmenován byl, Václav dále setrval v adách
husitských.

R. 1432 uren byl Václav, aby na koncile v Basileji zastu-

poval Moravany; avšak nejel tam, nýbrž bezpochyby na radu

stárnoucího otce Petra zstal doma a dne 2. srpna r. 1433

s otcem a bratrem Jiím uzavel pímí s vévodou Albrechtem

a dne 3. bezna 1434 podepsal veejný mír, kterým boje husitské

na Morav konec vzaly. Toho roku Václav Strážnický byl pítomen

snmu v Režn a r. 1435 teme jej mezi snmovniky v Brn.
R. 1437 Pertold z Lipého, nejvyšší maršálek království

eského, své žen Katein z Krava 1000 h. gr. vna zapsal

na Kurdjov, na dvoe a dvou vinicích a toto vno pijal Václav

z Krava, její bratr (D. B. XII., 148).

Ze statk zddných odprodali brati Václav a Jií r. 1437:

Zboží v Oslav Jindichovi ze Studnice, Zvoli a Braníšov se vším

píslušenstvím Petíkovi z Rosiky, Buchlovice dle poslední vle
svého strýce Jindicha z Plumlova Mikuláši z Domamyslic, na

vsi Smržicích 24 kop dchodu Frakovi z Hartmanova, ve Sticho-

vicích poplužný dvr s 8 lány a mlýnem zastavili za 150 kop

Artlebovi z Víková a celý statek Námšský Mstjovi ze Švam-
berka a ze Skíny, jenž si za manželku vzal Annu z Benešova,

vdovu po Milotovi z Trávníka, vzdálenou píbuznou pán z Krava.

Stejnou dobou prodali Oldichovi Stošovi tvrz Trávník

:S alodním dvorem ve vsi, msteko Tlumaov s patronátem

a mlýnem, právo ddiné na Hošínek a Olšovec.
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S pivolením svého staršího bratra Václava prodal Jií

z Krava a ze Strážnice Hynkovi z Pacova 34 kop gr. na Šu-

mících a dle poslední vle Jindicha z Plumlova daroval ves

Kovalovice se dvorem Zdichovi z Lipiny (D. O. X., 347); Václav

sám daroval Václavovi z Horních Lazník dvr v Horních

Lazníkách za služby otci jeho prokázané. (D. O. X., 269).

R. 1437 stala se konená smlouva mezi Elškou Šternberskou

a pány Václavem a Jiíkem z Krava o panství Šternberské.

Václav II. z Krava a ze Strážnice zemel v první polovici

r. 1438, nebo již na den sv. Jana Ktitele (24. ervna) daroval

jeho bratr Jií z Krava na Strážnici a Meziíí za pokoj duše

Jana Mezického, Lacka, Jindicha, pak svého otce a svých bratí

špitálu v Meziíí svj podle špitálu ležící mlýn; poruníky špitálu

a mlýna uinil purkmistra a radu msta Meziíí.

Václav II. z Krava nebyl ženat; všechny jeho statky ddil

bratr Jií, poslední mužský potomek Kravaského rodu. Kde by byl

pochován, nic bližšího známo není; 1

)
snad odpoívá v Prostjov.

O jeho horlení u víe a velkém vlastenectví pronáší profesor

J. G. Meinert tato slova: V kvtu svého života zachvácen byv

do víru blouznní, po dlouhá léta maje nohy v temenech, aby

to, co nejsvtjším se mu zdálo, nejen hájil, nýbrž i jiným osobám

vnucoval: Václav ani si nedopál vstoupiti v manželství, aby své

rodné jméno ne pouze vcí, kterou byl hájil, nýbrž i jinak zvnil.

Kdekoliv on pochován leží, tolik jest jisto, že ho, jako jeho strýce

Petra, 2
)

nekryje kámen s nápisem latinským, nýbrž s nápisem

eským! Nebo za vavy husitských válek národníe mocn bez

pekážky se pozdvihla. 3
)

Jií z Krava a ze Strážnice (1420—1466). Pes to, že

mladý Jií k výslovnému rozkazu krále Zikmunda danému
r. 1421 katolickým pánm na vychování vydán byl, pilnul za

píkladem otcovým a bratrovým k novému uení, ale nikdy nebyl

b Rok úmrtí Václavova spisovatelé rzn udávají: Nkteí píší, že

zemel r. 1439 v moru, který prý zvlášt mnoho šlechtic zachvátil. Jiní vy-

pravují, že Václav r. 1457 dne 24. ledna s Jindichem z Rožmberka a Václavem

z Hodíc otráveni byli ve Vídni jedovatým vínem na zpátení cest z Uher,

kam krále Ladislava byli doprovodili. (Meynert, Lichnovský, Pšina, Cortin,

Pulkavec p. 181.) Zprávy ty jsou vesms mylné . . .

J
) Má státi „otce Petra“.

3
) Osterr. Archiv f. Geschichte 1833.

11 *
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výstedním, nýbrž až do smrti zstal mírným kališníkem. Z mládí

žil u otce bud ve Strážnici neb na Plumlov a po celé desítiletí

války husitské (od r. 1420—1430) slyšíme velmi málo o nm;
r. 1431 vyzvali jej táboí, aby jim pispl ku pomoci k Plzni.

Po smrti otcov vystupuje spolen se svým bratem Václavem.

(Viz toho.) Od r. 1432—1437 držel s bratrem Václavem statek

Tebického kláštera Mín a vesnice Žárského kláštera: Obitov,

Jamy, Sazomín, Vatín, Kotlasy, Pokojov, Bietly (BlatinyP), Babin

a Tisendor.

R. 1440 pivsil na snmu v Brn konaném v lednu svou

pee ku pípisu landfrýdnímu
;

téhož roku konán 11. srpna ve

Velkém Meziíí smírí soud mezi pány eskými a moravskými,

jehož soudcem byl Hašek Ostrožský z Valdštejna. Stranám pikázán

byl konený mír, pominutí všech záští, vydání zadržených statkv,

propuštní vzv a j. Tím pinucen byl Jan z Mesenbeka Jiímu

vydati hrad Helfenštejn, který za válek husitských svým lidem

osadil a postrachem celého okolí byl uinil. Asi stejnou dobou

nabyl Jií rodinného hradu Raic, kterého kdysi dobyl biskup

Jan Železný a svým pívržencm v mocné držení odevzdal. 1

)

Ke svému velkostatku Strážnici získal Jií z Krava soudní

statek Bzenec.

R. 1435 obdržel Blažek z Borotína od krále Zikmunda

zboený hrad Bzenec a jeho zboží. R. 1441 dne 24. srpna Blažek

z Borotína list krále Zikmunda a druhý list markrabího Albrechta

na zástavu Bzeneckého zboží za 6200 zl. uh. odevzdal Jiíkovi

z Krava, (jenž tu zástavu od nho byl koupil). R. 1456 dne

25. bezna Ladislav král, hled na vrné služby, kteréž mu inil

uroz. Jiík z Krava, jeho vrný milý, a ješt initi bude, tu

milost mu uinil, že zboží Bzeneckého, které drží v zástav Jiík,

za jeho života nikdo vyplatiti nemže bez jeho vle. K tomu král

dodává: „A lidí tch k tomu zboží píslušných nemá novými

danmi, poplatky nikterak obtžovati, ani co nového na n pi-

myšlovati, než je v jich starodávných platech, daních a svobodách

zachovati. Dáno v Budín na den Zvstování Matky Boží.

R. 1441 zemela Kateina z Krava, sestra Jiíkova, man-

želka Pertolda z Lipého na Krumlov
;
pochována byla ve farním

h R. 1434 pipomíná se Petr z Konice sedním na Raicích, jemužto

bratr jeho Jan z Bubna a ze Ždánic hrad Ždánice po své smrti odkazuje, což.

r. 1436 pány svdky ztvrzeno bylo. (Arch. . III.)
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kostele Krumlovském, kde ješt r. 1827 ped hlavním oltáem

v náhrobním kameni vytesán byl nápis : Anno Dom. MGGGGXLI.

sabato post nativitatem Xti obiit Dna Gatharina de Crawarz,

uxor nobilis Dni de Lippa. 1

)

S klášterem Prostjovským, jehožto lenové r. 1483, opustivše

stánek svj, do Olomouce se uchýlili a tam v Židech bydleli,

šlo to neustále s kopce. Nkteí mnichové po r. 1440 do kláštera

sice se vrátili a ízení jeho se ujali, ale ochránce jejich p. Jií,

jakožto kališník jim málo pízn vnoval. On sice klášterníky

neutiskoval, ano z nich své kaplany si vybíral, ale nepekážel

odprodeji statk klášterských, nýbrž jej podporoval.

R. 1446 v listin sepsané ve Strážnici dne 20. kvtna svolil,

aby klášter odprodal svj statek ve Smržicích.

Pan Jiík prodal pl toho dvora s té strany od Prostjova

Janovi, e. Kotr.

R. 1446 vzala Dorota z Valdštejna 2
)

svého muže Jiího ze

Strážnice na vše své právo za spoleníka, také na vesnice Gechy,

Staechovice, Ohrozím aLešany, emuž odporovala Žofka z Kunštátu

(D. O. X., 384); avšak poídila jen tolik, že píštího roku Jan

Mléko z Ghvalkovic a Jan Krumsin z Lešan, služebníci pán
Jiíka z Krava a ze Strážnice, jí paní Žofce tu ped úadem od

pána svého jeho jménem i manželky jeho vlastní, paní Doroty,

i tudíž od panny Anny a Machny z Valdštejna, sester vlastních

její, 500 kop gr. šir. dali a paní Žofka z Kunštátu je pijala.

(Ph. III., str. 577.)

R. 1447 prodal Jií z Krava ti velké statky, totiž Helfen-

štejnský, Zábežský a Velko-Meziíský, aby strženými penzi dluhy

na ostatních statcích váznoucí zaplatil. Hrad Helfenštejn s mstem
Lipníkem a s vesnicemi koupil Vok ze Sovince. Statek Zábežský,

který patil ku hradu tehdy již zboenému Hoštýnu, a píslušné

k nmu vesnice, též ochranné právo nad Kláštercem koupil Jan

Tunkl z Rrníka. (D. O. X., 592.) Statek Velké Meziíí, k nmuž
náležel hrad a msto Velké Meziíí a vesnice, prodán byl Janovi

z Lomnice a jeho ddicm.

9 Náhrobního kamene není nyní vidti, ponvadž dlažba kostelní pokryta

jest prkny.
2
) R. 1444 Jiík z Krava f

jakožto mocný požádaný ubrman urovnával

spor mezi Zdekem z Valdštejna a na Brtnici a Jindichem z Valdštejna a na

Sádku, píbuznými své manželky, ve píin rozdlení statkv.
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Z prodeje tak rozsáhlých statk povstaly Jiímu mnohé
nepíjemnosti a phony, ponvadž rzným povinnostem, zejména

kostelním, kterými nkteré osady vázány byly, nevyhovl a je do

kupní smlouvy nevložil.

Od Jana st. z Lomnice a Markvarda z Lomnice koupil Jií

Vnorovy (Znorovy) a Špinek (zan. osada), bývalé ásti panství

Veselského, avšak prodal to zboží ihned ve stejné sum 500 kop

Pechovi z Leštiny. (D. O. X., 394.)

Po svých pedcích pevzal Jií ze Strážnice ochranu kláštera

Zábrdovského u Brna; Beneše z Bozkovic, který mu inil vtom
zmatky, žaloval r. 1446 z 500 h., že se mu víže v opatství

Zábrdovské, a Václava z Rosic ze 100 h., že pobral klášterní

desátky bez práva.

Avšak klášteru tomu nebyl Jií pánem milostivým, snad se

klášter proti jeho právu ochrannému vzpíral. Nebo r. 1447 knz
Matj, opat, a konvent kláštera Zábrdovského pohnali p. Jiíka

z Krava a ze Smiic 1

)
a z Kostelce atd. ze 2000 h., „že se nám

v naše klášterské zboží uvázal a lidom kázal sob lovenství
slíbiti a lidi z našeho poslušenství a nás z držení tiskne"

;
za 2.

„že se svými služebníky v našem kláštee uinil na nás noní
výboj v zemi mírné a v jednot, v kláštee zapálili a mne, opata,

ranili a nkteré vci pobrali; a to se nám stalo mimo právo

a ád zem této".

Co opat se svou žalobou poídil, známo není, ale ochrana

kláštera zstala Jiímu a ješt r. 1509 jeho dcera Kuka, vdova

po Václavovi z Bozkovic, byla se svým synem Ladislavem z Bozkovic

a na Tebové ochranitelkyní toho kláštera. 2
)

A byl Jií ze Strážnice horlivým utrakvistou, ddil po svých

pedcích manské statky biskupství Olomuckého.

R. 1446 podepsal se na Znojemském snm na žádosti pán
ku Oldichovi z Rožmberka, aby se piinil o zastavení záští

Václava Zmrzlíka (ze Svojšína) s Jihlavskými; také podstatn

pispl k urovnání sporu moravskorakouského.

b Má státi „Smržic“.
2
) Toho roku zamnil opat Ondej ze Zábrdovic s povolením Kuky

a jejího syna Ladislava z Bozkovic klášterní ves Šinkovice s patronátem Janovi

Petrovskému z Hrochova za jeho mlýn v Radlanech (Radlas) a dvr na Gejlu

u Brna.
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R. 1452 byl Jií s Hynkem z Lipého královským poslem

u desk, aby zapsán byl spolek Jana z Lipníka s Erazimem z Dlouhé

Brtnice a Bohušem z Hodic.

Akoliv Jií ze Strážnice dobe si všímal politických dj
své doby a pilným navštvovatelem byl snm a sjezd panských,

pece žádného vyššího úadu nezastával jako pedkové jeho.

Více se staral o hmotné zvelebení svého hradu a msta Strážnice,

které v husitských válkách vojsky rakouskými a uherskými na

dobro zkaženo bylo. Založil Nové msto, které se Starým mstem
a Pedmstím spolen opevnil, jak posud dokazují mohutné

zbytky mstských bran. (Obr. 28.)

Vystavl v mst ku staré strážné vži nový kostel r. 1443

(obr. 38.1, na nmžto kalich vytesaný z kamene hlásal, že uren
jest vyznání pod obojí. Opravil také a širšími píkopy a silnými

baštami opevnil vodní hrad, kterýžto pak po 200 let uherským

nájezdm vzdoroval. (Obr. 33.)

Mnoho mrzutostí ml Jií z Krava s vnem 3000 h. gr.

Anny z Benešova, které pevedl jako nebožtík bratr Václav na

Námš.
Od svých vrstevník byl Jií z Krava a ze Strážnice ctn

a vážen a požíval takové obliby a popularity jako kdysi jeho

strýc pan Janek (Jan VI. z Jiína); jinak nebyl jmenován, než

panem Jiíkem.

Jak velké pízni se tšil u Jiího z Podbrad (obr. 49.),

posouditi lze z události r. 1458. Tenkráte zaveden byl Matyáš

uherský (obr. 50.) od Viktorina, syna Jiího, až do Strážnice, kde

již na ekali Uhi, zídivše si stany po obou behách Moravy

a slíbené peníze (Schikenfus udává sumu 50.000 dukát) za jeho

propuštní položili. Odevzdání krále Matyáše Korvína matce

a velmožm uherským ve Strážnici líí Pšina z echorodu
následovn

:

O králi uherském Matyášovi r. 1458.

Uslyšev Jií o zvolení Matyáše za krále a byv pehojnými
dopisy jak od matky nového krále, tak od uherských velmož
neustále obtžován, aby co nejrychleji Matyáše na hranice království

doprovodil, když mu pislíbeno bylo vrnou písahou, že smlouvy,

které s králem uzavel, pevn držány budou : déle neváhal a Matyáše

se skvlým komonstvem, které vedl jeho nejstarší syn Viktorin,
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skrze Cechy a Moravu až do msta Strážnice, ježto hranicím

uherským jest nejbližším, s nejvtší slávou doprovoditi dal.

Když dorazili se strany Strážnické k ece Morav, již na

protjším behu plno Uhrv bylo, kteí u velkém množství sem

pichvátali, aby krále svého spatili a pozdravili, majíce v ele

Michala Szilagyi-ho, ujce králova, Jana, biskupa varadinského,

Tomáše Zechla, pevora (Auranae) rytí Rhodenských, Sebastiána

Rozhon, Ladislava Kanisa, Pankráce Zentniclai (ze Sv. Mikuláše)

a jiné. A tito uzevše Matyáše, vítajíce krále, hned na kolena

padli a jemu se poklonili. Jásot spojený se slzami, praví Ronfmius,

Obr. 49. Jií z Podbrad. Obr. 50. Matyáš uherský.

nesmírnou radostí plesajících tak ohromný a hlas tak silný byl,

jakoby se ítilo nebe; k tomu pipojil se hmot vojska s blaho-

pejnými výkiky pluk, tak že radost stídala se s jásotem. Když

hluk ponkud se utišil, pedáci uherští k sob se blížili; totéž

uinili eši, aby vzájemnou poradu provedli. Tehdy Jan Vítz

Varadinský jakožto dožádaný otec na behu eky tato slova pro-

mluvil: „Zdráv bu Matyáši, králi Panonie, kteréhož veejným
páním a, což díve nikomu se nepihodilo, jednohlasn senát

a lid uherský svým knížetem a králem prohlásil. Zdráv bu,
jediná áko Panonského národa! Vru tolika nebezpeím ostražitý

duch nejlaskavjšího správce království eského odolal, jenž

podivuhodnou chytrostí Tebe z rukou Nmc vyrval, aby T
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Uhrm zachránil. Aby tedy Uhersko za dobré zásluhy nezdálo.se

býti nevdným, dává toto množství zlata darem a, pipustí-li

pomry, ochotno jest ješt více darovati
:
pináší trvalé pátelství

Cechm a slibuje, že nesmrtelné dobrodiní Podbradovo nikdy

zapomenuto nebude. Na emž koli jste se, pánové eští, a Váš

správce s Matyášem usnesli, to budiž od celého Uherska pijato

a ztvrzeno; ano, ponvadž jste krále našeho bez pohromy uchovali

a jej s tak velkolepým prvodem a vzešeným jízdectvem sem

pivedli, veejn prohlašujeme, že Vaší dobrotivosti vždy dlužníky

zstaneme. Proež odevzdejte nám již Matyáše atd.“

Pekroivše eku, šli do Strážnice, aby dívjší smlouvy

a sliby listinami pravými k tomu poízenými a podpisy krále

a pán z obojí strany patin byly potvrzeny. Když se toto dlo,

pikvapila tlupa jezdc hlásajících, že Jií pichází a již nedaleko jest.

Rozšíila se totiž po Praze nejistá povst, že Matyáš pro

úklady, které jemu na hranicích Moravy a Rakous se strojí,

v Brn se zdržuje a cestu dále konati se zdráhá bez silnjšího

prvodu, kdyby zapotebí bylo se brániti
;
roztrušovalo se, že tak

se dje návodem císaovým, jenž volbu Matyášovu tžce nese,

ponvadž sám dosti veejn o tak vzácné království v sousedství

položené se ucházel a jeho korunu ve své moci držel, která mu
od nkterých Uhr nabízena byla. Uslyšev to Jií, starostliv jsa

o život Matyášv, bez odkladu vzal 300 jezdc a 600 vojín

jiných, které na rychlo Pražané sehnali, a zrychleným pochodem

na Moravu spchal za dne a noci, až dorazil do Jihlavy. Tu
dovdl se, že vše jest prázdným poplachem, co roztroušeno bylo

o úkladech a nebezpeí: Matyáš prý se zastavil v Brn jen proto,

aby vykal píchod magnátv uherských, kteí mu pišli vstíc,

a nyní že se blíží hranicím Moravským; od císae v pítomnosti

nieho obávati se nemusí, ponvadž má vyíditi spor o ddictví

s bratrem Albertem a strýcem Zikmundem.

Když pak Jií dlouho se rozmýšlel, má-li pokraovati v cest

aneb se vrátiti, na radu Zdeka Kostky, Jana ml. Gabelického

a Jana z Roupova (poslednjší dva byli vdcové jízdy), odpoinuv
si jeden den, druhého dne smrem k Brnu se pustil, naídiv

bhounm, aby jízdectvo, které jej následovalo, obrátili. Do Strážnice

dorazil dne 6. února; všem byl jeho nenadálý píchod s podi-

vením, zvlášt Uhrm, kteí se domnívali, že pišel s novými

požadavky, tak že nkteí více nedviví již raditi chtli, aby
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král bu do Skalice neb jiné blízké tvrze se odebral, kde by
svobodnji na návrhy odpovídati, je buto pijmouti neb zamít-

nouti mohl. Avšak když o píin jeho píjezdu se dovdli,
odhodivše veškeré podezení, s nejvtší láskou a blahovlí jej

pijali a pátelsky objímali; noví vzdáni dikové Jiímu od Uhrv
se slavnostním proslovem, že krále z moci Nmc vyrval, na
svobodu propustil, laskavé pohostil a království uherskému

zachoval. Píštího dne, když i Matyáš do Uher, i Jií do Cech

spchali (tento boje se, aby za jeho nepítomnosti njaké boue
nevznikly), vidlo se obma, aby co nejdíve sepsány byly listy,

týkající se spolku a satku.

List, který Matyáš vydal Jiímu ve Strážnici (in castro)

v pátek po sv. Dorot r. 1458, zaínal takto: „Nos Mathias, Dei

gratia electus rex Ungariae, Dalmatiae, Groatiae etc. notum facimus

universis praesentes literas inspecturis. Quod cum nos post illam

captivitatem, in qua per Serenissimum Dominm Ladislaum,

quondam Regem Hungariae, usque ad ultimum diem vitae suae

tenti fuimus, demum ad manus Magnifici Domini Georgii de

Gunstadt et Podiebrad, Regni Bohemiae Gubernatoris, d.evenisse-

mus, ipse Dom. Georgius nobiscum arnice et fraternaliter egit.

Nos in hujusmodi necessitate nostra et turbatione cum omni

benevolentia tractavit et ex hujusmodi captivitate liberavit, immo
etiam, quantum in eo exstitit, fautor noster fuit et adjutor, ut ad

regálem dignitatem eligeremur.“ (My Matyáš, z Boží milosti zvo-

lený král Uherska, Dalmátska a Chorvátská atd. známo iníme

všem, kdož v pítomnou listinu nahlédnou. Když jsme po oné

vazb, ve které nás držel Nejjasnjší pán Ladislav, bývalý král

Uherský, až do posledního dne života svého, konen se dostali

do rukou Osvíceného pana Jiího z Kunštátu a Podbrad, správce

království eského, pan Jií pátelsky a bratrsky s námi jednal

a z takové vazby nás vysvobodil, ano pokud na nm záleželo,

píznivcem našim a pomocníkem se stal, abychom k dstojnosti

královské voleni byli.)

Dále Matyáš v listin praví, že dokud ješt králem zvolen

nebyl, se zasnoubil s dcerou Jiíkovou Kateinou; 1

)
kdyby ji za

manželku nepojal, jest hotov 100.000 dukát pokuty zaplatiti.

Listinu podepsala matka Matyášova a 10 magnát uherských.

h Pro velké mládí nevstino byla svatba odroena na 3 léta.
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Proti tomu Jií zapsal se listem tamtéž sepsaným, že do

roka svou dceru Kateinu Matyášovi v mst Betislav (Prešpurku)

odevzdá proti ztrát 100.000 dukát. Svdili Jií z Krava na

Strážnici, Jan z Pernštýna, Jan z Kunštátu a j.

Akoliv nkteí uherští historikové pítomnost krále Jiího

ve Strážnici popírají, vysvítá pravda toho ze 2 pozdjších dopis
krále Matyáše Korvína.

V dopisech 27. bezna a 29. bezna 1459 stžuje si Matyáš,

že Jan Jiskra z Brandejsa proti nmu dosud nepátelsky se chová,

akoliv Jií ve Strážnici králi slíbil, že Jiskru pro nj získá. 1

)

Když dva msíce na to Jií Podbradský stal se svobodnou

volbou králem eským a markrabím moravským, povil Jií

z Krava svým podpisem králv majestát vydaný ve Znojm t. r.,

kterým práva a svobody markrabství potvrdil.

R. 1464 vznikla z neznámé píiny rozepe mezi msty
Olomoucem a Brnem o pednost. Ponvadž domnlé staré výsady

Olomouci od krále Václava I. udlené se ztratily, Jií z Krava
a ze Strážnice na prvním míst o svj náhled požádán byl.

Listem, daným na Plumlov v pátek po sv. Mikuláši dosvdil,

že Olomouc nad pamt lidskou za hlavní msto moravské se

pokládá, uvádje zejména, že král Jan v majestátu, daném v íjnu

1314 a markrabí Jan v listu ze dne 3. bezna 1352 Olomouc

hlavním mstem (civitas capitalis) jmenovali. (Šembera, Pamti
msta Olomouce 1861.)

Poslední 2 léta svého života trávil Jií z Krava v zármutku

a nepokoji: Vidl, že jeho kdysi tak etný a mocný rod s ním

po mei zahyne^ nemaje více nadje na mužského potomka;

') O míst, kde se tyto pro uherské a naše djiny pedležité události

konaly, dochovaly se rzné mylné zprávy. Nkteí totiž tvrdili, že svdkem té

události dosud jest kruhovité hradisko na petrovských lukách, nedaleko zrušené

valchy; jiní kladli djišt až na louky sudomské, do trati zvané „Táboisko“.

Nehled k tomu, že se vci ty sbhly za nejtužší zimy (dne 8. a 9. února),

kdy bylo nebezpeno vojskm dlouhým pochodem umdleným v širém poli

táboiti, máme uritou zprávu o míst od uherského historika Abrahama
Bakšaye („Chronologia de rébus Hungaricis“). Píše: „Pak Matyáš od ech až

do Strážnice, hradu to velmi pevného (in arcem munitissimam), nyní majetku

urozeného a vznešeného pana Bernarda z Žerotína, barona a mundšenka
císaského, do hradu ekou Moravou obtoeného, kam veškera šlechta uherská

se byla sešla, doveden byl.“ Djištm byl tedy hrad Strážnický a útulkem obou

vojsk msto Strážnice.
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vidl, jak nad milovaným králem Jiím Podbradským vztahují

se erné mraky, jak mnozí páni moravští, kteí králi vrnost

slíbili, za zhoubným píkladem nmeckých mst krále opouštjí

a jen z osobních nekalých píin vzporu proti nmu provádjí;

pedvídal tžké pohromy, které brzy vlast zasáhnou. Mimo to ml
Jiík pro své zboží mnoho nepíjemných phon, zvlášt pro

statek Milotický, který po smrti Jana z Moravan všecek zadlužený

jemu pipadl.

Vyízení vtšiny phon svých Jiík se nedokal; naež
žalobci phony ty opakovali proti pozstalým dcerám Jiíkovým.

R. 1464 vzal Jindich z Lipého, hejtman moravský a nejvyšší

maršálek eský, Jiíka z Krava a Jana z Pernštejna na spolek

svých statkv.

Jií z Krava nepekal dlouho novostavbu svého hradu ve

Strážnici, zemelt v první polovici roku 1466, brzy ped sv. Vin-

cencem (tedy ped 5. dubnem). To dokazuje phon z r. 1466

feria II. post f. Vincentii ohlášený p. Jiíkem z Landštejna za

umrlého svého otce Mikoláše, kterýmž pohnal p. Jiíka ze Stráž-

nice také umrlého; aby ku právu svému pišel, pohnal skoro

souasn Ludmilu z Krava, dceru Jiíkovu.

Jií zemel jakožto poslední mužský len rodu pán z Krava;

jím vymel po mei tento slavný rod. 1

)
Zanechal 4 dcery: Ludmilu,

Kuku, Johanu a Alžbtu, které se rozdlily o bohatou poz-
stalost otcovu:

1. Ludmila provdaná za Alberta Kostku z Postupic zem-

ského sudího v Horní Lužici, ddila po otci hrad a msto Šternberk,

ku kterému náležely vesnice: Babice, Benátky, Hnojíce, Ghabíov,

Mor. Huzová, Lipina, Nm. Lodnice, Lužice, Nová Ves, Lhota,

Perníko, Stachov, Štarnov, Dálov, Hlásnice, Újezd, Želechovice

a zpustlá osada Trachnice, msto Dvorce s píslušnými vesnicemi

a msto Beroun s vesnicemi, msteko Domštát a Mladjovice.

2. Kuka provdaná za Vaka z Bozkovic dostala panství

R.aické a ást Ddic s Drnovicemi a Ješkovicemi; mimo statek

Cechy s Vícovem s podíly na Ohrozimi, Olšanech a Stínav,

Ruprechtov, Staechovice se dvorem, vesnice v okolí Ddic:

1
) Páni Tvorkovští z Krava (pvodn z Tvorkova zvaní) nebyli potomky

panského rodn z Krava; a po vymení tohoto osobovali si právo ochranné

na kláštery Fulnecký a Prostjovský, nieho pro své nároky nedokázali.
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Nosálovice, Opatovice, Radslavice a Rychtáov; Uherice s dvorem

a lesy, Litobraice a Hrádek. Také pidán jí byl rodinný kravaský

dm v Brn.

3. Johanka provdaná za Heralta z Kunštátu nastoupila panství

na hrad Plumlov, ku kterému náleželo msto Prostjov, msteko
Kostelec, jakož i osady: Bohušín, Drahany, Hartmanice, Mysle-

jovice, Rozstání, Smržice, Kenvky, Sobsuky, Stínava, Žárovice

a pustiny Valtov a Maršín.

4. Alžbta provdaná za Pertolda ml. z Lipého na Krumlov
obdržela rodinné sídlo Strážnici a pikoupený statek Bzenecký;

ku Strážnici msteka Lipov a Velkou a pustý hrad Kansperk

se Suchovem.

Milotice byly prodány bratím Janovi a Alexovi z Ojnic,

aby se zaplatily rzné dluhy. Ponvadž nkteré z dcer cítily se

býti zkráceny, vedly dcery po Jiíkovi dlouholeté procesy spolu,

o kterých nížeji bude pojednáno.

Dcery Jiíka z Krava (1466— 1510). Hned po smrti Jií-

kov ozvali se mnozí vitelé, aby pohnali pedevším rukojmí

a ruitele jeho, ponvadž rzné dluhy vázly na rozsáhlé po nm
pozstalosti.

Ludmila, nejstarší Jiíkova dcera, provdána byla za Alberta

Kostku z Postupic, který rovnž jako bratr jeho Zdenk 1

)
nejvyšší

úady zemské v Cechách a na Morav zastával; r. 1475 byl

nejvyšším komoím olomuckým. Ludmila z Krava vzala jej na

svj statek Šternberk za spoleníka.

Albert Kostka zemel r. 1477, zanechav nedosplého syna

Jiíka Hrabiše z Postupic.

R. 1481 byla Ludmila po druhé provdána za Jana Berku

z Dubé a Lipého, 2
)

kterého uinila svých statku spoleníkem.

O mladém Jiíkovi Hrabišovi mimo skrovné phony skoro

nieho dále neteme; zemel r. 1492. Statky jeho pipadly z ásti

matce Ludmile, ást jich ujal jeho bratranec Ladislav z Bozkovic.

!

) Zdenk Kostka z Postupic a na Litomyšli, znamenitý státnik a voj-

vdce krále Jiího z Podbrad.
’
2
) R. 1488 zastával p. Jan z Dubé úad hejtmanský, když p. hejtman

v Cechách byl.
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Ludmila zemela poátkem stol. XVI., nebo již r. 1502

nastoupil na panství Šternberské její syn Václav Berka z Dubé.

Pochována byla v kostele kláštera Šternberského.

Kuka z Krava (1466—1510) vdána byla za Václava z Bož-

kovíc, který pozdji stal se nej vyšším komoím olomuckým. 1

)

Vnem donesla mu mezi jiným zbožím statky Cechy, Raice
a Ddice, na které již r. 1466 vzala svého manžela na spolek,

a dm v Brn. Od r. 1482 byla vdovou. Za dlouholetých válek

mezi králem Jiím a králem Matyášem nebyla otázka ddiná po

Jiíkovi z Krava do podrobná vyízena. Protož soudily se všechny

4 dcery jeho, jakmile nastal za Matyáše klid na Morav, mezi

sebou, zejména o placení dluh po zemelém otci. Usnesly se

hned po smrti otcov na tom, aby pedevším prodán byl statek

Milotický na zapravení dluh. Ponvadž ztržená suma na zapla-

cení váznoucích dluh nestaila, pednesena záležitost na panský

snm, jenž roku 1480 dal dvoje nauení; pedn pánm vitelm,
dlužníkm a rukojmím za Milotického, aby ti páni, kteíž od paní

Strážnické mají sumu za Milotice, kterouž jsou vzali a k sob
pijali, zase ped pány položili konen na víky píští, a tu páni

chtí rozkázati, co dále s tmi penzi inno býti má. A ti všichni

jistci, dlužníci a rukojmí tu také bute; pakli by kdo zmeškal,

zmeškej na své právo

!

Pánm majitelm dostalo se pouení: „Což se Milotické

vci dotýe mezi p. Pertnoltem, maršálkem, p. Václavem z Boz-

kovic, p. Janem z Dubé, p. Heraltem z Kunštátu na míst pí.

Ludmily, Kuky, Johanky, Alžbty, sester z Krava a manželek

jich, a mezi jistci a rukojmími za dluhy Jana z Moravan Milo-

tického, páni nalezli, aby každý svrchu jmenovaných pán položil

na umoení tch dluh 500 zl., to jest, aby všichni dohromady

2000 zl. jistcm a rukojmím zastoupili, nebo p. Jiík z Krava,

otec jmenovaných paní, také své peníze za dluhy Milotického dal,

a ponvadž suma z toho prodeje vystaiti nemže, aby každý

škodoval na oddílu svém. (Ph. V.
1? 284.)

O rozdlení a umoení ostatních dluh r. 1481 Tas, biskup

olomucký, a Ctibor z Cimburka jakožto mocní ubrmané ve pi

mezi p. Pertoltem z Lipého, nejvyšším maršálkem království

0 Za jeho úadování zaveden do desk zemských místo latiny jazyk

eský; Václav z Bozkovic byl velkým straníkem krále Matyáše.
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eského, Václavem z Bozkovic, nejvyšším komorníkem cúdy

Olomucké, Janem Heraltem z Kunštátu a Janem z Dubé o dluhy

po Jiíkovi z Krava na jeho dcery a jich manžely, pí. Ludmilu,

Kuku, Johanku a Alžbtu spadlé vypovídají tak, že díl Lidmily

a Jana Dubského, též díl druhý pí. Kuky a p. Václava i tetí

pí. Johanky a p. Heralta, kteí okázali, že dluhy své zapravili,

mají vyištny býti; ale pan maršálek, jenž má nejmladší dceru

Alžbtu a díl Strážnický, neuiniv ješt dosti závazkm svým,

má to uiniti (na sjezdu v Olomouci).

Tímto rozsudkem nebyl konec uinn hádkám a rozepím

sester a jich manžel mezi sebou; zejména Pertolt z Lipého

nerad platebním povinnostem dostál.

Po svých pedcích zddila Kuka ze Strážnice také ochranu

kláštera v Zábrdovicích u Brna, kterouž držela a konala až do

své smrti, jež ji zachvátila u vysokém stáí r. 1510. Pochována

byla podle svého manžela Václava z Bozkovic v kostele mino-

ritském v Brn.

Johana z Krava (1466— 1495) pinesla vnem svému man-

želu Janu Heraltovi z Kunštátu hrad Plumlov s píslušenstvím

a uinila jej spoleníkem toho statku.

Jan Heralt z Kunštátu zemel r. 1490, zanechav jedinou

dceru Ludmilu, provdanou za Vratislava z Pernštejna, jenž brzy

veškerá práva na statky vyženné sob dovedl zajistiti.

Johanka zemela r. 1495. Brzy po smrti Johanin, již

19. kvtna 1495 král Vladislav Vratislavovi z Pernštejna a na

Plumlov potvrdil poruenství Johanky z Krava, manželky nkdy
Heralta z Kunštátu, jímž ona mu zapsala hradu Plumlova s mstem
Prostjovem a vším píslušenstvím, a dává jemu všecko své krá-

lovské právo, jestli které na spadlo po Johance z Krava.

Vratislav zemel bezdtek r. 1496 dne 15. ledna a zdá se,

že jeho manželka Ludmila smrtí jej pedešla, nebo veškerý

majetek Kravaský na Plumlovském díle ddil již r. 1496 Vrati-

slavv bratr Vilém z Pernštejna.

Alžbta z Krava (1466—1500). Nejmladší dceru Jiíkovu,

Alžbtu, v manželství obdržel Pertolt z Lipého, nejvyšší maršálek

království eského. 1

)
Dostala ddictvím msto Strážnici s hradem

l
) I nejmladší dcera Alžbta vdána byla již za života otce; ze 6. ledna

r. 1467 datována jest na Strážnici listina, kterou dal p. Jindich z Lipého
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a píslušenstvím a msto Bzenec, na které se spolila se svým
mužem. Z posledního statku dle usouzení panského z r. 1480

mly ostatní sestry dostati splátky po 3000 zl.
;
aby podmínce té

vyhovli, prodali oba manželé Bzenec vladykm Kropám z Nev-
domí. Když r. 1480 pomry ddiné mezi dcerami po Jiím z Krava
urovnány byly, nej vyšší maršálek Pertolt z Lipého platebním

povinnostem, které jemu a jeho manželce uloženy byly, vas
nedostál, protož nkolikráte byl pohnán.

Protože Strážnické panství i na pravém behu Moravy mlo
kus území, dal Pertolt pes Moravu (nad nynjším Pívozem)
udlati most. Z té píiny pohnal jej soused Mikuláš z Vojslavic

ze 60 zl. uh., že mu svedl plat na každý rok beku soli na jeho

ddictví na Morav mostem svým udlaným, ježto tu most prve

nebýval. (Ph. VI., str. 101.) Zárove pohnal ho ze 100 zl. uh.,

že mu svodí vodu, tok starodávný, z jeho rybníka na svj vede

a nahrazuje, ježto mu to k velké škod jest.

Nejvyšší maršálek Pertolt z Lipého zemel r. 1482, zanechav

nezletilé dti, syna Pertolda a dceru Barboru. Poruníkem jich

stal se Vilém z Pernštejna, kterému král Vladislav dovolil, aby

až do rozumných let sirotka z Lipého užíval titulu a úadu mar-

šálství království eského.

Alžbta z Krava nezstala dlouho vdovou, nalezl se brzy

nápadník na její bohatství, vkem mnohem mladší, Petr z Rožm-
berka. Vilém z Pernštejna dne 30. ervence r. 1483 vdál panu

Petrovi z Rožmberka za manželku paní Alžbtu z Krava a z Stráž-

nice, vdovu po Pertoltovi z Lipého, tak, aby potrvala ve stavu

vdovském ješt až do Svíek (do Tí král), a aby od víry své

nebyla tištna. Vna s sebou pinesla 3000 zl. na zámku Strážnici;

on jí naproti vnoval též 3000 zl. uh.

I svého druhého muže vzala Alžbta na spolek svých statk,

nedbaje svých dtí z prvního manželství. Pan Petr z Rožmberka

brzy ji pemluvil, aby statek Strážnický, který jim byl vzdálen,

dala v zástavu. 1

)
Léta 1486 stala se smlouva dobrovolná mezi

urozenými pány Vokem a Petrem, bratími z Rožmberka, z jedné

svému služebníku Vávrovi. Bylt maršálek Jindich návštvou u svého syna

Pertolda ve Strážnici.

Petr z Rožmberka byl vnukem Oldichovým po synu Janovi; narozen

byl r. 1462, kdežto Alžbta již r. 1466 vdána byla.
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a mezi p. Janem z Žerotína a z Fulneka strany druhé o zámek

Strážnicky. Zastaven byl Janovi z Žerotína za 15.000 dukát

uherských. Bližší podmínky byly:

1. Páni z Rožmberka mají pustý hrad Kansperk a dv vsi

Nmí a Suchov, které drží enk Drslav v zástav za 10.000 zl.,

vyplatiti a je v tch 10.000 zl. jemu postoupiti.

2. Na správu zámku Strážnického mají páni z Rožmberka

20 zl. ron povoliti, které, kdyby mlo panství navráceno býti

Rožmberkm, p. Janovi z Žerotína a jeho ddicm nahraditi

se mají.

3. Jistota pro navrácení hradu a panství Strážnického se

strany Jana z Žerotína nemá se žádati, jestli toho p. hejtman

s ostatními pány nutným býti neuzná.

4. Spor o klenoty kostelní ve Strážnici, které pan Petr

z Rožmberka chtl s sebou vžiti a jinde chovati, pan Jan z Žerotína

ale, aby zde ponechány byly, žádal, byl dán na rozhodnutí

p. Viléma z Pernštejna, nejvyššího maršálka království eského.

5. O eládku, která byla na zámku, a se nyní postará

p. Petr, jakož se pi vrácení má o eládku postarati p. Jan neb

jeho ddicové.

6. Co se týe luk, na které se Kropá 1

)
táhne, tedy má se

ponechati panskému nálezu; p. Jan z Žerotína nechce se o n
píti, ale chce ve prospch rozhodnutí pracovati.

7. Aby každý pi postoupení statku své rukojmí vyvadil.

Souasn sepsána byla smlouva o tom, co jsou nechali páni

z Rožmberka pi postupování hradu Strážnice p. Janovi z Žerotína.

Všechny vci sepsány byly na dvou cedulích, z nichžto jednu si

ponechali páni z Rožmberka, druhou Jan z Žerotína, jenž pi
navrácení statku ml fundus instructus vrátiti. Godex „Žerotino-

Strážnicensis“ má tuto neúplnou pamt, co nechali páni z Rožm-
berka, postupujíce Strážnice pánm z Žerotína r. 1486: Item

(tedy zaátek chybí!) 15 beic prachu a 2 beice menší a hrnec,

beice sanytru a druhá menší síry, 2 beice kulek hákovních

a tetina beice. Item kulek železných a tarasních. Item 1 truhlice

l

) Mikuláš Kropá z Nevdomí, majitel panství Bzeneckého
;

již r. 1484-

mezi Kropáem starým a paní z Rožmberka páni rozkázali, že jakož mezi nimi

o meze rznice jest, ty mají ohledány býti a Jan Nemotický a Jaroš mají ve

Strážnici i s úedníky menšími býti konen po sv. Jakubu v témdni. (Libri cit. V.)

12
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šíp pi prachu; šípv nenasazených 2

1

1

/2 š (kopy) a 25 š (kop),

svícník k stulnicím, sochor železný, nebozéz hákoviný. Mezi fort-

nami neb u železných vrat oštip 11, sudlic 10. Item u Brachova

mostu houfnic 4, tarasnice 1. U Varšutova mostu sudlice s pavezem 1,

tarasnice 2, jedna železná, druhá mdná. Item kaše prosné 3 skín,

maku 1 skín plná, hrachu 14 mic, ovsa 26 mic a 5 mic
prosa, abru (?) 47 mic, semence 30 mic, chmele 77 mic.
Item obilí chlebové v stozích 7 stoh dobrých ovsa a špaldy . . .

Co mli ve dvorech v Radjov, Lipov a ve Velké (viz tam).

Item v Bzenci k vinohradu pres a k tomuto náiní vinohradní.

Item ve mlýn Strážnickém mlynné poteby, ve valchovn mdný
kotel, na Starovci (?) kotel mdný a vana.

List zástavní na Strážnici obnovili páni Petr z Rožmberka,

hejtman království eského, Vok z Rožmberka a Oldich z Rožm-
berka na den sv. Doroty r. 1499.

Ve smlouv praví, že zastavili a zastavují své vlastní panství

a ddictví, „totiž zámek náš, tvrz Strážnickou s mstem Strážnicí,

Starým i Novým mstem i s Pedmstím, msteko Lipov, msteko
Velkou, ves Lideovice, ves Javorník, ves Vrbku, ves Knždub,

ves Lhotu, ves Radjov, ves Sudomice, ves Petrov, ves Rohatec,

hrad Kansperk pustý s jeho píslušenstvím, ves Suchov, ves

Nmí k panství Strážnickému píslušející, se všemi dvory, mlýny,

kteréž k tomu panství písluší, i s tím vinohradem, kterýž leží

v horách Bzeneckých, i se všemi vinohrady i horami vinohradními

se všemi mýty a pívozy atd.“ panu Janu z Žerotína a Fulneka

a jeho erbm v 15.000 zl, dob. uh., které od p. Jana vzali, a to

za následujících podmínek : Kdyby Petr z Rožmberka zemel ped
svou manželkou Alžbtou z Krava, tedy mají brati jeho dáti

Janovi z Fulneka výpov roní a on do roka má za 15.000 zl.

vrátiti statek pí. Alžbt za blíže udaných podmínek. Kdyby však

pí. Alžbta ped Petrem zemela, má p. Jan z Žerotína druhých

15.000 zl. uh. na statek Strážnický doplatiti a jej podržeti. Smrt

pí. Elišky mají páni Rožmberští oznámiti.

Za pány Rožmberské slíbili; Jindich z Hradce, nej vyšší

komorník moravský, Beneš z Bozkovic na erné Hoe, Jan Dubský

z Dub a z Lipého na Šternberce, Albrecht st. ze Šternberka

a z Lukova, Kar. z Vlašim a na Litovli, Hynek z Ludanic a na

Roketnici, Jakub ze Šárova a na Krumsín, nejvyšší hofrychtý

markrabství moravského, Janouš Húgvic z Biskupic a na Búzov,
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Jaroš z Zástizl a na Morkovicích, Zikmund Valeky z Mírová,

Jan Lechvický z Zástizl a zavázali se jeti do ležení bud do

Brna neb do Olomouce, kdyby smlouva se nevyplnila.

Dne 1. kvtna r. 1500 odebrala se Alžbta z Krava na

vcnost.

Listem daným na Krumlov ve stedu po sv. Filipovi

a Jakubu r. 1500 oznámili Petr, Vok a Oldich, bratí z Rožm-

berka, pánm: Petrovi, Janovi a Viktorínovi, bratím z Žerotína 1

)

a Fulneka, a ostatním jich bratrm, že pí. Alžbta z Krava
zemela na sv. Filipa a Jakuba r. 1500.

Nedlouho po tom páni z Rožmberka listem daným v Olo-

mouci v pátek po hodu narození sv. Jana Ktitele r. 1501 statek

Strážnický dle dívjších úmluv prodali synm po Janovi z Fulneka

:

Janovi, Viktorínovi, Jiíkovi a Bartolomji, bratím vlastním,

k rukoum jejich matee paní Machny z Nové Gerekve a z Fulneka

a p. Bernharta a p. Václava z Žerotína a na Devohosticích,

jejich strejcv, za 30.000 zl. dob. uh. Ruitelé byli: Jan z Lom-
nice, hejtman moravský, Beneš z Bozkovic, Ladislav z Bozkovic,

nejvyšší komorník, Albrecht ze Šternberka a Lukova, Karel

z Vlašim a Úsova, Hynek z Ludanic, Jakub ze Šárova, Hanuš

Haugvic z Biskupic.

S Petrem z Rožmberka mla Alžbta jedinou dceru Barboru,

která v mládí zemela. Tlesné pozstatky Alžbty z Krava byly

s nejvtší slávou 2
)
v kláštee Vyšebrodském ku vnému spánku

uloženy. Za její záduší vnoval Petr ješt téhož msíce kvtna
znané dchody klášteru Vyšebrodskému. Zaátek listiny 3

)
o tom

esky sepsané uveejujeme zde skoro v plném rozsahu. Znít:

„My Petr z Roznberka etc. vyznáváme tímto listem všem

vbec a pede všemi, kdož jej uzí, isti anebo touce slyšeti

budou; jakož lidské pokolení pro pestoupení pikázání božského

v takové ponížení podrobeno jest, že skrze smrt, jejížto pamt
pehoká jest, skonání své vžiti musí, z kteréžto píiny každému

lovku potebí jest na to bedliv mysliti a tak se v svt

Ú Jan z Žerotína a z Fulneka píjmím „Bohatý" zemel krátce ped
Eliškou z Krava.

2
) Viz „Sacri Pulveres Crugerii“.

3
) Viz Urkundebuch d. Cisterzienserstiftes B. Mariae Virginis zu Hohen-

furt in Bohmen. Herausgegeben von Matbias Pangerl ve Fontes rerum austria-

racum XXIII. sv.

12*
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v živnosti této obírati, aby na onom budoucim v zemi živých

také njakou ástku míti mohl, v tom netoliko sám sob hled
dobe initi, ale také tch nemá zapomínati, kteíž jeho zde

vrn v pánu bohu milujíc svou víru a nadji v nm v celé

dvrnosti založili jsou.

I ponvadž urozená paní, paní Alžbta z Krava a z Strážnice,

manželka naše milá dobré pamti, podle vle pána boha všemo-

houcího z tohoto svta sešla jest, jejížto duši jeho svátá milost

podle nesmírného milosrdenství svého ra milostiv(a) býti, kteráž

se jest ve vší ctnosti vrn, ctn a poslušn po všecky asy,

dokudž nám pán bh ráil dáti spolu býti, proti nám zachovala,

jako na dobrou, ctnou a šlechetnou paní sluší, podle vle naší

živa jsouc, nás nikdy niím nehnvajíc, po kteréž se jest také

nám a domu našemu Roznberskému na zboží asném znamenité

rozmnožení stalo hradem Strážnicí, kterýž její ddiný byl, kterýžto

ona nám jako manželu svému z zvláštní lásky a z své svobodné

dobré vle k ddictví dala jest; i pamatujíce my na její ctné

proti nám zachování, chtíce v tom proti ní také ponkud vdni
nalezeni býti takového dobrodiní, kteréž se nám a domu našemu

Roznberskému skrze ni stalo, také podle lásky a víry manželské

památku po ní uiniti a milému pánu bohu k polehení duše

její statku našeho ponkud udliti, s dobrým rozmyslem a radou

dosplou pedešlou v ty asy, když jsme to dobe mohli uiniti,

jakožto pravý ddic a pán a vlada panství našeho, kteréž nám
Roznberským pán bh z své svaté milosti a štdroty dáti jest

ráil, ves naši eenou Kaltenprun 1

) , s dvory kmetími, s platy

atd. — postupujeme."

Souasný Vyšebrodský historik Jakub z Nových Hrad (de

Gratzen) vnuje pí. Alžbt tuto pamt:

„Quae profecto nobilis domina optimis virtutibus, quibus

mirifice pollebat, insudando seque in operibus pietatis et tamquam
vera mater pauperum exercitando, cui par inter nobilissimas

matronas Rohemiae non habebatur." 2
)

q Kaltenprun, esky Kaproun zvaná vesnice na býv. panství Novo-

bystickém, do politické obce Klenové, pod faru Hrky patící.

2
) Kterážto opravdu šlechetná paní nejlepších ctností, kterými podivu-

hodn oplývala, pilné si hledla a zbožné iny jakožto pravá matka chudých

konala, tak že mezi nejvzácnjšimi matrónami eské zem žádná se jí nerovnala^
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Mimo to daroval Petr z Rožmberka klášteru Vyšebrodskému

její skvostný šat posetý perlami, aby z nho poízeny byly kasule

a dalmatiky; na vyhotovení jich vnoval 100 hiven vid. Také

odevzdal jim skvostné zlatém a perlami prošité humerale, které

ona vlastnorun byla zhotovila.

Rodokmen pán z Krava, kteí drželi Strážnici, 1

)

I. Vok I. z Krava 1263—1328, Jaroslav z Krava 1278— 1320

1. m. levoboka krále Otakara,

2. m. neznámá

II. z 1. m. Vok II.,

m. z Rožmberka

z 2. m. Jan I.

neb Ješek

1323—1369,

m. Klára z Lípy

z 2. m. Drslav I.

1329—1365,

m. Eliška

ze Šternberka

z 2. m. Beneš I.

1337-1377,

kanovník.

Jindich I. 1330— 1344, Jan II. neb Ješek lil. Beneš II. 1330— 1375,

m. Anna 1330— 1340, 1. m. Eliška z Ronova,

rytí nm. ádu 2. m. Kateina

IV. Václav I. 1368—1381, Anežka 1365, Petr I. 1373—1411,

m. Eliška m. Jindich z Bítova l.m. Kateina ze Šternberka,

2. m. Kateina z Meissau

V. Petr II. 1389—1434,

m. Magdalena z Pernštejna

VI. Václav 11. Oneš, Beneš VII. Jií 1426— 1466, Kateina f 1441,

1420— 1438 m. Dorota z Valdštejna m. Pertolt z Lipého

Ludmila f 1502, Kuka f 1510,

1. m. Albert m. Václav

z Postupic, z Bozkovic

2. m. Jan Berka

z Dub

Johanka f 1495,

m. Jan Heralt

z Kunštátu

Vlil. Alžbta f 1500,

1. m. Pertolt

z Lipého,

2. m. Petr z Rožm-
berka

Znak pán z Krava nazývá se obyejn „Odivousem“
(obr. 46.), ale jen omylem. Jich znakem byla „zavinutá stela“,

což se dovídáme nejen ze životopisu biskupa pražského Tobiáše,

nýbrž i ze znaku Petra z Krava a ze Strážnice na poátku
Vlil. knihy desk olomuckých, který zde vyobrazujeme. (Obr. 51.)

2
)

b Majitelé Strážnice oznaeny jsou ímskými ísly I.—VIII.

2
) Podrobnjší o tom znaku viz Dr. Fr. Dvorský, O starožitném panském

rod Benešovic 1., str. 2.—6.
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Obr. 51. Zavinutá stela pán z Krava.



183

Strážnice majetkem pán z Žerotína r. 1486 (1500)—1628.

Hned r. 1487 nový pán strážnický Jan z Žerotína a Fulneka

uinil zízení mezi mšany a kopái strážnickými ohledn dová-

žení vína do msta a prodávání po domech. V IX. artikule toho

zízení stálo, aby konšelé každý rok 2 drajlinky vína na obecné

dobré vyšenkovali, pakli že by vtší poteba byla, 4 drajlinky.

Ustanoven poádek, dle kterého se má víno šenkovati. Zdá se,

že Jan z Žerotína a Fulneka správcem statku Strážnického uinil

nejstaršího syna Petra, který již r. 1488 byl ženat. Listem daným
na Strážnici na den sv. Jakuba apoštola vyzývá Petr s jinými

jistci, že jest dlužen 800 zl. uh.

své manželce uroz. paní Machn
z Pernštejna ku pravému jejímu

vnu. 1

)

Pevzetím statku Strážnic-

kého v zástavu nastaly Janovi

z Žerotína a Fulneka (obr. 52.)

rzné nemilé píhody, které mly
v záptí phony.

R. 1490 pohnal Jana Boitu
z Bystice a Napajedel z 50 zl. uh.,

že mu mýto bral, když mu z Ful-

neka na Strážnici k jeho poteb
vezli a dobytek hnali, listy na

mýto majíce, proti právu a ádu,
kterých páni a rytístvo v tchto

zemích užívají. Poruníky phonu
uinil syny své Petra, Jana a Viktorína (Ph. ol. VI., . 1449).

Nejvtší roztržky ml s pány Bzeneckými, kteí bezprávné uinili

si nároky na nkterá luka za Moravou (na pravém behu) ležící.

R. 1490 pohnal Jan Mikuláše Kropáe z Nevdomí a na Bzenci

z 1000 zl. uh., že jest bratr jeho nedílný (Václav) od nho i sám
od sebe vedl uadníky zemské, k tomu lidi starožitné, na louky,

aby lidé vyznali, kam se z tch luk mýtilo a úadníci od tch

Obr. 52.

Jan I. (Bohatý) z Žerotína

a z Fulneka (na Strážnici).

9 Otec její Vilém z Pernštejna v prvním svém poízení z r. 1515 usta-

novil, že se jí má dáti po jeho smrti 2000 kop míš. aneb 300 kop úrok; ale

ponvadž ona brzy po r. 1515 zemela, zrušil Vilém toto ustanovení svým
druhým poruenstvím z r. 1520.
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lidí písahu pijali a, on o to panského rozsudku nedokav, sáhl

mu v to mocí. Z druhých 1000 zl. uh. jej pohnal, že mu v tom

slavném lantfrýd na jeho grunty, hory a louky na panství Stráž-

nickém mocí sáhl, brán mu gruntv jeho užívati i lidem jeho,

a lidi jemu na gruntech jeho jímaje a statky jich bera.

Když Václav z Nevdomí zemel, pohnal Jan r. 1492 jeho

syny Jindicha Kropáe z Nevdomí na Bzenci a Jana Kropáe
z Nevdomí z Buovic, dkana vratislavského, z tchže píin,

každého ze 2000 zl. uh. a phony ty opakoval v letech 1493

a 1494. Zárove obrátil se phonem na Ladislava z Bozkovic

a na Tebové, že jest mu rukojmím za správu zboží Strážnického

a na ostatní své rukojmí, totiž: Jana Berku z Dubé a Lipého

na Šternberku, Ctibora z Cimburka, Jakuba ze Šárova a Krumsína

a Karla z Vlašim a z Litovle. (Ph. olom. VI., 1848.) Za ohlédání

sporu s Kropái opomenul Jan z Žerotína zaplatili povinnou taxu,

protož r. 1497 úedníci menšího práva olomuckého pohnali jej

ze 7 h. gr.. že byli z rozkázání pana hejtmana a pánv jezdili

k ohlédání té pe, kteráž jest byla mezi tím p. Janem z Žerotína

a p. Václavem Kropáem o pobrání koní na mýt u Strážnice

a p. Jan „nám“ od úadu nic nedal. (Ph. VIL, 1. 219.)

Ponvadž i pozdji nájezdy na Strážnicko od Bzeneckých

nepestávaly, požádal Jan z Žerotína pana Petra z Rožmberka,

dosud vlastního pána Strážnického, o pomoc. Tento pímo se

obrátil na krále Vladislava, kterýž mu následovn odepsal
:
„Jakož

nám píšeš, že statený Jindich Kropá z Nevdomí a na Bzenci

lidem ze zboží Strážnického mocí svú seno na lukách spálil

a velikú škodu tm lidem svévoln uinil. 1 vz, že jsme potebné

o to témuž Kropáovi psáti poniili, pikazujíce jemu, aby on

tm lidem tu škodu, kterúž jim uinil, hned zapravil, aneb se

s nimi vedle vle jich smluvil a za to jim dosti uinil; a dále,

aby více na n týmž obyejem nesahal, ale té vší vci v dobré

míe státi zanechal.
“

(Archiv . sv. 10, str. 85.)

Také s druhým sousedem svým, Mikulášem z Vojslavic na

Veselí, ml Jan z Žerotína rozepe. Akoliv již r. 1486 stala se

smlouva o vedení vody, která tee od Blatnice na rybníky Lipovské

a Veselské, mezi pány Janem z Žerotína a Fulneka a jeho synem

Petrem z jedné a vladykami Mikulášem a Václavem z Vojslavic

a na Veselí ze strany druhé; Mikuláš pohnal jej opt r. 1494

ze 100 h. gr., že jeho lidem z Kuželového brání v horách Stráž-
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nických míti svoboda v honu a všelijakém dev rubání, ježto jsou

toho vždycky svobodn požívali beze vší pekážky. (Ph. olom. VL,

1. 109). Proti tomu Jan z Žerotína a z Fulneka pohnal téhož

roku Mikuláše z Vojslavic a Veselí z 1000 zl. dob. uh., že mu
bée mýto u Veselí z lidí jeho panství Strážnického, nemaje k tomu

práva (OL ph. VI., 1. 117). Poruníky toho phonu uinil své

syny Petra a Jana. R. 1497 pohnal Mikulášv bratr Václav Jana st.

z Žerotína ze 200 h. gr., že, a má Jan v Horním Nmí pouze

V3
majetku a on 2

/3 a ješt 2 panské lány, si takové právo tam

osobuje jako on (Ol. ph. VL, 1. 192).

Své rozsáhlé statky rozmnožil r. 1490 Jan pikoupením

Nového Hradu s Bludovem a Šumberkem; také získal Losinu

a Viznberk. Nad jiné mrzutjší rozbroje nastaly Janovi st. z Žerotína

na Fulneku a ve Strážnici poruenstvím sirot po Vilémovi Tetourovi

z Tetova, který Jana z Žerotína ve 2 phonech nazývá svým

otcem. 1

)

Poruenství po Vilémovi Tetourovi 2
)
pevzali zárove s otcem

jeho syni Petr a Jan II. ml. z Žerotína a Hynek z Tetova, bratr

nebožtíkv. Ponvadž Vilém z Tetova byl poruníkem statkv

a sirotka po svém bratru Frydrychovi, jemužto íkali Kunc, pe-
vzali Žerotínští spolu poruenství po Frydrychovi Kuncovi. Vilém

Tetour zemel r. 1497. Hned po smrti Vilémov pohnala Uršula

z Tetova (provdaná za Jana Chodura z Lokte) p. Jana Žerotín-

ského z Žerotína a na Fulneku, poruníka uroz. nebožtíka Viléma

Tetoura z Tetova, že nebožtík Vilém, bratr její nedílný, ekl dáti

jí 200 zl. k její poteb a p. Žerotínský jsa mocným poruníkem
a drže statek pán Vilémv ií ty peníze vydati nechce. (Ph.
k r. 1497, list 192.)

9 R. 1494 pohnal Vilém Tetour z Tetova a na Zlín Václava Veselského

z Vojslavic a z Vnorov, že jeho lidem statek pobral, ježto ješt nebyli mýta

spravedlivého dojeli; r. 1495 pohnal týž Ctibora z Lantštejna, že mu dal na

jeho grunt lidi sjímati a, co byli jemu divokých sviní a zajíc sbili, to jim

pobral i kon i san a propustiti jemu je nechce. V obou tch phonech
stanoví: „Poruníka iním Jana st. z Žerotína, otce svého. “ Ml prý za (druhou?)

manželku dceru Jana z Žerotína, Barboru.

2
) Vilém Tetour z Tetova byl udatným váleníkem a polním hejtmanem

n Jana Rožmberka, straníka to Matyáše uherského. Po smrti jeho samostatn
vedl eské roty na pomoc Matyášovi do Uher. Svým válenictvím získal velkého

jmní v Uhrách i na Morav, kde od krále Matyáše obdržel statek a msto Zlín
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R. 1498 Zygmunt Magnes z Fanliopp pohnal p. Jana st.

z Žerotína a z Fulneka, že poruenství nebožtíka Frydricha Tetoura

ped pány položití nechce; souasn pohnal jej ze 34 zl., žernu

nebožtík Frydrych Tetour za jeho službu poruil 50 zl. a on jsa

poruníkem statku nebožtíka Kunce Tetoura jemu té poruené
sumy dáti nechce. Podobn pohnal jej Jiík Švajnocha z Jordánova

mlýna ze 66 zl., že drží statek nebožtíka Viléma Tetoura a tím

poruenstvím jest poruníkem nebožtíka Kunce Tetoura a sumy
té mu dáti nechce. Stejnou dobou uinily phony na p. Žerotínské

všechny sestry nebožtíka Frydrycha. Uršula z Tetova pohnala

Jana Žerotínského, že nebožtík pan Vilém pijal k sob klenoty

bratra jejího nedílného Frydrycha a jí z toho nic nedal a p. Žero-

tínský ten statek drží. Také pohnala Petra z Žerotína a na Sum-
berku, Jana ml. z Žerotína a Hynce Tetoura; ji následovala

Kunhuta z Tetova, provdaná za Viléma Šemíka, která poruníkem
svého phonu uinila bratra Baltazara.

Avšak páni nalezli, že všechny ty sestry neprovodí, že by

Jan z Žerotína a z Fulneka byl poruníkem po sirotkovi Kunce

z Tetova.

Tento sirotek, stejného jména s otcem, Frydrych Kunc, již

r. 1499 dospl a pohnal hned Jana st. z Žerotína a Fulneka

a jeho syny Petra a Jana ml. z Žerotína, že Jan st. z Žerotína

listv, kteréž má, ježto je pobral po nebožtíku Vilémovi Tetourovi

z Tetova, ku poteb jeho mu ukázati nechce, zejména poruenství,

kteréž týž Vilém udlal (r. 1499, list 11.). Na to páni p. Janovi

Žerotínskému a jiným poruníkm Viléma Tetourovým rozkázati

ráili, aby ten list krále Matyáše JMti. slavné pamti, kterýž svdí
na Rysov a na Byteši 1

)
nebožce paní Marget a Vilémovi z Tetova

a Jiíkovi Francovi na 6000 zl. uh. na druhém snmu panském

zde v Olomouci ped p. hejtmanem a pány položili i ten list

nový, který král Vladislav J. M. jim na tu sumu svrchupsanou

udlati ráil. Také pohnal Frydrych syny Jana st., totiž Petra

a Jana ml. z Žerotína, zvlášt 20.000 zl., že toho poruenství od

Viléma Tetoura nechtjí ukázati.

Mimo to Mikuláš z Háje pohnal Jana st. z Žerotína a na

Fulneku z 10.000 zl. bez 200 zl., že drží statek nebožtíka Viléma

Tetoura, jako mocný poruník a 10.000 zl. bez 200 zl. mu navrátiti

’) Rysov (zboený hrad) nedaleko Byteše.
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nechce, kteréž jest jeho nevsta pí. Margareta z Gulaje Vilémovi

pinesla na Zlín, kteréžto byly jsou France, bratra jeho nedílného.

Také Uršula z Tetova opt se ozvala, a pohnala p. Jana

z Žerotína a na Fulneku a jeho 2 syny ze 2000 zl. že jí nebožtík

bratr Vilém slíbil vno a nedal a poruníci držíc statky jeho, to

jí napraviti nedbají. (Phony z r. 1499, listy 5., 11., 13., 15.)

Konce tchto spor Jan z Žerotína se nedokal; osteji propukly

proti jeho synm Petrovi na Šumberku a Janovi 11. na Strážnici,

když syni po Vilémovi Tetourovi : Jan, Jiík a Václav byli dospli.

Ped svou smrtí uspoádal Jan z Žerotína a na Fulneku

nkteré dležité majetkové záležitosti: R. 1498 dne 5. záí obnovil

mu král Vladislav zápis na hrady Bytom a Švihlenec na pomezí

Polském a rozšíil zástavu tch hrad na syny jeho Jana, Viktorína,

Jiíka, Bartolomje a Bernarta, že smí ty hrady bez pekážky

držeti do své smrti; po jejich smrti král eský mže je vykoupiti.

Také vnoval král na opravu tch sešlých hrad jemu a jeho

synm až do 300 kop gr. eských. 1

)
Téhož roku vyznává král, že

jest dlužen uroz. vladykám Janovi, Jiíkovi a Václavovi Tetourm
z Tetova a Janovi st. z Žerotína a Fulneka, Petrovi z Žerotína

a Šumberka, Janovi ml. z Žerotína a z Fulneka a Hyncovi z Tetova

a Karlštejna 6000 zl. uh. Tmže pánm jakožto poruníkm Viléma

z Tetova vypovídá král zástavu kláštera Hradištského u Olomouce,

vyplativ zástavní sumu; ale dne 28. srpna 1499 piznává král

Vladislav, že jest dlužen 2000 zl. uh. vladykám Janovi, Jiímu

a Václavovi, bratím z Tetova a na Malenovicích, sirotkm Viléma

z Tetova, a urozeným Janovi st. z Žerotína a z Fulneka, Petrovi

z Žerotína a na Šumberku, Janu ml. z Žerotína a z Fulneka

a statenému Hyncovi z Tetova a na Karlštejn a k jejich vrným
rukám urozeným Viktorínovi, Jiíkovi, Bartolomji a Bernartovi,

bratím vlastním z Žerotína a Fulneka, tak aby z losunga msta
Olomouce po 10 let každé plletí dostávali 50 kop gr. eských
a po 10 letech aby obdrželi dlužnou sumu. (Arch. . sv. 18.,

isla 97, 99, 101.)

Ku konci r. 1499 zemel Jan 1. z Žerotma a na Fulneku,

nedokav se ani úplného vlastnictví zastaveného sob statku Stráž-

nického; proež nikdy se nepsal Jan z Žerotína a na Strážnici. 2
)

9 Hrady byly od krále Matyáše zastaveny Janovi z Fulneka za 8000 zl.

;

hrady ty odstoupil král Vladislav r. 1498 vévodovi z Opoli.
a
) Snad byl pochován ve Fulneku.
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Po smrti otcov nepíjemnosti procesu s rodinou Tetour
z velké ásti nesl Jan II. z Žerotína (obr. 53.), pán na Strážnici,

až do své smrti.

Již r. 1501 Uršula z Tetova jej pohnala ze 2000 zl., že jí

nebožtík p. Vilém z Tetova, bratr její, slíbil vno a nedal,

a poruníci, držíce statku jeho, to jí napraviti nedbají.

Z veškerého ddictví po otci nejstarší jeho syn Petr, po-

cházející z 1. manželství, podržel si Šumberk, který mu byl odevzdal

otec za života svého; ostatní brati, pošlí z 2. matky, Machny

z Cerekve, rozdlili si správu statk; ale ponvadž dva brati,

totiž Bartolomj a Bernard byli

dosud nedosplí, každoron o

výnos statk spolených se po-

rovnávali. Všichni brati psali se

z Fulneka. Že všichni brati

s poátku Strážnici spolen dr-

želi, dokazuje listina z r. 1502,

kterou Jan, Viktorín, Jiík, Barto-

lomj a Bernhart vlastní brati

z Žerotína a Fulneka, praví a d-
diní páni panství Strážnického,

vyznávají, že ped n pedstou-

pili nkteí opatrní muži, zejména

Václav Mazánek a Martin Kolá,

žádajíce, aby smli stavtí od

brány (Skalické) do Starého msta novou ulici, jménem Žero-

tínskou, což jim dovolili za tchto podmínek: Po 7 let budou

míti úplnou lhotu neb svobodu, ale po tom z každého tam vysta-

vného podsedku budou platiti 8 gr. (4 gr. o sv. Jií, 4 gr.

o sv. Václav) a 6 dní v roce budou pánm robotovati.

Povinnosti k obci Strážnické mají míti jako z podsedk

jiných. Také smí si v té ulici zaíditi 1 neb 2 krmy, ale šenkovati

smí toliko pivo strážnické. Kdo by ml vinohrad, mže víno své

nalévati, jako ostatní podsedky v mst za právo mají. Odmr
mají stejnou míti jako ostatní. Až bude ulice hotova, má z ní

býti volen 1 konšel neb i dva. Dáno na zámku Strážnickém 1500.

Listinu potvrdil r. 1547 Jan III. z Žerotína, nejvyšší komorník, syn

p. Jana. Ulice ta jsou nynjší „Kopanice“ u Starého Msta.

Obr. 53. Jan II. z Žerotína

na Strážnici (1500— 1532).
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Bratr Jan pozdji oblíbil si panství Strážnické a pesthoval

se tam na stálý pobyt s matkou Máchnou z Gerekve asi r. 1505.

Brzy po smrti otcov r. 1500 koupili brati Jan, Viktorín

a Jií z Žerotína, ddiní páni na Fulneku, pro sebe a své nezletilé

bratry Bartolomje a Bernarda od Jana z Kunovic msto a panství

Nový a Starý Jiín. Nejstarší bratr Jan, který ujal se správy

Jiína, urovnával všeliké spory, ježto s pevzetím tchto statk

byly spojeny. Již r. 1500 pohnal Jana Povského ze Sovince, že

mu za správu msta Jiína podle slibu ruí a zboží Jiínské se

naíká, a on to spraviti nechce. Také pohnal hrabte od sv. Jií

a z Pezinku, 1

)
že vzal 47 zl. a drajlink vína svatojirského, které

patily kostelu Jiínskému
;

též, že neplatí mšanm dluhu 200 zl.

a že i houfnice od msta si vypil a je nevracuje. Poruníky

svých phon uinil své bratry Viktorina a Jiíka. Sám pohnán

byl r. 1501 od Jaroše ze Zástizl pro neplacení dluhu.

Horší rozbroje ml Jan z Žerotína s Janem z Kunovic, se

kterým spolen držel Horní Nmí a též nkteré lidi z Dolního

Nmí a Oechová. Jednalo se nejvíce o právo tchto lidí rúbati

díví v lesích, náležejících obma statkm
;
souasn si stžoval

Jan z Žerotína na Kunovského, že mu svým horním rybníkem,

který leží pod Lipovským, topí grunty. Když pomry na statku

Jiínském ml urovnány, zapsal r. 1505 své manželce Helen
z Ludanic na vesnicích Šenav a Kunvald 525 h. gr.

R. 1507 zemel (asi na mor, který tehdy na Morav zuil)

Jií z Žerotína; pochován byl v kostele Fulneckém. Na jeho

náhrobku byl nápis: „L. P. MDV11. dokonal jest život svj v Pánu

urozený pán pan Jií z Žerotína a Fulneka a na Jiín. Proste

Pána Boha za nj.“ 2
)

Po jeho smrti povstaly mezi bratry Žerotínskými velké tenice,

ponvadž se brati nemohli dohodnouti o rozdlení statku po

zemelém bratrovi, zejména s polobratrem Petrem.

Bratr Viktorín, který s Janem posud spravoval statek Stráž-

nický, s tímto se neshodl, proež na jeho místo jakožto spolu-

*) Hrab Petr ze Sv. Jií a Pezinku byl majitelem Jiína ped Janem

z Kunovic.
2
) Náhrobní kámefr jest prý dosud zazdn zvenku zdi kostelní ve Fulneku

;

nápis zachoval také „Felix Jaschke“ ve své „Sammelchronik von Fulnek“.

Y Olom. phonech r. 1508 jest poznamenáno, že pro ukrutný mor nebyl držán

snm ani na podzim r. 1507, ani o Svíkách na jae r. 1508.
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vládce toho statku nastoupil bratr Bartolomj. Pedn nastaly

tenice o vinohrady, 1

)
které brati Žerotínští spolen ásten

založili, ásten jen obnovili od Radjovských hranic až po Dolni

Hory, zkrátka brati rozstoupili se ve 2 nepátelské tábory: Jan

a Bartolomj na jedné, Viktorín a Bernart na druhé stran

a nevlastní bratr Petr naklonn více stran první.

R. 1508 Petr z Žerotína pohnal bratry své Viktorína a Bernarda

ze 60.000 zl., že peeti piložiti nechtjí k tomu kšaftovému listu,

který jest nebožtík otec jejich mezi nimi s jejich dobrou vlí
uiniti ráil. Ponvadž kšaft svou rukou podepsal, jsou Viktorín

i Bernard povinni ke kšaftu pee pivsiti. Proti této žádosti

Petrov brati Viktorín a Bernard se opeli i pohnali Petra ze

stejné sumy 60.000 zl., „že nám nechce to svdomí dáti, že od

smrti nebožtíka pana otce našeho dobré pamti, ani za živnosti

jeho, jak tento kšaft sepsán jest, nikdá jest k nám o peeti mluveno

od nho nebylo, ani o tom kšaftu nebožtíka p, otce našeho, který

jest sepsati ráil, jakáž e anebo domnnka kdy byla od nho
k nám v tch asech, až pi tom asu, když zde u nás na Fulnece

byli ped sv. Martinem tomuto minulým." Ze stejné píiny pohnali

oba brati na svdectví Bernarda a Václava, bratry z Žerotína

a na Devohosticích a své bratry Jana a Bartolomje z Žerotína

na Strážnici. Z téže sumy 60.000 pohnali Viktorín a Bernard

p. Jana a Bartolomje, bratí svých z Žerotína a na Strážnici,

že svdomí dáti nechtí, „že od smrti nebožtíka pana otce našeho

dobré pamti ani za živnosti jeho, jakž ten kšaft sepsán jest,

nikdá jest k nám o pee mluveno nebylo od žádného z nich,

ani o tom kšaftu nebožtíka p. otce našeho, kterýž jest sepsati

ráil, jaká e aneboli domnnka kdy byla od nich k nám, ani

od p. Petra, bratra našeho, v tch asech, až pi tomto asu,

když jsou u nás na Fulnece byli ped sv. Martinem minulým."

Vtšinu statku po Jiíkovi zabral bratr Viktorín, protož jej

r. 1508 pohnali Jan a Bartolomj ze 30.000 zl., že drží podíl

statku nebožtíka p. Jiíka bratra, ku kterémužto statku k polovici

oni lepší právo mají nežli on p. Viktorín, ímž tento v té míe
popuzen byl, že tžce obma bratím vyhrožoval. Protož jej tito

znova pohnali z 10.000 zl., že jest jim odpovdl na hrdlo jejich

ped p. hejtmanem a pany J. Mti. pi zahájení soudu.

l

) Viz sta „Vinohrady".
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Aby tenice, které správou statk mezi bratími Žerotínskými

po léta rozhoení psobily, konen pestaly, piinili se jejich

krevní pátelé, že byla uzavena následující smlouva
:
„Léta Božího

1509 ten tvrtek ped sv. Petrem a Pavlem, apoštoly Božími,

stala se jest smlouva dobrovolná námi Vilémem z Pernštejna

a na Helfenštejn, nejv. hofmistrem království eského, Janem

z Lomnice a na Mezíi, nejv. hejtmanem markrabství moravského,

Ladislavem z Bozkovic a na Tebové, Hynkem z Ludanic a na

Rokytnici, Václavem z Ludanic a na Veveí, Jakubem Šárovcem

ze Šárova a na Krumsýn, hofrychtýem markrabství moravského,

0 rznice a phony, kteréž byly mezi urozenými pány, panem
Petrem, p. Janem, p. Bartolomjem strany jedné a p. Viktorínem

a p. Bernartem, bratími z Žerotína a Fulneka, strany druhé,

a to taková:

Co se statku zstalého po jich otci dotýe, který jest pišel

na p. Jana, na p. Viktorína, na p. Jiího Nebožtíka, na p. Barto-

lomje, na p. Bernarta, kdež oni s tím statkem mezi sebou byli

njaký podíl udlali
,
aby ti podílové v nic obráceni

byli a beze všech dílv a podílv, aby ti páni spolen majetkem

vládli, jenom aby p. Petrovi statek Šumberk zvláš zstal a mimo
to aby tyry tisíce kop míšeských mu jmenovaní brati vyplatili.

K tomu každý rok mají jemu i ddicm jeho ti dreilinky 1

)
vína

vydávat ze Strážnického zboží, kterýmž se Strážnice na díl dostane,

1 potomci jich beze všech fortelv. (Vidim. opis z archivu Valaš.

Mezií. z r. 1635.)“

Ale brzy nebylo to po chuti nepokojnému a svárlivému

Viktorínovi, jenž žádal za rozdlení statku veškerého na jednotlivé

díly. Úloha ta právn pipadla nejstaršímu bratu Janovi. Ale bratr

Viktorín i za provedení i po nm psobil svému bratru mnoho
tžkostí, ano i soudn jej stíhal, jako by byl zkrácen, což poznáváme
ze souasných phon.

R. 1509 (fer. VI. ante fest. Sti. Martini) Jan z Žerotína

a Fulneka pohnal p. Viktorína z Žerotína, bratra svého, ze 2000 h.,

„že mu byl položil cedule podílní statkv našich, aby byl vzal

podle nauení pánv Jich Mtí. na místo pán Bernartov, bratra

mého nejmladšího, jednu a, potom aby brali jiní brati moji po
mladších podle ádu. Tm jest cedulím místa nedal a navrátiti

9 Dreilink vína = 20 vder (na Morav), 24 vder (v Rakousích).
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mi jich všech ty nechce. Viktorín cedule také zúmysln zmátl.

Jan z Žerotína musel pak nésti celou tíhu tchto zmatk. Bratr

Bartolomj pohnal jej z 50.000 zl., že jsa bratr starší, dílv mu
položití nechce a skrze to on ke svému majetku pijití nemže.

Jan z Žerotína dlaje nové díly, obrátil se phonem na

Viktorína, že drže zámek Jiín a Fulnek s jejich píslušenstvím,

jemu je do moci dáti nechce, aby on jako bratr starší mladším

díly položití mohl, jakož jest o to pohnán od bratra svého Barto-

lomje a nemaje zámk tch v moci své, tomu dosti uiniti nemže.
K tomu pohnal jej z 5000 kop, že nechce mu oznámiti, kolik

jest penz hotových pichoval od toho asu, jakž Jiín a Fulnek

drží, aby on jako starší bratr, díly maje klásti, uml rozdliti;

také že mu má oznámiti, kde a komu co dlužen jest. Za dílí

svou práci vyžádal si Jan od každého bratra 1000 zl., což ale

pozdji platiti nechtli, proež soudn k tomu donuceni byli.

Viktorín navzájem pohnal bratra Jana, že nepoložil dílv

dle smlouvy jemu a bratrovi Bernartovi, pak z 10.000 kop, že

mu nechce povdti, co jest penz mu a ostatním bratrm pi

prvním rozdlení dal a ješt z dalších 10.000 kop, že mu ped
p. hejtmanem a pány soudci povdti nechce, kolik penz zachoval

v tom ase, když jest držel Strážnici a Bzenec, a z 1000 kop,

že mu povdti nechce, í jsou ta vína uherská, kteráž jsou kou-

pena u s v. Jií a ve Skalici a ve Strážnici, co jich tu v potu
jest a konen, že povdti nechce, jaké vno po paní Alen,

manželce své, vzal a kolik svrchkv.

Ješt r. 1510 jízlivý Viktorín pohnal bratra Jana z 5000 zl.,

že se jeho vysoce dotekl na jeho dobré povsti, pravíc tak: „Kdyby

pro peníze ke mne na Fulnek poslal, že neví, jak by s nimi ode

mne s Fulneka dolv sjeli !“ Mimo to pohnal jej pro samé pletky,

jako : že mu lidi rozkázal sázeti a stavovati, že mu slíbené 2 vozíky

a 200 šáhv tenat nedal a j.

Aby bratru Viktorínovi dobrou vli ukázal a všeho pode-

zení se zbavil, jakoby statek nespravedliv dlil, svil a odevzdal

Jan úkol ten Viktorínovi samému a Bartolomje požádal, aby

tomuto podal zprávu o výnosu statku Strážnického. Avšak Viktorín,

jsa jinak velmi pohodlný, záležitost do lhty umluvené nevyídil,

proež Jan byl nucen r. 1511 jej pohnati, že nechce mu úmluvy

uinné mezi nimi držeti, že nedopustil, aby písa napravil chybu,

kterou ve smlouv udlal, že nechce udlati listu dílího, jak
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mají statky jejich po smrti jednch na druhé pipadnouti, a konen,
že mu ml pl pata sta zl. položití, což neuinil. 1

) Také bratra

Bartolomje soudn stíhal, že mu cedule na pergamen pod peetí

svou zavšené udlati nechce, zejména že tam položití nedbá, co

jest se Janovi na jeho díle, zámku Strážnickém, a zboží tom

dostalo.

Konen o hlavní statky rozdlili se brati Žerotínští tak,

že Viktorínovi dostal se Starý Jiín, Bernartovi Fulnek; Nový

Jiín drželi spolen. Strážnický statek podržel Jan, avšak musel

„Horní panství", totiž panství Velecké s Lipovém, ku kterému

krom Súchova patilo Horní Nmí, ást Dolního Nmí a Boršic,

postoupiti bratru Bartolomji. Jan držel msto, Bartolomj ped-
mstí Strážnické; oba pak se psali z Fulneka a na Strážnici,

také jen z Žerotína a na Strážnici; zástupcem velkostatku zstal

Jan. Jan byl již nkolik let ženat s Helenou z Ludanic. Bartolomj

byl dosud svoboden, protož mu brati z Kunštátu s jeho souhlasem

namluvili Ludmilu z Kunštátu; ta však se mu nelíbila, proež

od ní upustil. Na to pohnal jej Jan Kuna z Kunštátu a na Rožnov
ze 6000 zl., že jest jej (Bartolomj) žádal skrze jeho bratry jakožto

bratra nejstaršího za pannu Ludmilu, jeho sestru, aby jemu dána

byla k sv. manželství, kdež on na jeho žádost ekl tak uiniti

a pannu Ludmilu, sestru svou, jemu k sv. manželství dáti a on

to od nho pijav ekl to konati a tomu dosti uiniti. A již tomu

dosti uiniti nechce. Páni nalezli, že Bartolomj tomu dosti uiniti

povinen jest. Tento s pány Kunštátskými se radji vyrovnal,

oženiv se brzy na to s Anežkou z Ojnic, dcerou Tasa z Ojnic

a na Buovicích.

Brati Jan a Bartolomj z Žerotína spolu svorn hospodaili

na statku Strážnickém až do smrti tohoto, který mnoho ml potyek
a phon se svým sousedem Janem z Kunovic a na Ostroze,

kteréžto zaznamenány jsou u jednotlivých obcí.

Tžké spory nastaly v tu dobu Janovi z Žerotína s Vilé-

movým nejstarším synem Janem z Tetova. Týž pohnal r. 1509

na míst Jiíka a Václava, bratí svých vlastních, Jana z Žerotína

z 80.000 zl., že mu té cedule, kterouž jemu a jeho otci, nebožtíku

p. Janovi Žerotínskému, otec jeho pod 3 peetmi k vrné ruce

pi kšaftu chovati dal, v kteréž ceduli všecek statek movitý i nemo-

l

) O tu sumu pohnal jej opt r. 1512 (v pátek ped sv. Jiím).

13
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vitý sepsav zapeetil — ped p. hejtmanem položiti nechce. Pan
Jan musel pisahati, že takové cedule nemá, aniž o ní ví, aniž

ji vidl.

Jan z Žerotína pedložil jinou ceduli, kterou ml, a když

Jan Tetour o pravosti peet pochyboval, pohnal jej z 10.000 zl.,

že se ho dotekl, ka, že by to pee otce jeho nebyla pi té

ceduli, na kteréž jest nebožtík otec jeho statek svj popsal.

Jan Tetour dle výnosu pán musel odprositi slovy
:
„Pane

Jane milý, jakož jsem pravil, že by pi té ceduli pee otce mého
nebyla, znám, že jsem kivdu mluvil; prosím pro Pána Boha,

rate mi to odpustiti!“

Ale hned na to Jan Tetour Jana z Žerotína pohnal, že nechce

položiti listu mocného krále Matyáše slavné pamti J. Mti., který

jest dal otci jeho nebožtíku, aby statek svj zídil, jakž kšaft jeho

ukazuje a r. 1511 opt ze 2000 zl., že mu ekl a jeho bratím,

ty šuby a koberce po otci jeho pozstalé zaplatiti a toho neiní

(Jan Tetour propadl, ponvadž sumu pemrštnou udal). O ty

uby a koberce byl Jan z Žerotína opét pohnán r. 1513. 1

)

R. 1512 Jan z Kunovic pohnal Bartolomje z Žerotína

z 1000 kop, že jeho lidem z Malé Blatniky zakazuje hory, kterých

tito ode dávna ku své poteb užívali, a že mu k tomu poteb-

ného svdectví od lidí ze Súchova dáti nechce; z poslední pí-

iny pohnal také Jana z Žerotína. Lidé Jana z Kunovic sami

násilím do les Súchovských vpadli, protož pohnal Jan z Žerotína

Johanesa z Kunovic a na Uh. Brod, že jeho lidé z Boršic pišli

ozbrojeni na Souchov a zabili mu lovka; také pohnal jeho

úedníka na Ostroze Krištofa ze Svtlé, který vedl ozbrojené lidi

z Boršic na grunty Velecké a tam 7 lovkm, každému kon
pobral. — Jan z Kunovic proti tomu pohnal Bartolomje z Že-

rotína ze 100 h., že ho žádal písemn, aby se ujistil dostaten
Juiny, 2

)
Janíkova syna, lovka svého z Velká, a lidem jeho

aby spravedliv uinil, z ehož ho viniti budou. A on psaním

svým se podvolil tak uiniti, a již tomu dosti uiniti nechce.

Páni v té pi rozsoudili: Ponvadž p. Bartolomj provodil, že

se Juiny ujistil a do vže vsadil a potom jemu týž Juina beze

Ú Pokraování tchto spor viz dále r. 1515.

2
) Pan Jan z Kunovic všechnu vinu tch selských nepokoj svádl na

jistého Juinu, obana z Velké.
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lsti z vže utekl, že tomu p. Bartolomj odpovídati nemá. Barto-

lomj žaloval jej mimo jiné z 1000 h., že lidí svých z Boršic

k tomu držeti nechce, aby mu ospy 1

)
vydávali, kteréž mu od

hor Strážnických podle smlouvy vydávati mají. Jan z Kunovic si

však stžoval, že páni ze Strážnice lidem jeho z Malé Blatnice

hory ty, kterýchž jsou od starodávna v užívání byli, zapo-
vídají. (V této pi vynesen nález: ponvadž p. Jan z Kunovic

provodí, že jsou lidé jeho z Malé Blatnice od starodávna svobodu

mli v erném lese v horách Souchovských a rúbali, což jim

potebí bylo krom dubového lesa, za eku zajeda, že k tomu

užívání ti lidé právo mají). Také pohnal Bartolomje z Žerotína,

že zapovídá pístup do hor Strážnických lidem z jiných osad,

ku kterému dle smlouvy právo mají. Mezi jiným ho vinil, že

lovk jeho z Kuželového, Kubíek, musel zaplatiti 6 zl. po-

kuty za to, že rúbal v Strážnických horách díví a on mu toho

navrátiti nechce. (Ponvadž vtšina phon na p. Bartolomje

byla zamítnuta, protože Bartolomj nebyl pánem statku sám,

pohnal Jan z Kunovic ze všeho také Jana z Žerotína.)

R. 1512 zdržoval se njaký Zacha, jenž byl považován za

škdce zemského, ve Strážnici na ásti statku p. Bartolomje.

Protož tohoto pohnal Jan Kuna z Kunštátu, „že listu toho, který

jemu psal na míst p. Václava Dubského 2
) i sám od sebe, aby

se (Bartolomj) Janem Zachaem ujistil, ped p. hejtmana položití

nechce. (Pan Bartolomj list položil.) Ale dále jej pohnal, že

Jana Zachae ped pány postaviti nechce, z ehož jej viniti bude.

Páni však nalezli : Ponvadž p. komorník, drže místo hejtmanské,

p. Janu Žerotínskému rozkázal, aby Jana Zachae k sob obeslal

a s ním jednal, a na takové jeho obeslání Jan Zacha k nmu
na Strážnici pijel a v tom jednání p. Jan Kuna psaní p. Barto-

lomji uinil, aby se Janem Zachaem ujistil, že pes takové

pán hejtmanovo rozkázání p. Bartolomj nebyl povinnovat Janem

Zachaem se ujišovati. Ješt r. 1523 ml Jan z Žerotína se

Zachaem co dlati. Toho totiž roku pohnal Petra Zun zátkyní

v Uh. Brod ze 2000 kop gr., že mu svdectví dáti nechce, že

by v ten as, kdy Jan Zacha z Vostrova a ze Skal, jeho slu-

žebník, byl nepítelem markrabte moravského, že by tenkráte

x
) Ospy neb sypané obilí.

2
) Václav Dubský byl nejv. komorníkem olom., Jan Kuna z Kunštátu

hejtmanem zemským.

13
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byl Zachae na zámcích neb na svém zboží pechovával, aneb

jej v em fedroval v ten as, když jest s touto zemí co initi ml.

Jan z Žerotína toho svdectví poteboval, ponvadž r. 1520

pohnal jej Adam z Bakovic a na Polici ze 2000 kop gr. ., že

Jana Zachae z Ostroha a ze Skal, zhoubce zemského, na statku

svém pechovával, od kteréhož Jana Zachae jemu a lidem jeho

pálením na statku i na lidech škoda znamenitá se stala — a on

to napraviti nechce.

R. 1515 pohnal Franc z Háje na Cimburku Bartolomje

z Žerotína, že mu nedá užívati vinohradu, když má vína bráti,

že jich musí vyrukovati.

Souasn vystoupil proti Janovi z Žerotína a na Strážnici

Jií Tetour z Tetova a pohnal jej z 2000 zl. uh., že kvitanci*

kterouž má od nho a od jeho bratí Jana a Václava, kterouž

jeho kvitovali z vydání statku otce svého, komu co vydal, ped
p. hejtmanem jemu k poteb vydati nechce; r. 1517 opakoval

týž phon Václav Tetour z Tetova a také ho pohnal pro nedo-

platek 400 zl. a ze 6000 zl., kteréž prý po smrti otce jeho pevzal

Jan z Žerotína na hrad Rysov a Bityšku, dále že za zámek

Oleštayk vzal peníze a neodvedl a konen, že vzal k sob po

smrti Viléma 6 zápon a 2 etze zlaté a je vydati nechce. Žaloby

na Jana a jeho bratra Petra z Žerotína byly ponkud pemrštné
a Jan Tetourovi, pokud byl vinen, zadost uinil. Téhož r. 1515

pohnal Jiík Bartolomje z Žerotína, že mu nechce tch vín vydati

(2 drajlinky a beku), které mu poruil Jiík Francz, a že mu
zadržuje zbroj, kterou mu nebožtík Francz Jiík dal.

R. 1518 pohnal týž Václav Tetour Jana z Žerotína, že pijal

za prodanou zahradu ve Zlín 20 zl. a jemu je dáti nechce, nebo

ta zahrada patila jemu a jeho bratím.

Téhož roku zvlášt útoil Václav na Jana z Žerotína phonem
ze 4000 zl., že p. Vilém, otec jeho, odemel jest jemu a jeho

bratím lidí usedlých a platných, kterých jest byl v držení v krá-

lovství uherském v msteku Právn Slovenském a k nmu
píslušných vesnicích a on, jsa poruníkem, jemu a jeho bratím

tch lidí v držení a užívání uvésti nechce.

Páni nalezli, že Jan dokázal, že Vilém Tetour, otec Václavv,

za svého života ty statky postoupil Jiíkovi Francovi (z Háje).

Krom toho pohnal jej, že po smrti otce jeho pijal 44.980 zk
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ve zlat a tyto peníze pak jim vydal v groších a jiné minci, ale

bez nádavkv (agia). Tento spor i s jinými páni odložili.

Také se Jan z Žerotína dovolával svdectví France z Háje

na Cimburku, že velkou sumu 6600 zl., o kterouž jej Tetourové

pohnali, nikdy nepijal a protož neml.

Proti Václavovi Tetourovi Petr z Žerotína pohnal rzné
svdky, kteí dosvdili, že on po smrti Viléma Tetoura nieho
z jeho penz a statku k sob nepijal. Petr hojil se z výdaj,

které mu zpsobily spory Tetourovy na svém bratru Janovi ze

Strážnice.

Konen celý spor, který zejména se strany Tetour od

neslušných urážek až po násilnosti se stupoval — r. 1517 vpadl

Václav Tetour noního asu do Velké Vrbky a zhoubn by tam

byl se svým zástupcem ádil, kdyby lidé z Vrbky nebyli se ubránili,

— ukonen byl nálezem pán r. 1519, který zapsán jest v knihách

Phonných následovn: „Pam pánv J. Mtí. mezi p. Janem

z Žerotína a Václavem Tetourem z Tetova J. Mti. se tak pamatují,

že ta odpov, 1

)
kteráž se mezi nimi byla sbhla, jest mocn

zdvižena a v nic obrácena mezi jejich osobama a jich služebníky

a pomocníky v té odpovdi a že sob na obou stranách na budoucí

asy niímž zlým zpomínati nemají."

Pak se Jan z Žerotína a na Strážnici s Tetoury úpln smíil,

jak dokazuje jeho phon z r. 1522 na purkmistra a radu msta
Olomouce, že bratím Tetourm nechtjí vydati kvitance na poplatky

roních 100 kop, které jim majestátem krále Vladislava zapsány byly.

Nové rozepe mezi bratry Žerotínskými povstaly, když ze-

mela jejich matka r. 15 1 6.
2
)
Dcera její Barbora z Žerotína a

Fulneka pohnala svého bratra Jana z Žerotína a ze Strážnice

ze 2000 zl. dob. ub.. že jí toho ped panem hejtmanem a pány

uznati nechce, co jest její paní máti ped ním a ped Viktorínem

o statku svém, jestli by ji Bh neuchoval, rozkázala. Stejn po-

hnala i bratra Viktorína z Žerotína na Novém Jiín a bratra

Bernarta na Fulneku. Tohoto také žalovala, že jí dílu, kterého

matka rozkázala jí vydati a listu vnného, který mla její máti,

ped p. hejtmanem ukázati nechce.

9 T. j. oznámení veejného nepátelství.
2
) Zemela na Fulneku u syna Bernarta.
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R. 1517 Pemek z Víková pohnal p. Bernarta z Žerotína

a na Fulneku ze 333 zl. a jemu vinu dává, že paní Barbora

z Žerotína Arkleba z Víková a na Prusenovicích, otce jeho,

pohnala z té sumy, že jest paní Machn z Nové Cerekve, paní

matei její, rukojmí za nebožku p. Jana z Žerotína za 2000 zl.

vna jejího a jí pí. Barboe k vrné ruce podle jiných a jí dílu

jejího z té sumy vydati nechce. A p. Bernart drže díl statku po

otci svém, základ otce mého, v tom otce mého zastoupiti nechce.

Stejný phon šel na bratry Petra, Jana Viktorína a Bartolomje

z Žerotína. Na to pohnal Bernart z Žerotína svého bratra Jana

na Strážnici zvlášt a spolu bratra Viktorína, že mu o tom sv-
domí (svdectví) dáti nechtjí, co jest jim o tom vdomo, kterak

jejich matka v pípad smrti o svém statku rozkázala.

Téhož ješt roku Barbora z Žerotína pohnala všechny své

bratry opt, že jí nedávají sumu, která z vna jejich matky

Machny na ni pipadá.

Následujícího roku táž Barbora z Žerotína pohání p. Jana

z Žerotína a na Strážnici z 500 kop, že ped p. hejtmanem a

pány nechce znáti a poznamenati, kteí jsou svrchkové po smrti

nebožtícky paní Machny, paní matee její, bu na klenotech,

nebo jakýchkoli svrchcích, jakýmikoliv jmény mohou jmenováni

býti na Fulnece a jinde pi nm zstaly. Stejný phon šel na

pány Viktorína a Bartolomje z Žerotína.

R. 1520 pohnal Petr, nevlastní bratr, Jana z Žerotína ze

83 zl., že mu dílu, kterýž na pišel po nebožce paní Machn
z Cerekve, maceše jeho, vna jejího jakožto na jednoho z vr-

ných ruk, totiž 83 zl. dáti nechce; r. 1522 pohnal Bernart z Že-

rotína svého bratra Jana z Žerotína a na Strážnici, že mu listo-

vého svdomí pod peetí svou dáti nechce, co jest jemu o tom

vdomo, držela-li jest pí. Machna z Cerekve, máti naše, msteko
Sudice 1

)
ve vn svém až do smrti své. R. 1522 doprovázel Jan

z Žerotína se svými bratry Viktorínem a Bernartem krále Ludvíka

do Prahy a byli svdci jeho slavnostního vjezdu do Prahy a

korunovace Marie Rakouské na královnu eskou. Na to brzy

Bernart o své újm prodal Sudice Janovi z Bobolusk a s bratry

svými stejným dílem se o peníze nerozdlil. Protož pohnal jej

r. 1523 bratr Viktorín, že jest msteko Sudice s píslušenstvím,

J

)
Sudice (Zauditz) msteko v Pruském Slezsku v Ratiboském kraji.
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ddictví také jeho, což jemu jako jednomu z bratí po panu otci,

nebožtíku, dílu jeho tu náleží, bez vle jeho prodal a jemu toho (Ber-

nart) napraviti nechce. Také pohnal jej ze 120 zl., že mu matka

nebožka, paní Anna Machna z Gerekve, 600 zl. na zlat uh. pjila,

když kupoval Vikštejn, 1

)
kterýmž on k jednomu podílu jakožto

syn její právo má, a on mu toto dílo vydati nechce; dále ho

pohnal ze 110 zl. uh., že zstaly po jeho matei peníze a on

patiný díl nedostal a ješt ze 2000 kop, že jest zstaly pi nm
po smrti matky pí. Machny z Nové Gerekve, stíbra, prsteny,

perly a jiní klenotové a svrchkové, ke kterýmžto on k jednomu

dílu jakožto syn její právo má a on mu jeho dílu, což tu náleží,

vydati nechce.

Také pohnal Jana z Žerotína a na Strážnici, že mu nechce

dáti svdomí, co jest mu známo o prodeji msteka Sudic a že

bratr Bernart se s ním shodl a srovnal a podíl jeho, co mu
náleželo na msteku Sudicích, a co jemu o tom vdomo jest,

svdectví dáti nechce. Dále o tom, že matka mla peníze, které

po smrti její zstaly u Bernarta a z nich 600 zl. pjila Bernartovi,

když kupoval Vikštejn, že o tom nechce svdectví dáti, jakož

i o klenotech. Jak se brati porovnali, známo není.

Za doby hádek o ddictví po matce nutno pipomenouti

velmi nemilého a nebezpeného sporu, který ml Jan v letech

1517 a 1518 pro urážku na cti. Chtje vyplatiti panství Frýdecké,

vypjil si tšínský vévoda Kazimír r. 1515 od Jana z Žerotína

22.000 zl., zaež mu dal v zástavu panství Plesské. Jelikož se mu
na tento statek brzy trefil kupec Alexandr Tuí (Thurzo), bratr

biskupa olomuckého, prodal jej bez ohledu na svého vitele Jana

z Žerotína již v lednu r. 1517. Jan pipraven o znaný zisk,

roztrpen jsa jednáním Kazimírovým, dotknul se knížete njakou

nechvalnou poznámkou, proež jej tento pohnal ped soud.

Prbh phonu, ze kterého Jan z Žerotína jen s tíží vyváznul,

ponvadž ve své prudkosti i pány soudce byl urazil, podávají

nám zápisy následovn: „V té pi mezi knzem Kazimírem J. Mti.,

knížetem Tšínským a Velkého Hlohova, a p. Janem z Žerotína

páni nalezli: Jakož p. Jan Žerotínský odvolal se na krále J. M.

podle zízení zemského a knz Kazimír J. M. ukázal proti tomu

x
) Vikštejn Horní a Dolní, spojené osady s velkostatkem, (fara Ratkov),

ve Slezsku.
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svdomí, že jest se p. Jan podvolil, že o tu rznici, kteráž jest

se mezi knížetem J. M. a p. Janem o to svdomí sbhla, na pánech

moravských s J. Mti. pestátí chce a mocn pestává, odtud se

nesahaje a pan Jan tomu svdomí neodpíral, povinen jest p. Jan

podle takového podvolení svého dosti uiniti a knížeti J. Mti.

práv býti.

Mezi knzem Kazimírem J. Mti., knížetem Tšínským a Vel-

kého Hlohova a p. Janem z Žerotina páni toho z hodných píin
odkládají do prvního práva sem do Olomouce. Panské opatení

knze Kazimíra J. Mti. na jeho cti. A jakož jest kníže Kazimír

J. M. naen od p. Jana Žerotínského a J. M. po své cti a pocti-

vosti stál a stojí jako ctné kníže. Jestliže by v tom asu Pán
Bh na J. M. aneb na pana Jana smrt dopustiti ráil, prve nežli

by ta pe konec vzala, že takové naení J. Mti. dstojenství, cti

a poctivosti, ani J. Mti. potomkm ke škod není, ani býti má
nyní i na budoucí asy.e od pánv soudci J. Mti. ku panu Janu Žerotínskému

:

„Pane Jane! Páni J. Mti. kázali Vám povdti, že jsou tento odklad

uinili ne na žádost Vaši, neb toho žádné slušné píiny neznají

podle podvolení Vašeho. Nž co jsou uinili, to jsou uinili z hodných

píin sami pro se. A jakož jste dále mluvili, že jste se toho

nenadáli, aby se Vám ten nález státi ml, a že jsme Vám mli
oznámiti, abyste ukazovali neb mluvili, což by poteba Vaše

kázala. Pakli byste nic ukazovati neb mluviti nemli, že páni

nález uiniti ráí a tu že bychom byli uslyšeli, co byste ukazovali

neb mluvili proti tomu svdomí. I slyšeli jste od p. hejtmana po

vyslyšení toho svdomí, že jest se Vás po dvakráte dotazoval,

co k tomu podvolení íkáte? Tu jste vli jmli k tomu mluviti,

co by se Vám bylo zdálo. A ponvadž jste na tento as proti

tomu nic nemluvili aniž odpírali, než již nález náš slovy svými

lehíte, ježto se toho nám od žádného nikdá nestalo. A protož

Vás pro takovou vc v závazek svj beeme.
Tak abyste slíbili svou est a víru p. hejtmanovi nynjšímu

i budoucímu a pánm soudcím abyste se zde v Olomouci postavili

na prvním snmu panském a odtud neodjíždli ani neodcházeli,

le z úst v uši ruku dáním od J. Mti. propuštni budete, nic

sob ku pomoci neberouc.“ (Acturn feria IÍII. post epiphanie

Anno 1518.

Anno Domini 1518 feria VI. ante festm Sti. Georgii.
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Mezi knzem Kazimírem, knížetem Tšínským a Velkého

Hlohova, J. Mti. a panem Janem Žerotínským. Nález bez phonu
— páni nalezli: „Jakož jest kníže J. M. svdomí panu

hejtmanovi dáti ráil, kterémužto svdomí J. Mti. p. Jan jest

odpíral, pravíc, že jest tch slov k J. Mti. nemluvil. A knz J. M.

ráil jest vystaviti Petra Ostniského a Erazima Ruského, kteíž

jsou seznali, na kterých místech to od p. Jana jsou slyšeli mluviti,

ale toho nevyznávají, aby to pi pítomnosti knížete J. Mti. slyšeli

mluviti, než každý zvlášt že to slyšel. A pan Jan tomu odpírá,

pravíc, že jest tch slov k jednomu žádnému z nich nemluvil,

povinen jest pan Jan to zpraviti tak, jakž jemu pány nalezeno

bude.“

Písaha: Já Jan na tom písahám Pánu Bohu, Matce Boží,

všem Svatým, jakož jest kníže J. M. panu hejtmanovi svdomí
na mne dáti ráil, že bych ta slova v tom svdomí položená

k J. Mti. mluvil, že jsem tch slov k J. Mti. nemluvil, ani k tm
svdkm, kteí na mne svdomí dali.

Tak mi Pán Bh pomáhej, Matka Boží i všichni Svatí!

Nález bez phonu. Mezi knzem Kazimírem atd. páni nalezli:

„Jakož jest p. Jan odpírajíc svdomí knížete J. Mti. slova hanlivá

a dtklivá J. Mti. dstojenství mluvil a kníže J. Mti. stojíc po své

cti jako ctné a šlechetné kníže ráil jest se o to ku p. Janovi

domlouvati. A pan Jan k J. Mti. slovem povdl, že on toho tak

na J. M. nemínil, ani sám z sebe mluvil, než z knížete Valentina

Ratiboského J. Mti. a že to na J. M. nevedl, nevede a vésti

nechce. A protož my nalézáme, že ta všecka slova pán Janova

knížeti J. Mti. a J. Mti. dstojenství k žádné újm J. Mti. cti

a dstojenství není, ani na budoucí asy nejsou a býti nemají

jako tomu, kterýž jest po své cti dostaten stál a státi ráil jako

ctné a šlechetné kníže.
“

Teba se zmíniti ješt následujících phon, týkajících se

obou bratí Jana a Bartolomje z Žerotína a na Strážnici: R. 1517

pohnal Heman z Vojslavic a na Veselém Jana z Žerotína na

Strážnici, že Pavla Frydle, horného strážnického, k tomu míti

nechce, aby knihy „práva horná strážnická" ku poteb jeho ped
p. hejtmanem a pány J. Mti. položil. (Jan to uinil.)

Téhož roku Kateina z Leznice pohnala p. Bartolomje

z Žerotína a Fulneka ze 120 zl. uh., že když byla u paní Anežky,



202

manželky jeho, nechala na Strážnici a nho rzné drahé šaty

a skvosty (nebe zlaté, 2 zlaté prsteny atd.) ve dvou truhlicích,

a on jí toho navrátiti nechce. Toho roku ml Bartolomj nepí-

jemnou záležitost s mšany Kyjovskými (kteí tehdy poddanými

byli kláštera Hradiského u Olomouce). Bartolomj z Žerotína

a na Strážnici pohnal knze Pavla opata a konvent kláštera

Hradiského ze 52 h., že mšan svých kyjovských k tomu míti

nechce, aby židu jeho Jakubovi ten základ propadení položen

byl. Páni o tom nalezli, že pe má dále souzena býti právem

mstským a Bartolomj z Žerotína zavázal se ped Václavem

Hivínem z Ujezda, že od Jakuba, žida svého, každému, kdož

jeho z eho viniti chce, všecko spravedliv uiní. Za krátkou

dobu na to knz Pavel, opat a všechen konvent kláštera Hradiského

pohnali p. Bartolomje z Žerotína a na Strážnici z ddin i zástav

z 500 kop a tu jemu vinu dávají, že purkmistr a rada msta
Strážnice z strany jeho, kterouž drží, vyruili jsou Jakuba žida

v Kyjov na ten zpsob, aby týž Jakub žid z Kyjova žádnou

mrou, aniž nižádným obyejem vymyšleným se nevybral, nýbrž

aby tu v Kyjov všeho doekal podle práva, až ta pe konec

vezme ped právem Kyjovským. A v tom ten žid Jakub z Kyjova

se jest vybral a toho nedoekal a skrze to purkmistr a rada

i obec msta Strážnice již jmenovaní jsou základ propadli. A on

jich k tomu míti nechce, aby nám ten základ položili. Páni nalezli:

Ponvadž knz opat neprovodí, aby rukojmí za Jakuba žida napo-

menouti kázal, aby téhož žida ti rukojmí ku právu do Kyjova

postavili, že tomu p. Bartolomj odpovídati nemá.

Filip Buprecht, mštnín olomucký, téhož roku pohnal

p. Bartolomje z Žerotína a z Fulneka na Strážnici ze 200 kop gr.,

že mu tu sumu dlužen pozstal : za sukna, za aksamity, za atlasy,

za muškatol, za ryvolu, za pyrolu, za koení všelijaké, za knoflíky,

za pás stíbrný, za kmenty, za plátno, za bireth, za zrcadlo, za

koberce, za limony, za kapary, za sklenice, za tkaniky, za svícen

veliký a za jiné vci kramáské a té sumy mu dáti nechce. (Pan

Bartolomj k dluhu se piznal a musel zaplatiti, ale 2kráte dán

mu byl rok nemocný.)

Na Jana z Žerotína vynesena r. 1519 od Hynka z Ludanic

na Roketnici žaloba pro nedodržení rukojemství na zástavu pl
Bzence; Jan odsouzen zadost uiniti.
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Téhož r. 1519 pohnal Franc z Háje p. Bartolomje z Žerotína,

že jest na nho svévoln ptku uinil v msteku Kyjov a v tom

jeho jest „zrúbal“ a toho mu napraviti nechce. (Odloženo a po

druhé dán rok nemocný p. Bartolomji); 1

)
r. 1520 pohnal ho

Jiík z Újezda z 19 zl. bílých a 6 zl. uh., že mu té sumy pjil,

kterouž dávno zaplatiti ml.

Penžité záležitosti, týkající se statku Tetour z Tetova, byly

píinou neblahých rznic mezi Janem z Žerotína a na Strážnici

a starším jeho nevlastním bratrem Petrem z Žerotína na Sumberku.

Petr pohnal r. 1520 bratra Jana, že vzal 1800 zl. uh. za zámek

Oleštayg, za 6 zápon v cen 88 kop a za 200 zl. uh., o kteréžto

sumy Petr byl pohnán Václavem z Tetova a je dáti musel, a on

mu je navrátiti nechtl. Té doby Jan musel náhle odcestovati

do Prus a Petr, neekaje návratu jeho, vzal zvod na statku Janovém.

R. 1520 v úterý po sv. Katein sveden byl urozený vladyka

Albrecht z Bukvky, úedník práva menšího zemského, na míst

p. Petra z Žerotína a na Sumberku na msto Strážnici, na tu

polovici a na ten díl, kterýž p. Jan Žerotínský drží, i na to na

všecko, což k tomu dílu jeho písluší. A pi tom zvod byli jsou

tito: Václav Skládaný, rychtá, Jiík Samodíl, konšel, Pavel Frydl,

horný, a Jan Peš, lidé p. Jana Žerotínského.

Léta Božího 1521 v nedli po Hromnicích stal se odhad na

mst Strážnici p. Petrovi z Žerotína na 1015 zl. „Když p. sudí

a páni úedníci ten odhad jsú uiniti chtli, majíc pi sob fojta

a konšely, a na každého zejména, co kdo pánu svému platu dává,

vyptati jsú se chtli, tu jsú fojt a konšelé povdli, že oni toho

vdti nemohú, jací platové jsú, že oni registra nemají. Než to

povdli, že jsú platové penžití i desátkové vinní, rybnií, louky,

lesy, pivovar, mlýn, kury, eky, šepnice a, což se z toho pánu

do roka dostává, že oni toho v pamti míti nemohú. Když páni

úedníci nemohúc konené a jisté zprávy o tch platech od nich

míti na tch na všech dchodech i na tom na všem, což k polovici

Strážnice a na dílu pán Janovu písluší, odhádáno jest sto a dva

zlatého 2
)
na stálém platu; pakli by platu stálého totiž nebylo,

tehdy na bžných dchodech, co by se zemským bhem dostalo,

1

) Proti tomu pohnal souasn Jan z Žerotína France z Háje na Cim-

burku, že mu lidi jeho Strážnické v Kyjov obstavil bez práva.

2
) 102 zl. inil obvyklý 10% úrok z dlužné sumy 1015 zl.
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p. Petrovi jest odhádáno. Hned na to pohnal Petr Jana ze 79 zl.

27 gr., že mu nechce dáti tuto sumu, kterou musel platiti od

zvodu. 1

)
Jednání Petrovo, jenž za nepítomnosti bratra Jana vzal na

jeho statku Strážnickém zvod a hned odhad, zasluhuje odsouzení

i z té píiny, ponvadž druhý bratr Bartolomj ležel ve Strážnici

na smrt nemocen a za tch bouí zemel r. 1521. 1 pozdji poínal

si Petr na panství Strážnickém pánovit a proti úadníkm surov.

Po dlouhé churavosti zemel v zim r. 1520 aneb brzy z jara

r. 1521 Bartolomj z Žerotína a na Strážnici, nezanechav potomk.
O snmu, který se konal ped sv. Jiím v Olomouci podán byl

phon jeho vdovy Anežky z Ojnic na Jana z Žerotína ze 2000 zl. uh.,

ze 1700 zl. na groš šir. eských a z 994 zl. na drobných penzích

bílých, že nebožtík p. Bartolomj z Žerotína, pán a manžel její,

poruil jí mimo vno na tvrz Nemotice se vším píslušenstvím

a tou sumu, což jest kolivk zapsáno podle smlouvy ml vyplatiti.

A on po smrti Bartolomje, bratra svého, drží touž tvrz Nemotice

s jejím píslušenstvím, a to jí podle poruenství a kšaftu p. Barto-

lomje postoupiti nechce.

Mimo to pohnala jej z 1000 zl., že jest jí nebožtík pan

Bartolomj ten tisíc nad vno kšaftem a vlí svou poslední poruil

a z 1000 kop gr., že nebožtík pan Bartolomj dobré pamti stíbra,

kteráž kolivk jsou, nadbyty, postel a dobytky, kteréž ml, kšaftem

a vlí svou poslední jí poruiti a zavázati ráil a on tch svrchkv

jí podle téhož poruenství vydati nechce.

Stejnou dobou pohnala Anežka Hemana z Vojslavic a na

Veselí ze 7000 zl. uh., že kšaftu a poruenství nebožtíka p. Barto-

lomje, jejího manžela, kteréž jemu k vrné ruce schovati dáno

bylo, k její poteb položití ped p. hejtmanem a ped pány J. Mti.

nechce.

Z podobné píiny pohnala Václava Krka z Drhovic zátkyní

a zatýkala jej ve Veselí, že nechce vyznati, že když p. Bartolomj

udlal kšaft, že jej poslal s ním k mšanm Strážnickým, aby

k nmu pivsili pee a ze stejné sumy 7000 zl. Adryana Zubického

zátkyní a zatýkala jej u p. Jana z Žerotína na jeho zámku Strážnici,

že jí toho svdomí ped p. hejtmanem dáti nechce, co jest jemu

o tom vdomo, kterak nebožtík p. Bartolomj kšaft a vli svou

9 Z vod- uvedení úední na cizí statek.
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poslední sepsav na smrtelné posteli jest uinil. (Olom. ph. z r. 1521,

list 208, 211, 242.)

Na podzim téhož roku otec Anežin, Tas z Ojnic a na

Buovicích, pohnal Jana z Žerotína a na Strážnici za 5000 zl. uh.,

že jsa nápadníkem statku po nebožtíku panu Bartolomji z Žerotína,

bratru svém, smlouvy té, kterouž s týmž p. Bartolomjem o tvrz

Nemotice má, dokonati nechce; dále ze 3000 zl. uh., že jest mu
rukojmím, jakožto píjemímu za nebožtíka p. Bartolomje z Žerotína

za tu sumu 3000 zl. vna paní Anežky, dcery jeho, a toho spraviti

a dáti nedbá, a ze 300 zl. úroku zadržalého na to vno paní

Anežky. Pak jej pohnal ze 200 kop dobr. bílých, že tu sumu
položil nebožtíkovi p. Bartolomji, bratru jeho, a on ml jest

tu sumu položití Albrechtovi z Harasova a list jeho vyvaditi

a toho jest neuinil, k tomu ješt pro vypadající úroky 24 zL

z té sumy, ze kterých úrok jej Albrecht upomíná, a on v tom

jakožto nápadník toho statku jej zastoupiti nechce. (Olom. ph.
r. 1521 v pátek ped sv. Martinem, 1. 241.)

R. následujícího pohnal Heman z Vojslavic Petra a Jana,

bratry z Žerotína ze 100 kop gr., které pjil jejich bratru Barto-

lomji, kteréž on mu dlužen zstal, aby sumu i s úroky 10 kop

zaplatili. (Ph. olom. z r. 1522, list 279.)

Tohoto roku obnovil Tas z Ojnic phony, týkající se ddictví

jeho dcery Anežky. Ku dívjším phonm ješt pidal, že jej

pohání ze 125 zl. bílých, že mu zadržel tu sumu z úrokv
a z 25 kop, že rejster neb sepsání dobytkv všelijakých po

nebožtíkovi p. Bartolomji z Žerotína pozstalých ped p. hejt-

manem položití nedbá. Týž Tas pohnal Václava Rozuma z Drhovic,

služebníka p. Hemana z Vojslavic, že mu svdomí dáti nechce,

co jest a jaký poet dobytk všelijakých pozstalých bylo po smrti

nebožtíka p. Bartolomje z Žerotína. Ve vtšin svých phon
Tas z Ojnic dostal za právo.

Také se pihlásili vitelé p. Bartolomje o zaplacení dluhv
jeho; nkteí z nich pinuceni byli právo veejn si hledati. R. 1522

Franc Frajcingar z Kynšperku pohnal Jana z Žerotína a na Strážnici

z 48 zl., že nebožtík Bartolomj zstal mu tu sumu dlužen za

krámné vci a on té sumy dáti a zastati nedbá, a Bernart Vlk

z Konecchlumí pohnal všechny 4 bratry Žerotínské z 15 kop gr.,

že nebožtík p. Bartolomj, jejich bratr, mu zstal dlužen za k
a oni držíc po nm statek mu dluhu zaplatiti nedbají. Jan z Rozum-
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berka a z Mírovic pohnal všechny 4 bratry ze 30 kop gr., že

nebožtík p. Bartolomj z Žerotína, bratr jejich, v ty asy pán
jeho vzal tu sumu 30 kop v Kromíži na rathouzi, kteréžto peníze

jeho (Jana z Rozumberka) byly, kterých mu nezaplatil; a oni

držíce ten statek po nebožtíku bratru svém té sumy zaplatiti

nechtí. (Ve všech tchto phonech ddicové odsouzeni byli, zaplatiti.)

Proti Tasovi z Ojnic ozval se r. 1523 Viktorín z Žerotína

a na Jiín, pohnav jej z 45 kop gr., že má klenoty stíbra a jiné

svrchky pi sob, kteréž byly nebožtíka p. Bartolomje, kteréž

vzala k sob nebožika 1

)
paní Anežka z Ojnic, Tasova dcera, od

Hemana z Vojslavic po smrti nebožtíka p. Bartolomje, bratra

Viktorínova, kterýchžto klenotv stíbra a svrchkv bylo pjeno
Hemanovi z Vojslavic k svatb, když dceru vydával za Jindicha

Kropáe.2
)
A on Tas maje to pi sob, mu dílu jeho, což jemu

tu náleží tch klenotv a svrchkv, vydati nechce, ku kterýmž

on právo lepší má po p. Bartolomji, bratru svém, nežli on Tas.

(Ph. olom. z r. 1523, 1. 125.)

Franc Frajcingar z Kynšperku pohnal Jana z Žerotína a na

Strážnici z 48 zl., že nebožtík Bartolomj, bratr jeho, zstal mu
tu sumu dlužen za krámné vci a on drže statek po nm jemu

té sumy zaplatiti nedbá. Jan byl odsouzen, aby dluh Francovi

zaplatil. (Olom. Ph. r. 1522, list 301.)

O statek po Bartolomji zstalý mli brati dlouhé spory.

R. 1522 pohnal Petr z Žerotína a na Šumberku bratra Bernarta

z Žerotína ze 6000 kop gr., že dílí cedule o statku, který na

bratry pipadl po p. Bartolomji, bratru jejich, vžiti nechce, ímž
on ku svému dílu pijíti nemže. Také pohnal úedníka Bernartova

Jiíka Kolesu z Rakových zatykaem v mst Fulneku, že mu
toho svdomí dáti nechce, s jakým poselstvím pijel na Strážnici

s vícím listem od p. Bernarta z Žerotína, pána svého, což se

cedulí dílích dotýe o statek, kterýž jest na n pipadl po bratru

p. Bartolomji z Žerotína.

.

1
) Zde se nemíní nebožka, nýbrž nebohá; zemela teprve r. 1531. Ná-

hrobek její objeven r. 1790 pi kopání poblíž zámku Buovského. Na kameni

byl nápis: „Letha Panie 1531 po nediely v pondiely v nocy ped swatau

Alžbietau umrzela gest urozena Pany Pany Anyžka z Ognicz, Pany Stražniczka,

wdowa zstala po nebozcziku Panu Bartolomiegy z Zierotina, gegiž Tielo tu

odpocziwa. Pan Buh racz gi milostiw begti.“

2
) Jest to píklad ješitnosti šlechtických rodin, které, aby zvýšili svatební

lesk, klenoty a drahocenné šaty k tomu dni od bohatších si vypjovaly.
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Nejvíce mrzutostí ml s pozstalostí Jan z Žerotína na Strážnici,

kterému jakožto nejstarsímu (Petr byl bratrem po otci, nikoliv

po matce) pipadla povinnost díly na novo ustanoviti. První, který

jej pohnal, byl bratr Viktorín z Žerotína na Jiín; i pohnal jej

z vysoké sumy 100.000 zl., že jakožto bratr starší kladl jest díly

statkv všech, kterýchž v držení spolu byli, a v díl Jiínský

a Fulnecký položil jest statek závadný a on skrze to od bratra

Bernarta jest pohnán, a Jan jsa bratr starší tch všech statk,

které všichni ti brati drží, znova dliti a dílu položití nechce.

Petr z Žerotína a na Šumberku pohnal Jana z Žerotína

a na Strážnici z 10.000 kop, že mu té cedule dílí, kterou má
uinnou mezi sebou a nebožtíkem p. Bartolomjem o statku jich

a dílí ceduli, jižto má Viktorín s Bernartem, k poteb jeho

položití nechce. Ponvadž ty dílí cedule byly tehdy u bratra

Viktorína, pohnal tohoto Jan z Žerotína ze 6000 kop gr., že mu
té dílí cedule, která jest mezi ním a nebožtíkem bratrem Barto-

lomjem a mezi ním a bratry Viktorínem a Bernartem o statek

ku poteb jeho ped p. hejtmanem položití nechce. (Olom. Ph.
r. 1522, listy 316, 325, 336.)

Mezi Viktorínem, jenž bratra Jana z neprávnosti dleni statk

vinil, páni nalezli: „ponvadž smlouva mezi p. Janem a bratími

jeho uinná o sob ukazuje, jestliže by kdy jaký rozdíl mezi

nimi o statek jich ml býti, že ten má býti vedle ádu a obyeje

markrabství Moravského. A protože p. Jan neprokazuje, aby se

ti dílové podle obyeje a ádu markrabství Moravského tohoto

dokonali, povinen jest p. Jan tch všech statk díly spravedliv

položití."

R. 1522 pohnal ho Mikuláš Šilhán z Otmuta ze 300 kop gr.

. šir. st., že jest mu na zámku pána jeho, jeho Mti. Jana z Žerotína

a na Strážnici ped dobrými lidmi pohlavek dal a za vlasy jest

ho vláil svévoln. A toto mu napravili nechce. Jako svdky pohnal

Jiíka Kolesu z Rakového, toho asu na zámku Fulneku, pak

Oldicha z Tvorkova, Mikuláše Blovského z Blovic, úedníky

na zámku Strážnickém a jiné. Celá ta záležitost zostena byla

ddictvím po zemelém bratru Bartolomji, jenž potomk neza-

nechal.

Když se Strážnický pán z ciziny vrátil, pohnal p. Petra

z Žerotína a na Šumberku ze 600 kop, že když byl v Prších,

mu se jest svedl na jeho díl, msteko Strážnici, i na odhad až
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i na piddní pan komorník s jinými pány a úedníky již vyjeti

býti ráil až do msteka Velikej, ježto jest právo k tomu zvodu

ani odhadu neml, a on nechtl-li o své ddictví pijití, musil

jemu tu sumu uruiti 600 kop gr. esk. a on jemu to napraviti

nechce. (Feria VI. ante Urbani 1522, list 315.)

Jakým zpsobem ta záležitost uspoádána byla, není dosti

známo, ale soudíme, že Jan bratru Petrovi ást statku Strážnického

musel zastaviti, pokud dlužná suma nebyla vyplacena. Ješt r. 1527

pohnal Petr jakožto majitel Lideovic souseda svého Hynka Bilíka

z Kornic na Veselí.

R. 1524 urovnával Jan z Žerotína spor p. z Lichtenštejna

o ddictví a podepsal uinnou smlouvu v Mistlbachu.

R. 1526 ml Jan z Žerotína na Strážnici spor s Janem

z Kunovic na Brod Uh. o svršky, které Ondej Trepka z Obraovic

u Jana z Kunovic na Ostroze nechal a na které Jan z Žerotína

dle smlouvy, jíž s pí. Kateinou z Jivancí uzavel, 1

)
právo ml.

Po nešastném skonu eského krále Ludvíka (r. 1526) povstal

proti nápadníku osielého trnu uherského, arcivévodovi Ferdi-

nandovi nebezpený sok, spišský hrab Jan Zapolya, který opíraje

se o dosti mocnou stranu v Uhrách, nejen korunu uherskou mu
ohrožoval, nýbrž i smle staré nároky uherské na Moravu z dob

Matyášových obnovil. 1 získal si mezi šlechtou nekatolickou na

Morav etné pívržence, mezi nimi také Burjana z Vlnova.

Tento pokoušel se pemi uviti pro svou vc Jana z Žerotína, avšak

pes všechny sliby Zapolyovy špatn u nho pochodil. Protož

r. 1528 Vilém z Víková na Gimburku na míst nejjasnjšího

knížete a pana p. Ferdinanda uh. a eského krále atd., markrabí

mor. atd., pána svého milostivého pohnal Jana st. z Žerotína

a na Strážnici z 10.000 zl. dobr. uherských ervených a tu jemu

vinu dával, že k poteb krále J. Mti. a královny J. Mti., pán
jeho milostivých, svdomí listem pod peetí svou ped p. hejt-

manem a pány dáti nechce, jaká jest jemu psaní inil Burjan

z Vlnova, odvozujíc jej od krále J. Mti. a králové Jí. Mti., uka-

zujíc cesty na škodu a k tomu jej veda, aby k Janovi Zapolé

pistoupil, a kterak jest tím psaním krále J. Mti. dotýkal, a koliko

x

) Jan z Žerotína ruil za Trepku za 300 kop svému bratru Viktorínovi,

ale pi probral, ponvadž nedokázal, že ty svrchky skuten byly u Jana

z Kunovic.
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je tch list a kdy, kterého data, a že ti listové jsou rukou

Burjanovou psaní. — Stejný phon šel na Václava z Žerotína

na Buchlov. Také pohnal Jana z Žerotína a na Strážnici, že

mu svdomí listem pod peetí svou dáti nechce, kterak Burjan

z Vlnova na list vící od Jana z Zápolí, hrab Spišského, kterýž

se psal králem uherským, s ním jednal a kterého asu, aby

k témuž hrábí jakožto k pravému uherskému králi a markrabí

mor. pistoupil, a co jest jemu za to od téhož hrabte dáti sliboval

a na který as datum toho listu vícího jest.

R. 1527 Burjan Žampach z Potnštejna pohnal Jana st.

z Žerotína a na Strážnici, že jsou jeho lidé z Hluku, dadouce

2 d. mýta z vozu do hor za Souchov jezdili a díví k stavení

a palivu svobodn roubali a vozili bez všeho utlaování a on

p. Jan jeho lidem toho brání a toho napraviti nechce; z téže

píiny pohnal ostatní bratry Žerotínské : Petra, Viktorína a Bernarda.

Proti tomu pohnal roku následujícího Jan ml. z Žerotína na míst
otcov p. Burjana Žampacha z Potnštejna a na Hluku, že koupil

víno od žida Jelena ze Strážnice, zstal mu dlužen a zaplatiti

nechce.

Toho roku koupil Jan z Žerotína od Linharta a Jana

z Lichtenštejna pustou tvrz Týnec s mstekem, dvorem, kostelním

podacím, s Kosticemi, Hauškami,Trutmanicemi, zaniklými a pustými

Steklicemi, Dlouhonicemi a Opatovicemi a mimo to s Mikulicemi.

Statek ten po jeho smrti pipojen byl k Beclav, ale již téhož

roku žaloval ho Hartman z Lichtenštejna, že mu bere celé mýto

v Beclav, kdežto on ku J

/4 právo má.

Poslední léta svého života byl Jan II. z Žerotína a na Strážnici

sklíen tžkým neduhem, což poznáváme z okolnosti, že místo

svého otce pohánl nejstarší jeho syn Jan III. z Žerotína. R. 1529

Jan ml. z Žerotína na míst otce svého, Jana st. z Žerotína, pohání

Václava Tetoura z Tetova a na Malenovících, že mu ku poteb
nechce vydati kvitanci, kterouž mli od Mikuláše a Jiíka France

z Háje.

Ku konci roku tohoto zemel bezdtný bratr Viktorín. I poalo
nové rozdlování statku mezi zstalými temi bratry : Petrem,

Janem a Bernartem, ovšem ne bez hádek, tenic a žalob (phon).

Hned poátkem r. 1530 pohnal Petr z Žerotína a na Sum-
berku p. Bernarta ml. z Žerotína a na Fulneku, bratra svého,

14
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ze 2000 zl. uh., že nechce pipustiti, aby mu jako bratru nejstar-

šímu hrad Starý Jiín, msto Jiín a tvrz Hustopee postoupil,

aby ty statky mohl rozdliti na 3 díly. Poruníky své žaloby

uinil Jana st. z Žerotína a na Strážnici, bratra svého, Viléma

z Žerotína, syna svého, a Jana ml. z Žerotína, strýce (synovce)

svého; dále pohnal jej Petr mezi jiným, že nechce vydati peníze

zstalé po nebožtíku bratru Viktorínovi, aby je na 3 díly rozdlil

;

že nechce položití dlužné listiny Viktorínovy ped pány a že mu
nechce vydati klenoty zlaté, drahé kamení, na perlách, stíbro

a všelijaké jiné svršky, aby je rozdlil na 3 díly.

Jan ml. z Žerotína na míst Jana st. z Žerotína a na Strážnici,

otce svého, pohnal strejce svého Bernarta z 500 kop gr., že se

stala ped svdky mezi p. Petrem, p. Viktorínem, p. Bartolomjem,

p. Bernartem a otcem jeho, bratry z Žerotína, kdež nebožtík strýc

jeho p. Bartolomj, maje toho moc, tak jak ta smlouva tam zní,

poruil jeho otci, aby jemu naped ze statku jeho po nm zstalého

od bratí dáno 500 kop gr. ., a on Bernart tch 500 kop otci

jeho vydati nechce. Phon tento opakoval Jan r. 1531. Také ho

pohnal na míst otce svého z 65 kop, že mu listu správního na

tvrz Strážnici se vším jejím píslušenstvím, kterýž od nebožtíka

p. Petra z Rožmberka na to zboží Strážnické mají, ped p. hejt-

manem a pány jemu ku poteb vydati nechce. Ješt ho pohnal

ze 2000 kop, že jeho otec tu sumu nebožtíku p. Viktorínovi, strýci

jeho, skrze dobré lidi k vrné ruce na Jiín položil a p. Bernart

uvázav se ve hrad St. Jiín té sumy otci jeho vydati nechce.

Než spory s p. Bernartem ukoneny byly, zemel na jae
r. 1531 Petr z Žerotína a na Šumberku a další vedení sporu

pevzal nejstarší jeho syn Vilém. Tento hned po smrti otcov

pohnal také na míst svých nedílných mladších bratí Zykmunda,

Pemka a Bedicha r. 1531 Bernarta ml. z Žerotína a Fulneka

z 50.000 zl. uh. erv., že jemu a jeho bratím, synm nebožtíka

p. Petra z Žerotína, pana otce jejich, hradu Jiína, msta Jiína

a jiného zboží postoupiti nechce, aby to rozdlil na 3 díly právem

nebožtíka jeho otce p. Petra, tak aby jemu a jeho bratím dostal

se jeden díl, p. Janu st. z Žerotína, strýci jejich, druhý díl a p.

Bernartovi 3. díl statku toho spravedliv. Také ostatní phony
svého otce na Bernarta Vilém opakoval, a Jan ml. z Žerotína

na míst svého otce tytéž phony na Bernarta podal.

Páni vynesli, že Bernart má ty statky na rozdlení vydati.
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Proti tomu pohnal souasn Bernart z Žerotína a na Fulneku

Viléma z Žerotína a na Šumberku, strejce (synovce) svého na

míst bratí jeho mladších nedílných z 11.000 kop, že ze všech

klenotv po nebožtíku p. Bartolomji, jeho bratru, na tvrzi Strážnici

zstalých, na zlat, drahém kamení, na perlách, stíbe, jako syn

bratra nejstaršího, na ti díly položití nechce, aby on jakožto

bratr nejmladší jeden díl z toho sob vžiti mohl; dále pohnal ho

z 1000 kop, že všech svrchkv, kteréž zstaly po nebožtíku bratru

jeho Bartolomji na tvrzi Strážnici a ve dvoe, na ti díly rozdliti

nechce. Souasn tmito phony pohnal svého bratra Jana st.

z Žerotína na Strážnici.

Téhož r. 1531 pohnal Jan Šarkan z Hakošházu Jana st.

z Žerotína a na Strážnici ze 100 kop gr., že mu 4 drajlinky vína

pobrati dal v zámku Strážnici, práva k tomu nemaje a mu toho

napraviti nechce.

Také byl souasn pohnán Burjanem Šeladorfem z Horn-

šperka a na Novém Svtlov ze 100 kop gr., že mu bylo od

zlodjv na horách dobytka valašského, koz a ovec, 2 kopy a pt
kus vzato, kterýžto dobytek tíž zlodji do Strážnice vehnali,

a když ten dobytek za zlodjský poznán byl, tu byl na zámek

Strážnici vehnán, o kterýž dobytek jemu psal, aby vrácen byl,

a on p. Jan toho dobytka navrátiti nedbá.

Ješt jednou ped smrtí Jana II. z Žerotína obnovil Václav

Tetour r. 1531 spor rodinný, pohnav jej z 6000 kop gr., že po

smrti nebožtíka Viléma Tetoura z Tetova, otce jeho, uvázal se

v statky po nm pozstalé, jemu a jeho bratím náležité, totiž

v zámek Malenovice a tvrz Zlín s jejich vším píslušenstvím a ve

vsi, kteréž jest od kláštera Hradišt v zástav držel, zejména

v Tšíce, Bystroice, Vesovice, Bezmrov, Hradišt, Zlobíce,

Hradany a tch statkv Malenovského a Zlínského byl v držení

a užívání 13 let a vsí Klášterských nahoe jmenovaných 12 let

a za ta všecka léta nedal jest jim bratím všech užitkv z tch
statkv než 6000 a 75 zl. a ostatku užitkv, což jest výše z tch
statkv pijal, jemu dáti a položití nechce.

Vyízeny ty phony nebyly pro smrt Jana st. z Žerotína

a na Strážnici, která jej zachvátila nkdy na jae r. 1532. Brzy

po Janovi téhož roku zemel poslední bratr Bernart z Žerotína

a na Fulneku.

14 *
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Jan II. z Žerotína a na Strážnici zanechal 3 syny: Jana III.,

Bartolomje a Karla.

Po smrti Bernartov ujala se jeho vdova Markéta z Ojnic

statku Fulneckého, protož ji pohnali Vilém z Žerotína na Šumberku
na míst Pemka, Zykmunda a Bedicha, bratí svých mladších

nedílných a Jan z Žerotína a na Strážnici na míst p. Bartolomje

a p. Karla, bratí svých, že po smrti nebožtíka p. Bernarta

z Žerotína, strýce jejich a jejího manžela, uvedla jest sob lidi

k zámku Fulneku píslušející v slib a poddanost a tch lidí jim,

jakožto strejcm vlastním a nejbližším téhož p. Bernarta, postoupiti

a toho slibu a poddanosti propustiti nechce; také ji pohnali, že

uvedla v slib a poddanost lidi k zámku Štramberku píslušící.

Téhož roku pohnali brati Jan, Bartolomj a Karel z Žerotína

Bilíka z Kornic na Veselí, že bezprávn bere mýto ve Veselí od

oban panství Strážnického.

R. 1532 pohnal Mikuláš Nedvdický bratry Strážnické, že

jeho strýc Baltazar Nedvdický dal jejich otci Janovi k uschování

listiny a ten je díve vydal než ml.

R. 1533 Žibid z Bobolusk pohnal Jana, Bartolomje a Karla,

vlastní a nedílné bratry z Žerotína a na Strážnici, že smlouvu,

která se stala mezi jejich nebožtíkem otcem a jeho bratry ku jeho

poteb ped pana hejtmana vydati nechtjí, dále je pohnal

z 5C0 kop, které mu poruil jejich strýc Bernart a oni mu to

nevyplácejí, a ze 300 kop, že si dal schovati truhlici k vrné ruce

Bernarta z Žerotína na Fulnek ve sklep a oni mu tu truhlici

po jeho smrti vydati nechtjí; také že pan Bernart koupil ve Vídni

23 loket erveného aksamitu a ten aksamit profrejmail v Brn
za erný a mu nezaplatil, a oni se zdráhají to napraviti; konen,
že mu p. Bernart ped smrtí daroval valacha, kterého si dal

na Jiín, a oni po jeho smrti valacha darovali jinam, komu se

jim zdálo.

Také Václav z Bozkovic pohnal bratry z Žerotína a na

Strážnici jménem své paní Anny z Ojnic, že neodvedli stíbrné

a pozlacené koflíky, íšky a stíbrné lžíce (24 kus) po smrti

nebožtíka Bernarta jeho pozstalé vdov Markét z Ojnic, nebo
tyto drahé vci obdržela Markéta po svém otci Tasovi z Ojnic.
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Jan lil. z Žerotína a na Strážnici r. 1532—1558. (Obr. 54.)

Ponvadž Markéta z Ojnic na podzim r. 1533 zemela, pohnal

Václav z Bozkovic bratry ze Strážnice a 4 bratry ze Šumperka,

že mají vydati 3 truhly se skvosty, uschované ve Fulneku ve sklep

se všemi klenoty a svrchky, kteréž jsou tam uloženy a na cedule

sepsány, jeho paní Ann z Ojnic, seste nebožky Markety. Žero-

tínští ty truhly vydali úednikm.
R. 1532 (po hromnicích) oženil se Jan III. s Johankou z Pern-

štejna, 1

)
která brzy tžce ochuravla. Té doby zdržoval se na

Krumlov u Jana z Lipého povstný šarlatán — Theophrastus

(Bombastus) Paracelsus, který jej

hojil z podagry; odtud povolal

ho Jan své manželce ku pomoci,

která bolestmi v život sklíena

byla. Theophrast dal jí užiti ja-

kýchsi prášk, po kterých 20kráte

po sob hroznými kemi jako

padoucnicí zachvácena byla a brzy

na to zemela. Theophrast 2
)
chva-

tem uniknul do Uher, kde za

krátký as jej došla zpráva, že

Jan z Lipého za strašných bolestí

zemel.

Jan III. z Žerotína oženil se

po druhé, a sice s Johankou

z Lipého, kterámu porodila r. 1540

syna Bernarta.

Jan z Žerotína byl již od r. 1532 nejvyšším komorníkem

olomuckým.

R. 1536 koupili všichni ti brati od Jana Dúbravky z Hradišt

statek Beclavský, který pak obdržel Bartolomj; zárove se mu
dostalo statku Veleckého. Bratr Karel z Žerotína dostal Fulnek.

R. 1536 pohnal Jan z Žerotína a na Strážnici místo p. Karla

z Žerotína, bratra svého, p. Vilíma z Žerotína a na Jiín ze

300 h. gr. . šir., „že jest kladl díly statkv po p. Viktorínovi

’) Listem daným 26. prosince 1531 na Strážnici zval svého strýce Ptu
Rokytnického z Ludanic na svatbu svou do Prostjova.

2
) Theophrast f r. 1541 v Solnohrad; nkteí píší, že byl zavraždn.

Obr. 54.

Jan III. z Žerotína.
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a p. Bernartovi, strýcech našich, na nás pešlých jakožto strýc

nejstarší a v cedule dílí les „Hankovce" položil jest k zámku

Fulneku a o ten les p. Bedich z Zerotína p. Karla, bratra mého,

pohání a on p. Vilím v tom phonu proti p. Bedichovi p. Karla

zastoupiti nechce." Také pohnal Bedicha z Zerotína a na Štram-

berku, „že rybníek pod Kotouem byl pidlen k Fulneku a on

ho drží a p. Karlovi popustiti nechce".

Téhož roku pohnala Anna z Ojnic a na Letovicích Viléma

z Zerotína a na St. Jiín, jeho bratry a také bratrance Strážnické

z 5000 kop, které dostala porouené nad vno její sestra Markéta

a které po její smrti na ni padly, a oni ty peníze vydati nechtí.

(Phon propadla, ponvadž ml pohánti její muž a nikoli poruník

Vilém Kuna z Kunštátu.) Protož následujícího roku pohnal o tuž

vc její manžel Václav z Bozkovic; avšak jeho manželka Anna,

nedokavši se výsledku, brzy zemela. Po její smrti manžel Václav

z Bozkovic r. 1538 pohnal opt Viléma z Zerotína a na St. Jiín,

jeho bratry a bratrance Strážnické ze 400 kop, že mu nechtjí

vydati truhlici se stíbrem, na které jest erb Markety z Ojnic,

která po smrti jeho paní manželky Anny z Ojnic na nj ddin
pipadla. (Pánm Žerotínským naízeno, aby ono stíbrné zboží

Václavovi z Bozkovic vydali.)

Souasn byli brati Strážnití pohnáni od Hartmana z Lich-

tenštejna, že jejich otec Jan srúbal mu bez práva díví v háji

mezi Tejncem a Tvrdonicemi, že po 8 let bral platy a je zadržel

k Beclav za louky Dluhonské, které se odvádli z Kostic a Tvrdonic

a že mu výtžku z mýta v Beclav zadržel.

Stejnou dobou Jan Vlk z Konecchlumí na Slavkov pohnal

Vilíma z Zerotína a jeho bratry, taktéž bratrance jeho Strážnické

z 1000 kop, že jest nebožtík p. Bernart ml. z Zerotína, strýc

jejich, 1000 kop kšaftem mu poruil a oni, držíce jeho statky,

jemu tch 1000 kop spraviti a dáti nechtjí. (Vlk propadl, ponvadž

p. Bernart z Zerotína na mocný list královský poruenství neudlal.) 1

)

Také Žibid z Bobolusk dovolával se 500 kop, které mu Bernart

kšaftem poruil.

Naproti tomu Vilém z Zerotína na míst svých bratí

a bratranc Strážnických pohnal p. Jana z Pernštejna, hlavního

l

) Kšaft se provedl podle starých úmluv rodu Žerotínského.
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dlužníka svého zemelého strýce Viktorína, ze 3000 kop, na kterouž

sumu vydal papírový list pod sekretem svým, podepsaný svdky,

kterážto suma nyní jim ddicm patí.

R. 1538 Mandalena z Olomouce pohnala bratry Žerotínské

a ze Strážnice, že strýc jejich Viktorín pobral statky i peníze po

její seste Johance z Dobrotic a oni, držíce jeho statek, každý

sedmý díl toho jí zaplatiti nechtí.

Také Pavel z Žerotína a na Buchlov i na míst svých

bratí nedílných Jana a Václava pihlásil se a pak žaloval je ze

100 kop, že nebožtík p. Bernart z Žerotína zstal jejich otci

Václavovi dlužen tu sumu a oni ji zaplatiti nechtí.

R. 1539 pohnal Jan z Žerotína a na Strážnici znova Hynka
Bilíka z Kornic, že dopouští bráti mýto na branách Veselských

o jarmarcích z msteka Strážnice a z vesnic k nmu píslušících.

R. 1542 stala se smlouva mezi p. Janem z Žerotína na

Strážnici z jedné a p. Bartolomjem a Karlem ze Strážnice, bratími

vlastními nedílnými z Žerotína a na Strážnici ze strany druhé.

Že p. Jan má ve všem statku po nebožtíkovi p. Janovi, otci jich,

zstati i v tom, což nápadem po p. Viktorínovi a p. Bernartovi,

strýci jejich, na n pišlo, beze vší pekážky od pán Karla

a Bartolomje do 2 let zstati. A v tch 2 letech má každému
z nich v roce 100 kop gr. . vydati ve 2 lhtách. Pan Jan má
také dávati kom p. Karla a p. Bartolomje obrok, a sice do

7 kus. Kdyby který z bratí do ciziny se odebrat chtl, aneb

pro potebu všech 3 bratí nkam jel, má p. Jan tu výpravu

hraditi. Dluh má p. Jan co nejvíce zaplatiti a po 2 letech všechny

statky spravedliv mezin rozdliti. ltem má msteko Rokytnici (P)
1
)

od vrchu psaných pán bratí ve 2 nedlích postoupeno býti

paní Alen z Ludanic, paní matei jejich, dle vle nebožtíka, otce

jejich. Jistci byli: Jan z Pernštejna na Helfenštejn, Pemek
z Žerotína na Šumberku, Vilém z Víková na Cimburku, Pemek
z Víková na Prusenovících a Mikuláš z Víková na Syrovicích.

R. 1542 potvrdil pedmšanm strážnickým obdarování na

založení ulice Žerotínské, které jim udlili brati Jan, Viktorín,

Jií, Bartolomj a Bernart r. 1500.

9 V opise stojí Radocovice (!). Paní Alena z Žerotína, roz. z Ludanic

ddila asi msteko Rokytnici u Perova po otci.
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R. 1542 pohnal Adam z Lomnice Bartolomje z Žerotína

na Beclavi, že mu v msteku Veliké chová lovka, který mu
sbhl. Téhož roku potvrdil Jan z Žerotína obdarovací listinu Jana

z Pernštejna Prostjovským.

R. 1543 udlán byl parkan okolo msta, když Turek vzal

Ostihom.

R. 1544 dal p. Jan z Žerotína založiti grunt na Morav
v mst Strážnici k novému velkému mlýnu. Toho roku piletlo

sem hejno kobylek a usadilo se ásten na lukách, ásten na

vinohradech v hoe Ržené a na Mrhonch, kde velkých škod

zpsobily. Kronika Jihlavská o tom vypravuje: „R. 1544 padlo

ve Strážnici na velkou louku, která pes 150 voz sena dává,

nesetné množství kobylek a sežralo trávu v té míe, že sotva

njakou kopu sena lidé sklidili. Zde kobylky rozdlily se na

3 hejna: jedno táhlo do Rakous, druhé do Slezska, tetí dále

do Moravy/ 1

)

Téhož roku v pátek ped sv. Martinem v mst Olomouci stala

se smlouva celá a dokonalá mezi urozeným p. Hynkem Blíkem
z Kornic a na Veselí z jedné a urozenými pp. Václavem a Hynkem,

bratími vlastními Žampachy z Potnštejna, a urozeným vladykou

p. Prockem ze Zástizl a na Miloticích, rukojmími za práva zboží

Veselského, za p. Jana a p. Václava, bratry z Vojslavic, strany

druhé, kteíž jsou p. Hynku Blíkovi v listu správním od nejvyššího

pana komorníka p. Jana z Žerotína a na Strážnici. Byl

jest p. Hynek Bilík pohnán, že v mst svém Veselí na branách

o jarmarcích Veselských mejto bráti dopouští z lidí msta Strážnice.

— Páni nalezli, že lidé z msta Strážnice, z pedmstí téhož

msta, ze vsí Lideovic, Knžduba, z Lhoty, Radjova, Sudomic,
z Petrova, z Rohatce, Souchova, pl vsi Horního Nmího mýto

na branách v mst Veselí bráno býti nemá a páni rukojmí

prodavatel panství Veselského mají p. Bilíkovi z Kornic za to

domnlé právo zaplatiti 300 zl.

Téhož roku Jan z Žerotína a na Strážnici, nej vyšší komorník

osvobodil své poddané ze Staré osady a z pedmstí Strážnického

od mostného na cest do Luhu pes Moravu do Bzence proti

x
) Dle jiného (Strážnického) pramene ležely na pastvisku pod vinohrady

na Vj, m vysoko a 16. srpna o 8. hod. pes msto na Rohatec letly, zane-

chavše po sob velký zápach. Na vinohradech nebylo pozorovati zvláštní škody.
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tomu, že se každý, jak sedí, uvolil den na té cest robotovati,

neb koly u mostu zabíjeti. (Židé platili mostné dále.)

Léta 1545 prodal p. Bartolomj z Žerotína a na Beclav
svj díl, který obdržel pi dlení Strážnického zboží, totiž hlavn
panství Velecké svému bratru Janovi, nejvyššímu komorníku

markrabství moravského, za 7250 kop gr. . Pi tom si vymínil:

Obec Bobalov neb Zvolenov, desátky vinné a 2 domy ve Strážnici,

jeden v mst, druhý na pedmstí a díví z hor Strážnických

k dlání drajlink a beek vinných; k nimžto lidé z Javorníka

zdarma mají mu dodávati obrue. Na pívoze Rohateckém vymínil

si svobodu mýta pro své lidi, kteí jezdí na Beclav.

Pan Jan dal bratru svému jednu louku, kterou pipojil k výše

jmenovaným domm; také dovolil, aby válei vína, které platilo

msto, také Bartolomji víno váleli.

Penz za statek Velecký použito na zaplacení dluhv Barto-

lomjových.

Kupní smlouvu podepsali: Václav z Božkovic na Buovicích,

Kryštof z Božkovic na Tebové, Štpán Bruntálský z Vrbna na

Hluín, Václav z Žerotína na St. Jiín a Vilém Prusinovský

z Víková.

Téhož roku píše nejvyšší komorník p. Jan z Žerotína a na

Strážnici svému švagru a kmotrovi p. Janu z Kunovic, aby jako

rukojmí hledl uvésti do poádku zaplacení 500 kop gr., které

pjeny byly p. biskupovi.

R. 1546 potvrdil listinu na odmr, kterou dostala Strážnice

a vesnice k ní píslušné od Pertolta z Lipébo r. 1475, doplnil ji

a vysvtlil tím naízením, aby každý, kdož dlá poslední vli, ji

uinil ped úadem, totiž ped 2 osobami úedními a písaem.

Téhož roku a r. 1549 opt pohnán byl Jan z Žerotína Janem

st. z Ludanic, že mu ruil za správu statku Kvasického a povinnost

svou nekoná; sám jako nejvyšší komorník olomucký pohnal Václava

Haugvice z Biskupic na Hranicích z 1 100 kop, že jest podle jiných

za rukojmí za správu statku Bouzova Prokopovi z Prusinovic

a že je pohnán. R. 1552 byl pohnán od Albrechta z Bukvky,
že nechce mu dáti svdectví ve prospch jeho dtí Jana a Kateiny

z Bukvky, a ze stejné píiny od Matyáše Oechovského z Honbic

o svdectví pro jeho dti Václava, Jana a Burjána z Honbic.

R. 1547 udlil Súchovským odúmr, zaež z každého domu
museli dávati Martinskou husu. Toho roku pohnal Annu ze Zástizl,
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že musel za jejího muže Jana Sázavce jako rukojmí platiti, a ona
po jeho smrti vše pobrala a jemu zaplatiti nedbá.

Když Jan st. z Ludanic od sirotk Albrechta ze Šternberka

koupil statek Kvasický, ruil p. Jan z Žerotína a na Strážnici za

správu toho statku, z ehož mu povstaly mrzutosti a phony,
protože majitelé sousedního statku Napajedelského, páni z Žerotína T

Kvasickému škodili. R. 1550 Jan z Ludanic pohnal Jana z Žerotína,

že ruil za správu Kvasíc a za všechny svobody v celku i v dílech,

a jemu se od Václava z Žerotína a na Napajedlích zakazuje

bukové a dubové díví sekati a on proti Václavovi mu to napraviti

nechce. R. 1551 jej pohnal, že páni Napajedelští, syni po Pavlovi

z Žerotína, jej zkracují v honitb v Híbcích horách, a že ho

pohnali, že jeho myslivec Ghlebníek honil tam jeábky, — a on

to napraviti nechce.

R. 1554 ve stedu po sv. Jií Jan z Žerotína na Strážnici

prodal svj díl v Horním Nmí i s kostelním podacím a se vším

píslušenstvím Jaroslavovi z Kunovic a na Hluku za 814 kop

15 groš. Jistcové za Jana z Žerotína byli: Jan z Kunovic na

Louce, Jetich z Kunovic na Brod Uh., Arkleb z Kunovic na

Ostroze, Smil Bilík z Kornic na Veselí, Záviše Prusinovský z Víková
a na Polehradicích.

Téhož roku daroval Jan z Žerotína Zikmundovi Konáovi
z Hodištkova 1 tvrt vinohradu. (Viz „osoby šlechtické".)

Pro churavost vzdal se Jan lil. ze Strážnice r. 1554 úadu
nejvyššího komorníka olomuckého, na jehož místo nastoupil Vojtch

z Pernštejna a na Tovaov.
R. 1556 ve stedu ped Velkonocí vystelením z runice

vyhoelo na pedmstí Strážnickém více než 30 hospodá nej-

bohatších, tak že se veliká škoda jim stala.

Za nho r. 1556 shromáždilo se ve Strážnici vojsko, táhnouci

proti Turkm. Jízdu moravskou vedl Karel z Žerotína, pchotu
Julius hr. z Hardeka. Od Strážnice pustili se do Uher, peplavili

se pes Dunaj a protáhnouce kraj Šoproský a hory Bakoské,

vzali pevnost Korothnu.

Poslední léta svého života trávil v tžké nemoci. Již r. 1554

omlouvá se Hendrykovi st. ze Švamberka, že na jeho svatbu se

sestrou pán Rožmberských nemže do G. Budjovic pijeti,

„protože ode dvou let více leží než chodí a že ho sluhové nejvíce

nosí na stolici".
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Po dlouhé a trapné nemoci zemel r. 1558 Jan III. z Žerotína

a na Strážnici, bývalý hejtman zemský. Pochován byl snad v krypt

kostela sv. Martina ve Strážnici; avšak pamtní náhrobní nápis

jeho se nezachoval.

Bernart Hanno z Žerotína a na Strážnici r. 1558— 1568.

Jan III. z Žerotína na Strážnici zanechal z 2. manželky

jediného syna Bernarta, který pi smrti otcov neml úplných

20 let a byl jak se podobá, zdraví chatrného. Již rok ped smrtí

odevzdal mu otec statek Strážnický. O jeho innosti jest málo

známo; nkolikráte byl pohnán jen proto, že opomenul vydati

své lidi, aby podali u soudu svdectví.

R. 1557 Pavel Loranth z Ynky na Bzenci na míst svých

bratí pohnal p. Bernarta z Žerotína a na Strážnici, že Martina

Sabánka, poddaného ze Strážnice, k svdomí postaviti nechce.

R. 1559 pohnal Karel ml. z Žerotína a na St. Jiín na

míst svého bratra a pán Pemkových syn, strýc svých, Vilíma

Rausa z Lipna zátkyní a zatýkal jej u p. Bernarta z Žerotína na

Strážnici, že mu nechce ped p. hejtmanem a pány soudci dáti

svdectví, že byl od p. Karla st. z Žerotína poslán do Olomouce,

když jeho strýc Petr ležel na smrtelné posteli, aby vyzvdl, jak

se mu vede. Aby tedy vydal svdectví, kdy a ve kterém ase
a které hodin to bylo a jakou pamt tehdy nebožtík p. Petr

ml a co jest k nmu mluvil.

Toho roku v pátek ped sv. Jiím vinohrady horní zmrzly

všecky, až ani jednoho oka nezstalo zeleného. 1

)

R. 1560 pohnal Hynek z Ludanic a na Kvasících Jana Vlka
*z Dubenska, úedníka na Strážnici, zátkyní a zatýkal jej pod

p. Bernartem z Žerotína na zámku jeho Strážnici, že mu nechce

dáti svdomí, jak dávno a kolik let úedníkem na Napajedlích

byl, a že tehdy Kvasití v nkterých ástech hor Híbcích poblíž

Napajedel voln bez pekážky zv honili a díví sekali
;
zárove

pohnal p. Bernarta samého, že mu nechce postaviti ped p. hejt-

mana a p. soudce Vavince, holomka svého, který jest na ten

as u nho ve služb na zámku Strážnici; konen Šastného,

Konáe z Hodištkova, zátkyní a zatknul jej u p. Bernarda z Žerotína

na jeho zámku Strážnici, co jest mu známo o honitb a kácení

J

) Pamti msta Strážnice ze staré sirotí knihy zal. r. 1528.
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díví v Híbcích horách, když býval úedníkem v Kvasících u jeho

bratra Jana z Ludanic. R. 1562 uinil smlouvu s Jetichem z Kunovic

a Bilíkem z Kornic o vedení vody pes grunty Lipovské.

R. 1563 pohnal Michal Loranth z Ynky, pán na Bzenci,

p. Bernarta z Žerotína z 500 kop, že mu nechce ped p. hejtmana

a p. soudce posta viti Vaška Rybáe, jinak Beclavského, poddaného
svého ze Strážnice, a Hynek z Ludanic ze 100 h. gr., že mu
nechce ku poteb postaviti Jiíka Zvinu, Jiíka Hledivého,

Michala Barvíce, Kateinu, vdovu, píjmením Strakovu, a Martina

Straku z msta Strážnice, Jana Šilhavého z Pedmstí Strážnického

a Kateinu, která jest u Tomáše Raka podruhyní na Pedmstí
Strážnickém, poddaných svých.

Že Bernart z Žerotína, akoliv mlád, byl osobou velmi

váženou, dokazuje vyznamenání, že byl jmenován císaem a králem

Maxmiliánem mundšenkem.

R. 1565 Bernart z Žerotína a na Strážnici, mundšenk J. M.

cis. ímského, a Jan ml. z Žerotína a na Beclavi osvobodili jakožto

držitelé desátku vinného Strážnického svému služebníku Janu

Purkrábkovi jednu tvrt vinohradu v hoe Podkovné od desátku

vinného a všelijakých daní, od zemního a dali mu právo úplného

majetku. Obdarování to potvrdil enk z Lipého a na Hodonín
a urozený a statený rytí Záviš Prusinovský z Víková.

Toto nadání potvrdili synovi Jana Purkrábka, Tobiáši Purk-

rábkovi, r. 1613 pro jeho vrné služby Frydrych z Žerotína

a Ladislav Velen, „Strážnicové“ vlastní z Žerotína, jakožto držitelé

vinného desátku Strážnického. Také osvobodil témuž Janu Purk-

rábkovi V2
lán v Selském poli.

R. 1567 pohnal Bernart Drnovský z Drnovic Bernarta st.

z Žerotína a na Strážnici, ímského císae, uherského a eského

krále mundšenka, ze 114 zl., že jest mu slíbil pi ase sv. Jana

v Olomouci v kláštee ve svtnici soudní tohoto léta za Jeticha

Petvaldského z Petvaldu, že ta suma do 4 nedl bude splacena,

a to se dosud nestalo, a Jetich z Kunovic jej pohnal, že mu
nechce postaviti lidí svých ze Strážnice, Jiíka Kalného a Pavla

mlynáe, kterýž na ten as na mlýn ve Strážnici jest.

Sám nepohnal Bernart z Žerotína a na Strážnici nikoho.

Zemel svoboden dne 25. bezna 1568 a pochován byl

v hrobce farního kostela ve Strážnici, kde posud náhrobní kámen
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památku jeho zachoval, na nmž jest text: „L. P. 1568 ve tvrtek

dne Zvstování Panny Marie, t. j. dne 25. msíce bezna umel
jest o 11 hodinách slovutný Pán Bernard Hanno z Žerotína a na

Strážnici, jeho Milosti Císaské mundšenk, maje let 27. Jehož duši

Pán Bh ra milostiv býti.“

R. 1571 pohnal Zdenk Ríanský Kavka z ían Jana ml.

z Žerotína a na Strážnici ze 120 zl., že nebožtík pan Bernart

z Žerotína Strážnický zstal mu roního úroku dlužen a on Jan

uvázav se v ten statek to zaplatiti nechce.

Jan Jetich I. z Žerotína (r. 1568—1599). (Obr. 55.)

Po bezdtné smrti Bernhartov pipadlo dle rodinných úmluv

panství Strážnické synm po nebožtíkovi Karlovi z Žerotína a na

Kolín. Sirotci tito, totiž Jan

Jetich, Kašpar Melichar a Jan

Lukáš byli vesms nezletilí; nej-

staršímu Janu Jetichovi bylo te-

prve 11 let. Protož ve správu

statku Strážnického uvázal se je-

jich strýc Jan ml. z Žerotína a na

Beclavi; pak se psával až do

plnoletí Jana Jeticha „ze Stráž-

nice". Již r. 1568 pohnal Václav

Bilík z Kornic p. Jana z Žerotína

a na Beclavi, že mu lidí svých

z msta Strážnice, Starého i No-

vého, a z Pedmstí Strážnického,

ze vsí Lideovic a Mikulic, zej-

ménaPavlamlynáe, Jana mlynáe,

který na ten as na mlýn Strážnickém jest, Mikuláše Bastlových,

Martina Boka, klempíe, Jíru Zemana, Jiíka Kalného, Jana

Tesaíka ped p. hejtmanem postaviti nechce.

R. 1569 Jan st. ernický z Kácova pohnal jej ze 127 kop,

že mu Tomáše Kožišníka, poddaného svého ze Strážnice, ped
pány postaviti nechce. Toho roku pijat byl pan Jan ml. z Žerotína

a na Strážnici mezi pány.

R. 1571 pohnán byl od Jana Šošla, mšana z Uh. Hradišt,

že mu nechce dáti ku svdectví své poddané: Linharta Štandrle,

jinak Klemše, písae dchodního strážnického, Jana Trojanského,

Obr. 55. Jan Jetich I.

z Žerotína a ze Strážnice.



Šastného, krejího, Matouše, krejího, mšany, a Jiíka, myslivce

ze Strážnice, eledína svého. R. 1572 pohnal jej Zdenk íanský
z ían a na Novém Smilheimu, 1

)
že nechtl položití dle pozná-

vacího listu p. Vratislava z Pernštejna ticátek císaský ze statku

a lidí za dobu od sv. Václava r. 1571 do sv. Jií r. 1572.

R. 1576 Marta Kochova pohnala Jana ml. z Žerotína a na

Strážnici, že jí nechce postaviti na soud Anny Váchové, manželky

Jiíka Strumenského, jinak Hrabce, poddaného svého ze Strážnice,

kterou viní, že když r. 1575 pišla k ní na Staré Brno do jejího

domu, ji na poctivosti zhanéla. Mezi jiným jí ekla, že, kdyby

byla hodná, „že by nechodila k Sládkóm na koledu!"

Téhož roku pohnal jej Bernart z Žerotína a na Mezíi,

že se podepsal s jinými pány na listinu v Hodonín z r. 1568

ve tvrtek po nedli kížové, kde ruil nebožtíkovi p. Janu Kro-

páovi z Nevdomí s jinými pány za pana eka z Lipého za

zástavu vsi eje a slíbil, kdyby nkterý rukojmí zemel, že za
zaopatí jiného stejn dobrého a toho neuinil a listu neobnovil

pann Ann Kropáce z Nevdomí; také jej pohonil, že neodvedl

za roky 1570 a 1571 povinné množství obilí a že ze vsi eje
neodvedl z rejster vykázané obilí za léta 1572—1575. Konen,
že ml dle téhož listu r. 1572 odvésti 9 beek, r. 1574 2 beky
a r. 1575 8 beek vína po 10 vdrech.

R. 1577 pohnal ho Jetich z Kunovic, že mu nkteré lidi

ze Strážnice, zvlášt Pavla, mlynáe, který nkdy na mlýn Stráž-

nickém byl, za svdky postaviti nechce, že Veselský pán Bilík

z Kornie zvýšil honu u mlýna a tím škodí jeho poddaným ve vsi

Mimokoši (Milokošti) a jemu zatápí lesy. Téhož roku pohnal jej

prokurátor markrabství moravského Matyáš Žalkovský ze Žalkovic,

že mimo jiné lidi rytíské slíbil za Jana z Kunovic a paní Annu
z Nevdomí a na Hranicích, paní manželku jeho, za ves Rataje

a za fry, které mu prodali, že je mají Matyáši Žalkovskému

Ratajští vykonávati, — toho mu ped panským soudem potvrditi

nechce.

Sotva Jan Jetich dospl, uvázal se ve správu všech po

rodiích zddných statk.

R. 1577 stala se smlouva mezi p. Jetichem ml. a p. Kašparem

Melicharem, bratími vlastními z Žerotína. Pan Kašpar Melichar

Na Vizovicích.
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pijel z ciziny, avšak jsa ješt mlád, chtl vžiti služby u dvoru

císaského a protož žádal na bratrovi, aby mu z dchodu statk,

totiž panství Kolínského, Zdechovského a Novodvorského, kteréž

držel a užíval, jistou sumu penz do 2 let vydával. P. Jetich ml.

pivolil, co by bylo slušného jemu dávati, poukazuje však na

dluhy, náklady i soudy, které s tmi statky ml. Páni pátelé

k tomu povolaní: Jetich st. z Žerotína na Napajedlích a Smiicích,

purkrabí kraje Hradeckého, Matyáš Dobeš z Olbramic a na erní-

kovicích a Jindich st. Materna z Kvtnice naznali:

„Aby p. Jetich ml. dal Kašparovi po 2 léta po 6 kopách

ces. gr. ve 2 ástkách a p. Kašpar Melichar ta 2 léta více žádati

a u spravování statku mu pekážeti nebude.

Drahocenný prsten, pozstalý po otci jejich p. Karlovi

z Žerotína má se oceniti a tetina ceny vyplatiti Kašparovi a 2. tetina

Lukášovi."

R. 1581 Jan z Lipého a na Krumlov pohnal p. Jeticha

z Žerotína a na Strážnici ze 100 kop gr. eských, že si za peníze

koupil 2 vzn Turky a ti mu utekli pes ze z zámku Krumlova

a p. Jetich je dostal a jemu je za nejednu žádost vydati nechce.

Téhož roku pohnal Jetich z Žerotína a na Strážnici i na

míst p. Kašpara Melichara a p. Lukáše, bratí svých nedílných

z Žerotína, na Kolín a Zdechovicích p. eka z Lipého a na

Hodonín z 10.000 h. gr., že nechce mu ku svdomí dáti svatební

smlouvu, která uzavena byla pi sv. Bartol. r. 1562 s p. Janem

ml. z Žerotína a na Beclavi, již nebožtíku, když mu pannu Alenu

z Žerotína, sestru svou, k stavu manželskému dával.

R. 1583 Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici, Kašpar

Melichar z Žerotína a na Kolín a Lukáš z Žerotína a na Zde-

chovicích, vlastní a nedílní brati, ponvadž je Bh hojn statky

v Cechách i na Morav nadlil a manželkami a dtmi opatil,

tedy ujednal, aby každý z nich sml pro dti své voliti poruníky

a ze statku mohl odkázati manželce a dtem až do 10.000 tolarv.

Dáno v Kolín.

R. 1583 Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici na míst

p. Kašpara Melichara, p. Jana Lukáše, bratí svých mladších

a nedílných, týž z Žerotína a na Kolín a Zdechovicích, pohnal

p. Jana z Bozkovic, nejvyššího sudího markrabství moravského,

ze 70.000 h., „že jest spolu s p. Frydrychem z Žerotína a na
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Židlochovicích, Bernartem Drnovským z Drnovic, Jarošem z Zástizl

a na Bozkovicích již nebožtíkem i na míst paní Kanky z Bozkovic

poruensví nepoádné nebožtíka pana Jana ml. z Žerotína a na

Beclavi („strejce mého“), které jest ve Vídni r. 1582 v dítkách

a statku svém uinil proti smlouvám a erbanunkm mezi pedky
našimi i té smlouv, kteráž se léta 1562 na Strážnici mezi p. Bernartem

z Žerotína a na Strážnici a jím p. Janem ml. z Žerotína a na

Beclavi, nebožtíky, i na míst mém a bratí mých stala. Toto

poízení dal ve dsky vložiti r. 1582 na škodu mou a mých bratí

a proti odporu mému a mých bratí vymazati nechce.

“

Téhož roku pohnal u Brnnského soudu Jan Jetich ml.

z Žerotína a na Strážnici eka z Lipého a na Hodonín, že

s jinými rukojmími svdil za ves a tvrz Milotice, pustou ves

Borovsko, ves Skoronice, ves Mistín, ves pustou Jiíkovsko, ves

Nice, ves Vacenovice r. 1580 za p. eka z Lipého, ale r. 1582

od Václava z Haugvic pohnán jest, a on mu to spraviti nedbá.

Také pohání ve jménu svých bratí Kašpara Melichara a Jana

Lukáše p. Frydrycha z Žerotína, že dopustil, aby do desk vypsána

byla poslední vle Jana ml. z Žerotína a na Beclavi, kterouž

sepsal ve Vídni r. 1582 o dítkách a statcích svých.

R. 1584 na snmu olomuckém o 3 králích usneseno bylo

povoliti p. Janu Jetichovi mýto na cest k Bzenci na úhradu

výloh, které ml s upravením silnice pes louky a vystavení mostu

pes Moravu k Bzenci, jestliže mýta v Suchov a Vrbce (Hrubé)

zruší a mýtu p. Michala Lorenta, majitele Bzence, škoditi nebude.

Poplatky byly následující: Od pšího 1 bílý peníz, od kon,

dobytete po 2 bílých penízech, od drajlinku vína 2 gr. 4 peníze,

od beky vína 9 penz bílých. Od vozu zavázaného 5 gr., od

vozu šindele, jablek, náiní devného po 1 gr., od ovce po malém

vídeském, od svin po 1 penízi bílém, od obilí každé mice
po penízi bílém, od vozu soli 4 gr.

R. 1589 uinili v Olomouci smlouvu p. Jan Frydrych z Žerotína

a na Židlochovicích, p. Jan Jetich st. a na erníkovicích mezi

uroz. pány Janem Jetichem ml. ze Strážnice z jedné a Kašparem

Melicharem z Žerotína a na Kolín, Jeho Mil. císae ím., krále

uherského a eského Fyršnajdrem, bratrem jeho vlastním, ze strany

druhé. Jednalo se o všechny statky, které zddili po otci p. Karlovi

z Žerotína a na Kolín, po matce paní Veronice z Lípy, po
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bratrovi Lukášovi, po p. Bernhartovi z Žerotína a na Strážnici,

strejci jejich, také o statek Novodvorsky, 1

)
který po smrti otce

jejich byl jim pikoupen.

Ponvadž v závti otcov stálo, který ze syn by obdržel

zastavený králem statek Kolínský a ten statek by pišel k výplat,

aby mu ten bratr, jenž dostane statek Strážnický, na díl doplatil,

tedy páni pátelé se usnesli, aby Jetich ml. podržel statek Stráž-

nický a vše zboží na Morav zddné a Kašpar Melichar Kolín

a vše statky v Cechách (zvlášt ony po Lukášovi) 2
)
a pan Jetich ml.

aby pidal Kašparu Melicharovi 12.000 zl.

Kašpar Melichar dal o této dílí smlouv sepsati list, který

vtlen byl do désk zemských v Praze a Olomouci. Souasn ddil

Kašpar Melichar v echách po svém ujci Vilémovi Trkovi z Lípy.

Jeho dílí list podepsali: Hynek Brtnický z Valdštejna a na Brtnici,

Jan z Božkovic a na Tebové, Frydrych z Žerotína a na Židlo-

chovicích, Karel z Žerotína a na St. Jiín, Tas Mezický z Lomnice

a na Jemnici a Smil Osovský z Doubravice a na Tebíi.

Z posledních let jeho budtež následující události ješt pozna-

menány :

R. 1581 Jan Bahenský z Lukova pohnal p. J. Jeticha

z Žerotína a na Strážnici, že se zapsal jako ruitel, když r. 1580

Bahenský koupil statek Louky od Jeticha z Kunovic a nyní mu
ze Zlínského panství na jeho lesy sáhli a on jako rukojmí ty

škody mu napraviti nechce.

Téhož roku pohnal jej Jakub Skydynsky ze Skydn, že jeho

mšané ze Strážnice, kteí byli v ouad, k nmu pišli do hospody

Honzy Krejího, totiž Mart. Mitmánek, Jan Sokol, Jan Judášek,

Jan Skik, Jan Mokrý a jiní jejich tovaryši a jej na cti urazili

a p. Jetich mu to napraviti nechce. Dále pohnán byl Jan Jetich

Zdekem z Vartenberka a na Napajedlích, že neplnil povinnosti

ruitelské, a opatem velehradským Jakubem Bilským, že mu nechtl

svého lovka Jakuba Trachtu za svdka postaviti.

!

) Nové Dvory panství a mstys v kraji áslavském, okres Kutná Hora;

dle Orthova Slovníku koupil je Karel z Žerotína r. 1569 od syn Hynka

z Martinic; snad Karel z Žerotína s nimi o prodeji toho statku jen vyjednával.

2
) Po Janu Lukáši z Žerotína prodány Zdechovice (statek nedaleko

Peloue v Cechách) Ignáci Tluksovi z Vrabí.

15
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R. 1585 Jan Aujezdský z Morasic jakožto vrná ruka své

sestry Doroty pohání p. Jana Jeticha ml. z Žerotína, že když

svou sestru Dorotu r. 1583 za Krystýna Moskovice z Moskovic

na zámku Strážnici vdával, p. Jan Jetich slíbil, že jí vymže od

toho Krystýna vnný list na 562yo zl. a nyní po smrti toho

Krystýna o tu záležitost nedbá. 1

)

R. 1586 pohnal Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici

p. Jana z Pernštejna a na Prostjov na míst jeho nezletilého

bratra Maxmiliána z Pernštejna, že za slíbil za pjku 400 kop gr.

r. 1584 Janu Hrubšickému z Gechtína; a po smrti toho ddicové

jej upomínají a on musel do Olomouce do ležení poslati dv
osoby stavu rytíského s 2 pacholky a 4 koni a on mu to

napraviti nechce.

Souasn pohnal Petra st. Pražmu z Bílkova a na Ejvano-

vicích, že byli r. 1586 spolu se zapsali za sumu p. Hynkovi st.

z Vrbna a na Bruntále a ta suma mla býti o sv. Jií r. 1587

splacena a nebyla, protož on, aby se vyhnul posmchu, s jednou

osobou rytískou, s 1 pacholkem a 2 komi vjel do domu Haušildova

do Olomouce a Petr Pražma ml ho vyvaditi a škodu mu nahraditi,

k emuž také pány odsouzen byl. Souasn pohnal jej z jiného

dluhu Katein Rájecké z Mírová z r. 1585.

Mimo to pohnal manželku Petra st. z Bílkova, Annu Stazii

Cetryskou z Kynšperka, že se r. 1584 za jeho rukojemství uvázala

zaplatiti Judit Getrysovn 700 tolarv, a to neuinila, a již doba

probhla, a on pro to od Getrysových ddic žalován jest a do

ležení poslati musel. Ješt pohnal p. Bernarta Ludvíka Tovara

z Tovae a z Enzesfeldu, svobodného pána na Miloticích, že za
r. 1586 ruil, a musil, ponvadž tento neplatil, poslati do Brna

do ležení.

Konen t. r. a r. 1588 pohnal jistého Košického ze Zákrova

zátkyní v Kyjov, že nedostál ruení pro 50 zl. Jakubovi Bernartovi,

mšanu strážnickému.

R. 1588 pohnal jakýsi Michal Bakyti z Laku a na Holeji

(Holii) Jana Jeticha ml. z Žerotína z nkolika sum a úrok, za

kteréž Jetich od r. 1581 ruil jako rukojm (za Jana ml. z Žerotína

a na Beclav a za p. Jeticha z Kunovic) pí. Oršule Sarkance

z Hakošházu. Sám pohnal Jan Jetich r. 1588 p. Petra st Pražmu

x
) Spor byl urovnán.
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z Bílkova, že jako rukojmí z r. 1586 nedodržel slova Jiímu

Mikuláši st. Kobylkoví z Kobylího a Jan Jetich musel poslat do

ležení do Brna a tím ztrátu na jmní ml. (Opt jej pohnal

r. 1589.) l

)

R. 1588 pohnala Bohunka z Žerotína a na Zlín Jana Jeticha

z Žerotína a na Strážnici, že nedrží úmluvy dílí, která se stala

mezi Frydrychem z Žerotína a na Židlochovicích, p. Janem st.

z Žerotína a na Losyni a mezi Bohunkou v ten as z jedné

a p. Karlem st. z Žerotína a na St. Jiín, p. Bernartem z Žerotína

a na Mezíi pod Rožnovem ze strany druhé r. 1585 (že totiž

ml každoron 6 beek vína ze Strážnického panství vydávati

a spravovati desátku vinného). On jí ale již po 3 léta nedává

vína, proež jej pohání z 18 sud. Poruníkem iní svého syna

Zdeka z Potnštejna. 2
)

R. 1589 Petr Pražma st. z Bílkova pohnal p. Jana Jeticha

ml. ze sumy 2454 zl., že jest mu na tvrz a ves Malkovice, ves

Orlovice, díl msteka Svábenic, ves Medlovice, ves Hostíce,

statek a ddictví jeho, což toho mimo první zvod p. Jana z Vrbna,

jakožto zmocnného p. Hynka st. z Vrbna, pozstává, ouedníky

práva zemského menšího nepoádn zvedl, práva k tomu úplného

nemaje. (Petr Pražma prohrál.) Jan Jetich ml. obdržel piddní
na vsi Malkovicích, Orlovicích a na ásti msteka Švábenic;

k tomu pikoupil r. 1590 od Hynka Posadovského z Posadova

mimo jiné zboží lesy u Hostie a Medlovic za 1700 zl.
;
ale prodal

hned všechno to zboží paní Krystýn z Rogendorfu.

R. 1597 pedstoupili poddaní sirotka Beclavského, Ladislava

Velena z Žerotína, ped Jana Jeticha, aby smli do Strážnických

hor pro diíví potebné si jezditi, Jan Jetich jim to povolil za

31

V

2
m. ovsa a 31

7

2
slepice. Podmínky, za kterých smli do

les na devo, byly

:

Nesmli rúbati lískového a dubového díví na hole a loupati

lipového díví na líí a provazy. Díví cizopanským lidem nesmli

prodávati, nýbrž jen vlastní potebu krýti. Kdož by proti tomu

jednal, pozbyl práva do hor choditi.

9 Z tchto phon vidno, že p. Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici

byl velkým dobrákem, jenž za mnohé ruil a pi tom sám ml velké ztráty.

2
) Paní Bohunka z Žerotína brzy na to zemela, ale spor o Strážnické

víno neutuchl, vlekl se ješt pes 20 let a skonen v neprospch majitel

strážnických.

15 *
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Listinu podepsali: Jiík Hoštický z Hostie na svobodném
dom v Miloticích, Sebald Gaek z Herndorfu na svobodném
dvoe v Knždub.

Dáno na Strážnici v pondlí ped sv. Vítem.

Téhož roku dovolil za stejných podmínek rúbati díví a vozití

ze Strážnických les: Knždubským za 46 mr ovsa a 46 slepic,

Lhotským za 45 mr ovsa a 45 slepic, Radjovským za 18 mr
ovsa a 18 slepic, Sudomrským za 38 x

/2 mr ovsa a 3872
slepice,

Petrovským za 39 mr ovsa a 39 slepic, Lideovským za 17 mr
ovsa a 17 slepic, Staromstským za 26 mr ovsa a 26 slepic.

Ze Súchovských hor: Súchovským za 21 mr ovsa a 21 slepic.

Z Velických hor: Javornickým za 3472
mr ovsa a 3472

slepice,

Vrbeckým za 54 mr ovsa a 54 slepic, Lipovským za 70 mr
ovsa a 70 slepic, Velickým za 1057 2

mr ovsa a 10572
slepice.

R. 1591 oženil se (po druhé) Jan Jetich ml. z Žerotína a na

Strážnici s Mandalenou z Chlumu a Košumberka, dcerou Jindicha

Slavaty. Píše o tom Karel st. z Žerotína Jetichovi dne 10. íjna

1591, žádaje ho, aby mu peníze ped sv. Jiím nevypovídal:

„Stranu veselí Tvého, byv onehdy na Chroustovicích (u Vysokého

Mýta) mluvil jsem s p. Jindichem Slavatou, který mn sdlil, že

svatba sotva ped masopustem bude“. Avšak svatba konala se

pece zaátkem prosince toho roku. 1

)
Následujícího roku pojistil

jí na svém ddictví, na msteku Lipov vna pl osma tisíce

a nadvno pl pata tisíce, tedy celkem 12.000 zl., na kterouž

sumu ona jej vzala na spolek.

I netšil se Jan Jetich dlouho ze svého rodinného štstí.

Krutá dna sklíila ho již r. 1595 a držela jej až do jeho skonu

r. 1599.

Na jae r. 1596 (dne 29. bezna) píše mu Karel, posílaje

mu svého lékae: „Srozumvši tomu, že T ta bídná dna opt
složila, jist jsem nad tím velice zarmoucen zstal a srdenou

lítost nad Tebou mám, že nepostav dobe z jedné tžkosti,

v druhou jsi tak brzo upadl“.

x

) Paprocký z Zrcadle markr. Mor. píše, že první manželkou jeho byla

Alena z Ronova, s nížto zplodil syna Jana Frydrycha a dceru Veroniku.

Když zemela, pojal Alžbtu Slavatovou z Chlumu, kteréžto svatební veselí

konáno bylo na Strážnici léta 1592 za pítomnosti mnohých pán markrabství

Moravského a král. eského.
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A dne 15. listopadu 1598 mu píše: „Jist jsem s velmi

zarmouceným srdcem z pání Tvého porozuml, že od toho asu,

jak jsi se, z Brna jeda, na dnu složil, pedce tak churav a nedo-

stateen na zdraví zstáváš, že nikam jinam, až kam T položí

neb posadí, sebou hnouti nemžeš. Pán Bh raiž to pi Tob
zmniti a k lepšímu zdraví T pivésti, jakož pak nadji mám,
že když ti mkí asové pominou, mrazy nastanou a dne pibývati

bude, že se s Tebou také polepší*.

Dne 20. prosince téhož roku mu píše: „Z psaní Tvého jsem

opt tomu, emuž jsem velmi nerad, porozuml, že pi nemalém

nedostatku zdraví Svého zstáváš a že Sob již málo troufáš bu
choditi, bud na voze jezditi, k emuž a snad nemoc Tvá sm-
uje; avšak já mám celou nadji ku Pánu Bohu, že netoliko ji

ráí umenšiti, než i zdraví Tvého polepšiti a mimo nadání Tob
pomoci*. Dále pokrauje: „My zde z milosti Boží všichni jsme

zdrávi, než Tvj syn (malý Frydrych) po tyto všecky asy na oi
stonal, na kteréž mu fiuss padal, dosti nebezpen*.

Pro lepší pohodlí nemocného p. Jeticha žádali do Krumlova

za pjení nší, ve kterých nosívali nebožtíka p. maršálka.

Sotva se Jan Jetich oženil, vymohl si na císai a králi

eském Budolfovi mocný list, datovaný ve tvrtek po sv. Alžbt
r. 1583, aby všechen svj statek movitý i nemovitý, ddiný neb

zápisný odkázati mohl, komu by se mu líbilo.

Nedlouho ped smrtí dal sepsati poslední svou vli, ovšem

tše se, že déle ješt živ bude a doká se snad i potomkv
z druhého manželství. O statek Strážnický postaral se v závti

nejvíce. Uril, aby navždy zstal majetkem rodu pán z Žerotína,

posledn jakožto statek seniorátní; ženské potomstvo z držení

Strážnice vylouil.

Pro zajímavý obsah, neobyejnou dkladnost a dležitost,

kterou záv jeho pro Strážnické panství mla míti, uveejujeme
ji v plném znní.

Poruenství Pana Jana Jeticha z Žerotína.

„Ve Jméno Blahoslavené a Nerozdílné Trojice Svaté, Otce, Syna a

Ducha Svatého, Pana Boha mého jediného, na vky Požehnaného Amen.
Já Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici známo iním všem vbec, rozvažujíce

u sebe, kterak všecky vci na tomto svt jsou nestálé a velice kratiké mé
zde putování, smrt pak akolivék jest jista, však hodina její, kdy a kde pi-

spje, nejistá a nevdomá; a tak všecky vci zdejší asné a pominutelné, a

nechtíce, aby po smrti mé mezi dítkami a pátely mými o statek mj, kterýž
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mám aneb ješt z požehnání Božího míti mohu, jaké rznice a soudové,

zniknouti mli, jsouce také s Panem Kašparem Melicharem z Žerotína, bratrem

svým vlastním jakž podle poádku království eského tak také podle poádku
markrabství Moravského dostaten dlen, umínil jsem poruenství a kšaft

o dítkách a statku svém uiniti a, majíce list Mocný od Nejjasnjšího a Nej-

nepemoženjšího knížete a Pana Rudolfa Druhého, z Boži Milosti voleného

ímského Císae (atd. titul) Pana mého Nejmilostivjšího sob daný,

kterýmž mi Jeho Milost Císaská moc dá váti ráí, abych všecken a všelijaký

statek svj, kterýž mám, anebo ješt míti budu, buto ddiný neb zápisný

dáti a poruiti mohl na smrtelné posteli neb za zdravého života, komuž by

mi se líbilo a zdálo. Také abych mohl dítek a statku svého poruníky zdlati,

kteížby mi se hodni, dítkám i statku mému užitení býti zdáli, jakž týž list

od Jeho Milosti Císaské mn daný to v sob obsahuje a zavírá, na kterýžto

list Mocný od Jeho Milosti Císaské, jakožto krále eského a markrab Morav-

ského mn daný, jsouce pi dobrém rozumu i pamti, také s radou pátel

svých toto poruenství své iním a, poroueje duši svou v ruce Všemohoucího,

Vného Pána Boha mého, jemužto cele dvuji, že mn híchy mé pro

Pána Ježíše Krysta, syna svého jediného a jeho drahé zasloužení odpustiti ráil.

Pedn toto naizuji, aby tlo mé v ddictví mém, v kostele Strážnickém

poctiv, však beze všech zbytených nádherností a nákladv pochováno bylo.

Dítek pak mých, Jana Frydrycha, syna svého, a Veroniky, dcery mé, které

mi pán Bh s dobré pamti nebožkou paní Alinou Kineckou z Ronova,

manželkou mou milou a vrnou, i jiných dítek, a by mi které Pán Bh
s nejmilejší manželkou mou paní Alžbtou Slavatovou z Chlumu a z Košm-

berka dáti ráil, i všeho a všelijakého statku svého poruníky mocné a otcovské

iním: Uroz. paní paní Alžbtu z Chlumu a z Košmberka, manželku mou
milou a vrnou, až do stavu jejího promnní a uroz. pány: pana Karla

z Žerotína a na Devohosticích a pana Jana Diviše z Žerotína na Námšti a

Židlochovicích a uroz. vladyky pana Václava Morkovského z Zástizl a na

Bozkovicích, Jeho Milosti Císae Firšnejdra, a pana Bohuše Morkovského

z Zástizl a na Svatoboicích, pany strejce a ujce mé zvlášt milé, a jim se

toho jako své nejmilejší manželce a mým zvlášt milým panm pátelm
dvuji, že to Poruenství mé k sob pijmou a podle této poslední vle

se tak zachovají, jakož jsem se na nich, že to uiniti chtjí, za živosti své

dožádal.

Protož když by kolivk Pán Bh mne z tohoto svta skrze smrt asnou
povolati a vžiti ráil, nadepsaných pan poruník svých za to žádám, aby

se hned po smrti mé ve všecken po mn pozstalý statek mj, též na všecky

svršky, klenoty a stíbra, cožby se toho koli po smrti mé našlo, a jakýmkoli

jménem jmenovati se mohlo, uvázali a jej k dobrému dítek mých zpravovali

a opatrovali a jej až do dvou a dvaceti let syna mého nejstaršího drželi, a když-

by tak syn mj k vku a k letm svým rozumným, ode mne jemu tímto

kšaftem mým vymeným pišel, tehdy pani poruníci mojí jemu toho všeckého

statku pro mn pozstalého zúplna, tak jakž jsem jeho sám v držení a užívání

byl, popustili. Jesliže by pak Jan Frydrych, syn mj, anebo dal-li by mn Pán

Bh více synv, ti nedojdouce let svých rozumných z tohoto svta sešli, tehdy

chci, aby hned od asu smrti téhož syna, neb syn mých, panu Kašparovi



231

Melicharovi z Žerotína, bratru mému, s nímž jsem vždycky v svornosti a

v lásce bratrské od dtinství svého zstával, od pan poruník dítek a statku

po mn pozstalého suma jednoho Tisíce zlatých, za jeden zlatý ticeti groši,

za groš sedm penz poítajíc, na dva rozdílné terminy, totiž polovice na sv.

Jií a druhá polovice na sv. Václava z dchodv statku mého Strážnického

až do smrti jeho vydávána byla. Než statek mj všecken aby na pana Karla

ml. z Žerotína, syna nejstaršího téhož pana bratra mého a jestli by i ten let

svých nedokal, na tetího a tak postupem z jednoho nejstaršího na druhého

bez roztržení, však na níž psaný spsob pišel a pipadl. Nic mén pani

poruníci moji svrchu psaní takového pro mn pozstalého statku mého ne-

budou povinni jemu Panu Karlovi, a jestli by jej Pán Bh neuchoval, druhému

až i tetímu bratru jeho a tak dále, pokudž by jich více bylo, postupovati,.

až by k letm svým vymeným, totiž dvaceti dvoum, kterýkoli z nich pišel.

Když by pak Pán Bh panu Karlovi jich dokati dáti ráil a on v držení a

užívání astopsaného statku mého vešel, tehdy tomu chci a mocn to tímto

poruenstvím (žádám), aby z nho každému bratru svému, synu p. Kašpara

Melichara, otce svého, každého roku aneb jestli by který z nich prve než on

p. Karel zemel, dítkám jeho mužského pohlaví, které by po nm pozstali,

na míst otce jejich po dvou tisících zlatých potu moravského, totiž za jeden

zlatý 30 groši, za 1 groš 7 penz poítajíc až do živnosti jeho bez všelijakých

odporv a nesnází vydávati povinen byl a statek tento, kterýž mu z lásky

porouím, akoliv, pokud by mu Pán Bh života a vku na tomto svt po-

píti ráil, sám bez pekážky všelijakého lovka držeti a užívati moci bude,

avšak jeho neopouštjíc a nemrhajíc, ovšem pak neutrácejíc, aneb se na nj
jakýmkoli spsobem dlužíc náležit opatrovati a vzdlávati má, naizuji. Po

smrti pak jeho chci, aby statek dotený na nejstaršího bratra jeho, kterýž by

tehdáž v živnosti byl, spadl a ten ho týmž vším spsobem jako pan Karel,

bratr jeho, užívati a bratím svým neb dtem jejich mužského pohlaví po

dvou tisících zlatých, avšak ne po hlavách neb osobách než po rodech a

kolenech, jakož pak i dtem práv Karlovým též mužského pohlaví platiti a

spra, ováti povinen bude, z nho potom na tetího bratra a tak dále, pokudž

by jich stailo, z jednoho na druhého spadati má. A kdyby všichni zemeli,

tehdy na nejstaršího pána z Žerotína z kterýchkoli z nich pošlého, toliko

aby v letech nejstarší byl, pipadne a z nho na druhého, po nm nejstaršího,

bu on bratr nebo strejc a tak dále, pokudž ty linie z pana Kašpara Melichara

z Žerotína, bratra mého, pošlé trvati budou, avšak vždy s nahoe psanou

výminkou, aby na dti a potomky po vejš psaných bratích, synech p. Kašpara

Melichara pozstalých na každou linii po 2000 zl. vydáváno bylo, a statek

mj bez všelijaké závady v celosti se zachoval. Kdyžby která linia sešla, tedy

ty 2000 zl. na druhou linii padati nemají, než za pánem Strážnickým zstávati

budou a on je kužitku svému, jak se mu koli líbiti, obrátiti moci bude. Neuchoval-li

pak Pán Bh smrti dotených strejc mých dítek a potomk p. Kašpara

Melichara z Žerotína a žeby linea jejich mužského pohlaví všecka sešla, tehdy

takový statek mj na sestry jejich, dcery p. Kašpara Melichara z Žerotína,

bratra mého, ani na žádného jiného pohlaví ženského pipadati nemá. Než

Za živnosti, tolik jako za života svého.
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tomu chci, aby na p. Ladislava Velena z Žerotína a na Beclavi jakožto nej-

bližšího strejce mého a z nho na nejstaršího syna jeho, jestliby mu Pán
Bh dítky mužského pohlaví dáti ráil a tak dále vším tím spsobem, jak

jsem to pi dítkách p. Kašpara Melichara, bratra svého, krom vydávání tch
2000 zl. naídil. A pakli by on toho nedokal aneb dítek mužského pohlaví

po sob nezanechal, aneb ten kmen mužský z nho ádn pošlý všecek vy-

hynul, v té píin na nejstaršího pána z rodu pán z Žerotína vždycky

z jednoho nejstaršího na druhého po nm nejstaršího pišel a nikdá z rodu

strejc mých, v celosti zstávaje, nevycházel a ženskému pohlaví, pokud by

ten rod trval, se nedostával. A kdyžby který z výše psaných nejstarších strejc

mých v držení asto psaného statku mého vešel, nemá jeho bu v celosti

neb na díle prodávati, zastavovati, zmírovati, na nj se dlužiti, ani kterak-

koli mrhati neb zmenšovati, než ten všecken statek, jakž v svých hranicích

vymezen a po smrti mé zstavena jest, v celosti bez závad neb jakých jiných

zmatk po sob jinému zanechati.

Což se pak Veronyky, dcery mé, dotýe, takto o ní porouím a na-

izuji: Ponvadž jsem ji hned díttem malým po smrti paní Aleny z Ronova,

manželky mé a matei její, panu Frydrychovi z Žerotína, panu strejci mému
zvlášt milému, již nebožtíku, aby pi paní manželce jeho, paní Mandalén
z Chlumu a Košmberka až do vdání a nebo smrti své zstala a od ní brána

nebyla, dal, toho tak pi tom zstavuji a poruenstvím svým potvrzuji a když

by ji Pán Bh let rozumných dojiti a k poctivému vdání s radou pán po-

runík mých aneb syna mého již dorostlého a v letech dosplého pijití

dáti ráil, tedy chci tomu, aby pro ni uiníce jí výpravu poctivou jeden tisíc

kop groši vna jmenováno a v roce poád sbhlém vydáno bylo. Dal-li by

mi pak Pán Bh víceji dcer s nynjší manželkou mou, Paní Alžbtou z Chlumu

a z Košumberka, tehdy jedné každé dcei mé tak mnoho, totiž 1000 kop groši

vna vydati povinni budou; však Veronyce, dcei mé, z lásky otcovské mimo
již jmenovanou sumu 2000 zl. odkazuji. Ty aby jí syn mj, když by mu statek

postoupen byl, v roce poád sbhlém vydati povinen byl. Tolikéž jí porouím
etz zlatý ze dvou set dukát s kroužky velikými hladkými, ten aby jí od

pán poruník hned po smrti mé vydán byl, než jestliže by pak Pán Bh
na syna mého smrt dopustiti ráil, prve nežby ona dojdouc let svých rozumných

s radou poruník mých k vdání pišla, tehdy chci tomu, aby tíž pani po-

runíci mojí byli povinni z téhož statku mého, který strejcm svým svrchu-

psaným, synm p. Kašpara Melichara z Žerotína, bratra mého, aby po smrtí

syna mého na n pipadl, a porouím 20.000 zl. vydati a to ve tyech letech

poád sbhlých, každého roku pi asu sv. Jií po pti tisících zlatých však

bez úroku. Pakli že by mn Pán Bh s nynjší manželkou mou milou a

vrnou více dcer dáti ráil, tehdy chci, aby tch 20T00 zl., kteréž tak Veronyce,

dcei mé, odkazuji, na rovný díl od pan poruník mých mezi n rozdleny

byly, a nadto vejši chci, aby pani poruníci moji, též syn mj a strejcové

moji na hoe psaní, kdyžby v držení a užívání statku mého vešli, ponouce
hned ode dne smrti mé až do vdání jejich, každého roku z téhož statku pro

mne pozstalého po 400 zl. ísla a potu jako nahoe na šaty vydávati po-

vinni byli. Co jsem pak urozené paní paní Alžbt Slavatové z Chlumu a
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Košmberka, manželce mé nejmilejší, dskami zemskými na statku svém ddiném
zapsal, to v mocnosti a na míst svém pozstává a což jsem jí nad to od

klenot, zlata, stíbra a svršk anebo ješt za zdravého života bych jí daroval,

to jmíti chci, pi tom aby zstavena byla, a kdyžbykoli od pán poruník
mých svršky 1

) podle poízení zemského vydávány byly, to naizuji, aby ji

tolikéž tetí díl cínového náiní, ubrus, runík, servít, prostradel a bílých

šat, cožkoliv toho pro mne pozstane, dán byl; neb jí to mocn dávám a

porouím. A jakož jsem jí dm v mst Strážnici až do živnosti její daroval

a jej stavtí zaal, za to panv poruníkv svých prosím, aby ten dm, tak,

jakž vymen jest, dostaviti a dodlati (z statku mého na to stavení naklá-

dajíce) dali, a když by syn mj k letm pišel a ona manželka na zámku

s nim bydleti nechtíc, do domu doteného se pistéhovati chtla, tedy bude

povinen syn mj na týž dm všelijaké náležité vychování a opatení jí vy-

dávati; než kdyžbykoli stav svj promnila, tedy žádného více vychování miti

nemá a syn mj žádným vydáváním víceji povinen nebude. Klenoty všecky

a všelijaké od stíbra, zlata, perel a drahého kamení, etzy zlaté, též šatstvo

a jiné vci, což jest toho po nebožce manželce mé milé, matei dcery mé
Veronyky svrchupsané, pozstalo, jakož jsem to za živnosti své paní Mandalen
z Chlumu svrchupsané vydal a odvedl, chci, aby jí zstávaly a od paní až do

vdání jejího vedle dvení mého dochovány byly. Po smrti pak dcerky mé,

jestližeby nedojdouce let svých anebo bez vdání z tohoto svta sešla, chci,

aby ty klenoty nahoe dotené všecky na dceru anebo jiné dcery mé, aby
mi které Pán Bh s nynjší manželkou mou dáti ráil, pipadly. Pakli by

po mne žádných dcer nezstalo, tehdy na dcery p. Kašpara Melichara, bratra

mého, takové všecky klenoty aby pipadly, a od paní Mandaleny z Chlumu a

z Košmberka jim vydány byly.

Z klenot pak po mne pozstalých to naizuji a míti chci, aby Janovi

Frydrychovi, synu mému, od p. poruník mých dva etzy zlaté, jeden z tisíce

dukátv s velikými kroužky, který se na 3 díly rozjímá, a druhý z pti set

dukát, který se tolikéž rozjímá, a jeden veliký koflík s pikryvadlem, na kterémž

pikryvadle jeho Miiosti dobré a slavné pamtarciknížete Ferdinanda rakouského

erb jest, kterýžto koflík Jeho Milost ráil o ktinách mých p. otci mému
dobré pamti darovati, dochováno bylo. Neuchoval-li by pak Pán Bh syna

mého od smrti ped lety jeho pirozenými a ode mne vymenými, tehda od

p. poruník mých Veronyce, dcei mé, až do vdání jejího anebo let pi-

rozených takové dva etzy a koflík aby dochovány byly. Za to také p. po-

runíkv svých milých obzvláštn prosím, aby syna mého na uení odeslali

a opatíce jej rozumným a ueným preceptorem i jinými podle stavu a vku
svého potebami náležitými až do zrostu a let jeho pirozených a rozumných.

Strany hornystkomory, 2
) kterou na Strážnici mám, tolikéž pánv poruníkv

svých zvlášt milých za to žádám, ponvadž jest na ni nemalý náklad uinn
a ješt více, pokudž mi Pán Bh bytu na tomto svt píti ráí, naložiti úmysl

mám, že obzvlášt nad ní, aby roztrhována nebyla, ruku svou držeti budou

J
) Svršky tolik jako nábytek, prádlo a kuchyské nádobí a náadí.
2
) Hornystkomora = rystkomora = zbrojní komora.
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a ji synu mému asto jmenovanému dochovají. Pakli by syn mj nedoekaje
let svých dosplých umel, tedy chci, aby ta všecka hornystkomora, což by

toho kolivk se našlo, pi statku Strážnickém zstávala, a kdožby pánem
Strážnickým byl, ten aby ji však bez umenšování v držení svém ml a scházeti

jí nedal.

Anice šlechtin z Žerotína, dcei p. Kašpara Melichara, bratra mého,
kterou jsem k sob a k manželce své po smrti paní matei její pijal, jeden

tisíc dukát aby jí hned po smrti mé vydán, aneb s rukojními, aby jí úrok

z nho jiti mohl, ujištn byl, a mimo to, pokudž by pi asto psané manželce

mé zstávala, každého roku 200 zl. na jednou za šaty porouím a kdyžbykoli

k poctivému vdání s radou a vlí p. otce svého, manželky mé a pátel svých

pišla, aby pro ni 1000 tolar vnováno bylo, naizuji.

Co se pak všech a všelijakých dluhv mých po mn pozstalých dotýe,

jsem ku panm poruníkm svým milým té dvrné nadje, že to tak opatí,

aby na mne pro dluhy po smrti mé žádného naíkání nebylo.

Toto pak sob znamenit vymiuji, jestli že bych toto poruenství své

kdy zkaziti a jiné udlati chtl, abych toho moc ml tolikkrát, kolikkrát by

mi se dobe líbilo a zdálo. A pakli bych tohoto poruenství nezmnil a po-

ruenství druhé na papíe pod peetí svou a pánv, nebo dobrých rytíských

lidí dvou neb tí peetmi udlal a týmž poruenstvím pátelm neb služeb-

níkm a eládce své anebo komužkolivk co až do sumy 5000 zl. ísla svrchu

psaného odkázal, to aby tak stálé a pevné bylo, jako by to všecko slovo od

slova v tomto poruenství mém napsáno bylo, a pani poruníci moji aneb

potomn bu syn mj nejstarší dojdouce let svých anebo strejcové nápadníci

moji nahoe psaní tomu všemu zadost uiniti povinni byli.

Naposledy pánv porunikv svých za to prosím, když by jakkoli na

mne Pán Bh smrt dopustiti ráil, že poruenství mé toto, kdyžbykoli neprve po

mé smrti dsky zemské v mst Olomouci odeveny byly, ve dsky zemské tak

slovo od slova, jakž jsem já je sepsati dal i s mocným listem od Jeho Milosti

Císaské mn daným vložiti dáti ráí. A že jest v tom ve všem, což se na-

hoe píše, má jistá, celá a dokonalá vle, tomu na svdomí a pro vtší d-
vrnost list a kšaft tento jsem svou vlastní peetí peetiti dal. A pro širší

o tom vdomosti piprosil jsem urozených pánv, pana Arkleba z Kunovic

na Brod Uherském, p. Zdenka Žampacha z Potnštejna a na Novém Svtlov,

p. Voldicha z Kounic a na Slavkov a uroz. vladyk, p. Bohuslava Boity

z Bude, na Lišni a Kobylnicích, komorníka práva menšího zemského kraje

Brnnského, p. Jana Bukvky z Bukvky na Temešku a Ej vanovících, pana

Hanuše Petvaldského z Petvaldu a na Raicích, že jsou též peeti své podle

mé na svdomí sob a erbm svým beze škody k této poslední mé vli pi-

tisknouti dali.

Datum na Strážnici desátého dne msíce bezna léta od narození Syna

Božího 3599ho.“

Jan Jetich I. z Žerotína zemel r. 1599 v Židlochovicích

;

pochován byl ve farním kostele Strážnickém, kdež v hrobce ml
následující náhrobní nápis : L. P. ptistého devadesátého devátého
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v pátek ped sv. Divišem 8. dne msíce íjna mezi 5. a 6. hod.

na pl orloji z vícera na zámku Židlochovicích dokonal štastn

bh života urozený pán Jetich z Žerotína a na Strážnici, maje

let vku svého 42 pljedenácta msíce a 5 dní; jehožto tlo

tuto odpoívá a v nadji blahoslaveného vzkíšení oekává.

Po pedasné smrti pán Jetichov vedla poruenství nezle-

tilých dítek Frydrycha a Veroniky macecha Alžbta z Chlumu
a Košumberka. Hlavním spoluporuníkem, jenž statek Strážnický

spravovati pomáhal, byl Karel. st. z Žerotína na Námšti, Rosicích

a Devohosticích. Mimo to v poruenství se uvázali Jan Diviš

z Žerotína na Židlochovicích a Bohuš Morkovský ze Zástizl.

R. 1603 Mandalena Hivínka z Oujezda pohání paní Alžbtu

Slavatovou z Chlumu a Košumberka, p. Karla z Žerotína na

Devohosticích a Rosicích, p. Jana Diviše z Žerotína a na Židlo-

chovicích, p. Bohuše Morkovského z Zástizl jakožto otcovské

poruníky sirotka a statku po p. Janu Jetichovi z Žerotína, že

jí poddaného sirotího Mikuláše Hrdého ze Strážnice k obvinní

vydati nechtjí. Jmenovaný pišel k ní do pokoje, do domu, ve

kterém tehdy ve Strážnici bydlela; „hanlivými slovy ji na pocti-

vosti nakl, nadávaje jí ,bisH) šelmovských, elementárských 4

,
ope-

haje motykou, chtje mne biti, že lhu jak k . . zv . . . .“. Také

je pohání, že jí odepírají na svdectví Anny Hrníky, manželky

Daniela Koníkového, v ulici slov na Újezd na Pedmstí Stráž-

nickém, a Reginy, manželky Matje Syslíka, v hoferství v téže ulici.

Nejvtší pízni Alžbty Slavatovny tšili se moravští Brati.

(Viz Lipov.)

Alžbta Slavatovna z Chlumu zemela na den Hromnic 1605;

poheb její však o celé dva msíce odroen byl, aby se pátelé

její z ech a z Moravy pohodln na poheb sjeli.

Píše o tom Karel st. z Žerotína ze dne 6. února 1605 svému

bratru Janu Divišovi: „Stranu paní Strážnické a odpovdi dání

pánu z Roupova zprávy žádné o tom Vám dávati poteba není:

nepochybuji, že jste se do této chvíle o smrti paní dovdli".

Žádal jej opt, aby za píinou smrti paní Strážnické na

Strážnici se uprázdnil, a co by tam potebí bylo, spravil a naídil,

Ú Bestií.
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nebo on musí do Prahy, „abychom na sebe naíkání njakého
nedopustili". 1

)

V dalším dopise (ís. 343) píše témuž: „Co se pak svdomí
dání p. Kašparovi, strejci našemu, a jiných vcí, ano i pohbu
nebožky paní Strážnické dotyce, ponvadž veliká poteba jest,

abychom o tom co nejdíve promluvili, — prosím Vás, nestžujte

Sob pro mne toho uiniti a ke mn na Devohostice, kamž já

nyní upímo pojedu, pijeti, tak abychom mohli na nem jistém

spolen zstati".

Poheb paní Strážnické ustanovil na den posledního bezna,

doufaje, že všichni pátelé v Strážnici se shledají.

V dalším dopise (ís. 408) mu oznamuje, že Adam Slavata

se svou chotí (ped pohbem) v úterý do Strážnice dojede, on

ale asi ve stedu bez manželky, která z pokoje ani nemže vyjiti.

Poheb konán byl za velké úasti posledního bezna.

Pochována byla v krypt farního kostela, kdež dle matriky

farské mla nápis:

Léta Pán 1605 den Hromic, totiž druhého dne msíce
února Pán Bh všemohoucí ráil jest povolati z tohoto svta

prostedkem asnéj smrti vysoce urozenou paní paní Alžbtu

Slavatovnu z Chlumu a Košumberka na Strážnici v letech vku
jejího v 33., kteráž v stavu manželství s panem manželem p. p.

Jetichem z Žerotína na Strážnici živa jsouc pl osma léta a po

smrti jeho v stavu vdovském zstávajíc život svj v Pánu doko-

nala v tetí hodin po poledni léta a dne ut supra. Jejížto duše

v rukou Božích odpoívá a tlo v tomto míst vzkíšení z Mrtvých

oekává.

Za porunictví Frydrychová, jenž byl chatrného zdraví,

staralo se píbuzenstvo v pípad jeho smrti o stav panství Stráž-

nického a na jejich pání vydal hlavní jeho poruník Karel st.

z Žerotína ouadu Strážnickému tento rozkaz: „Porouím Vám
jak od osoby své, tak i na míst jiných pán poruník, abyste

p. Kašparu Melicharovi z Žerotína a na Nových Dvoích svdomí,

jakéhož po Vás i na míst p. Jana st. z Žerotína a na Losyn,

pana strýce našeho, žádá, totiž jaké sob obdarování od pedkv
našich, pánv z Žerotína, dané máte, co nejdíve dáti se nezbra-

Ú Jak známo, byli Karel st. z Žerotína a Diviš z Žerotína, poruníci

sirotka Strážnického Frydrycha z Žerotína.
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ovali, avšak abyste rozumli, že Vám nebude potebí všech tch
obdarování pepisovati, než toliko nížepsaným zpsobem pozna-

menati“, totiž: „My purkmistr a rada etc. vyznáváme etc., že

máme obdarování od uroz. pán, pána toho na tuto a tuto vc
etc., jehož datum tuto a tuto, léta a dne tohoto a tohoto —
a tak týmž zpsobem jiná obdarování od koho jsou Vám dána,

na se která vztahují, kde datyrována a kterého dne a léta.

A když to od Vás spraveno bude (což aby se také tím dívji

stalo, se piite), tedy mi takové svdomí i také pipiš jeho

odeslati neopomite. A aby jste vdli, že se to s vlí a poruení

J. M. G. dje, tehdy ku p. Skížkovskému dojdte, on Vám patent

J. M. G. ukáže. “ Datum na Devohosticích 30. Aprilis 1905.

Karel st. z Žerotína jakožto poruník sirotka Frydrycha táže

se hned po její smrti (totiž v kvtnu 1605), Brnnských, zdali

nebožtík p. Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici, dal dm svj,

který ml v mst Brn, své paní Elišce Slavatové z Chlumu
pipsati a do mstských knh zanésti. A v ervnu toho roku píše:

„Žádám Vás také, abyste do domu p. Adama Slavaty, kterýž

býval nebožtíka p. Strážnického, došli a s hospodáem téhož

domu promluvili, aby žádného do domu nepijímal a jeho neza-

mlouval, že bych já sám do nho s ženou svou, jestli by toho

poteba nastala, se obrátiti chtl.

Za hlavního poruenství p. Karla st. z Žerotína po smrti

paní Alžbty z Chlumu nastalo úplné zpustošení panství Stráž-

nického r. 1605 a doba hrozné bídy v celém kraji. Brzy po svém

nastoupení na velkostatek daroval Jan Frydrych své seste Veronice,

provdané za Jana Diviše z Žerotína na Námšti a Židlochovicích,

dm výsadní na rynku v mst Strážnici v práv mstském purch-

rechtním ležící, který mu po otci právem brnnským pisouzen

byl. K tomu domu pikoupil 2 pololány, každý ve 3 kuších:

první koupil po nebožtíku Blažeji Koišovi, jinak Bromoví, druhý

po nebožtíku Bartošovi Kutjkovém. K tomu pidal jednu louku

za Radjovem, která slov „v Srancích", a zahradu zelnou, jak

v knihách mstských purkrechtních zapsáno jest. Dovolil, že v tom

dom všechna vína vlastní i cizí koupená smí se šenkovati, což

se píilo vinným výsadám mstu daným. Avšak Frydrych sám

uznávaje uinnou kivdu praví: „Však majíc já nahoe psaný

Jan Frydrych z Žerotína o statku svém ddiném, žádnému nezá-

vadném, moc, co mi se líbí, uiniti.“ Také jí dovolil dobytek
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držeti a na panském pasti a osvobodil dm i pole od všech robot

a poplatk. Kdyby však dm ten prodán byl, pozbude toto obda-

rování platnosti. Též díví ku stavb a jiné poteb mže si

z hor bráti.

Kdyby pí. Veronika díve zemela než její manžel Jan Diviš,

má ten dm spadnouti na nho (Diviše); kdyby ml dti, tedy

na syna prvorozeného, po pípad na dceru. Kdyby ddic neml,

mže ten dm dáti a odkázati, komu by se líbilo.

Mstskému rychtái uloženo tuto listinu dáti zapsati do knh
mstských.

Souasn vyznává Frydrych z Žerotína, že z lásky bratrské

dal 120 greft vinohradu („Ronové") s boudou, presem, a všeli-

jakým náiním své seste Veronice z Žerotína a na Chrustovicích. 1

)

Z vinohradu nemla se žádná da, ani zemní, ani vinné desátky

platiti, panství Strážnické mlo potebné devo, všechny správy

na boud a v ní obstarávati, lidé z Petrova a ze Sudomic mli
vinohrad obdlávati, takže pí. Veronika jen užitek bráti mla.

Ddiné podmínky stejn stanoveny jako u domu.

Hornému rozkázáno tu listinu zapsati doslova do horen-

ských knh.
Ob listiny psány byly na Strážnici v úterý ped památkou

sv. Jií r. 1609. Podepsali svdci: Petr Sedlnický z Gholtic a na

Frýšov, Vít Hodický z Hodic na Miroslavi, vladykové: Frydrych

Kartenhof z Malejova a na Ketín a Voldich Vít ze Rzavého

na svobodném dvoe v Zajeím. Nedlouho po tom, dne 21. er-

vence 1609) pidal seste Veronice ješt 3 lány pole: jeden

„u Golgaty", druhý u brány Veselské a tetí na velké niv ležící

k rybníku Lhotskému, jenž slov „Velký lán".

Avšak již píštího roku (ve tvrtek po slavné památce seslání

Ducha sv. 1610) na tvrzi Židlochovicích stalo se urovnání mezi

Janem Divišem z Žerotína a jeho manželkou Veronikou ze strany

jedné a její bratrem ze strany druhé za pítomnosti svdk
p. Kašpara Melichara z Žerotína a p. Bohuše Morkovského ze

Zástizl. Smlouva o vinohrad v Ronové na Strážniku tak zmnna,
aby p. Jan Frydrych sproštn byl starati se o správu vinohradu,

za to však zaplatil 2400 zl. mor. Ale ponvadž hotov platiti

Ú Chroustovice v Cechách (okr. Vys. Mýto) ddila Veronika asi po své

maceše Alžbt Slavatovn z Chlumu a Košumberka.
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nemže, má Janu Divišovi zastaviti ves Sudomice na 6 let.

Kdyby i po 6 letech Jan Frydrych ten obnos nevyplatil, má Jan

Diviš držeti Sudomice dále. Až tu sumu vyplatí, nastane pomr,
jaký byl r. 1609 ustanoven.

Po smrti urozené paní Veroniky z Žerotína 1

)
padlo všechno

její jmní na jejího manžela p. Jana Diviše z Žerotína na Námšti,

Židlochovicích, Pouzdanech a Brandejse. Ohledn domu a vino-

hradu uinil Jan Frydrych s ním smlouvu, aby dm í vinohrad

jemu vrácen byl za 6000 zl. splatných ve 2 lhtách. 2
)
Pan Diviš

má mu na to vystaviti patiné listy a staré vrátiti, p. Jan Frydrych

má 31 beek vína, které (mimo 2 beky v roce minulém) z vino-

hradu sklidil, p. Divišovi, kdykoli pro víno pošle; vydati, také

všeliké svršky a nábytky, které v dom zstaly.

Smlouvu potvrdili Pavel Vostrský, Kaplí ze Sulevic a Voldich

Vít ze Rzarého na dom v Nosislavi.

Dáno v Židlochovicích 1612.

Skoro celou tuto pozstalost po své seste Veronice daroval

Frydrych pozdji své manželce. Zachovaly se o tom dv perga-

menové listiny v archiv Strážnickém

:

I. Jan Frydrych z Žerotína a na Strážnici daruje pro pípad,

smrti své manželce Marii Magdalen Žerotínské, rozené z Kunovic

vinohrad eený Ronovej s „preshausem" (boudou) i píslušenstvím,

s tím dodatkem, pokud by ho držela, aby všechny práce v nm
z panství Strážnického bezplatn konány byly.

Svdci: Urozený p. Jan Jetich z Kunovic na Ostrov a Kuno-

vicích, urozený a statený rytí p. Petr Vojska z Bogdunovic na

Veselí a Koliín a urozený vladyka p. Jan Reytayn z Varjelit

(Wargellith) a dvoe svobodném v Knždub.

Na zámku Strážnici den Mladátek 1615.

II. Jan Frydrych z Žerotína a na Strážnici odkazuje své paní

Magdalen Žerotínské, rozené z Kunovic, dvr vystavený na ped-
mstí Strážnickém s l

1

/2 lánu rolí v Sedlském poli a ve 3 pole

rozdílné 3 díly s padlkem tvrtním blíž msta Strážnice se

2 loukami, slov na Veliké a jednou štpnicí na Petrovsku pi

J

) Zemela dne 2. íjna 1610.
’

2
) V té smlouv zahrnuta byla štpnice za pivovarem, kterou nebožka

sestra paní Veronika od Matyáše Prahenusa, mšana strážnického, byla koupila.
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ece Morav ležící, jak to od p. Jana Urbana Domanského z Doma-
nína koupil. K tomu pidal štpnici za pivovarem, kterou jeho

nebožka sestra Veronika Žerotínská z Žerotína od Matyáše Pra-

henusa, obyvatele msta Strážnice, byla koupila, a on zase od

p. Diviše z Žerotína tu štpnici i s domem byl koupil; k tomu

ješt louku od dvora Radjovského, eenou Benku. Zárove
rozkázal Sudomským, aby, kdykoli toho poteba bude, na

zmínných pozemcích, pokud jich užívati bude eená paní,

robotovali.

Kdyby však ona díve zemela, nemá list pláten býti.

Svdili: Urození pp. : Jan Jetich z Kunovic na Ostrov,

Hluku a Kunovicích, statený rytí p. Petr Vojska z Bogdunovic

na Veselí a Koliín.

Na Strážnici v pondlí ped památkou sv. Tomáše 1616.

Také obyvatelé strážnití s toužebností ekali na dobu, kdy

nový pán nastoupí správu svého statku; za zhoubného nepátel-

ského vpádu r. 1605 nejen celý mstský archiv vyhoel, nýbrž

i cechy pišly o své privileje. Protož hned r. 1609 pedstoupili

ped Jana Frydrycha z Žerotína mšané a pedmšané Strážnití,

prosíce ho, aby jim obnovil obdarování otce Jeticha na šenk

vinný, kteráž nadace na pergamen psaná nešastným vpádem
nepátelským byla zniena. Pán jim v tom vyhovl a listinu otce

svého Jeticha obnovil.

Mšané Strážnití v dívjších dobách, jak staré horenské

knihy ukazují, byli povinni 18 drajlink (t. j. 36 beek) panského

vína každoron koupiti a je o 1 peníz drážeji, než víno jiné

vyšenkovati. Ponvadž jim to k velké újm bylo, žádali jej, aby

jim tu povinnost prodal, což on uinil za roních 400 zl., tak že

napotom tch 36 beek vína ani mšané, ani pedmšané, ani

lidé z Rybá a ulic ani kupovati, ani šenkovati povinni nebyli.

„Touto smlouvou se ta stará horenská smlouva ruší, kazí, umrtvuje

a žádné moci své míti nemá a míti nebude nyní i v budoucích

asích“. Tch 400 zl. mlo se platiti o 2 lhtách, na sv. Jií

a sv. Václava. Na tu sumu dávali mšané 85 zl., Rybái, kteí

povinni byli bráti 2 beky, 12 zl.; pedmšanm dovolili mšané
6 beek koupeného vína na jednom poádku o 2 peníze drážeji

než na poádku se prodávalo, vyšenkovati; židé, kteí povinni

byli 3 beky vyšenkovati, mli platiti ron 20 zl. a jednou za

rok (o sv. Jií) funt dobrého pepe.
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Od starodávna jest ve Strážnici 33 dom výsadních, ze

kterých jsou povinni dávati platu 22 groš bílých, a sice polovici

o sv. Jií, polovici o sv. Václave; za to mají svobodu šenkovati

vína kupovaná z hor Strážnických a jiných vinohrad, které jsou

na grunt panském, a nikdo jim v tom šenkování nemá pekážeti.

Pakli by se nkdo (z Pedmstí, Starého msta atd.) toho dopustil

a víno koupené ve svém dom šenkoval, neb šenkovati dovolil,

má mu býti pobráno aneb má býti pokutován. Avšak své vlastní

víno (ze svého útžku) šenkuj každý voln bez pekážky.

Díve mli mšané tu svobodu k obecnému dobrému, 2,

po pípad 4 drajlinky vína za cenu od panství koupenou vyšen-

kovati. Ponvadž ale z toho sešlo, tedy jim p. Jan Jetich povolil,

aby mšané Strážnití každý rok uinili 4 poádky a na každou

poádku 6 beek vína o 2 peníze drážeji šenkovali a ten výdlek
obraceli na zaplacení tch 400 zl. Když ty poádky šenkovány

budou, žádný jim ku pekážce šenkovati nemá; kdyby tak uinil,

má 10 zl. pokuty na obec dáti.

Také od starodávna pi mst naízeno jest, aby, kdo jest

purkmistrem, sml každého roku za svého ouadu za tu práci,

kterouž vede, 4 beky vyšenkovat za cenu, jako jiní. Pi tom se

má zachovati na asy nynjší a budoucí.

Jan Jetich slibuje, že mšany pi tom zachová, a potvrzuje

list svou peetí. Za svdky požádal: Arkleba z Kunovic na Brod
Uh. a Konopišti, Zdenka Zampacha z Potnštejna na Nov. Svtlov
a Jeticha z Kunovic na Hranicích a Ostrov.

Psáno na Strážnici v pátek po památce sv. Pavla na víru

obrácení 1598.

Protož Jan Frydrych z Žerotína žádost Strážnian slušnou

býti uznávaje, tyto privileje jim obnovil a k tomu listu pee
svou pivsil a podepsal.

Dán na Strážnici v pondlí ped sv. Jiím 1609.

Také ostatní svobody od svých pedk mšanm Strážnickým

udlené r. 1609 obnovil, zejména odúmr a vše ty privileje na

pergamen znova napsati dal a jim odevzdal. Ohledn odúmrtí

pravil, že Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici, pravý a ddiný
pán panství Strážnického, i se svými erby a budoucími potomky,

pány Strážnickými, jim potvrdil odúmr, kterou dostali od p. Petra

z Krava r. 1412, a dvoje potvrzení na toto obdarování, jedno

16
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od urozeného p. Pertholda z Lippého, nej vyššího maršálka král.

eského, toho asu pána jejich Strážnického, z r. 1475 a druhé

od urozeného p. Jana z Žerotína, nejvyššího komorníka markrabství

moravského, pana strýce jeho dobré pamti, jehož datum bylo 1546.

Mimo to ze své dobroty a milosti tato obdarování naídil

a ustanovil:

1. Každý obyvatel mstský, a mužský, a ženský, má právo

uiniti kšaft za pítomnosti purkmistra, 2 osob z ouadu a písae.

2. V as moru mže kšaft uiniti ped 2 neb 3 sousedy.

3. O statku svém mže si zíditi každý poruníky, kteí

ron musí klásti úadu purkmistrovskému úty.

4. Na pedmstí Strážnickém a ve vesnicích píslušných 1

)

iní se kšaft ped fojtem a 2 neb 3 z ouadu. Kdyby se stala

náhlá poteba a fojta doma nebylo, tedy se mohou k jedné neb

dvma úedním osobám pibrati 2 neb 3 sousedé.

5. Kdyby nkdo bez kšaftu zemel, ale zanechal ádné
manželky a dítek, tedy statek manželce a dítkám pipadne; kdyby

nezanechal takových, pipadne statek jeho bratím neb sestrám,

jsou-li na Strážniku; kdyby ale byli jinde mimo msto a ty vsi,

tedy musí naped pánu Strážnickému vrnost slíbiti a pak na

tom statku se usaditi.

6. Kdo by z cizích zemí po obanu Strážnickém dditi ml,
ten se musí vykázati, že jest bratrem neb takovým krevním pítelem

nebožtíkovým, a pak ze statku se tetí díl srazí obci a dv tetiny

vydají.

Není-li po nebožtíkovi vbec žádný ddic, pipadá statek

jeho obci.

Také potvrdil r. 1609 nadání mšanm Strážnickým na

nestavení sirotkv na zámek z jistého potu domv, na vládnutí

úadu mstského týmiž sirotky a spravedlnostmi jejich až do

jejich lovenství i na pijímání lidí od ouadu za obyvatele do

okršlku mstského.

Jan Frydrych z Žerotína a na Strážnici v obnovené listin

praví, že mšané Strážnití mli od jeho otce obdarování a privilej

na pergamen na nestavení sirotkv a o to pipraveni byli

9 Odúmr ta týkala se pouze nejstaršíck vesnic panství, totiž: Rohatce,

Petrova, Sudomic, Radjova a Lideovic.
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nešastným nepátelským vpádem r. 1605 a toto nadání jim

obnovuje.

Mšané Strážnití, ti, kteí domy šenkovní a výsadní mají,

byli povinni na nový rok všecky siroty spolu s vesnickými sirotky

na zámek ped pána a úedníky pedvésti a úedníci z nich

vybrali, koho chtli, do svých služeb aneb je jinam do služeb

dali; také rejstra sirotí byla na zámku a jejich úty v truhlici.

Nyní ale, jsa požádán, propouští jim siroty, a sice ze 54 dom,
totiž: ze 33 dom mstských, ze 6 v Zákostelní ulici, z 10 v ulici

ke Kamennému mostku a z 5 v ulici u Lázní. Tyto sirotky z moci

své v moc jejich s rejstry a spravedlnostmi jim náležitými nynjšími

i budoucími na rathauz jim oddává a propouští, však aby se

následovn spravovali:

1. Hned po smrti má se pozstalý statek oceniti, dluhy

zaplatiti a stejným dílem do sirotích knh zapsati. Kdyby jej

chtla vdova, majíc malé sirotky, koupiti, jest to dovoleno bez

újmy sirotkv, i kdyby chtl dosplý syn statek koupiti, tak aby

sirotci nehynuli, le by otec ve kšaft jinak byl opatil.

2. Aby každý nový rok se na rathouz dostavili, kde pak

mstská rada se má o n postarati, dajíc je bu na emeslo neb

literní uení, a tu mají také sirotci právo si stžovati a otcové

msta mají povinnost jako ochráncové jich se zastati.

3. Kdyby sirotek do vzdálenjších zemí vandrovati chtl,

má mu rada mstská vydati list na 3 léta; po 3 letech má se

osobn dostaviti; kdyby nemohl, tedy písemn to má ohlásiti,

jinak by za zbhlého sirotka byl poítán. Také sirotek, který by

se tímto ádem nespravoval, po svt se potuloval, neb zle se

choval, ten má býti z rejster vymazán a jeho statek k dobrému

obce pidlen. Kdyby ale nkdo daleko do cizí zem zavandroval

a po mnohých letech poctiv se navrátil, tož má jemu spravedlnost

vydána býti.

4. Také má starý ád novému klásti úty ze sirotích penz.

Za tuto milost uvolili se majitelé tch dom a podsedk
dáti pánu každoron po 1 zl., a to 15 gr. bílých o sv. Jií a 15

o sv. Václav.

5. Žádná vdova ani dveka dorostlá nemá ode mne pána

svého, erbv mých a budoucích pán Strážnických bu od muž-

ského neb ženského pohlaví i od jiného lovka k stavu manžel-

16*
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skému bezdn zamlouvána a dávána, aniž jakou píkrou mocí

násiln nucena býti nemá bez vle její, pátel jejích, i také purg-

mistra a ouadu msta Strážnice, ponvadž stav manželský dobro-

volný a svobodný býti má.

Kdyby ale nkteí ze sirotkv a si mužského neb ženského

pohlaví chtli do služeb vrchnostenských jakýchkoli vstoupiti,

nemá jim úad Strážnický v tom pekážeti. Avšak tento nemá
pipustiti, aby se sirotci vdávali a ženili do ciziny (na cizí panství),

jen v mst aby toho úplnou svobodu mli. Také posudkové pi
každém novém lét se inívali, aby každý, kdož povinen jest,

sirotí peníze složil.

Kdož by cizí chtl se ve Strážnici osaditi, ten aby pedn
pána Strážnického za pána vzal a od pána svého se ádn vyhostil,

potom pedstoupiv na rathouz ped purkmistra a ouad, aby jej

mezi sebe v sousedství pijali, žádal a list od rodu svého ukázal

a 2 zl. na rathouz „píjemného “ k obci položil.

Datum listu v pátek po památce sv. Jana Ktitele 1597.

Jan Frydrych všechny tyto artikule, které jim dal jeho otec,

milostiv a dobrovoln obnovuje „ze své dobré a svobodné vle
a z lásky, kterouž k nim, jakožto vrným a milým poddaným
svým" má, mocn potvrzuje. Za svdky požádal pány, Jana Jeticha

a Jana z Kunovic, Jana Diviše a Ladislava Velena z Žerotína.

Dáno ve Strážnici v pondlí po pomátce sv. Jakuba 1609.

R. 1610 osvobodil Jírovi Nohovi tvrt role robotní v Selském

poli na 3 díly rozdlenou, kterouž od Jury Ocasa sob koupil,

od robot na vše asy. Stejného roku osvobodil Petrovi Kostickému,

správci lidu Božího v Devohosticích, podsedek jeho na Pedmstí
Strážnickém od robot po as jeho života. Ohledn povšechných

robot mstských Jan Frydrych z Žerotína vyznává, že pedstoupil

ped nj, pána svého ddiného, ouad msta Strážnice i s jinými

osobami z obce jejich, že pednesli povinnosti své, jimiž jsou

byli jeho slavným pedkm povinni, žádajíce, aby je pi tom

zanechal a toho jim potvrdil. Povinnosti byly:

1. Na stav, jenž slov „Vlk" a na stav na Jašav nad

mostem Jašavním proutí panské nebo rejz, 1

)
tu kdež nejblíže

vyhledáno býti mže, roubati, mlynám k rukám dodávati i zemi,

jakž potebí, povážeti. Však co by se díla tesaského dotýkalo,

*) Reis = vtev.
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1 emeslníky i koleka i jiné všelijaké poteby k tomu jednati,

dávati a pivážeti ml pán.

2. Každý oban ml každoron do vinohrad panských na

2 dni poslati vázaku, která denn dostávala 6 bílých d. mzdy.

3. Kdyby se trefilo zámek Strážnický stavtí, ml každý

mšan poskytnouti pár koní a dovézti jednu neb více fr; kdo

by potahu neml, byl povinen nakládati.

4. Kdyby nastala poteba v „Zavidov“ velkou zv honiti,

byli všichni (i obyvatelé ulic) povinni dvakráte v roce jednoho

honce poslati.

5. Mšané výsadní a jiní v okršlku mstském bydlící oby-

vatelé mli od starodávna právo sob rolí inžovní jakž v „Panoším 8

poli, tak i v „ Selském “ kupovati a jich užívati bez všelikých

prací a robot, ale toliko povinni jsou z x

/4lánu týchž rolí v Panoším

poli 16 gr. bílých a v Selském poli 24 gr. bílých, a sice polovici

pi sv. Jií a druhou pi sv. Václav dávati.

6. Všichni spolusousedé sproštni jsou robot pi opravách

„hatí“, po kterýchž se jezdí od zámku Strážnického ke Bzenci,

ale za to dávají 3 gr. bílé ron, avšak mýto neplatí.

7. Za šindel jsou mšané povinni o vánocích zaplatiti

2 zl. 20 gr.
;
k emuž jim Staromšané, Uliané a Židé nápomocni

jsou, jak kdo sedí, 3 d. bílými.

8. Na vola pi každých vánocích povinni jsou 12 zl.; vtom
jim také ostatní mšané, kteí výsadních dom nemají, i Židé

nápomocni jsou, jak kdo sedí, po 6 d. bílých. Což za zdar Štdrého
veera jest. Naproti tomu dostávali mšané, kteí výsadní domy
mli, každého roku Štdrého veera: zviny a ryb od pán.

9. Tíž povinni jsou 2 hlásné na zámku chovati, kteí stravu

z panské kuchyn dostávají. Nikdo nemá je ve dne k tžším pracím

pidržovati, toliko zámek mají zametati, aby v noci tím bedlivji

hlásati mohli. Píspvek na vydržování hlásných od spoluoban
v ulicích, Starém mst a v Židech má býti o vánocích 2 gr. bílé.

10. Z lázn obecní mají po 2 zl. 15 gr. platiti o sv. Jií

a o sv. Václav; lazebník má jim ten poplatek vynahraditi
;
panství

dávalo veškeré suché díví pro lázn potebné.

11. Z eky Moravy mstské, jenž slov „Calta“, která se

poíná pode mlýnem a trvá až po holé behy v Orlí, ryby chytati

mají právo Mšané, Staromšané a Uliané a dávají za to ron
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0 sv. Václav 2 gr. bílé. Pedmšané žádali Mšan o dovolení

chytati tam ryby, což jim tito povolili proti platu 5 gr. bílých.

12. Mají panství držeti 2 válee pro stáení vín jak vyt-

žených tak i desáteních, kterým se má platiti od stáení beky
6 den. bílých. Válei, když stáejí víno, mají stravu z panské

kuchyn. Na jich vydržování mají všichni majitelé vinohrad
pispívati poplatkem, na kterém se rada mstská usnese.

Ku konci toho listu praví Jan Frydrych z Žerotína: „Nad

to pak nade všecko Já, ani erbové, ddicové a potomci moji

1 budouci páni a držitelé panství Strážnického a msta Strážnice,

ani regentové, ouednici, purkrabové a jacikoliv služebníci moji

neb jejich, ani žádný živý lovk bu mužského neb ženského

pohlaví, bu on kdokoliv, po žádnou barvou, fortelem a obmyslem*

což by chytrost lidská vymysliti a vynalézti mohla, netoliko mimo
tyto napedepsané roboty a povinnosti i platy týchž mšanv
Strážnických; ale ani ze štpnic a roubanic i louk, kteréž prve

dávali, nechci, nemám a nemají sumou v žádné roboty, poplatky

a jakékoliv nejmenší povinnosti potahovati, ovšem jich k nim

dohánti a mocí donucovati, nyní i na asy budoucí a vné “.

K jistot toho svou pee pitiskl a vlastnorun podepsal.

Datum na zámku Strážnici v pondlí po Novém lét 1611.

Díve již (r. 1609) potvrdil mšanm výsadu na šenkování

vína, kterou obdrželi od jeho otce Jana Jeticha a která Stráž-

nianm pi noním vpádu nepátelském r. 1605 byla zniena,

a na nestavení sirotkv z r. 1597. Také jim a vesnicím potvrdil

znova odmr ar. 1610 horenské artikule.

R. 1612 dne 25. ledna vydal Jan Frydrych mšanm revers,

kterým vyznal, že mu z lásky vozili z lesa díví na stavbu pivo-

varu a že jim to nikterak na újmu jich svobod býti nemá.

Toho roku dovolil novoktncm z Vacenovic, aby rúbanic,

které si udlali u eky v Zavidové, mohli na delší asy užívati

za poplatek 6 zl. — 8 zl. o sv. Jií a 3 zl. o sv. Václav.

R. 1611 potvrdil Pe dmšanm stará obdarování a pidal

k nim nová. Jan Frydrych z Žerotína vypravuje, že pedstoupili

ped nj fojt a pední konšel spolu se vším úadem pedmstí

Strážnického a ukázali na pergamen psaný list, potvrzený peetmi

urozených pán p. Jana, p. Viktorína, p. Jiíka, p. Bartolomje

a p. Bernarda, bratí vlastních z Žerotína a z Fulneka, pánv
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pedkv a praddv jeho, a urozeného p. Jana z Žerotína a na

Strážnici, strýce jeho milého, kteréž dva listy v jeden sepsány

a potvrzeny byly od Jana Jeticha z Žerotína a na Strážnici,

jeho otce.

On jim vše potvrdil, zvlášt co se týkalo ulice Žerotínské.

K tomu dal jim ješt následující svobody:

1. Aby pro rozšíení obce Pedmstské mli mimo fojta

8 konšel a zvláštní znak svj.

2. Aby všelijaké rznice a rozepe mezi sebou soudili a v tžších

pípadech aby pi mstském práv žádného zlehení neb potupy

se jim nedostalo, nýbrž aby s mstskou obcí vždy v lásce spolu

se snášeli a, kdyby úad mstský nkoho za svdka z Pedmstí
potebovali a pro n poslali, aby se bez meškání dostavili. Která

z obou obcí by v tom svorn se nechovala, propadá pokutou

100 kop gr. pro dchod panský. Také aby úad pedmstský
dobrý vedl poádek s obecními a sirotími vcmi.

3. Každý pední konšel má právo, každoron ze svého

2 beky vína po 10 vdrech vyšenkovati; a v tom ase nikdo

jiný na Pedmstí šenkovati nesmí pod pokutou ztráty naepo-
vaného vína.

4. A ponvadž tím nepátelským vpádem celé Pedmstí
vypáleno a vyplundrováno bylo, kdož by jaký požár (spáleništ)

koupil, po 4 léta žádných plat a povinností míti nemá.

Na zámku Strážnici v pátek po památce sv. Matje apoštola

r. 1611.

Jan Frydrych byl povahy velmi mírné a srdce dobrotivého

ku svým poddaným i ku svému úednictvu.

R. 1612 vyznal listinou, že Matyáš Ostešovský byl u jeho

otce 2 léta a u nho za vlády poruníkv obilním a obroným
písaem. Za posledních 4 let jeho správy zstaly mu rešty neod-

vedených penz za obilí, zaež zaplatil pánovi 45 beek vína po

20 zl. a tím se Jan Frydrych spokojil a kvituje mu, že pro ten

rešt ani jeho, ani ddice jeho více potahovati nebude. 1

)

R. 1613 propouštje na jeho žádost písae listovního Václava

Urbana, dává mu velmi dobré vysvdení za ptiletou službu

a r. 1614 potvrdil Tobiáši Purkrábkovi nadání, které obdržel jeho

l

) Zkrátka zpronevru mu odpustil.
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otec Jan od Bernarta z Žerotína na x

/2lán v Selském poli. Mimo
to osvobodil mu rúbanice pi lese Strážnickém i se zahradou

zelnou v poli pi cest, kudy se jde k vinohradm Mrhom.
Jan Frydrych zemel v mladém vku r. 1617 a pochován

jest v krypt farního kostela, kdež u jeho rakve byl nápis:

L. P. 1617 v nedli devítník, t. j. 22. dne msíce Januarii

v noci na poli k desáté hodin na pl orloji urozený pán pan

Jan Frydrych z Žerotína na Strážnici velkej život svj dokonal

šastn, maje vku svého 28 let 11 msíc a jeden den; pochován

jest v kostele Strážnickém v pondlí po nedli Smrtnéj, t. j. 13. dne

msíce Martii léta svrchu psaného.

Vdova po nm Marie Magdalena zemela po 4 letech po

jeho smrti; pochována byla v krypt farní vedle nho, což znail

nápis u její rakve:

Léta Pán 1621 msíce bezna 29. dne mezi osmou a devátou

hodinou život svj šastn v Pánu dokonala urozená paní paní

Maí Magdalena Žerotínská, rozená z Kunovic, pozstalá vdova

po urozeném pánu panu Janovi Frydrychovi z Žerotína a na

Strážnici, maje vku svého let 27 mén 11 dní, jejížto tlo tuto

odpoívá, oekávaje blahoslaveného vzkíšení.

Po bezdtné smrti Jana Frydrycha z Žerotína zajal násilím

Ladislav Velen z Žerotína panství Strážnické, ale brzy byl pinucen

panství to odevzdati bližšímu ddici Kašparu Melicharovi z Žerotína,

což vysvtlují následující dv listiny:

1. „Ladislav Velen z Žerotína a na Betislav, Mor. Tebové,

Zábehu a Rud a t. d. vyznává, že po smrti urozeného p. Jana

Frydrycha z Žerotína a na Strážnici za píinou práva svého,

které ke statku Strážnickému ml, totiž: když se kdysi o statek

Strážnický a Beclavský mezi urozenými pány p. Janem ml.

z Žerotína, otcem jeho, a p. Janem Jetichem z Žerotína, již

obma nebožtíky, jakožto strejci vlastními 1

)
a nedílnými,, jednalo,

na p. Jana Jeticha Strážnice, na p. otce jeho Beclav pipadla.

Ponvadž toho asu velký rozdíl mezi obma statky byl, ml pan

Jan Jetich jeho otci jistou sumu penz vyplatiti a protož smlouvou

zavázal se k tomu, též polovici vinného desátku strážnického,

jednu ves jménem Zvolenov, též dm v mst Strážnici s nkolika

tvrtmi vinohradu jemu pepustiti. Podle téže smlouvy pipadla

J
) Byli bratranci. (Viz rodokmen.)
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také celá zbrojnice (rystkomora) otci jeho a ob strany mly si

na to dáti kvitance. V to pipadla smrt jeho otce. Na to pan Jan

Jetich z Žerotína té rystkomory užíval, jakož i p. Jan Frydrych

z Žerotína, syn jeho, také již nebožtík, polovici desátku a ostatní

neodvádl, zkrátka smlouvám, které uinil s otcem jeho, zadost

se nestalo. Protož on Velen po smrti p. Jana Frydrycha z Žerotína

v panství Strážnické mocí se uvázal a v jeho držení je.

Naproti tomu p. Kašpar Melichar z Žerotína na Nových

Dvoích a Pouzdanech, jakožto nejbližší krevní strýc výše jmeno-

vaného p. Jana Frydrycha z Žerotína, lepší právo ku statku

nápadem míti jest se pravil. Aby z toho nepovstaly roztržky

a soudové, povolili oba k vyrovnání, které se stalo po památce

sv. Matje v Brn r. 1617 skrze kardinála Ditrichštejna, knížete

Karla z Lichtenštejna, p. Lad. z Lobkovic a t. d. jakožto pro-

stedníky a pak páteli od nich volenými — —
.

Dále se vykvitovali, aby žádný žádnému v držení a prodeji

statku nepekážel.

“

2. Vlastní smlouva byla následující:

Léta P. 1617 po památce sv. Matje (24. února) stala jest

se smlouva v mst Brn mezi prostedníky Frant. kardinálem

z Ditrichštejna, Karlem knížetem a vladaem domu Lichtenštejn-

ského z Niklšpurka, Ladislavem z Lobkovic na Pernštejn, Neuštat,

Rybnících a Holešov, nejvyšším komorníkem markrabství Morav-

ského, mezi páteli Adamem z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou.

Lovosicích, Židlochovicích a Miloticích, komorníkem a nejvyšším

hofmistrem království eského, Jiím Bruntálským z Vrbna na

Lipníku a hrad Helfenštejn, Karlem st. z Žerotína na Námšti.

Rosicich, Devohosticích, hrad Perov, Brandýse nad Orlicí,

Jiím Volfem Kineckým z Ronova na Kižanov a Písece

mezi urozenými pány p. Kašparem Melicharem z Žerotína na

Nových Dvoích a Pouzdanech, Jeho Mil. ím. cis., uh. a es.

krále radou, a p. Ladislavem Velenem z Žerotína na Beclavi,

Mor. Tebové, Zábeze a Rud (též cis. radou) tato:

Po smrti p. Jana Frydrycha z Žerotína uvázal se p. Ladislav

Velen z Žerotína ve statek Strážnický, avšak p. Kašpar Melichar

dokázal, že bližší nároky na statek má; usneseno bylo následovn:

Panu Kašparu Melicharovi z Žerotína má statek Strážnický

postoupen býti za tchto podmínek:
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a) Má pohební útraty p. Ladislavovi Velenovi nahraditi.

b) Povinen bude p. Melichar Magdalenu z Kunovic, pozstalou

vdovu po Janu Frydrychovi vnem a vším, což jí na statku

Strážnickém náleží, vybyti.

c) Všechny dluhy p. Janu Frydrychovi zaplatiti.

d) Tobiáš Purgkrábek, ouedník strážnický, má na budoucí

asy zstati v poddanosti p. Velenovi, avšak na 5 let jej do

služeb p. Kašparovi pepustí.

e) Ponvadž p. Ladislav Velen právo a panství ku polovici

desátku vinného v horách vinohradních Strážnických má a po

pedcích svých v držení jest, — tento vinný desátek s domy
ddinými, kteréž v mst a. pi mst Strážnici má, tolikéž ves

Bobalov se všemi poddanými a povinnostmi, se vším tím, cožkoliv

v tom statku Strážnickém a jeho píslušenství jemu od starodávna

náleželo a náleží, postupuje p. Kašparovi a jeho nástupcm za

50.000 zl. po 30 gr. za groš 7 bílých krejcar poítajíc.

f) Suma ta se má zaplatiti v 10 lhtách, první r. 1618 na

den sv. Jií až do umoení (má však býti zúrokována). Kdyby

se však statek ten z rukou p. Kašpara prodal, má celá suma neb

zbytek najednou splacen býti. 1

)

j) Na polovici toho desátku vinného byl p. Velen povinen

každoron 12 desítek vína odvésti p. Zdekovi Žampachovi

z Potnštejna a na Hodonín a z druhé polovice též byla povinnost

6 desítek témuž pánu na Hodonín a jeho nástupcm vydávati.

— Ob ty povinnosti p. Velen jistou sumou vyplatil, právo to

na sebe pevedl, to všecko právo nyní p. Kašparovi a jeho erbm
a potomkm pouští.

li) Aby oba páni svými statky se spolili, se vykvitovaii

a takové kvitance sob vespolek neprodlen odvedli.

Peeti pivsili: Jan Jetich z Kunovic na Ostrov, Kuno-

vicích a Hluku, císae ímského rada, Alex Jošt z Haugvic

a Biskupic a na dom svobodném na Starém mst v Brn,

p. Jan z Kunovic a na Nivnici, p. Frydrych z Kounic na Slavkov,

hrad Ždánicích, Brod Uh. a Lomnici, J. M. Gis. mundšenk,

a rytíi: p. Petr Vojska z Bogdunovic na Veselí, Koliín a . . . .,

!

) Dlužní listiny po 5000 zl. vydal Kašpar Melichar Lad. Velenovi v den

sv. Jií 1617 na zámku Strážnici; každá dlužní listina má jiné rukojm. Poslední

mla býti placena na den sv. Jií r. 1627.
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p. Mikuláš Gechoovský z Gechoovic na dvoe svobodném

v Kobylím.

Sotva se ujal Kašpar Melichar správy statku Strážnického,

potvrdil mstu vše dívjší dležité privileje a milosti a pidal

k tmto ješt jiné, mstu velmi výhodné.

Pedn stvrdil povinnosti oban, jak je dal r. 1611 sepsati

jeho strýc Frydrych v celém obsahu. Pak povolil znova mšanm
a pedmšanm, aby dle starého práva voln a svobodné do

hor za Radjov chodili a jezdili a tu ku potebám svým hospo-

dáským a na palivo díví sob roubali a dom vozili, od ehož
žádným platem, ani penžitým ani ospovým 1

)
do dchodu stráž-

nického nikdyž, jak se to také nikdež v žádných, ani správných

rejstrech poznamenáno nenachází, povinni nebyli.

Strážnití mšané si stžovali, že ode 2 let velké škody

trpí ve štpnicích, roubanicích, zahradách, na lukách a polích

skrze pasení dobytka, zvlášt dobytkv horských valašských,

ovích, kozích, svinských i koských, jak panských tak i nkterých

pi mst Strážnici usedlých lidí rytíských. Kašpar Melichar

zapovídá podobné neády, kivdy a nátisky a naizuje, aby všechen

dobytek ped obecní pastýe vyhánli a spolen pásti nechali.

Dobytek, který by škodu dlal, má býti polapen, do panského

dvora zahnán a tam dotud držen, až by majitel pokutu z každého

dobytete 4 gr. zaplatil. Drábm mstským a zámeckým dovolil,

že si smí bez veškerého zodpovídání ze zajatého dobytka nejlepší

kus k sndku zabiti.

Druhou listinou téhož dne (3. srpna 1617) vydanou potvrdil jim

:

1. Odmr, kterou održeli r. 1412 od Petra z Krava, ježto

nov byla jim stvrzena a rozšíena r. 1475 Pertoldem z Lipého,

r. 1546 Janem z Žerotína, r. 1597 Janem Jetichem, vlastním

bratrem Melicharovým, a r. 1609 synem jeho p. Frydrychem

z Žerotína, synovcem Melicharovým; také na svobodné provo-

zování náboženství uení evangelického podobojí zpsobou jak

v kostele tak i ve Zboru v mst Strážnici.

2. Obdarování na vinný šenk obecní a purkmistrovský.

3. Práva horenská.

4. Nestaveni sirotkv.

9 Osep = osyp
;
plat ospový tolik jako plat obilní.
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5. Konen potvrdil pro dobro msta obchod se solí, jak

to mli od starodávna. Naídil, že mimo solný sklad nikdo sl
prodávati nesmí ani v mst, ani v obcích: Bobalov, Petrov,

Sudomicích, Radjov, Lhot Tvarožné a Knždub (krom
msteka Lipová a msteka Veliké). Kdož by postižen byl a pod

tají sl prodával, tomu má býti pobrána, jedna polovice má býti

odvedena na zámek, druhá na obec.

Ob listiny vydané na Strážnici ve tvrtek po 10. ndli
po sv. Trojici 1617 podepsali svdci: p. Perchtold Bohobud
z Lipého a na Mor. Krumlov, nejvyšší a ddiný maršálek krá-

lovství eského, J. M. ímského cis., uh. a es. krále rada a komorník,

p. Karel st. z Žerotína na Námšti, Rosicích, hrad Perov,
Brandýse nad Orlicí a Tebíi, J. M. ím. cis., uh. a es. krále

rada a komorník, p. Ladislav Velen z Žerotína na Bedslavi,

Mor. Tebové, Zábehu a Rudé, J. M. ím. cis., uh. a es. krále,

též J. M. arciknížete Maxmiliána, nejstaršího rakouského komorník,

p. Vilém Frydrych z Žerotína na hrad Starém Jiín, Tlumaov,
Moicích a Hustopeech, p. Frydrych z Kounic na Slavkov,

Uh. Brod, hrad Ždánicích a Lomnici.

Kašpar Melichar držel Strážnici za dob velmi pohnutých,

ano boulivých. Protestantská šlechta chystala se ke vzpoue proti

Ferdinandovi. Akoliv Strážnický pán pi své mírné povaze, pi
svém již pokroilém stáí inn nevystupoval a rady svého pí-

buzného a pítele Karla st. z Žerotína se pidržoval, tož pece
nemohl se tomu vyhnouti, zejména popudem svého syna Jana

Jeticha, aby alespo potají plány odbojné šlechty hmotn nepod-

poroval. Protož nedivíme se tomu, když teme, že sebe a panství

Strážnické znan zadlužil a za své dluhy msto Strážnici, pozdji

i msteka Lipov a Velkou ruiteli uinil. Zachovaly se nám
o tom 2 listiny v zámeckém archiv.

I. Kašpar Melichar z Žerotína na Nových Dvoích, Pouzdanech

a Strážnici moudrým a opatrným purkmistrovi a konšelm msta
Strážnice na den sv. Matje apoštola r. 1620 oznamuje, že si od

paní Zuzany Deseo v Sotin vsi na svobodném dvoe loni o sv.

Matji 500 zl. vypjil, za které mu mšané a pedmšané ruili,

že však byl donucen i letos nových 500 zl. si vypjiti. Žádá je

za rukojemství a pivšení peeti k dlužnímu listu. Slibuje, že

sumu 1000 zl. paní Zuzan na den Promnní Pana Krista (6. srpna)

téhož roku splatí a že mšané pi tom rukojemství škody míti
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nebudou. Platební lhty p. Kašpar Melichar nedodržel, což doka-

zuje listina druhá (v opise).

II. Týž pán oznamuje, že si vypjil na pilnou potebu
3000 zl. uh. od urozené paní Zuzany Deseo na svobodném dvoe
v Sotin vsi, žádaje purkmistra a radu všecké obce msta Strážnice,

pedmstí Strážnického, msteka Veliké a msteka Lipová jakožto

rukojm a slibce a slibuje, že tu sumu za rok a dato na den

Promnní Pana Krista 1621 i s úroky zaplatí.

Kašparu Melicharovi pobyt na zadluženém velkostatku Stráž-

nickém se konen omrzel, a brzy po roce 1621 odevzdal statek

ten svému synu Janu Jetichovi (II.) Zejména odhodlal se k tomu

kroku, když se prohlásilo, že jeho nebožtík bratr Jan Jetich (I.)

ve své závti v pípad bezdtné smrti svého syna Frydrycha

neustanovil ddicem svého bratra (Kašpara Melichara), nýbrž

proti rodinným starým úmluvám syna jeho nej staršího. 1

)
Konfiskace

statku a jakékoliv jiné pokuty byl Kašpar Melichar ušeten, jelikož

se dokázalo, že na povstání neml úasti. í odebral se na svj
eský statek Nové Dvory 2

)
a žil tu v úplném zátiší, zabývaje se

hospodástvím ješt pes 10 let, pekav syna svého i prodej

statku Strážnického.

Na Nových Dvoích, poblíž Kutné Hory trávil moravský pán

Kašpar Melichar z Žerotína poslední léta svého života. Ale i tu

neml trvalého pokoje. Jakožto majitel Pouzdan byl asto pohnán

k soudu do Brna, že svému ruení za cizí dluhy nedostál.

R. 1626 pohnala jej Kateina Palffy, rozená z Víková, na

svobodném dom v mst Uh. Skalici z 1200, že se zapsal

v rukojemství za Adama z Víková na 6000 zl. a tu ást, která

na pipadá, zaplatiti nechce.

R. 1627 Zygmund z Tyfnpachu pohnal jej z 5000 zl., že

se r. 1623 se svým synem Jetichem zaruil za Ladislava Slejnice

na Hostími; 3
)
také byl pohnán z úrokv.

1

) Kašpar Melichar ml sice po své první manželce syna Lorence, který

žil ve Vídni a byl již r. 1612 ženat. Syn jeho Karel zemel brzy po r. 1616;

následoval tedy dle závti Jana Jeticha na panství Strážnickém mladší Meli-

charv syn Jan Jetich II.

2
) Nové Dvory, statek a msteko v Cechách v áslavském kraji.

3
) Po stran stojí poznámka, že Melicharovi dán rok nemocný v soud

postním 1628 a dále, že J. Mti. ráili oznámiti, že tento dluh zemský není,

však J. Mti. ráí této vci na resolucí J. M. C. v podobných píinách odklá-
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Téhož roku pohnala jej Marie z Lipého, rozená Zárubova

z Hustian z 10.000 zl. a z úrok 900 zl., že jest rukojmím za

tu sumu za svého syna Jana Jeticha z r. 1624, a rok na to

pohnal jej Volf svobodný pán z Grynpychlu z 10.000, že jest od

r. 1618 rukojmím paní Ann Žerotínské, rozené Hofímannové

z Grynpychlu za nebožtíka Viléma Frydrycha z Žerotína.

Nejvtší mrzutosti nadlal mu Jetich Berka z Dubé a Lipého

na Mezíi. Tento tvrdil, že Kašpar Melichar statku Pouzdan,

který byl po smrti Frydrycha z Židlochovic ásten a po smrti

Anny z Žerotína úpln zddil, neprávem drží; i pohnal jej r. 1627

ze sumy 50.000 zl., že Kašpar drží Pouzdany s pivovarem,

mlýnem a dvorem, na které on Berka jakožto syn a nápadník

po pí. Elišce Berkovn, rozené z Žerotína lepší právo má nežli

Kašpar Melichar. (Elška z Žerotína vdaná za Ladislava Berku

z Dubé byla jedinou dcerou po Janu Jetichovi z Žerotína a na

Smiicích, vlastním bratru Frydrycha z Žerotína a na Židlochovicích.)

Konen donucen byl statek Pouzdany prodati. R. 1630

stala se na tvrzi Pouzdanské smlouva, kteroužto p. Kašpar

Melichar z Žerotína, J. M. G. rada a komorník, prodal za 70.000 zl.

kard. kníž. Fr. z Ditrichštejna celé zboží Pouzdanské, jak je

ddil po své tet Ann Žerotínské 1

)
nápadem též msteko Uherice

s kostelním podacím. Vyjmuty byly vinohrady, které urozené pí.

Elišce z Valdštejna, své manželce, osvobodil z lásky manželské,

a 3 1

/4 vinohradu v Uherických gruntech, které daroval (!) Kutno-

horským jezuitm. 2
)

Útrapy, kterých zakusil po bitv Blohorské, tak mocn na

nj psobily, že ve stáí byl rann mrtvicí. Píše o jeho smutném

stáí Karel st. z Žerotína r. 1631

:

„Já po Vašem odsud odjezdu téhož také dne (2. Sept.) do

Chrudim, než hrub pozd, sem se dostal; nazejtí k svému

strejci bídnému (panu Kašparovi z Žerotína) na Nové Dvory jsem

pijel a jeho velmi churavého nalezl. Pravou rukou nic nevládne

a nohou málo; jazyk pak dokonce jest poražený, avšak vždy

dati. Actum o soudu 9. Maji 1631. Pak poznamenáno: Umel p. z Žerotína.

Kašparu Melicharovi tžko bylo povinnostem dostáti, ponvadž mnoho spolu-

ruitel bu zhynulo, bu z vlasti se vysthovalo.

Ú Byla to Anna (e. Anika) z Žerotina, vdova po Janu Divišovi

z Žerotína (druhá jeho manželka).
2
) To dokazuje, že Kašpar Melichar ped svou smrtí stal se katolíkem.
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nkteré slovo vypoví, a to dosti dobe a srozumiteln; pam
má dobrou a soud výborný, na všecko má pozor, tak že ku

podivu jest; jezdí pedce asem i po hospodáství, tak že se

i do Matesova dostává; na jídle mu tehdáž také nic nescházelo,

ani na spaní, ale od mého se odtud navrácení slyším, že i mén
jí, i he spí a že hrub zarmoucený jest, emuž se není co diviti.

Pán Bh ra ho potšiti a pozdraviti, jestli jest vle jeho svátá

v tom. Kl
)
Stav jeho zdravotní zhoršil se tou mrou, že pro lepší

lékaské opatení pesthoval se do msta, nejprve do eských
Budjovic, pak do Jindichova Hradce.

Ješt do jara r. 1632 trval Kašpar Melichar, bývalý pán

Strážnický, bídn na život. O jeho smrti dovídáme se z dopisu

jeho dcer, zachovaném v Bokov sbírce v zem. archivu moravském.

Paní Eliška Polyxena Švihovská a pí. Magdalena Kateina Berková,

sestry vlastní z Žerotína, píšou z Jindichova Hradce dne 21. dubna

1632 ouedníku lomnickému Juíku z Hubojed a Martinovi Tuhan-

skému z Brane:

Modlitby. Ped Vámi žalostn a zarmoucen tajiti nemžeme,
že jest Pán Bh všemohoucí J. M. našeho nejmilejšího pana otce,

pana Kašpara Melichara z Žerotína, verejšího dne po hodin
první z pl noci na pl orloji, jakož i podobn taky téhož ve-
rejšího dne Její M. paní mate naši nejmilejší2

)
mezi desátou

a jedenáctou hodinou ped polednem prostedkem smrti asné
z tohoto svta povolati a nás u velikém zármutku a žalosti v tyto

nynjší bídné asy pozstaviti ráil. I ponvadž pak pozstalost

po Její M. dobré pamti matee naší nejmilejší na nás jakožto

vlastni dcery a ddiky pipadá, pátelsky Vás za to žádáme, že

tam na panství Lomnickém na to bedliv pozor dáte, aby svršky

a nábytky nikam nerozundávali, nýbrž v celosti zstávaly. A sklepy

všechny se dobe speetily, nebo my bud samy anebo páni

manželé naši nejmilejší v krátkém ase tam pijeti a toho, co

nám spravedliv náležeti bude, požádati, ano také J. M. knížeti

Mechlburskému, Frýdlantskému a Saganskému tuto naši nešastnou

píhodu v známost uvésti, toho oumyslu jsme.

V mst Hradci Jindichovém 21. Aprilis letha 1632.

Dopis Karla st. z Žerotína p. Pavlovi Sketovi dat. z Brandýsa nad
Orlicí 20. Oct. 1631.

2
) Paní Eliška z Valdštejna.
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Jan Jetich II. z Žerotína r. 1622—1628.

Kašparovým nástupcem na panství Strážnickém byl syn Jan

Jetich, zvaný mladší. 1

)
Jemu dostalo se z mládí vysokého vzdlání,

nejen doma, nýbrž i v cizin. Konal rozsáhlé cesty po Nmecku,
Francii a Anglii. Na jeho vychování nakládal vzdálený jeho strýc,

slovutný státník Karel st. z Žerotína. Píše dne 3. srpna r, 1612

jeho otci: „Co pak se syna Tvého dotýe, že se mu netoliko

dobe vede, ale že sob byt ten a službu, v níž jest, libuje, nepo-

chybuji, že jsi z tch psaní, kteréž jsem odeslal, vyrozuml dobe:

já nad tím obzvláštní potšení mám, maje tu nadji, ponvadž
sice mezi námi, strejci našimi, nemnoho jich jest, kteí by budoucn
zdržeti mohli vzácnost rodu našeho, že aspo on pi tch nynjších

píinách tak mnoho nabude, aby mohl na místa naše nkdy
nastoupiti. Dále pak se T. Mti. o nj neteba starati, neb jsem

já již tu péi na sebe vzal a p. Diviše 2
) k tomu pivedl, že se

uvolil na nj polovici vynakládati a já polovici a tak již na
každoron po 300 zl. každý z nás vydávati budeme/

A mladému Jetichovi zárove píše do Heidelberka: „Peji

Vám toho, že se dobe máte, a jestliže se tak chováte, jak sob
vydáváte svdectví, tším se z toho. Bh nebeský ra Vás v tom

potvrditi a dále pomáhati: sice chovaje se dobe, žádnému z toho

vtší užitek nepjde, jako Vám samému, nebo Vaše bude, cožkoli

odtud nabudete, bud zkušení, bud umní, bu známost’, neb cokoli

jiného tomu podobného. Vaše bude i pochvala, i dobré jméno,

i láska z toho u Boha i u lidí.“ —
„Že s J. Mti. kurfystem 3

)
máte jeti do Anglie, rád to slyším.

— Najdete tam nejednoho, který rod náš zná, ano i sám J. Mt.

král ráí o nás vdti; protož snažte se, tam dobré a chvalitebné

jméno naše zachovati a rozmnožiti, abychom Vám, uslyšíce o tom,

mli z eho všichni vespolek dkovati, ímž o to více nám povinni

jste, ponvadž vidíte, jak se o dobro Vaše staráme a na Vás

žádného nedostatku nedopouštíme. “

Dávaje mu ješt mnohé vzácné rady, koní: „Obzvlášt Vás

napomínám, abyste sob hledli lidí šetiti a je pokorou, služeb-

1

) Starším byl tehdy Jan Jetich, vnuk Pemka z Žerotína. na Šumberku.
2
) Jana Diviše z Žerotína, nevlastního svého bratra.

3
) Byl to Bedich V., napotomní král eský (Zimní král).
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ností, pívtivostí sob získati a zachovati; nebo to jsou cnosti

mladých lidí a zvlášt rodu vyvýšenjších a vznešenjších/

Jan Jetich oženil se s pozstalou mladou vdovou po bratranci

Frydrychovi, Marii Mandalenou, rozenou z Kunovic, která však

již roku 1621 zemela. 1

)
Seznáváme tozPhon; r. 1625 pohnal

Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici pí. Barboru hrabinku

ze Žampachu a Erdeodu a zatýká ji u jejího manžela Zdenka ze

Žampachu na zámku jeho v Hodonín, kde táž hrabnka byt •

svj má, ze 3000 zl., že jeho nebožka pí. Marie Magdalena Žero-

tínská r. 1621 uinila poízení, že mají její svrchky — alouny,

koberce, ložnice atd. —
,

které mla ve sklep ve svém dom
v Olomouci uschované, po její smrti rozdleny býti stejným dílem

jí a jemu. Ona však všechny si pivlastnila a mu nieho vydati

nechce.

Téhož roku pohnal Lva Burjana Berku hrab z Dub, že

má on Jetich zápis od své nebožky ženy, rozené z Kunovic na

4000 zl. z r. 1619, na kterém Berka jest rukojmím a své povin-

nosti dostáti nechce; z téže sumy pohnal Zygmunda Tyfnpacha

a Jiího Pfefferkorna z Otopachu na svobodném dvoe v Žide-

nicích jakožto rukojmí p. Jindicha z Turnu. (Po stranách tchto

phon, které nkolikráte odroeny byly, stojí: Umrlý [totiž

Jan Jetich z Žerotína]).

Nastoupiv r. 1622 na statek Strážnický nucen byl Jan Jetich

sáhnouti k novým pjkám, aby staré, které pevzal po otci,

splatil. Pardon, který udlil král Ferdinand II. jeho otci, nevzta-

hoval se na nho. Z konfiskaního protokolu z r. 1623 doítáme
se, že byl na J

/4 svého jmní odsouzen. Ale protože na stavbu

stavu Veselského 10.000 zl. byl vynaložil, celé jeho jmní odhad-

nuto na 26.000 zl. Bylo tedy s ním ujednáno, že krom povinného

trestu 6000 zl. má ješt zaplatiti 2000 zl., a sice tyto ihned po

sv. Michalu a 6000 zl. o sv. Jií. Také brzy naznal, že pro ostré

královské mandáty vydané proti akatolíkm v Cechách a na

Morav nezbude mu, le z vlasti se vysthovati. Protož zadlužoval

nejen sebe, nýbrž i statek Strážnický, a k tomuto nebyl oprávnn,

jak se dalo, ím dále, tím více; peníze vypjoval si ásten
v Uhrách, ásten od žid moravských. Ale zárove svým pod-

9 Podivno, že na rakvi její stojí pouze, že byla vdovou po Frydrychovi

z Žerotína a nikolik, že byla též manželkou Jana Jeticha, pána Strážnického.

17
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daným udloval všeliké výhody a privileje, doufaje, že jimi zaváže

svého nástupce, jemuž statek pipadne.

Zachovalo se nám o tom nkolik listin originálních v zámeckém

archiv, aneb opsaných v Kodexu Žerotínsko-Strážnickém

:

I. „Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici i s erby svými,

první jistec a dlužník, purkmistr a rada i všecka obec msta
Strážnice, též pedmstí Strážnického, msteko Velké a msteko
Lípová s erby a potomky svými rukojm spravedliví a spoluslibce

za svrchu psaného pana Jana Jeticha .... vyznávají, že jsou

dlužni 10.000 zl. uh. po 100 královských poítajíc urozenému

panu Ferencovi Lorantovi z Ynky 1

)
a na dom v mst Skalici,

a to 5000 zl. p. Lorantovi a 5000 zl. jeho manželce Gregorovn,

zavazujíce se tuto sumu za rok od datum, t. j. na den sv. Václava

1624 splatiti". Jinak splnomocují vitele, aby na útraty jistc

sumu tu a úroky sehnali mezi kesany neb mezi židy na jejich vrub.

Datum sv. Václava 1623.

II. Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici i s erby, první

jistec a dlužník, a purkmistr a rada i všecka obec msta Strážnice

i s erby vyznávají, že jsou dlužni 3500 zl. potu moravského po

30 gr., groš po 7 denárech poítajíc opatrným Davidovi, Joachi-

movi a Wolfovi, židm ze Slavkova, kterou sumu se zavázali

zaplatiti téhož roku na den sv. Jana Ktitele.

Datum na Strážnici ve stedu ped nedlí Masopustní 1626.

III. Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici s erby a budoucími

potomky první jistec, purkmistr a rada i všecka obec msta
Strážnice, rukojm a spravedlivý spoluslibce, vyznávají, že jsou

dlužni 120 kus dukát a 250 kus tvrdých tolar urozenému

pánu Václavovi Hanákovi, purkmistru msta Skalice, kteréž slibují

zaplatiti na Nový rok 1627.

Datum na Strážnici ve stedu ped nedlí Kvtnou 1626. 2
)

IV. Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici vyznává, že

jest dlužen 600 zl. potu moravského, za každý zlatý 30 groš
a groš 7 bílých poítajíc urozenému a statenému rytíi p. Rafaelovi

Mnišovi, J. M. G. rad nad apelacimi, a erbm jeho. Ten obnos

Ú Ferenc Loranth z Ynky byl bezpochyby vnukem Pavla Lorantha

z Ynky, který r. 1557 držel panství Bzenecké.
2
) Všechny 3 listiny v zámeckém archiv ve Strážnici.
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slíbil na den sv. Jií píštího roku 1625 beze všech odklad
zaplatiti. K témuž listu pee svou pitiskl a vlastnorun podepsaL

V Brn 9. msíce Augusti 1624. 1

)

Sám také musel pohánti jiné, ponvadž rukojemství nedo-

drželi. R. 1626 pohnal Benedikta Palaštího z Kesejova ze 2000 zl.,

že se zavázal r. 1617 za Jana ml. Vojsku z Bogdunovic na ten

as na Pohoelicích a že ml dne 28. listopadu roku již minulého

za zaplatiti, a toho neuinil; úroku ítal 620 zl.

R. 1624 osvobodil Jan Jetich II. dv tvrti vinohradu ve

Varhanech pro služby, které Tobiáš Purkrábek konal jemu a jeho

otci, témuž ode všech poplatk a desátk a dává jej v úplný

majetek a 3
/8 vinohradu „Ronové" Martinu Duchokovi. 2

)
R. 1626

osvobodil V4 vinohradu v hoe Stamfátech (vedle vinohradu Jana

Hulínského a Abrahama žida, koželuha z msta Strážnice) vladykovi

Janu Volfovi Maxovi z Maxenu od desátku vinného i se zemním

za vrné služby; toliko má on i jeho ddicové platiti ron 7 gr.

a 3

7

2
denár penz bílých na den sv. Václava poínajíc r. 1626. 3

)

Poátkem toho roku osvobodil také 3
/8 vinohradu v Teplé ležícího

na budoucí asy od robot a poplatk Jakubovi Havlínovi (Haf-

línovi) z Velkého Oujezda, služebníku svému, na ten as písai

komornímu a sirotímu a l

/8 vinohradu v Knždubských vino-

hradech „Veselých" p. rytíi Gambiákovi z Gambiák z lásky pro

jeho vrné služby, které mu konal doma i v cizin. Poslední ob
listiny potvrdili: Max z Kounic na Brod Uh. a Karel Sak z Bohu-

ovic na Biskupicích.

R. 1624 dal nové nadání lidem z Radjova a Zvolenovským

potvrdil staré obdarování, které jim udlili zakládací listinou

brati Jan a Bartolomj z Žerotína a Fulneka. Téhož roku osvo-

bodil na 3 léta židy strážnické od všelikých robot a plat „vzavše

9 Ve sbírce Bokov „Adelsakten" v zemském archiv.
2
) R. 1711 dne 18. listopadu prodala vdova po Pavlovi Purkrábkovi,

obyvateli královského msta Skalice, vinohrad Varhany, ten as od mnoho let

pustý a trním velikým zarostlý od J. M. urozeného p. Jana Jeticha ml. z Žerotína

listem na pergamen psaným a 4 visutými peetmi opatený urozenému a sta-

tenému p. J. Grešovi na svobodném dvoe ve Strážnici.

3
) Dáno na zámku Strážnickém v pátek ped sv. Jiím 1626. Podivno,

že na prvním míst svdí Jan svobodný pán z Rottalu a na Napajedlích,

pední pívrženec krále Ferdinanda II.
;
na druhém míst svdí vladyka Jan

Jetich Šebíovský z Širovic na dom v msteku Kunovicích.

17 *
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ve své rozsouzení a bedlivé uvážení, zvlášt spatujíce to také

sám, kterak oni v tyto zarmoucené a obtížné asy mnohými
úzkostmi a tžkostmi obklíeni jsou a svou živnost s velikou

obtížností pracn vedou, aby taková žádost jejich ponížená darební

nebyla, nýbrž vždy ponkud svou platnost a místo mla".

Ku konci r. 1626 (na den sv. Ondeje) povolil na žádost

Krištofa z ían a velehradského opata Jana Venceslava z Nevšic,

aby Jakub Haflín, na ten as jeho komorný písa, v manželství

sml si vžiti Kateinu Kundratku, vdovu po Martinovi Duchokovi,

bývalém písai panském. Ponvadž byl od svých pán Mynster-

berských 1

)
z poddanství ádn propuštn, aby té volnosti také

dále požíval ze strany pán Strážnických a svou živnost provozoval

ve Strážnici tak dlouho, pokud by se mu líbilo; on aby i ze

Strážnice mohl odejiti, avšak jeho žena aby polnosti až do své

smrti, po pípad do smrti p. Jana Jeticha ídila a spravovala.

Ješt r. 1627 byl pítomen svatb Kryštofa z Lichtenštejna,

majitele svobodného dvora na pedmstí Strážnickém se Salomenou

Boitovnou z Bude, ale již ku konci toho roku. Jan Jetich II.

ze Strážnice se vytratil, zanechav zadlužený statek svému soudu.

Jistcové a rukojmí jeho byli uvedeni do nejvtších rozpak
a starostí.

Léta Pán 1627 pi asu sv. Kunhuty (3. bezna) v mst
Brn držán jest soud zemský, pi kterémž se stala následující pamt:

Pan Zdenk Lev z Rožmitála a z Blatné atd., Jan Matyášovský

z Matyášo vic a Hendrich Hozlaur z Hoslau (purkrabí zemský)

jakožto rukojm za p. Jana Beticha2
)

z Žerotína a na Strážnici

i na míst nepítomných všech rukojmí pedstoupili ped nejvyšší

pány a pednesli, že jsou z toho rukojmí ve velikém nebezpeenství,

aby J. Mti. ráili k píštímu soudu všechny rukojmí obeslati.

K emu od J. Mti. dovoleno s tím doložením, že i panu Janu

Betichovi poruiti chtíti ráí, aby se ped J. Mti. dostavil. To

pak ohlášení tch rukojmí nemá býti na žádnou ujmu a škodu

pretensi J. M. Gis., kterou v statek Strážnický míti ráí. 3
)

Jan Antonín Pachta z Rájová a Bukové.

Ú Havlín pocházel z Velkého Újezda u Šternberka, doruena byla listina

Havlínovi teprve 8. ledna 1627.

a
) Má státi Jeticha.

3
) Mínná pokuta 8000 zl. uvalena na Jana Jeticha pro úast na povstání.
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L. P. 1628 pi ase sv. Kunhuty držán jest v mst Brn
soud zemský, pi kterémž se stala následující pamt:

Nauení p. Karlovi st. z Žerotína atd., p. Vítovi Jindichovi

hr. z Turna a Valesassiny atd., p. Zdekovi Frant. Lvovi z Rožmitála

a z Blatné atd., p. Kryštofovi Pavlovi z Lichtenštejna atd., p. Janovi

Jetichovi Berkovi z Dub a Lipého atd., p. Kryštofovi Karlovi

Podstatskému z Prusinovic atd., Karlovi Grynovi ze Štyrcenpergku

atd., Janovi Matyášovskému z Matyášovic, prokurátoru v mark-

rabství Moravském, i na míst jiných pán rukojmí, kteí za pana

Jana Jeticha ml. z Žerotína slibovali, protože se nachází více

dluhu nežli statku téhož pána, a on sám skrze dožádané to

doznává, v týž statky se uvázati a je co nejdrážeji prodati a pede
vším jiným dluhy J. M. Gis. v tom statku zstávající platiti, pak

dluhy spravedlivé spokojiti, konen z ostatku sebe z rukojemství

vyvazovati.

Také se dotení páni rukojmové ped J. Mti. nejvyššími

pány úedníky a soudci zemskými ohlásili, pokudž by tch statk

na zaplacení dluh a vyvážení z rukojemství nepostaovalo, aby

mohli ped J. Mti. pedstoupiti a další potebu v té píin ped-
nésti. — J. Mti. neráí jim právo zavíratL

Relatum z pánv: p. Frydrych z Vlašim atd. a z rytístva

Gabriel Horecký z Horky.

Podepsán (již po nmeku):
Johann Antoni Pachta

von Reyhoff und Bukowa.

„Jan Jetich II. z Žerotína a na Strážnici prodej svého morav-
ského statku neprovedl; zachvátila jej smrt v mužném vku
v cizin — snad v Uhrách. Ohledn statku Strážnického uinna
dne 18. ledna ve tvrtek den sv. Prisky) 1629 smlouva mezi
Frant. kardinálem z Ditrichštejna, Karlem Haugwicem z Biskupic

na Linbartovicích a Roketnici jako páteli od níže psaných stran

dožádanými —
,
mezi urozenými pány Janem Karlem st. z Žerotína

a na hrad Perov, p. Zdekem Fr. Lvem z Rožmitála a z Blatné
na Doubravici a Skalice, p. Maxmiliánovi z Kounic a na Brod
Uherském, též urozenými a statenými rytíi

:
p. Janem Matyášov-

ským z Matyášova na Budi a Dešným, p. Ondejem z Ostšova
(vl. Hostišova), p. Václavem Šubíem z Ghobyn a na Svejslavi jakožto
prodávajícími na míst jiných všech pán rukojmí za nebožtíka
pana Jana Jeticha ml. z Žerotína na onen as na Strážnici z jedné
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a urozeným pánem panem Františkem svobodným pánem z Magnii,

pánem na Žlebích, Strážnici, 1

)
Moštnici, Moravci a hrad Mítrov,

rytíem, J. M. G. tajnou radou a naízeným nejvyšším, jakožto

kupujícím ze strany druhé, a to taková, že páni svrchu psaní

spolu s jinými rukojmími za nebožtíka p. Jeticha ml. z Žerotína

prodali jsou a mocí smlouvy této prodávají statek a panství

Strážnické se vším píslušenstvím, totiž: zámek, msto Strážnici

i s pedmstími, s kostelním podacím, s dvorem poplužným,

s mlejnem a pivovarem, msteko Lipov s kostelním podacím,

ves Petrov s kostelním podacím, ves Bobalov, jinak Zvolenov,

ves Sudomice, ves Rohatec s mlejnem a kostelním podacím,

ves Lideovice, ves Radjov se dvorem, ves Lhotu Tvarožnou,

ves Knždub s kostelním podacím a se dvorem poplužným, msteko
Velkou se dvorem poplužným, s mlejnem, s pivovarem a s kostelním

podacím, ves Velkou Vrbku, ves Javorník, ves Souchov a ves

Nové Lhotky se všemi platy povinnými za 200.000 zl. rejnských

po 60 kr., 1 krejcar po 3 bílých neb 6 penz malých poítajíc/

V hotovosti ml kupec položití 61.800 zl. 50 kr., ostatní

sumu, totiž 138.199 zl. 10 kr. má v rozdílných termínech zaplatiti,

tak jak ve smlouv trhové r. 1628 v pondlí den památky Ob-
tování Panny Marie (dne 21. listopadu) 2

) p. kardinálem z Ditrich-

štejna a p. Adamem z Valdštejna ustanoveno jest. Z posledního

termínu má kupec zaplatiti sirotí peníze, které majitelé pedešlí

dlužni jsou, aneb má je jinak pojistiti.

Pes 150 let vládli páni z Žerotína nad Strážnicí. Byli to

po vtšin muži ve vlasti vážení a ctní, ve veejných službách

inní. Svým poddaným osvdili se býti pány dobrotivými, otcov-

skými. S lidem svým cítili, v nouzi a bíd všemožn mu pomáhali.

Zdraví bývali chatrného, v mladém vku umírali; poslední dny

života svého sklíeni bývali dnou. Podivno, že i manželky jejich

krátkému životu se tšili. Protož zdá se, že v rod tom ádila

ddiná nemoc — snad tuberkulosa. Ve znaku mli páni Žerotínští

dvouocasého lva stojícího na 3 vrších hledícího v levo. (Obr. 56.)

1

) Bývalo zvykem, že páni po statku již se. psávali, když jej teprve

kupovali. Dle známé závti Jana Jeticha I. nemli páni právo prodati Stráž-

nické panství, ale za pohnutých onch dob staré závti nedbáno

!

2
) Z toho patrno, že Jan Jetich ml. z Žerotína na Strážnici zemel na

podzim r. 1628 .
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Kupem z r. 1628 pešel statek Strážnický do rukou cizího

pána; byl to Fr. Magno, jenž svým hrdinstvím v kruté sei na

Bílé Hoe znan pispl ku porážce stav eských, zniiv kídlo

Moravan, vedené Šlikem a Thurnem a stal se pedním milákem
krále Ferdinanda II. V rod Magnis zstává statek doposud.

R. 1622 stal se mladý František Magno již plukovníkem, r. 1623 byl

zvlášt doporuen Markét, královn eské a uherské, r. 1626 pidlena mu
kompanie 500 arkabuzírnik 1

) na koni, r. 1626 jmenován dvorským vojen-

ským radou.

Rod jeho zván Magno neb po la-

tinsku Magnus, pocházel sice z Vlach

(dle Ghr. Elverta ze Švédská), ale

jednotliví lenové žili již díve v zemích

rakouských, konajíce dležité služby

u dvora císaského. Jan Petr Magno
byl tlesným lékaem císaským, Hanuš

Jakub svobodný pán Magno, jenž koupil

na Morav statky Moravec a Mitrov,

byl J. M. G. radou a nejvyšším d-
diným poštmistrem na Morav; 2

) r. 1643

byl Štpán Magni opatem Želivským

a j. Náš František Magno byl synem

Konstantina de Magno, (který r. 1609

byl již mrtev, zanechav nkohk ne-

dosplých dtí). Nejstarší jeho syn

Jan Baptista Magnus i na míst bratí

a sester svých mladších nedílných, let

nemajících pohnal r. 1 609 pány Zigmunda

a Frydrycha, bratí vlastních, svobodné pány

7000 tol., „že jest nebožtík pan Kryštof svobodný pán z Tyffenpachu, otec jejich

sumu 7000 tol. Konstantinovi Magnusovi, otci našemu, náležitou z komory J. M.

císaské dvorské vyzdvihl a k sob pijal, práva k tomu nemaje“ a r. 1612 týž

Jan Baptista Magnus, J. M. arciknížete Karla Rakouského komorník, i na míst
Rudolfa, Filipa a Františka, bratí, a Hortensie, sestry vlastní, Magnusv a ne-

dílných, pohnal Rudolfa svobodného pána z Tyffenpachu (Brn. Ph. z r. 1609,

list 10., a z r. 1612, list 65.).

Ku konci této stat podáváme jména úedník na pan-
ství Strážnickém, jižto se vyskytují na listinách za

pán z Zerotína a na Strážnici: 3
)

b Byli ozbrojeni runicemi háky opatenými.
’

2
) Na snm olomuckém zasedal mezi pány r. 1628 a 1629 a tohoto

roku také náš p. František „z Magno“ na Žlebích a Blansku.
3
) Uvádíme je proto, že vtšinou to byli vladykové eskomoravští.

Obr. 56.

Znak pán z Zerotína.

z Tyffenpachu a na Drnholci ze
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R. 1510 Jan z Bitkova; pohnán byl od Jana z Kunovic pro

svdectví, že lidé p. Kunovského byli v Lipov a ve Velké po-

bráni a do vže vsazeni; r. 1513 opt byl od téhož pohnán, že

mu listv, které mu psal o stav nad Tasovem, jenž mu jest

stržen, ped p. hejtmanem položití nechce.

Stejnou dobou (r. 1510) sloužil Rozumberk z Mírovic

u p. Bartolomje z Žerotína na Strážnici.

R. 1512 pipomíná se písa Ondryáš u p. Jana z Žerotína,

r. 1520 Albrecht Harasový na zámku Strážnici, r. 1521 Adryan

Zubický, r. 1522 písa Jana z Žerotína Jan Malenovský, úedníci

Mik. Šilhán z Otmuta, Oldich z Tvorkova a Mik. Blovský
z Blova, r. 1531 Albrecht Gabalta z Germejzle na zámku Strážnici.

R. 1533 pohnal Žibid z Bobolusk Stanislava Stelu z Lu-

kovce 1

)
a zatýká jej u bratí z Žerotína na Strážnici, na zámku;

r. 1538 uvádí se úedník Petr ze Žun, jehožto potomek Žunský

ze Žun bydlel r. 1571 v mst Strážnici. R. 1551 byl písaem

zámeckým Jan Skalický a služebníkem Juík Sulovský; r. 1559

vrchním byl úedníkem Vilém Rous z Lipna, r. 1560 Vlek z Du-

benska a od r. 1560—1568 Šastný Koná z Hodištkova
;

r. 1565

byl panským úedníkem také Jan Purkrábek.

R. 1571 úedník na Strážnici jmenuje se Jan Bronec z Chra-

stovic, souasným dchodním písaem byl Linhart Štandrle, zvaný

Klemeš. Dále se pipomínají : r. 1573 Ondej Ghlaštovský z Ghlaštova,

r. 1575 Václav z Dubova i z Radimína, r. 1577 Sebald aek
z Herndorfu, r. 1583 Pavel Hostivaský z Kostelce, r. 1585

Jindich Gechoovský z Gechoovic, s ním zárove Sebastián

Rous z Lipna a Jiík Zub z Myslešovic, r. 1588 Kryštof Pogrel

z Košeborovic, r. 1590 Diviš Hoštický z Hoštic, r. 1591 Tobiáš

Purkrábek a Flašar z Dolan, r. 1595 Šponar z Blinsdorfu, r. 1600

Jan Skikovský, r. 1603 Frydrych Tista z Libštejna, r. 1608

Urban Domanínský z Domanína, r. 1610 Vilém Žeranovský z Žera-

novic, r. 1612 Jakub Kobylský z Kobylího, r. 1615 Frant. Purkrábek.

Za Jana Jeticha II. se pipomínají : Tobiáš Purkrábek,

Martin Duchonk, Volf Max z Maxenu, Jakub Havlín a rytí

ambiák. (Obr. 57.)

9 Snad pocházeli od nho vladykové Lukovští ze Strážnice.



>N
‘CO
L.

(f)

co

<u

>N

N
03
C
‘CO

Q.

c
O)

E
o*
o
T3
O
cr

Í-, O-

££
CO OJ

3 -i

.
°

^ >/2

•3
;
©

r N
O Ct

* s
'g
ctí

03
O
P3

ctí

pí s
O <D

Ctí
-<->

~ O
fa
S-l3 a -Q 55 i! .£

53 3 | 2 & o
co 2

.
® N

9iŠ* Š
ctí

>a> fa' .2

a
JG ctí

©q
\o

R
O

'

O

_5é3 -i_ N
f-i

0
ctí ‘o Ctí

P3 0 •R fa
fa >N

>S3

Cí
©q N ‘Ctí

5h R
* •<

na a

g4

xl)

*- r

fa

. Š
a a

>0 ®q
3 ‘>0 ® w
M th fa lO

O "-H

Ifi j__
R ^

txj

ctí

rÁ fa
>

ctí

©q
*

fa
. ctí^ a '3 o
g _g

'3 S
CO fa >N y—i

*-S -Ctí
,

• 3 3 I^ R C/2

• til 2—;
w

ctí

- c
c

o ®
X! H
Ctí g
CQ ;©

©i >•

R _
^ ‘Ctí Ctí

ctí a R
•e XU fa|-

tí N

4Š
fa fa
O
O N
>U

Ctí

* e

3 Sá
o lo ‘P

W ^ H

3 jS

^ §

o
*5 o10 .R
T-i í>

-£
N

o O
CD 03

R t-W ©
§ w Ou

^ i2 N
ctí

,

R ©q
ctí

05 fa
O

'-H
Ctí

!>»

H

R
g 00
_§ iO
RR lO
CD

*2 ó g
g fa *S r^q
fa O fa >f* “

© 3 3 >

2 ‘Ctíc ^
3 o 3
" 1 * 1
r á

M

o
u .©
a ctí ^ cí
fa c ©q
© CO © >sn

^^ 3^25 2 CD Ctí^ ” -}— N £>.

li-é S
Kfi fa R 1-5*5

RJ R <D XX!
>N "R fa
*2 £ H

TO O >ío

M W ‘Ctí

T3

bii

ctí

_R
Ctí

>
ctí O
s CD fa

ÍH
Ctí 0)

©q fa P3

CÓ
ctí •ctí

fa
XX!

R
<u

X

fa
Cfi

>
w 3?

0
'o

©q fa í>

etí GO
í> ©q

> io
©q

2 CM

^ J 3
!

"ctí
,*- h3 +~

ctí jd

I “

a m R
©q

2 -z <n

© s
>?-• «- ^
PC -H 03

05
Ctí íO N
^ Ctí

. -} ,^4> R
'—1 R
- M

©q m
= Š

i ctí Rd =3

R ^
O
s a
t>

o ^ a s
a ^

. £
á s a

N

-/

R 3 3
2 S >:R h O
o R
? +“ R
^4 • r-H k Ji

'TG O W^ ’r
n

|aá
. ctí

> a

fa
^ ‘57 O

ctí .R Kf)

Rh 0 R ‘<D

ÍH

§ 1
CD

fa fa

a 3 N N
fa G/2

g g

Ctí

fa
Ctí

fa.

O H
ctí

Ctí

a r -R

0 ‘Ctí 0 O
fa fa 1-5 *—5

3 t a a

4 ©^ N

^3 ®q

Ctí O
W R
tn ‘Ctí

Ctí .fa

a oj

ca g

fa" t>
0
XX!

O b*

R
<D
XX!

Rtí
00
co

rt

m
>

©q

xO

m ctí

>0J
R 10 ctí co > fa
R
a -

1
—

fa

">»

ctí

>N

<
fa
N g0 O

S

R
O)
>0
ctí

R
N
O
o
-R
‘<U

o
R
>N
‘Ctí

ki

RM



Tab. I.

Obr. 57. Znaky nkterých rod šlechtických,

Hoštický z Hoštic.



jichžto lenové ve Strážnici se zdržovali.

Tab. IJ.

Žeranovský z Žeranovic. Lukovský ze Strážnice.

I
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Strážnice za hrabat Magnisv. Od r. 1629 do dneška.

Svobodný pán Frant. Magni výborn využitkoval ve svj
prospch doby, kdy šlechta protestantská v Cechách a na Morav
statky bud konfiskací ztratila, aneb pro ostré cis. patenty nábo-

ženské vlast opustiti musela, nenaleznuvši asto pro svj statek

ani kupce. Za krátkou dobu 8 let nabyl velikých statk: Žleb
v echách, Blanska, 1

)
Moštnice, Moravce, hradu Mitrova (u Mo-

ravce) 2
)
a Strážnice na Morav. Statky ty spolu s ním kupovali

a drželi jeho brati Rudolf a Filip. Vyskytla-li se nkde výhod-

njší koup statku, dívjší nkterý statek prodali a nový koupili;

také byli nuceni pomáhati si cizími penzi
;
avšak správn platili,

jak dokazují listy jejich vitele Karla Balbína z Vorliné. 3

)

Karel Balbín z Vorliné pohnal p. Frant. z Magni, rytíe

sv. íše a nejvyššího od J. M. Cis. naízeného, pana Rudolfa

a pana Filipa bratí vlastní, všecky ti z Magni a na Žlebích.

Viniti pány chce spolen a nedíln ze 3700 kop míš., k tomuž

z ourok, jakž phon v sob šíeji obsahuje a zavírá.

Léta 1628 v pátek v nedli Jubilate Karel Balbin z Vorliné

stoje pi úad nejv. purkrabství pražského piznal se, že jest

vedle phonu nadepsaného a stanného práva jak v sum hlavní,

tak v úrocích i škodách k úadu vynaložených jiným pejištním

zcela a zouplna spokojen a to od pana Františka, p. Rudolfa,

p. Filipa bratí z Magni a na Žlebích pohnaných. Páni kvitují

nyní i na asy budoucí. Balbín vydav kvitanci, uinil následující

vyjádení:

„Já Karel Balbín z Vorliné piznávám se touto kvitanci

obecn pede všemi a zvlášt tu, kdež náleží, že od J. M. uro-

zeného p. p. Frantze, svobodného pána z Magny, pána na Žlebích,

Blansku, Moravci a Mitrov, J. M. G. ímského válené rady

a naízeného nejvyššího, v dluhu povinném a mn pi úadu
nejv. purkrabství Pražského pisouzeném i na miste Jich M. panv

Blansko koupil r. 1627 od Oktaviana Vchynského (Kynského) za

30.000 zl., Moštnici, která r. 1625 Vilémovi Zoubkovi konfiskována byla, ob-

držel r. 1627 darem od císae.

2
) Statek Moravec a hrad Mitrov koupil od strýce Jana Jakuba

sv. p. z Magno.
3
) Byl asi strýcem znamenitého jesuity — vlastence Ludvíka Aloisa

Balbína z Vorliné.
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bratí J. M. vedle outu dokonalého tak dalece spokojen jsem,

že mi nic více . . ., toliko dva tisíce kop míš. dluhu dlužen po-

zstává ... A takových dva tisíce kop míš. sob od J. M. Pána

jistotou s ourokem až do sv. Havla msíce píštího náležit

zajištnou mám, také že mi pi tomž ase také zaplacena od J. M.

bude, ubezpeen jsem. Z ehož ze všeho, což jsem tak od J. M.

Pána k sob pijal, J. M. Pána i ddice a budoucí J. M. sám

od sebe, ddic a budoucích mých pro Interim kvituji, prázdna

a svobodna iním na asy budoucí a vné. A jak nejprv možno

bude mi se do mst Pražských vypraviti, pro budoucí bezpenost

J. M. Pána neopominu Registry nej v. Purgkrabství Pražského . . .

bráti. Na potvrzení toho pee vlastní k této kvitanci jsem pi-

vsil, také svou vlastní rukou se podepsal. Jež jest datum v Hoe
Kutné 19. máje léta P. 1628.“ (Opis bez data v zámeckém archiv

strážnickém.)

Aby Frant. Magni zboží Strážnické 1

)
a zadluženou Moštnici

vyplatil, prodal statek Žleby r. 1629 hr. Janu Rud. Trkovi z Lípy,

r. 1631 Blansko Kašparovi Lvovi z Rožmitála za 37.000 zl.

a Moš,tnici samou r. 1633 za 25.000 zl. Hanušovi Burjanovi

Kobylkovi.

Usadiv se svob. pán Frant. Magni na Strážnici, vydal pede
vším artykule, kterými se mla obec a mšané íditi, aby byl

zachován ve všem poádek. Artykule, pokud se týkaly ádu vše-

obecného, neodchylovaly se od artykul, které mlo msto od pán
Žerotínských, zejména od Kašpara Melichara, avšak hlavní váha

artykul Magnisových spoívala v pesném se držení katolických

obadv, v upevnní katolické víry. A pece v jeho artykulích

nikde nenacházíme zmínky ani o církvi katolické, ani evangelické,

ani bratrské; vše má se díti jen ke cti a chvále Boží. Artykule

pedítaly se veejn každého roku pi obnovování úadv. Pro

dležitost a zajímavost stjtež zde v celém rozsahu: 2
)

Artykulové, kteréž se každého roku pi obnovování ouadv ítati mají:

„Artykule, kteréž ode mne Františka svobodného pána z Magny, Rytíe,

J. M. G. komorníka, válené rady a naízeného nejvyššího, a na Strážnici, pi

9 R. 1631 byl listem napomenut, aby pokutu kdysi Janu Jeticbovi za

statek Strážnický vymenou, která na 9000 zl. vzrostla, do dchodu zemského

zaplatil.
’

2
) Tyto artykule uveejnil editel Frant. A. Slavík ve spise Moravské

Slovensko r. 1903.
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obnovování ouadu na panství mém Strážnickém i Veliském se naizují, léta

1631. Já Kašpar Melichar z Žerotína a na Strážnici. (Pvodní.) Já František

svobodný pán z Magni a na Strážnici atd. Ponvadž mne Pán Bh z milosti

své Božské k tomu pijití a dochovati ráil, abych panství Strážnické sob
k správ odvedené pijal: chtíce následovati šlépjí pánv pedk mých, jakž

v pobožnosti, což ku Pánu Bohu a jeho poct náleží, ale také i v správ, což

ku poddaným a vzdlání dobrého ádu i užiteného bylo. — Ponvadž jsem

mnohé artykule naízené nalezl, kteréž pi obnovování ouadv, jak v mst
Strážnici, tak i po všem panství pro zachování ádu a vzdlání dobrého jak

ku ouadm, tak i ku poddaným z obcí se vztahující, ítány bývaly, nechtíc

i já toho dobrého naízení pedk mých pominouti, nkteré hlavní a pednjší
artykule a jakož instrukcí, tak aby dobe mínní mé s pomocí vného Pána

Boha jak ke cti a sláv Boží, tak pro vzdlání Vás všech poddaných k dobrému

cíli užiten pivedeno bylo, a já abych ve všem tom dobré svdomí ped
Bohem zachovati mohl a osobou svou v niemž sjíti nedal. V tchto níže

poznamenaných artykulich jak k ouadm a povinnostem jejich se vztahující

tak tolikéž i k obci a jednomu každému pináležející vydávám naízení

:

Pedn a nej prvé. Purgkmistr a konšelé pamatujíc na písahu (která

jest veliká), Pánu Bohu všemohoucímu, jakožto zpytateli všech vcí, a tolikéž

mn, jakožto pánu svému ddinému, uinnou, podle té mají a povinni jsou

nejprvé cti a slávy Boží vyhledávati, a to takto : Ve dny svátení, nedlní

i všední, když se ke mši svaté od služebníka a správce církevního skrze

zvonní návští dává, pednost v tom držeti a k takovým Božím službám

a poctám piln se scházívati, a to netoliko asem ranním (ve dny nedlní),

ale i nešporním a sumou vždycky, kdykoli se služby Boží konají, toho ne-

opouštti.

Za tím i jiným z obce lidem píkladem, ale i skutkem k témuž sloužiti,

totiž k tomu jich napomínati i pinucovati a, kdožby pak nechtli ke mši svaté

a ku poslouchání slova Božího choditi, ale radji daremných toulek po polích

a zvlášt ve dny svátení místo služeb Božích konání, anebo v domích šenkovních

sedání, rozpustilosti, ožralství aneb her spouštní si hledli, takového každého

trestati trlicí a pokuty jeden Špich 1

) soli, pi emž znamenit se zapovídá

jednomu každému, aby jakž ranním asem, když se Boží služby konají, žádný

páleného, takž nešporním žádného nápoje, vína ani piva nešenkoval, až by se

služby Boží vykonaly, k emuž rychtá se vší bedlivostí piln dohlídati má
a, pi tom by se co toho našlo, a kdo v em postižen byl, takového každého

ihned do vzení vžiti a bez pokuty nepropouštti
;
a netoliko usedlé a hospo-

dáe ouad k tomu tak pidržeti mají, ale i eládky jejich, ano i ty lidi píchozí

a nádenníky, kteíž zvláš asem nedlním, když se k nešporním službám

zvoní, ano i když se Boží služby konají (spatil jsem oit neád veliký), že

plno po rynku jich sedí a k službám Božím nejdou. Protož více toho a nebývá

pod skuteným trestáním.

Pináleži k tomu artykuli pobožnosti a napomáhá nemálo i toto
:
pon-

vadž dvoje shromáždní jest, abyste jak úad tak i obec v lásce, ve svornosti

*) Špich tolik co beka.
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dobrého sob napomáhajíc živi býti, jedni druhých v náboženství žádným

obyejem tajn ani zjevn nehanli, nepotupovali, posmchu a útržek jeden

druhým neinili pod skuteným trestáním, což se netoliko k úadm, ale i k lidu

obecnému vztahuje, naež purkmistr a spoluradní jeho obzvláštní pozor mjte.

Velice taky napomáhá ku pobožnosti ouadm i to: Aby stídmosti

následovaly, to jest zbyteného ožralství, popíjení, ovšem asem noním zby-

teného sedání a všelijakého nenáležitého hodování a kvasu aby se vystihaly,

nebo to jest proti naízení Božímu.

Druhé. Purgkmistru a spoluradním jeho pod skuteným trestáním a nemi-

losti porouím a to jmíti chci, aby prvé sob již den uložený majíc, na soudech

a vcech právních sedati v jistou hodinu ranním jitrem purgkmistr i všichni

konšelé na rathouz se scházeli a na další hodiny neodkládali. Purgkmistr toho

žádnému konšelu a netrpí, nýbrž jestližeby který konšel po zazvonní hodinu

zmeškal ovšem více, pokutu právní a složí a purgkmistr žádnému konšelu

v tom a „nefolkuje“, však a mezi Vámi svornost a láska i poslušenství kon-

šel purkgmistra a zstává a purkgmistr bez potazu konšel a spolu-radních

žádných sententií a výpovdí vynášeti nemá : Sejdouce se pak tak na rathouz

nejprve vykonají poctu Pánu Bohu; od té povinnosti a práce své zaínejte

a hned zanechajíc všech zbytených rozprávek aneb svých vcí vyhledávání

lidi ty, kteíž se ku právu a soudu Vašemu podají, aneb opatení svého bu
ve vyhledávání spravedlností svých, anebo v jakýchkoli jiných píinách ped
právo Vaše k rozsudku se dostavují, bez odkladu ped sebe pouštti, je bedliv

a hotov i dobrotiv vyslýchati, anobrž ortely a výpovdmi spravedlivými bez

daremných rok 1

) stranám odkládaní podlovati a žádným jídlem, pitím, dokud

se na soudu sedí, nezamstnávati, tož se Vám zapovídá.

Za tetí i tato jistá vle má a poruení mé, aby purgkmistr spolu

s svými radními na sirotky a vdovy, jak ty, kteréž jim k správ náležejí, tak

i jiným všechnm poddaným mým, i také píchozím, aby v niemž proti ádu
a spravedlnosti ubližováno nebývalo, nýbrž jak v vyhledávání svých spravedl-

ností pi ouadu dobrotiv pijímáni byli, tak i v opatrování a shromažování

jejich statkv všeliká pilná bedlivost aby byla, to jest: Jestli kde jaké peníze

sirotí picházejí bu oumrtí neb za statky prodané, též z užitkv vinohradních,

štpnických i polních i jakýmž zpsobem mohou jmenovány býti, ty a se

piln upomínají, poádn zapisují i do truhlic sirotích shromažují a nikam

mimo jisté poruení a dovolení mé a se nerozpuují, neztrácejí a nevydávají,

tak aby jeden každý sirotek, pijda k letm svým, svého dostati a užiti mohl.

Též sirotkm, kteí léta svá mají i tm, kteíž let nemají a službám

dáváni bývají, aby se jim penz žádných nevydávalo bu na šaty aneb na

jiné poteby. Než ponvadž v služb jsou, aby si hospodáové na n šatky

jednali a podle projednání služby jim platili, nebo mnohý sirotek, nežli k letm
svým pijde a místu svému, spravedlnost svou vybere a utratí, a mnozí majíc

po nkolika letech sirotky pi sob, žádné jim záplaty nedávají. A ponvadž
i v tom správu mám, že nemálo sirotkv dosti dostálých mezi poddanými
mými se tak chová, a nejedni nemalých statkv takových sirotk od mnoha

*) Odklad.
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let užívají, nic za to tm sirotkm nedadí, a snad nkteí i dosti chatrné statky

na n jednají, toho a se na žádném pod skuteným trestáním nepehlídá.

Tolikéž sirotci žádní správ mé aneb podouedníka mého pináležející

bez vdomosti ouednika nynjšího i budoucího nikam zašikováni na služby

ani emesla aby nebývali, le by do jistého asu, kterému list ode mne neb

od ouednika dovolující dán byl
;
jináe, jestli se který sirotek zachová a v ádu

státi nebude, každý za zbhlého sirotka poten bude a spravedlnost svou pro-

padne, nebo vtší díl sirotkv tohoto roku se nestavlo, proež já takového

neádu nikoli žádnému trpti nechci.

Zatím pináleží purgkmistru a spolu-radním jeho, aby pilnost nad chudými

a ubohými lidmi mli, k nim dohlédati poruili, aby se jim v niemž kivdy

nedálo. A což se jim od dobrých lidí k špitáli porouí a nadáno, to neumen-

šovalo, nýbrž aby mohli toho pokojn užívati, nad ímž jak ouad ruku držeti

má, tak i ti, kteí nad tím za hospodáe ustanoveni bývají.

Takž podobn pée taková býti má i o vci zádušní, na chrámy Boží

poruené, aby se to piln opatrovalo a zvlášt v tento as nejpotebnjší pro

opravu tch míst, kde se Boží služby a pocty konají.

Tolikéž a nemén purgkmistr a konšelé mají a poueni jsou i nad

dchody obecními takový pozor míti, co se kde schází a k dobrému obecnímu

shromáždno býti mže, o to peovati a všelijakou bedlivost na to míti a což

toho odkud shromážditi se mže, to také na vci takové, kteréž k obecnímu

dobrému a k vzdlání pináleží, obraceti a rozšafn vydávati.

tvrté. Purgkmistru a spolu-radním jeho pináleží, nýbrž jim dostaten
porouím, aby k emeslníkm všelijakým a k jejím dílm dohlédali a zvlášt

pak: k ezníkm, pekam, ševcm, kolám, kovám a sumou k všelijakým

jiným emeslníkm, až i k tm hokyním, též kramám všelijakým, domácím

i pespolním piln dohlídali, míry, váhy, lokty aby spravedlivé byly; nad ímž
bedlivý úad pozor míti má a hned osoby písežné nad tím usadíc, to skrze

n opatrovati, aby díla svá a emesla hodná dlajíc, dostatky všelijakými msto
fedrovali, v slušných penzích prodávali, tak aby se žádnému neubližovalo,

a obzvláštn od ezník a peka, pekai aby chleb dosti, zvlášt když dl-

nické bývají, dodávali, a kdyžby chleba zdostaten nemli, hned a jsou tre-

stáni. — ezníci mas žádných ve dni nedlní jak kesanští tak židovští nižádným

obyejem, tajn ani zjevn a neprodávají; v den sobotní jeden každý a sob
koupi a v nedli službám Božím aby se pekážky nedálo. Jestli pak kdo v takovém

neádu postižen bude, to a jest jemu pobráno a na chudé obráceno a 10 zL

pokuty do dchod mých dáti musí. Pakli to úad pehlédne, tehdy sami takovou

pokutu trpti a nésti musejí. Proež cechmisti [i sadcí] 1

) nad tím pozor

bedliv a mají.

Takž podobn zapovídá se i o trzích, zvlášt ve dny svátení, pokudž

lidé jsou pi mši svaté, aby žádný nic neprodával a též nic nekupoval, až bude

po mši sv. Jestli pak kdo v tom bude postižen, to, což má, bude jemu pobráno,

a kupující vzením trestán bude, nebo v tom se veliký neád dje, že ti, kteíž

se Pána Boha bojí, jdou ke mši svaté, jiní pak za tím, co se na trh pinese.

!) Sadci tolik, co odhadcové, kteí sadili (urili) hodnotu masa.
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pedkoupí. Toho aby se nikdy víc nedálo,' nad tím ouad všelijak pilný pozor

a mají.

A jakož purgkmistru a konšelm, jeho spolu-radním, tyto nahoe psané

povinnosti pináležejí, tak nemén i rychtá pi svém ouadu a povinnosti má
tchto vcí následovati. Nejprve aby se ctnostmi svátými skvl, totiž spra-

vedlností, aby jednomu každému, když se k jeho soudu utíká, chudému

i bohatému k jeho spravedlnosti dopomáhal. Totiž chudým kivdu trpícím

a k nmu na žalobu pišlým milostivých a dobrotivých slov podávaje a ne

podle osob šetení: Totiž aby ani milováním, ani nenávistí, ani dary, ani

kterýmkoli zámyslem neuchyluje se od spravedlnosti, nikdy strany nespravedlivé

nedržel a ve vcech pak tžkých a nesnadnjších, emu by sám dosti uiniti

nemohl, s konšely se raditi a od nich nauení bráti má. — Druhé má se

stkvíti opatrností, totiž aby rozeznati uml zlé od dobrého, dobré a spra-

vedlivé umje zvoliti a zlé, nespravedlivé zavrci. Ale ponvadž poátek moudrosti

a opatrnosti jest báze Boží, protož rychtá má se Boha báti, nebo kdo se

Boha bojí, iní dobré vci a takovému soudci i lid bude poddanjší a na nj
pozor mající podle onoho mudrce propovdni: „Tehdáž se lid pone krále

báti, když uzí, an se Boha bojí“. A což se tuto o králi mluví, to se o každé

vrchnosti i o soudci rozumti má. — Tetí. Rychtá má se stkvíti skrom-
ností aneb stídmostí, totiž aby hnutí tlesná sklooval pod správu rozumu,

jako hnvivosti a prudkosti se varuje. Nebo nic nemá rychtá v asu prchlivosti

souditi, ale když se v mysli upokojí, nebo moc má býti zkrocena pod rozum,

aniž co i, dokud se mysl pohnutá neukrotí, nebo hnv muže neiní spra-

vedlnosti Boží. Za tím pak stídmosti a skromnosti má i v jídle a pití, to jest

opilství se vystíhati, zvlášt pak po domích šenkovních s jinými ožralci pose-

dávání aneb kvas neužitených, zvlášt s lidmi lehkými zanechávati, nebo by

se tudy zlehil, nýbrž má nad ádem ruku držeti, neády pak a všelijaké vci

protiv pánu Bohu elící petrhovati, zvlášt pak hospodáové v domích šen-

kovních žádných lidí podezelých a škdc lidských, i tolikéž v domích hostin-

ských nepechovávati, ovšem spolenosti s nimi nemíti, od nich nic nepijímati,

nekupovati ani jim neschovávati. Byl-li by pak kdo v tom uznán, že by se

toho eho dopustil, k takovému jako k zlodji a škdci bu pikroeno

!

Item. Neádných vcí mezi eledíny, pacholky a dvkami, i také stavu

manželského osobami, a se nedopouští, nýbrž nad tím a se veliký pozor drží

!

Pakli by kdo eho k tomu podobného se dopustil. Na což rychtá bedlivost

mj, a jak by se eho dopustil kdo, a on se dovdl, takové vyzdvihovati

a hned na zámek i ouadu o tom oznámiti, pi emž se všecky pržiastky

(pástky) zapovídají pod velikým trestáním.

Jakož nkteí ožralí, nezbední a nepokojní lidé obyejn pokiky asem
noním po zvonní na pokoj obyej mají initi, tak že astokrát nemž se

rozumti, jestliže se bijí, ili hoí. Protož o tom rychtái, aby nad tím pilnost

ml, a konšeli, aby jemu v tom nápomocni byli, porouím. Protož aby se

v uritou hodinu na pokoj zvonívalo. Ale kdož by se pes to nespokojil a tako-

vého neádu dopustil, tehdy ihned aby do vzení i s hospodáem vzat byl

a podle náležitosti trestán i pokutován. Toto pak rychtái obzvláštn porouím.

Jakož jsem ten nezpsob spatil i také jistou správu vzal, kterak všední dny

18
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astokrát nemálo zahále a stupk 1

) na rynku sedíc zahálejí a když, aby

dlati šli, od lidí žádáni bývají, jiti necbtí, nýbrž prve tebas se, co jemu dá,

prve nežli zaslouží, doptává, aneb se ve hry vydadí, toho žádnému a se netrpí,

nýbrž kdyby který jsa požádán, aby z penz dlati šel, a on jiti nechtl, hned

to rychtái oznámiti a rychtá ihned jda takového do vzení vžiti má a nepro-

pouštti z téhož vzení za celý den a, maje jej pustiti, a rychtái za pokutu

tovarych zaplatí, a sice rychtá sám z povinnosti své zaasto má na rynk

i jinam po stranách rynku a ulic vycházeti a spatíc takové zahálee, ovšem

pak nalezli by kterého pi he, takové vyzdvihovati a do vzení dávati a bez

pokuty nepouštti. Neb tomu nijakž nechci, aby kde jaké hry komu, jak po

domích šenkovních, neb v domích hostinských anebo polní komu trpíny byly,

a kdož by to spatil pi kom i z obce, má to rychtáovi oznámiti. Jestli pak

kdo jak hospodái v domích, tak i rychtá spate to, zamlí a toho trestati

nebude, žádnému to se lehce nebude vážiti.

Naposledy i tato vc k ouadu a povinnosti rychtáské pináleží:

Jestliže by se nkdy pihodilo a on vzn njaké zvláštní, a obzvláštn pak

vzn hrdelní a škdce zemské do vazby dostal, má pilnost všelijakou nad tím

míti, aby z vazby takoví vzové a zemští zhoubcové nemohli ujiti a mimo
poruení rychtáovo žádných vcí ani jídla ani pití od žádného nemá jim daro-

váno býti, ani s nimi bez poruení, aby nebylo mluveno. O jiných pak vzních,

kteíž pro výstupky do vzení se dostávají, nemá mimo náležitost od jídla

a pití dáváno býti, aby nekvasili a se neužírali, nýbrž rychtá, jak by takových

vz dostal, má od nich ihned purgkmistru a konšelm oznámiti a o své

újm nic pi nich nekonati. Ouad pak daremn nezdržujíc jich uvznní mají

vinu jich v soud pilný vžiti a podle zasloužení (však s vdomím mým aneb

ouedníka mého) trestati a konec takovým dáti inili.

Než zatím následuje, jak také všichni z obce (z ubce), jak purgk-

mistru a konšelm jeho, tak i k rychtái a k jejím rozkazm míti, i také jak

sami mezi sebou se chovati i eho ostíhati mají. I toto Vám všechnm z ubce

(obce) porouím a pod skuteným trestáním míti chci, abyste pedn Pána

Boha se bojíc pobožn živi byli, ke mši svaté a piln jí "'poslouchání snažn
se scházeli a jí neopouštli.

Zatím pak i to jmíti chci a dostaten porouím, abyste ouad tento,

purgkmistra s jeho spolu-radními a konšely i tolikéž rychtáe a horného v ná-

ležité uctivosti mli, jim k jejich rozkazm poslušn a vážn jak v slovu tak

i v skutku se chovali. A zvlášt pak, když se na rathouz zvoní a na právu

sedí aneb od ouadu rychtáe aneb horného (pipsáno) kdo obeslán jest, ihned

bez odkladu jiti, nebo astokrát, jakž má dležitá poteba toho bývá, tak také

i jiná, a když se tím odkládá, nkdy nenabylá škoda v obmeškáni z toho

pochází. Proež kdož by se tak nevážn a neposlušn, ovšem pak spurn
k osobám písedícím choval, a to na shledáno bylo, takový ihned a jest do

vzení vzat a mn neb ouedníku mému o tom na zámek aby oznámeno bylo,

takový vedle zdání a poruení mého každý dostaten strestán bude.

Item jedenkaždý v domích svých žádných neád jak mezi eládkou tak

i píchozími k sob a vcí protiv Pánu Bohu elicí(ch) aby nepehlídali.

*) Povále neb tulák.
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Itern ped všelijakým nebezpeenstvím a zvlášt pak nešetrnosti ohn,

odkudž by netoliko sousedv, ale tebas i mne škoda potkati mohla, jeden

každý aby se ostíhal, a kdež se tak ohové dlají, ta místa opatroval a tolikéž

do marštálí a chlív i jiných míst takových nebezpených zvláš noním asem
s svtidly aneb svtly bez lucerny žádný a nechodí, nad ímž aby obzvláštní

osoby písežné, hodné pi každé obci naízeny byly, ouad to a opatí. Jestli

by pak kdo zoumysin a svou neopatrností mimo toto naízení ode mne dané

eho se dopustil, a od koho ohe vyšel, takový a jest do vzení vzat a podle

uznání pokutován.

Zatím co se jakých povinností mn náležitých dotýe, jako poplatkv

neb robot, jakýmiž které obce povinny jsou a jim pináležejí, ty aby, když se

jim bu o platy od dchodního písae, aneb o roboty od purgkrabího oznámí,

v tom každý poslušn aby se choval a hned, ím kdo povinen jest, bez zadržo-

vání od sebe inil.

Item. Jakož mnozí obyej mají ped domy a na ulice neády a neistoty,

kudy dobí a poctiví lidé chodí a jezdí, vylévati a vymýtati, o tom se všechnm
písn porouí, aby toho více nebývalo. Nad tím ouad a rychtá pilný pozor

mjte. Kdož by se toho dopustil, a na nm se to našlo, aby pokuty 10 zl. na

obec msta položil, a židé jestli by se tak v nepleše v své ulice chovali, 50 zl.

pokuty dáti musejí. Jestliže by pak ouedník a rychtá na to bedlivosti nemli
a komu to pehlídali, budou povinni touž pokutu nahoe psanou; a ta na mne
jakožto pána ddiného do dchodu složena býti má.

Strany podruh. Jakož nkteí je v domích svých pechovávají

a pijímají bu v mst, mstekách a ddinách, o tom takto porouím, a to

míti chci, aby žádný hospodá podruha nepijímal bez vle a vdomí rychtáe

aneb fojta, než pijme-li kdo jakého podruha, má rychtái neb fojtu oznámiti

a fojt jej poznamenati, u koho jest a odkud. Rychtá aneb fojt aby každého

roku pi sv. Jií a pi sv. Václav rejstík poznamenání ouedníku mému, jak

mnoho hofer v mst jest, odvozovali (odvádli) a za sebou jednoho
aby nezanechali, tak aby, když by jaká toho poteba nastala a byla, vdli
ouedníci moji, kolik hofer na robotu vypraviti potebí bude, jim psáti. Pakliž

by kdo mimo toto naízení a poruení mé potutedln jaké podruhy k sob
pijímal, rychtái a fojtu o nm neoznámil, aby pokuty ten hospodá 10 zl.

na obec dal, rychtá aneb fojt pak, neml-li by bedlivosti na to, bude povinen

touž pokutu nahoe psanou položití.

Item polesný a hajný na všem panství mém Strážnickém i Velicském

žádného díví buto v lesích, doubravách, hájích, luzích aneb i v horách bez

vle mé aneb ouedníka, pokudž jim cedulka pod sekrýtem mým dána nebude,

pod ztracením hrdla žádnému aby nedával.

Item tolikéž hajní obzvláštní pilnost míti mají o potoky, eky pstruhové,

aby v pokoji zstávaly, k ním piln dolilídati, tolikéž k loukám, k lesm
i k rybníkm, nebo nemalá škoda a újma mn se na tom iní. Byl-li by pak

kdo pi jaké škod bu lapáním ryb, neb roubáním díví, myslivosti provo-

zováním jakýmkoliv zpsobem, neb strháním vody postižen, takového každého

vžiti a na zámek dodati mají a ten podle zásluhy na hrdle ztrestán bude.

Pakli hajní to pehlidati budou, sami na hrdle trestáni budou.

18 *
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Z strany pasunkv toto naizuji a pod velikým trestáním porouím, aby

žádný o své vli dobytku nijakého nikde nepásl. než každá obec mj svého

pastýe a ped toho každý dobytek svj že. A jakož již pi mst Strážnici

vtší díl takm krav svých do stáda mého, nedbajíc i na nejedno zapovídání,

svévoln ženou a tudy nemalou škodu dobytku mému iní, od té chvíle a se

žádný toho nedopouští, nech každý ped obecního pastýe dobytek svj žene,

neb já pro sebe (!?) a svj dobytek pastýe jednati dám a ne pro nkoho
jiného. Mimo toto zakázání a dovolení mé, bude-li kdo s dobytkem v stád
mém postižen, takový dobytek jemu vzat bude a on, í dobytek jest, skute-

ného trestání neujde. Hajní, takový dobytek zajímejte a bez pokuty nepropou-

štjte! A jakož jsem i tento veliký neád spatil, že po obilích celou zimu

krávy, svin po setích se pásly a škodu jak na jiných, tak i na mém obilí

nemalou zdlaly, toho a se více nedje! Hajní takové dobytky zajímejte, a í
jsou, bez pokuty nepropouštjte!

Item, kteíž domy hostinské máte, aby jedenkaždý všelijakými potebami,

aby jste se zachysovali, pro lidi pocestné míru v obrocích spravedlivou mjte
a nemírn lidi placením nepetahujte a ovšem hospody neodpírejte a darem-

ního pejíždní od jednoho k druhému neukazujíce pod skuteným trestáním.

Toto Vám pak mšanm i pedmšanm Strážnickým znamenit a vysoce

zapovídám, abyste žádných eládek mých, žádných pona od písa až do

nejmenšího v domích šenkovních nepechovávali, nefedrovali, v ožralství jim

nenapomáhali, tak aby každý pi své povinnosti zstával. Bude-li pak kdo

naprotiv tomu postižen, 2 zl. pokuty každý takový hospodá do dchod mých
tolikrát, kolikrát by se toho dopustil, položití i o vži sedti musí.

Gesty, silnice ty a na všecky strany opravuji, netoliko vn, ale i po

mst a ulicích.

Ženy ty, které masa vaená a jiná jídla neb peínky na rynku prodávají,

a se k nim piln dohlídá, aby masa dobrá, hodná, a ne njaké mršiny kupo-

valy. Item když by k masam kesanským na trh masa kupovati lidé pišli,

aby jich židé neodluzovali, jakožto nkdy obyej psobiti mli pod pokutou

50 zl. na mne propadení.

Naposledy co se pak dlníkv nájemných všelijakých dotýe, zvlášt

pak pi vinohradích, ponvadž mne správy mnohé docházejí, že se v tom

veliký neád dje a že mnozí na ustanovení obecní, ano i naízení pedkv
mých v té píin málo dbají, nýbrž jedni ped druhými dlníky peplácejí

a uluzují, a to mnozí z pedních, kteí by ád initi mli, dlávají, pro kterouž,

píinu chudí lidé astokrát svých vinohrad ani zdlati nemohouce, s velikou

škodou tak nechati musejí. I aby tomu zlému vstíc vjíti se mohlo, o tom

písn pod velikým trestáním a pokutou porouím, aby podle, jak se ouad
s obcí a spolu se mnou, neb námstkem mým v placení snesou, pi tom .zstá-

vati a žádný peplacováním dlníkm bez jistého snešení se nevytrhoval, nad

ímž horný veliký pozor a má. Pak kdo toho pes toto mé zakázání dopustí,

tehdy bez milosti pokuty dáti musí 2 zl., jeden zlatý mn do dchodv a druhý

zlatý k obci a horný, jestli by to na kom pehlídl, sám takovou pokutu složiti

musí i vzením trestán bude.
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A tak již o Vás pítomných, jak ouadu tak obce poddaných mých

vrných milých jinak nesmejšlím, nežli že se tak podle toho mého na tento

as naízení a napomenutí chovati budete, když to initi budete, pedn což

ku Pánu Bohu a potomn i k obecnímu dobrému písluší, Pán Bh v pracech

Vašich Vám žehnati a pomáhati bude i já jakožto vrchnost a pán Váš ddiný
nad tím své oblíbení míti i k jednomu každému láskou ochrannou naklonn

budu. Pakliže by kdo jinak proti tomu mému naízení v em postupoval, ten

každý jak od Boha asem svým pokuty, tak i ode mne skuteného trestání

oekávati má. Ale já nesmejšlím o žádném z Vás jinak, nežli že se tak podle

tohoto naízení mého chovati budete. K emuž Vám od Pána Boha pomoci

žádám. Amen.

Dodatky pro vesnice:

Aby žádný dvou grunt nedržel, ovšem držíc grunt jeho neopouštl,

nebo mnozí ten obyej mají, že pustíc grunt, lepší sob koupí, aneb neosadíc

prvního, druhý sob ujme a koupí a nevysedíc roku, teba 3krát za rok sob
grunt koupí a tak kramái, odkudž nic nepochází jiného než záhuba grunt
mých a makulování knih a na ostatku zmatkové velicí. Protož žádnému toho

a se netrpí, jestli pak více po letojšku se toho stane, úadové nejlépe za to

trpti budou. Tolikéž i nad tím fojtové pozor a mají, který grunt s rolemi

robotnými drží, ti a kon sob každý koupí, tomu jich vzením a urukováním

a pidrží
;
kdo by pak nechtl to uiniti, takového na zámek pede mne anebo

ouedníka fojtové a postaví. Též porouím : Jsou-li kde, buto v mst neb

na ddinách gruntové pustí, rukojmové. kteí za ty grunty jsou, k tomu pi-

držeti, aby lovkem hodným osadili do ty nedl poád zbhlých, tak aby

mn platové a roboty neucházely a jiní sousedé aby vtší pomoc míti mohli. “

Ješt ped zakoupením Strážnického velkostatku zemela mu
první manželka Kateina z ían, zanechavši mu malého synáka.

Nedlouho po její smrti (r. 1627) oženil se po druhé s Františkou

Priskou, rozenou Bergerovou z Bergu. (Obr. 58.) Dne 22. ledna r. 1631

vyznává, že vložil do desk eských na statek Žleby své (první)

manželce vno. Ale ponvadž statek ten byl prodán a vno na

nm vymazáno, protož zapisuje druhé manželce 20.000 tolar na

statku Strážnickém, a sice tím zpsobem, že má ron z dchodu
bráti 3000 tolar. Kdyby však zemel, mže na statku tom tak

dlouho zstati, až by jí tch 20.000 tolar bylo vyplaceno. (Lib.

Dom. Henrici de Schlik.)

Druhé dležité zaízení provedl, že dal sestaviti nová rejstra

píjm a vydání panství Strážnického. V nich shledáváme, že za

dobu od 28. záí 1631 do 28. záí 1632 vykázáno na píjmech

48.574 zl., na vydáních 36.857 zl. 52 kr., že tedy istého zisku

zbylo pouze 11.716 zl. 8 kr. pi praskrovných výlohách za práce

hospodáské. Nelze se však tomu diviti za onch pohnutých as

:

Vtšina grunt byla opuštna, cechy vysthováním emeslník
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valn poídly, mládež neustále brána na vojnu, veškeré obchody
vázly

!

Poplatky od poddaných byly velmi mírné, z msta i vesnic

platilo se 3128 zl. 48 kr.
;
vtší píjem byl od žid (po dvakráte

ron 525 zl.) z pívozu Rohateokého (dvakráte po 828 zl. 20 kr.),

za hospodu u pívozu Rohateckého platilo se plron 11 zl.

40 kr.; za pivo ztrženo 2191 zl. 40 kr., za víno 11.621 zl. 50 kr.

Maso, obilí a potraviny vbec byly velmi laciné: krmené prase

stálo 3 zl. až 4 zl. 40 kr., husa 18—24 kr., slepice 4 kr., ostíhaná

ovce 1 zl. 30 kr. až 1 zl. 45 kr., míra žita 42 kr., ovsa 30 kr.

Za ryby strženo pes 1000 zl.;

jmenováni jsou kapi, karasi,

blice a štiky z rybník u Knž-
dubu, Tarožné Lhoty a Petrova.

Mimo to lovili ryby v ece Mo-
rav. Víno bylo dosti drahé —
91 zl. za beku (10 vder). Cent

vlny prodával se po 35 zl.

;

jezdívali s ní na prodej do Te-
bíe (za cestu dostal vozka 30 kr.),

ovce hnali na prodej do Žilošic

u Brna.

Zve bylo dostatek, v ho-

rách též hojnost jelen, erné
zve a tetívk, u rybník také

divoké husy. Libra sumce stála

3 kr., libra pepe 48 kr., vosku 15 kr., beka soli 7 zl. Zboží

hrníské a provazy kupovaly se v Sobotišti. 1

)

Již toho roku poala se stavtí piaristská kolej, nebo jsou

vykázány v rejstrech úty za kamenické a zednické práce u kláštera.

Stejn horlivým píznivcem byl Frant. Magni i jiným ádm,
zejména kapucínm a augustiniánm. R. 1628 zakoupil nkolik

dom od královského fisku v Jihlav a vnoval je stavb kapu-

cínského kláštera, se kterou zapoato r. 1630; avšak pro

nedostatek penz ji nedokonil, nýbrž ji dokonala hrabnka
Polyxena de Collalto. Stejnou dobou podporoval stavbu kláštera

l

) Do Sobotišt v Uhrách vysthovali se z Moravy mnozí novoktnci

a brati.

Obr. 58. Znak Berger z Bergu.
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kapucínského ve Znojm. R. 1648 daroval kapucínm jeden vtší

a dva menší domy v Brn na Zelném trhu, aby si zde postavili

klášter, jelikož starší jejich klášter stojící u Mnínské brány ped
píchodem Švéd poboen byl.

R. 1631 svým nákladem postavil shoenou mariánskou kapli

Svatotomského kostela v Brn, ve které klášterníci chovali staro-

žitný, zázraný obraz Panny Marie, což hlásal nápis na stran

evangelijní z r. 1631. Zde uril místo pohbu sob i svému rodu,

jak znail nápis na stran epištolní:

„Franciscus Báro de Magnis Eques, Sacrae caesareae Maje-

statis a cubiculis Colonellus et rei militaris Gonsiliarius, nec non

Judicii Provincialis in Marchionatu Moraviae assessor, Dominus

in Straznitz, Memor se labi et moi, Vivens sibi suisque. ln hac

sacra aedicula Peccator patrocinium Mortalis sepulcrum. De suo

fidelis optavit. A. D. MDCXXXI.“

(František svobodný pán z Magnis rytí, posvátného císa-

ského Velienstva tlesné stráže plukovník a vojenský rada, též

provinciálního soudu markrabství Moravského písedící, pán ve

Strážnici, pamtliv jsa pádu a smrti, za živa sob a svým v této

posvátné kapli híšník útulek, smrtelník hrob svým nákladem

dvrn si vyžádal. L. P. 1631.)

Sotva byl Frant. z Magnis s upravením kaple r. 1632 hotov,

již mu zemel jediný synáek František a zemela mu matka

Oktavia, jichžto tla a tlo své díve již zemelé první manželky

Kateiny v kapli pochovati dal. 1

)
Pak vnoval na udržení kaple r

') V nadaní listin z 28. záí r. 1634 teme: „Diruto veteri et ruinoso

in praedicto templo sacello novum elegantia et splendore augustiori proprii&

sumptibus aedificare coepi. Sed ecce, dum opeí ultima imponitur manus, uni-

cum vitae et conjugii solatium vivere desiit. Hune cum lectissima conjuge mea
Catharina de Schrichian, cum nihil in hac vita habeam charius vita, primo-

genitum nostrum Franciscum, Gratiosissimae matri viventium Mariae, peripsam

impetratum, ab ipsa avocatum, hic locatum consecro, dono, dico primogenitum

unigenito, ministrm domino, filium matri, angelm Virgini."

(Když stará kaple eeného chrámu zboenou zíceninou byla, poal jsem

ji stavtí vlastním nákladem s vtším leskem. A ejhle ! Když dílo již ukoneno
býti mlo, jediné potšení života a manželství mého pestalo žiti. Tohoto

s vyvolenou svou chotí Kateinou z ían, když už v tomto život nad život

nic nemám dražšího, toho našeho prvorozeného Františka nejmilostivjší matce

žijících Marii, od ní obdrženého, od ní odvolaného, zde ležícího obtuji, daruji

a vnuji prvorozeného Jednorozenému, sluhu Pánovi, syna Matce, andla Pann.)
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vného v ní svtla a tení mší svátých za zemelé tam pochované

roní obnos 150 zl., kterýžto dal vtliti na dchod z panství

Strážnického.

Švédskou invasí zpustošenou kapli dal r. 1649 znova opraviti.

R. 1635 dne 12. záí uzavel smlouvu s paní Kateinou

Bosákovou, držitelkou statku Veselského, o stav, od kterého šla

voda na Strážnický mlýn. Od starodávna mli páni strážnití

právo pi správ stavu bráti z obou beh hlínu; ona k tomu

ješt dovolila, že pi správ stavu mohli dlníci štpnicemi

a zahradami Veselskými ke stavu voln procházeti.

Téhož roku koupil od bratí Prošpera z Paravicini a Paravicína

z Paravicini ves a statek Kelany s píslušenstvím za 3000 zl.

Téhož roku byl František Magni s bratry Rudolfem a Filipem

povýšen do stavu hrabat íšských, Františkovi udlen titul hrabte

ze Strážnice. R. 1636 zasedal na soud olomuckém, konaném

dne 23. ledna. R. 1637 byl hrab František vyslán jakožto hlavni

jednatel a eník do Benátek. Od r. 1638 byl podkomoím;
v útech msta Brna uvedeno, že toho roku pi obnovení rady

jemu vyplaceno 200 dukát. Na jeho popud peložen byl r. 1641

královský tribunál z Olomouce do Brna.

Pisatel olomucké kroniky (Olmtzer Sammelkronik) tžce

si do nj naíká slovy: „Toto zavinila rebelie díve v Cechách

povstalá, nyní však piinní zemského hejtmana hrabte Magniho.

který má v Brn nkolik dom a jehožto statky blíže Brna leží.

Tedy privátní zájmy pinesly nám veškero neštští, které nyní

my ubozí mšané snášeti musíme. R. 1641 prodal ves Žado-

vice, kterou koupil od Paraviciniho Alex. Haugvicovi z Biskupic.

Nemaje potomkv sepsal hrab František již r. 1643 svou

závt. Hlavními body jejími bylo

:

Poruil duši svou Kristu Pánu a naídil, aby tlo jeho

noní dobou dovezeno bylo do krypty kaple Panny Marie u sv. To-

máše v Brn a tam pochováno.

Dostal-li by mužského potomka neb potomky, ti aby byli

jeho ddicové. Kdyby se to nestalo, ustanovuje ddicem nej-

staršího syna svého bratra Filipa hr. z Magni, ale s tou pod-

mínkou, aby pro sebe a pro své syny, po pípad pro syny svých

bratí založil na Strážnickém panství s povolením císaským

majorát. Kdyby ten syn majorát zíditi se zpoval, má statek
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dditi mladší jeho bratr atd. vždy se stejnou povinností. Jestli

by se mu narodila dcera, má jí od ddic vyplaceno bytí

100.000 zl., kdyby více dcer, má se ta suma mezi n stejným

dílem rozdliti. Své manželce Frant. Prisce Bergerové v pípadu

své smrti odkázal 50.000 zl. a volné užívání statku Strážnického

až do plnoletí (20. roku) ddicova. Pak má jí ddic každým

rokem platiti 2000 zl. Žen bratra Filipa, Olympii hr. z Milesimo

doživotn uril každoron 1000 rýnských.

V pípad, že by rod Magnisv vymel, naídil, aby v zámku
Strážnickém zízena byla rytíská akademie, ve které by ron
150 syn stavu panského, rytíského a mstského se vzdlávalo

ve vdách a vojenském umní. Mladíci-šlechticové mají pocházeti

ze zemí rakouských, mladíci mstští hlavn ze 7 královských mst
moravských

;
stáí jejich mezi 12.—24. rokem. Na jich výživu

uril výnos panství Strážnického a to tím zpsobem, aby vždy

byly urité zásoby obilí (žita 200 mt), vína, dobytka a drbeže.

Mimo to má býti v reservním fondu akademie suma 20.000 zl.

Uebný plán, celodenní rozdlení asu, zpsob stravování,

dozor nad chovanci, to vše do nejmenších zevrubností uril

hrab sám ve zvláštním spise.

Od r. 1644 byl polním podmaršálkem, od r. 1649 nejvyšším

sudím zemským.

R. 1645 navštívil krutý mor msto Strážnici, ve kterém

zemelo na 1500 lidí.

Aby se vyhnul drancování panství Strážnického švédskými

rotami, již r. 1645 vymohl si od polského krále Vladislava IV.,

spojence švédského, titul polského komoího, ano již toho roku

s polským králem jednal o prodej statku Strážnického — snad

jen zdánlivý — a podepsal se téhož roku na list: „Der kónigl.

Majestát zu Polen verordneter Administrátor der Herrschaft

Straznitz“. Dne 22. ervna téhož roku bylo nkolik strážnických

mšan v té záležitosti vyslýcháno.

U císaského dvoru padl následkem toho v nemilost; i byl

dne 22. íjna 1645 z Lince písemn vyzván, aby se oistil, že

tajn vyjednával také se Švédy a 5. listopadu zbaven byl

všech svých úad. Svou obranu provedl k úplné spokojenosti

císaského dvoru, nebo zstal pak ve všech svých hod-

nostech. Avšak podezení obnoveno r. 1647. Dvorní kancelá

dotazovala se dne 4. dubna u slezské komory a o den pozdji
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u eské dvorní kanceláe, co je na tom pravdy, také za byl

statek prodán a kolik dluhu na nm jest. Také mu kladli za vinu,

že nkolik beek vína ze Strážnice dal dovézti pes hranice králi

polskému, aniž by zaplatil obvyklý- celní poplatek. Ale ze všeho

obvinní se uhájil.

Pes to, že panství jeho Švédy tolik netrplo jako panství

sousední, byl stav po odchodu Švédv z Moravy i na tomto

panství velmi smutný.

Když po míru vestfálském žádáno na panství Strážnickém,

aby mlo pro poteby vojenské pohotov 7 zbrojných koní, ozval

se proti tomu úedník panství Strážnického Hluk (Hlug) z Ehren-

waldu a za nepítomnosti hrabte nabízel pouze 4 zbrojné kon,

vypoítaje, jaká bemena velkostatek nesl za léta 1647 a 1648,

totiž r. 1647: císaských obilních desátk 2666 mic, za víno

pes 2300 zl., za pivo a maso 800 zl., za rzné dodávky vojsku

do Uh. Brodu, Uh. Hradišt a Kromíže 900 zl.

R. 1648 za trojmsíné zimní stravování vojska na velko-

statku vydáno na penzích 3504 zl. 54 kr., 194V4 mtu pšenice,

644 mt ovsa a 19
*/4

mtu chmele, mimo to 420 ct. sena

a 3080 snop slámy.

Na všeobecnou obranu vlasti vydáno 560 zl., 560 mic
mouky, 497 mic ovsa, 224 mic sladu a 49 mic chmele. Na
úpravu šanc 630 zl.

Ohledn osad panství podává tyto truchlivé zprávy : V mst
Strážnici jest na novo pes 100 dom pustých, v mstekách
Velké a Lipov jest pes polovice dom pustých, také v Tvarožné

Lhot a Lideovicích, v Rohatci jest ves i dvr pustý; nejhe
to vypadá v Bobalov, Petrov a Sudomicích, kudy neustále

vojska procházela. Toliko Knždub, Radéjov, Javorník, Súchov

a Nová Lhota jsou ponkud ješt osazeny, ale ležíce v hornatém

kraji jsou neúrodný. R. 1649 ml nepátelskou ptku s hr. Rot-

talem, který r. 1646 sousední statek Veselí koupil; nepátelství

bylo rozkazem císaským zastaveno.

R. 1651 stžoval si hrab na asté výpady Uhr na Moravské

území a na jeho panství, žádaje za pesné urení hranic, což se

však teprve v novjší dob provedlo.

Ku sklonku svého života zakusil Frant. hrab Magni velmi

nemilou a mrzutou záležitost s hrabtem Pavlem Serényim.
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Dne 1. ervna r. 1652 vypukl ve Strážnici ohe, který brzy

celé msto, ježto na rychlo z nízkých domk doškem krytých

zbudováno bylo, uchvátil, stechu kostelní, školu a špitál v popel

obrátil
;
také 3 zvony žárem se rozlily. Brzo byli polapeni 2 pode-

zelí tuláci: Martin Lobkovský z Kemence a František Rogalský

z Kamence Podolského, kteí ze založení ohn byli usvdeni.

Pi výslechu svádl zloin jeden na druhého. Na muení vyznal

Lobkovský, že Pavel hrab Serényi na Nových Zámcích v Uhrách

mu 80 dukátv slíbil, jestliže pjde na Moravu pálit msta; ku

konci svého doznání tvrdil, že pravdu mluví a na to velebnou

svátost pijmouti chce. Druhého dne své vyznání sice odvolal,

ale pak zase hrozné obvinní na hrabte Serényiho opakoval.

Hrab Magnis, chtje svým nebohým poddaným zjednati

pomoc u císae a zem, poslal císai do Vídn zprávu o hrozném

požáru (ze 462 dom shoelo 347) a zárove piložil protokol se

žhái zavedený. Jak se dalo oekávati, zpsobil si tím velkou

mrzutost s hrabtem Pavlem Serényim, akoliv sám písemn jej

ujišoval, že tm lotrm nikdy nevil. Zkrátka: z velikého toho

neštstí vznikl hrabti Magnisovi nemilý proces s hrabcím rodem

Serényich. Oba hrabata byli citováni ped císae do Prahy, kde

brzy po svém píchodu František hrab Magni z útrap dlouhé

cesty a velikého rozilení tžce onemocnl a nedokav se konce

svého procesu, dne 7. prosince 1652 zemel. Tlo jeho dovezeno

bylo do Brna a zde v hrobce u sv. Tomáše slavnostn pochováno.

R. 1671 byl úedn proveden inventá pozstalých vcí po

Františkovi hrabti z Magni, který podepsali komisai Šekel Seczi

ze Seczky (Seky), Zdenk z Zástizl a Hanuš Petvaldský. Ze

zajímavého obsahu vyjímáme : Z rodinných listin a dopis uvedeny

jsou: dlužné úpisy Rudolfa, Karla Maxe a hrabte Ferdinanda

z Magni, smlouva mezi hrabaty Rudolfem a Filipem z jedné

a Frant. hrabtem z Magni z druhé strany ve píin ddictví

po obou rodiích, vyrovnání út mezi hrabtem Františkem

a hrabtem Filipem z Magni z r. 1643, svazek list od P. Valeriana,

dopisy Aloise, Konstantina a Jakuba z Magni, spisy týkající se

zmn fundace koleje piaristské. Mezi obrazy jsou vytknuty : 4 obrazy

bitvy na Bílé hoe, 8 obraz rodinných v životní velikosti (mezi

nimi P. Valerian de Magno). Také uveden urbá panství Stráž-

nického.
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Popsány byly zevrubn pedmty ve mlýn, který rozdlen

byl na: Pední mlýn, Zadní mlýn, Pustý mlýn neb Povodník,

Kašník a Valchu, Hrab ml v mst 2 domy. Ve sklepích bylo

pes 70 sud vína, ve dvoe 164 kus hovzího dobytka, 215 kus
vep a 124 kus drbeže, v ovírn 642 ovcí; ve dvoe Roha-

teckém 123 ovcí, 184 vep a 298 kus drbeže. Ve dvoe Stráž-

nickém byla zásoba obilní 507 mic pšenice, 2671 mic žita

zimního, 399 mic žita letního a 2787 mic ovsa. 1

)

V hrobce u sv. Tomáše v Brn odpoívaly tlesné poz-
statky hrabte, jeho obou manželek, synáka a jiných len
hrabcí rodiny Magnis asi do r. 1774. Tenkráte za pestavby

chrámu peneseny byly do jiného sklípka, kde na n pi zrušení

kláštera r. 1784 zapomenuto a pozstatky zlodjskými padouchy

vyloupeny a zneuctny byly. R. 1859 bylo náhodou ono sklepení

objeveno; dne 20. záí t. r. navštívil je Vine. Brandl, jenž mimo
mnohé rozházené kosti nalezl pouze 3 rakve, 2 vtší cínové

a jednu menší mdnou. Ve vtší cínové rakvi, zdobené dole

8 hlavami lvími a nahoe 8 hlavikami andlskými, odpoívaly

zbytky hrabte Františka, jak znail nápis: „Dom. Franciscus

de Magnis, sacri Romani Imperii Comes et Dominus in Strassnitz,

Liber Báro in Regno Bohemiae et Marchionatus Moraviae Eques,

sacrae Gaesareae Majestatis Consiliarius Aulae, bellicus Gampi

Marschalk, Generalis locum tenens, Colonellus Gaesari Ferdi-

nando II. a Gubiculis et ab eodem destinatus orátor ad Illustre

dominorum Venetum, necnon ad summum Pontificem aliosque

principes catholicos legatus, ab Vladislav IIII., rege Poloniae,

ejusdem camerarius capitaneaes in ducatibus Oppoliensi et Ratibo-

rensi: ac quondam Supremus Marchionatus Moraviae judex. Hic

jacet
;
obiit Pragae anno MDGLI1. die VII. Decembris

;
vixit annos

XXXXXIV. dies XXXII. (Pan František z Magni, sv. ímské íše

hrab a pán na Strážnici, svob. pán v království Geském a rytí

v markrabství Moravském, J. G. M. dvorní rada, polní maršálek,

generální místodržitel, plukovník a komoí cis. Ferdinanda II.,

od nho vyslaný eník k dožeti benátskému, jakož i vyslanec

k nejvyššímu knzi a k jiným katolickým knížatm, Vladislava IV.,

krále polského, vrchní komorník ve vévodství Opolském a Rati-

boském: a bývalý nejvyšší soudce v markrabství Moravském.

x
) Tribunal-Civilakten . 716.
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Zde leží. Zemel v Praze r. 1652 dne 7. prosince; žil let 54,

dní 32.)“ V menší cínové rakvi ležely zbytky jeho drahé manželky

Františky Prisky, roz. Bergerovny z Bergu, f 30. kvtna 1655.

V rakvice mdné ležel synáek z prvního manželství, zemelý

r. 1631. 1

)

Když se o tom objevení dovdl majitel Strážnice Antonín

hrab z Magnis, dal všechny ty zbytky slavnostn penésti do

velké krypty levé lodi kostelní, což se stalo dne 14. listopadu

r. 1860.

František I. hrab z Magnis nezanechal potomk. Drahá

jeho manželka byla bohatá Johana Františka Priska Bergerova

z Bergu. (Obr. 58.) Její matka Eliška koupila r. 1628 statek

msteko Líše u Brna, který po ní ddila jediná dcera Fran-

tiška Priska. Avšak již r. 1649 prodala statek ten i se Sokol-

nicemi svob. pánu Sakoví z Bohuovic za 64.000 zl.

Po smrti svého manžela pesthovala se hrabnka Jana

Priska Magnisová do Brna, kde po 3 letech zemela. Pochována

byla podle svého manžela hrabte Františka. Na její rakvi bylo

po latinsku napsáno: „Osvícená paní Johana Františka Priska

z Magnis, hrabnka na Strážnici, roz. Pergerka z Pergku, ovdovlá

manželka zesnulého slovutného a vysokorodého pana Františka

hrabte z Magnis ze Strážnice atd., nejosvícenjší královny polské

a švédské Marie Ludovíky nejvyšší dvormistrová. Žila 43 rok,

4 ms. a 16 dní. Zemela v Pánu dne 30. kvtna 1655 v Brn.“

S rodinou svého zemelého manžela nebyla v dobré shod.

Po jeho smrti dala vše, co jí patilo, do velkých beden uložiti

a oklikou pes Rakousy do Brna zavézti. Ze svých etných

a drahocenných šperk nedarovala, ani neodkázala lenm rodiny

Magnis to nejmenší, nýbrž svou závti 2
)

ustanovila, aby po-

zstalé skvosty darovány byly kostelm a klášterm3
)

a veškerý

1
) Krom toho nalezl Brandl tabulku z rakve s nápisem: Maria Char-

lotta verwitibte Gráfin von Magnis, Geborne Gráfin von Lichtenstein. Gebohren

den 2ten Augusti 1701, gestorben den 5. October 1754. Také nalezena ple-

chová krabika se srdcem hrabte Ludvíka Kazimíra Braidy f 1685. Roz-

házené kosti patily ostatním zde pochovaným lenm hrabcí rodiny Magnisové.
2
) Záv byla sepsána dne 29. ledna 1654.

3
)
Zejména pamatovala na zázraný obraz Panny Marie u sv. Tomáše

v Brn. Sem darovala mezi jinými ozdobami: tžký zlatý etz (160 dukátv),

zlatý pás a démant ze svého prstenu
;
mimo to 1000 zl. na mše Dominikánm

v Brn, ku zvelebení ržencové pobožnosti odkázala 500 zl.
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zahrady u Brna, statek Medlánky u Brna a hotový kapitál

60.000 zl. aby byl vnován na založení ústavu šlechtien „Maria-

Schul“ v Brn. Vykonavatelem své poslední vle ustanovila hrabte
Maxmiliána z Ditrichštejna.

Naídila, aby v ústav chovány byly 4 dvy z rodu pan-

ského, 4 z rodu rytíského a 4 z rodu mstského (z královských

mst), všechny požívající domovské právo na Morav. Patronkou

ústavu ustanovila žijící císaovnu, hlavním patronem a ochra-

nitelem Ferdinanda knížete z Ditrichštejna a jeho potomky v ma-
joráte. Založení to v život uvedeno bylo teprve r. 1697, avšak

ne v dom, který zakladatelka odkázala, nýbrž v dom protjším,

který zámnou daroval kníže z Ditrichštejna; tento dm patil

r. 1634 Adamovi z Valdštejna; pozdji pikoupen ješt sousední

dm hr. Althana za 20.000 zl. (obr. 59.)

Poslední vlí ze dne 22. ervna r. 1643 ustanovil František

hr. Magnis v pípad, kdyby bezdtek zemel, ddicem panství

Strážnického nejstaršího syna svého bratra Filipa, který žil v Praze.

Byl to František Štpán Alexandr hrab Magnis, kterého císa

Ferdinand lil. dekretem z r. 1649 jmenoval cis. radou s roní

pensí 300 zl. Ženat byl s Annou Kateinou ze Zdaru.

Za nepítomnosti vdovy hrabnky Prisky ádili panští úedníci

nemilosrdn na zpustlém velkostatku, hledíce dob mezivládí vy-

užitkovati pro sebe a se obohatiti. I provádli svou vydranost
na statku a nebohém lidu tak nestydat, že zámecký hejtman za

své bezprávné vedení odpykal nkolikaletým žaláem. 1

]

Hrab František Štpán snaže se, by zpustlý statek

opt byl zalidnn a upraven, ulevoval svým poddaným, kde

mohl; mstu a zejména cechm, aby emesla povznesl, udloval

privileje. Ale doby byly neblahé. Spory ml neustálé se sousedními

obyvateli Uher, kteí na hranicích jeho lesy káceli, ano i na

jeho území kopanice zakládali. B. 1658 stžoval si hrab, že

od jeho lidí vybírá se o jarmarcích ve Veselí mýto, odvolávaje

se na staré smlouvy z r. 1526 (prodej Veselí bratry z Vojslavic

Hynkovi Bilíkovi z Kornic) a z r. 1549 (phon Jana z Žerotína

na Hynka Bilíka z Kornic), dle kterých lidé panství Strážnického

ú Vrchní dozorce nad panstvím, svob. pán Horeky z Horky, o nic

se nestaral.
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od tamjšího mýta byli osvobozeni. Nejvíce však uškodil panství

Strážnickému, které za jeho mírné vlády se zotavovalo, vpád

Uhr a Tatar do Strážnice r. 1663.

Ješt ped tímto vpádem provedl hrab, že cis. usnesením

z r. 1661 panství Strážnické prohlášeno za majorát rodiny Magnis
dle prvorozenství a tím statkem svenským 1

)
se stalo.

Pozdji stal se hrab František Štpán radou ímského

císae Leopolda I. a písedícím zemského soudu moravského.

Ve svém kraji byl lenem komise k upravení a pesnému urení

zemských hranic a komise ohledací lán (Lahnvisitation), jež

mla za úkol spravedliv upraviti dan polní. Pi takové komisi

konané v Uh. Hradišti zemel náhle dne 5. kvtna r. 1671.

Pochován byl v hrobce farního kostela ve Strážnici. Nad rakví

byl nápis: „T)er §od)= unb 2Boí)lgeborne §>err |>err gant* ©tepfjan

$Ue£. t)on Sftagnté ©raf gu ©tra^ni^, ber ^omi{cíp®at)f. 9ttatyeftat

Sfatí) unb Sanbe§=fHetf)t§betfi^er tm slJiarfgraftí)umb 9ftaí)ren, ift ben

5. 3J?abt 1671 in ©ott entjá)íaffen, in ber iXJiittagftunb gab ©r ber

2Belt eine ©utte 9^a)t unb ermartet í)ier bie SJorgenftunb ber 5íuf=

erftejung. $ette mít mír, mein Sefer, bajš 3efu3 unfer ©rlbfer 3f)tti

unb un§ heríetfje ben froí)íicf)ften SJcorgen unb in ber feeí. 2Jittag§

©tunb btr etmge $iuf)e 9tmen." (Vysoko- a blahorodý pán pan

Frant. Štpán Alex. z Magnis, hrab na Strážnici, ím. cis*

Velienstva rada a soudní písedící v markrabství Moravském
dne 5. kvtna v Pánu zesnul, v polední hodin dal svtu dobrou

noc, oekávaje zde ranní hodinu z mrtvých vstání. Modli se

se mnou, milý tenái, aby Ježíš, náš vykupitel, jemu a nám
popáti ráil nejradostnjší jitro a v blahé polední hodin vný
odpoinek Amen.)

Po smrti manželov ujala se vdova-hrabnka Anna Kateina
Zárská, jakožto matka jednoletého synáka Josefa Antonína,

panství Strážnického. I poala zkracovati a utlaovati ubohé
poddané

;
nejen že museli ze zpustlých svých statk veškeré dan

nezkrácen odvádti, ano uvalovala na n ty penžn povin-

nosti, které díve platilo panství samo. Poddaní nemohouce
kruté utiskování snášeti, utíkali ze statk. Protož Strážniané,

l

) Již r. 1638 vyžádal si hrab František z Magnis svolení císaovo
ku zízení fideikomisu s právem prvorozenství na svém statku Strážnickém;

ponvadž neml syn, z toho sešlo.
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doufajíce v podporu hrabat Ferdinanda a Rudolfa, bratí zeme-
lého pána Strážnického, osmlili se vznésti první písemnou stížnost

k hrabnce samé. A když to nic nepomohlo, a hrabnka m-

Obr. 59. Ústav šlechtien „Maria Schul" v Brn.

stanm i volný nálev vína odala, tu se hrabata Ferdinand

a Rudolf msta Strážnice veejn ujali a podali stížnost na hra-

bnku až k císai. Císa naídil tribunálu v Brn, aby do Strážnice
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vyslána byla komise, která by stížnost vyšetila a zloády od-

stranila. Hrabnka proti tomu obžalovala bratry Magnisy, že proti

ní popuzují poddané a je svádjí k neposlušnosti. Poddaní prý

jsou divokou zví, kterou teba krotiti, aby více nezbujnla.

Ona prý vše iní z kesanské lásky, starajíc se o blaho svých

poddaných.

Komise, a dobe poznala, na které stran je kivda, ne-

chtjíc však lidu dáti za právo, posílala samé relace do Vídn,
až konen hrabata Magnisové u císaského dvoru písemn pro-

hlásili, že by hrabnka-vdova svým jednáním pivedla jejich

rodinný statek na mizinu. Císa naídil, aby hrab Rudolf stal se

spoluporuníkem nezletilého hrabte Josefa Antonína. Rudolf

usadil se ve Strážnici. Tu paní hrabnka obrátila a zcela jinak

ku svým poddaným se chovala; tito si oddechli. Ale ne na dlouho.

R. 1683 vzbouili se opt Uhi. Hrab Rudolf opustil Strážnici,

aby jako císaský dstojník nastoupil k vojsku. Zbavena jsouc

dozoru prohlásila, aby vláda její nad Strážnickým statkem déle

trvala, že její syn, mladý hrab Josef Antonín, je slabomyslným

a poala proti poddaným, kteí vpádem Tókólovým na žebráckou

hl pivedeni byli, opt zuiti. Ano ve své drzosti obyvatele

msta, kteí život svj nadsadili, aby zámek uchránili, vinila

z velezrády, že proti ní s nepáteli drželi. Nemohouce mšané
týrání déle snášeti, poslali hrabnce na nový rok 1686 velmi

ponížený, úpnlivý list, kterým ji na kolenou pro Boha prosili,

aby se nad nebohými slitovala. Když ani to nepomohlo, lid se

rozzuil
;
na paní hrabnku na potkání neslušn pokikoval, takže

ze zámku ani hnouti se nesmla. Ano i v noní dob ped zámkem
takový hluk a lomoz lidé psobili, že se bezpenou ve Strážnici

necítila a potajmu do Prahy odjela; zemela dne 4. kvtna 1701

ve Vídni. 1

)

Ku konci hrabnina panování navštívil ješt jiný nemilý

host msto Strážnici: ze dvou stran, od Uh. Hradišt a od Skalice

zavleen tam byl r. 1680 mor, který obyvatelstvo tak zdecimoval,

že už nebylo ani knze, ani hrobae, jenž by mrtvoly pochoval.

I byli lidé pinuceni své zemelé pochovávat v zahradách u dom

Ú Po své matce ddil hrab Jos. Antonín panství Litovice v Cechách

(okres Unhošt, kraj Pražský).

19
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(na humn) do jam na rychlo vykopaných. Ješt dnes pi kopání

v zahradách picházejí lidé na lidské kostry z té neblahé doby. 1

)

Špatným hospodástvím zlopovstné hrabnky Kateiny

Ždárské octlo se panství Strážnické ve stavu zuboženém na kraji

záhuby. Po odchodu hrabnin sproštni byli hrabata Ferdinand

a Rudolf poruenství nad nedosplým majitelem hrab. Josefem

Antonínem a, ponvadž byla rozšíena obava, že tento jest slabo-

myslným, byl mu pidlen kurátorem hrab Karel Ant. Braida, 2
)

pán na Raicích, který v tom úad zstal až do smrti hrabte

Jos. Antonína.

Prodej panství Strážnického r. 1702.

Y rad Magnis usneseno, aby zpustlý statek Strážnický

byl prodán.

Protož císa a král Leopold I. na jejich žádost povolil, aby

fideikomisní panství Strážnické promnno bylo v panství alodní

a veejnou dražbou bylo prodáno. Nejvíce podával Dominik Ondej
hrab z Kounic, proež císaským reskriptem z r. 1702 schválen

byl kup za cenu 438.000 zl. a 1000 zl. klíného.

Dominik Ondej hrab z Kounic z kupu všelijak se vytáel,

chtje jej zvrátiti, ale mezi tím zemel. R. 1709 císaem Josefem 1.

uznáno, že hrab Ondej práva neml z kupu se vytáeti a že

ten kup jeho ddicové, zejména hrab Max Oldich provésti mají.

(Dáno dne 11. dubna 1709.) Avšak teprve r. 1713 sepsána násle-

dující smlouva:

Strážnické panství pijal trhem Dominik Ondej hrab z Kounic

á po jeho smrti ddicové, zejména vysokorodý hrab Max Oldich

z Kounic se všemi poddanými obyvateli i s nepítomnými, tak

jak to panství r. 1629 dne 18. ledna koupil František hrab Magni

jak to posledn držel Jos. Ant. hrab z Magni, za 438.000 zl.

a 1000 zl. klíného k rukoum kurátor hrabcího Magnisového rodu.

b Kroniká strážnický koní svon zprávu o moru slovy: „Byl to velký

trest Boží na Strážnici; aby obyvatelé rozhnvaného Boha usmíili, postavili

u nového hbitova kapli ke cti sv. Sebastiána a Rocha, kamž každoron
ve svátek sv. patron procesí jde, od kteréž doby do dneška ve Strážnici mor
již nikdy nebyl.

“

2
) Ant. hrab Braida byl svakem Ferdinanda hrab. z Magni, jenž ml

jeho sestru Andlinu Marii v manželství
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Mezitím od kurátor placeno bylo na dluzích : P. P. Piaristm

ve Strážnici 14.533 zl. 23 kr. a vitelm v Perov 550 zl.

Ze sumy stržené mly se pedevším zaplatiti útraty likvi-

daní, povinnosti knžstvu a rzné fundace, totiž: farái ve Strážnici,

kantorm a špitálu, co jim na piv a na penzích dlužno, celkem

7189 zl. 7 kr., klášteru sv. Tomáše v Brn 2551 zl., dále úední

kontribuce (dlužna od r. 1679) 440 zl. 40 kr. a poplatek do

zemské kasy 5181 zl.

Vtší intabulované dluhy byly:

Za víno, jehož se mlo rodu Žerotínskému do Valašského

Meziíí ron 6 sud dodávati, 5002 zl., knížatm z Lichtenštejna

59.497 zl. 6 kr., minoritm v Jihlav 226 zl. 17 kr., klášteru sv.

Anny v Brn 9234 zl. 9 kr., bývalému majiteli panství mateské

ddictví 47.808 zl., knížeti Dietrichštejnovi 58.282 zl. 17 kr., Maxovi

Filipovi hrabti z Magni 6722 zl. 29 kr. a Jos. Ant. hrabti Magni

jako náhradu, že zaplatil dluh, 2232 zl. 22 kr.

Pan kupec ml pevzíti tato fundaní bemena:
1. V Mikulov na vydržování vného svtla v Loretánské

kapli o sv. Jií 50 zl. a na 2 mše svaté 2 zl.

2. Fundaci piarist ve Strážnici dle 2. instrumentu ze dne

16. íjna 1650, které intabulováno bylo 15. ledna 1695 na 12

duchovních osob, krom zaopatení díví potebného, také poteb-

ného piva jen proti dodání obilí, kolik na sud piva se vyžaduje.

Fundace záleží z 1200 zl. ron.
3. Sv. Tomáši do Brna o sv. VáclaV 250 zl.

4. Strážnickému farái denn 2 mázy (ron 730 máz) vína,

což iní po 3 kr. 36 zl. 30 kr. a týdn sud piva (vdro po 1 zl.

25 kr.) iní ron 295 zl., také 25 bílých groš týdn na maso
(ron 30 zl. 20 kr.) a na vné svtlo do farního kostela 10 zl.

Konen ml ješt zaplatiti jiné dluhy, jichž bylo 57.921 zl. 10 kr.

Smlouva opravená hrabtem Ant. Braidou, kurátorem hrabte

Jos. Ant. Magni, dne 10. kvtna 1716 byla pedložena císai ku

schválení, který ji potvrdil dne 3. srpna 1716.

Smlouvou bylo ješt ustanoveno:

1. Že úroky z nezaplacených penz mají se odvádti kurá-

torovi v Brn aneb tomu, kdo místo nho bude ustanoven.

2. Na jistotu byl zavázán velkostatek Strážnický jako gene-

rální hypotheka.

19 *
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3. Termín odevzdací uren dnem 20. ervna 1709.

4. Poddaní strážnití pi pevzetí statku mají jednak upo-

zornni býti na své povinnosti, jednak mají zachováni býti pi
tch privilejích, které jim udlil Fr. hrab Magni.

5. Jos. Ant. hrab Magni odveze vše mobilie, které nejsou

upevnny, avšak nástroje a zbran ku hájeni zámku zpsobilé

mají zde zstati.

6. Všechny vci máji se uložiti na sýpce a má se úedníkovi,

který je bude míti na starosti, vykázati x
/4
letní byt; p. kupec na

odvezení toho náadí do Brna neb do Vídn dá zdarma 15 fr.

7. Vymínil si Ant. hrab Magni od p. kupce 7 poddaných. 1

)

Poslední odstavec smlouvy jednal o klíném v obnosu

1000 korun, dále o dluzích, které ml Ant. hrab Magni platiti

ze svého ddictví mateského.

Smlouvu podepsali a peemi potvrdili: Fr. Ant. Salava

z Lípy, Bernard Freyenfels, Karel hrab Braida (za kurátory)

a kupec Max hrab z Kounic-Rittberka.

Jelikož také Max Oldich hr. z Kounic s kupem nebyl spokojen,

zejména že prý hranice statku nejsou pesn ureny, že na panství

váznou rzné povinnosti, které se nedají hotov vyplatiti, a že by

také z mnohých jiných píin dlouholeté spory povstaly: 2
)

s císa-

ským dovolením prodal panství Strážnické zpt kurátoru slabo-

myslného hrabte Jos. Antonína Magnisa smlouvou ze dne 10. kvtna

1716. Suma, za kterou statek pevzat byl, shodovala se s cenou

prodejní, totiž 438.000 *zl. a 1000 zl. klíného; vyjmuty ze statku

byly dvory Hoffmannv a Otrubinv v Knždub a Milotinský

v Sudomicích, které hrab z Kounic ze svého koupil. Velkostatek

ml zstati v rukou prodavatele až do konce r. 1716, také oby-

vatelé mli dotud zstati v jeho poddanosti. Mimo to zavázal se,

že podzimní osetí (400 mr pšenice a 600 mr žita) provede

a rybníky tíletými kapry osadí, totiž u Tvarožné Lhoty 396 kopami,

u Knždubu 372 kopami, u Lipová 300 kopami, u Petrova 250

kopami. Dále ureny všechny zásoby v obilí, zelenin, ve chmelí,

poet dobytka a drbeže, který ku konci roku ml býti pevzat;

h Vdovu J. Koinského, J. Veleckého, Ondeje Lanáíka a jeho bratra

Jana, J. Vaeku, J. ejku a Ignáta Nejezchleba.

2
) Hlavní píinou asi bylo, že statek uherskými a tureckými nájezdy

zpustošený málo vynášel.
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konen sml hrab z Kounic všechen nábytek a veškeré náadí

za nho na zámku a statku poízené odvézti.

Záv Jos. Ant. hrabte z Magni.

O hrabti Josefu Antonínovi všeobecné jest mínní, že byl

slabomyslným, nkteí tvrdí, že byl blbým, protož ml nad sebou

kurátora Karla hrabte Braidu. Uvažujíce však poslední jeho vli,

kterou prý sám sepsal, musíme míti za to, že byl pouze lovkem
neduživým a proto málo energickým. 1

)

Závti jeho zaátek zní u volném pekladu:

„Hled na okamžitou zmnu, jaká brzy stává se s lovkem
smrtelným, napsal jsem já Josef Ant. hrab Magni a pán na

Strážnici pro žádoucí poádek a celistvost svého jmní tuto poslední

vli pi churavosti na mne poslané, bez rady a spolupsobení

kteréhokoliv lovka, nýbrž dle své vlastní vle a libosti."

1. „Porouím duši svou milosrdenství Božímu a pímluv
Panny Marie, andlm do ochrany 5 ran Kristových. Peji si,

aby tlo mé pochováno bylo v Magnisovské krypt u sv. Tomáše

bez okázalosti."

Na spásu jeho duše má se po smrti isti 1200 mší po pl
zlatém pi oltáích privilegovaných, a sice : u sv. Tomáše u milo-

stivého obrazu 200, v Tuanech 100, ve Ktinách 100, v Mikulov

u milostivého obrazu 100, u minorit v Brn u oltáe sv. Antonína

100, u františkán v Brn u oltáe sv. Josefa 100, u piarist ve

Strážnici 200 a ve Vyškov u kapucín 100; zbylých 200 mší

má libovoln naíditi exekutor kšaftu, aby i na dále jeho duše

podpory mla, a kdyby jí nepotebovala, aby ta pomoc pipadla

duším v oistci.

Piaristm ve Strážnici odkázal 2000 zh, aby v pondlí

a pátek každého týdne sloužili mši svátou a ve výroní den úmrtí

slavné requiem za nho konali. Chudým mlo po smrti rozdáno

býti 150 zl.

b Že nepatil mezi blbce nebo blázny, dosvduje již okolnost, že hned

po smrti matin (f 1701) se pihlásil u deskového úadu brnnského za jedi-

ného ddice jejího a r. 1702 dne 6. srpna za ddice po zemelém (f 1671)

svém otci Fr. Štpánovi.
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Dále uril legáty svým úedníkm a sluhm ve výši od

50—3000 zl.
1

)

Konen praví: „Ponvadž Bohu se zalíbilo, abych zstal

svoboden, a ponvadž nemám potomk, avšak ku vykonání poz-
stalosti hlavních ddic zapotebí jest, a protože mj strýc hrab
Max Filip Magni po mn bez toho nastoupí na fideikomis Magnisský,

tedy mého alodního statku nepotebuje: protož za své pravé

nepopiratelné ddice stanovím jiné osoby, které toho potebují,

totiž jmenovaného pana hrabte Maxmiliána ctnou paní a slenu

sestru Marii, 2
)
aby se stejn rozdlili o mou pozstalost a ve svých

modlitbách na mne pamatovali." Než nastoupí pozstalost, mají

všechny dluhy a odkazy býti zaplaceny.

Vykonavatelem svého kšaftu uinil Karla Ant. hrabte Braidu,.

který byl jeho soudním kurátorem, ku kterému ml dvru nej-

vtší; za tu práci odkázal mu 12.000 zl.

Dáno na Raicích 20. listopadu 1720.

Brzy potom zemel; testament byl oznámen královskému

tribunálu v Brn již dne 12. prosince 1720.

Po svém pání pochován byl v krypt Mariánské kaple

u sv. Tomáše v Brn.

Ješt ped jeho smrtí dal kurátor hrab Karel Braida poško-

zenou vž a pohoelý chrám sv. Martina ve Strážnici opravitL

Také vypjil hrab A. Braida v kvtnu r. 1721 od ped-
stavené ustavu šlechtien v Brn, paní Susany Kateiny baronky

z Teufenbachu, rozené baronky z Waiterskirchen, 3000 zl. na

zaplacení dluh po hrabti Karlovi Antonínovi.

Dle ustanovení Frant. hrabte z Magni nastoupil po smrti

Jos. Antonína nejstarší syn Ferdinandv Max Filip, který proti

*) Milému zpovdníku, p. Jakubovi Nesvadbovi, farái v Drnovících,

.

300 zl., bývalému regentovi K. Bernardinovi Srnskému 3000 zl., komorníku

O. Lanáíkovi krom šatstva a pein 600 zl., lokaji J. Pekareckému dvojitý

plat a 300 zl., správci v Raicích Jiímu Hausknechtovi, který ho v nemoci

opatroval, 300 zl., kuchai hrabte Braidy 50 zl., klínici v Raicích 100 zl. r

piaristovi P. Leopoldovi a Sto. Aloysio, 100 zl. a slen Johan baronce-

Vlkové 1000 tolar.

2
) V poznámce pipojené stojí: Juliana Elisabetha, vermálte Freiin Sedl-

nitzky, Freyle Maria. (Vlastn státi má „Freiin Sedlnitzký und Freyle Maria„

nebo to byly dv sestry.)
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závti Jos. Antonína podal odpor, akoliv jeho žena a sestry své

ddikami svého alodního statku uinil. Záv hrabte Jos. Antonína

byla neplatnou prohlášena, ponvadž byl pod kuratelou jakožto

blbý marnotratník („Blódsinnig und prodigal*).

Na zaplacení dluh, které vázly na panství, musel si na jae

r. 1723 Max Filip vypjiti od pedstavené „ústavu Šlechtien*

(Damenstift) v Brn, pani Marie, ovdovlé hrabnky z Hohenzollern,

rozené z Vertenberka a z Námšt, 2000 zl. a na podzim nových

5000 zl., které dal na svých statcích intabulovati.

Již díve (r. 1717), než pevzal statek Strážnický, prodal

statek Malý Oechov, který zddil po strýci Rudolfovi hrabti

z Magni; kupcem byl klášter Velehradský.

R. 1723 žádal Max Filip hrab z Magni a ze Strážnice na

Pestavlkách jakožto poruník svých dtí, které zplodil s manželkou

Marií Barborou z Magni, rozenou baronkou Kotulinskou z Kotulína,

od královského tribunálu v Brn kauci, kterou složil pro inta-

bulaci v Brn dne 11. ervna 1723 a tázal se, kdy se mu oznámí,

že nastoupil ddictví. Stejnou dobou provedl, že Strážnické panství

znova mezi statky svenské (fideikomisní) vadno bylo.

Za nho neustávaly vpády ze strany uherské do Strážnických

hor. Protož podal r. 1726 hospodáský hejtman panství Kristeli

stížnost, že od lidí uherského panství Brane iní se lidem panství

Strážnického neustále velké píkoí, že zajímají jim potahy, které

si pak Strážniané draze vykoupiti musí, a je i tlesn týrají.

Za záminku si berou, že lesy, patící ku panství Strážnickému

považují za své, a protož je toho roku z velké ásti vymýtili.

Žádá odpomoci. Piložil k stížnosti seznam obyvatel, kteí r. 1725

dobytky od Uhr zabavené draze vykoupiti museli. Nedlouho ped
smrtí sepsal poslední svou vli, kterou zde strun podáváme.

Záv hrabte Maxmiliána Filipaz Magni a Strážnice,
ddiného pána ve Strážnici, Pestavlkách aRaicích.

„Jsa v tžké nemoci a uvažuje nestálost lidského života, jehož

jistý konec jest smr, jejíž as a hodinu nevíme — akoliv tla

slabého, ale pi zdravém rozumu, dobrovoln, bez cizí rady uinil

poízení svého jmní.*

1. Svou duši porouí Pánu Bohu pro nesmrtelné zásluhy

Ježíše Krista a na pímluvu Panny Marie. Tlo má býti pocho-
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váno v krypt u sv. Tomáše zpsobem, jak se nyní pochovávají

šlechtické osoby, ve dne; pi tomž u sv. Tomáše za jeho duši

tolik mší sloužiti se má, kolik možno.

2. Na eksekvie na panství Strážnickém celý den trvající

odkázal 130 zl., na mše v Raicích a v Moštnici, kam jsou

pifaeny Pestavlky, po 50 zl.

3. Kapucínm v Olomouci, Brn a Vyškov, po 50 zl.

4. Chudým v Brn 50 zl., ve Strážnici 100 zl., v Pesta-

vlkách a Raicích po 25 zl.

5. Svým poddaným odpustil dluhy až po rok 1736, aby se

za modlili.

6. Všem svým lokajm krom obyejného služného dal

vyplatiti ješt jednoroní služné a všem úedníkm a sluhm
odkázal legáty po 50—100 zl.

1
)

7. Za své universální právní ddice všeho svého statku

prohlásil své dva manželské syny Frant. Jana a Maxmiliána Moice
hrabata z Magni na stejné díly.

Svým 3 dcerám slenám Jan Antonii, Josef Otilii a Antonii

Karolín, každé otcovskou výbavu 10.000 zl.
;
až do svého plno-

letí mají býti vydržovány z celé pozstalosti dle svého stavu.

8. Své dcei paní Marii Ann, provdané hrabnce z Lichten-

štejna dal již celou výbavu a nad ni, takže s touto otcovskou

výbavou má býti spokojena.

9. Co se týká jeho nejmilejší choti, paní Mariány Karoliny

hrabnky z Magni, rozené hrabnky z Lichtenštejna, chce, aby

smlouvy svatební ve všem byly ztvrzeny a všechny nedoplatky

z pozstalosti jí byly nahraženy; zárove mže si pobyt voliti

bu ve vlastním dom brnnském neb olomuckém.

10. Dcery své odevzdává choti na vychování a pidluje ji

k rad a pomoci íšského hrabte Leopolda z Ditrichštejna, nej-

vyššího zemského komoího.

11. Peje si, aby se pokraovalo ve stavbé zámku v Pesta-

vlkách, až bude dle plánu ukonena z prostedk pozstalosti za

dozoru tamního správce Karla Fróhlicha.

12. Dožádaným svdkm této závti odkazuje každému 150 zl.

h Hospodáskému hejtmanu V. Ortlovi ve Strážnici, jeho žen Ann
a správci v Raicích po 100 zl.

;
purkrabímu ve Strážnici J. Belíškovi, štolbovi

J. A. Katti-mu a polesnému v Raicích po 50 zl.
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Podepsáno vlastnorun a opateno vlastní peetí.

V Brn, dne 25. dubna 1738.

Svdci: Fr. Salava z Lípy, Jií Bedich Žalkovský ze Žalkovic,

Frant. Ant. Ríkovský z Dobršic.

Max Filip zemel 26. dubna 1738 a jeho starší syn z druhého

manželství Frant. Jan pevzal za poruenství své matky Karoliny,

rozené hrabnky z Lichtenštejna 1

)
statek Strážnický, kdežto mlad-

šímu Maxovi Moicovi dostaly se Pestavlky. Za nezletilosti hrabte

poaly nové útisky msta hrabcím úadem. Hned r. 1738 stžoval

si Strážnický soud v Brn, že hrabécí hejtman jej v bývalých

právech zkracuje, totiž že sml díve v lehích pípadech sám

souditi a rozhodovati, ale nyní hejtman na soud žádá, aby

všechny pípady jemu ku schválení pedloženy byly. Apelaní

soud Brnnský naídil, aby hejtman strážnický u krajbkého soudu

v Hradišti vyslechnut byl a správa o tom byla podána. Piknut byl

hrabti Frant. Janovi svenský statek Strážnický 11. ledna 1751.

Frant. Jan oženil se s Marií hrabnkou z Gótzen-u, zemel však

v mladém vku 30 lét r. 1756, zanechav statky velmi zadlužené

nedosplým synm Frant. Karlovi a Ant. Alexandrovi. Matka jejich

brzy se provdala po druhé za hrabte Nyaryho. Pro dluhy byl

velkostatek Strážnice s Velkou r. 1760 opt prodán, a to hrabti

Josefovi Gzoborovi, majiteli Hodonína, povstnému mrhai, za

780.710 zl., který však brzy upadl do konkursu. R. 1763 vydražil

za 450.000 zl. náš velkostatek Josef Václav kníže z Lichtenštejna,

ale pepustil jej roku 1765 prodejem poruenství Magnisv za

430,000 zl.

l
) Tato hrabnka, druhá to manželka Maxmiliána Filipa, sestra pozdj-

šího biskupa olomuckého hrabte Jakuba Arnošta, slynula prý neobyejnou

krásou. Když r. 1744 o masopust baron Petráš poádal svatební selskou slavnost

v Olomouci, obsluhovala ona s baronkou Zenovou jako sklepnice hosti. Petráš

vnoval jí tyto nmecké verše:

„Ohne Bachus pflegt sonst die Venus zu erkalten,

Doch dieses Sprichwort war nur gut bei den Alten.

Ich weiss, dass, wer von Euch bei dieser Tafel sitzt,

Wird eher durch die Lieb’, ais durch den Wein erhitzt.“

Bez Bacha Venuše prý chladnou bývá,

Dnes však písloví to platnosti pozbývá.

Neb na Našich kdo hostinách úast mívá,

Snadnji láskou nežli vínem se zahívá.

Zemela r. 1753 a pochována v hrobce u sv. Tomáše v Brn.
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R. 1765 byl soudn piznaným kurátorem nade jmním
Františka Karla František Koenský z Terešova. František Karel

hrab z Magnis oženil se r. 1770, stár jsa teprve 21 let, s Marií

Františkou hrabnkou Serenyi, zemel již r. 1777 bez závti.

Bratr jeho Antonín Alexander ddil Pestavlky a Gótzenské statky

ve Slezsku; k tomu pikoupil r. 1795 statek Perov se Želatovi-

cemi za 210.000 zl., kdežto na statku Strážnickém po Františku

Karlovi následoval 41etý syn František Antonín; krom syna

zanechal František Karel dceru Marii Johanu Nepomucenu, která

dospvši se provdala za známého lidumila a lékae Leopolda

hrabte Berchtolda.

Za nezletilosti Františka Antonína byla poruníci jeho matka,

která po druhé se provdala za uherského hrabte Telekiho. 1

)
Hrab

František Antonín vládl statkem za dob velmi pohnutých, za

revoluce francouzské a z ní i pro naše kraje vzniklého nebezpeí

a skuten povstalých zhoubných válek, za všeobecného úpadku

penžného. Není tedy divu, že mnoho dlužných položek za jeho

vlády na statek uvaleno bylo. 2
)

Avšak po roce 1820 dobrým

hospodaením v té míe se vzmohl, že ped smrtí velká vtšina

tch dluh se statku byla vymazána.

František Antonín miloval hospodáství a zahradnictví.

Zámeckou zahradu zvelebil tak, že za jeho doby náležela mezi

nejkrásnjší parky na Morav. Ve sklenících pstoval nejen vzácné

cizozemské kvtiny, nýbrž i stromy oranžové a limonové a ananasy,

v paeništích rostlo mnoho artiok a všelikých ranných zelenin.

Ve volných chvílích zabýval se kreslením a malístvím zvlášt

krajin a divadelních karakter. Mnohé z jeho obraz posud

uschovány jsou v zámecké knihovn a nkteré malby jeho zdobí

komnaty zámku Strážnického. R. 1824 dal pes Morávku u zámku

postaviti etzový most (první toho druhu na pevnin evropské),

který v letech 70tých minulého století nahrazen nynjším železným

mostem. Také sestrojil ohnivzdorný dm.
Byl pravým lidumilem, oblíbeným u svých poddaných, kteí

jméno jeho dlouho v blahé pamti chovali. Zemel ve Vídni

Za jejího porunictví nemilosrdn nakládáno s poddanými, tak že

byla pro utlaování lidu od magistrátu mstského podána r. 1789 stížnost

k císai do Vídn.
2
) První dlužná položka datovala se z r. 1795; mezi ostatními vynikají

znané pjky z ústavu šlechtien v Brn.
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26. února r. 1848. Manželkou jeho byla Terezie hrabnka Sta-

dionovna, která potomk nezanechala.

Po smrti Františka Antonína ddil panství Strážnické bra-

tranec jeho Ant. Bedich Vilém, jenž držel statky v Pruském

Slezsku, avšak postoupil hned Strážnice svému nejstaršímu synu

Filipovi (nar. r. 1822), který r. 1849 oženil se s hrabnkou Oktavii

Leutrum-Ertingen.

Ponvadž starý hrad Strážnický z dob Jiího z Krava valn
byl sešlý (obr. 60.), tak že hrab František Antonín ani v nm
nebydlel, nýbrž ve vile podle zámku postavené: umínil si hrab
Filip starý zámek zrestaurovati. Za tím úelem vypjil r. 1850

z Holabrunnské spoitelny 50.000 zl. konv. mny, které dal do

desk na velkostatek vtliti. 1

)
Obnovený zámek Strážnický patí

mezi nejkrásnjší panská sídla na Morav. (Obr. 33.) Bohužel,

že pi konané restauraci mnoho starožitných nábytk a jiných

vcí vzalo za své; zejména množství listin a knih ze staré zámecké

registratury bylo r. 1855 u eky Morávky poblíž zámku spáleno.

Hrab Filip netšil se dlouhému pobytu v obnoveném zámku

;

zemel již dne 23. ervence r. 1857, doživ se ped smrtí svou

také pedasné smrti svého syna, Františka Antonína.

Syn i otec pochováni byli za kaplí sv. Rocha na hbitov
Strážnickém.

Za hrabte Filipa prodán byl r. 1857 Rohatecký mlýn man-

želm Eduardu a Antonii Bose.

Po hrabti Filipovi zstaly ti dcery
;
na statku Strážnickém

následoval jeho bratr Antonín, estný rytí maltézského ádu,

královský pruský komoí. Tento málokdy do Strážnice zavítal,

nkdy bratr jeho Vilém na Strážnickém zámku v as hon se

zdržoval. Na panství vládli úedníci vtšinou ei naší neznalí.

Není divu, že velkostatek pramálo vynášel, proež majitel r. 1869

se odhodlal veškeré polnosti statku Strážnického dáti v nájem

Rudolfu Auspitzovi, majiteli cukrovaru Rohateckého
;

2
)

smlouvu

potvrdil dne 4. ledna 1870 hrab Vilém jakožto nejbližší ná-

padník statku.

9 Suma ta umoena byla ve lhtách; poslední iníc 8250 zl. konv. m.

splacena byla dne 16. dubna 1872.

9 Statek Velecký v to pojat nebyl.
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Po smrti hrabte Antonína následoval na panství jeho synovec

stejného jména, hrabte Viléma syn, jehožto brati František

a Vilém právo postupné na svenský statek Strážnický obdrželi.

Nynjší hrab Antonín František (Vilém, Karel) nar. 1862

jest pruským rytmistrem m. sl., doživotním lenem pruské panské

snmovny, estným rytíem maltézským. V Pruském Slezsku drží

nkolik statk a na Morav mimo Strážnice také Perov se Želá-

tovicemi. Dal knihovnu zámeckou, jakož i archiv vzorn uspoádati

a peuje zvlášt o zvelebení lesnictví. Jest i se svou chotí Biankou

roz. hrab. Deymovou pravým lidumilem; oba známi jsou jakožto

štdí podporovatelé chudiny. (Obr. 61. a 62.) Poblíže zámku

na lukách dal postaviti novou hájovnu (obr. 63.), maje úmysl

zámecký park až po hájovnu rozšíiti. Ale bohužel v poslední

dob vykácena byla z vtší ásti Dúbravka, oblíbené výletní místo

Strážnian, nalezišt rozmanitých rostlin, etných brouk a vzác-

ných motýl, — stedisko zve. (Erb hrabat z Magnis viz obr. 64.)
l

)

Za posledních majitel velkostatku stihla msto naše velká

rána — zrušení starobylého gymnasia —> která však bohudík za

krátkou dobu napravena byla zízením vyššího gymnasia eského.

Již v letech šedesátých minulého století nebyl ád piaristský s to

eholníky svými ani všechna uitelská místa obsazovati, ani je

vydržovati pi siln ztenené dotaci pvodní. Protož vypomáháno
silami svtskými, které z ásti platilo msto. R. 1874 pevzato

piaristské gymnasium do správy státní. Avšak dle tehdejšího

vládního systému muselo býti nmeckým, 2
)
a krom židovských

škol v celém okrese ani jediné nmecké školy nebylo. Tomu
nedostatku nikterak neodpomohla tak zvaná pípravka, do které

žáci obecných škol pijímáni byli, aby se vyuovacímu jazyku

nmeckému nauili. Nmecké gymnasium chadlo nedostatkem

žactva, až konen vláda r. 1883 nucena byla, — ponvadž na

eské je promniti nechtla — je zavití a profesory nmecké
jinam peložiti.

Tžce nesli Strážniané, zejména inteligenti ztrátu starobylého

gymnasia, zvlášt když veškeré usilování msta dostati náhradou

stední školu jinou bylo marné. Šastná pro Strážnici náhoda

tomu chtla, že r. 1892 na osielý stolec arcibiskupství olomuckého

*) Yiz rodokmen str. 302. 2
) Za dvod uvedeno, že dle dlouholeté

zkušenosti toho vyžaduje místní poteba!
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Obr.

63.

Hájovna

na

lukách

u

zámku

Strážnického.
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povýšen byl bývalý žák Strážnického gymnasia, Dr. Theodor
Kohn. Události té využitkoval nedávno zemelý rodák strážnický,

plukovní léka Dr. Karel Vyskoil a pohádán jsa páteli z Brna,

podniknul akci na znovuzízení gymnasia. Za tou píinou obrátil

se o podporu u knížete-arcibiskupa, jenž ochotn pomoc svou

pislíbil a pro tuto otázku tehdejšího ministra vyuování rytíe

Madeyského získal. Záležitost však o celá dv léta se protáhla,

ponvadž po zmn ministerstva mén píznivé pomry pro národ

náš nastaly. Teprve r. 1896 vyzvána byla mstská obec, aby

pevzala povinnost, že do

2 let postavena bude gymna-

sijní budova, jižto svým ná-

kladem udržovati, vytápti,

osvtlovati a dJe poteby
istiti bude. Když obec tyto

povinnosti pevzala, ráilo

Jeho Apoštolské Velienstvo

nejvyšším rozhodnutím ze

dne 7. ervna 1896 zízení

c. k. státního eského vyš-

šího gymnasia ve Strážnici

povoliti.

editelem jmenován

profesor gymnasia Perov-

ského Alois Fischer. Vyuo-
vati poalo se v najatých

místnostech ve školním roce

1897/98 a základní kámen nové budovy položen dne 19. záí

1898. Budova postavená nákladem 228.196 korun byla dne 27. srpna

1899 moravským metropolitou, Drem. Theodorem Kohnem posv-
cena, což hlásá nápis nad prelím auly gymnasijní: „Theodorus

Princeps Arcbiepiscopus Olomucensis hanc domm die 27. mensis

Augusti Anni 1899 benedixih

Slavnostní e promluvil poslanec za msto Dr. Ot. baron

Pražák (obr. 65.); pátelským banketem slavnost, která dlouho

v pamti všem utkvla, byla skonena.

Krom Nejdstojnjšího knížete-arcibiskupa Dra. Th. Kohna,

který také tisícovou nadaci pi gymnasiu založil, krom poslance

Obr. 64. Erb hrabat z Magnis.





u.

Píloha ku str. 301.

Obr. 61. Hrabnka Bianka z Magnis, roz. hrab. Deymova ze Stíteže.



•Obr. 62. Hrab Antonín Frant. z Magnis
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Dra. barona Ot. Pražáka a starosty Jana Horného nejvtších

zásluh o gymnasium eské si dobyl MUDr. Karel Vyskoil, který

nejen horliv o to peoval, aby gymnasium bylo zízeno, nýbrž

i ze svých skrovných, tžce nastádaných úspor 10.000 K vnoval
na 3 stipendia, jakož i úroky ze 2000 zl. podprnému fondu

gymnasijnímu. (Zemel dne 16. záí t. roku.) (Obr. 66.)

20
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Pan hrab dává na gymnasium znaný roní píspvek.

Roku letošního dostavna byla budova urená pro mšanské
školy vedle kaple sv. Rocha na hbitov zrušeném teprve r. 1896!

Mnozí Strážniané trpce si na to stžují, že práv toto místo pro školní

budovu bylo voleno. Po letech picházejí do svého rodišt, chtjí

navštívit rovy svých milých a na míst hrob vidí stát školu!

Jako kdyby ve Strážnici byla nouze o stavební místo
!
(Obr. 67.)

Obr. 66. MUDr. Karel Vyskoil.

Archiv. Msto, které kolikráte vypáleno a vydrancováno bylo,

staršího archivu nemá; jest vbec s podivením, že se uchovaly

u soudu staré gruntovní knihy ze XVI. století, u obce nkteré

pergamenové Žerotínské listiny. Skoro všechny potem 10 zaslal

r. 1857, aby lépe byly uschovány, tehdejší mšanosta Dr. V. Rudík

historicko-statistické sekci mor.-slezské hospodáské spolenosti,

aby je doruila Zemskému archivu v Brn k uschování, vyhrazuje

právo majetku mstské obci Strážnické. editelství archivu byly

dodány 30. ledna 1858; jsou to následující:
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1. Z r. 1595 ve stedu po sv. Jakubu. Jan Jetich z Žerotína

potvrzuje privilej svých pedk Jana, Viktorína, Bartolomje

a Bernarda udlenou r. 1500 na založení ulice Žerotínské.

2. Z r. 1609 v pondlí ped sv. Jiím. Jan Frydrych potvrzuje

listinu svého otce z r. 1598, týkající se šenkování vína panského.

(Msto zbaveno povinnosti vyšenkovati 13 drajlink za roní

poplatek 400 zl. a židé zbaveni vyšenkovati 3 sudy za poplatek 20 zl.)

3. Z r. 1609 dne 27. prosince. Jan Frydrych potvrzuje listinu

svého otce na nestavení sirotk.

4. Z r. 1609 v pondlí po sv. Jakubu. Jan Frydrych potvrzuje

listinu Petra z Krava z r. 1412 na odmr mstu a vesnicím.

5. Z r. 1611 v pondlí po Novém roce. Jan Frydrych stanoví

desátky a roboty pro obyvatele msta Strážnice.

6. Z r. 1607 v nedli po nejsvtjší Trojici. Kašpar Melichar

potvrzuje pedešlou listinu a udílí nkteré nové privileje.

7. Z r. 1617 v pondlí po Promnní Krista. Kašpar Melichar

potvrzuje pedešlé privileje a prodává mstu místo na Pedmstí
na stavbu radnice.

8. Z r. 1617 dne 3. srpna ve Strážnici. Kašpar Melichar

potvrzuje všechny dívjší privileje pán z Krava a z Žerotína.

9. Z r. 1611 v pátek po sv. Matji. Jan Frydrych potvrdil

privileje dívjší; zárove poádá innost výboru Pedmstského.

Tm, kteí požáry r. 1605 zpustlé postaviti chtjí, povoluje ty-
letní lhotu od daní.

10. Z r. 1690 po Nanebevstoupení Pán. František svobodný

pán z Magni potvrzuje mstu privileje pedchdc svých.

Na všech listinách jsou peeti odtrženy.

U msta zstaly jen tyto dležité listiny:

1. Z r. 1623. Jan Jetich ml. z Žerotína potvrzuje šestero

obdarování od r. 1412—1620 Strážnici od držitel dané.

2. Z r. 1632. Císa FerdinandlI. rozmnožuje stávající 2 vý-

roní trhy na 4 a pidává ješt 4 trhy koské.

3. Z r. 1737. Císa Karel VI. potvrzuje všechny výsady

a svobody msta.

4. Z r. 1747 totéž od Marie Terezie.

5. Totéž z r. 1782 od Josefa II.

6. Z r. 1793. Císa František udluje mstu právo konati

každou stedu týdenní trh.

Dne 8. ledna r. 1858 získal archiv zemský koupí od jistého

20 *
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Emila Janchena 17 listin, které bezpochyby pocházely z archivu

zámeckého ve Strážnici. Dležitjší z tch listin jsou:

1. R. 1614 na den sv. Matje ve Strážnici. Jan Frydrych

z Žerotína potvrzuje Tobiáši Purkrábkovi pivdej na pole a louku,

kterou obdržel jeho otec Jan od Bernharda z Žerotína.
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2. R. 1652 na den sv. Petra a Pavla ve Strážnici. František

hrab z Magni daruje svému tajemníku Gottfriedovi Walldorfovi

za vykonané služby dm v mst Strážnici.

3. R. 1628 na den sv. Martina ve Strážnici. Jan Jetich

z Žerotína osvobozuje svému komorníku Klementovi Buchaldiovi

z Rajhradu 2
/s vinohradu ode všech poplatk.

4.

R. 1707 ze dne 3. zái ve Strážnici. Rudolf a Sta. Agatha

(Hoffmann), rektor koleje piaristské, prohlašuje, že za souhlasu

provinciála Bernarda a Sto. Philippo Nerio (rozeného Strážniana)
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pevzal záduší 14.533 zl. a 150 zl. úroku, kteréžto založila Fr.

Priska hrabnka z Magni.

5. R. 1720, 26. listopadu. Fr. Filip šlechtic Preuss aVáclavMax

šlechtic Kíž jakožto delegovaní komisai podávají zprávu o zdravot-

ním stavu Josefa Antonína hrabte z Magni, postiženého padoucnicí.

Obr. 69. Františka Priska hr. z Magni.

6. R. 1722, 28. ledna. Riskup Julian hrab Rraida a Karel

Antonín hrab Rraida dávají zprávu o tom, jak se Max Filip

hrab z Magni o pozstalost po f Jos. Antonínovi porovnal s paní

Julií Alžbtou Sedlnickou, rozenou hrabnkou z Magni a kontesou

Marií Karolínou z Magni.
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7. Dne 24. záí 1733 hrab Max Filip žádá zemského hejt-

mana, aby úhrada za vzešlé útraty pi úprav hranic velkostatku

jen z menší ásti byla uvalena, což císa Karel VI. rozhodnutím

ze dne 22. íjna téhož roku povolil (jiná listina).

Ostatní listiny této sbírky jsou mén dležité.

Obr. 70. Filip hr. z Magni.

Jiné listiny nynjšího archivu mstského jsou skoro vesms
obsahu hospodáského

;
nejstarší z r. 1724jest prosebný lištna sbírání

dobrovolných dar pro vyhoelý kostel a vž farní ve Strážnici.

Archiv zámecký vzorn uspoádal nynjší editel mšanských
škol ve Strážnici, Leopold Nopp; ítá asi 5000 list.
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Nejstarší listiny (z let 1414— 1649), kterých jest pes 290,

uveejnil editel zemského archivu Dr. B. Bretholz ve svém spise:

„Archivalien zur neueren Geschichte Ósterreichs" I. Bd., 4. Heft.

Žerotínských listin je tam dosud 30.

Také knihovnu zámeckou, kterou nynjší p. hrab peve-

zením knihovny t. zv. Gótzenské rozmnožil o 6000 svazk, do

poádku uvedl a katalogisoval archivá Leop. Nopp.

Dle posledního udání patí k substitunímu svenskému
velkostatku Strážnickému i s Velkou 7 165*5 ha pdy a sice:

1279*5 ha pole, 921*3 ha luk, 20*2 ha zahrad, 35*1 ha vinic,

160*6 ha pastvin, 4718 ha lesa a 30 8 ha neplodné pdy.
Výroních trh má msto 6: 1. Ve tvrtek ped Škaredou

stedou, 2. ve tvrtek ped Zvstováním Panny Marie, 3. ve tvrtek

ped Letnicemi, 4. ve tvrtek ped Nanebevzetím Panny Marie,

5. ve tvrtek ped Povýšením Kíže, 6. ve tvrtek ped sv. Kate-

inou. Velké týdenní trhy jsou na Velký Pátek a na Štdrý Veer.

Den ped každým jarmakem jest dobytí trh (tarmak), každou

stedu týdenní trh.

Starožitnou peet s Žerotínským lvem (stojícím ve strážné

boud) s nápisem: „In sig Sena(tus) Popu(li)que Civi(tatis)

Straznic(ensis)“ má msto z r. 1612. (Str. 71. tab. I., 4).

Požáry, nemoci, drahota. Krom nehod uvedených, které

zpsobeny byly válkami, sluší ješt poznamenat! : velký ohe
r. 1770, kterým padlo 24 dom v Nmecké ulici za ob, r. 1805

a 1809 zuící v mst horeku (tyf), v letech 1831, 1836, 1851

a 1866 panující zde choleru a od r. 1814—1817 neobyejnou drahotu.

lavorník,

osada pojmenovaná dle javor, kterých v okolí bývala hojnost,

odkud také své jméno má nedaleká hora Javoina. Vesnice Ja-

vorník leží ve výši 384 m nad moem na potku Hrubém

pitékajícím z údolí Fílipovského, který zde sesílen potokem

Jamným íku Veleku tvoí. Podél potoka vede silnice do Nové

Lhoty a po její obou stranách stojí domy v ad tsn vedle

sebe. (Obr. 71.) Návsi není. Samoty k Javorníku píslušné jsou

mlýny Románkv a Petruchv a Sabota na uherských hranicích

(celkem 9 ísel). Krajina jest hornatá, pda tžká, jílovitá. Pod-

nebí mírné, ale silné vtry. Do obce patí: 600 ha pole, 650 ha
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luk, 40 ha zahrad, 218 ha pastvin a 972 ha les. Domovní tídní

dan platí se 621 K, pozemkové 4191 K. 1

)

R. 1900 žilo zde 1019 obyv. s obcovací eí eskou; až

na 18 katolík a 6 žid náboženství evangehcko-reformovaného.
R. 1836 udáno ve 141 dom. 897 a r. 1870 ve 183 dom. 965 oby-
vatel. R, 1910 naítáno 979 obyv. vesms Cech.

Obr. 71. Selský statek v Javorníku.

Lid jest slovácky, t. zv. Horáci, stejného náeí a kroje

jako ve Velké; živí se hospodástvím a pracemi v lesích, chovem

dobytka hovzího, vepového i skopového. Krom obilních druh,

pícnin a brambor pstují konop a mák. Ovocnictví, a strom
ovocných jest hojnost, jest zanedbáno. Domácím prmyslem jest

9 Da pozemková a domovní tídní u všech obcí udána bez dan,
kterou platí velkostatky.
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výroba loukotí a jiného devného náadí. Každý oban vyzná se

dobe v zednictví a tesaství. emesla — obuvnictví a krejovina

— provádjí se jen pro domácí potebu. Chudý lid za výdlkem
chodí do svta, mnozí se vysthovali do Ameriky, ale vtšina

jich po ase vrací se dom. Obchodníci jsou v obci ti. Díve
kvetl zde obchod s dobytkem, nyní siln poklesl. Mimo silnici

do Nové Lhoty vede poboka z Javorníka ku hlavní silnici

z Velké do Myjavy.

Evangelíci mají v Javorníku svého faráe, svou modlitebnu

(obr. 72. a 73.) a svj hbitov (obr. 74.); katolíci pifaeni jsou

do Velké, kde jest telegrafní a poštovní stanice a sídlo obvod, lékae.

Školu mli v Javorníku již mor. Brati. V sirotích rejstrech

u dvou sirotk poznamenáno jest, že chodí do školy, u jednoho,

že chodí do školy s vlí panskou v Blatnici.

Nynjší škola v Javorníku je trojtídní se 163 žáky; nad-

uitelem jest Frant. Mašík.

Javorník jest mladší osadou. Povst lidová o jeho založení,

jako o mnohé jiné horské osad, že tu pvodn sídlil zbjník,

jest lichá povídaka. Ješt ped založením Javorníka stávalo poblíž

Hradiska sídlišt lidské, ehož dkazem jsou nálezy starých tuho-

vaných step a kamenných nástroj na Hradisku, pod Hradiskem

a na trati „Nádraží*. Vrchol Hradiska (639 m) jest posud válem

otoen. Možná, že ve stedovku na vrchole tom bylo sídlo po-

hranin vojenské hlídky.

V listinách pipomíná se Javorník r. 1370 zárove s Velkou,

když ob osady daroval markrabí Jan jakožto léno Stráž-

nickému* majiteli, Benešovi z Krava. Zaátek obdarování staré

latinské listiny uschované v zem. archivu zní u volném pekladu

:

„Já Beneš z Krava oznamuji pítomným listem všem. Že

za odplatu vrných služeb vnovaných Nejjasnjšímu knížeti,

panu panu Janovi, markrabímu Moravy, pánu mému milostivému,

které jsem snažn, vrn a piln konal, on mn své zboží, totiž

tvrz a celé msteko Velikou s vesnicí Javorníkem štde a zdarma

dal, tak že proti tomuto zboží v léno darovanému mn tím pánem

já ze svých statk nic jsem nepoložil a nepodal; a on to udlil

se vším píslušenstvím : s lesy, loukami, pastvinami, poli a ouhory,

potoky, rybolovy, vodami, mlýny a všemi jakýmikoliv právy,

s výnosy a užitky, kterýmikoliv slovy by se jmenovati mohly.

Vyznávám a prohlašuji, že od téhož pana Jana, markrabího mo-
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ravského, a od jeho ddic a nástupc, markrabat Moravy, i já

i moji ddicové — ovšem jen mužského rodu — to zboží za pravé

léno jsme pijali a držeti máme a chceme právem lenním v bu-

doucí asy. Tak aby jmenovaná tvrz ve Veliké skrze mne a mé
ddice a nástupce svým markrabím moravským vždy byla pí-

stupna, stejn pipravena a otevena dle veškeré vle jejich,

jejich ddic a nástupc pro veškeré podniky konané dobrovoln

neb nutn, kdykoliv jemu, jeho ddicm a nástupcm, markrabím

moravským, vhodným zdáti se bude.“

Dále mu slibuje, že vždy a ve všem markrabti a jeho ná-

stupcm vrn sloužiti a jejich dobro vždy tajn i veejn hájiti bude.

Javorník od tch dob zstal vždy pi panství Strážnickém

a bhem as z léna stal se svobodný majetek. V Phonech
pipomíná se r. 1513 obyvatel javornický Jan Ki.

Obr. 72. Evangelický kostel v Javorníku.
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Jako jinde na Strážniku, i v Javorníku ujalo se husitství,

z tohoto pak vyvinulo se bratrství, které tomuto skromnému,

jednoduchému a opravdovému lidu nejvíce lahodilo. Postupem

stala se snad celá obec Javornická bratrskou, i mli zde silný

zbo a snad také školu.

Zachoval se nám z r. 1605 po spustošení Javorníka po-

vstalci uherskými seznam chudikého inventáe zboru bratrského.

Mli tam : 2 kalichy, 2 patyny, 1 ampulku, 2 ubrusy, 1 šátek na

kalichy, 1 šátek pod kalichy, 1 cínovou flaši na 5 máz, pokladnici

pi zboru a zvonec na vížce. Také chovali pi zboru troje vely.

Po bitv Blohorské zstal zdejší lid svému náboženství

ješt diouhou dobu vren; veškeré pronásledování pozdjší, ve-

škeré pemlouvání a obracování na víru katolickou, které z misie

Kuželovské s drazem v Javorníku bylo provozováno, nic ne-

pomohlo, ponvadž zdejší lid byl v neustálém styku se svými

souvrci za hranicemi. Aby ušli pronásledování, stali se sice

všichni katolíky, ale jen na oko. Sotva prohlášen byl toleranní

patent císae Josefa II.
,
pevelká vtšina javornického obyvatelstva

pihlásila se k náboženství reformovanému. I povolali hned

r. 1782 helv. kazatele Štpána Breznaye z Uher, který zde pasto-

roval do r. 1787; jeho nástupcem byl Samuel Salay (Szallay).

Javornická farnost patí k seniorátu východnímu, má celkem

1250 duší; nynjším faráem je Jaromír Stehlík. Ve zboru pracují:

Sdružení dosplé mládeže, Abstinentní zdražení a místní odbor

Jednoty Gustava Adolfa.

Dle starého urbáe panství Strážnického sepsaného za Jana

Jeticha I. z Žerotína mli následující platy:

Stálý plat z gruntv a podsedkv pi sv. Jií a sv. Václav

z podsedku 3 gr., z pllánu 8 gr., z lánu 16 gr.

Mlyná dává dvakrát po 1 zl. a za nekrmení vepe jednou

2 zl. 20 kr., také musí 8 dní dlati dílo tesaské na zámku neb

kdekoli jinde.

Za užívání hor platili všichni o sv. Václav 1 met 4 1
/2 m.

ovsa a 34

V

2
slepic; za rúbanice. zahrádky, louky a velíny pi

sv. Jií a sv. Václ. dle velikosti od 1 gr. až 22 gr. 3Y2
den., což

inilo 22 zl. 19 gr. 1 d.

Obec Javornická platila: za hlásku 27 gr., za šindel 13 gr.

2 den. a za tele 26 gr. 4 den.

Povinnosti mají tyto

:
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K stavení robotovati a což potebí jest, voziti a dodávati.

Hotoví lískové na obruí pro panské beky sekati a za zámek

Strážnický pivážeti. Na dlouhé louce díl svj podle lesa trávy

posici, seno shrabati a odvézti. Pi dvoe Velickém orati, lmj
voziti, vláiti, žiti, obilí s pole voziti, až se sklidí; též trávy pi
dvoe Velickém sici a seno shrabati. Na hon povinni jsou všichni

choditi. Ovce holiti, zaež dostávali plat jako jinde.
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Sedláci mli po 1 kop konopí neb lnu natrhati, podsedníci,

kteí své vinohrady mají, po 1 kop konopí neb lnu natrhati mají,

ti, jenž vinohradu nemají, po pl kop.
Podruhyn mají konop neb len panský títi, platí se jim

od 1 kyty z pazdeí vydené po l
1

/2
den., od mdlení po 1 den.;

mají v zahradách panských pleti, cibuli, epu, mrkev vybírati,

zelí okopávati a což jiného poteba, v zahrad dlati.

Jak kdo sedí, má J. M. pánu po 4 loktech konopné neb

koudelné píze z panských konopí neb koudele napísti, svážiti,

sviti a na zámek Strážnický pivézti.

Ze staré gruntovní knihy Javornické z r. 1598, která má
záznamy z let 1594— 1660 dovídáme se, že v tch letech bylo

22 grunt pustých, které jako požáry zniené bu zdarma neb za

skrovný peníz znova osazeny bývaly. Mlýn Javornický byl r. 1594

prodán s 2 rúbanicemi, se zahradou, achtelem vinohradu v Ležhoe,

s dobytky, s osetím a jiným hospodástvím, což k tomu mlýnu

náleží, Dorot Mlynáce za 290 zl.
;

r. 1601 byl tentýž mlýn

s poruení p. Jana Skikovského z Pozdtína, ouedníka toho

asu na Strážnici, prodán za 300 zl. synm f Doroty Mlynáky.

Z gruntu Mat. Štkala vdova poruila na zbory Velický

a Javornický po 2 zl.

Ve staré sirotí knize Javornické (též z r. 1598) 1

)
teme, že

mnozí sirotkové rozkazu panského neposlouchali, neekajíce, jak

pán s nimi naloží, nýbrž o své vli šli do svta (nejastji do

Uher), naež panství ddictví jejich zabavilo. Nkteí sirotci byli

za vpád nepátelských zabiti, neb odvleeni do zajetí; ale po-

mrn jich bylo mén než z jiných osad, ponvadž ped ne-

pítelem do blízkých hor snadné utéci mohli. Sirotí kniha

Javornická pouuje nás také o láci, která poátkem stol. XVII.

panovala: hebec stál 8 zl., dojná kráva 12 zl., 3 m. hrachu

1

V

2
zl., 3 m. jemene 2 zl., m. ovsa 1

/2 zl., pl mice po-

hanky 772
groše, vdro mladého vína z r. 1625 1 zl. 15 gr.

Celé ddictví matky Anny, totiž : 1 kráva, 2 m. hrachu, 2 m.
jemene, 2 m. ovsa a l

/2 m. pohanky zcenna na 17 zl. 19 gr.

3V2 . ! Lidé piln zabývali se velaením. Také zde pipomínají

se zbory Velický a Javornický též kostel Velický. 2
)

h Registrum pro snadnejssi Wyhledawaný Syrotkuw a Sprawedlnosti

gegich Díediny Jawornicke.
2
) Nkterá jména obyvatel z té doby: Franta, Berda, Helma, Pírek,
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Obr.

74.

Evangelický

hbitov

v

Javorníku.
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R. 1756 mlo 84 hospodám po 1

7

1

/2 m. pole, 4 po 8 1

/?

m. pole a 10 po 1—3 m. pole; mimo to byl zde 1 mlyná.
Celkem patilo osadníkm 1451 m. pole, 31 m. zahrad,

150 m. pastvin a luk na 139 voz sena.

Trati se nazývaly: Padlek, nad Ddinu, pod Dúbravú,

za Knzlouí, pod Jazovím, v Dlúhých.

R. 1775 žilo v Javorníku 39 plctvrtník, 46 záhoná,
8 hošták a 7 domka.

Pltvrtníci mli po 15 mrách, robotovali od Jana do

Václava iy2
dne s potahem a 3 dni pšky a od Václava do Jana

s potahem 3
/4 dne a pšky iy

2
dne. Jména nkterých: Migota,

Chrencík, Kubecka, Frolka, Rumíšek, Šahel, Jurena, Kománek,

Majetán, Drahoš, Lajze, Vydaený, Lipar, Vacula, Nálepa, Horák.

Záhonái mli po 7 l
/2 míe, konali poloviní robotu. Jména :

Kraka, Lištár, Cibna, Kuban, Marek.

Hošáci mli 10— 1

1

3
/4

míry a robotovali jen polovici jako

záhonái.

Udáno bylo, že 95 mr jest zcela bez výnosu.

Za díví platila obec 34y2
m. ovsa a 3472

slepice, pan-

ského vína musela vytoit 4 sudy a napísti 50—60 lib. píze,

na hony posílati po 1 osob. Ostatní povinnosti jako jinde. Farái

velickému platili totéž jako Hrubovrbetí.

R. 1820 napoítáno v Javorníku 140 dom se 157 svtni-

cemi; k ddin patilo 4850 jiter pdy, zaež se platilo 1757 zl.

39 kr. dan. Pudmistrem byl Martin Horák, písaem Fabian Šperka.

Ve staré peeti z r. 1697 mli nad jelenem polomsíc

a hvzdu s nápisem
:
„Ddina 1697 Jeawornik“. (Str. 72. Tab. II., 9.)

R. 1663 byl Javorník od Tatar zcela vypálen.

R. 1809 ádila mezi obyvatelstvem nervová zimnice, r. 1831

a 1836 cholera.

Knždub

(do Knždubu i Knžduba, v Knždub), leží 6 km východn od

Strážnice u samých výbžk Karpat v rovin, ze které na jižní

stran vypíná se vrch Šumárník 400 m vysoký. Vesnicí protéká

Šedivý, Mojek, Baura, Machálek, Pivka, Turek, Ducbek, Vyležal, Houdek,

Barto, Smeka, Ohnožil, Šeptal, Blažek, Slovenec, Blana; avšak každý jmenován

byl pídavným jménem na -ový, tedy: Frantový, Berdový, Helmový, Pírkový atd.
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mlýnský potok, tekoucí od Kuželová, nazvaný ped Hulackými
mlýny Kuželovským potokem. Prvotní pdorys vesnice ml podobu

obdélníka; domy stojí ve dvou adách tsn vedle sebe, tak že

jen jediná cesta návsí od východu k západu vedla, jak jest to

i podnes. Na severní stran mají ped domy malé zahrádky.

Náves dosti široká na koncích se úží. Žudry neb žebrácky zacho-

valy se jen pi dvou domech. Domy bývají mezi okny a kolem

dveí kvtinami, zvlášt tulipány a vnci pomalovány. Nynjší

domy majíce základy z kamene jsou ostatn stavny z vepovic

;

stechy kryty jsou bu kídlící, ideji bidlicí neb slámou. Domy
jsou slohu stejného, jednoduchého: okna elí na náves; za svt-

nicí je sí a komora, pak následují stavení hospodáská, chlévy,

stáje a stodola, za kterou se prostírá humno.

Samoty Knždubské jsou: Hulák (starý mlýn), Zahrada

(panský dvr), myslivna Jiíkovec 4 km na jih vzdálená (obr. 75.)

a chalupa cikánská.

R. 1836 žilo ve 151 domech 1087 obyvatel, r. 1870 ve

203 domech 1191 osob (571 mužských, 620 ženských), r. 1900

žilo zde 1442 osob, 722 mužských, 720 ženských, mezi nimi

8 cikán a 6 rodin židovských. R. 1910 napoítáno 1337 Cech
a 2 Nmci.

Do Knždubu patí 972 ha pole, 650 ha luk, 43 ha zahrad,

s istým výnosem 76.876 kor.
;
8 ha vinic, 48 ha pastvin a 128 ha

lesa. Dan domovní tídní platilo se 838 kor., pozemkové 6844 kor.

Pda jest ásten výborná. Sází se hodn zelí a konop se sejí;

též ovocným stromm dobe se daí, nebo poloha jest teplá, krytá.

Trat: Zahumenice, Zahrady, Trávník, Horní a Dolní Rybník,

Obmezní, Osypny, ertoryje, Zbytky, Dubinky, Kuní hory, Dobré

hory, Léskovky, Traviska, Vojšice, 1

)
Šumárník, Pauené, Háj,

Fryzáky, Podháje, Veselá, Vlí, Húštík, Vrbné, Nádavky, Újezdky,

Chmelnice.

Kostel posvcený sv. Janu Ktiteli nevyniká ani slohem, ani

památností; jest malý a stojí na hbitov. 2
)
O roce jeho založení

9 Jméno osady zaniklé na uherských hranicích.

2
) Dva zvony visící ve vži mají nápisy: Vtší 1 ct. 72 lib. tžký: Ora

pro nobis Ste Joannes Baptista. — Sigm. Kerker in Brnn; menší 75 liber

tžký: Gloria in excelsis Deo! Anno 1701 die 27. Sept. ope et expenso Martini

Macek, quondam incolae Moicensis, refusa.

21
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není nic známo. Že tu již dávno fara byla, vysvítá z mnohých
zápis zachovaných na zámku Strážnickém a zejména z listiny

na prodej panství Strážnického r. 1629, ve které se uvádí fara

s podacím v Knždub. Fara tehdy katolickou nebyla, také byl

za pán z Žerotína v Knždub bratrský zbo. Pak fara zanikla

a Knždub pidlen duchovní správ do Strážnice. Pro velkou
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vzdálenost, blátivou cestu pi deštivém poasí a úplnou neschdnost

za jarních povodní byla duchovní správa sem velmi obtížná.

Protož slitoval se strážnický fará Pavel Koínek osadník knž-

dubských a poruil ve své závti 4000 zl. na vydržování lokálního

kaplana v Knždub. Z úrok tohoto uloženého kapitálu pede-

vším postavena pro nj budova, naež obec r. 1773 dne 14. pro-

since na vydržování jeho a rektora dala sepsati tuto listinu:

„My pudmistr, fojt a celá obec ddiny Knžduba známo

iníme veejn, obzvlášt kde by poteba bylo, tímto listem neb

reveem : Ponvadž slavný biskupský ouad holomucký nás s usta-

novením lokálního pana kaplana naší ddiny Knždubské milostiv

potšiti ráil, my se na budoucí vné asy za nás a naše potomky

zavazujeme

:

1. Bydlení pana kaplana na všechny budoucí asy v stálé

oprav z našich vlastních prostedkv držeti.

2. Jemuž tyry kusy dojných krav na jeho vlastní outraty

držeti a je po zaplacení pastýe bez oplaty na našich obecních

pastviskách k pastv pipouštti. 1

)
Tím zpsobem taky

3. Bydlení rektora na budoucí vné asy v stálé oprav
držeti.

4. Jemuž, který spolu náš obecní písa bude, jakožto rekto-

rovi obilí, to jest rži neb jemene staré moravské míry 7 mic
4 achtele a accidenci od cviení dítek.

Jakožto obecnímu písai, ale na hotových penzích od každého

souseda po 3 kr., který celoron vynáší 5 zl. 12 kr.

Na obilí rži aneb jemene staré moravské míry 7 mic
4 achtele a njaký kousek rolí k osetí, který od obce si vyžádá.

K tomu accidenci od pípis gruntv neb vinohradv bez všeho

odporu dávati.

K vnému toho všeho potvrzení jsme tento list neb revers

nejenom s podpisem našich jmen a pitlaení naší obecní peeti

potvrdili, nýbrž i naši milostivou vrchnost o ratifikaci ponížen

žádali."

Jenž se stalo v Knždub dne 14. Decemb. 1773.

Potvrzeno dne 15. prosince 1773 od Františka hrabte z Magni,

který k výživ duchovního správce daroval 29 mic pole.

Ú Desátek: 22 kop 40 snop pšenice a tolikéž ovsa, též 1 kopu a 27 slepic

^odvádla obec i na dále farái strážnickému.

21 *
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Lokalie trvala až do r. 1858, kdy povýšena na faru. Nejdéle

zde psobili: Filip Sommer (r. 1781— 1803), František Timmel
(r. 1804- 1823), Jan Stav (r. 1823—1846), Frant. Plšek (1853—1870),

Kajetán Sláma (1870— 1882) a nynjší fará Jindich Živný od

r. 1882. Matriky poínají se r. 1755.

Že také škola zde dávno bývala, dokazují staré zápisy.

R. 1617 teme v sirotí knize, že rektorovi od provázení ke hrobu

dány 4 groše.

Po bitv Blohorské s farou zanikla i škola. Zízením lokální

kurácie poalo se ku konci 18. stol. opt vyuovati. Již r. 1775

byla na ísle 72. škola (Normalschule). Avšak první školní budova

postavena byla až r. 1817 ve tmavé ulice. Jelikož nevyhovovala

moderním požadavkm, byla r. 1871 postavena nová budova

jednopatrová. Škola byla tehdy jednotídní, brzy však rozšíena

na dvoutídní a r. 1885 již na trojtídn. Po odchodu uitele

J. Hájka do Uher r. 1803 uiteloval v Knždub do r. 1822

Strzenhofer a po nm až do r. 1852 Jos. Póschl, naež sem

dosazen Jos. Kotásek, jenž r. 1872 stal se naduitelem a r. 1883

dán do výslužby. Po nm následoval naduitel Jak. Gora. Pi
škole jest knihovna uitelská i žákovská. Nyní jest škola 4tídní

s 251 žáky; naduitelem jest Josef Be.
Lid živí se hospodástvím

;
v let chodí dosti lidí do Rakous

na práci, také do Ameriky obas rodiny se sthují. Svj kroj

má lid ve vážnosti a nijak jej nemní.

Starých rod (pes 100 let) jest v Knždub dosti, mezi

nimi: Matyáš, Nejedlík, Staša, Užia (Lžia).

Knždub je stará osada; o jeho založení nezachovala se

žádná povst. Avšak zdá se, že vesnici založil bu Velehradský

klášter aneb Vizovský, který v tomto kraji na hranicích uherských

ml rozsáhlé lesy, ježto dosud nazývají se knžskými lesy. teme
totiž, že zakladatel Smil ze Stílek mezi jiným zbožím daroval

klášteru r. 1261 ves Juíkovec ležící v žup Beclavské, což nkteí

na zaniklou ves Jiíkovice, která poblíž Knžduba v horách ležela,

vztahují. 1

)
Jiné zprávy vypravují, že Knždub byl základem

a majetkem kláštera Velehradského. Kdy a jakým zpsobem, zdali

prodejem neb zástavou, aneb zámnou se to stalo, pipojen byl

h My se domníváme, že zmínná ves Jiíkovice ležela poblíž Prušánek

(okres Hodonín).
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Knždub ku statku Strážnickému, urití nelze. Stalo se to snad

již prosted 14. stol. pi ukonení sporu, který ml klášter Vizovský

s pány Kravaskými; pak zstala osada navždy u toho velko-

statku. Právo odúmrtní obdržel Knždub r. 1475 od držitele

panství Pertolda z Lipého. R. 1513 pipomíná se v Phonech
olomuckých knždubský fojt Bohdal.

Ze starých rejster z konce XVI. stol. se dovídáme, že tu

bylo 29 pololáník, 6 tvrtník a nkolik podsedník. Stálého

platu bylo: z V2
lánu 9 gr., ze V4

lánu 4 groše 3 l

/2 denáru, z 1V2
tvrti

6 groš 4V2
denáru

; y2lán dával 8 mic ovsa a 8 slepic, V4lán

4 míry a 4 slepice; o sv. Václav dával pololáník 1 husu, tvrt

-

láník y2
husy krmené, mimo to do roka y2

lánik 4 kry krmené

a V4láník 2. Vajec dávalo se z podsedku 5, ze y4lánu 10, z 1

/2lánu

20. Celá obec platila: Ovsa od hor 1 met. 14 mic a slepic od

hor 44 ;

J

)
pi sv. Jií z krmy 16 groš, za tele 21 groš, 4 denáry,

za šindel 20 groš, za nechování hlásného po dvakrát 2 zl. 22 '/2
groše,

za vinný šenk o sv. Václav 4 zl. Nájemci roubanic, luk, zahrad,

rolí a chmelinc platili od 2 groš do 1 zl., což inilo dvakráte

do roka 26 zl. 20 kr.
;

oves a slepice za louky pi sv. Václav

3 mty 4 m. a 1 kopu 34 slepic. Plat penžitý za louky v horách,

který dávají novoktnci z Veselí, ze kterých za starodávna se

dávalo 15 mr ovsa a 15 slepic, dávají nyní 5 zl. Dva ezníci

dávali každý o velikonoci kámen loje a jeábka; mimo to platil

každý z jatky 2kráte po 26 groších. Ková 2kráte po 8 groších.

Z vinic platil se desátek jako jinde. R. 1626 Jan Jetich ml.

z Žerotína osvobodil od vinného desátku achtel vinohradu, ležící

v knždubských vinohradech „Veselých" p. rytíi Gambiákovi

z Gambiák z lásky pro jeho vrné a upímné služby, které mu
konal doma i v cizin. Ostatní povinnosti mli jako Petrovšti.

Nkterá jména obyvatel knždubských ku konci stol. XVI.

:

Režný, Rozsejda, Kazihrach, Tuhý, Struha, Halík, Žalud, Bánovský,

Maluška, Potšák, Kundrát, Švírgavý, Kyselý, Buchta, Ivokrda,

Beba, Milíek, Ujík, Sedák, Práskal, Olšanský, Kížan, Pulec,

Lopanovský, Janílek, Slízek, Skíek, Hlubocký, Kalousek. Zcela

jiná jména obyvatel teme z r. 1775: Užia, Petrucha, Šantavý,

Kuera. Liška, Staša, Hudeek, Miroš, Špiruda, Gambala, Frolka,

Nejedlík, Cívka, Piža, Durna, Pala, Zajíek, z ehož soudíme, že

J
) Pvodn platili ovsa 46 mr a 46 slepic.
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po bitv Blohorské mnoho obyvatel nekatolických se vystho-
valo do Uher.

Jména polí byla: Hucláky, Štukovce, za Závodnicú, na
Palúžkách.

V sirotích knihách asto zaznamenány jsou penžité odkazy

na kostel v Knždub, na zbory v Knždub, Strážnici a ve Lhot
(Tvarožné) a literátm ve Strážnici.

Jakou zámožností oplýval Knždub ke konci 16. století ped
vpádem Bokajovc, poznáváme z rejster sirotích z r. 1594.

Knždub vydržoval si toho roku svého obecního písae Jana

Petrovského a po nm Mik. Mejtného. Sedláci chovali mnoho
dobytka, který byl až píliš laciný: za hubeného vepe platilo se

obyejn 1 zl., za vykrmeného 3 zl., za dojnou krávu 5 zl., za

2 volky s kravou 10 zl., ano i 6 zl.

!

Vinaství kvetlo; vinice mli: na Dobré, Lískové, Kuní, Nahé,

Fryzákové, Slavkovské, Veselé, Vlí a Zadní hoe a na Novosad.

R. 1669 udáno 284 vinic obdlaných a 66 pustých.

Ale bída, která nastala po zpustošení osady Bokajovci byla

strašná: Dv tetiny dom byly vypáleny a pusty a vtšina jich

zstala pustou ješt r. 1640! Pole travou a trním zarostlo, nebylo

dostatek dlník, nebo mnoho obyvatel pro náboženství se

vysthovalo.

R. 1756 napoítáno 62 rolník, kteí mli 26—28 mr pole

a 22 rolník, kteí mli pod 20mrami; chalupníci nejsou ítáni.

Celkem náleželo obanm 1426 mr pole, 40 mr zahrad, 111 mr
pustých, 110 mr pastvin, 287 mr vinic, luk na 53 vozy sena.

Vína se vyepovalo ron 61

V

3
sudu.

R. 1775 udáno v Knždub 96 dom a 20 chalup, mezi

domy byla koalna se zahradou, které užíval švejar, dvr panský

se zahradou, lokálka se zahradou a škola; taktéž svobodný dvr:

tvrtláník bylo 23, pltvrtláník 44, podsedník 17, domka
25 a hofer bez domk 33. tvrtláníci mli po 20, pltvrtláníci

po 14, podsedníci po 1—5 micích pole. Mimo domácí drželi

mnoho inžovních pozemk lidé pespolní. Celkem patilo do

Knžduba polností 794 j. 25 Q 0
?

pastvin 560 j. 138 Q 0
,
les

220 j. 16 [I]
0 a 63 j. 600 n° vinohrad.

Zejména toho roku v Knždub mnoho vinohrad drželi

lidé pespolní: z Lideovic 43, ze Znorov 36, z msta Veselí 11
?
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ze Zarazic 1, z Kozojídek 6, ze Žeravin 10, z Hroznové Lhoty 15,

z Tasova 4, z Lípová 2, z Hrubé Vrbky 1, z Tvarožné Lhoty 7,

ze Strážnice 2; vinohrady byly až 5 mr velké. Roboty mli
stejné jako v Petrov. Kdož drželi pusté pole, odvádli vrchnosti

jako jinde 5. snop každého obilí; každý tvrtník pedl 2 pediva,

polotvrtník polovici. Panská luka „Gertoryje“ ve výme 58 j.

1563 [H 0 držel v nájmu Abraham Siebenschein ze Strážnice.

R. 1820 napoítáno zde 161 dom se 195 svtnicemi. Obec

mla celkem 2456 jiter pdy a 1934 zl. 27 kr. roního platu.

Protokol o polnostech sepsaný obecní výbor podepsati nechtl.

Ve staré peeti bylo radlo a kosí.

Pod Knždubem mlo panství velký rybník, který bral vodu

až od Tasovského splavu. Plocha rybníka mila 71 j. 16 n°-

V Knždub udávají se 2 dvory svobodné; starší dvr
svobodný bezpochyby založili páni z Žerotína na Strážnici pro

své úedníky, aby spravovali zdejší a okolní majetek vrchnosti.

První zmínku o tom dvoe máme z r. 1583. Téhož totiž roku

pohnal Jan Jetich ml. z Žerotína a na Strážnici i na míst svých

bratí nedílných Sebolda Gaka z Herndorfu na dvoe v Knždub
ze 70.000 h. es., že když Sebold Gaek u p. Jana ml. z Žerotína

a na Strážnici byl služebníkem, že jej nebožtík p. Jan ml. z Žerotína

r. 1569 poslal k Janovi Purkrábkovi (již nebožtíkovi) do Strážnice,

aby mu odtud dovezl staré ddiné smlouvy, které Purkrábek ve

škatuli uložil a zapeetil a Sebolda s nimi do Rrna poslal. Dodal-li

ty listiny p. Janu ml. z Žerotína i nkomu jinému, to vdomí
dáti nechce. R. 1590 pohnal Albrecht Gertorejský z Gertorej,

Sebolda Gaka z Herndorfu zátkyní a zatýká jej u p. Jeticha ml.

z Žerotína a na Strážnici ve vsi Knždub na dvoe téhož Sebolda

Gaka, tu, kdež byt svj má. Ješt r. 1597 sedl na svobodném
dvoe v Knždub Sebold Gaek z Herndorfu, jak svdí jeho

podpis na listin p. Jana Jeticha z Žerotína. Ped smrtí koupil

Sebold ješt dvr, fojtství knždubské, po nebožtíkovi fojtovi zstalý

za 500 zl.

Po Seboldovi Gakovi z Herndorfu byl držitelem toho dvoru

Jan Gaek z Herndorfu. 1

)
Tento zažil zde velmi smutné asy.

9 Nkdy jmenuje se Gaka, nkdy Gaek z Herndorfu; Sebold ml
bratra Adama, jenž bydlel na svém dvoe v Hluku. Tohoto pohnal Jetich

z Žerotína a na Strážnici ze 2000 hiven groš, že mu k svdomí ku poteb



328

Na jae roku 1605 vtrhli uherští nespokojenci pes Karpaty na

Moravu, pustošíce a pálíce ddiny panství Strážnického, Ostrož-

ského a Veselského. I Knždub byl jimi navštíven a vypálen; ze

svobodného dvora zstal jen „požár“. Jan Gaek z Herndorfu

bu zpustlý dvr opustil neb zemel. Již r. 1614 z poruení

p. Karla st. z Žerotína na Rosicích a Devohosticích, hejtmana

markrabství moravského, podle nauení od J. Mti. ouedník
a soudc zemských J. Mti. pánu daného fojt Jíra Tkalc a starší

k nmu pidaní, dožádajíce sob ku pomoci své z mst Strážnice,

Ostroha a Veselí po 3 mšanech, osob ouedních z dotyných

mst, dvr svobodný po nebožtíkovi urozenému vladyce p. Janovi

Gakovi z Herndorfu pozstalý z \
l
/2

lánu rolí a osetím zimním,

totiž 14 hony — — — prodali urozenému pánu Reyteynovi

z Varjelit (Wargellith) za sumu 4000 zl. za volný a svobodný.

K tomu dvoru po vladykovi Janu Gakovi z Herndorfu pozstalém

patily následující pozemky : Mimo iy
2
lánu rolí jedna nivka pod

„Vlí horou w

,
jedna zahrada stará, 1

)
jenž nkdy bývaly dv spolu

spojené, slov „na Podluckých", item slov „Vojšice“ na horách,

též zahrada zelnií a druhá zahrada slov „Pizvlaku“, to vše

osvobozené. Také starý vz vetchý, 3 stoly, 3 stolice prosté, tolik

poliek, tolik almar, 3 ve zdech a s tím, co hebíkem pibito

bylo, podle zpsobu purkrechtního. Také vinohrad v hoe „Fry-

zacích“ pl tvrtá achtle, také v hoe „Veselé “ pl tetího achtle

svobodné, 2 achtle vinohradu pod desátky spravované se zahra-

dami oracími a loukami tmito : zahrada slov Halíkovská a s druhou

Jursovskou ty jsou spolu, zahrada orací pi tom, kteráž bývala

Jíry Plachých, zahrada Mokrošovská, zahrada Jursovská, zahrada

za lesem u lávek slov Macharkovská, zahrada Košíkovská, zahrada

pi hrázi slov Helikovská, tamtéž zahrada Poškovská a zahrada

Jana Malých. Roubanice pustá podle Lhotských luk, jedna louka

slov „Mlejnská* pi struze a druhá za svodnicí, kteráž slov

„na Lideovsku“. Jemene k setí bylo 8 mic, ovsa 20 mic.
Udány platební lhty. Za kupce ruilo 12 oban z Knžduba

nechce dáti listu se svou peeti. Co jest mu známo, když jel s p. Jetichem

1. 1596 v pondlí ped památkou sv. Pavla na víru obrácení z Olomouce od

soudu svatotíkrálského, že potkali u dvora Ostrožskéko Mikuláše Štpánkového

z Hroznové, jinak Veselské Lhoty, an vezl díví z hor Strážnických k pivovaru

Ostrožskému (totiž na prodej, k emuž Štpánek práva neml),

b Zahrady byly u Knždubu ohrazená pole.
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a 2 mšané ze Strážnice. Vladyka p. Jan Reyteyn z Varjelit na

dvoe svobodném v Knždub podepsán na listin Jana Frydrycha

z Žerotina r. 1615. Roku téhož daroval mu Jan Frydrych ješt

grunt ís. 32 Václava atlavého. Z purkrechtních register knž-
dubských se dále dovídáme, že r. 1624 Jan Reyteyn z Varjelit

na mlejn v msteku Lipov uinil setení podle rozliných

kvitancí svých lht, a sice urozenému p. Albrechtovi Granzenovi

z Grozendorfu na míst jeho manželky, paní Bohunky Gakové
z Herndorfu, u pítomnosti její, co jest za svrchupsaný dvr penz
až do léta 1624 položil. inilo to 3500 zl., tak že p. Janu Rey-

teynovi zstává na ten dvr ješt doplatiti 500 zl. R. 1632 byl

úpln zaplacen. R. 1624 podepsal rytí statený Jan z Varjelit

na mlýn v msteku Lipov nové nadání Jana Jeticha z Žerotina

lidem v Radjov.

Druhý dvr založil si v Knždub vladyka Šastný Matuška

z Topolan, který po Seboldovi akovi ustanoven byl zde správcem

panského statku a zejména zde úadoval za porunictví vdovy

po Janu Jetichovi, Alžbty Slavatovny z Chlumu. Odtud spra-

voval též Tvarožnou Lhotu a Lipov. Matuška nebyl snad pítelem

Moravských Bratí, což dokazuje dopis paní Slavatovny, aby

tomu vil, že darovala 2 podsedky bratrskému zboru v Lipov
a je ode všech daní osvobodila, též robotu odpustila (viz Lipov),

ku konci píše: „Když vli mou znáte, budete se vdti, jak spra-

viti. S tím milost Boží ra zstati s námi!“

Již ped r. 1600 zakoupil si p. Matuška grunt v Knždub
a pikupováním polností jej zvtšil. Zažil však r. 1605 úplné

zpustošení svého statku. Živ byl ješt r. 1608, nebo t. r. potvrdil

porovnání ddiné po Janovi, synu Martina Hrázového v Knždub.
Urovnavatelé se usnesli, že po zemelém dítti statek patí matce.

Brzy na to zemel, nezanechav dtí. Manželka jeho rozená Špo-

narová z Blinsdorfa zemela ped ním. Po nm ddila grunt

(zajisté ješt na polo zpustlý) teta jeho Angelina z Blinsdorfu, 1

)

která na ten statek svého muže Jeremiáše Michálka z achtic

vzala na spolek. R. 1610 Jan Frydrych z Žerotina svému služeb-

x
) Andlína Šponarka z Blinsdorfu na svobodném dvoe v Knždub

dává r. 1613 svdomí urozené vladyce Katein Kuovské z Opolí na dom ve

Strážnici, že slýchala asto mluviti jejího muže nebožtíka Jana Skíkovského

z Pozdtína, že po jeho smrti má na tom dom zstati až do své smrti.
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niku urozenému vladykovi Jeremiáši z Gachtic 1

)
za dobré a platné

služby povoluje užívati pozemk v Knždub, které mu pipadly
po Šastném Matuškovi z Topolan, 2

)
totiž pololán s poplatnými

rolemi a jinými poli a lukami, které se nazývají „Zahrady*, které

též od dávna poplatnými byly, a pidal k tomu jiné pozemky,
kteréž všecky ped tím pusty a vypáleny byly, dovoliv mu, aby
si tam postavil dvr dle své vle. Pan Frydrych propouští na
budoucí asy tuto usedlost ode všech poplatk, majitel smí sob

dobytek chovati a jej

bez pekážky pásti, to-

liko má zaplatiti do
roka po dvakráte 24 zl.

Také z tch polí, které

šlovou „Zahrady*, a

z luk mají se dosa-

vadní platy dávati. Za
to mže p. Jeremiáš

a jeho erbové ten dvr
se vším svobodn pro-

dati aneb zamniti

aneb ddin odkázati

dle své vle. (Datum

na Strážnici po nedli

Provodní [první nedli

po velikonoci] r. 1610.

God. Žerot. . 378.)

R. 1612 vládyka Jeremiáš Michálek z Gachtic žádal p. Frydrycha

z Žerotína, aby sml ke svému dvoru nco zpustošených grunt
pibrati a jich užívati. Pán dovolilmu toho za následujících podmínek

:

1. aby udal, kolik zpustlých hon chce obdlati,

2. kdyby již rok obdlával nkteré pole a pravý majitel 3
)

se hlásil, že mu je má vrátiti,

*) Jeremiáš z Gachtic r. 1616 vzat do stavu rytíského.
2
) Potomkové po jeho bratru Matyaši Matuškovi z Topolan, jenž zemel

r. 1602 jako regent panství Židlochovského, žijí dosud v Pruském Slezsku ve

stavu hrabcím. (Obr. 76.)

3
) R. 1505 byl Knždub vydrancován a vypálen Bokajovci; mnozí oby-

vatelé se rozutíkali, jiní jako zajatci do Uher odvleeni bjli. Odtud nkteí
teprve po letech se vrátili.

Obr. 76. Erb Matušk z Topolan.
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3. že za první rok, když úlehlu si obdlá, nieho platiti

nebude, ale již druhý rok z každých poloulání honv 7 l

/2 groše

každého roku dávati bude knždubskému fojtovi do dchod
panských.

Pidává k tomu ješt pl lánu roli, jenž slov „Blišanovská“

a Klucovaninu, jenž slov „Hulava" zšíí 8 provaz a zdélí od

potoka starého až po roli, jenž slov „Zahrady". Lán a louky

sprostil všech robot na budoucí asy; dovolil, aby sml bez

úmyslného poškození dobytky pásti na obecných i panských nivách

a dvr i s píslušenstvím svobodn sml prodati, neb jinak s ním

naložiti. Tolikéž mli majitelé toho dvoru z rolí, jenž slov

„ Zahrady “, a z luk, co jsou pi horách, inže a platy, jak od

starodávna bývaly, odvádti. 1

)
Listinou nového pána Strážnického

Kašpara Melichara z Žerotína z r. 1617 obnovuje se p. Jeremiáši

z Gachtic svobodný list, jejž ml od nebožtíka p. Jana Frydrycha

z Žerotína na dvr svobodný v Knždub.

Byly tedy po roce 1610 v Knždub 2 svobodné dvory:

oba bhem dob byly zrušeny: svobodný dvr Reyteynv pipojen

byl po dlouhých sporech ku dvoru panskému
;
o druhém teme,

že komise r. 1775 shledala, že svobodný dvr knždubský jest

malý a nevýnosný; a že vbec není vymený. Polnosti jeho

vtleny také ke dvoru panskému. Avšak ješt r. 1754 praví se,

že ku panství Strážnickému patí také Knždub i se dvorem

Berniního a svobodnými poli. (Dvr Reyteynv.)

Na grunt Matuškov mla obec požadovati 103 zl.
;

z toho

obec Knždubská upustila p. Jeremiášovi 73 zl. a zbytek 30 zl.

ml spláceti po 2 zl., což také bylo dodrženo.

Po roce 1620 vysthoval se nekatolík Jeremiáš z Gachtic

do Uher a grunt jeho úpln zpustl. R. 1641 za fojta Ondráka
prodán byl jmenovaný grunt s 72

lánem a l
/2 tvrtí Jurovi Zachvi-

covi za sumu 10 zl.

!

Z Knžduba pocházel dchodní písa na zámku Strážnickém

Martin Duchonk Knždubský. R. 1612 kvituje mu Jan Frydrych

z Žerotína všechny výdaje od soboty ped sv. Jiím 1593 až do

9 Listinu podepsali : Albrecht st. Sedlnický z Choltic na Oechovém
a Cechách pod Kosíem, Frydrych z Kounic na Slavkov, hrad Ždánicích,

Brod Uh. a Lomnici, rytí Vojska z Bogdunovic na Veselí a Koliín. (Opis

listiny udlán r. 1679 pro pani Angelinu z achtic.)
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sv. Václava 1611, také píjmy obou statk Veleckého a Strážnického,

ponvadž se sám pesvdil, že vše vrn a poádn zapsáno

jest. Kašpar Melichar z Žerotína daroval mu l

/A vinohradu „Ronové"

na Strážniku. Jetich ml. z Žerotína zamnil mu za tu tvrt
3
/8 vinohradu, které ode všech poplatk a povinností r. 1624

osvobodil. tvrt toho vinohradu ležela v Podkovné a 1

/s ve Staré

Hoe. Mezi jiným praví Jan Jetich ml., že Duchonk sloužil od

své mladosti pánm Strážnickým, naped nebožtíkovi Janovi

Jetichovi st. z Žerotína, po smrti jeho p. Janovi Frydrychovi,

synu pán, až do jeho smrti, pak p. Kašparu Melicharovi, otci

jeho nejmilejšímu.

V Knždub narodili se brati Joža a František Úprkové.

Joža narozen r. 1861, studoval ve Strážnici a v Olomouci; po

Ví. tíd gymnasijní odebral se na malískou akademii do Prahy,

delší as pobyl také v Mnichov. Od r. 1893 konal cesty do Paíže,

Nizozemska, do Londýna a j., pak usadil se v Hroznové Lhot,

kde žije na venkovském dom, vystavném dle návrhu Jurkovie.

On jest umlcem svérázným a pravým malíem Slovácká. Známy
jsou jeho obrazy: Jízda král, pou u sv. Antoníka (nad Blatnicí),

Pleky a j.

Jeho bratr František narozen r. 1868 studoval ve Strážnici,

odkud se odebral na odbornou školu do Val. Meziíí a odtud

do Prahy, kde se v modelování zdokonalil. On zobrazuje slovácký

lid. Známy jsou jeho sochy: Stárek, orá, seká; od nho pocházejí

sochy na reálni budov v Píboe a j.

Zde narodil se r. 1877 národní malí Ant. Frolka. Již jako

školák jevil neobyejné malíské nadání. Avšak teprve ve 20. roce

svém vstoupil k mistru — krajanovi J. Uprkovi, aby se vycviil.

Odbyv si pak 3 léta voj. služby navštvoval malíské akademie

v Mnichov a ve Vídni, naež se usadil na selském grunt

v Tasov, kde se oženil. Mimo hospodáství provozuje se zálibou

malíství. (Obr. 77.)

Nejen v nepokojích na poátku stol. XVII. trpl Knždub,
nýbrž pi každém vzbouení uherském, 1

)
zvlášt za let 1703—1708

byl Knždub asto vydrancován a vypálen: dne 26. prosince 1703

napadli Kuruci osadu, byli však sedláky knždubskými zahnáni,

l

) R. 1663 Tatarským vpádem zniena osada až na 4 domy a dvr
vypálen; odvleeno 148 kus hovzího dobytka, 456 ovec a 415 m. obilí.
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dne 12. února 1704 pobrali a odvlekli všechno seno na lukách,

dne 3. kvtna t. r. zajali na pastv všecek dobytek, rychtáe

Šafaíka zabili a 5 osob do zajetí odvlekli; dne 16. listopadu

Obr. 77. Malí Ant. Frolka.

opt Knždub navštívili, ves zapálili, jednoho sedláka do ohn
vhodili, dva zavraždili a 150 kus dobytka ukradli. Dva dni na

to teprv našeho vojska 2 prapory se tu objevily, ale brzy odtud
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odtáhly. R. 1705 dne 7. bezna pobrali zde Kurucové na 100 mic
obilí a dne 1. kvtna 8 lidí zabili. Obyvatelé po celé XVIII. stol.

z tchto pohrom zotaviti se nemohli.

Cholera zuila zde v letech 1831 a 1836; zemely ve farnosti

103 osoby.

Kozojídky,

pvodn Kozojedy 1

)
leží v moálovité rovin, J

/4 hod. (1*2 km)

severozápadn od Hroznové Lhoty. Osada má nepravidelnou

náves, do které vedou 3 cesty. Domy stojí tsn vedle sebe

prelím obráceny do ulice; grunty tvoí dvé ad proti sob,

chalupy postaveny jsou prosted mezi grunty; do pl vesnice

obráceny jsou k jedné, od pl vesnice ke druhé stran proti

gruntm. Domy mají základ kamenný, vyšší ást z vepovic.

Zahrádky vidti jest jen ped nkterými domy; žudrv (gánk) není.

R. 1836 bylo zde jen 46 dom s 261 obyvateli a r. 1870

dom 53 s 253 obyvateli, r. 1890 v 69 domech 277 obyvatel,

r. 1910 v 76 dom. obyvatel 334 vesms eských. K obci patí 204 ha

pole, 11 ha luk, 4 ha zahrad, 2 ha vinic a 2 ha pastvin. Do-

movní tídní dan platilo se 230 korun, pozemkové 1645 korun.

Trat se nazývají: Dubeek, Nivka, Kanovina, pod Kíbem,
v Úzkém, Pední a Zadní lúka, tikolní, Okluk, ve Veselském

kotáe, Oujezdky, Padlky, Lažovské, Fleky, Chmelnické, na

Žeravsku, Horní a Dolní Píné.
Lid, jenž má stejný kroj a stejné náeí s Hroznovou Lhotou,

živí se rolnictvím a chovem dobytka.

Osada jest pifaena do Hroznové Lhoty, 2
)

ale má svj
vlastní hbitov. Poštovní a telegrafní stanice jest v Hroznové Lhot,

nejbližší nádraží ve Veselí. V posledních letech zízena zde samo-

*) Jméno pochází bu od zakladatele „Kozojeda", aneb znaí obyvatele,

kteí po vtšin živili se kozím masem. Snad je to pezviskem; v echách
jest 6 osad Kozojed a též jedny Kozojídky. Jest povst o založení osady, že

prý jakási polská rodina zde pvodn se usadila, která chovala kozy, ježto

odtud docházely do Žeravin, kde ožíraly stromy. Odtud prý jméno osady,

kteréžto pezdívali „Malé Polsko" Že povst tato jest nejapná smyšlenka, o tom

neteba šíiti slov.
’

2
) Do roku 1751, než byla lokalie zízena v Hroznové Lhot, pifaeny

byly do Veselí.
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statná jednotídná škola, kterou navštvuje na 40 dítek; správcem

jejím jest G. Kopený. Piškolena bývala do Hroznové Lhoty.

Kozojídky náležely pvodn statku Znorovskému a nkterou

dobu se Znorovarní ku statku Veselskému. Když po smrti Václava

z Vojslavic, otima Jana z Kunovic, tento znanou ást po nm
ddil, spojil to zddné zboží okolo Hroznové Lhoty se svým

statkem Ostrožským, pi kterém pak Kozojídky zstaly. 1

)

Jan z Kunovic hned r. 1506 uzavel smlouvu s Janem

z Žerotína na Strážnici, aby jeho lidé ze Lhoty, Kozojídek, Žera-

vinek a ostatních osad smli choditi do Strážnických horná díví;

Kozojídkám vymeno za to ron dávati 1 met 2 mice ovsa

a 32 slepic.

S majitelem Veselí Hemanem z Vojslavic míval Jan z Kunovic

tenice: R. 1499 pohnal jej Heman, že sebral desátek v Kozo-

jídkách, který písluší k fáe do Veselí, Jan z Kunovic jej pohnal,

že mu zajal dobytky lidí jeho z Kozojídek, kde mli právo pásti.

Jan z Kunovic byl r. 1506 odsouzen naíditi, aby lidé z Kozo-

jídek svému farái ve Veselí desátek dávali.

R. 1508 jmenují se v phonu na Hemana z Voj slavic-Veselí,

který podal Jan z Kunovic, lidé z Kozojed: Šimek, Matj a Jan

Výbora, a r. 1515 Martin Fojt, Jan Lojík a Šimek.

R. 1675 bylo zde 5 celoláník s 52 mrami pole, 11 polo-

láník se 26 mrami a 6 zahradník s polem. Nov se usadili

2 celoláníci a 2 zahradníci. Jména obyvatel: Šantavý, Pišnek,

Kousal, Holík, Jusa, Žúrek, Bacholec, Trojika, Gerúšek, Kúra,

Hálek, Rybniká, Ševík.

R. 1718 udáno pi Kozojídkách 6 lán 32
/4 osmin pole

a 24 komín v obci. R. 1747 stala se smlouva se Zarazicemi

o louky ležící k Zarazicm : Zarazití tyto louky postoupili Kozo-

jídkám, zaež od Kozojídek obdrželi pole 48 mr ležící u Zara-

zických vinohradv.

R. 1749 žilo zde dle udání 21 tvrtláník, kteí dohromady
mli 485 mr pole, 13 polotvrtník se 150 mrami; obec mla
54

/8
míry pole; krom toho mli 3 7

/8
míry zahrad a z luk 55 voz

sena. Gtvrtláník držel si 2 krávy, platil domovní dan 3krát po

b R- 1512 chtl Jan z Žerotína a na Strážnici s Janem z Kunovic Horní
Nmí zamniti za Kozojídky a Žeraviny, avšak z toho sešlo (viz Žeraviny).
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42 kr., z louky inže 7 kr., odvádl 5 3
/4 kusu kuat, 14 vajec,

iy
2
míry ovsa a konal povinné roboty.

R. 1760 udává se veškeren majetek: 731 6
/8 mic pole,

3 7

/s mic zahrad, 64 mic pastvin a luk na 55 voz sena.

R. 1775 žilo v Kozojídkách tvrtláník 22, pltvrtláník 16

(mimo to mla obec jednu pltvrt a jednu šenký z Hroznové
Lhoty)

;
podsednici malí byli 2. Celkem mly Kozojídky 432

/64 lánu

a platili dan 299 zl. 1 kr. vrtníci (26 mr pole) platili 13 zl.

10 kr. dan mimo to, co shora udáno. Robotovali od Václava

do Jana 2 dni, od Jana do Václava 3 dni s párem koní. Pl-
tvrtníci mající 13 mr platili 7 zl. 24 kr. dan, gruntovní inže

tikrát po 21 kr., odvádli 2 3
/4 slepice a 7 vajec, robotovali

s potahem od Václava do Jana 1 den, od Jana do Václava \
l

/2 dne.

Podsednici drželi jen 4 1

/2 míry, platili dan 2 zl. 24 kr., inže

21 kr., odvádli iy
2

slepice a 3 vejce, konali pší robotu 1, po

pípad 1

V

2
dne.

Mimo to mli následující povinnosti:

Dvakráte po 24 dní pracovati v panských vinohradech, za
dostávali 11 mic 2 osminy a l

3
/8 mázu rži.

*

Panského vína mli vytoiti o Velké noci, o Sv. Duchu

a o Vánocích po každé 3 vdra; za každý máz nevytoeného

platili po 1 kr. do dchodu. (Toho roku platili za nešenkované

víno 5 zl. 12 kr.)

Za sbírání suchého díví dávali 42 mr 5 osmin 1

/3 mázu
ovsa, za dovoz soli 4 zl. 30 kr., za jatku stejn jako v Malé Vrbce,

kde i ostatní povinnosti povšechné jsou poznamenány. Za svobodné

pole v Lúkách 8 mr platila obec 24 kr.

Farái Veselskému platil každý tvrtník kopu pšenice a kopu

ovsa, pltvrtník polovici toho; koledy platil každý 3 kr.

R. 1786 povoleno 6 Q 0 stavební plochy Pavlu Valáškovi;

za 1 « platil 3 kr. a za postavený dm 1 zl., avšak musel

konati 26 dní pší roboty a nésti všechny poplatky, které by na

dm ješt vloženy byly. Pešel-li dm ddin na potomka neb

píbuzného, ustanoveno laudemium na 3 kr., jinak na 6 kr.

Z té doby jsou uvedena jména: Nekarda, Omlel, Šantavý,

Suchánek, Potá, Štáblík, Falešník, Grombí, Šlafor, Balónek,

Dula, Frdlík, Galba, Lehoník, Žúrek, Pšurný, Zalúbil, Netrúfal,

Mokroš, Fera, Vajdík, Kozumplík, Vyskoil, Ocelka, Pívozný,

Zalešák, Veselý, Gernúšek, Duda, Talach, Kubenský.
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Ped zrušením robotovali ze */
4 gruntu od Jana do Václava

týdn 5 dní s potahem, menší robota byla 3 dni s potahem

a 3 dni pší. Výkupného z gruntu platilo se asi 115 zl.

Stará pee z r. 1776 má ve znaku kozu s nápisem: „Peczet

Diedini Kozojidek".

K obci patí nyní asi 1280 mic pole a 192 mic luk.

Velikými požáry trply Kozojídky r. 1848 a 1880. R. 1663

vypálili Tatai vesnici a všecek dobytek odvlekli. Dne 15. ledna

1704 byly Kozojídky a Hroznová Lhota pepadeny a vydrancovány

Kuruci, kteí z obou osad odvlekli na 100 kus dobytka.

Kuželov,

nkdy ve starých zápisech také Kuželové, novji též Kuželová

jmenovaná osada leží 16 km jihovýchodn od msta Strážnice

na úpatí vrchu Bojišt podél cesty ve výši 314 m. Vesnicí protéká

potok Kuželovský. Domy stojí v adách podle sebe prelím do

ulice; jsou stavny z cihel, kryty však dosud z vtší ásti slámou.

Dle sítání z r. 1910 ve 157 domech žije 697 duší. K obci patí

samota vtrný mlýn (povtrák) nad Kuželovém. R. 1900 napo-

ítáno ve 142 domech 718, r. 1870 ve 141 domech 586 a r. 1836

v 99 domech 588 obyvatel. Obyvatelé jsou až na nkolik (asi 25)

žid sami katolíci eské obcovací ei.
K obci patí 974 ha pozemk, a sice 470 ha polí, 127 ha

luk, 13 ha zahrad, 91 ha pastvin a 273 ha lesa. Domovní tídní

dan platí se 433 K a pozemkové 2270 K.

Lid zdejší (horácký) drží se pevn svého starého kroje.

U mužských oblíbeny jsou krátké bílé haleny (kabáty). (Obr. 78.)

Lid živí se hospodástvím a chovem dobytka. Hospodáství

má pomry nepíznivé: v kraji kopcovitém na jílovité tžké pd
jest obdlávání obtížné a užitek skrovný. Stromy ovocné dobe
se daí' ale málo prý nesou. Pro slabý výtžek polní mnoho lidí

chodí na práce do cukrovar do Rohatce a Hodonína. Také nco
dlného lidu vysthovalo se do Ameriky. Z emesel provozuje se

tkalcovství konopného plátna a halenáství 1

)
pro potebu domácích

!

) Halenái, krejí a obuvníci mají zde dosud t. zv. cechmistra, který

však má na starosti jen poádek pi prvodech o Božím Tle, o Vzkíšení

22
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a okolních obyvatel. Sukno na haleny dovážejí si z CJher. Díve

v Kuželov kvetl obchod s dobytkem hovzím, který v Uhrách

lacinji nakoupili a na trzích ve Strážnici, Veselí a Uh. Ostroze

dobe zpenžili. Nyní nkteí jezdí kupovat seno do uherských

kopanic a vozí je na prodej do Písku. Kuželov leží na silnici,

která vede z Tasova do Uher. V osad mají záložnu.

Kostel, který stojí na hbitov a posvcen jest Nejsvtjší

Trojici, dal postaviti majitel panství Ostrožského, kníže Florián

z Lichtenštejna r. 1768 pro své katolické obany a pro misionáe,

kteí od r. 1650 na obrácení nekatolík zde se zdržovali. (Obr. 79.)

Má 3 oltáe. 1

)
(Obr. 80.)

Nejvtší zvon 2 cty. tžký lil r. 1726 Libor Martin v Brn
„in honorem SS. Trinitatis et Sti. Francisci Xavei".

Díve náležel Kuželov do farnosti Velecké; zde bývala misio-

náská štace jezuit na obrácení kacív (katolík); teprve r. 1784

zaízena zde lokální kurácie, ku které mimo Kuželov ob Vrbky

jsou pifaeny. Na fae jest knihovna, ze které si dosplí lidé

vypjují knihy.

Farní budova má 4 nevelké svtnice a 2 zahrádKy, dvr se

stájemi. Nejdéle zde psobili kuráti: Met. Komnatský (1790—1801),

Ant. Frey (1808— 1821), Aug. Šmatlák (1830— 1848) a nynjší

Theod. Káer již skoro 20 let.

Škola byla založena asi zárove s farou. Piškoleny sem

byly všechny farní osady; nyní chodí do ní dítky pouze z Kuže-

lová. Za uitele Felixa Dudy byla škola rozšíena na dvoutídku

:

školu navštvuje nyní 140 dítek; naduitelem jest J. Pá. (Obr. 81.)

Obvodního lékae, poštovní a telegrafní úad mají ve Velké.

Dle udání starých lidí byla v Kuželov ped r. 1848 robota

placená; každý 74
láník platil 5 zl.

;
avšak v as žní museli dohro-

mady seséci panský lán a jednu louku pokositi. Za to, že 2 dny

v týdni sml chodit na díví do les na Javoin, odvádl každý

ron 3
/4
mice ovsa.

a na pohbech. Každý z tch cech má v kostele 2 podstavce, které se nosí

o prvodech. U cechmistra uschována jest stará kniha od Františka Tobiáše

Zámiše z r. 1799 „Dokonalé shromáždní všech od r. 1729 až do nyníka
prošlých všeobecnosti a naízení pro všechny Sjednocení a cechy."

9 Dle cirk. topogr. Volného.

22 *
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Kdy a od koho Kuželov byl založen, nedá se uriti, ale

patí mezi mladší osady okresu. 1

)
Pipomíná se v Phonech po-

nejprv r. 1406 : Dorota z Peckovic, manželka Nitková z Kuželového,

pohání' Mikuláše Vauru (Baduru) ze Šíavy. 2

)
Ale brzy na to

pipadla osada ke statku Veselskému, se kterým jej r. 1447 Zdenk
ze Šternberka prodal Mikuláši z Vojslavic. Od Veselí jej odlouil

asi r. 1498 Jan z Kunovic a pipojil jej ku statku Ostrožskému,

u kteréhož zstal; statek Ostrožský má zde velké lesy, které

spravuje myslivec.

R. 1506 dovolil Jan z Žerotína a na Strážnici Kuželovským

choditi do hor Strážnických na díví, zaež ron odvádli 22 mic
ovsa a 22 slepic. Obané z Kuželová asto té svobody nadužívali.

R. 1596 pohnal Jan Jetich z Žerotína Jana Jeticha z Kunovic

ze 2000 h. gr., že r. 1592 v úterý po nedli „Cantate“ Pavel

Zalešák ze vsi Kuželového rúbal díví v horách Strážnických a je

vozil na prodej na Pedmstí Veselské proti smlouv z r. 1506,

a z druhých 2000 h. gr., že Bartoš Soukup odtud v horách

Strážnických nadlal líených provaz do msteka Velké,

R. 1508 jmenují se v Phonech obané z Kuželového: Jakub

Fjanta a Tomek Sovi; r. 1512 pohání Jan z Žerotína Jana

z Kunovic, že lidé jeho z Kuželového vyvezli jemu lovka purk-

rechtního jménem Múenína z Velké Vrbky a od té doby purk-

recht jeho pust stojí a on to napraviti nedbá.

K r. 1656 je poznamenáno, že Jan Vrána od Tatar byl

zabit. Dále je poznámka, že tra Zahumenice jest neobdlána až

na 21 mr, že vinice jsou pusty, ze kterých by se obdlati mohlo

30 mr; také jiných 124 mic jest neobdláno. R. 1708 udáno

v Kuželov 5V2
lánu a 33 komín (dom).

R. 1675 byl Kuželov málo zalidnn; bylo tam 20 plláník,

kteí mli 16 mr pole 11. tídy a 8 mr III. tídy, tvrtláníci

s 8 mrami II. tídy a 4 mrami III. tídy byli 3 ;
nových pllán

bylo 8, pustých také tolik. Domkai s polem byli 2. Jména oby-

vatel: Vrtihrach, Horák, Okénka, Macek, Hornálek, Štrká,

Gajdoš, Drinka, Rohol, Gambal, Mamosék, Hronek, Baloš, Galán,

Slezák, Školák, Strka, Hlavatý, Kyša, Matulický, Galba, Hordovský.

9 Jméno nejvhodnji odvozuje se od osobního Kužel, které ml staro-

žitný rod usedlý v Žeravicích. (Viz Žeraviny).
2
) Poruníky toho phonu uinila svého muže a Václava z Kuželového.

(Snad jeho bratra.)
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R. 1750 byly v Kuželov: 3 pllány o 77 3
/8 m., 3 tiosminy-

lány o 54 m., 76 tvrtlán o 36 5
/8
m., 11 podsedk o 21 4

/8 m.,
41 podruh a 11 hofer; celkem patilo k osad: 1158 m. pole,

32 a

/4 m. poloúhoru, 26 m. zahrad, 226 kus luk na 180 voz
sena a nco (asi 30 m.) vinohrad, které drželi podruzi a hofei.

Obr. 80. Vnitek kostela v Kuželov.

Mezi obyvateli bylo 9 krejí, 5 ševc a 3 tkalci. Plláník choval

4 krávy. Výmra inila 7 26
/64

lánu a kontribuce 492 zl. 8 kr.

R. 1775 bydlelo v Kuželov 10 pololáník, 5, kteí mli
tvrt a pl tvrti lán, 78 tvrtláník, 9, kteí mli velké pod-

sedky, a 7, kteí mli malé podsedky.

K pololánu patilo 27 mr pole, zahrada na V4
míry, vinice

na 72
míry a louky na 4 4

/4
vozu sena; platilo se dan 7 zl. 12 kr.,

gruntovní inže 4kráte po 37 1

/2 kr., 2 slepice, 6 vajec a robotovalo
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se od Václava do Jana párem 27„ dne, od Jana do Václava

37a
dne.

K 17a
tvrtiánu patilo 19 mr pole; dan bylo 5 zl. 48 kr.,

inže 4kráte po 37 kr., 2 kury, 6 vajec; robota stejná s pololáníky.

Gtvrtníci mli 13 mr pole, za kteréž platili dan 3 zl. 36 kr.,

a robotovali 1 den, od Jana do Václava 2 dni párem koní.

K velkému podsedku náleželo 5 mr pole, 2y2
m. ladu,

iy
2
m. zahrady a louka na fru sena; platilo se dan 2 zl.

51 kr., inže 4krát po 18 kr., odvádli 1 slepici a 3 vejce; robo-

tovalo se 2 neb 3 dni pšky.

< K malému podsedku náležely 4 m. pole, 1 m. zahrady

a louka na 1

/2 fry sena
;
platilo se 1 zl. 42 kr. dan, inže 4krát

po 9 kr. 17a
den., pl slepice 172

vejce; robotovalo se pšky 1,

po pípad 2 dni.

Všeobecné povinnosti byly

:

Kopati ve vinicích 221 dní; za to dávala vrchnost 24 mr
7 osmin 6

/g mázu rži.

Vyšenkovati 3*/
2
vdra panského o Vánocich; za nevyšen-

kované víno platili toho roku 2 zl. 1 kr.

Za suché díví z hor platit 65 mic ovsa.

Za dovoz soli 6 zl.

Horný musel nasbírat! a odvésti 5 kop šnek.

Chleba o žních dostával týdn plláník 6, tvrtláník 3, pl-
tvrtiláník 1

y

2 ,
velkopodsedník 2, malý podsedník, chalupník

a podruh po 1 pecnu na 2 libry.

Z jatky odvádl ezník 10 liber rozpuštného loje.

Ostatní povinnosti stejné jako u Malé Vrbky.

Svému farái platil plláník 1 kopu pšenice a 1 kopu ovsa,

tvrtláník polovici, pltvrtiláník tvrtinu; koledy každý 3 kr.

Obec mla tehdy 253 mr pastvin a 50 mr lesa. Pozemk
k obci patících bylo: 1161 7

/8 m. pole, 25 a 5

7

2
osminy zahrad,

32

7

8
m. úhoru, 253 m. pastvin, 29 4

/8 m. vinic, luk na
279 3

/4 vozu sena a 50 m. lesa. Vinný desátek toho roku obnášel

24

7

2
vdra.

Trat se jmenovaly : Za Bresty, Vývraty, Senice, nad Humny,
Padlek, Humenica, na Vrchu, na Jamách, Kopánka; louky:

Rúbanice, Seníky, Dílné.



344

U Kuželová byla panská myslivna, která pozdji byla prodána

eráru za 425 zl. vid.; lesy na hranicích uherských: Adamovec,

Panský háj, Ochoza a Dínové. Nyní jest tam opt myslivna.

Obr. 81. Škola v Kuželov.

Stará pee z r. 1714 s opisem : Peet obecni diedini Kuželová

mla uvnit kužel. (Str. 71., tab. II., . 2.)

Jména nynjších tratí: Padlky, Díly, Vrchy, Bojišt, Zá-

brezdí a j.
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Hroznová Lhota,

pvodn zvaná Lhota Veselská 1

)
leží 8 km na severovýchod od

Strážnice v rovin 207 m nad moem. Silnice vedoucí ze Strážnice

dotýká se jen severního konce, kdežto osada odtud dlouhou ulici

tvoí, smující k jihu. Osada má tvar obdélníka, který jen na

severní stran u kostela se rozstupuje. (Obr. 82.) Domy stojí tsn
vedle sebe prelím do ulice. Prosted osady proseknut jest

mlýnskou strouhou potoka Veliky; zde jest náves (námstí).

(Obr. 83.) Grunty a chalupy jsou míchány. Ped domy tu i tam

vidti sklep. Rozloha obce jest 912*33 ha, z ehož 774 ha pole,

32 ha luk, 19 ha zahrad, 22 ha vinic, 17 ha pastvin a 9 ha les,

z ehož se platilo 4149 K dan; tídní domovní da obnášela

751 korun.

R. 1910 napoítáno 1093 obyvatel eské národnosti.

R. 1900 žilo zde ve 241 domech 1098 obyvatel až na

2 israelity vesms eských katolík. R. 1836 udává se ve 140

domech 890, r. 1870 ve 198 domech 992 a r. 1890 ve 226 domech

1050 obyvatel.

Obyvatelé jsou Slováci náeí ponkud míchaného (homáckého

s dolnomoravským). Živí se polním hospodástvím, chovem dobytka

hovzího a vepového, ovocnictvím a vinastvím. Málo jich chodí

za výdlkem do Rakous a ješt mén se jich sthuje do Ameriky.

V msteku žije také nkolik emeslník a maloobchodník.

Rýval zde jeden spojený cech: kolá, tkalc a ševc. Okolí

msteka jest úrodné s podnebím mírným.

Obchod podporují tyry výroní trhy (dva obdržela osada

povýšena jsouc na msteko, dva r. 1849): 1. ve tvrté úterý

v post, 2. v páté úterý po Velikonoci, 3. ve tetí úterý po Naro-

zení Panny Marie a 4. v první úterý v advent; týdenní trhy

povoleny jsou v úterý, ale se nekonají.

Krom hlavní okresní silnice vede také okresní silnice z Hroz-

nové Lhoty na Kozojídky do Veselí a druhá do Knžduba.

9 Veselskou se nazývala ze 2 pii: 1. ponvadž ležela poblíž Veselí

(Lhota, quae retro Vesele jacet.) a za 2. že pvodn náležela ku panství Vesel-

skému. Volný myln tvrdí, že se nazývala „Velikou“ Lhotou. Nmci zkomolili

j méno „Hroznová Lhota“ na Hroznou Lhotu (Hroznalhotta).
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Kostel posvcený sv. Janu Ktiteli stoji na severním konci

msteka. (Obr. 84.) Dal jej stavtí ostrožský pán, kníže Gundakar

z Lichtenštejna, z materiálu získaného z bratrského zboru v Tasov
r. 1654, a chtl zárove zíditi faru v Hroznové Lhot, aby tím

rychleji nekatolíci na katolickou víru obráceni byli. Ale narazil

na silný odpor i velkostatku i faráe Veselského. Nebo farou

náleželo msteko do Veselí; teprve r. 1751 byla zde zízena

lokální kurácie, která r. 1844 povýšena byla na faru. Do farnosti

patí mimo Hroznovou Lhotu také Tasov, Kozojídky a Žeraviny.

Kostel byl r. 1878 opraven; nejstarší zvon na vži pocházel ze

zboru Tasovského z r. 1560; rozlil se r. 1807.

Matriky poínají se r. 1751. Nejdéle zde psobil fará Josef

Fiala (r. 1847— 1882). Nyní jest faráem Ant. Podhradský. Starý

hbitov byl okolo kostela spolený všem farníkm; na nový hbitov

pochovávají se jen ze Lhoty a Tasova.

Nejbližší železniní stanice jest Veselí.

Stará škola stávala za kostelem; když r. 1807 s velkou ástí

osady vyhoela, propjil fará v prvním pate fary jednu svtnici

za uírnu a v pízemí byt pro uitele. Dva uitelé (rechtor a pre-

ceptor) vyuovali stídav polodenn. Druhá tída upravena teprve

r. 1878 v obecním dom. Naznána nutnost stavtí pro školu

zvláštní budovu, což snahou starosty Jos. Pavlice a podporou

zástupce velkostatku hrabte Westphalena provedeno. R. 1879

škola rozšíena na trojtídní, r. 1883 na tytídní a piškoleny

byly do ní dítky všech farních osad.

Nyní navštvují školu jen domácí dítky potem 235; škola

jest ptitídná, naduitelem je J. Randula. Díve nejdéle zde

psobili otec a syn, Jan a Antonín Strzenhoferové (1820—1843)

a (1843—1866) a Alois Dlabal (1866—1887), kterýžto založil

pamtní knihu r. 1884; byl též zakladatelem školní knihovny.

V majetku obecním jest 16 ha pole, 8*5 ha lesa a 8 ha luk*

Trat se jmenují: tvrtky nad Tasovem, pod Radošovem,

od Žabince, Kuovánky dolní a horní, Noviny od Žeravin, Dílce,

Dužiny, Drozdové, Dubník, Hrklavé, Chmelince, Kratiny, Kouty,

Prostedni, Proudy, Padlky kivé, široké, od Pikopu a nad

Zahradou, Patoiny, Rozsocháe, Rubník, Sekery, Svárové, Trávník,

Újezdy, Zátrní, Zahumenice, Zárybníí, Záhliníí.
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Djiny. Nedá se urití, kdy a kým tato Lhota založena byla:

sotva pochybíme, tvrdíce, že ji založili na míst devní zaniklé

osady majitelé Veselí, páni ze Šternberka nkdy ve XIV. stol.

Když r. 1447 Zdenk ze Šternberka a Konopišt 1

)
Mikuláši z Voj-

slavic prodal tvrz a msto Veselí, mezi osadami ku statku tomu

náležejícími uvedena též Lhota. R. 1498 odlouil Jan z Kunovic,

pán na Ostroze, jenž po Václavovi a Mikuláši z Vojslavic ást

statku Veselského ddil, nkteré osady — mezi nimi i Lhotu —
od Veselí, pipojiv je ke statku Ostrožskému, u nhož napotom

zstaly. Ml pak Jan z Kunovic s majiteli Veselí mnohé rozepe.

R. 1499 Heman z Vojslavic pohnal Jana z Kunovic a z Bystice

z 20 h. gr., že tohoto roku pedešlého zadržel jest desátek ve

Lhot a v Kozojídkách, kteréž desátkem písluší k fae jeho do

Veselí, a toho desátku jemu podnes vydati a spraviti nedbá:

také ho pohnal, že mu nechce ukázati poruenství nebožtíka Václava

Veselského, kterýmžto po nebožtíku drží ten statek, a že nechce

položití poslední vle nebožtíka Václava ped panem hejtmanem.

Naproti tomu pohnal r. 1501 Jan z Kunovic Hemana z Vojslavic

z 500 h., že jeho úedník zajal dobytky lidí jeho ze Lhoty na

polích Veselských, na kterýchž lidé jeho ze Lhoty a z Kozojídek

právo pásti mají. Heman však na Jana z Kunovic nejen obnovil

phon, že i toho léta desátek ve Lhot vzal knzi jeho ve Veselí,

nýbrž také, že u velkého Veselského rybníka 2
) zvýšil stav a grunty

mu vodou topí. Jan z Kunovic byl odsouzen, aby lidem ve Lhot
naídil, by desátek do Veselí na faru odvádli, a také, aby stav

rybniní snížil tak, jak býval za nebožtíka Jana Žerotínského.

R. 1502 Heman z Vojslavic opt pohnal Jana z Kunovic, že mu
nechce postaviti za svdky lidí svých ze Lhoty Veselské, 3

)
totiž:

Jiíka, bratra Loského, Jakuba Valtrubu, Matje Bulavého a Šimka

Skuhráka.

R. 1506 uinil p. Jan z Kunovic pro lidi své: ze Lhoty,

Kozojídek, Žeravinek, Tasova, Louky, Vrbky Zedrané, Kuželového

a Boršic s p. Janem z Žerotína a Fulneka tuto smlouvu: „Díve

x

) Konopišt, hrad a panství u Benešova (jižn od Prahy) v Cechách,

nyní majetek následníka trnu, J. Výs. arcivévody Frant. Ferdinanda.

2
) Velký Veselský rybník pipojil Jan z Kunovic také ku statku Ostrož-

skému.

3
) Zde ponejprv nazývá se Lhota Veselskou.
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mli lidé z tchto vsí dovoleno toliko páliti ve Strážnických lesích

uhlí a za to odvádli pánm Strážnickým oves a kury.

Nyni ale p. Kunovský jim prosadil, že smí si pro svoji

potebu v lesich bráti díví i na pálení i na stavbu, ale za

podmínek:

1. nesmli káceti dub,
2. smli díví toliko pro svou potebu používati, nikoliv

prodávati neb darovati,

3. za to mli dávati ze Lhoty Veselské 4 mty 1

)
ovsa a 4 slepice

(pozdji 2 kopy slepic).

Že obyvatelstvo tchto podmínek vždy nešetilo, nýbrž proti

nim jednalo a lesm škodilo, dokazují optné stížnosti a phony
na pány z Kunovic, aby pehmat svých poddaných netrpli

a škody uinné napravili. Také na Lhoany asto bylo naíkáno.

Téhož roku byl ve Lhot správcem statku Jana z Kunovic

Jiík z Kokor. K tomuto poslal Heman z Vojslavic faráe Vesel-

ského a jiné obyvatele, žádaje listem, aby poddané ze Lhoty

napomenul, by odvádli desátek farái; když tak neuinil, byl

pohnán ped soud s p. Janem z Kunovic, jenž opt desátek ze

Lhoty farái zadržel. Páni rozhodli, že Johanes (z Kunovic) svým

lidem má rozkázati, ponvadž tu fará jest, aby desátek odvádli.

R. 1508 Jan z Kunovic a na Uh. Brod pohání Hemana z Vojslavic

a na Veselí, že jeho úedník v msteku Veselí zavel mu lidi:

Jana Mlynáe, Jiíka Blahutíka a Martina Chdka ze Lhoty a toho

mu napraviti nechce. R. 1515 jmenují se lidé z Veselské Lhoty:

Filip Uhínek, Homola, Zhorec, Václav Rezek, Matj Strachota

a Pavel Holas.

Toho r. 1515 pohnal Heman z Vojslavic Jana z Kunovic

na Uh. Brod, že zadlal cestu, silnici starou, kteráž jde k Veselí

od Lhoty Veselské na hrázi jeho rybníka velkého Veselského

a lidé musí jinudy jezditi a tím mu škodu iní.

R. 1519 stavl Heman z Vojslavic ve Veselí farní budovu

a dal zárove opravovati hbitov i požádal lidi pifaené, aby

pi tom díle byli nápomocni, což se od lidí Jana z Kunovic nestalo.

Protož jej pohnal ze 2000 h., že lidé jeho ze Lhoty Veselské

a z Kozojídek píslušících osadou k fae jeho do Veselí, na kteréž

on jemu psaním, ústn i skrze posly žaloval, že ti lidé jeho podle

Ú Met = 30 micím.
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jiných osadních k té fae píslušejících k stavení a opravování

kostela a kerchova díví, kamení a jiných poteb voziti, ani na

dlníkv placení lozunku (mzdy) dávati nechtí, a on ty lidi v držení

maje, jich k tomu držeti a pipraviti nechce, aby to, což spra-

vedliv podle jiných initi mají, inili, zejména také aby vozili

k oprav „farhofu", domu knžského ve Veselí, díví a jiné poteby.

S tímto svým phonem p. Heman špatn pochodil. Páni rozhodli,

že mli lidé ze Lhoty a Kozojídek býti ku spolené porad o stavb
povolání a, co se zvlášt týká opravy fary, že Heman nedokázal,

že jsou ti lidé ze Lhoty k tomu povinni. 1

)

R. 1589 pohnal Jakub ml. Vojska z Bogdunovic Arkleba

z Kunovic a Jana Jeticha, strýce jeho, že nechtli z msteka
Veselské Lhoty za svdky postaviti své lidi Pavla Skivánka,

Matje Makového, Pavla Štpnikového, Martina Barduna, Lorence

Písae, Martina Okanového a Jana Vrbeckého.

R. 1596 pohnal Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici Jana

Jeticha z Kunovic ze 2000 h., že v pondlí ped památkou

obrácení sv. Pavla na víru r. 15y6 Mikuláš Štpánk z Hroznové,

jinak z Veselské Lhoty 2
)

vozil ze Strážnických hor do pivovaru

v Ostroze díví proti smlouv z r. 1506 a z druhých 2000 h. gr.,

že r. 1595 na den sv. Tomáše Mikuláš Smetk ze vsi Malé Vrbky,

jeho poddaný, jezdil do hor Strážnických na díví, holi lískové

a obrue a je prodával do Lhoty Hroznové, jinak Veselské proti

smlouv z r. 1506.

Na žádost Jana z Kunovic a na Louce povýšil císa Fer-

dinand I. r. 1560 ves Lhotu u Veselí za msteko, dada mu znak

(pee), na níž se spatuje štít ^všechen ervený, v nmž 2 hrozny

vína zelené od vrchu dol visí, též týhodní trh v sobotu a 2 vý-

roní trhy. (Str. 71., tab. I., . 5.)

R. 1626 císa Ferdinand II. prodal panství Ostrožské, zaba-

vené p. Bernartovi z Kunovic, Gundakarovi z Lichtenštejna („ujci

našemu vrnému milému") K tomu panství, jako dosud, patily:

msteko Hroznová Lhota, ves Kuželové, Malá Vrbka a Tasov.

R. 1669 mla obec 92 vinic.

!) Tim, že lidé ve Lhot a Kozojídkách byli nekatolíci a ve Veselí kostel

katolický, vysvtluje se ten odpor.

2
) Pan Jetich z Žerotína pekvapil, vraceje se se soudu olomuckého,

sám Mikuláše Štpánka s nákladem díví u pivovaru Ostrožského.
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R. .1675 bylo v Hroznové Lhot 24 pololáník, kteí mli
21 6

/8 m. pole II. tídy a tolik III. tídy, mimo to \
l

/2 m. pole

inžovního, 11 tvrtláník, kteí drželi 10 7

/8
m. pole II. a tolik

III. tídy, zahradníci s polem byli 3 a bez pole též 3. Nových

tvrtlán bylo 6, noví zahradníci 3, pustých (spálených) domk 13.

Vinic obdlaných bylo málo: domácí drželi 23 osmin, pespolní

6 2
/4

osmin; pustých vinic bylo m. 1

1

2
/8 ;

hora Drozdova všecka

byla pustá.

Jména nkterých obyvatel : Drašta, Strachota, Koryta,

Pšurný, Babják, Mega, Ryzý, Okan, Kalabus, Darda, Zubatý,

Pisko, Bachar, Stablík, Kukáek, Krejiík, Okamžik, Vincourek,

Bajar, Buchta, Medek, Trnka.

Od roku 1720 brala vrchnost z každé tvrti vinohradu

13 máz vina.

R. 1750 patilo k obci 1882 4
/g m. pole, 20 2

/8 m. zahrad,

396 m. pastvin, 251 4
/8
m. vinic, luk na 121 7

/ 8
vozu sena;

166 lidí drželi vinice, které se jmenovaly: Svárové, Drozdova

hora, Chmelnice. Polní trat mly jména: Pední, Prostední

a Zadní tvrt, Kratiny, Padlek, Prut, Kohútí pole, Zahumenice,

nad Radošovem, za Hruškou, za Hlinicí, díl nad Tasovem, Dolní

Rozsochá, Duina, Oujezdek, na Sekee, Kuovánky.

Mnozí obyvatelé mli jiná jména; tedy se po r. 1675 pist-

hovali jako : Janíek, Šidlák, Staša, Zruna, Lukášek, Pavlíek,

Viltróšek, Perovský, Krcháek, Mrkva a j.

Majetkem obce bylo 15 7

/8
mr pole a 132 mr pastvin;

panství mlo 264 mr pastvin.

R. 1775 bylo zde 9 plláník; tito mli 45 m. pole, zahradu

na 3
/8
m., vinohrad na mici a louku, která dávala l

l

/2 vozu

sena. Dan platili 21 zl. 42 kr., gruntovní inže 1 zl. 8 kr.

a odvádli 6 slepic a 32 vajec; robotovali 3
/4 roku s párem

koní 3, od Jana do Václava 4 dni.

tvrtláník bylo 67 ;
mli 22 mr pole, 2

/8 mr zahrady,

l l

/2 osminy vinice a louku na 1
1

/2
vozu sena; platili asi polovici

a robotovali s párem koní 2, po pípad 3 dni.

V2
tvrtláník bylo 12; mli po 10 micích pole, dan platili

3 zl. 29 kr. 2 d., inže po 3krát po 17 kr., odvádli l
l

/2 slepice,

8 vajec a robotovali s párem koní 1, po pípad iy
2

dne.

23
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Pak bylo zde 13 malých podsedk a 24 domka, na panském
grunt; tito mli nco vinohrad a nov pidlených polí na

4 míry; platili ron dan 1 zl. 42 kr., domovní inže 1 zl.

a robotovali pšky s 1 osobou.

Lokální kaplan ml 17 7
/8

míry pole a iyg
míry zahrady.

Obec držela 15 7
/8
mic pole, l

l

/s mice zahrady a 396

mic pastvisk.

Všeobecné povinnosti byly následující:

Ve vinohradech 2kráte po 70 osobách kopati, zaež dávala

jim vrchnost 33 mic 7 osmin l 6
/ 8

mázu rži.

Mají 3kráte do roka panského vína, a sice o Velikonocích,

0 sv. Duchu, o Vánocích po 10 vdrech vyšenkovati aneb po

1 kr. za máz platiti; za to pak každý své vlastní mladé víno smí

prodávati, kdežto vrchnost prodává jen staré víno
;
za nevytoené

víno toho roku platili 17 zl. 20 kr.

Za sbírání suchého díví v horách platí 162 mr 4 achtle

dolnorakouské míry ovsa a za nedovážení soli 12 zl. 30 kr.

Horný má 4 kopy šnek ve vinohradech nasbírati a panství

odvésti.

Ve žních dostával za týdenní robotu pololáník 6, tvrtláník

3, podsedník, domka a podruh 1 pecen chleba 2 libry tžký.

Za posílku platili 7 zl. 30 kr.; ezník odvádl 30 liber loje.

Ti, kteí drželi svobodné pole a louky ve Chmelnicích,

Koutech, ve Chmelnicích od Knžduba a na Starých lukách, ehož
bylo pes 160 mr, platili zvlášt.

Za panský sklep platila obec 44 kr.

Vinné dávky byly jako jinde; toho roku platilo msteko
vinného desátku 77 vder. Pedpisy o konání roboty, o mzd
mlatc, jakož i o poplatku pi zmn majitele (laudemium) viz

Malou Vrbku.

Faráovi do Veselí platil: plláník 2 kopy pšenice a 1 kopu

ovsa, tvrtláník po 1 kop a y2
tvrtiláník po J

/2 kop obojího

obilí; koledy každý 3 kr.

R. 1663 bylo msteko od Tatar naisto vypáleno a mnoho
lidí do zajetí odvleeno.

Dne 15. února a dne 5. bezna 1704 byla Hroznová Lhota

od Kuruc drancována a velká ást osady spálena.



355

23*

Obr.

85.

Úprková

vila

v

Hroznové

Lhoté.



356

V msteku jest „Vzdlávací spolek", jehož knihovna ítá

pes 500 svazk; také sdružení katolických jinoch má menší

knihovnu.

J est zde poštovní a telegrafní úad, c. k. etnické stanovišt, sídlo

obvodního lékae a záložna Raiffeisenova
;
také mají hasický sbor.

V Hroznové Lhot usadil se náš slovácký malí, mistr Józa

Uprka. Dal si zde upraviti známým slováckým architektem Dušanem

Jurkoviem dm za vilu. 1

)
(Obr. 85.) Tu neúnavn pracuje

mistr na svých svérázných krojových obrazech, jichžto motivy

bere ze svého okolí. Za své zásluhy obdržel ád císae Františka

Josefa. (Obr. 86.)

R. 1851 zemelo na choleru na 200 osob v celé farnosti.

V Hroznové Lhot byl svobodný mlýn se dvorem.

R. 1583 držel jej Petr2
)

Závise z Osenice, který pohnal

Hynka Kokorského z Kokor, že se podepsal jako rukojmí na

listinu Stanislavu Sudomskému ze Sudome (na Pedmstí
Veselském) v jisté sum a, když pišla doba platební, on svou

ást musel za Hynka Kokorského zaplatiti; ale ten mu peníze

nahraditi nedbá. Roku 1581 Petr Závise z Osenice se ženil

v msteku Lhot Veselské a vzal si Lidmilu Onšickou.

Téhož roku pohnal Petr Závise z Osenice a na mlýn ve

Lhot Veselské Daniela Ahníka z Kesic a zatýká jej v msteku
Dyrnholci v jeho dvoe, že ruil s ním za sumu 85 kop gr. Janu

Horeckému z Horky a na Stílném a on musel platiti, když as
pisel, a Daniel mu to nahraditi nechce.

Po smrti Petrov z Osenice pevzal mlýn Lhotský Jiík Záviše

z Osenice, kteréhož i na míst jeho mladších bratr Jeticha

a Jana r. 1589 pohnal Jan Rukvka z Rukvky a na Temešku
zátkyní na mlýn v msteku Lhot Veselské, proto že jej nechtl

jako rukojmí vyvaditi z dluhu, který uinil jejich nebožtík otec

Petr Záviše z Osenice. Také pohnal Jiíka Veselský pan Jakub

ml. Vojska z Bogdunovic, že mu odepel svdectví. Shora jme-

novaný dluh 26 zl. zaplatila Ludmila Onšická, vdova po Petrovi

9 Dm ten patil až do r. 1845 Václavovi Dvoákovi, „staekovi" spi-

sovatele tohoto okresu.

2
) Díve zdržoval se Petr Záviše v Uh. Brod. Závišové z Osenice

(z Osenic) mli ve znaku beránka. (Viz obr. 159. Tebický okres, Vlast. Mor.)



357

Obr.

86.

Dekorování

mistra

Úprky

v

Hroznové

Lhot.



358

Závišovi, Matji Patákovi do Vnorov, když se Jiik uvolil, že jí

ten obnos vrátí, což neuinil.

R. 1592 byl mlýna majitelem Wolf šl. Kalkhreutter
;
pozdji

dostal se se dvorem vrchnosti, která 166 mr pole k nmu patících

oddlila a je pipojila k svému dvoru v Tasov. Mlýn patí dosud

velkostatku.

R. 1636— 1637 od Michala až do Jiího zaplatil mlyná
z Hroznové Lhoty Jakub Zálesák vrchnosti 40 zl. inže. R. 1755

platil mlyná vrchnosti 209 zl. 35 kr. inže.

Nová Lhota,

vlastn Lhotky, jak lid osadu dosud nazývá, též Nové Lhotky

(do Lhotek, na Lhotkách), leží v údolí mezi výbžky Bílých Karpat

po obou bezích potka Novolhotského ve výši 467 m a ítá ve

269 domech 1362 obyvatel, mezi nimi 12 žid, vesms obco-

vací ei eské; r. 1870 žilo zde ve 221 domech 1215 obyvatel;

r. 1832 ve 152 domech 1197 obyvatel.

Pdorys osady jest prodloužený obdélník s návsí nepravi-

delnou. Domy gruntovník (podsedník) stojí prelím do návsi

po obou stranách tsn vedle sebe, domy chalupník roztroušeny

jsou bez ladu a skladu na obou koncich osady. Žádný dm nemá
štítu, ale každý ped okny skrovnou zahrádku; výstupk pede
dvemi není. Základy dom jsou kamenné, zdi z vepovic; stechy

jsou po vtšin kryté taškami neb bidlicí, zídka slámou. Zdi

jsou zomitány a bez všelikých ozdob, letopoty na domech jen

z novjší doby, ponvadž osada asto vyhoela. Domácí zaízení

jest velmi jednoduché, náadí obyejn doma urobené bez okras,

kroj svérázný, ale mén malebný než v okolních osadách. Lhotky

mly se povždy za nejchudší osadu okresu a lid býval svou

prostou povahou a naivností povstným.

Rozlohy má obec 2547*5 ha, z ehož 605 ha pole, 334 ha

luk, 34 ha zahrad, 513 ha pastvin a 1023 ha lesa, tak že V4

pipadá na pole a zahrady, ostatní na luka, lesy a pastviny.

Domovní dan platí se 681 korun a pozemkové 2710 korun.

Lhotky jsou nejmladší osadou okresu; založil je okolo

r. 1598 Jan Dtich z Žerotína. Syn jeho Jan Frydrych dal zde
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postaviti bratrský zbo s modlitebnou sv. Matouše. Po bitv blo-

horské byly Lhotky pro nedostatek katolických knz i s Velkou

pidleny duchovní správou do Strážnice. Teprve r. 1755 založil

hrab Fr. Jan Magnis ve Lhotkách nynjší chrám zasvcený evang.

Matouši s vedlejším oltáem Panny Marie. Od r. 1757 ustanoven

zde lokální kaplan, podízený fae Velecké, jemužto strážnický

hrab dal postaviti dm o 3 svtnicích. R. 1784 stal se zdejší

lokální kaplan samostatným kurátem a r. 1864 kurácie na faru

povýšena.

Nejdéle zde psobili: Ant. Jelec (1785— 1810), Šeb. Kvasný

(1835—1846), který založil pamtní knihu, Jan Pírek (1880—1891),

za nhož byl vnitek kostela vymalován a Kaj. Pala od r. 1894

a nynjší fará Jos. Vítek.

Na vži visí 3 menší zvony lité v 18. stol.; 1

)
okolo kostela

je hbitov. Kostelní záduší má 4450 K a polností za 1600 K. Pi
zdejším kostele jest od r. 1752 literácký kr, který používá starého

kancionálu, jejž sestavil a malovanými iniciálkami opatil rektor

Pavel Raška.

Sem pifaeny jsou Suchovské mlýny a Vápenka, tak že

celá farnost ítá pes 1560 duší.

Matriky farní vedeny jsou od r. 1757.

Není pochyby, že Lhotané, kteí velkou vtšinou hlásili se

k uení bratrskému pro své dti zaídili školu brzy po založení

osady. Škola ta po bitv blohorské zašla; byla však obnovena

poátkem stol. 18. Dle školních zápis sthovala se škola od

r. 1732 po osad hoferstvím, až teprve r. 1820 obec vystavla

pro školu chaloupku, nyní ís. 127. R. 1839 dal Frant. hr. Magnis

vystavti nynjší starou školní budovu; škola byla až do r. 1875

jednotídní. Postupn pak rozšíena na dvoutídní, r. 1894 na

trojtídní a r. 1903 na tytídní. Nová školní budova vystavna

byla r. 1898 nákladem 32.000 korun; stará budova upravena na

byty uitelm.

R. 1850 navštvovalo školu asi 50, r. 1905 již na 300 žákv.

Knihovna školní založená r. 1882 má asi 300 svazkv.

9 Na nejvtším 1A ctu. tžkém jest nápis: Tento zvon jest nákladem

obce Nových Lhotek panství Strážnického slitý dne 12. ervence L. P. 1722.

Crux Ghristi salus nostra. Sigmundus Kerker fecit Brunae. Verbum caro factum

est et habitavit in nobis. S. Matthaeus Patronus ecclesiae.
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Pvodn dostával uitel od každého 72tvrtníka ron tolar

a 2 groše, 2 mírky pšenice, 72 žejdlíka másla a pecen chleba,

od panství 6 sáh bukového díví; uitelského mládence platil

si rektor sám.

První známý rektor byl Pavel Raška (1732— 1759), shora

jmenovaný spisovatel kancionálu; dlouho úinkoval jeho nástupce

Kašpar Wohlgemuth (1759— 1794) a ješt déle Jan Dusík (1820

—

1872); od r. 1892 psobil zde naduitel Jar. Kahoun. Nyní jest

škola 4tídní s 291 dítkami; naduitelem jest Ant. Šastný.

Roboty mli Lhotetí ili Novolhoáci za pán z Žerotína

velmi mírné; ídili se obdarováním, které jim udlil mladistvý

Jan Frydrych z Žerotína a na Strážnici r. 1610. V listin té zmi-

uje se Frydrych, že ped nj pedstoupili lidé z „Nových Lhotek",

majíce od nebožtíka dobré pamti Jana Jeticha z Žerotína, otce

jeho nejmilejšího, dovolení, aby si pi též vsi „Nové Lhotce" role

„Kopanice" v horách a gruntech panských zdlali a za to jisté

povinnosti pánm vykonávali; tedy on jim ty roboty upravil

následovn:

„Ponvadž panství Velické skrze ten vpád nepátelský 1

)
na

lidech i v hospodáství k velké záhub pišlo, chce, aby též

Novolhotetí pi tom Velickém dvoe s jinými vesnicemi pracovali,

a sice mimo ten plat, kterýž jsou podle správ rejster povinni,

jak následuje:

1. Každý pololáník pi dvoe Velickém má 2 dni orati, a to

jeden den na podvrškách ozimých a druhý, když se ku setí

ozimému orává. Gtvrtníci mají polovici; oboji mají od východu

slunce až do západu orati.

2. Pololáníci mají po 2 dni, tvrtníci a podsedníci po jednom

dni pi tom dvoe obilí žiti.

3. Povinni jsou louku, jež slov „Omizná", všecku, když se

jim rozkáže, posici, seno shrabati a do kozl pkn složití.

4. Povinni jsou všeliké díví v horách k stavení dvora

Velického rúbati.

5. Pší roboty všelijaké dvoru Velickému vykonávati a hofei

jim v tom nápomocni býti.

9 Mínn jest uherský vpád r. 1605.
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6. Což se jakých vart bu k zámku Strážnickému, aneb ke

dvoru Velickému, neb výprav na vojnu dotýe, tu také s jinými

vesnicemi zárove, jak se jinde zachovávalo, státi mají.

A mimo to niím ani ku panství Strážnickému ani ku panství

Velickému obtžováni býti nemají.
“
(Dáno na Strážnici ped nedlí

laetare 1. P. 1610.) Listinu potvrdil Petr Vojska z Bogdunovic

na Veselí a Koliín.

Pvodní jejich povinnosti od zakladatele Jana Jeticha nebyly

dosti jasn ureny, tak že je panští úedníci mohli utiskovati,

nkteré pak povinnosti je dosti tísnili. Od poátku byli totiž

povinni: K zámku Strážnici a ke dvoru Veleckému robotami

pšími, kdykoliv a na jakoukoliv robotu se jim rozkáže,

3 dni do roka mli orati, 2 dni obilí žiti, louku, která slov

na Omizné, poséci, shrabati a seno do kop složití, na hon choditi

neb posílati,

hofei chovající si dobytek mli konopí neb lnu jednu kopu,

hofei nemající dobytka pl kopy natrhati,

hoferkyn mly konop a panský len títi; od jedné kýty

z pazdeí vydené platilo se jim l
l

/2 d., od mdlení 1 kýty po 1 d.

Hofei a hoferkyn mli povinnost v panských zahradách

pleti, zelí okopávati, mrkev, epu a cibuli vykopávati a vjbírati.

Také byli povinni ovce pásti a holiti; od ovce platilo se

po 1 d., od jehnte l
/2 d. Z každého domu museli po 4 klubkách

píze konopné neb lnné napísti, oprati, svíci (sviti) a na zámek

Strážnický pinésti.

Pvodní platy dle rejster byly:

Plat stálý svatojirský ze 74lánu 22

7

2
gr. a 1 slepice. Plat

stálý svatováclavský ze 74
lánu 22 1

/2
gr. a 2 slepice. Mlyná Jira

Javrek platil 2kráte po 1 zl. 18 kr.
;
mlyná Martin Doubrava

po 2 zl.
;
mlynái povinni byli dílo tesaské pi zámku Strážnickém

neb ve dvoích, kde se jim ukáže, po 7 duí dlati.

Platu z rúbanic bylo celkem ron 7 zl. 3 gr. 3 l

/2
d.

R. 1775 žilo na Nových Lhotkách 58 pltvrtláník s 1 37 2
m.

pole a 90 zahradník neb podsedk se 6 3
/4 m. pole; oni pra-

covali 172
dne, tito 3

/4 dne pšky po celý rok. Mlýn jmenuje

se 7, ze kterých platili mlynái inže od 4 zl. 30 kr. do 8 zl.

10 kr. a konali roboty (tesaské neb drvaské) 4—8 dní ron.
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Mimo svrchu uvedené povinnosti museli ješt:

1. v as žní režných a žitných z každého domu 1 osobu

vyslati k Veleckému dvoru,

2. z každého pltvrtku museli 1
1

/2 dne pi dvoe Veleckém orati,

3. služby na honech dle oznámení od domu k domu bez-

platn konati, a to na vyhubení vlk.

Celá obec odvádla za díví 2 kopy a 30 slepic, za ponoc-

ného 20 zl.
;
musela vyšenkovati 4 sudy panského vína a odvésti

50—60 liber píze.

Pi kostele sv. Matouše pipomíná se svobodný dvr, jenž

byl pustým
;
kaplánka mla 3 zahrádky. Obecná škola, která byla

v ísle 133., mla také 3 zahrádky; v osad bylo celkem 143 ísel,

mezi nimi hospoda, koalna a myslivna. Trat se jmenovaly:

Pod Ddinou, Žlíbky, Hošfáky, Klokoník, Dolní díly, Padlky,

Harvany, Nové pole, Omižná, Díly k Javoin, Losky.

Celkem bylo nameno 1233 j. 100 G° panských, 420 j.

1334 n° inžovních grunt a 1236 j. 548 G° poddanských; z toho

bylo pole 1033 j. 970 G 0
. Obec udala, že nejmén 125 mr pole

jest kamenité beze všeho výnosu.

Nkterá jména tehdejších obyvatel: erešina, Holík, Bálová,

Hutra, Sobek, Komárek, Duraka, Šipák, Horníek, Kazík,

Šústek, Jaruš, P i n k a v a, Odrobina, H r y z 1 á k, erník, M i k e s k a,

Hazucha, Scheidler.

Rychtáem byl Pavel Pomajbík. 1

)

R. 1820 vykázáno jest na Nových Lhotkách 193 dom
s 210 svtnicemi a 282472 j. pozemk; tehdy byl Jura Havlík

pudmistrem.

Na staré peeti z r. 1619 bylo rádlo a nožík a název osady

„Nové Lhotky

Nyní jmenují se trati polní: Zahumenice, Bízky, za Járky,

za Ploty, Pažit, Zabité, Skalka, Losky, Mezicestí, Padlky, Harvaní,

Dtúhé, Závršky, pod Vinou cestou, Koniny, Holštáky, Uhliska,

Jámy; jména luk: Široké, Dúbravníky, Gertoryje, Kozubky, Šid-

laka, Omižná, Vrch, Jezeví, Hlavatá, Kouty; jména pastvin:

Lazy, Podlúí; jména les: Šibeník, Hluboké, Grun, Vápeniska,

Klokoník, Hradisko, apec, Hlaviny; jména kopc a hor: Skalka,

Hradisko, Šance, Zbytek, Psí vršek, Kuky, Durda, Pláván.

x
) Jména proložená jsou na Lhotkách dosud.
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Samotami jsou mlýny v obvodu obce: Krukovy, erešníkovy,

Jankovy a Podširocké, pak hájovna ležící „pod Houštm" s nko-
lika domky a výletní místo „Filipov" založené Filipem hr. Magnisem.

(Viz obr.: 1., 2., 3.)

Obyvatelé zabývají se hospodástvím a dobytkástvím. Pole

zdejší, položené na svahu horském, trpívá bu velkým suchem,

bu povodnmi. Také umí zdejší hospodái zrun obrábti devo
na hospodáské náiní: hráb, lopaty, ohebla, trakae, koleka,

trdlice, loukot ke kolm, žebe ap.; i jiné domácí poteby, ano

šatstvo i obuv si zhotovují.

Knihy vypjuje si lid z penosné knihovny uitelského

spolku Strážnického. V obci nachází se dosti Zachovalá pamtní
kniha z r. 1732, ve které opsáno jest trestní právo mstské.

V archiv strážnickém jsou z vesnice Lhotek rejstra sirotí, která

léta Pán 1609 za panování J. M. vysoce urozeného pána, pana

Frydrycha z Žerotína a na Strážnici a za urozeného vladyky pana

Jana Urbana Domanského z Domanína, ouedníka toho asu na

Strážnici, založeny jsou k zapisování v nich a snadnjší vyhle-

dávání jednomu každému statku a spravedlnosti (skrze mne
Bartoše Biskupického, písae sirotího, toho asu na Strážnici).

Zápis jest jen nkolik až do r. 1618, z tch jsou následující

dva zajímavé:

Po Beovi zstaly krávy dv, z nichž jednu vlk udávil

a druhá zstávajíc pi Janu Ševíkovi, když jest týž Jan Ševík
pro své zlé skutky do vzení dán a zatím i mistrem popravím
meem ztrestán, podle jiného jeho dobytka jest táž kráva do

dvora panského vzata, tolikož híb.

Po smrti Jakuba Struhae našlo se „na plnej hromad"
soused Novolhotských, že f Jakub Struha penz obecních

a zádušních více nežli do 30 zl. k sob pijal a ty utratil a zase

jich obci neodvedl. Protož cožkoliv mimo vyplacení sirotkm

f Martina Vrly tohoto statku pozstane, ten všechen obci novo-

lhotské k zádušenství pináležeti bude.

Dne 29. kvtna r. 1704 byly celé Lhotky od Kuruc vypáleny.

Ze starost poslední doby nejdéle úadovali Martin Kubík

(20 let) a Jií íž (15 let).

Velká drahota byla zde r. 1832 a r. 1836 zhoubná cholera,

na kterou ve farnosti zemely 202 osoby.
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Na základ výnos c. k. místodržitelství z let 1864 a 1865

bylo obci pipsáno 289 j. 1036 u pdy, které velkostatky byly

odepsány.

V obci jest hasiský spolek, založený r. 1904.

R. 1905 vystavla obec svým nákladem nemocnici a umrlí

komoru. R. 1890 založena byla nová silnice podle potoka, která

jest velmi pohodlná. 1

)

Lhota Tvarožná

leží 4 km na jv. vzdálena od Strážnice. (Obr. 87.) Osada, tvoíc

jednu hlavní ulici od severu k jihu, má tvar podélný
;
domy stojí

v adách tsn vedle sebe. Osadou protéká bezejmenný potek.
Tento vzniká jedním ramenem v lese „Lipinách“, druhým na

obecním pastvisku a po krátkém toku vlévá se do Veliky. Díve
nazývala se osada jen Lhotou aneb Dolní Lhotou. Tvarožnou

íkali jí proto, že prý musela vrchnosti odvádti tvaroh, což

pozdji zmnno v plat (5 zl. 34V3
kr.) na penzích. Obyvatel

mla Tvarožná Lhota r. 1910 ve 218 domech 1926, z nichž bylo

11 žid. R. 1900 naítáni 1002 obyvatelé. Gtvrtláník bylo 43,

pltvrtník 37, podsedník 32, dornka 96. Celá plocha inila

okolo 1730 ha, z ehož na pole pipadá 672 ha, na louky 262 ha,

na pastviny 211 ha, na zahrady 38 ha, na vinohrady 4 ha, na

lesy 508 ha, ostatní neplodná pda. Domovní tídní dan se

platilo 583 K a pozemkové 4222 K. Dobytka a drbeže napoteno:

80 koní, 400 kus hovzího dobytka, 180 prasat, 75 koz, 30 ovec,

1460 slepic, 150 hus a 41 kachen. K obci patí samoty : Dúbravka,

na Hrázi, Dolní mlýny a Jiíkovec. R. 1830 žilo zde ve 130 domech
664 obyvatel a r. 1870 ve 165 domech 863 obyv.

Lid jest naskrz rolnický; nejvíce pstuje obilniny, mén
pícniny, kukuici, cukrovku, brambory, zelí, luštniny, mák a konop.
Na lukách, které postrádají zaplavení, roste seno poskrovnu. Obilí

postauje jen pro místní potebu; chov dobytka je slabý, rolníci

nedbají ani výbru plemena, ani stájí pimen velkých a svtlých.

9 Stará silnice založena byla asi ped 100 lety; ponvadž v zimní dob
byla nejízdná, jezdilo se pes pole „Harvani“.
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Obr.

87.

Tvaružná

Lhojta

(V

pozadí

Šumárník.)
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Ovoce, a se pstuje v hojnosti, postrádá lepší jakosti; za

dob dívjších bylo mnohem více vinohrad, ve kterých se daily

tešn, broskve, oechy a oskeruše. S plodinami jezdí se na prodej

do Strážnice.

Do r. 1795 byly na Lhotsku 3 rybníky, nejvtší byl u cesty

ke Knždubu, u nhož na hrázi bydlel hlída; nyní jsou prom-
nny rybníky na louky.

Mnozí hospodái živí se „formánením* na úkor svého hospo-

dáství; také mnoho mladých lidí sthuje se do Ameriky, kde se

zamstnávají prací nádenickou; nkteí s ušetenými penzi vrací

se do domoviny a zakupují si pole a domy. Tím zvýšila se znan
cena polností. V let trpívá osada nedostatkem vody.

Kroj zachoval si lid docela; podobá se kroji knždubskému;

v kroji svobodných dvat pevládá barva ervená a žlutá. Náeí
je slovácké podobné radjovskému.

Pifaena jest osada do Knždubu
;
díve patívala na faru

do Strážnice. Když byla v Knždub zízena kurácie, odstoupil

ke konci 18. stol. dkan strážnický Tvarožnou Lhotu Knždubu.

Školní budova pipomíná se již r. 1775. Byla to malá chalupa.

Když v letech 50tých minulého století jednáno o novou školní

budovu, nastaly v obci velké rozepe, tak že základní kámen
k nové škole položen byl r. 1860 za asistence etnické. Škola

byla do r. 1881 jednotídná, pak do r. 1896 dvoutídná, nyní

jest trojtídná se 189 žáky; naduitelem je V. Fohl. Díve bývala

návštva školní velmi chabá. Škola má knihovnu žákovskou

a koovní knihovnu uitelského spolku.

Vzdlávacích spolk zde není.

Tvarožná Lhota jest jako všechny Lhoty základu novjšího;

avšak z nález kamenných nástroj, mezi nimiž vyniká jadeitová

sekyrka, z etných odpadkových jam „u Doubravky" soudíme,

že okolí bylo již za dávných dob osídleno, ale že osady byly

vypáleny a na jejich místech nové osady založeny.

Tvarožná Lhota patila vždy ke statku Strážnickému. Odmr
obdržela osada od Pertolda z Lipého, pána strážnického, r. 1475,

kterouž listem z r. 1546 potvrdil Jan ILI. z Žerotína na Strážnici.

Z gruntovní knihy Lhoty z r. 1593 shledáváme, že tam bylo

88 chalup (grunt); poslední z nich byla pastýská, kterou r. 1600

fojt a starší prodali Janu Pšenicovi za 25 zl. Gis. 73 Filipa Vlkova
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od r. 1597 patilo literátm Strážnickým. Vtšina grunt odr. 1604

—

1630 stála pustá, nebo obec nájezdy uherskými v letech 1604

a 1605 velmi trpla, takže za mnoho let zotaviti se nemohla. 1
)

V osad byl svobodný dvr, na kterém r. 1620 sedla urozená

paní Eva Štamberková, manželka Adama Štamberka, který již

r. 1614 na tom dvoe byl a zakoupil ve Lhot nkolik vinohrad.

Ze jmen tehdejších obyvatel budtež uvedena: Šavrda,

Nivnický, Kižan, Hejvolek, Šoustal, Kozel, Vlk. Škorúpka, Jurák,

Ondrúš, Dímal, Puch, Lípa, Hoínek, Straka, Liška, Buchtík.

Škrach, Polešovský, Kotasík, Šulík, Chropovský, Škrobáek, Blakora,

Krbík, Hrubec, Venhleda, Bešák, Krkavec, Prchlík, Štefek, Drlazný,

Klimeš, eho, Pernštejnský, Fráa, Nmcanský, Gagal, Rabák.

Pastý, Heblovský, Práskal, Seká, Hanák, Helísek.

Dle starého urbáe z r. 1591 mli v Tvarožné Lhot, kde

tehdy žilo 26 pololáník, 41 tvrtník, stálého platu: z podsedku

a 1 tvrti 10 gr. 4 1

/2 d., z podsedku 4 gr. 1 d., z jedné tvrti

role robotné 4 gr. 472
d., z 72

lánu 9 gr. 2 d., ze tí tvrtí rolí 13 gr.

6

7

2
d.; z jedné tvrti rolí 2 mice ovsa a 2 slepice, z l

/2
\éinu 4 mice

ovsa a 4 slepice, ze tí tvrtí rolí 6 mic ovsa a 6 slepic. Za

oves od hor platila obec 1 met 15 mic a 45 slepic; vajec

o velikonoci odvádl pololáník 20, tvrtník 10, o sv. Václav
pololáník husu a 5 kur, tvrtník pl husy a 3 kury.

Mimoto platila celá obec: za šindel 20 gr., za 2 telata 1 zl.

10 gr. 4 d., za nechování hlásného 2 zl. 22 gr. 3 !

/2 d. (2krát).

za vinný šenk 5 zl., z krmy 2kráte po 12 gr. ezník platil jako

jinde.

Od luk nad Mostkem a pod Mostkem pi sv. Václav odvá-

dli 18 mr ovsa a 18 slepic, z rúbanic pod Lípnou se velínem

2kráte po 2 zl. 10 gr. Ostatní povinnosti mli jako v Petrov.

R. 1597 dovoleno Lhotským rúbati díví a pásti v lesích

Strážnických za poplatek 45 mic ovsa 45 slepic o vánocích

(viz Lipov).

V XVI. a XVII. stol. mla Tvarožná Lhota hojnost vinohrad,

které drželi nejen lidé domácí, nýbrž i pespolní, zejména židé

ze Strážnice a obané z Lideovic.

Trat vinohradské se jmenovaly: Šumberky, na Knždubsku.
Lísková hora a Pomykalka. Poátkem XVII. stol. jmenují se horní:

9 R. 1656 bylo zde dom osedlých jen 35, pustých 46.
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Jan Patera, Jan Vávr, Matj Kížan, Martin Vlk, Martin Liška,

Václav Rožek (Rozkošný). Ješt r. 1656 napoítáno 142 vinic. 1

)

R. 1663 polovice osady spáleno od Tatar, mnoho lidí

a dobytka odvleeno do Uher. R. 1704 dne 5. bezna a 11. dubna

byla Tvarožná Lhota od Kuruc drancována a páchány násilnosti

proti obyvatelstvu; nkolik lidí bylo zabito.

R. 1775 napoítáno ve Tvarožné Lhot 88 dom, mezi nimi

7 chalup obecních; v ísle 23. byla škola, panství mlo tam

hospodu 1

)
a fotovnu. Gtvrtník, jižto drželi asi 24 mr, bylo 42,

pltvrtník 14, podsedk 15, mlynái 3, domka s domky 14.

— tvrtláníci robotovali od Václava do Jana týdn s párem

l
1

/2
dne, od Jana do Václava 3 dny. Pltvrtníci konali tyto roboty

pšky; podsedníci, kteí mli pole jen 372
míry, robotovali od

Václava do Jana 1 den a od Jana do Václava 2 dni. Ostatní

povinnosti mli jako v Petrov; mlatcm dávala se 13. míra,

žencm nco piva a chleba k potšení (zur Ergótzlichkeit). —
Jména osadník: Vaculka, Hazuza, Kolesík, Vítek, Polášek, Baík,

Bedrava, epa, Raška, Hivnák, Hrabal, Piskula, Lípa, Straka,

Michálek, Seka, Tomeek, Záruba, Pavlinák, Kašný, Vlek,

Ondrášek a j. Všech pozemk udáno 3045 j. 835 n°? z ehož
bylo 598 j. 1143 L]° luk; vinic mli poddaní 72 j. 1200 Q 0

,

které se jmenovaly; Šumberky, Pomykalky, Stará Hora a Karls-

berk; nkteré vinice drželi lidé z Radjova.

Louky se jmenovaly: Traviná, Fojtovská, Vyrubaniny,

Jestábí, Ktek, Koovská, Návdanek, Tobolka, Kaderovská; pole:

Pod Kostelní cestou, Padlky, Dílce, Horní a Dolní Pidánky,

Rúbanice, za Humny, mezi Rusovcem, pod Uherskou cestou

u Dubníka a j.; lesy: Malá Lipinka, Vložinec, Osyp, Dbravka.

Tyto byly jen panské ve výme 1255 j. 752 .

Mlýn o 2 složeních a s kašníkem držel Martin Štípský
;
platil

ze mlýna 18 zl. a robotoval 8 dní ron tesaské práce. Druhý

mlyná Martin Mazur platil ze mlýna 30 zl. a robotoval jako

Štípský; Tetí mlyná Martin Petrucha toho roku vyhoel.

R. 1820 za pudmistra Jana Helíska napoítáno 3033 3

/8 j.

pozemk s daní 1833 zl. 30 kr.

Ve staré peeti byl kosírek s 2 hrozny s nápisem: Peczet

diediny Lhoti. Starožitný nález jadeitové sekyrky viz obr. 8.

b R. 1756 vytoeno v hospod 5 vder domácího a 36 2
/3 vder cizího vína.
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Lideovice

(do L—ic, v L—cích, lideovský) leží 3 km severovýchodn

Strážnice u samých Znorov, poblíž silnice Veselsko-Strážnické,

tvoí skoro jedinou ulici s domy prelím na náves obrácenými

;

uliky postranní jsou pvodu novjšího. Osada položena jest

na vyvýšenin písito-hlinité ve výši 174 m, kdežto louky pod

ní ležící jen 168 m nad moem dosahují a již pi plném behu
Moravy zaplaveny bývají.

Do obce patí 385 ha pdy, z nichž je 256 ha pole, 30 ha

luk, 15 ha zahrad, 84 ha pastvisk. Celé území leží mezi ramenem
eky Moravy (Moravkou) a potokem Velekou. Pímá roní da
bez pirážek iní 4278 K 66 h.

R. 1910 naítáno ve 148 domech 811 obyvatel vesms
národnosti eské. R. 1620 žilo ve 32 dom. 210 obyv., r, 1656

ve 23 dom. 150 obyv., r. 1790 ve 54 dom. 492 obyv., r. 1830

v 71 dom. 492 obyv. a r. 1870 ve 113 dom. 604 obyv. Obyvatelé

v ei, kroji a zvycích srovnávají se se svými sousedy z osad

Znorov, Hroznové Lhoty, Tasova a j.

Svobodná dvata (dívky) nosí šátek na hlav vázaný „na

polku". Lid zdejší jest hezkého vzrstu, veselý, zpvu a hudby

milovný; dvata rada vyšívají.

Obyvatelstvo živí se hospodástvím, chovem dobytka a psto-

váním ovoce; velaení vnuje se málo pée. Na poli daí se

veškeré druhy obilí a pícnin, na lukách množství výborného

sena; rolníci užívají namnoze strojv a všímají si novjších vy-

možeností.

Dobytka chovalo se r. 1908: koní 46, hovzího dobytka 320,

koz 6, prasat 298 kus: mimo to 396 hus, 20 kachen, 1570 slepic.

Hovzí dobytek jest ušlechtilý, dává hojnost mléka, které mimo
spotebu domácí dodává se do mlékárny ve Znorovách. Ovoce

pstuje se v humnech (domácích zahradách) a ve štpnicích u eky
Moravy; nejvíce sázejí se švestky (trnky). Chudší lid chodí na

výdlek do Rakous. Hospodáství penžit podporuje záložna

Raiífeisenka ve Znorovách.

O vzdlání zdejšího lidu peuje tenáský spolek, který

rzné asopisy odebírá, má svou slušnou knihovnu a obas
pednášky poádá.

24
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Pifaena a piškolena jest obec do Znorov; poštu má též

ve Znorovách, obvodního lékae v Hroznové Lhot.

Obecní zastupitelstvo ítá 18 len, z nichž jeden je starostou,

ti radními.

Jméno osady jest patronymické z osobního jména Lide
(pv. Lude, snad z nm. Lothar). Pokud známo, patila osada

vždy ku panství Strážnickému. 1

)
S ostatními vesnicemi strážnickými

obdržela vesnice r. 1412 od Petra z Krava odrnr, která jí roku

1475 od Pertolda z Lipéno znova byla potvrzena. Jinak pipomínají

se Lideovice velmi poskrovnu. R. 1512 Burjan z Vlnova pohnal

Jana z Žerotína a z Fulneka, pána strážnického, že mu Pavla

z Lideovic, syna nebožtíka Kubsova, ped pana hejtmana po-

staviti nechce.

Když r. 1526 Hynek Bilík z Kornic koupil panství Veselské,

dovolil si na hranicích lideovských rzné pehmaty regulováním

vod. Proež jej pohnal Petr z Žerotína a na Šumberce, — jenž

tenkráte Strážnici držel v zástav, — ze 2000 kop, že jsou lidé

jeho liderovští mli ode vsi Lideovic prhon a cestu svobodnou,

starodávnou do lesa svého, kterýž slov Lideovský, a on Hynek
udlal jest hráz novou pod touž vsí Lideovicí, kteréž jest tu

prve nebývalo a tou hrází jest zasypal týž prhon a cestu, že

tudy lidé hnáti do lesa svého, ani díví voziti nemohou.

(Páni nalezli, že pan Bilík má na gruntech svých vykázati

Lideovským jinou cestu, aby do svého lesa jezditi a dobytky

honili mohli.)

Také jej Petr z Žerotína pohnal, že tou hrází zavedl pívoz

starodávný, kterýžto slov lideovský a vnorovský, kteréhožto

pívovu sluší polovice k Strážnici a polovice k Veselí a toho mu
napraviti nedbá.

(Páni nalezli: Ponvadž p. Bilík provodil, že jsou to grantové

Veselští, kde jest pívoz býval, a svdkové dokázali, že jest ten

pívoz od 50 — 60 let šel a páni Strážnití od tch let toho pí-

vozu v užívání nebyli, že pan Hynek tomu phonu odpovídati

nemá.)

Také Hynka pohnal vlastní majitel strážnický Jan z Žerotína

z tchže píin; mimo to z 50 kop, že má Simon Paták, jeho

x

)
Unka z Lideovic, který se vyskytuje v listinách okolo roku 1372,

nepatí sem.
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lovk z Lideovic, v zákupním nájmu reku pod Vnorovy a Lide-

ovici. z kteréž pánm Veselským plat dává a p. Hynek udlal

jest hráz novou a tou hrází jest jemu zavel kopanice a hráze

jeho, kdež jest vrš kladl a že již ryby do tch jezer z Moravy víc

vystupovati nemohou, a toho mu napraviti nechce. (P. O. XVII., 1. 72.)

Ponvadž pan Bilík v dlání nových hrází pod Lideovici

neustával, byl r. 1528 Petrem z Žerotína opt pohnán: že jest

udlal hráz novou za humny Lideovskými, kteréž tu prve ne-

bývalo a tou hrází jest zasypal stoky starožitné, kterýmiž jest

voda odcházela od nkolika studnic, kteréž jsou v humnech
lideovských i také voda nápadní a již tou vodou, protože od-

padu míti nemže, jakž jindy bývalo, zejména Martinovi Hranic-

kému, Šastnému, Janu Fuíkovi v humnech jejich a na gruntu

jeho škoda se dje, a toho mu napraviti nedbá. Také mu vy-

týkal, že horní konec hráze nasypál na gruntech jeho Lideovských,

že jest udlal píkopu novou pode vsí Lideovici a ji vedl pes
grunt a pastvišt bez jeho vle, kteréhož pastvišt on a lidé

jeho Lideovští s ním a lidmi jeho Vnorovskými od starodávna

spolu v držení a užívání jsou; a toho mu zapraviti nedbá. (P. O. XIV.,

1. 43 a 44.)

Hynek Bilík z Kornic a na Veselí pohnal Jana st. z Žerotína

a na Strážnici z 1000 h. gr. esk. šir., že smlouvy, o kteréž

mu psal, že podle ní lidé Lideovští na pastvišti jeho Vnorovském

s lidmi jeho Vnorovskými k spolenému užívání právo mají, ped
p. hejtmanem a pány Jich Mti. k poteb jeho položití nechce,

a z druhých 1000 h. gr., ze jest dal bráti zemi na gruntu jeho

Vnorovském, práva k tomu nemaje, a toho napraviti nechce.

(P. O. XIV., 1. 54.)

R. 1528 na posudku p. Petr z Žerotína s panem Hynkem
Bílíkem takto se usnesli o tu pi, což se cesty a prhonu lidem

Lideovským do jich lesa Lideovského podle nálezu panského

dotýe „jestliže by od tohoto asu až do píštího posudku o tom

mezi sebou pátelsky se nesrovnali, tehdy pi píštím posudku

aby p. Petr na p. Hynka Bilíka zvod uiniti a právo vésti mohl

tím vším obyejem, jakoby to nyní uinil."

Nový popud ku žalob dal Hynek Bilík p. Strážnickým, 1

)

h ást zboží Strážnického, jehož majitelem byl Jan st z Žerotína, držel

starší jeho bratr Petr z Žerotína a na Šumberku v zástav.

24 *
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když lidem ze Strážnice a z Lideovic odal štpnice u Znorov,
které tito na plat drželi. Protož Petr z Žerotína a na Šumberce
pohnal Hynka Bilíka ze 100 kop, že jest lidem jeho Janovi

Nožíovi a Martinovi Pecovi ze Strážnice a Martinovi Hranickému
z Lideovic štpnice jich odjal, kteréž jsou jim a potomkm jich

pedkové jeho páni Veselští v luzích Veselských za volné a svo-

bodné pod platy státi nadali a toho lidem jeho napraviti nedbá.

Za stejnou píinou pohnal Jan ml. z Žerotína na míst pana
Jana st. z Žerotína a na Strážnici, otce svého, Hynka Bilíka, že

lidem jeho ze Strážnice (bylo jich 13) a z Lideovic odjal štpnice

a louky a sice dv: Matjovi starému, Jakubovi Holboví a Št-
pánovi Velikému, ti Šimonovi Patákovi, jednu Jiíkovi Fojtovi,

Duchkovi malému a Janovi Niklasovi, a toho tm lidem jeho

pana otce napraviti nedbá. Též jej pohnal, že jest ve svém
msteku Veselí na svobodném jarmarku dal obstaviti lidi Jiíka

Jinocha a Jiíka Uhra z Lideovic, práva k tomu nemaje, a potom
do vzení vsaditi dal a odtud jich pustiti nechtl, až jsou jemu
5 kop gr. eských položití musili a toho otci jeho napraviti

nedbá. (Ostatní o tom viz Strážnice.) Urovnání tchto a jiných

spor s Hynkem Bilíkem stalo se teprve po smrti Jana staršího

z Žerotína po roce 1532.

Náboženství lidu zdejšího ídilo se dle majitel panství

Strážnického. V XVI. a XVII. stol. vtšina obyvatel pidržovala

se uení bratrského; mli zde bratrský zbo. Dosud se íká domm
v ulice na jižním konci vesnice „za Zborem“, o dom ís. 103.

vykládá se, že tam byla fara.

R. 1591 pohnal Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici Jiíka

z Kokor a na Otrokovicích ze 300 h. groš, že proti právu jal

mu Václavu Romance, fojta z Lideovic, i jeho poddané odtud

Jana Holku a Jana Hanáka a je vznil.

Za tohoto pána a jeho nástupcv, pán z Žerotína, mli
v Lideovicích následující platy a povinnosti:

Za osep žitný o sv. Václav z podsedku 3 gr., z pllánu

1 zl. 12 gr., ze tvrti role (lánu) 16 gr. Jak sedí, platí o sv. Jií

po l sýru, což inilo 22 sýr po 1 gr. Oves platový o sv. Václav

z Y2
lánu 12 m., ze 1

/4
lánu 6 m. Za oves a slepice od hor:

z podsedku l
/4
m. ovsa a 1 slepici, z V4 role 2 tvrti ovsa

a 2 slepice, z 1/yáinu \ m. ovsa a 1 slepici; kuata: z pod-

sedku 2, ze 1

/4
lánu 4, z y2

lánu 8 o sv. Jií. Vajec platových dávají
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na zámek: podsedník 5, tvrtník 11a plláník 22. Podle roze-

psání bylo tenkráte v Lideovicích : 5 podsedník, 22 tvrtláník
a 5 plláník.

Celá obec platila: z krmy o sv. Václav 24 gr., za tele

o sv. Jan 15 gr., za šindel o sv. Jan 20 gr., na hlásné o sv.

Václav 1 zl. 2 groše a za vinný šenk o sv. Václav 3 zl. Roboty
mli stejné s Petrovskými.

R. 1597 povoleno Lideovským ze Strážnických les díví

pro svou potebu bráti, zaež odvádli do dchodu 17 mr ovsa

a 17 slepic ron.
R. 1756 udává se 32 osedlých tvrtník, kteí mli po

26—31 mrách, 5 domka s polem, 3 bez pole.

Pastvin mla obec 40 mr u vsi a u t. zv. rybníka Knž-
dubského 150 mr. Celkem mly 879 mr pole, 1

1

1

/2 míry zahrad,

190 mr pastvin, luk na 26172
fry sena, 18 mr lesa. Cizího

vína vytoilo se 4072
vdra.

R. 1775 bylo již 6 tvrtlán rozplených; celá obec užívala

les ve výme 18 mr, který se nazýval „ Mladý “. Mimo napedení

40—50 liber píze mli rolníci zdejší stejné roboty jako v ostatních

osadách, totiž tvrtláníci od Václava do Jana 172
dne, od Jana

do Václava 3 dni týdn s párem koní, držitelé osminy tolik dní

pšky, podsedníci (5) 1 a 2 dni, domkai (7)
1

/2 a 1 den pšky.

Desátku na faru Veselskou dávali 31 kop 28 snop rži,

tolikéž ovsa a 2972
slepic.

Všech domovních ísel bylo 51 ;
na ísle 26. usazena byla

židovská rodina, na ís. 29. byl panský hostinec se zahradou.

Pastvisko u vesnice nazývalo se „Zbor“ a pole vedle nho
„za Zborem“.

Celkem bylo pozemk 675 j. 1107 Q°, z nichž bylo inžovních

jen 5 j. 27 D 0
,
vlastního majetku mla obec 203 j. 1281 n°; na

Drahách mly Lideovice spolenou pastvu se Znorovy. Rychtáem

byl Jan Ožvolda; jiná podivná jména osobní byla: Glozúrek,

Hurtík, Seka, Zibal, uník, Komín, Kozumplík, Burivjal, Dobšák,

Beka, Spošola.

R. 1820 napoítáno v 68 domech 88 svtnic; k obci patilo

67574
jitra pozemk a platilo se 884 zl. 5 kr. dan. Stará pee

z r. 1694, tehdy ješt zachována, mla na vtvice 2 hvzdy a

2 žaludy; pudmistrem byl Kašpar Gazárek, obecním písaem
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Jos. Koiš. Ze jmen osadních tratí sluší ješt vytknouti název

polí „na Odpoívkách", o kterých si lid vypravuje, že tam po-

hbeni jsou vojáci.

Jako jiné okolní osady trply Lideovice nájezdy nepátel-

skými z Uher: r. 1605 za povstání Štpána Bokaje, r. 1620—1623

vpády Bethlena Gábora, r. 1663 hordami tatarskými a tureckými,

r. 1703— 1706 vojsky Rakoczího: celá obec po každé vypálena.

R. 1795 a 1806 byla obec požárem zniena.

Lipov.

Msteko Lipov 1

)
— psané obyejn Lipov — leží 13 km

východn msta Strážnice ve výši 240 m nad moem, v údolí

u lesíka zvaného „Panský háj“ podél eky Veleky, která temi
rameny msteko protéká a zde 2 mlýny žene. (Obr. 88.) Pt
ulic vede do podélného námstí, které od návsi niím se ne-

rozeznává. Domy stojí tsn vedle sebe prelím do ulice. Hlavní

ulice tvoí nkolik ad skoro rovnobžných s ulikami pínými.
(Obr. 89.) Grunty a chalupy jsou promíchány. Staré domy mly vý-

stupky tak zv. „gánky“, novjší jich nemají. Zahrádky jen ped nkte-

rými domy jsou od starodávna. Asi 1 km západn Lipová

stojí samota „Padlský mlýn“ patící do Lipová.

R. 1830 napoítáno ve 181 domech 1059 obyv., r. 1870

v 223 domech 1242 obyv., r. 1890 ve 301 dom 1602 obyvatele;

r. 1900 obyv. 1755, r. 1910 naítáni 1504 obyv. národnosti eské.

Domy nynjší mají pevný kamenný základ, ostatek zdivá

jest postaven z tak zv. kotovic, omazaný blátem a zalíený vápnem.

Na domech, ve kterých bydlí svobodná dvata, vidti nade dvemi
a nad okny malované rzné kvty. Byty v Lipov jsou jedno-

duché. Na pední stran domu jest nízká svtnice o 2 oknech;

vedle ní po délce do dvora jest kychyn s ohniskem a kotlem,

vedle kuchyn komora, pak chlévy, vše pod jednou stechou,

bu doškovou neb kidlicovou; na dvoe stojí krmník, zídka

kde záchod. Nábytek rozestaven jest jako jinde v okolních ves-

nicích. Kroj a náeí jsou sice hornácké, ale jeví se v obojím

l

) Popis msteka a mnoho dat podal býv. naduitel Michal Kotásek.
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Obr.

88.

Lipov.

(Pohled

celkový.)
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silný pechod k tak zv. moravskému; mnozí, zejména muži,

kroj již opustili.

Hlavní výživou lidu jest polní hospodáství a chov dobytka.

Do území patí: 1027 ha pole, 158 ha luk, 39 ha zahrad, 57 ha
vinic, 130 ha pastvin, z ehož se platilo pozemkové dan 5131 K;

domovní tídní da obnášela 909 K. Pdy jsou celkem úrodné,

nebo i cukrovce a kukuici dobe se tu daí.

Ovocnictví, a v naduiteli Mich. Kotáskovi, jenž mnohá
léta zde psobil, mlo horlivého pstitele, pece nevyvinulo se

tou mrou, jak by jeho píle byla zasluhovala. 1

)
Také vinaství2

)

J

) Jsa dobrým štpaem ušlechtil na 8000 ovocných strom, které z ásti

prodal, z ásti rozdal.

2
) Horní ád mli Lipovští od Jana Jeticha z Žerotína na Strážnici

z r. 1592; byl stejný se Strážnickým.
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za posledních let valn pokleslo neteností oban. O znamenitém

kdysi vín Lipovském dnes nikdo nemluví. Na zimu mnoho lidí

odchází do továren (do Rohatce, do Hodonína a jinam). V po-

sledních letech vysthovalo se 5 rodin do Ameriky. Za dívjších

dob rozléval se mezi Lipovém, Tasovem a Blatnicí k Veselí roz-

Obr. 89. Plán msteka Lipová.

sáhly rybník; nyní jsou jen 3 skrovné rybníky u „Padlského

mlýna".

emeslník a živnostník jest zde jen nkolik: 2 mlynái,

2 kovái, 1 kolá, 1 zámeník. 1 truhlá, 1 obuvník, ale mnoho
tkalc, kteí tkají konopné plátno pro svou domácnost; skoro

v každém dom mají tkalcovský stav. Bezmála každý oban jest

tesaem a zedníkem, mnohý i ševcera. Cech byl zde jen tkalcovský,
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po kterém se ani pee, ani listiny neuchovaly. Hostince jsou

zde 4, obchodník se smíšeným zbožím 5.

Spolek hasiský založen byl r. 1888, nco pozdji povstal

„Vzdlávací spolek", který má svou knihovnu.

Lipová dotýká se jen jedna silnice, která vede ze Strážnice

do Velké.

Trhy má msteko od starodávna dva: první v úterý po

Velikonoci, druhý v úterý po Všech Svatých. Pošta a telegrafní

stanice jsou v Hroznové Lhot, kde jest také sídlo obvodního

lékae. Nejbližší železniní stanice jest ve Veselí.

Obecní jmní, které pozstává z polí, luk a nízkého lesa,

poítá se pes 100.000 K.

Nelze o tom pochybovati, že od té doby, co osada Lipov

mstekem se stala, zde byl kostel s farou dobe dotovanou.

Jako na celém Strážnickém panství, i v Lipov ujalo se husitství,

fara stala se utrakvistickou, pozdji snad evangelickou (luteránskou).

O její osudech, jakož i o faráích zdejších ped bitvou Blohorskou

jen skrovné máme zprávy: R. 1552 Jan III. z Žerotína a na Strážnici

dává knzi Jiíkovi z Bojnic, farái lipovskému, právo, se svým

statkem bu za zdravého života neb na smrtelné posteli dle své

vle naložiti a manželce a dtem po jeho smrti se vysthovati,

kam by se líbilo.

R. 1600 byl pastor Václ. Fabricius z Lipová dosazen do

Nového Jiína, pak r. 1601 povolán byl do Hranic; r. 1607 byl

pastorem v Lipov rodák uherský Matj Plorantius (Plaek?)

býv. vychovatel u Karla z Žerotína; z Lipová dostal se do Lipníka,

kde psobil ješt r. 1618.

Za panování Žerotínských mnozí obyvatelé pihlásili se

k sekt Bratrské, která pak zde mla etný zbo a školu. Nejvtší

pízni tšili se Brati za správy statku Strážnického Alžbtou

Slavatovou z Košumberka, vdovou p. J. Jeticha, ježto ke zboru

darovala 2 podsedky a je na vné asy od roboty osvobodila.

Zachoval se nám o tom darování následující list:

„Panu Šastnému Matúškovi do Knžduba ceduli.

Pane Šastný Matuško! dobrý a šastný den Vám od Pana
Boha vinšuji a pi nm jiného všeho dobrého pála bych Vám
vrn ráda. Z Lipová nkteré osoby ke mn pišly, oznamujíce

mn, že jim tomu viti nechcete, abych ty dva podsedky k zboru
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dáti mla; oznamuji Vám, že jsou mn ped nkterým dnem ti,

kteíž do zboru chodí, žádali, abych takové dva podsedky k témuž

zboru obrátiti poruila a oni aby je opraviti dali tak, aby když

nkterý správce Bratrský tam pijde, opatení míti mohl. I ne-

mohouce žádosti jejich oslyšeti, jsem je dala, aby jich k zboru

obrátili, i také platy stálé a roboty odpustila, tak aby tím niímž

mn povinni nebyli. Když vli mou znáte, budete se vdti, jak

spraviti. S tím milost Boží ra zstati s Vámi.

Dáno na Strážnici v nedli první v post léta 1600.

Alžbta Slavatova z Chlumu,

z Košumberka a na Strážnici."

(Peet p. Slavat.)

Po vykázání nekatolík z Lipová zpustla fara a pro ne-

dostatek katolických knží obsazena nebyla; msteko pikázáno

fae Velecké, odkud každou tvrtou nedli v Lipov služby boží

byly konaný. Za to dostával fará velecký desátku z Lipová 33 kop

pšenice a tolik ovsa a 1 kopu a 6 kus slepic. Krom desátku

patila k fae zahrada pes l

/2 míry velká a kus pustého pole

„na Kvítkovce".

Teprve roku 1784 lokální kaplan do Lipová dosazen byl,

a sice cisterciák velehradský Vojtch Jan Machek, jenž zde p-
sobil do r. 1808; po nm ustanoven Šimon Pecbník, pak roku

1814 Michal Baraj, který psobiv zde skoro 25 let dosazen byl

na faru Velehradskou. Jeho následoval r. 1839 Matj Zahálka,

který zde zemel r. 1862; za nho byla r. 1856 lokálka povýšena

na faru. Po nm faraoval od r. 1863— 1876 Viktor Zlámal, po

nm Frant. Kvasnika, pak Alois Ulman a nynjší fará Fab.

Keppert.

Farní matrika založena r. 1785, farní pamtni knihu založil

fará M. Zahálka.

K Lipovu pifaena jest pouze ves Louka ležící v okrese

Uh.-Ostrožském.

R. 1912 žilo ve farnosti Lipovské 2720 duší.

Starý gotický kostel stával na témže míst jako nový. Roku
1874 byl zaven, protože zdivo bylo rozpukáno a strop hrozil

sesutím. Pak byl úpln sboen a postaven nový prostranný kostel

(obr. 90.) nákladem 52.000 zl. st., z ehož Matice náboženská
kryla 20.000, ostatní hradili farníci. Na podzim r. 1880 byly
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konány služby boží již v novém kostele. Vysvcen byl od stráž-

nického dkana Martina Novotného.

*4

Obr. 90. Lipovský kostel.

Okolo starého kostela stával hbitov, kam se pochovávalo

do r. 1839, kdy nad mstekem na trati „Forvalkách" založen

hbitov nový. Mimo to stává ješt tak zv. hbitov „kolerovský"

z r. 1831 na „Kopance".
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Na staré vži postavené r. 1790 visely 2 zvony. Vtší vážící

150 liber ml nápis: „Václav Malý z Valic mne ulil. Tento zvon

dala dlati celá obec Lipovská roku 1670“
;

r. 1853 pukl a obec

dala ho pelit v Brn u Frant. Hillera ke cti sv. Floriána roku

1853; nyní váží 239 liber. Na nynjší vži visí 3 zvony: nejvtší

300 lib. tžký, ulitý ve Vid. Novém Mst ke cti sv. Cyrila a

Metod' je.

Starých soch a kíž v okolí není.

Zavedením náboženské reformace zanikly v Lipov školy

evangelík a bratr a dlouho pak Lipované postrádali školního

vyuování. Teprve za panování královny Marie Terezie r. 1775

pipomíná se opt uitel v Lipov. Stará školní budova, malá

to chaloupka, byla r. 1866 tak sešlá, že z naízení ji dítky opustily,

ponvadž hrozila sesutím. Vyuováno zatím v místnostech na-

jatých, pramizerných, až do podzimku r. 1868, kdy nová jedno-

patrová budova pro 2 tídy urená otevena byla. R. 1889 stala

se škola trojtídní; nyní jest škola, kterou pes 350 dítek navštvuje,

5tídní s 1 pobokou; naduitelem jest VI. Materna.

Až do roku 1861 byly sem piškoleny dti z Louky. Z dívjších

uitel nejdéle zde psobili (1831— 1900) (skoro 70 let) Josef

a Michal Kotáskové otec a syn ped nimi uiteloval zde jistý

Adamec, jehož syn Ondej stal se generálem.

Plat uitelv byl, jako jinde, až do upravení velmi skrovný:

sestával ze školného od dítek, z platu za varhanictví a z natu-

rálních dávek, Které trvaly až do r. 1870. Toho roku Michalovi

Kotáskovi místo pšenice a ovsa bylo povoleno 60 zl. z obecní

pokladny lipovské a 25 zl. ze vsi Louky; za hraní na var-

hany a konání jiných obad kostelních užíval od obce pole

na 3 míry.

Pamtní knihu školní založil r. 1870 Mich. Kotásek a r. 1885

také školní knihovnu, na kterou obec uvolila se pispívati ron
5 zl., mnoho knih daroval fará Frant. Kvasnika.

Školní matriky jdou od r. 1834.

Lipov byl za starodávna samostatným statkem, jenž patil

rodu vladyckému, který také držel Strání, Korytnou a Horní

Nmí a byl bezpochyby spíznn s majiteli hradu Kansperka.

Nechybíme, když za nejstaršího nám známého majitele Lipová
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považujeme Ghotbora z Lipová, jenž na listin Ulmana z Velké

z r. 1348 podepsán jest jako svdek Chotbor de Tylea. 1

)

R. 1358 drželi Lipov brati Pavel ze Strání a Ctibor z Li-

pová; r. 1358 Pavel ze Strání poukázal své manželce Alžbt
300 kop gr. vna na Lipov a na Nmí. 2

)
K rukoum Pavla ze

Vzdúnek (D. O. 1. 573); roku následujícího oba brati prodali

msteko Strání, 1

/3 Nmí a Korytné a právo na tetí ves

Volenov Frakovi a Petrovi a jejich synovci Václavovi z Ku-

novic. Pavlík prodal ty vesnice jménem sirotk Miloty a Beneše

z Kansperka. (D. O. I. 685). R. 1368 Beneš Hus z Kansperka

(Gansberga) a jeho syni vešli ve sstupek s Chotborem, synem

Miloty, e. ze Strání, což však markrabí dovoliti nechtl, maje

sám njaké právo na ten statek. Brzy však od svého práva

upustil a ponvadž Chotbor, syn Milotv, neml dosud let na

sstúpek, markrabí mu ze své moci léta doplnil. (D. O. I. 1082.)

R. 1366 Ctibor z Lipová se svým zbožím, které ml v Lipov,

Nmí a Korytné, spojil se s panem Benešem z Kansberka, naež
se tento i pozdji jeho syni Vernuš a Viiém psali z Lipová.

Avšak r. 1379 sLžoval si týž Ctibor na Vernuše, syna Beneše

Husa (z Kansberka), ped markrabím, že Vernuš na ten spolek

ohled nebere a na svých statcích dluhy dlá; protož žádal, aby

markrabí dovolil, by on toho sstupku prost byl. Na to ihned

odevzdal ves Lipov Václavovi z Krava, pánu Strážnickému

a nejv. komorníku cúdy olomucké. (D. O. 111. 559.) Úpln pešel

Lipov na pána Strážnického teprve r. 1381 tím, že nejen Ctibor,

nýbrž i jeho spoleníci Vernuš a Vilém z Lipová msteko Lipov

celé, polovici Nmí a v Korytné dvr a 7 lán se vším pí-

slušenstvím prodali Petrovi z Krava -Plumlova, strýci a poru-

níkovi Petra z Krava — ze Strážnice. (D. O. IV., 58.)

R. 1392 Petr z Krava-Plumlova penesl vno 14 kop Kateiny,

manželky Stachovy z Kokor, které mla v Žertkách a ve Lhotce, 3
)

na Lipov. R. 1417 dal Petr z Krava, ze Strážnice, hejtman

Moravy, na msteku Lipov zapsati Líkovi z Újezda 300 kop

ve 30 kopách úrok, naež tento vno své manželky Doroty

*) Tilia = lípa. Chotbor bylo v té rodin i pozdji oblíbené jméno.

Brandl považuje „Tylea“ za Tillendorf jihoz. od Frýdlantu; ale že všichni

ostatní svdci jsou z nejbližšího okolí, to padá na váhu a náš náhled podporuje.
2
) Mínno zde Horní Nmí.

3
) U Lysíc.
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z Nevojic a Letošova 1

)
na Lipov penesl. (D. O. VIII., 455) a táž

Dorota, když ovdovla, odevzdala r. 1420 totéž vno p. Petrovi

z Krava.

Od tch dob nebyl více Lipov od pán Strážnických zastaven

a sdílel majetníky s mstem Strážnicí. (Viz tam.)

Zídka jen nalézáme o Lipov nkterou zvláštní zmínku

ve starých knihách, zejména v „Phonech". Stjtež zde nej-

dležitjší :

R. 1482 stala se smlouva mezi p. Bertoldem z Lipého

a bratími Mikulášem a Václavem z Vojslavic o vedení vody,

která tee od Blatnice na rybníky Lipovské. Mezi svdky jest

Mikuláš Npr z Vojslavic a Jan z Rožmberka z Rukovice, purkrabí

na Strážnici. Tato smlouva o vedení vody na rybníky Lipovské

a Veselské obnovena byla mezi pány Janem z Žerotína a Fulneka

a jeho synem Petrem z jedné a vladykami Mikulášem a Václavem

z Vojslavic ze strany druhé.

R. 1486 uvádí se inventá ve dvoe Lipovském následovn:

8 klisen, koníek devátý, híbata 4, 3 krávy, 2 pluhy s železy

a 2 brány, ovsa 1 stoh, vz valný, sena na 4 vozy.

R. 1508 pohnali Viktorin a Bernard z Žerotína bratra svého

Jana z Žerotína ze 300 zl., že jim z jejich vinohradv z hor

Lipovských vína desátení pobral a toho jim napraviti nedbá.

Z toho roku máme v Phonech jmenovány nkteré obany
lipovské; jsou to: Mikeš, hlída, Blažek, ková, Pech, Mrázek,

Jan Medrunka, Martin Hereš, Jiík Hocula, Pavel Benediktv,

Matj Kuma, Alex, fojt, Mikuláš Vrána; r. 1511 jmenováni

v „Phonech" opt Alexin, fojt, a Toman, šafá z Lipová.

R. 1513 Jan a Bartolomj, brati vlastní z Žerotína a Fulneka,

pohnali Johanesa z Kunovic ze 2000 kop, že jest jim vzal vodu

v louku pod Velikou Blatnicí, kteréžto vody polovice na rybník

jejich Lipovský jiti má, kdež oni toho na nm žádali, aby jim

tu vodu pustil podle spravedlnosti jejich, toho jest uiniti nechtl.

Po ohledání rozhodli páni: „Ponvadž p. Jan z Žerotína provodí

i smlouvu ukazuje, že polovice vody na rybník jeho Lipovský

a polovice na Veselský jiti má, že páni toho pi té smlouv
nechávají."

b U Buovic.
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R. 1517 Jan z Kunovic pohnal Bartolomje z Žerotína a na
Strážnici, že Vaškovi Hambálkovi, synu z Lipová, od nho vzato

bylo odpuštní podle obyeje a ádu zem a on ho propustiti

nechce a p. Jana z Žerotína a na Strážnici, že mu nechce na
svdomí vydati Blažeje Pavlíkova z Lipová.

R. 1528 Hynek Bilík z Kornic a na Veselí pohnal p. Jana st.

z Žerotína a na Strážnici z 1000 h. gr., že Martina Pechu
a Václava Honšova, lidí svých z Lipová, ped pány a p. hejt-

manem k svdomí k jeho poteb postaviti nechce a za druhé,

že lidé z Lipová zejména Vašek Hledíc, Dufek Horšv, Martin

Kaenu, Jura Peš, Jiík Psík, Jan Vechin, Pavel Šenk a Pavel

Ktek pes zápovd od nho uinnou svévoln na grunt jeho

orali a pan Jan té své vle od lidí svých napraviti nechce.

R. 1538 Bohuslav Štolbašsky pohnal p. Bartolomje z Žerotína

a na Beclavi ze 300 zl., že jsou mu slíbili, když prodal mlýn

(v Lipov), lidé jeho z Lipová Martin Koleko a Martin Mulan

za mlynáe Žadovského a že mli k sob ješt pibrati 4 hodné

rukojmí na tu sumu a tomu dodnes zadost neuinili a ten základ

svrchu jmenovaný jemu propadli. A on pan Bartolomj týž lidí

svých míti a držeti k tomu nechce, aby slibu svému dosti uinili.

Z r. 1548 máme dležité zprávy o obou mlýnech Lipovských.

Toho roku Jan z Žerotína a na Strážnici, nejvyšší komoí, pe-
pouští mlynái Mikulášovi na mlýn v msteku Lipov na Dolním

konci 2 díly, které na nm ml, tak aby celý mlýn byl nyní

mlynáv. Za to má mlyná dávati 80 m. žita a 1 zl. ron,
polovici o sv. Jií, druhou o sv. Václav. Jan z Žerotína pidal

mu ke mlýnu tvrt role v msteku Lipov od toho poloulání,

které slov Kohoutkovské, z ehož má platiti 24 gr. bílé. Na

stavbu a opravu má dostávati potebné díví a ti robotníci, kteí

od starodávna k tomu mlýnu patili, mají zstati.

Stejným zpsobem penechal mlýn na Horním konci v Li-

pov, na kterém ml také 2 díly, i se zahradou ddin Matji,

mlynáovi. Za to ml mlyná ron dávati 100 mr žita a 2 zl.

ve dvou lhtách. Právo na díví z lesa a robotníky ml jako

pedešlý. Každý ten mlýn ml 3 kola mouná a 4 stupná.

R. 1596 pohnal Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici Jana

Jeticha z Kunovic ze 2000 h. gr., že r. 1595 za asu pod-

zimního orali mu Štpán Komnianský, Jíra Nezdenský a Jan

Šprinc a jiní poddaní z Velké Blatnice do grunt msteka Lipová



385

pináležejících a toho napraviti nechce. Podobn pohnal jej

ze 200 h. gr. st,, že léta 1593 ve tvrtek po sv. Filipu a Jakubu

Mach Vašk, fojt z Malé Vrbky, Matouš Kazinitka a Pavel Tylecký

oba z Malé Vrbky, poddaní jeho, ekali na Jana Kubíkova
z Lipová, jej beze vší píiny, když jel z louky své Vojšické,

svázali, s konm a vozem dovezli do dvora Ostrovského, dle

vle hladem moili a toho napraviti nechce.

R. 1595 jmenují se v Phonech masa Daniel Havránek

a Jan Konvá z Lipová.

R. 1597 Jan Jetich z Žerotína dovoluje Lipovským rúbati

díví na stavivo a palivo pro svou potebu a pásti v Strážnických

horách, a sice za dávku 70 mic ovsa a 70 slepic o vánocích.

Avšak díví nesmjí na jiné panství ani darovati ani prodávati

;

z díví lískového a dubového nesmjí hole rúbati a z kmen
lipových líí na provazy loupati.

Kdožby takové zloády inil, k výstraze trestán bude.

Podepsali: Jií Hoštický z Hoštic na dvoe svob. v Milo-

ticích, Sebald Gaka z Herndorfu a na svob. dvoe v Knždub.
Stejné povolení obdrželi za rzné poplatky lidé z ostatních

osad panství Strážnického.

Žerotínská rejstra s poátku 17. stol. udávají poet usedlých

v msteku Lipov: 43 pololáník, 53 tvrtníkv a 16 „hrubých 44

podsedník. Od grunt pololáních a tvrtních odato jest 7 luk,

které darovány jsou od J. M. p. Frydrycha z Žerotína p. Petrovi

Vojskoví na Veselí. Schází z nich platu 42 mr ovsa a 42 slepic. 1

)

Tyto louky osvobodil mu roku 1610 Jan Frydrych z Žerotína

od všelijakých plat v, ospv a jiných povinností. Plat stálv

z gruntv za vejce a sýry byl pi sv. Jií: z pllánu 20 gr. 3 d.,

ze tvrti 10 gr. \
l

/2 d., z podsedku 8 gr., z „hofštatu 44

5 gr,

;

o sv. Václav mimo to pedešlé ješt z pllánu za 4 slepice

6 gr. 6 d., ze tvrti za 2 slepice 3 gr. 3 d. Celkový gruntovní

plat za vejce a sýry inil i 56 zl. 47 gr.

Z krem, jichž bylo 28, platilo se po 8 gr. a sladových

penz z každé krmy pi sv. Václav 5 gr. I
1

/2 h. Plat z „Koutu 44

dvakráte do roka: Matj Šimk \
l

/2 gr., Martin Psík, Matj
Lukš, Jan Lukš a Tom. Mlýnk po 2V2

gr. a Jíra Zemele 5 gr.

Byly to louky na Vojšicích.

25
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Ze velína dvakráte 6

V

2
gr., mimo to o sv. Jií kostelu

Lipovskému 2 funty vosku.

Za Oujezdní pšenici platil pi sv. Václav pololán 1 m.,
tvrtlán a hrubý podsedek po V2

m.
;
za oves a slepice od luk

„na Vojšicích" celkem 10 mt 12 m. a 5 kop 12 slepic; odluk

„nad Hájem" 1 met 27 m. a 57 slepic; z luk „na Závrbí*

4 mty 22 m a 2 kopy 22 slepic. Ovsa platového bylo z gruntu

pllánu 1 m., ze tvrti V2
m. a z podsedku 74 m.

Plat z luk knžských, když knze tam není, na pána se

podává. Lukáš Machala drží louku knžskou, zaež dává 6 mic
ovsa a 6 slepic. Knz drží 2 louky a dává 12 mic a 12 slepic.

V Lipov jest jatek vystavných 10; každý ezník dává

kámen loje a jeábka a z jatky po dvakráte 4 zl. 10 gr.

Obec Lipovská platila: za hlásku 5 zl. 15 gr., z vola dvakrát

po 3 zl. 15 gr., za vinný šenk 8 zl., za šindel 1 zl. 10 gr.,

ostatní povinnosti mli Lipovští jako v mst Strážnici.

R. 1611 Jan Frydrych z Žerotína a na Strážnici vinohrad,

který slov Slavatový (na 49 greft) v hoe Lipovské, kterýž jemu

po smrti nebožky uroz. paní Alžbty Slavatovny z Chlumu

a z Košumberka s boudou nejv. brnnským právem pisouzen

byl, dal své manželce Marii Magdalen Žerotínské, roz. z Kunovic,

v úplný majetek a užívání, osvobodiv jej od zemního a od de-

sátku vinného. Panství Strážnické bylo povinno všechno díví

potebné na kád a sudy jí dodati a také holoví (hole) na obrue.

Co se dlání toho vinohradu týká, byli obyvatelé z Velké Vrbky

svých povinných 200 dní robotních tam pracovati, a kdyby tch
dní nestailo, ostatek mli Lipovští dodlati. Za to ale paní

Magdalena byla povinna jim tovarych, jaký v okolních vinohradech

v obyeji jest, platiti. Dostala též právo sebrati hrozny mimo den

pro horu ustanovený, víno od hory dom voziti aneb pod horou

prodati dle libosti.

Stalo se za horného písežného lipovského Pavla Janulka.

V indexu register purkrechtních pro msteko Lipov zalo-

žených r. 1594, který vede záznamy až do r. 1652, uvedeno jest

i se mlýny 75 selských grunt v. Od r. 1604 jest velká vtšina

grunt pusta a mnohé zstávají pusty ješt po roce 1640. Mezi

grunty nalézá se také rathous.

Ze jmen majitel butež vytknuta jen nkterá: Zídek,

Padlek, Psík, Lopúnek, Strejaník, Mišká, Kotlák, Ryzulka,
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Ondrlika, Ošúkal, Gubka, Derebis, Vaej, Náklový, Sarda, itka.

Z obsahu vyjímáme, že z gruntu ís. 41 Jana Vézového ddicové

dávali r. 1617 18 zl. na kostel a zbo msteka Lipová, aby jeho

hospodáové spolen na rovné díly vyzdvihovali a na ty chrámy

Pán k dobrému obráceli; u ís. 70. Bartoše Tkadlce: Její M.

uroz. pí. pí. Alžb. Slavatova z Chlumu a z Košumberka a na

Strážnici: ponvadž ten podsedek svrchu psaný k zboru lipov-

skému pro opatení správc a kazatel koupen jest, což jakékoliv

roboty a platy stálé z toho podsedku J. M. k tomu náležité jsou,

ty jest všecky odpustiti ráila, aby nyní i na budoucí asy tch
robot vyplovati a platu dávati povinni nebyli. (V další poznámce

stoji: pustý.)

O mlýn tam teme: Gis. 54. Mlýn p. Václava Zálužského 1596.

J. M. vys. uroz. p. p. Jan Jetich z Žerotína a na Strážnici ráil

mlejn v msteku Lipov s dobrým rozmyslem svým prodali

uroz. paní Lukrecii Jordánce s jedním vinohradem v Kluové
hoe s presem, s polemi, co od starodávna k tomu mlejnu náleželo,

též s jednou nivou rolí ležící pi vinohradech hory Radostné

a jednou loukou na Knždubsku za volný a svobodný za sumu
1200 zl. Místo závdanku sob vna svého po f Václ. Zálužském

srazila 600 zl.
;

ostatek platiti má od 1596 v posudku poádn
po 30 zl.

;
a mimo to placení pí. Lukrecie bude povinna každého

roku z téhož mlejnu platu obilního dávati a platiti do dchodu
J. M. pán 24 zl. R. 1598 platil za mlejn na míst manželky

své Lukrecie pan Hendrych Pflancz. R. 1602 s dovolením uroz.

pí. pí. Alžbty Slavatové z Chlumu — z Košumberka a na Stráž-

nici uroz. p. Hendrych Pflancz z Filadu prodal jest mlejn Dolní

vmsteku Lipov Tomášovi Pkníkovi ze Strážnice.— R. 1603 Tom.
Pkník prodal mlejn Dolní lipovský Mikulášovi Hrdému ze Stráž-

nice za 1325 zl. — R. 1614 purkmistr Jíra Krka prodává požár

patící sirotkm Hrdého J. M. uroz. p. p. Janu Frydrychovi

z Žerotína a na Strážnici za 324 zl. — R. 1614 J. M. p. Frydrych

z Žerotína a na Strážnici ráil ten mlejn na 4 díly rozdliti

a 4 hospodám prodati a sice po tvrti: Jírovi Jmelovi Marti-

novi Hrubému (který také dostal sklep), Jakubovi Smyslíkovi

a Mik. Linhartovi; povinni byli jako ostatní podsedníci robotovati

a každoron do dchodu po 10 gr. spravovati. (R. 1618 byly

všechny díly pusté.)

Z rejster sirotích sepsaných z poruení J. M. vys. uroz. p. Jana

25 *
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Jeticha ml. z Žerotína a na Strážnici r. 1594 od Václ. Leto-

viekého, mšana Bozkovic a Ježova, dovídáme se, že za vpádu

uherského r. 1605 mnoho lidí bylo odvleeno do zajetí do Uher;

jen pes 10 sirotk od nepátel bylo zajato. Ped tím rokem

byl v Lipov znaný blahobyt; to dokazuje položka 70. sirotí

knihy, ve které vypoteno, kolik na šatech a prádle se dostalo

osielé Dorot Kubíkové: 2 duchny, 1 peina, 1 poduška, paterý

rukávce tenké, jedny konopné, frtoch 6 konopných a 2 tenké,

plachetka 1 odívací tenká, 1 ubrus prostý, 2 malované, 1 runík,

5 cich konopných a 1 tenká, 1 íška malá, rúšek všech 3, jedna

brnnská, druhá hedbávná, tetí prostá, plachet konopných

a lnných 5, prostradlo 1 tenké, lnného plátna 7 loket, konop-

ného 4

V

2
lokte.

Jak nízko cenny grunty, obilí a dobytek po roce 1620,

ukazuje zápis pro sirotka Annu a její macechu Zuzanu ze mlýna

Mezného: grunt s poloulánem rolí 80 zl., jemene 16 mic za

6 zl. 28 gr. 5 d., híb 5 zl., 2 krávy 12 zl., 10 ovec 8 zl. 17 gr.

3 d., 2 kusy svinského dobytka 3 zl., 1 1 klát vel 30 zl. Vinice

i víno cenu držely: 2 achtele vinohradu v Žerotínce a 2 díly

boudy cenny na 333 zl 1 gr., 3 beky vína na 60 zl.

Statek zbhlých sirotk pipadl pánovi; r. 1612 uroz. p. Jan

Frydrych z Žerotína a na Strážnici prohlídaje na vrné a platné

služby uroz. p. Jakuba Kobylského z Kobylího, ouedníka svého

na Strážnici, dává od zbhlých sirotk (Mik. Lukšového) jemu

tu spravedlnost. Stalo se za pítomnosti uroz. p. Jindicha Saka

z Bohuovic a vys. ueného p. Frydrycha Pieriusa z Gizafeldu.

V knize sirotí nová jména se vyskytují: Vnuek, Mrkal,

Nevra, Koárek, Tomšík, Bitka, Šlapák, Kapsa, Macigal, Otra,

Onuka a j.

Ješt r. 1646 je v sirotí knize poznamenáno, že Pavel

Onuka již pes 7 let v tureckém zajetí zstává a seste jeho se

dovoluje, aby vinohrad jemu patící obdlávala pro sirotka Adama,

až by dospl. R. 1669 bylo v Lipov jenom 38 dom obydlených,

ale 61 pustých, vinic naítáno 683. B. 1775 žilo v msteku
52 tvrtník, kteí mli asi po 26 mr polí; mimo to užívali

spolen pastvin na 300 mr a 72 mr pustých polí; polotvrt-

ník (s 18 až 25mrami pole) 28, celých podsedk 5, poloviných 18

(obojí mli asi 4 míry pole), domka 7, hofer bez domk,
kteí drželi njaký vinohrad, 32.
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Obec mla 171 ísel, z nichž skoro 70 ješt pusto stálo.

Mezi domy byla škola, fotovna a obecní hostinec. Do obce

náleželo 2042 j. 1375J pole a luk, 212 j. 1583n° vinic; panství

mlo pouze 127 j. 11 IQ 0 pole za inži nechaného a 156 j.

1368Q 0 pole, které drželo; lesa bylo jen 58 j. 554Q 0
. Gtvrtníci

robotovali s párem od Václava do Jana V/
2

dne, od Jana do

Václava 3 dny; pltvrtníci robotovali touž dobu 1

V

2
až 3 dny

pšky, celopodsedníci 1—2 dny a polopodsedníci l
/2
— 1 den pšky.

Proti dívjším nacházíme v Lipov jména nová: Miškeík,

Švrek, Hrbá, Blík, Srubjan, Hranka, Škodák, Živnstek, Ga-

leka, Dolina, Krhaka, Miklošík, Drda, Jemánek, Teplinec, Viníek.

Pokorník, Josefík, Hunika, Halíek, Jagoš, Peea, Gerešák,

Gorošák, Hešil, Krbica a j., což ukazuje na nové osídlení opu-

štných grunt v Lipov z Uher.

Jména tratí byla: Pední, Prostední a Zadní díly, Dobré

a Horní padlky, Gruntovní, Tasovské kúsky, Zahumenice, pod

Radostná, Nové pole, Nádavky; jména vinohrad: Stará hora,

Staré grefty, Nové grefty, Krbáky, Moravcovské, Bílovské, Ra-

dostná, Kuová a Slavkovská.

Gelá obec platila za louky panské, kterých bylo 310 mr,
310 mic ovsa a 64 slepic, za užívání deva z les 21 x

/4 mice
ovsa, za oujezdní žito 27 m. ovsa. Z pustých polí platil se

5. snop. Každý dm vysílal ron 1 honce. Mlatci a ženci do-

stávali mzdy jako jinde na panství. Desátek z vinic byl 10. vdro
a z každého achtelu vinice 7 máz ron

;
avšak pespolní, kteí

mli vinice v Nové hoe, platili ron dohromady 418 zl. 15 kr.

Lipovské víno bylo tehdy v dobré povsti a nejen zdejší

obané lipovské vinice drželi, nýbrž i lidé z vesnic okolních

i vzdálených, ano i šlechtici a jiní zámožní lidé z rzných míst.

Z Velké mlo zde vinic 34 oban, z Milokošt 8, z Blatnice

14 lidí, také panství Strážnické, Veselské, Uh.-Ostrožské, Uh.-

Brodské a Velehradské. Kníže z Kounic ml vinic 30 mr, baron

Minkvic 3 míry, baronesa Sucumbergová 6 mr, c. k. komorní

editelství 36 mr, král. soudce z Uh. Hradišt, pán z Weisen-

burgu 10V2
míry, pí. Stoklasová z Uh. Hradišt 18 mr, výbrí

potravní dan Koppensteiner 3 míry, fará strážnický Hnátek 3 m.,
Jana epelková z Mezíe 12 m. a j.

R. 1775 uvedeni jsou v Lipov 2 svobodní mlynái. Martin

Sekerka držel krom mlýna zpustlý podsedek 22 J

/2 míry pole
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a vinohrad na 6 mr; ze mlýna platil 30 zl. ron. Frant. Sýkora

krom mlýna, ze kterého platil ron 40 zl., držel svobodné pole,

ježto od panství zakoupil.

Svobodný mlýn býval vlastn jen mlýn Dolní, který byl

spojen se svob. dvorem. Dvr tento držel poátkem stol. XVII.

Jan Reitein z Varjelit. R. 1623 odsouzen byl Jan (Hans) Reitein

ke ztrát 4. dílu svého jmní; v rozsudku praví se, že má mlýn

a dvr zcela zpustlý, na kterém dlužen jest 4000 zl., mimo to

má prý dlužní úpis na 5000 zl.,

protož má na sv. Michala položití

1000 zl.
1

)
R. 1728 ddil svo-

bodný mlýn se dvorem v Lipov
Frant. Karel Bojakovský z Knu-

rova po paní Ann z ían, roz.

Reiteinské z Varjelit. Ješt r. 1750

jmenuje se ten dvr, který tehdy

držel Jií František Bojakovský

sv. pán z Knurova (obr. 91.)

Reiteinský; ml 41 mr pole,

malou zahradu, 4 míry vinic

a z luk na 30 voz sena; ne-

bylo na nm roboty ani jiných

dávek; v protokole praví se, že

ke dvoru náleží svobodný mlýn,

který nese 80 zl., ze kterých do dchodu Strážnického plynulo

30 zl. 20 kr. Mlýn ml 2 složení s kašníkem
;
výnos dvora cenn

na 92 zl. 3 6
/8

gr.

R. 1782 byl purkmistrem Pavel Ondrúšek, rychtáem Filip

Jakubíek, horným Jan Smaženka.

R. 1820 napoítáno v Lipov 179 dom s 215 svtnicemi;

pozemk udáno 2322 jiter. Tehdy peetilo se ješt starou peetí

:

„Sigillum senatus populique oppidi Lipoviensium“
;
ve znaku byl

kozel (kamzík?). Krom již nahoe uvedených jmén tratí z r. 1778

jsou za dnešní doby jména: U Plení, pod Hrázou, Bestky,

u Blatnice, Rybníky, Blán, mezi Rohái, Petrušovce, Forválek

Obr. 91.

Znak Bojakovskýck z Knurova.

9 Tím zpsobem, a byl ožebraen, pece r. 1624 platil lhtu penžní
na svob. dvr v Knždub, který roku 1632 úpln vyplatil.
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(Hotmail), Trstné, Hájové, Špachovina (nízký les), Chras horní

a dolní.

Rodné domy drží 200 let Ondršovi, Sedláovi a Karáskovi.

Dobré víno urodilo se v letech 1811, 1834 a 1868.

Živelní pohromy, nemoci a drahota: R. 1818 zniily kroupy

veškeru úrodu i nastala hrozná bída a hlad; r. 1835 nastala

brzy krutá zima, mnoho okopanin zmrzlo na poli, z jara pak

velká nouze u lidu. Požárem r. 1850 znieno 17 ísel, 91 kus
dobytka a 154 kus drbeže; r. 1862 vyhoelo 114 ísel, škoda

páila se pes 76.000 zl. a r. 1856 16 dom a 2 lidské životy

vzaly za své. Menší požáry zaznamenány jsou v letech 1867,

1869, 1880 a 1881. R. 1831 zemelo na choleru lidí 115, r. 1836 46,

r. 1851 48 a r. 1866 60. R. 1853 onemocnlo mnoho osob na

neštovice, avšak jen dti na nemoc zmíraly.

Velký pád dobytka byl r. 1798, kdy padlo hovzího dobytka

326 kus a r. 1818, kdy veškerý dobytek pošel. R. 1847 byla

zde velká drahota obilí; lidé vaili a pekli z mlýnského prachu.

Nepátelskými nájezdy z Uher trpl Lipov peasto; nejvíce

utrpl r. 1605 Bokajovci, r. 1663 Lipov i se mlýnem vypálen

od Tatar, r. 1703 navštíven rotami Rakoczyho, t. zv. Kuruci

;

tmito byl r. 1704 úpln vydrancován a spálen a r. 1705 vybrali

jim Kuruci jámy obilní a 6 osob zabili.

R. 1805 leželo zde ruské vojsko, r. 1849 museli Lipovští

dm co dm dvakráte dáti pípež na dovoz potravin Rusm
do Uher; také r. 1866 posílali Lipovští pípeže do Myjavy

v Uhrách a do Hodonína.

Poddanské pomry ped r. 1848 byly následující: Z lánu

(asi 60 mic) robotovalo se ron 156 dní a sice konaly se

všecky polní práce. Úroky (inže) na penzích neplatili vrchnosti

žádné, ale dávali z lánu 2 kohouty, l

/2 m. žita (pšenice)

a y2
m. ovsa.

Petrov

leží 4V2
km. jihozápadn msta Strážnice, tvoe skoro jedinou

ulici kolmou na silnici Strážnicko-Skalickou. Osada jest po-

jmenována dle Petra, bezpochyby Petra z Krava a ze Stráž-
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nice, který tuto ddinu založil, snad v dob, když nedaleké

Gertoryje vypáleny a znieny byly. Ku založení bylo zdejší

místo, ležící mezi Morávkou a potokem Petrovským, mnohem
výhodnjší, než nerovné návrší u Gertoryj

;
i zdejší sirnatý pramen

byl snad jednou ze závažných píin, pro osada zde založena

byla. Zakladatel dal v osad vystaviti kostel s farou, ku které

patily Sudomice a pozdji také nová osada Zvolenov.

O fae zachovaly se toliko 2 skrovné zprávy, že ji držel

r. 1594 jakýsi znorovský kurát Blažej (Gompend. dto. 27. Oct.

1594 Bocz. Notizen) a r. 1629 pipomíná se pi prodeji panství

Strážnického. Ješt r. 1673 byly patrny zíceniny kostela, na jehož

vži visel zvon se starým nmeckým nápisem (obr. 92.)
1

)
a známo

bylo místo, kde stávala fara, a posud farského pole užívali nkteí
obané; i krchov se pipomíná zaátkem stol. XVII. v rejstrech

sirotích. Na kraji vesnice stával zbo bratrský.

R. 1620 bylo v Petrov 83 dom s 540 obyv., r. 1656

dom 34 s 230 obyv. (pustých dom bylo 49), r. 1790 dom 78

s 614 obyv., r. 1830 dom 90 se 796 obyv., r. 1890 dom 168

s 893 obyv. a r. 1910 dom 170, obyv. 865, z nichž 14 žid,

ze kterých 12 se pihlásilo k obcovacímu jazyku nmeckému.

Školní budovu dal r. 1842 postaviti Frant. hrab Magnis. Školu

mívali v Petrov snad již Moravští Brati, nebo ve starých rejstrech

sirotích porouí se matce — vdov, aby všeho majetku užívala

až do vzrostu sirotk, aby je opatrovala, šaty na n jednala

a do školy je dala. S vypovzením Bratí škola jejich zašla

a dlouhou dobu byl Petrov beze školy, dti pidleny byly do

školy Strážnické, avšak málo které dít do té školy chodilo. Po

založení nové fary ve Strážnici, ku které Petrov pidlen byl,

zaízena brzy v Petrov škola. Nejdéle na ní psobil Antonín

Vepek (r. 1835—1872), ryzí vlastenec, muž všeobecn vážený.

Pvodní jeho služné obnášelo 1 rýnský šajn z každého dítte

a pecen chleba, pozdji rýnský stíbra. Od r. 1852 dostával za

ob obce Petrov a Zvolenov 210 rýnských, od r. 1871 500 zl.

Nyní jest škola trojtídná s pobokou (obr. 93.), navštívena

215 žáky; naduitelem jest K. Zámeník.

!) Nápis jest: (Mi)D Maria Hilf Gott Aus Not He Unt Tort Amen. (Mit

Maria hilft Gott aus Not hier und dort. Amen. S Marií pomáhá Bh z nouze

tu i tam. Amen.
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Asi 8 min. jižn od Petrova u odboky Rohatecké silnice,

u samé železniní zastávky jest ada vinných sklep „Plže" 1

)

zvaných, do kterých nejen Petrovjané, nýbrž, a to hlavn Strážní-

ané svá vína ukládají. Sklepy založené v dolíku vykopány jsou

ve žlutnici a hodí se výborn svému úelu (viz obr. 12.) Za nynjšího

úpadku vinné výroby jen skrovné zásoby vína ve svém nitru chovají.

Mezi školou a Plžemi leží u samé silnice jednopatrová panská

hospoda, vystavná pvodn pro hosty navštvující lázn Petrovské;

od nkolika let slouží za letní pobyt vídeským dtem israelským.

Ped lety bývala s rozsáhlou svou zahradou dostaveníkem m-
šan strážnických a skalických, též i lidí ze vzdálenjších míst

moravských a uherských. (Obr. 94.)

Lázn neb koupele Petrovské byly již vyhlášené za stedo-

vku. Nejprve (r. 1580) popsal je v knize: „De aquis medicatis

Moraviae comentariolus" 2
)
Tomáš Jordán z Klauznburku, doktor

a léka zemský v markrabství Moravském. Píše:

„Nedaleko od Strážnice, pánv z Žerotína obydlí, na behu
Moravy eky v markrabství Moravském nejpednjší, leží ves

jménem Petrov, v kteréž jest láze otrhaná a pro starost již

tém na upadnutí, v kteréž však místa jsou rozdlená pro pední

osoby, též i pro obecný lid obojího pohlaví, kterýž tam, aby se

v té vod myli, pichází. Voda se bere z studn nehluboké, sotva

lovku až do pásu, na behu potka tekoucího, v míst nižším

než láze jest, ležící. (Obr. 95.) Voda okovy neb kbely vytažená

po žlábcích do pánve nad ohnm postavené se vede, neb sama
od sebe jest studená. Z pánve ji pacholci k mytí do vanen nosí.

Ti, kteí ji pijí, cítí v ní chu sirnatou, též i nos vn sirnatá

zaráží, kteráž však ve vod horké z pánve nabrané všecka se

tratí, tak že krom pouhé a prosté vody nic se v ní nenalézá.

Když mi horko bylo, nemálo jsem té vody vypil,

ponvadž jsem toho dne cestu ješt nemalou ped sebou ml,
žádné jsem hned tžkosti té noci potom necítil. Druhého pak

dne a noci následující nemž praveno býti, jak velmi jest mi

9 Ve starém urbái Petrovském z konce vku XVI. teme: „Tobiáš

Hoblavý zanechává (r. 1598) sirotku jeden Plž v hliníku za 20 zl., vína mla-

dého 2 beky za 32 zl. atd. Plžem nazývali staí podzemní sklepení, také

loch zvané.
:
) Dílo Jordánovo peložil do eštiny Ondej Zborský, oznaiv je titulem

„O pirozených vodách hojitelných markrabství Moravského".
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bicho obmkila a jak mnoho vlkosti (od vezeni snad také pomoc
mvši) vyvedla. Vidl jsem jednoho lovka stavu rytíského, když

v té vod sedl, že jsa zahát tu vodu hrub pil. K lékaství

pak, to jest k hojení nemocí aby od koho pita byla, o žádném
jsem až posavad neslyšel. “

V dalším líení praví, že rznými zkouškami dospl k úsudku,

že Petrovská voda obsahuje sádru (gyps), že pomáhá léiti vytknutí

kloubv, bolesti oní, nejvíce však rzné ženské nemoci. Také

vypravuje, že pramen rozvodnnou ekou Moravou astokráte

zaplaven bývá. Popis lázní koní slovy: „Že pak neestem na

kži spomáhá, obecné zkušení to ukazuje, nebo z msta Strážnice

dosti lidného každého téhodne tam jdou a z okolních míst v jistý

as z jara a na podzim prašiví lidé se scházejí a užitku z nich

nemalého docházejí, takže žádné tém vody není, ku kteréžby

se tak mnoho lidí scházelo jako k této.
w

Úinek té vody na vnitní ústroje jest prý tak znamenitý,

že r. 1570 Jan st. z Žerotína a na Námšti po celé 2 msíce

z tžké nemoci v Karlových Varech se léil bez kýžené úlevy;

ale pak po celý msíc zdržel se v Petrov, ím stav jeho choroby

znan se zlepšil. Úvahu svou koní Jordán: „Voda Petrovská

píinou síry zahívati a ty úinky, kteréž od horkosti pocházejí,

psobiti bude; píinou pak gypsu bude svírati, sušiti a posil-

ovat^
Po Jordánovi zmiuje se o léivé vod Petrovské r. 1669

zemský léka dr. Fr. Hertod z Todenfeldu ve známém svém díle:

„Tartaromastix Moraviae“, nepodává však nic nového.

R. 1671 uvádí se v inventái lázní Petrovských jedna velká

nádrž a 12 koupacích van, ale celkem jen 9 kabin. Pozdji po-

psali sirkovou Petrovskou vodu sl. Krantz r. 1777, dr. Helcelet

r. 1840 (Conspectus aquarum medicatarum Moraviae) a nej obšír-

nji rodilý Strážnian dr. Max Siebenschein v inauguralní diser-

taci „Tractatus de aquis medicatis Moraviae“ r. 1845, kterýžto

spisek vnoval majiteli hr. Františkovi z Magnis. R. 1822 byl

vypsán nájem na nov zaízený lázeský hostinec v Petrov.

Nynjší nájemce hostince zasazuje se o to, aby zde opt zízeny

byly lázn.

Petrov patil od založení svého ku statku Strážnickému.

Z phonu, kterým r. 1447 Kateina z Petrova Jana z Cimburka

a z Tovaova ze 156 kop a 70 zl. uh. pohnala, ponvadž za ty
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peníze ruil za pana Jiíka z Krava a jí té sumy zaplatiti nechce,

soudíme, že Petrov jí byl v té sum zastaven. Muž její jmenoval

se Šimon. Jií z Krava ze zástavy osadu brzy vyplatil a nikdy

více zastavena nebyla.

R. 1512 jmenuje se v Phonech lovk Tomanec z Petrova.

Dle vrchnostenského uibáe z konce XVI. stol. mli Petrovští

následující povinnosti

:

Platu penžitého dávali: z podsedku 6 gr., z l
/2 podsedku

3 gr., z Dglánu 7 gr. 2 d., ze V4
lánu 3 gr. 472

d., za osep žitný

z Vglánu 24 gr., ze J

/4lánu 12 gr., za oves purkrechtní pi sv.

Václave z 1
/2
lánu 5, ze V4

lánu 272
m. Každý pololáník byl

povinen J. M. P, po žních 1 kopu žita a 1 kopu ovsa ve snopech

a V4
láník polovici toho do dvora Strážnického pivézti. Pololáník

dával kur humenných o sv. Václav 4 a vajec o velikonoci 12,

V4
láník polovici: vejce dávala se „fraucimoru" do zámku.

Chmele dával pllán 2 mice, podsedek 1 a l

/2 podsedku

V2
mice.

Celá obec Petrovská platila: z krmy o sv. Jií a o sv.

Václav po 12 gr., za 2 telata dvakráte v roce po 1 zl. 12 gr.

4 d., za nechování hlásného pi sv. Jií a Václav po 2 zl. 22 l

/2 gr.,

za šindel jednou 20 gr., za šenk vinný o sv. Václav 3 zl. 15 kr.

ezník, když byl v ddin, platil na konci masopustu loje pe-
puštného 1 kámen, k velkonocm dával jednoho jeábka; pozdji

dával 2krát do roka po 3 zl. Mlyná petrovský dával platu o sv.

Jií a o sv. Václav po 3 zl. a povinen byl se svými mlynái po

6 dní v roce dlati sekerou dílo tesaské, kdy se mu poruí a kde

se mu ukáže.

Rybái platili z každé partie eky (Otok, Babí, Dobejov,

Studené, Jašané, Dobrá struha, eence atd.) po 1 gr. Rybái
mají spravovati obroky za to, že jim od J. M. Pána dovoleno

jest léta 1593 hrázy dlati, po pl obroku, což iní za 22 nedl

220 gr. obrok. (Rylo 8 rybá.) Plat roní z eky na Morav
byl po 16 gr., plat cti po 4 gr., plat od háje (od chovu ryb) od

rybá, kteí mají struhy, za rok 1 zl. 2 gr., kdo sezí postaví,

platí od ní po 4 gr. Plat od hledání jezýcv každý rybá
i plesník 1

)
dává o sv. Jií po 4 gr., rak každý ryba po 2 kopách.

9 Petrovští rybái mli svého pedstaveného — plesníka, který se volil

snad každá 3 léta; také mli svou zvláštní pee. (Obr. 96.) V rejstrech sirotích
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Povinni jsou se strážnickými a rohateckými všecky rybniky na

panství Strážnickém spolen sloviti, palesky plésti, nevody nov
vázati, tenata opravovati i z haltýr ryby vytahovati.

rybáských teme tyto plesniky: r. 1600—1603 Martina Plesníkového, r. 1604

Martina Štpána, r. 1608 a 1609 Mikuláše Kašpárka, r. 1613 Pavla Kušánka,

r. 1614 Jana Skrašku; plesník vybíral platy ze štpnic nových a z rúbanic.

Obr.

95.

Sirkový

pramen

u

Petrova.
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Kdo honil svin na pastvu do Petrovských les, platil od

každé po 1 gr.

Všichni Petrovští povinni byli: k rybníku Petrovskému robo-

tovati, ploty plášti, tarasy opravovati, pro plod jezditi a ryby

voziti; též na rybníku Knždubském a Lhotském a na hatích

Rohateckých méslo 1

)
své opatrovati, kamení neb rejš2

)
na taras

voziti a pokládati; pi dvoe Strážnickém orati, hnj voziti, vlá-

iti, žiti, z pole obilí voziti, a to pololáníci, Viníci, podsedníci

i hofei, až se všecko sklidí
;
díví ku palivu i ku pivovaru v lese

Strážnickém, nebo kde se jim rozkáže, dlati a na zámek Stráž-

nický a k pivovaru voziti, též do cihelny, k vápence a do uhlisk

jsou povinni voziti, též cihly, vápno a uhlí na zámek pivážeti;

trávy na loukách pi dvoe Strážnickém a Radjovském, i na

horách séci, hrabati, i seno, kdy se jim ukáže, voziti. Podsedníci

povinni jsou pší do vinohrad panských v hoe Ronové choditi

a všelijaká díla dlati (platí se kopám na den po 3 gr., dvm
vázakám po 1 gr. 5 d.)

;
ke dvoru Strážnickému a do zahrady

panské, kdy se jim rozkáže, robotovati i do chmelnice chmel

drhnouti a na hon choditi; podsedníci, kteí mají kon, povinni

jsou podle jiných soused k stavení robotovati; povinni jsou

chenu, až ho potebí jest, na zámek Strážnický dodati bez vypla-

cení a na len choditi, kopu lnu a konopí natrhati; ovce panské

práti a holiti (platí se jim od ovce staré nebo skopce po 1 gr.,

od jehnte l
/2 gr.).

Hofei a hoferkyn, kteí své vinohrady mají, povinni jsou

po 1 kop a, kteí nemají, po l
/2
kop konopí nebo lnu natrhati

a títi (platí se jim od 1 kyty z pazdeí vydené po l
l

/2 d., od

mdlení 1 kýty po 1 d. bílém); také jsou povinni v panských

zahradách pleti, zelí okopávati, mrkev, cibuli a epu vybírati

a, což více vcí zahradních teba bude, dlati.

Petrovští povinni jsou desátek vinný od vinohrad Stráž-

nických na zámek Strážnici voziti (platí se od beky vína pive-

zeného podle toho, od které hory pivezen, jakž pi mstu Stráž-

nici rozepsáno jest); jak kdo sedí, všichni povinni jsou z panských

konopí aneb koudel po 4 loktech píze napísti, zvážiti, oprati,

sviti a na zámek Strážnický pivézti, za to že jim J. M. P. ráil

dovoliti, aby sob k obci vinohrad vysadili.

l

) Méslo byl odmený kus. 2
) Rejš neboli proutí.



401

Z les Petrovských díví prodali se mže každý rok za

100 zl., za žalud sbíraný ovsa nkterý met se dostati mže, když

se žalud obrodí: ze štpnic Petrovských nadlá se 5 fr sena;

též ovoce: jablek, hrušek a jiného ovoce hojn bývá, když se urodí.

Kolá, když je v ddin, dá 1 gr. a nový vz.

Lázn Petrovské (láza petrovská) nic nenesou.

Pololáník bylo 33, tvrtník 5.

R. 1775 poznamenáno 79 domovních ísel, mezi nimi v . 54.

obecní byt pro vojenského dstojníka, v . 65. panská palirna,

v . 69. obecní škola bez zahrádky, také panská hospoda a lázn.

Obecní pozemky rozdleny byly na 9 tratí: tra v obci, Padlky,

Hradená, za Staínem, Pední pole (Kuo-
vánky), od Plží, Vinice (Tmice, Rženky,
Veselé), louky: Horní Štpnice, Dolní Rou-

banice, u Teelce. Celkem ml tehdy Petrov

1862 j. 390 n 0 pozemk, z ehož: pole

574 j. 1393 n°, luk 497 j. 1509 « vino-

hrad 104 j. 396 n° a les 685 j. 292 n°-

tvrtláník, jižto mli 32 5
/8
—35 mr

pole, bylo 36; užívali také spolu 10 mr
pustých polí a 240 mr pastvin

;
podsedníci

velcí, mající pes 18 mr byli 2, podsedník
malých s 2 l

/2
—5 mrami pole bylo 9, hofei s domky 4, bez

domk 2; chalupník, jež byli zárove rybái, bylo 11.

Na dvoe 1

)
. 17. bydlel svobodný dvoák Tomáš Procházka;

ml jen 8 mr moravských, které od panství koupil jakožto svo-

bodný dvr Jiího Hanáka
;
užíval nco inžovních polí a panských

lesních luk; nerobotoval. Také nerobotoval svobodný mlyná
Jakub Šiška, jenž držel dm . 67., k nmuž si pikoupil zahradu

na míru; držel též farské polena 5 7
/8

míry a lesní inžovní louku

na 2 vozy sena. Stavbu tohoto mlýna povolil r. 1547 Jan III.

z Žerotína a na Strážnici Ondrovi Kotouoví (2 kola mouná
a 1 kolo stupné) za roní plat 6 zl. na vné asy. Mlýn dán do

úplného vlastnictví Kotouoví, tak že jej on i jeho ddicové voln
prodati smli.

9 Dvr ten v deskách zapsán r. 1688; r. 1750 náležel již vrchnosti, jež

ve fasi piznala, že má 60 mr pole.

Obr. 96.

Pee rybá
Petrovských.

26
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Gvrtláníci robotovali od Václava do Jana týdn s párem
koní 1V3 dne, od Jana do Václava 3 dni; stejn majitelé velkých

podsedk. Malí podsedníci robotovali od Václava do Jana týdn
1 den pšky, od Jana do Václava 2 dni pšky. Všichni dm co

dm odvádli do panské stodoly po 32 snopech pšenice a tolikéž

ovsa místo farního desátku. Pi robotách kon mli o polednách

2 hodiny odpoinku; pší robotníci mli celkem 2 hod. povolené

ku snídaní, obdu a svain. Vzdálenjší pojezdy zvlášt se ítaly;

pacholci dostávali oves a chlevné. Pokud robotníci mlátili, nebyli

k robotám jiným povinni; za žní dávalo panství robotníkm

z dobré vle nco piva a chleba, také 13. míru vymláceného

zrna. Z vinic dávali desátkem 10. vdro a byli povinni voziti

víno do hrabcích sklep; za dovoz 10 vder dostávali po 7 kr.

Z každého achtlu svých vinic odvádli mimo desátek ješt 7 máz
vína. Každý tvrtláník spedl ron 1—2 padénka lnu, podsedník

polovici.

Ghalupníci, kteí zárove byli rybái, mli povinnost pro-

sekávati led na panských rybnících a loviti ryby; také loviti je

pode mlýnem, když se rozkáže. Pokud se lovilo, dostávali denn
2 libry chleba, 2 mázy piva a l

j2 žejdlíka koalky. Za pastvu na

žaludech platilo se za vepe 2 kr. 2 d. Podsedníci chodili po

1 osob na hon.

Ze jmén tehdejších osadník butež vytknuty: Gajdorus,

Maada, Obrtlík, Blata, Bohunský, Bureš, Opavský, Krátil, Ko-
vara, Drábek, Piškula, Havlíek, Rožek, Tomšej, Sasín, Stoklas.

R. 1820 za pudmistra Pavla Beznovského napoítáno

v Petrov 97 dom se 148 svtnicemi; všech pozemk 1858 1

/2 jiter,

z nichž se platilo dan 2028 zl. 27 kr. Nyní patí do území:

497 ha pole, 303 ha luk, 30 ha zahrad, 6 ha vinic, 25 ha pastvisk

a 192 ha lesa; pozemkové dan platí se 8903 kor., domovní

tídní dan 496 kor.

Stará pee jest z r. 1704 s hroznem, radlicí a vinaským

nožem; opis: „Peczet Poctiweg Diediny Petrowa". (Str. 71.,

Tab. 1. 1.)

Za hospodou Petrovskou žije nkolik rodin cikánských, uby-

tovaných ve 2 chatách. (Obr. 97.)

Velmi trpl Petrov v letech od r. 1703— 1706 nájezdy Kuruc;
r. 1704 dne 14. a 15. ledna odvezli všechno víno z Plž, 2. února
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fs.^V
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:

Obr.

97.

Chaty

cikánské

u

Petrova.
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t. r. sebrali pudmistrovi celé stádo ovcí, dne 12. února vydran-

covali Petrov nadobro, 30 voz koisti odtud odvezli.

V Petrov narodil se r. 1845 JUDr. Frant. Vepek, dvorní

a soudní advokát ve Vídni, ve vlasteneckých tamjších kruzích

chvaln známý.

Radjov

leží pes hodinu cesty jihovýchodn Strážnice, táhne se po obou

bezích potoka Radjovského, který se sbírá z nkolika potk
vyvrajících od vrchu Kobyly až po rúbanice Vrbovecké na po-

mezí uherském. (Obr. 98.)

Na kraji osady ke Strážnici postavena jest škola. Gás obce

tak zv. „Baran" leží pod vinohrady. Na druhém konci osady

stojí myslivna.

K obci patí 2381 ha pdy, z ehož má velkostatek 1282,

obec 355 a obané jen 744 ha. Dom je 219 s 1032 obyv.,

mezi nimiž byl 1 Nmec. Židovské rodiny jsou 3 s 11 osobami:

ostatní obyvatelé jsou katolíci eské národnosti.

R. 1830 žilo v Radjov ve 144 dom. 903 obyv., r. 1870

ve 198 domech 1069 obyvatel.

K Radjovu patí samota „Mlýnky" pod Mandátem sestá-

vající z 10 chalup.

Pod „Starým hájem" nedaleko myslivny jest prý zasypaný

„Habánský sklep". 1

)

Školu nyní trojtídní navštvuje prmrn pes 200 žák:

pístavby k budov poízeny byly r. 1894 a 1903. Jednotídní

škola stávala zde asi od r. 1820. Na škole dlouho psobí nynjší

naduitel Jul. Bohá. Díve byly dítky poukázány chodit do školy

Strážnické.

Kostel. Ponvadž lidnatá osada Radjov od farního kostela

ve Strážnici vzdálena jest skoro 1
1

/2 hod. cesty, která zvlášt zimního

asu obtížnou se stává obyvatelstvu, tedy toto již dávno toužilo

po vlastní duchovní správ. Obci povolena veejná sbírka po

9 Tmi Habány mini se bu Novoktnci nebo Moravští brati.
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Obr.

98.

Radjov.
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Morav; touto a jinými milodary postavili si Radjovjané kostel

(obr. 99.), jenž posvcen byl našim vrovstcm ssv. Cyrilu a Meto-

dji. Také postavili faru, na kterou 4. srpna 1912 dosazen byl

dp. Jan Skalák. 1

)

Lid zdejší velmi dobrosrdený užívá náeí slovenského

neznaje hlásky „“

;

strojil se díve jako na uherských kopanicích,

ode tyiceti let šatí se jako lid v Petrov. Živí se hospodástvím

a ovocnictvím; chov dobytka jest nedostatený, vinaství slábne.

Chudší lid sbírá v lesích jahody, maliny a houby na prodej do

msta. Odrostlí lidé chodí v lét na výdlek (na žn) na Hanou
a do Rakous. V zim láme se kámen, štrk z potoka vozí se na

silnice a díví z lesa do msta. V novjší dob pes 100 lidí

vysthovalo se do Ameriky.

K osad patí: 275 ha pole, 217 ha luk, 28 ha zahrad,

5 ha vinic, 114 ha pastvisk a 1696 ha lesa. Pozemková da
obnáší 5765 K, domovní da tídní 580 K.

Poštu, telegrafní úad a obvodního lékae mají ve Strážnici;

doma mají Záloženský a spoitelní spolek, Sbor dobrovolných

hasi a Kostelní jednotu.

Staré listiny jsou v obecním úad toliko dv: z r. 1774,

kterou Fr. hrab Magnis prodává plpodsedek za 6 rýnských

Janovi Peterkovi a z r. 1788 s podpisem „Franziska Gráfin

Teleky“, kterou se prodává podsedek za 40 zl. Janu Bajarovi.

R. 1663 byla ves i s panským dvorem od Tatar vypálena,

mnoho dobytka odvleeno. Nejvíce trpl Radjov za nepokojv

uherských od r. 1702— 1706; dne 5. bezna a 11. dubna 1702

pepadli Radjov a vše vydrancovali i nkolik osob zabili; dne

5. kvtna 500 koz z Radjova odehnali; dne 30. a 31. opt zde

drancovali.

Stará osada Radjov spojena byla od nepamti s panstvím

Strážnickým. Obyvatelé dostali odmr r. 1412 od Petra z Krava,

kterou jim potvrdil r. 1475 Pertold z L ; pého. Radjovští bývali

dobrými dlníky ve vinohradech. Velkostatek ml v Radjov
dvr, který jako osada sama mnoho trpl nepátelskými nájezdy

z Uher a asto vypálen a zpustošen stál. R. 1486, když statek

Strážnický byl zastaven, udává se inventá dvora Radjovského

:

Ú Tímto doplujeme sta o farách, str. 50.
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Yozníkv délných 7, vz valný starý, 2 krávy, troje brány velké

a nco sena.

Nejstarší obdarování mli Radjovští od Jana a Bartolomje

z Žerotína a Fnlneka z r. 1514. V nm stálo, že Radjovští

Obr. 99. Kostel v Radjov.

založili vinohrady, poínajíc od „Tešovc“ u Radjova až k cest,

která se jmenuje „Výskok" a od cesty té zase dol a podle vsi

ponouc až k hoe, která slov „Mechyn" (snad Mrhon). Za to

je sprostili robot u dvora a povinni byli toliko 7 dní (4 v let

a 3 v zim) robotovati. Také jim pustili krmu a 10 nových
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podsedk zídili. R. 1528 na žádost vrchnosti vyznali konšelé

a všecka obec Radjovská, že jsou povinni 7 dní robotních praco-

vati. Nedosplých pacholat na roboty posílat nesmli. Kdoby se

nedostavil na robotu, le by byl churav, zaplatil 4 gr. bílé,

a kdyby poslal za sebe jiného, libru pepe.

Ku konci XVI. století za Jana Jeticha st. z Žerotína žilo

vRadjov 79 soused, z nichž nkteí mli celý podsedek, jiní

jen polovici; z celého platilo se 5 gr., z polovice 2 gr. 3 1

/2 d.

Od hor platil každý o sv. Václav po l
/4 m. ovsa a l slepici;

za louky na horách platili nájemci celkem 11 mt 1 1
x

/2 m. ovsa;

z luk rúbanic, rolí, velín, zelnic starých a nových platilo se

nájemného od 1—20 gr. Mlyná platil dvakráte po 14 gr. a

konal 7 dní tesaské práce, ezník odvádl 1 kámen loje o maso-
pust a 1 jeábka o velké noci. Obec platila za vinný šenk

0 sv. Václav 3 zl.

Povinnosti robotní mli jako v Petrov. R. 1597 dostali

povolení od Jeticha z Žerotína, že smjí rúbati díví a pásti

v horách Strážnických za 18 m. ovsa a 18 slepic o vánocích.

V rejstrech z r. 1591 jsou tato zvláštní jména Radjovských
oban: Vlk, Gíšpiva, Nmec, Škrábal, Vankus, Barvínek, Hulá,

Nožika, Štošek, Popelka, Blob rada, íica, Peterka, Tra-
tílek, Soplivý, Hunka, Rabáek, Mastný, Nedotial, Muš-
káte 1, Syrový, Vyšata, Tu mi hraj, Kachník, Nezdenský, Be-

stiják, Morous, Zalešák, Nevjal a j.

V starých sirotích knihách 1

)
teme mimo jiné: že Lukáše

Bílého 4 sirotci krom Doroty „lutrujP, že r. 1616 Jan Frydrych

z Žerotína, pán ddiný panství Strážnického, daruje vinohrad

po sbhlém sirotku z milosti a lásky Kryštofovi Gviklovi, salaš-

nému radjovskému, za vlastní a svobodný krom desátku a zem-

ního, že na pozstalosti Viktorina Podolského mly býti dochovány

knihy: Jedna bible, jedna Postihá a jiné Pavlu synovi; mezi dluhy

jsou uvedeny : na kostel Strážnický, na zbo Radjovský, na

kostel Veselský a na zbo Veselský také 7 zl. pjených penz
na mistra popravného. Trat mly skoro stejná jména jako dosud.

Stavení pustých udáno od r. 1605— 1660 velké množství
;

r. 1628

1 panský dm pustý. R. 1620 ležel tam pes zimu lid císaský

a mnoho vína tam vypil.

9 Též r. 1591 založených.
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R. 1624 pedstoupili fojt, starší a nkteí lidé z Radjova
ped pana Jana Jeticha II., žádajíce, aby jim potvrdil jejich

obdarování, které mli od p. Jana a p. Rartolomje bratí vlastních

z Žerotína a Fulneka z r. 1514.

A on poznav, že od tch dob mnoho se zmnilo, a chtje

lidem chudým dáti úlevu, a aby lidé s vtší chtivostí se tam

osazovali, urovnal s nimi povinnosti následovn:

1. Lidé, kteí kon drží, povinni jsou díví, kamení a jiný

materiál voziti, kdyby se dvr v Radjové stavl; když se ne-

staví, tedy mají tu povinnost ke dvoru Strážnickému. Také nemají

bráni býti na žádné jiné fry jen na 3 míle vzdálí; za ty má jim

pán náležit dle zásluhy zaplatiti.

2. Díve povinni byli pracovati na vinohradech v hoe
Stamfátské; ponvadž ty vinohrady prodány byly, penesly se

ty povinnosti na vinohrady Ronové; za tu práci dostanou ron
beku piva.

3. Povinni jsou pi stavb zámku robotovati a ostatn

se svými robotami jen pi dvoe Radjovském zstati mají.

4. Na lukách, které se jmenují „na Lukových“, mají trávu

séci, do kop seno shrabati a ti, kteí kon mají, seno voziti, až

bude dvr Radjovský postaven, do toho dvora, jinak až do dvora

Strážnického.

5. Na hon choditi.

6. Ovce práti a holiti
;
od staré ovce dostávají po 1 vídeském,

od jehnte po l

/2 vídeském.

7. Majitelé koní 3 fry hnoje bu na role panské aneb

do vinohrad Ronových odvésti.

8. Jeden den na podzim obilí svláeti.

9. Cihly z cihelny a vápno od vápenice voziti jsou osvobozeni

;

ale díví na pálení uhlí za Radjovem a uhlí na zámek voziti

povinni budou.

10. Každý majitel usedlosti má kopu konopí neb lnu natrhati.

11. Hofei a hoferkyn, kteí mají vinohrady, po 1 kop,
kteí nemají, po pl kop konopí neb lnu natrhat.

12. Hoferkyn povinny jsou len a konop títi; platiti se jim

má od 1 kýty z pazdeí vytené 1
1

/2 d., od mdlení 1 kýty po 1 d.

13. Hofei a hoferkyn povinni budou v zahradách panských

pleti, zelí okopávati, cibuli, mrkev, epu vybírati a jiné práce

;

každému a každé denn 2 kr.
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14. Z každého domu musí se napísti po 4 loktech konopné
neb koudelné píze, svážiti a oprati a na zámek pivésti. Za to

jim dovoleno, aby sob vinohrad k obecnému dobru vysadili.

Svdci byli: Maxmil. z Kounic na Brod Uh., Frydrych

Vojska z Bogdunovic na Veselí a Koliín a uroz., statený rytí

Jan z Varjelit a na mlýn v msteku Lipov.

Na Strážnici ve tvrtek po nedli Smrtné 1624.

V polovici XVIII. století bylo v Radjov 25 celých a 52

poloviních podsedk, 13 hošták a 23 polohošták; pozdji

z tch posledních vyvinuli se domkai a liofei; domka bylo 31,

hofer s domkem 8, bez domku 4. Podsedky mly velmi málo

pole, obyejn 7 7

/8 mr, pak nco luk a vinic. Trat polní se

nazývaly : Hoštáky nad cestu a pod cestu, Potoky, za Žadovcem
Žleby, Paluža, Nové a Staré zelnice Sychrovy, Sklenáry, Krajiny,

Kocúrovy, Hostiny. Louky: Hlavinské, Rúbanice pod Veselú

a Stešovec. Vinohrady: Horní, Dolní a Husí hory, Baraa,

Neprejov, Telecinky, Grunty. Vinic mli obyvatelé 92 jiter 371

Q

0
;

vrchnost mla u Radjova všech pozemk 2890 j. a 1282Q 0
.

Celé podsedky robotovaly s 1 konm 1 den v týdni
;
plpodsedky

skoro stejn; domkai a hofei s domkem 1 den týdn pšky.

Krom toho mli tyto všeobecné povinnosti: Práce konati ve

chmelnici, u dvora Strážnického sežíti 120 kop pšenice, je svázati

a do mandel postaviti, louky panské za darování 1 sudu piva

seséci, desátek z vinohrad Radjovských do panského sklepa

ve Strážnici odvézti, šneky sbírati a odvésti, lískovce (lískové

oíšky), urodí-li se, sbírati a do purkrabího úadu odvádti.

Dávky vinné dávali jako jinde, celá obec 50 liber pediva napedla,

na zámku vydržovala ponocného, kterému platila 20 zl., 2 m.
rži a jemene. Mlatci dostávali jako jinde 13. míru a o žních

dlníci jako jinde. Na hon dm co dm 1 osoba ron chodila.

R. 1820 poznamenala komise vyšetující výnosnost pdy,

že u Radjova je pozemk 3965 2
/3

jitra s vymeným platem

1781 zl. 9 kr. Radjovští tomu protokolu podpis odepeli.

Ve staré obecní peeti z r. 1667 jsou znakem 2 hrozny

se srpem. (Str. 72., tab. II., 13.)



Rohatec

jest nejzápadnjší osadou okresu. Leží na svahu písité vyvýšeniny

178 m nad moem, 9 km jihozápadn msta Strážnice mezi ekou
Moravou a silnicí Strážnicko-Hodoskou. Osada tvoí širokou náves

(obr. 100.), na západním konci dv do návsi ústící ulice. Domy
stojí do návsi prelím, zídka štítem; jen u nkterých zstaly

„gánky“. Stavny jsou z vepovic a kryty bu kidlici neb slámou.

Uprosted návsi stojí kostel, na jižním konci vesnice kaple. (Obr. 101.)

K osad Rohatci patí kolonie „na Rohatci“, kde pvodn
býval jen mlýn; nyní stojí tam velkolepý cukrovar (viz obr. 18.)

s mnohými dlnickými domky a poblíž nádraží Ferdinandovy

dráhy, parní mlýn s pilou a pod ním pívoz s 2 domky.

Kostel sv. Rartolomje, novjší to stavba beze vší zvlášt-

nosti z r. 1806, ml 3 oltáe: hlavní sv. patrona, vedlejší Panny

Marie a sv. Anny, byl pro nedostatek místa zboen, nový úhledný

kostel na jeho míst postaven a r. 1912 vysvcen. (Obr. 102.)

Fara bývala v Rohatci již za dávných dob, v rejstrech purk-

rechtních z r. 1593 jest mezi grunty jmenován též „farní dm“
a v sirotích knihách z téhož roku jest udáno, že Jan Loský
poruil na chrám rohatecký 1 nivku rži za 4 zl. Ješt iní se

zmínka o ní r. 1628, kdy statek Strážnický byl prodán; byla to

fara bratrská, na které psobil od r. 1600-1614 bratr Pavel

Urbanides. Pak byla osada pifaena do Strážnice. Ješt r. 1673

ukazovali v osad místo, kde stávala stará fara; patilo k nmu
v2

lánu pole, štpnice a desátky, ehož užíval fará strážnický.

Ponvadž služba duchovní ze Strážnice obtížná byla, ano v as
povodní z Hodonína byla poskytována, slitoval se r. 1766 stráž-

nický kaplan Filip Necker nad obyvateli, uiniv nadaci 1000 zl.

na stálého kaplana pro Rohatec, kteréž nadaci pozdji ostatní

své jmní odkázal. K témuž úelu byly také pozemky fae patící

prodány za 1196 zl. a z toho zemskou správou zízeno r. 1776

samostatné kaplanství, jež r. 1784 na kurácii bylo povýšeno.

Kurátové, kteí bydleli v ís. 16. a 2 zahrad užívali, vydrželi zde

obyejn jen 10 let; nejdéle psobil první z nich, Jos. Kostrúnek

tr. 1775— 1807). R. 1874 povýšena kurácie na faru pispním
probošta kapituly olomucké, Viléma svob. pána Schneeburga.

Nynjším faráem jest Jak. Otáhal.
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Obr. 101. Oltá kaple Rohatecké.
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Školu mli v Rohatci zajisté již Brati; po jich vypuzení

pestala škola. Obnovena byla zárove zízením kurácie. R. 1775

vyuovalo se v ísle 75., pi nmž byla zahrádka. R. 1833 posta-

vena nová budova školní nákladem patronovým; tato r. 1856

opravena. Nyní školu 4tídnou (s pobokou) navštvuje 258 žák

;

naduitelem je Met. Bezdk.

Poblíž hranic Sudomských stojí úhledná kaple Rohatecká

s oltáíkem Panny Marie, poutnické to místeko pro okolní osady.

Rohatec jest prastarou osadou, která bývala zvláštním statkem.

Listinu krále Otakara II. z r. 1270, kterou klášteru Vele-

hradskému zboží potvrdil, podepsal mezi jinými svdky také

„Twrthe de Rohac“, což vykládáme na Tvrdko (Tvrdiše) de

Rohatec (God. IV., 34.). K tomuto výkladu opravuje nás okolnost,

že Tvrdiše byl bratrem Pardusa ze Znorov a Sudimíra z Veselí,

kteí souasn se jmenují (r. 1228 na zakládací listin Hodonína

jako svdci), jimžto patily též blízké Sudomice. Po stu letech

všechny tyto statky, totiž: Veselí, Znorovy, Sudomice i Rohatec

byly v rukou mocného rodu pán ze Šternberka.

R. 1375 dne 3. února odevzdali Vojtch (Albert) ze Štern-

berka, biskup litomyšlský, a jeho synovec Petr tvrz Rohatec se

Sudomicemi svému píbuznému Benešovi z Krava, 1

)
pánu Stráž-

nickému. Od té doby zstal Rohatec spojen s tímto panstvím. 2
)

Odmr dostal Rohatec s ostatními vesnicemi panství Stráž-

nického r. 1412 od Petra z Krava.

Za pán Žerotínských mli ve vsi Rohatci : Plat stálý z gruntv

16 m., z pololán 8 m. ospu režného o sv. Václav, stálého

platu z podsedk, (jichž bylo 48), o sv. Jií a o sv. Václav po 5 gr.

Rybá bylo 16; tito platili každého pátku, krom když

voda byla zamrzlá, obroku 1 gr. o sv. Václav i o sv. Jií.

10 rybá platilo z ík (to jest z ramen eky) po 12 gr., 5 rybá
z menších ramen Moravy po 6 gr. a jeden rybá z íky „Oplot“

1 zl. ron. Plat cti obnášel ron po dvakráte od 10 rybá po

4 gr., od 5 po 2 gr. Od hledání „jezcv“ platili po 4 gr. a kdo

postavil „sezy“, též 4 gr. Rak odvádl každý rybá po 2 kopách.

!

) Bylt Beneš z Krava ujcem (matiným bratrem) biskupa Alberta;

prodány byly Rohatec a Sudomice témuž Benešovi již r. 1368. (God. D. X. 245.)

2
) Zprávy, které ve spisech ke konci stol. XV. a poátkem XVI. o Vilé-

movi z Bohatce se vyskytují, sem nepati.
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Mimo to brala vrchnost platy z chmelinc a luk u Roudníka,

z chmelinc ve Stráni, ze štpnic mezi Rakovci a nad Horním

stavem, z Nových rúbanic, z vinohrádk nad Rohatkou a ze

strany Rohatky, od pastvy svinské v lesích od kusu po 1 gr.,

Obr. 102. Nový farní kostel v Rohatci.

od šenkování pespolních vín z každého vdra 1 gr. 2 d. ezník
platil jako jinde.

Z rolí panských, které pro sebe obdlávali, odvádli do

stodoly panské desátek ozimého a jarého obilí, celkem 6 kop.
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Robotní povinnosti byly stejné jako v Petrov. Za vinný

šenk platila obec 4 zl. ron.
O nkteré polnosti, ležíci mezi Rohatcem a Ratiškovicemi,

ml r. 1593 Jan Jetich nemilý spor s majitelem Hodonína, Janem

z Lipého v Krumlov, nejvyšším maršálkem království eského.

Jetich dovdl se, že Jan na podzim r. 1591 svému správci

Visnarovi rozkázal, aby na polích „za Sádkem“ až „po Vracovskou

cestu“ dal pobrati desátek, kterýpak nkteí Ratiškovjané dovezli

do stodol do Hodonína. Protož Jetich pohnal jej ze 4000 h. gr.,

že nechce obnoviti hranic mezi grunty Hodonskými a Rohatec-

kými a lidí svých ku právu postaviti. Mimo to zažaloval Jetich

Jindicha Cechoovského z echoovic, té doby ouedníka na

Hodonín, že mu nechce dáti svdectví, když býval úedníkem

a nebožtíka Jana z Žerotína a na Strážnici, že se bral desátek

z Rohateckých polí, poínaje od eky Moravy k Sádku, od Sádku

po Vracovskou cestu, odtud až po Rudník; že se ten desátek

do Rohatce vozil, aniž by bývalý držitel panství Hodonského,

p. enk z Lipého, proti tomu jakých pekážek inil. Také proto

jej pohnal, že mu odpírá svdectví, že v letech 1585 a 1586,

když byl u nho ve službách na Strážnici, z jeho rozkazu se

Šebestiánem Rausem z Lipna a s nkterými mšany strážnickými,

také s rolníky rohateckými na tch hranicích Rohateckých šen-

kovali Strážnické víno, pak že Rohatetí tenkráte v Hodonín
veejn vyznali, od kterých hranic platí desátky, a Gechoovský

jim ekl, aby na dále se drželi starého práva a zvyku a žádného

se nebáli. Souasn pohnal ze stejné sumy bývalé ouedníky na

panství Strážnickém, a to: Sebastiána Rausa z Lipna, bydlícího

nyní na pedmstí ve Strážnici. Sebalda Gaka z Herrendorfu

na svobodném dvoe v Knždub, jenž úadoval na Strážnici

r. 1577, když p. Jetich na panství nastoupil, Pavla Hostivaského

z Kostelce na mlýn v Tasov, jenž byl úedníkem na Strážnici

r. 1583. a 1584, Kryštofa Pogrele z Košeborovic, úedníka na

Hodonín, který byl v letech 1588 a 1589 na Strážnici, Jiíka

Zuba z Mysleovic, úedníka na Slavkov, jenž r. 1585 a 1586

byl purkrabím a r. 1587 úedníkem na Strážnici, konen Diviše

Hoštického z Hoštic na podsedku v Žeravicích, úedníka ze Stráž-

nice z r. 1590. Spor se skonil bezpochyby vzájemným doroz-

umním. (Rrnnské phony z r. 1593, str. 103. a dále.)

O cenách grunt, dobytka, obilí za dob Žerotínských ku
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konci XVI. stol. dávají nám zprávu rejstra purkrechtní ddiny
Rohatce, která r. 1593 z poruení J. M. uroz. p. Jana Jeticha ml.

z Žerotína a na Strážnici „k snadnjšímu vyhledání každého gruntu

a na nm spravedlností lidských 44 založena byla od Václava

Letovského, obyvatele msteka Bozkovic, a z rejster sirotích

z téhož roku:

R. 1596 prodal Jakub Kubovy svj grunt s íkóu, též pl
tetí louky s pl štpnicí i s rolí panskou a osety šesterý hony,

s jedním konm, kravou, tverý vozy s pluhem, branami Alexovi

Jakubových za 170 zl.

!

V tchže letech byl podíl Václavv, sirotka po Matoušovi

Loském, takto odhadnut: 3 krávy za 18 zl., 2 malé volky 5 zl.,

3 voli tažní 15 zl., za ovce, které se mu dostaly, (poet není

udán) 14 zl., 2 kusy svinského 3 zl., 5 vder vína 8 zl., 9 hon
rží zasetých 20 zl.

Na Pívoze žilo tehdy v 7 íslech 20 rodin.

Avšak po roce 1605 a ješt více po roce 1620 nastala na

Rohatecku, jako jinde v okolí, hrozná bída. Mnoho lidí bylo

povraždno; ti, kteí zbyli, opouštli vypálená stavení, celé grunty

zstávaly pusty.

Nkterá osobní jména z té doby: Halašta, Hoínek, Gryc,

Horymach, Košický, Košuba, Loský, Šárovec, Šatoplet, Šibálek,

ešatý, Fuík, Bogoš, Buík, Dorák, Bzenecký, Brodský, Bruš-

perský, Kordík, Kuba, Pikhard, Neád, Zalešák, Hostradský,

Uhlík, Kvasnika, Švec a j.

R. 1756 bydlelo na Rohatci 34 tvrtník, kteí mli po

35 mrách polí a 14 podsedník s 12—14 mr. polí, domka
bez polí 18; obecní písa Josef Benedla ml 2 míry, panský

šenký 45 7
/8
mr. Celkem výmra pozemk udána: 145772

mice
polí, 10 mr pustin, 15 mr pastvin, 205 1

/2 mr luk a 12 mr lesa.

Vína cizího se vytoilo 83V3
vdra.

Dle pozemkové fase (Urbarial-Fassion) z r. 1775 žilo v Rohatci

35 tvrtník, 14 podsedník a 31 chalupník. tvrtníci odvádli

panství na sv. Václava 4 míry obilí, robotovali od Václava do

Jana týdn s párem koní 1
1
/
3

dne, od Jana do Václava 3 dni;

mli právo užívati 45 mr pastvin. Také musel každý napísti

1 až 2 padena. Podsedníci robotovali pšky od Václava do Jana

3 dni, od Jana do Václava 6 dní; používali pastvin se tvrtníky

simultán.

27
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Ghalupníci platili z chalupy 1 zl. 24 kr. a robotovali týdn
1 den pšky; od panství drželi lesní louky, z které každý platil

27 kr.

Domovních ísel mla tenkráte obec 93.

Panství drželo 750 j. 71 Q 0 a 63 j. 743 Q° inžovního pole,

poddanského pole bylo 920 j. 1315 O 0
.

Trat se nazývaly: Krátké, Dlouhé, Pívozské padlky, Pro-

stední a Zadní tvrt, Pední díly, Pusté role, u Tihelny, Závodí,

Kratiny, Spodní louky, Perúnské, v Dolích u studn, v Horních,

pod Jamama, Kamenice, Horní a Dolní Soboky, Rudinsko
(pastvina), Rakovnica.

Mezi osobními jmény se vyskytují: Bureš, Antošek, Gigánek,

Doležal, Hasík, Horák, Elšík, Drábek, Rybecký, Saska, Sica,

Slezák, Uhlík, Hrdina, Valúch, Zahnaš, Zúbek, Román, Baina,

Kašuba, Solaík, Vachulín, Hubka a j.

Ti, co drželi rybáství v Morav, povinni byli asu zimního

v rybnících panských ryby loviti za dávku 1 libry chleba, 2 máz
mor. piva a l

/2 žejdlíka koalky denn; také každý loviti musel

pode mlýny na ece Morav.

Odpoinky na robotách byly jako jinde; za žní dávalo panství

z dobré vle robotníkm nco piva a chleba.

Další pojezdy zvlášt se ítaly; též dostávali povozníci pro

kon oves a chlevné.

Obec povinna byla vydržovati na zámku ponocného, který

od panství dostával ron 20 zl. a 5 mr rži.

R. 1820 mla ves 117 dom se 143 svtnicemi; všech

pozemk nameno 1696V4
jitra, z ehož se platilo dan 789 zl. 12 kr.

Jos. Kotásek byl tehdy obecním písaem. Ve staré peeti

bylo 5 žalud na vtvi, pod ní na levo hvzda; okolo nápis:

Peczet Dziedziny Rohatecki. (Str. 71., tab. I. 3.)

Podivno, že, a v osad pes 50 let již byla škola, z devíti

svdk vlastnorun se dovedl podepsati toliko jeden (Martin

Rybecký).

R. 1620 žilo zde v 71 dom 460 obyv., r. 1656 ve 35 domech

jen 230 obyv. (36 dom bylo pustých); r. 1790 v 98 domech
545 obyvatelv. Volný r. 1836 udává ve 128 domech 627 obyv.

a r. 1857 obyvatel vesms eských a katolických 858. R. 1870
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napoítáno ve 177 domech 1120 obyv., r. 1900 bylo zde již

239 dom se 1737 obyv., mezi nimiž bylo 59 žid a 140 Nmc.
R. 1910 napoítáno 1830 Cech a 123 obyv. s obcovací eí
nmeckou.

Zvýšení potu obyvatelstva vbec a Nmc zvlášt netýká

se osady samé, nýbrž kolonie „na Rohatci", kde pro lid dlnický

v cukrovare pracující mnoho domk bylo postaveno. Zde úed-
nickým dtem zízena též nmecká škola, nyní dvoutídní, která

se napluje dtmi zde pracujících Slovák, neblaze na n psobíc.

V osad jest tenásko-vzdlávací spolek „Palacký" s vlastní

knihovnou a spolek „Kesansko-sociální omladina".

V kolonii „na Rohatci" jest také telegrafický a poštovní

úad a telefonní stanice, též stanice etnická.

Nyní patí osad: 605 ha pole, 491 ha luk, 24 ha zahrad,

77 ha pastvisk a 89 ha lesa. Pozemkové dané platí se 6240 kor.,

domovní tídní dan 1352 kor.

Území Rohatce jest z vtší ásti písité. Louky prostírají se

po obou bezích eky Moravy a mlýnského ramene a trpívají

astými záplavami. Lid živí se nejvíce hospodástvím a chovem

dobytka. Nejlépe rodí se zde brambory a žito (ráž); pšenice se

ani neseje. Ovocnictví daí se pouze ve štpnicích, poblíž Moravy

položených; písité pdy svdí dobe oechu. Chudší obyvatelé

zamstnávají se v okolních továrnách a cihelnách na Rohatci

a v Hodonín.

Polní pdy obdlané jest 605 ha, z níž 370 ha oseto jest

žitem.

Hlavní trat se nyní jmenují: Zadní a Prostední tvrti,

Díly, Padlky, Kamenec, Štrkovec, Zavidov, Perúnské kúty, Dolní

a Horní lúky.

Chov dobytka poslední dobou znan se zlepšil, ponvadž
na mléko a mléné výrobky hospodái dobrý mají odbyt.

Lid drží se náeí svého, jakož i malebného slováckého kroje;

zvlášt ženský kroj jest pkn Zachovalý a vyšíváním zdobený.

Avšak pvodní kroj vlivem kroj okolních pozvolna se mní.
Zeny nosívaly díve ervené turecké šátky, uvázané „na srdéka"

;

vdané, aby se rozeznaly od svobodných, nosily pod šátkem epec
s blýskavými puklikami. erné soukenné sukn mly modrými
pentlemi obšity a dole erveným suknem vroubeny.

27 *
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V zim nosívaly ženy krátké, bílé kožichy s hrubou beran-

inou, pod kožichem kordulku a rukávce. Nyní opanovaly kazajky,

t. zv. „kaban“. Nevsty a družky mívaly místo vnc hlavu

Obr. 103. Rohatané v kroji nynjším.

pkn opent.lenou. Za starší doby panny nosívaly jen režné

rukávce a konopný frtoch vpedu i vzadu; nyní už všeobecn-

nosí tenké rukávce bohat vyšité.
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Mužští nosívali bílé „ buchtikové“ kožichy nebo bílé haleny,

modré lajble s ocelovými bombíky a modré nohavice neb režné

gat. ižmy s dlouhými modrými vpedu stapci vyšly již z mody

;

nyní nosí boty „nmecké" s holínkami lemovanými erveným
emínkem. Širúchy omotané pentlemi nosí se dosud, avšak pe-
staly soukenné hrotky a epice „aksamitky", robené ze psí kže,

stapci neb péry zdobené. (Obr. 103.)

Sudomice,

(do S—ic, v S—icích) osada pojmenovaná po zakladateli Sudo-

mírovi. 1

)

Osada ležící na výšin podél silnice Strážnicko-Skalické

na jihozápad 7 km od msta vzdálená tvoí mimo jednu

píní ulici do pole jedinou dlouhou ulici (obr. 104.) se 175

domy a 926 obyvateli, mezi nimiž jest 20 žid; ostatní jsou

katolíci. Až na 1 Nmce piznali se všichni k národnosti eské.

R. 1890 žilo v Sudomicích 1025 a r. 1870 ve 136 domech

854 obyvatel; r. 1820 napoítali zde 100 dom a 148 svtnic,

r. 1830 ve 106 domech 695 obyvatel, r. 1670 ve 36 domech

240 a r. 1620 v 87 domech 560 obyvatel. V posledním dvacítiletí

odsthovalo se mnoho lidí do Ameriky.

Domy stojí tsn vedle sebe prelím do ulice, jen nkolik

dom štítem. Chalupníci osedlí jsou vtšinou v horní ásti, zá-

možnjší v dolní ásti osady. Domy vystavné bu z vepovic,

neb z cihel pálených nemají vpedu zahrádek a jen málo vý-

stupkv; jsou omítány a ist obíleny. Upravení vnitní a umístní

stavení hospodáských jest jako v ddinách sousedních. Lid, jenž

užívá náeí slováckého, zachoval si národní svj kroj a domácí

jednoduché náadí.

Do katastru Sudomského patí 468 ha pole, 337 ha luk,

') Snad byl zakladatelem Sudomír, bratr Pardusv ze Znorov, který

r. 1261 psal se z Veselí a byl v letech 1248— 1261 komorníkem práva Beclav-

ského. Soudíme to z okolnosti, že po sto let Znorovy, Veselí a Sudomice
patily témuž rodu — pánm ze Šternberka. Paprocký uvádí, že na list

kostela Olomuckého z r. 1255 mezi svdky podepsán jest Štpán, syn Sudo-

mírv. Již r. 1195 na listin vévody Jindicha-biskupa, pro klášter Lucký

svdí Sudomír de proÝincia Olomucensi.
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21 ha zahrad, 19 ha vinic, 26 ha pastvin a 85 ha lesa, z ehož
se platí pozemkové dan 7774 K; dom. tídní da je 484 K.

Samoty jsou jen dv, totiž nádraží a bývalá valcha, nyní

hájovna. R. 1820 za pudmistra Jos. Macháka 1073 j. pdy zda-

nné na 1679 zl. 27 kr.

Trat se jmenují : Padlky (za dvorem, za zelnicí, pi zelnici,

k Babím dolám, za zahradou, u vír), Nívky, Staré hory, Dlúhé

hory, Sedliska, Vápenky, za Humny, na Vrbím, Gertoryje, Horní

a Dolní chmelnice, Horní a Dolní louky, Rúbanice, Kivé kouty,

Pívla, Kuovánky, Podmoravsko, Záboisko. Na Dolním konci

osady protéká Sudomský potok. Lid živí se ponejvíce polním

hospodástvím; jest zde 26 tvrtník, 105 domka, 34 podruh,

4 emeslníci, 6 obchodník, 4 úedníci. 1

)
Ovocnictví daí se slab

pro štrkovitý podklad, víno jest dobré.

Osada pifaena jest do Strážnice ku fae piaristské, ve

stedovku pifaena byla do Petrova, kam též zemelé pocho-

vávali
;
nyní mají svj hbitov.

Škola založena byla ku konci 18. stol., r. 1826 postavena

pro ni nová budova v zahrad za obecním domem, r. 1884 vy-

stavna nynjší budova pro školu dvoutídní (obr. 105.); nyní jest

škola trojtídní navštvovaná 157 dtmi. Roní služné uitelovo

obnášelo díve 200 zl. Zdejší uitel nekoledoval
;
na koledu cho-

díval sem uitel ze Strážnice, který též na pohbech zpíval.

Pamtní školní knihu založil uitel Jakub Gora r. 1879, též

knihovnu školní, která nyní ítá pes 180 svazkv. Nejdéle (35 let)

na zdejší škole psobil Josef Závodník; nyní jest naduitelem

T. Opluštil.

Sudomice jsou starou pohraniní osadou, která uherskými

nepokoji mnoho vytrpla, jsouc první na rán. Krajina zdejší

dávno byla zalidnna, avšak starší osady zniily nepátelské

nájezdy; jen starožitnosti v hojné míe nalezené znaí jejich

polohu. Mezi tyto osady patí zaniklé Gertoryje a snad i Plže.

Gertoryje 2
)

ležely */
4
hod. na jih na svahu nynjší silnice

Strážnicko-Rohatecké až po levý beh Morávky; nalezeny byly

1

) V novjší dob zamstnává se mnoho chudšího lidu kopáním a vo-

žením štrku.
2
) Název „Gertoryje" neznamená vždy osadu, ve které obyvatelé ryli

rty, nýbrž také a to velmi asto, práv v okrese našem, znaí tvrdé pole,

které „aby ert ryl".



m
zde rzné starožitnosti zejména pi stavb železnice, mezi nimi

velmi mnoho stepin. Proti ertoryjím na pravém behu vidti

dosud okrouhlé vály bývalého vodního sídla, které má v objemu

700 m. Lid nazývá to míslo „ Hrudy po etných hrudách, které

pi rozkopání val a kamenných dlážek v lunatém okolí ležeti

zstaly. Nejen staré stepy a zbran zde nalezeny, nýbrž i skínkové

pedvké hroby zde byly objeveny. Bohužel z nález tch málo

se zachovalo. (Viz obr. 9.)

Také v Plžích (pl hod. severových. od Sudomic), kde

dnes jen vinné sklepy msta Strážnice pozstávají, nalezeny byly
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pedvké pedmty a vykopány kostry. — Ob osady ležely poblíž

silnice, jež za starodávna slula „via speculatorum“ (cesta vy-

zvdav).

O Sudomicích samých jest málo poznamenáno. R. 1368

Albert ze Šternberka, biskup litomyšlský, prodal panu Benešovi

ze Strážnice (svému strýci) a jeho ddicm ves Rohatec s tvrzí

a ves Sudomice s vodami, lukami, lesy a celým píslušenstvím; 1

)

od té doby jsou Sudomice se statkem Strážnickým spojeny.

R. 1418 zapsal Petr z Krava (vnuk Benešv) Benešovi z Onšova

a jeho manželce Elišce na vsi Sudomicích 130 kop vna, které

tam peneseny byly z Hradovic; avšak již r. 1420 pevedl

Beneš toto vno na zboží ve Zvonovicích a Zelovicích (D. O. IX,,

256 a D. B. XII., 55).

R. 1565 shromáždilo se vojsko eské a moravské sebrané

proti Turkm, jemuž veleli zemský hejtman Pertolt z Lipého,

Bedich z Žerotína a Jan z Kunovic, u Sudomic, odkud pak

táhlo k Prešpurku. Ke konci stol. XVII. za pán strážnických

z rodu Žerotínského mly Sudomice tyto povinnosti: Pi sv. Jií

a pi sv. Václav dávali plat stálý z gruntv: z podsedku 1 gr.,

z plpodsedku 3 1

/2 denáru, z pololání 9 gr., z podsedku s rolmi

4 gr. 3V2
d. Každý pololáník, jichž bylo 32, odvádl pi sv. Václav

5 kur humenných, pi velikonoci 20 vajec, dvakráte do roka po

1 sýru a pi sv. Václav po 1 huse. Zvláštní plat dávali z chme-

linc, ze štpnic za mostem, z roubanic a chmelinc nov pii-
nných, z roubanic nových léta 1584 pidaných u mostu nad

hatmi Sudomskými, z roubanic nových, které byly mezi Pe-

trovskými, a z Roubanic v Kivém kout. Ze velína nov
pidaného odvádl Vávra Falula dvakráte po 2 gr. Každý polo-

láník dával krom toho žita 1 kopu, ovsa 1 kopu, tvrtník polovici,

které obilí museli dovézti do dvora neb do stodol panských;

každý pololáník ovsa od hor l

j2 m., podsedník 2

/4 m. a tolikéž

slepic každoron. ezník, byl-li v obci, dával o masopust loje

1 kámen a 1 jeábka, kolá na zámek 1 vz.

Obec Sudomice stálého platu dávala: a) za nechování

hlásného dvakráte po 2 zl. 22 1

/2 gr.
;

b) z krmy dvakráte po

p Že by v Sudomicích dle domnnky Volného za starých dob bývala

fara, které užíval bakalá Jan, tajemník Petra ze Šternberka, jest hrubý omyl;

má se rozumti starožitná fara v Sudomicích u Bechyn v Cechách.
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16 gr.
;

c) za 2 telata jednou 1 zl. 12 gr., 4 d.
;

d) za šindel

jednou 23 gr. 4 d.; e) za šenk vinný jednou 4 zl. 15 gr.
;

f) platu

z nové lázn dvakráte po 4 gr. — Roboty mli tytéž jako v Petrov.

R. 1610 zastavil Jan Frydrych z Žerotína, pán na Strážnici,

ponvadž nemohl hotov vyplatiti 2400 zl. svému píbuznému

Janu Divišovi z Žerotína, ves Sudomice na 6 let s dodatkem,

kdyby peníze do té doby nezaplatil, že Diviš držeti je mže dále.

R. 1616 rozkázal Jan Frydrych z Žerotína Sudomským,
aby, kdykoli toho poteba bude, na pozemcích, které daroval své

choti Magdalen Žerotínské z Kunovic, pokud jich eená paní

užívati bude, robotovali.

R. 1632 odvedl (dle urbáe) rychtá ze Sudomic vrchnosti

jen 14 zl.; r. 1656 bylo v Sudomicích osedlých dom 36,

pustých 51. R. 1663 byla osada od Tatat zpustošena a mnoho
obyvatel odvleeno do zajetí. 1

)

R. 1775 patilo k osad 1069 j. 314Q 0 pozemk; z nich

bylo 216 j. lín 0 panských, 277 j. 7303° inžovních a 575 j.

1173Q 0 poddanských. V obci bylo 89 domovních ísel, ve kterých

žilo 37 tvrtláník, 19 podsedník, 13 domka s polem a 4 hofei

bez pole. Tito však drželi panského pole po 8 mrách, platíce

z míry ron 15 kr.
;
mimo to mli panské štpnice u Moravy

a luka na 5 voz sena, z ehož platili o sv. Václav 1 zl. 30 kr.

Robot konali 12 dní o žních a pi stihu ovec. Mimo robotu

obvyklou dávali všichni tvrtláníci za užívání díví z lesa na

pálení a stavbu 22 mic ovsa, 22 slepic a 4 kopy 50 kus vajec

;

dále platili o sv. Jií a o sv. Václav: za nedržení ponocného

6 zl. 25 kr., za 2 telata 1 zl. 39 kr. 1 d., za šindel 55 kr.

;

z vinného šenku se platilo 5 zl. 15 kr. a z hospody 1 zl. 14 kr.

2 d. Místo farního desátku dával každý 32 snopy pšenice a tolikéž

ovsa. Mlatci dostávali 13. míru a v as mlatu nerobotovali. Na
hon choditi byla z každého domu každoron povinna 1 osoba.

Vinohrad mly tehdy Sudomice v Ronovém 30 kus, na Staré

hoe 225; z achtelu každého vinohradu dávalo se pánm mimo
desátek (10. vdro) ješt 7 máz gruntovní inže. Také museli

voziti víno do hrabcího sklepa do Strážnice; za každých 10 vder
dovezeného vína dostávali 7 kr. Na faru Strážnickou odvádli

34 slepic. Rychtáem byl r. 1775 Martin Bureš. Jména soused

b Fr. A. Slavík, Mor. Slovensko.
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nkterých: Baina, Bednáík, Bezovský, Buek, Homola, Ješek,

Holeek, Konený, Kováík, Kubiš, Kouil, Líbal, Kocúrek, Obrtlík,

Polášek, Šebesta.

Jména tehdejších tratí: Pední, prostední a zadní Padlky,

díly za Humny, za Vrbím, Telatniska, Sedliska, Búbanice,

k Výhonu.

Po upravení robotních pomr císaem Josefem II. robotoval

sedlák s potahem l
l
/2

dne a pšky 3 dny týdn, podsedník s po-

tahem 1 den v týdní a pšky 25 dní ron. V as žní robotovalo

se více dní, zaež v zim byla úleva. Na myslivce odevzdávali

rolníci ron 1

/2 míry ovsa, ]

/2
kopy žita a 1 slepici. Pokuty

platil sedlák tolik dvacítek, podsedník tolik desítek, kolik dní

každému scházelo. Kdo ml vinici, odvádl panství desátek z vína.

Každý rolník sml si za 4 gr. v 'panských horách tolik

suchého díví nasbírati, kolik poteboval. Po zrušení roboty pla-

tilo se z každého tvrtlánu 50 zl. výkupu.

Nejstarší rodinou v obci jest prý Okáníkova (pes 200 let).

V obci jest záloženský spolek (Raiffeisenka) a sbor dobro-

volných hasi.

Strážnický velkostatek má zde rozsáhlý dvr, jenž pronajat

jest židm; také mnoho vinic velkostatek u Sudomic založil.

Stará pee z r. 1640 má ve znaku štít s radlicí a krojidlem

(kosí a radlo), nová pee má okolo starého znaku nápis:

„Ddina Sudomice“ (obr. 106. a 107.).

Stará pee Sudomic.
Obr. 106. Obr. 107.

Nová pee Sudomic.
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Tasov

(do Tasova, v Tasov, osada pojmenovaná dle zakladatele Tasa),

leží v rovin na pravém behu íky Veleky tvoíc od východu

k západu jedinou ulici. Stedem osady tee mlýnská strouha, po

jejíž pravé strané vede silnice. Gruntovníci bydlí na stran zá-

padní po obou stranách silnice, chalupníci uprosted a na vý-

chodním konci. Zahrádky, které bývaly ped každým domem,
vidti jen nkde; také žudrv (gánky) až na ti nadobro zašly.

Domy stavny z vepovic jsou omazány a ist olíeny (obr. 108.).

V obci jest dvr panství Ostrožského, jenž býval spojen se mlýnem 1

)

již delší dobu odprodaným.

Tasov ml r. 1910 ve 185 íslech 819 obyv., r. 1900 ve

174 domech 722 obyvatel, mezi nimi 10 žid-Nmc a 4 Nmce;
r. 1830 udáno v 87 domech 533 obyv., r. 1870 ve 138 dom.

632 obyv., r. 1890 ve 170 dom. 664 obyv.

Pole ze dvou tetin rozloženo jest po stráních výbžk
Karpat; tetina polností ležící kolem Veleky jest nejúrodnjší:

daí se tu mimo obyejné naše obilniny též fazol, kukuice,

proso, konop a cukrovka. Výborn prospívají ovocné stromy:

r. 1906 obec založila na pastvisku „Výhon" tešový sad, aby

asem skrovné roní píjmy obecní se zvýšily. Na teplých ná-

vrších pstuje se víno. Pole na stráních rozložená trpívají silnými

vtry, které odtud vrchní prs odnášejí. Nejsilnjší vichice po-

cházejí od jihovýchodu] dokud prý stával les „Rošovice", ta-

kových prudkých vichic rolníci neznali. Celé území mí 592 ha,

z ehož jest 434 ha polí, 94 ha luk, 22 ha zahrad, 13 ha vinic,

19 ha lesa, 20 ha pastvin.

Dan pozemkové bez pirážek platí se 2451 K 16 h a do-

movní tídní dan 549 K.

Hovzího dobytka, jehož zušlechtní hospodái velkou péi

vnují, chová se 550 kus, koní 35, drbeže 1300 kus, velstev 42.

Živnou vodou Tasova je „Mlýnská struha", odboka Veleky

na mlýny, která celou vesnicí protéká a jest zregulována. Hned

za zahradami tee bystrý potok Veleka a 1 km dále na jih

ohraniuje nížinu potok „Mlýnoha", který psobil každoron

l
) R. 1593 sedl na tom mlýn Pavel Hostivaský z Kostelce, jenž býval

v letech 1583 a 1584 úedníkem na Strážnici.
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Obr.

108.

Domek

malíe

A.

Frolky

v

Tasov.
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povodn a moály zanechával, nyní však jest upraven, ímž
povodn pestaly a mnoho dobré pdy nabyto. Pes „Mlýnohu“

postaven nový betonový most a odtud polní cesty úeln upraveny.

Tasovem vede okresní silnice, která na horním konci vesnice

se rozštpuje: jedna k Lipovu a Velké, druhá na Vrbky, Ku-

želov do Uher. Nejbližší železniní stanice jest ve Veselí, poštovní

a telegrafní úad v Hroznové Lhot. Obyvatelé krojem i náeím
splývají s obyvateli blízké Hroznové Lhoty, kam jest obec pi-

faena. 1

)
Až do r. 1903 chodily tam dítky Tasovské do školy;

avšak toho roku zaídili si v Tasov školu sami, která je nyní

trojtídní s 208 žáky; naduitelem je Karel Dank. Vbec patí

Tasov mezi osady pokroilejší: obané vzdlávají se rádi hospo-

dáskými pednáškami, tou piln knihy, které jim skýtají knihovna

obecní a školní a odborné asopisy. Hlavní výživou lidu jest

hospodáství a chov dobytka; „Tasovjané" jsou známí pekupníci

a dohazovai dobytka. Není-li práce na poli, vydlávají si hospodái

groš rozvážením potoního štrku na silnice. Chudší lid pracuje

„na Panském “ a mnozí za výdlkem chodí až do Rakous; také

do Ameriky nkolik rodin se vysthovalo. Díve náležel Tasov

mezi osady chudé: v rovin bylo mnoho moál a na stráních

samá pastviska, na kterých rostly plané hrušky, jichžto ovoce

roznášeli, proež jim pezdívali „planuškái". S ovocem roznášeli

žlutou hlinku na obliování. 2
)
V obci jsou 3 kovái a kolá; mimo

to provozuje se živnost mlynáská, obuvnická, kupecká a hostinská.

Staré rody jsou Gajdošíkv, Pavlicv, Mrkv a Koryanských.

Tasov poítáme mezi starší osady 3
)

našeho okresu; bylt

již ve XIV. stol. sídlem zemanského rodu. První zmínka iní se

o Tasov r. 1358, když Tasovský z Tasova (Tasswitzer von

Tasswitz) a jeho synovec Pibík prodali Ulmanovi z Velké 16 lán
v Tasov (v Tasovicích). Lány ty byly navždy pipojeny ku statku

Veleckému; zbytek statku, jenž zstal v rodin Tasovských,

tvoil pozdji svobodný dvr, který konen se dostal naped

J

) Jedné polní trati u vesnice íká se „za Kostelem", avšak nikde není

zprávy, že by kdy v Tasov býval kostel. Jest to asi památka po bratrském zboru.

2
) Pro obtížnou, málo výnosnou práci, snad také pro obchodování

s uherským dobytkem hubeným nazývali okolní obyvatelé vesnici Tasov

potupn „Rasov“.
3
) Na polní trati „Tuí“ vyoráno mnoho kamenných mlat, sekýrek

a pazourkových úštpk; také „pod OchránkamP.
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panství Veleckému, pak Ostrožskému (viz níže). R. 1464 Dorota

z Jablonné Mik. Nepra z Vojslavic, svého muže vzala na spolek

svého vna 500 kop gr., které mla na Lúce, v Zedrané Vrbce,

v Žeravdnkách, na dvoe, na mlýnech a také na všem majetku

v Taso v.
R. 1506 povoleno Tasovským choditi na díví do Stráž-

nických hor, zaež odvádli 1 met 2 m. ovsa a 32 slepic.

R. 1669 udáno u Tasova 379 vinic. R. 1675 byli v Tasov

3 plláníci (mli 146
/8 m. pole I. t. a 29

V

4
m. II. t.),

14 tvrtláník (mli polovici a nco svobodného pole); nov
osazeny byly 2 pllány a 7 tvrtlánu a 2 domky

;
pustých domk

bylo 9, nov zpustl 1 pllán. Jména obyvatel: Hanák, Falešný,

Pšurný, Hlavatý, Ocelka, Koníek, Kubišák, Válek, Malánka,

Pracík, Opelka, Sulhosta, Vetená, Tšnovský, Mikušík, Pyác,

Koryanský. Vinohrady se jmenovaly: Kraví, Beraní, Horní, Stará,

Zajeí, Nahá Hora a Hora Ochránce.

R. 1750 udáno 19 tvrtláník, 31 polotvrtláník, 10 domka
s polem, 8 bez pole. Vinohradství kvetlo; všech vinic bylo

556 mr, které drželi mnozí z cizích osad — až z Milokošt

a Pedmstí Ostrožského. Celkem mla obec 8 23
/64 a vrchnost

25
/64 lánu, z ehož roní kontribuce 203 zl. 30 kr. Z obecních

pozemk bylo 811 mr pole, 1

7

1

/8
míry zahrad, luk na 59 voz

sena a 465 mr vinic.

R. 1776 žilo v Tasov 28 tvrtláník, kteí mli prmrem
25 mr pole, na 3

/8
míry zahradu, nco vinic a louku na l

1

/2 vozu

sena. Dan platili 8 zl. 18 kr., inže grunt. 1 zl. 2 kr., 3 slepice,

9 vajec; robotovali jako jinde 3
/4

roku s párem 2 dny, od Jana

do Václava 3 dny. Pltvrtník bylo 32, mli 1272
míry pole,

zahradu, 1V4
m. vinohradu a na 3

/4 vozu sena louku; platili

skoro polovici a robotovali také polovici. Mimo to bylo zde

11 malých podsedník, kteí krom zahrady a njakého vinohradu

mli jen 2 míry pole; tito 1 den, po pípad (od Jana do Václava)

2 dni pšky robotovali. Domka bez pole, kteí bydleli na
panském grunt a mli jen asi míru vinohradu, bylo 14; tito

platili dan 1 zl. 19 kr., robotovali po celý rok 1 den pšky.
Podruzi, kteí mli toliko asi 2 míry svobodného pole, odvádli
20 kr. dan a 12 kr. gruntovní inže a nerobotovali.

Všeobecné povinnosti: Kopati ve vinicích dvakráte po 72

dnech, zaež vrchnost dávala 20 mic 3 achtle a 3
/4 mázu žita
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(rži)
;
tikráte do roka mli vyšenkovati po 5 vdrech vína, aneb

za každý máz zaplatiti po 1 kr. (t. r. platilo se 8 zl. 40 kr.);

za sbírání suchého díví odvádli na panskou sýpku 42 m.
5 achtl 73 mázu ovsa, za dovoz soli platili 6 zl. 30 kr. Horný

musel dodati 4 kopy šnek, za vrchnostenského posla platili 3 zl.

Z každé osminy vinohradu, jichž bylo 187, mimo desátek odvádlo

se jako jinde 5 máz vína. Ostatní povinnosti viz M. Vrbku;

ezník posílal vrchnosti pepuštného loje 10 liber, ze mlýna

se platilo 125 zl., z krmy 7 zl. Dkanovi do Veselí odvádl
každý tvrtník pl kopy pšenice a pl kopy ovsa, pltvrtník

polovici toho.

Jména tehdejších obyvatel: Ocelka, Gajdúšek, Galba, Ku-

salík, Válek, Tupý, Novota, Karas, Koryanský, Komárek, Palach,

Hirša, Eliáš, Náhlík, Rasanda, Súštek, Zalešák, Duránek, Hornaka,

Baláš, Pšurma, Trachtulec, Skrobica, Udrník, Gambal, Buzíek,

Peprný, Škora, Strachota.

Trat se jmenovaly: Gertovec, Díly mezi Potoky, padlky

pod Roštovicí, pod Barany, pod Jaru horú, nad Dubníkem, pod

Zajeím, Zahumenice u potoka, Turí louky, Krátké a Nahé

vinohrady, Horní hora, Stará hora, Malé strany, Ochránky, 1

)

Zajeí, Kraví; skoro všechna jména zachovala se podnes. — Obec

mla pastvin 942
/5 mr. Gelkem patilo k obci 82072 mr P°le i

283 mr pastvin, 455 mr vinic a luk na 5872
vozu sena. —

Obecní jmní jest asi 2*9 ha pole, tolik luk a jen 0'39 ha lesa

a okolo 1000 K hotových penz, celkový roní píjem obnáší asi

1400 K.

V Tasov jest panský dvr, který býval dvorem svobodným

a majetkem zeman až do l. íjna 1686, kdy jej prodal Štpán
Kunovský, který jako jediný syn po otci jej zddil, se vším pí-

slušenstvím (grunty, lukami, vinohrady) a se všemi privilejemi

za 500 zl. majiteli panství Ostrožského. Pozdji pipojilo panství

k Tasovskému dvoru 166 mic od bývalého dvora v Hroznové

Lhot.

R. 1750 patilo ke dvoru Tasovskému 313

7

2
míry P°le >

2078
m. pastvin, zahrady na 2 míry, luk na 35 voz sena

a 10 voz otavy a rybník u mlýna na chov 3 kop kapr. Nyní

jest dvr pronajat. R. 1663 byl dvr s osadou od Tatar vy-

*) Na Ochránkách stával prý hrad; snad tam bývala pomezní stráž.
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drancován. Ped zrušením roboty tvrtláník robotoval 3 dni

jízdné a 3 dni pší a výkupu po zrušení platil 500 zl. buto
hotov aneb v 10—20 lhtách.

Starou pee má ddina z r. 1726: révu se 4 hrozny a po

stranách 2 vinohradské nože; okolo nápis: Peet Diedini Tassowa.

Ve vesnici jest hasický sbor založený r. 1904. — Tasov

trpl asto povodnmi íky Veleky. Nejvtší povode byla

z jara r. 1838, kdy pole v rovin probráno, eišt místy o 20 m
se rozšíilo a mnoho chalup se sesulo; r. 1876 byla z jara taktéž

velká povode a r. 1896 v as žní se opakovala.

R. 1852 severní strana obce úpln vyhoela; požárem zhy-

nulo 35 kus hovzího dobytka a mnoho prasat. 1

)
Na to násle-

dujícího roku Tasov silným krupobitím navštíven byl. Drahota

trvala od r. 1847—1854. R. 1866 všecka polní úroda zmrzla.

O blaho a povznesení obce získal si zásluhy nynjší dlouho-

letý starosta Julius Hoica. V Tasov žije na svém grunt (obr. 108.)

lidový malí-samouk Antoš Frolka; o nm viz Knždub.

O stav na Velece nade vsí Tasovem bývaly asté spory

mezi sousedními velkostatky. Již r. 1512 pohnal Jan z Kunovic

Jana II. z Žerotína a Fulneka, že mu jeho úedník Janek dal

strhnouti stav nad Tasovem, že voda od toho stavu mu hnala

3 mlýny. Jan z Žerotína se na to odvolal, že již otec jeho, starý

pan Jan z Žerotína poruil, aby ten stav stržen byl, ale páni

usoudili, ponvadž od starodávna tím stavem na 3 mlýny voda

šla, tedy má ten stav býti bez pekážky tak držen jako dív:

r. 1546 opakoval Jan z Kunovic a na Uh. Brod tento phon.

R. 1547 uzavena byla tedy smlouva mezi urozenými pány

Janem z Žerotína a na Strážnici a Janem z Kunovic na Louce

o ten stav a o vedení vody od toho stavu na rybníky Knždubské.

Jan III. z Žerotína vinil Jana z Kunovic, že ten stav zvýšil

a že ve tech mlýnech kol pidal; protož navrženo, aby 4 mly-

nái, 2 z každé strany udlali stav, jak má býti, a ham. A co by

více té vody bylo než na ty mlýny zapotebí, aby tekla starým

tokem do rybník Strážnických.

Ú Ohe založil eledín z Hroznové Lhoty sloužící v Tasovském dvoe;

chtl prý si posvítiti na cestu dom.

28
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Velká
1

)

(do Velké, ve Velké, pídavné jméno Velický; obané slují Veliané,

potok osadou tekoucí Velika, nyní Veleka), pvodn Veliká, jest

msteko, ležící po obou bezích íky Veleky, která zde tee

smrem severním. Msteko s nadmoskou výší 293 m jest se

strany východní ohranieno vtším, se strany západní nižším

kopcem, jehož nejvyšší bod dostupuje 347 m
;
na sever a na jih

rozprostírá se otevené údolí Veleky. Na pravém behu rozkládá

se msteko vlastní se „Svárovem", na levém „Závodí" a „ádek".

(Obr. 109.) Msteko, kde bydlí nejzámožnjší gruntovníci, má
podobu široké ulice

;
zde stojí kostel i škola. Závodí z ásti tvoí

ulici podél silnice, z ásti jen jednu adu jako „na ádku",
vyjmou-li se konce. Domy stojí tsn vedle sebe, obráceny po-

nejvíce štítem do ulice, nkteré však prelím. Stavny jsou

z pevného materiálu a pokryty nejvíce taškami. Úprava statku,

rozestavení náadí v bytech jest jako v Lipov. Kroj skoro u veške-

rého obyvatelstva Zachovalý jest totožný s krojem v Javorníku,

Kuželov, Louce, ve Velké a Malé Vrbce. Radnice msteko nemá:

bývala zde ped vky na nynjším ísle 216. S ní byl spojen

obecní hostinec s etnými stájemi, avšak r. 1847 vyhoela a nebyla

více postavena.

R. 1910 naítáno 1904 obyv., mezi nimi 14 Nmc, r. 1900

žilo zde ve 341 domech 1818 obyv., mezi nimiž 309 evangelík

a 72 žid; r. 1890 bylo obyv. 1756 eských a 14 nm., r. 1870

ve 324 domech 1651 obyv., r. 1830 ve 266 domech 1587 obyv.,

mezi nimi 40 evangelík.

Kostel stojící na návrší jest stavbou novjší beze všech

zvláštností. Zasvcen jest sv. Maí Magdalen.

Na vži visí 4 zvony: Nejvtší 3 cty. tžký „slit jest ke cti

a chvále Roží a S. Marie Magdaleny léta 1669 za pudmistra

Jiíka Hudce msteka Welkeg". Druhý zvon 2 cty tžký s ná-

pisem: „Zvon miestecžka Welkeg lity za fararze Girziho Richlika

r. 1733." Ostatní 2 zvony pocházejí z let 50tých minulého století,

kdežto starší byly z let 1701 a 1733.

Fara, a daleko starší, pipomíná se teprve v 15. stol.;

pvodn byla snad obsazována eholníky kláštera Velehradského.

9 Zprávy mnohé o msteku podali: Jan Malota, bývalý kooperator,

Martin Zeman a tajemník obecní Pavlík.
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Ve stedovku ujalo se zde siln husitské uení a pozdji
luteránství; také Brati mli zde a v sousedním Javorníku zbory

a školy, které pány Žerotínskými mocn byly podporovány. Protož

za panování pán Žerotínských i na Velké valn se rozšíilo

uení bratrské. O knžích jejich skrovné máme zprávy. Nejvíce

znám byl neblahé pamti syn knze Mikuláše Velického, kterého

p. Jan ml. z Žerotína a na Strážnici „na ní zprávu do pút

jako lotra ukovati dal", když Frydrych z Žerotína jej žádal, aby

ho z vzení propustil, nevyhovl jeho žádosti, nýbrž mu z Bílovic

psal následovn: „Co se toho knzovýho syna z Velké, kterého

na Strážnici ve vzení mám, dotýe . . ., nenáležitý vci ped
sebe bral, knihy a písn hanlivý, netoliko samých knží bratrských,

ale nás všech, kteíž se jimi spravujeme, dotejkajíce a hned lotry,

zrádce, zlodje spílajíce, a k Turkm, Židm a Ismahelitm rov-

najíce, tlail. A proto zstal dále ve vzení. 1

)

Frydrych z Žerotína, „byv žádán od poddaných svých vr-
ných, milých jednoty Bratrské, tch, kteí se k vyznání víry

kesanské v konfesí té jejich obsaženému a J, M. slavné pamti
cis. Ferdinandovi ve Vídni od pán a rytístva království eského
podanému hlásají, obyvatel msteka Velké a ddiny Javorníka,

abych jim za zbo a dm obdarování dal a na budoucí asy
osvobodil", osvobodil jim naped místa, kteráž slovú zborové,

jakž tu v msteku Velké, tak i v ddin Javorníku, aby se tam

odkudžkoli k slyšení slova Božího do tchž zbor i správcové

neb uitelé a kazatelé jmenovaných Bratí neb jejich pomocníci

bez pekážky scházívali, tu náboženství své kesanské, aby mohli

svobodn vykonávati i užívati v službách slova Božího, ktu svátého,

veee Pán i oddávání a potvrzování k svátému manželství i jiné

podle slova Božího k známosti Pána Boha uiti a vésti. V dom
tom, kterýž tu v msteku vedle toho zboru svého mají, aby

správcové a kazatelé, kterýž by jim od Bratí starších, kdy dán

byl, se choval a tu odpoinutí ml, v tom dom školu svobodn
psobiti a držeti mohl bez všelijaké pekážky mé a kohokoli jiného,

též knží, žák i obyvatel msteka Velké." Dává jim právo

vaiti si v tom dom pivo pro svou potebu. Také dovolil, kdyby

který uitel od Bratí poddán byl, jenž by byl emeslníkem,

aby své emeslo provozovati a výrobky bez pekážky prodávati sml.

*) Jos. Cvrek, Pamti o sborech bratrských na Morav ze stol. XVI.

z arch. Herrhutského. as. Mat. Mor. 1899, seš. II.
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Pak je osvobozuje od všelijakých robot, od pomcek pi
vojenské výprav a všelijakých vcí k tomu dodávání, dovoluje

jim držeti si dobytek a pastýe a dobytek pásti bez poškození

panství a ostatních obyvatel.

Dále osvobozuje jim 3 tvrt polí: jednu koupenou od
Matje Škrobeného v Závodském poli vedle Jana Havránkových,

v Dlouhém poli vedle Mikuláše Srnového, na Podhájí vedle Jana

Hoška. Druhou tvrt v jedno pole šesterý honce v Dlouhém pol

vedle Jana Supa, na podsedcích dvoje hony, 2 louky, jednu

v Opatov, druhou ve vedlejší rúbanici na Podhájí, u Jiíkovic

velínek. Tetí tvrt, darovanou od Jana Supa k té louce v 3 ady,
losky 2, jeden v Závodském poli, druhý v Bozatín. To vše jim

osvobodil. Ješt jim dal svobodu se svým statkem ddin na-

kládati.

Na dkaz, že to vše vrn drženo bude, potvrdil listinu

svou peetí a požádal Jana z Kunovic, na Brod Uh. a Hluku,

a Petra Vojsku z Bogdunovic na Veselí a Koliín, aby ji

podepsali.

(Dáno na Strážnici v patek ped nedlí Quasimodogeniti 1610.)

Z r. 1605 zachoval se inventá všech vcí, které se nalézaly

v dom bratrském ve msteku Veliké obnovený po zpustošení

msteka a velkém požáru toho roku. Vypoteny jsou:

I. Vci památné: Kalich 5 a patyn 5, škatulky 4 (2),

ampulka 1, krusátko 1 (škrtnuto), ubrusy 4 (3, 2), runíky 2,

roucha 2, šátkové 3 (2), konve veliké s pyskem 2, medenika
ktová 1, truhlika almužní, pokladnice nová, truhlika sbírená.

II. Knihy obecní: Biblí pražského tištní (jest u Žilky), díl

biblí první Bratrské, Písn velký (po Píseckým).

III. Cínové náiní: Konev pldruhá mázu 1, tížidlíková 1,

mázni 1, polomázní 1, umyvadla 2, nálevka s medenicí, mísy

vtší 2, malé 3, vájený 2, talíe 2.

IV. Mdné náiní : Pánev k vaení ryb, medenice pod umy-

vadlo, moždí s palikou, kadedlnice (kaditelnici), pravda, ohí-

vadlo pod mísy, cedítko mdné, svícnové 2, zvoncové malé 2.

V. Nádobí devné: Almárka v svtnici 1, stolice (legáty) 2,

beka pro mouku 1, vidly hnojné 2, žebíky 2.

VI. Povlaky na lože, šaty: Cejch konopných 4, koudelných 3,

plachta koudelná 1, ubrusy konopné 2 (1), koudelné 2.
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VII. K domu pináležející vci. 1

)

Po bitv Blohorské byla i zde násilná reformace zavedena,

ale fara zstávala dlouhou dobu neobsazena a podízena farái

do Strážnice. Obyvatelstvo po taji drželo se svého vyznání, zejména

za 301eté války. Teprve misiemi od hradištských jesuit hojn
konanými byli Veliané na katolictví obráceni. Pes to však po

vyhlášení toleranního patentu ihned na 200 osob k protestantismu

se pihlásilo.

Teprve od r. 1693 poíná Martinem Jurkovským, jenž byl

zárove faráem novolhoteckým a komendátem lipovským, nepe-
tržitá ada fará. Obyejn odtud povýšeni bývali na faru Stráž-

nickou, kde se stávali dkany.

R. 1704 dne 9. listopadu vpadli Kurucové do Velké, faráe

zbili, zajali a peníze mu vyloupili.

Nejdéle zde psobili: Bartolomj Halámek (r. 1713— 1731),

Jií Rychlík (r. 1733—1744), Jos. Pelíšek (r. 1768—1790), Frant.

Timmel (r. 1823— 1842), Martin Novotný (r. 1853—1879), Jan

Podsedníek (r. 1879— 1893). Nynjším faráem jest Ant. Dank.

Nejstarší rukopisy farního archivu jsou kostelní úty z r. 1693;

matriky poínají se r. 1708. Od r. 1872 jest zde farní knihovna,

jenž ítá pes 300 knih. Kostelní prádlo a starší ornáty ukradeny

byly r. 1855 neznámými zlodji.

Záduší obnáší pes 5000 kor., farní obroí okolo 60.000 kor.

Fara bývala velmi výnosná; z Velké dávali desátku: polo-

láník kopu žita (pšenice) a tolik ovsa, tvrtník l

j2 kopy a 4 snopy

žita a ovsa, %tvrtník 1 mandel 2 snopy a záhonká 8 snop
žita a ovsa; celkem obnášel desátek z Velké 51 kop pšenice

a tolik ovsa. Z Lipová dostával 33 kop pšenice a ovsa a 1 kopu

6 slepic, z Hrubé Vrbky 16 kop 30 snop pšenice a- ovsa a 33 slepic,

totéž také z Javorníka, ze Lhotek 37 7

/8
mic ovsa, 12 3

/4
mázu

másla a 51 slepic, ze Súchova 4 zl. Farní budova, ku které patily

4 zahrady, mla r. 1775 ís. 507. V Súchov mla fara na 2 jitra

pole. Výkupného za snop platili ve Velké 6 kr. Nyní jest jen

pifaen Javorník. Lidé evangelického vyznání patí na faru do

Javorníka, lidé augšburského vyznání do Velké Vrbky.

]

) Zbytky bratrského zboru lze prý dosud zeteln spatiti v zahrad

nynjšího Gajkova gruntu.
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Hbitovy mají ve Velké 4: 2 katolické, totiž starý hbitov

okolo kostela, na který již drahn let se nepochovává, a nový

pod mstem, který hranií se hbitovem protestantským, vedle

kterého jest hbitov židovský.

ádného literátského kru, ízeného stanovami zde nebylo,

ale vždy bývalo nkolik dobrých zpvák, kteí zpv kostelní ídili.

Známa jsou dosud jména dávno již zemelých zpvák Tomáše
Mikulíka, Jana Maleka, Ondeje Stefánka a posledního Martina

Zemana (f r. 1888). Kostelní zpv ídil dle kancionálu „ Slavíka “,

jehož jeden výtisk v kostele se dochoval.

Školy, které zde stávaly, zanikly brzy po bitv Blohorské

a byly teprve obnoveny, když fara zdejší opt byla osazena. Již

r. 1686 jmenuje se rektor Velický Jan Walder a v kostelních

útech z r. 1693 stojí položka 1 zl. 20 kr. rektorovi za zpívání

pašijí. R. 1775 mla zdejší škola (Normalschul) domek ís. 60.

a pi nm zahradu. Zprávy o zdejší škole a o uitelích na ní

psobících astými požáry shoely. Dosud u starých lidí v pamti
žije Petr Jeábek, který zde psobil okolo 50 let až do r. 1848.

Obané povinni byli dávati rektorovi z každé kopy, kterou

dostával fará, 4 snopy. Výkupné z toho desátku inilo na 1400 zl.

Desátek ml uitel za službu varhanickou; závazek ten pochází

z r. 1771 a trvá dosud. Listina dotyná uložena byla v kostelní

pokladn.

Nyní jest škola 5tídná (s pobokou) navštvovaná asi

360 žáky; naduitelem jest K. Klusák.

Velká (Veliká) pipomíná se již r. 1228, když král eský
Pemysl Otakar 1. potvrdil zakládací listinu kláštera Velehradského.

Mezi tehdejšími klášterskými statky také uvedeno: „Ecclesia Sti

Joannis juxta Veligrad cum agris suis. Juxta Veliká ad villam

unam (kostel sv. Jana (poblíž Velehradu, Starého Msta u Hra-

dišt Uh.) s poli. U Velké na jednu ves (staící) (God. Mor. II., 186).

Brzy na to daroval jistý pan Bohuslav témuž klášteru

12 lán ve Velké, ležících na potoku Velece smrem k Louce

na spásu duše své, svých rodi a pedchdcv. 1

)
Toto darování

9 Pi tom Bohuslav si vymínil, aby tyto lány mly zvláštního soudce
a osaditele (lokátora neb plantatora), se kterým by se 3kráte do roka scházeli

uživatelé tch pozemk v soud (Bannding), kde by se vyslechly žaloby jejich

a stesky. Za svá provinní však povinni byli zadost uiniti svému pánu. (Vše
dle nm. práva.)
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potvrdil r. 1264 jeho syn Boreš, kastelán ryzmburský. (God. Mor.

III., 361.)

Velehradský klášter pro vzdálenost propjoval majetek ve

Velké svým manm bud jen doživotn aneb ddin: Hned pi
oteveni desk zemských v Olomouci r. 1348 Alšík z Veliké pro-

hlásil, že Velká jest jeho otcovským ddictvím (D. O. I., 27),

avšak již téhož roku vyznává Ulman, eený z Velké, syn Sobnv
z Holešova, že mu klášter Velehradský propjil 12 lánv ve

Velké, aby jich užíval po as svého života. Plat z tch lán
vymen byl na 1 kopu gr.

;
mimo to ml držitel ke štdrému

veeru dodati klášteru 2 srnce.

Listinu podepsali : Štpán ze Šternberka, Chotbor de Tylea

(z Lipová?) Oldich z Ungersberka (zeSádku) Vidman z Malenovic aj.

Ulman ku svému majetku pikoupil r. 1358 od Tasovského

z Tasova (Tasswitzer de Tasswitz) a jeho synovce Pibka 16 lán
v Tasovicích (Tasov) se všemi právy ddin za 190 kop.

(D. O. I., 536.)

Po smrti Ulmanov, jenž zemel bezdtek ped r. 1365,

zabral jeho majetek odumelý markrabí Jan a nehled k tomu,

že Velká z vtší ásti píslušela klášteru, daroval ji r. 1370

Benešovi z Krava a ze Strážnice zárove s osadou Javorníkem

(Javorníkem). (God. X., 94.)
x

)

Tím spojena byla Velká, díve statek samostatný, se statkem

Strážnickým, se kterým od té doby sdílela tytéž majitele; avšak

poáde až do dneška vedena jest Velká jako statek zvláštní ke

Strážnickému jen pipojený.

Na krátko nkdy pikázána byla nkterému mladšímu lenu
z rodiny pán z Žerotína a na Strážnici (viz djiny Strážnice);

protož ve veejných listinách od XV. stol. málokdy se pipomíná.

R. 1486 když panství Strážnické zastaveno bylo Janu Boha-

tému z Žerotína, vypoítány dobytek a fundus instructus ve dvoe

l

) V obdarovací listin vyznává Beneš z Krava, že od markrabte Jana

za vrné své služby obdržel tvrz a msteko Velikou celou s vesnicí Javor-

nikem se vším píslušenstvím pro sebe a své mužské potomky jakožto léno.

Tvrz a msteko Veliká mají v as poteby zstati markrabti a jeho nástup-

cm pístupny a nesmí se z léna nieho odciziti. Beneš a jeho nástupcové

povinni budou markrabti vrn sloužiti „intendere, promti et parati esse,

obedire, obsequi fideliter et parere, sicut veri feudales sui veris, naturalibus

et legitimis dominis serviunt“. (Viz Javorník.)
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Veleckém : klisen 6 a 1 koník, 4 híbata, 2 krávy, stožek špaldy

a druhý ovsa, 1 brána, železa ze 2 pluh, sena na 10 voz.

Vru stav velmi zbídaený!

Po roce 1508 držel Velkou a Lipov s osadami píslušnými

Bartolomj z Žerotína, bratr Jana II., akoliv tento vrchním pánem
tch statk zstal.

R. 1511 Jan z Kunovic pohnal Jana z Žerotína a na Strážnici,

že mu fojta a nkterých lidí z Lipová, fojta, purkmistra a nkteré

lidi z Velké, fojta z Pedmstí Strážnického a poddané ze Strážnice:

Jiíka Frydle, Jana Guu a Martina, dále Mikuláše Kutného z Vrbky

ku svdomí postaviti nechce, že nkteré lidi z Kuželového a z Luky

Jiíka Valjatu ve svých mstekách Lipov a Velké pobrati a nkteré

z nich do vže vsázeti rozkázal.

V phonech z r. 1512 zapsána jsou jména obyvatel Veleckých

:

Vávra Chroek, Václav Ddk, Pavlík Kolá (poddaní Bartolomje

z Žerotína), Vávra Tuek, Bartoš Slovák, Šepán Blažkv a Martin

(poddaní Jana z Žerotína), kteí byli rukojmími za jistého Jana

Zeláka. Také Jiík Neterda a Jiík Babka, které Uh.-Brodští

žádali za svdky.

R. 1594 bylo ve Velké pololáník 72, tvrtník 128, pod-

sedník 56 a plpodsedníci 4. Plat stálý z gruntv byl následující:

z podsedku 1

) 4 gr. 3V2
d., z 72

podsedku 2 gr., z 72
lánu 18 gr.

za sýr po 2 gr., za vejce po 5 d., ze tvrti role 9 gr. Suma toho

platu z grunt byla 83 zl. 10 gr. 372
d., za sýry 8 zl. 28 gr.

372
d. a za vejce 3 zl. 5 gr. 6 d.

;
ze 34 krem 9 zl. 2 d. O sv.

Václav mimo hoejší poplatky dávali ješt z 72
lánu 4 slepice

po 6 gr. 6 den., ze 74 rolí 2 slepice. Ovsa platového purkrecht-

ního dával pololáník 2 m., tvrtník 1 m.; ovsa a slepic od

hor pololáník 1 m. a 1 slepici, tvrtník l

/2 m. a l

/2 slepice

a podsedník 74 m. a 74 slepice. Pšenice oujezdní platili polo-

láníci a tvrtníci o sv. Václav 4 mty 19 m.
Mlyná „na Mezi“ Matj Perovský z Hradišt dává pi sv.

Václav 4 zl. a dvakráte po 16 m. pšenice, mlyná Žilka dává

po 6 zl.

Od 12 ezník dostává vrchnost po 2 kamenech loje, pi
velkonoci od každého jeábka a za jatky dvakráte po 13 gr.

b Podsedek ve Velké byl l

/s
lánu.
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Z najatých luk platili nkteí hospodái (i pespolní) 14 m.
pšenice a 14 slepic, z trat „Kout", kde byly role, zahrádky,

zelnice i louky, platilo se po dvakráte po 54 zl. 3 gr. 2 d.

Bžní dchodové z msteka Velké byli: kdož pálí uhlí,

dává do roka 1 zl., z pálení a prodeje vápna dává každý 3 zl.

;

kolá a ková každý 8 gr. o sv. Jií a o sv. Václav; v pivovae

Velickém vaí se piva na výstavu po 10 sudích. Pi mlýn jsou

2 valchy; soukeníci domácí dávají od zválení každého postavu

po 2 gr., pespolní po 3 gr.

Celá obec dávala z lázn obecní 1 met 18 m. pšenice,

za vinný šenk dvakráte po 40 zl., za vola 2kráte po 6 zl., za

šindel jednou 2 zl. 20 kr., za hlásku 8 zl. Povinnosti robotní

mli jako Petrovští.

Zárove s novými rejstry poízeny byly r. 1594 nové grun-

tovní knihy pro msteko Velkou a pro Závodí zvlášt s nápisem:

„Registrum pro snadnjší vyhledávání gruntv msteka Velikej

a spravedlnosti lidskej, co komu na kterém grunt a pokud jaká

spravedlnost náleží, to dále pi jednom každém grunt poznamenáno

najdeš. Stalo se L. P. 1594 pi spravování Nových Register."

Z tch záznam dovídáme se, že více než polovice grunt, jichž

bylo v msteku 132, stálo mezi lety 1604— 1628 pustými; nkterý

grunt déle než 20 let. Grunt ís. 18. byl dm bratrský, který

ve stedu v den sv. Mistra Jana Husi prodán byl Šastnému
Hladkých r. 1594 a r. 1599 jej koupili pední správcové a hospo-

dái zboru Velického s povolením úedníka p. Šponara z Blins-

dorfu od Št. Hladkýho. (To bylo na záduší a vzdlání zboru
;

—
r. 1604 pustý.) Také grunt . 118 se tvrti rolí byl k zboru pi-

koupený. Grunt . 99 byl radnicí (rathouzem) msteka. Léta 1578

podle zápisu knih starých purkrechtních na list 176. koupila

obec fojtství s lánem rolí, s lukami i jiným, což k nmu piná-

leželo, od Baltazara Zámeníka za sumu 250 zl. Grunty ís. 22

a 24, které byly r. 1618 oba pusté, koupil žid Šalomoun, avšak

bez polí.

„Na Závodí" bylo také pemnoho pustých gruntv a po-

žárv, které dlouho neobdlané zstávaly. U nkterých stojí

poznamenáno
:

„tento grunt jsouc pustý a rozboený, bude-li

kdo chtiti jej koupiti, zaby-koli prodán byl, to bude J. M. pánu

náležeti". Grunt . 8 po smrti Vaka Kopivy prodán byl úadem



443

Velickým se tvrtí rolí hospodám zboru Velického za 100 zl.

r. 1606. (1618 pustý).

Daniel Tískal vnoval svj grunt na záduší kostela Ve-

lického na ten jistý zpsob, „aby knži Velití nynjší i budoucí

toho gruntu i rolí užívali, obšívali a „skopné" každého roku,

cožkoli málo nebo mnoho bude, na kostel Velický dávali a ten

grunt i role aby nebyl nikdy prodáván, od záduší kostela od-

nímán nyní i v asích budoucích".

Mlýny „na Závodí" byly: Mlýn Mezný (neb „na Mezi").

L. 1594 ve stedu po sv. Jakubu za purkmistra Vaka Jakšova

a spolutovaryš jeho prodán jest mlejn po neb. Tomšovi, Mez-

nému mlynái, zstalý se vším k témuž mlejnu píslušenstvím

za sumu 800 zl.; r. 1633 mlejn Mezný p. Martin Janko prodal

Adamovi Polukovi za 460 zl.
;

k r. 1659 jest poznamenáno, že

ten mlýn zpustl, nynjší majitel Martin Janko nemá prostedk
k vystavní. Protož zavolal J. M. pan Frant. z Magny pány:

uroz. a staten. rytíe Václava Bítovského, Jana Zemana, stráž-

nického polesného, Jana Gabriele, mlynáe hodonského, Jíru

Žilku, mlynáe horního, a Matje Mlíka, mlynáe lipovského

a jednomysln pi nynjších tžkých a obtížných asích tento

mlejn na 500 zl. vyšacovali. Tento mlýn ráil J. hrab. Mil. jakožto

ddiný pán gruntv na sebe potáhnouti a jej skrze úedníka

svého Baltazara Vogla Janovi Krejíovi, mlynái, prodati za 500 zl.

Mlejn Lukáše pod Dolní horou koupen po f Vakovi Ševcovi;

r. 1631 byl na nm Jan Žilka, mlyná pod mstekem Velkou,

r. 1670 jeho syn Jií Žilka.

Mlejn Václava Skejpala pod Omyznou, kterýž ho koupil

r. 1593 od Pavla Suchomela; r. 1650 prodala ho vdova po

J. Halíkovi Martinovi Lesákovi za 400 zl.; ponvadž Jan Halík

ten mlýn pustý koupil a pi nm pdy nové, kola, kameny,

truhly, koše a jiné vci k mletí potebné rozdlal, za takové

dílo má výš jmenovaný složití vdov 51 zl. 12 gr. 6 d. B. 1652

prodal Martin Lesák 3 díly toho mlejna Martinovi Kováovi
a 1 díl Martinovi Maákovi; r. 1654 je prodán Jurovi Petruchovi.

Podivná osobní jména tehdejší: Duspiva, Moihuba, Ne-

doal, Kozub, Ochlasta, Zvedinos, Šidlák, Hasasa, Ležakuje, Dusný,

Klouch, Znakhuda, Fukal, Ohuma, Maigal.

Z r. 1594 zachovaly se také sirotí rejstra msteka Velikej,

která jdou do r. 1617. Nápadno jest, že není jediný pípad
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poznamenán, kde by byl sirotek od nepátel zajat a do Uher
odveden, jakých mnoho teme v sirotích rejstrech Lipovských.

Nápadná jména : Barynul, Kštc, Obujse, Gavrnoh, Švihut, Trkva.

R. 1596 pohnal Jan Jetich z Žerotína a ze Strážnice Jana

Jeticha z Kunovic ze 2000 h. gr. st., že mu lidé jeho z Malé

Blatniky orali do grunt náležejících k msteku Velké na

podzim r. 1595 a z druhých 2000 h. gr. st., že r. 1592 ve stedu

po sv. Filipu a Jakubu Václav Halových z Malé Vrbky se 2 syny

a Bartoš Soukop ze vsi Kuželového v horách Strážnických

nadlali líených provaz a je prodali do msteka Velké proti

smlouv z r. 1506 a z tetích 2000 h. gr. st., že mu nkteí
poddaní jeho ze vsi Kuželového orali do grunt Veleckých a on

to napraviti nechce. Vyízení tchto sporv se Jan Jetich z Žerotína

nedokal.

R. 1597 dovolil Jan Jetich z Žerotína obyvatelm z Velké,

že smjí rúbati díví a pásti v panských horách za poplatek

10572
m. ovsa a 10572

slepice za podmínek jako Lipovským.

Ve stedovku pstovalo se u msteka také vinaství, ze-

jména bylo to návrší zvané „Ležhora“, kde hojnost vinohrad

byla založena; pstování vinné révy potrvalo až do stol. XIX.

R. 1669 bylo u Velké 296 vinic.

O Ležhoe máme gruntovní zápisy poínající se rokem 1743.

Mají nápis: „Léta Pán 1743 dne 18. ervence za panování Jeho

vysoce urozeného rytíe pana pana Františka hrabte z Magny,

ddiného pána p. na Strážnici a Pestavlkách, totiž i Její Milosti

vysoce urozené pani pí. Marie Karoliny hrabnky Magnisové

(Jeho Paní Mamy), za Jeho Milost ten as pana hejtmana Václava

J. N. Ertla, plnomocného hejtmana panství Strážnického, za purk-

mistra Pavla Dominika, rychtáe Martina Psíka, horného Jiíka

Krutého založena jest tato horenská kniha na vinohrady v hoe
Ležhoe tak eené: Do kteréžto se zapisovati mají, kdo a kdy

který vinohrad zaujal neb zakoupil, prodal, odporuil, daroval

a oddal, kdežto jeden každý chudý i bohatý spravedlností svých

doptati se bude moci. Však potud, pokud vinohrady dlati budou,

nebo jestližeby který vinohrad pes 3 roky neb léta poáde
sbhlá pustý ležeti zstal, takový vinohrad na druhého souseda

odevzdán a pipsán býti má. Na potvrzení toho my úady toho

asu budouce (jsouce) svými dobrými jmény a podpisy potvr-

zujeme.
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My úady starší: Jiík Sekerka, Martin Hroš, Jan Štefánek,

Jan Kuera, Pavel Pešek, Jan Pytel, Jan ajka, Pavel Tomala,

Jura ahel, Martin Sekerka, Matj Ková."

O Matulov vinohrad tam teme: „Jura Matula umel;

vdova jsouc starostí ssešlá, nemohouc v tom vinohrad pracovati,

dává V4
zeovi Budínkovi; ml by sice po otci takový vinohrad

na syna padat, ale syn Martin Matula mladý pedn svou matku

odbhl a opustil, nad svým právem ddiným zhrdl a jeho

opovrhl a utekl na Uherskou stranu se ženou i se vší majetností,

co ml, a tam po krátkém ase umel. Tak i to ddictví na tom

vinohrad propadl a tak matka jeho ddika, komu se líbí, tomu

oddlila." Nová zde se vyskytující podivná jména osobní: Kostelan,

Vitustík, Šahlík, Sovyanský, Švegárek, Holík, Buenec, Buchta,

Janas, Vrlík, Šulák, Ploštica, Fogadia, Karek, Vydaený, Ci-

balík, Šikurka, Gazárek; Salomon Gabriš, vrchnostenský pá-

leník (1785).

Porovnáme-li platy v urbái Žerotínském z r. 1594 s platy

v urbái založeném r. 1636 za nového pána Frant. z Magni,

hrabte na Strážnici, shledáme, že jsou si stejné; jen za sl
platilo se dvakráte po 6 zl. Jména tratí Velických v tomto urbái

byla: Závodí od Hrubj Vrbky, na Závodí, zahrádky u Teplic,

pod Vinohrady, v Krátkej, v Juríkovci, na Podhájí, na Horansku,

na Bovách, pod Havraní, pod Medvdí, na Bokovej, na Ja-

zevím, na Malých Rovách, v Rybníku, na Stemešníku, pod

Ostrým vrchem, v Lipin.

R. 1656 bylo ve Velké obydlených dom 117, pustých 166.

Léta Pán 1700 dne 18. Oct. za panování vys. uroz. p. p. Jo-

sefa Antonína Sv. ím. íše p. hrabte z Magni. Léta toho

založena tato nová Rejstra za oficír p. Joanesa Koenka a p. Jana

Mranýho, polesného.

„lovk pomine, písmo zstane, pro jednoho hosta krma
nezhyne, dluhy po nm zstanú, šenkýky jich odpustit musijú."

To sepsal toho asu písa msteka Velkej jménem Jiík Tomalík.

V tchto rejstrech jsou pede vším poznamenáni sousedé

z msteka Velké a z Javorníka, kteí vydlali nové louky pod

titulem „v Rybníku" a „v Stemešníku", kterýchžto milostivá

vrchnost vys. hrabcí Milost p. p. Maxmilián Filip z Magni, pán

náš však nejmilostivjší a pravý ddic panství Strážnického,

naídil r. 1725; také upraveny louky „Babí ádka".
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Z rejster se dovídáme: že byl r. 1686 ve Velké purkmistrem

Jakub Rychlík a rektorem školy a písaem Jan Walder; r. 1689

byl purkmistrem Jan Lukeš, r. 1694 Václav Psík. Od r. 1703—1708

trplo msteko nájezdy Kuruc; r. 1700 rychtáem Jan Slovák,

r. 1701 purkmistrem Jiík Rumíšek. r. 1719 byl plnomocným
námstkem vrchnosti p. Kar. Bern. Srnský a r. 1727 Matouš Fr.

Lorenz. R. 1752 byl purkmistrem Pavel Dominik.

R. 1756 bylo ve Velké 141 celotvrtník, 4 podsedky a 53

domka; pipomíná se fara, škola, panská hospoda a myslivna,

bankální výbrí. Panských pozemk bylo 968 j. 1147Q 0
,

z toho

pole 222 j. 1434 [j
0

.

R. 1775 napoítáno v msteku: Celotvrtník (mli zá-

kladem 30 mic a 8 mr pustých) 18, pltvrtník (nkteí

z nich mli 3
/4 tvrti) s 15 mrami 112, zahradník neb pod-

sedka, kteí mli 872
míry pole, 10, domka 41 a náden-

ník bez domk 45. Celotvrtníci robotovali s párem od Václava

do Jiího 1
1

/2 dne, od Jiího do Václava 3 dny, pltvrtníci polovici

toho, zahradníci polovici toho, co pltvrtníci, domkai 1 a 2 dni

pšky.

Pod inži nechaných vrchnostenských pozemk bylo 365 j.

747 n 0 a poddanských vlastních 2734 j. 327 Q 0
,

z toho bylo

vinohrad 177 j. 755 Q 0
.

Trati vinohradské sluly: Ležhora, Bernavky a Dolní hora:

celkem byla 204 ísla vinohrad, které drželi nejen Veliané,

nýbrž i pespolní: z Hrubé Vrbky 3, z Lípová 3, z Boršic 2,

z Blatniky 37, ze Súchova 12 a z Javorníka 28.

Mlynái: Martin Slovák st. a ml., Tomáš Slovák, vdova

Žilková, Matj Pytel, Martin Tomešek, Jan a Václav Jakubíkové

robotovali bu jako polotvrtníci aneb konali 8 dní roboty te-

saské; z mlýn platili po 1 zl. 45 kr. Mlyná z Javorníka ml
u Velké 30 mr pole. Obec si pi komisi toho roku stžovala,

že asi 806 mic pole pro asté pívaly vbec neúrodnými po-

važovat! se mohou.

Celá obec odvádla do panských dchod: za užívání lesních

luk a deva 215 zl. a 78 slepic, z vinného šenku 93 zl. 20 kr.,

ze 34 dom, které epovali víno, 21 zl. 9 kr., z 1 vola o sv. Jií

10 zl. 6 kr., z 1 vola a za držení ponocného 16 zl. 20 kr. De-

sátek vinný a z pustých polí platili jako jinde, také za fry:
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mlatci a ženci dostávali od vrchnosti jako jinde. Pediva muselo

se napísti 60—70 liber; z každého domu byl jedenkráte do roka

vyslán 1 honec.

Trat se jmenovaly: Pod Juíkovcem, Beovské, Zahumenice,

Klúe, v Bozatín, Závodské lósky, Dolní Vápenky, pod Dúbravú,

nad ádkem, Zelnice, pod Hloží. Záhorka, pod Obecniskem,

Teplice, Járky.

B. 1820 za pudmistra Martina Psíka napoítáno ve Velké

275 dom s 339 svtnicemi. Pozemk udáno 4030 1
/* jitra s daní

2186 zl.

R. 1890 žili zde: 2 celotvrtníci, 166 polotvrtník, 3 zá-

honkái, 167 chalupník. Pozemk všech udáno 2595 ha.

Nynjší názvy tratí jsou: Dolní hory, Ležhory, Padlky,

tvrt, Podsedky, Buchtárky, Meze, Obecniska, Mezné, Lósky,

Kúty, Hloží, Úlehle.

Obec má rolí na Velecku 41 j. 1492n°? na Javornicku

1 j. 1562 Q 0
,

luk na Velecku 7 j. 563 Q°, na Javornicku 4 j.

1 163 Cj°, zahrad 3 j. 300 n°> pastvin 607 j. 640Q 0 a neplodné

pdy 130 j. 1011 ['J° a pes 10.000 K uložených penz. 166 usedlým

obanm patí 365 j. 661

Q

0 lesa, 1

)
který díve míval hojnost

starých dub; avšak astými požáry nastala vtší spoteba sta-

vebního deva a tím lesy siln poídly. 33 mšanm patí louky

ležící na Javornicku zvané Krmy ve výme 28 jiter 757

Q

0
.

Dle katastrálního udání z r. 1900 patilo do území Veleckého:

1380 ha pole, 219 ha luk, 45 ha zahrad, 178 ha pastvin a 182 ha

lesa a pozemkové dan se platilo 3636 K a domovní tídní 967 K.

Louky ty dostaly obané od Marie Teresie prý za to, aby

kupcm a kramám dovolili o výroních trzích pod svými ste-

chami a návratmi prodávati.

a
) Toto obdarování netrvá úplných 100 let. Dne 24. íjna 1815 vrchnost

Strážnická postoupila msteku Velké tyto lesní trat: Za Novým hájem,

Machovou, nad Rychlikú a Mor. vršek (Tftafyr. 53ergel) ve výme 376 j.

431 Li
0 ležící vesms na hranicích uherských. Za obec s vrchností vyjednávali:

Tom. Tomala, pudmistr, Jos. Horníek, rychtá, Jura Vrablec a Jan Tomala,
svdci, Jan Tomeek a Martin Vank, sousedi. Z toho panství vyjmulo lesní

louky Babíradku, Horákovu, Rychlíku a Svtlíku, které od dávna již v pri-

vátní držb byly. Vrchnost vymínila si honitbu v tch lesích na vné asy.

Obec zavázala se, že lesy vždy bude udržovati, nebo vrchnost obyvatelm
více již díví dávati nebude. Da z les ponese vrchnost až do nového upravení

dan, obec také do té doby odvádti bude lesní oves.
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Starých památek tu není, nebo msteko trplo po dlouhou

adu let, zejména v r. 1605, 1622 a 1663 nájezdy nepátelskými

z Uher, kterými vždy docela bylo zpustošeno a vypáleno. R. 1663

vpadli Tatai do msteka, vypálili je i panský dvr a 3 mlýny

;

odvlekli odtud znanou koist: 120 kus hovzího dobytka,

1600 ovec a 832 mic obili. R. 1703 vtrhnul 13. prosince Bereny
do Velké a ji vydrancoval; r. 1704 dne 9. listopadu vpadli

Kuruci do Velké a mnoho penz vydrancovali, faráe zajali a zbili.

Požárem r. 1850 znien byl skrovný zdejší archiv; zachovaly

se do dneška toliko 2 listiny: jedna z r. 1730 jest povený opis

pvodni listiny Frydrycha z Žerotina z r. 1615, kterou povoluje

mšanm Velickým svobodný nálev vína, zaež museli do pan-

ského dchodu odvádti peníze za 12 beek (sud) jakožto

poplatek; cizího vína nalévati bylo zapovzeno. Kdo by se byl

odvážil takové prodávati, bylo mu pobráno a z výtžku polovici

obdržela obec, polovici dchod. Druhá listina originál z r. 1797

ze dne 17. února, kterou císa František potvrzuje jarmarky a trhy

týdenní msteku Velké. Povoleny 4 výroní trhy: 1. v úterý

po Hromnicích, 2. ve stedu po Velkonoci, 3. v úterý po sv. Maí
Magdalen, 4. v úterý po Šimonu a Jud. Týdenní trh ml se

konati v pondlí 4)

Lid živí se polním hospodástvím. A jest zde podnebí

dosti drsné, daí se pece všechny druhy obilní; také se pstuje

zelí, konop, bob, zemáky a epa, též pícniny dobré dávají

výnosy; díve i mnoho vinohrad zde bývalo. Chovu dobytka

vnuje se více pée než díve. Z ovocných strom nejlépe pro-

spívá slíva. V lét chodí mnozí Veliané za výdlkem na epu
na Hanou, na žn do Rakous. Ped nkolika lety trvalo hromadné

sthování se do Ameriky, pes 200 lidí tam odešlo. Ve Velických

lesích rostou lanýže, které se sbírají a draze do Vídn prodávají.

emeslník jest poskrovnu, vyjímaje emeslo tkalcovské, které

mnozí provádjí. 2
)

Za starších dob kvetlo zde i soukenictví;

pozdji byly tu jen 4 cechy: mlynáský, krejovský, kovásko-

koláský a kožešnický. Listin cechovních mimo cechovní artikule

z r. 1736 se nezachovalo; postavníky cechové dosud stojí v kostele.

Obchodních a emeslných živností ítá se pes 50.

1
) Nyní koná se ve tvrtek, avšak pro slabou návštvu zaniká.

2
) Také zhotovují výšivky, ježto posílají na prodej do vtších moravských

a eských mst, ano i do Paíže a do Londýna.



449

Silnice vedou z Velké 11a Lipov do Strážnice, na Louku do

Blatnice, na Javorník do Lhotek, do Uher na Myjavu a Vrbovce.

Na podporu živností mají tu záložnu. Ve Velké jest pošta

a telegrafní stanice a stanice c. k. fin. stráže a etnictva
;
telefon

soukromý hrabcího velkostatku. Také zde sídlí obvodní léka.

Až do r. 1848 byla zde zvláštní finanní stráž t. zv. „ausei"

a „grenci“, kteí mli zabrániti „pašování" z Uher, zejména ho-

vzího dobytka.

Pes 200 let vyskytují se zde jména: Pešek, Zdenk, Psík,

Rumíšek, Vachím, Slovák, Žilka, Sup, Kíka, Pivka, Baa,
Kolacija, Vodný, Tomešek, Zeman a j.

Živelní pohromy: R. 1809 zemelo mnoho lidí na nervovou

zimnici, r. 1831 zuily zde cholera a silný pád dobytka a r. 1836

opt cholera. Požáry: r. 1847 shoelo celé msteko i s radnicí,

r. 1850 vyhoelo pes 60 stavení s velkými zásobami obilí a slámy,

nebo hoelo práv po žních (za starosty Jos. Kohouta), r. 1866

vyhoelo pl msteka a celé Závodí (za starosty Jos. Peška),

r. 1882 40 stavení a 22 stodol (za starosty Jana Rumíška).

V mnohých letech panoval hlad následkem krupobití a z toho

povstalé neúrody.

Spolky jsou zde hasický zal. r. 1880 a veteránský zal. r. 1884;

r. 1870 založen zde byl tenáský spolek, který brzy zanikl;

r. 1885 povstal ve Velké odbor „Národní jednoty pro východní

Moravu", který však jen živoí.

Knihovna je zde farní, která má pes 250, a veejná lidová

mající pes 150 knih.

Ze zasloužilých rodák Velických sluší jméno váti Martina

Zemana, syna nahoe zmínného literáka stejného jména, který

jsa výborným znalcem hudby a národního zpvu mnohými zdejšími

lidovými písnmi sbírku Bartošovu obohatil. Narodil se dne

15. srpna 1858; poskytl nám mnoho zpráv pro tuto sta.

Stará pee Velická má ve znaku starožitný kostel (basiliku

Velehradskou, i snad býv. kostelík sv. Jana?) s opisem: Si-

gillum opidi Welika. (Str. 71, Tab. I., . 6.)

29
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Vrbka Malá.

Malá Vrbka, díve Zedraná Vrbka, leží asi 20 min. západn
Hrubé Vrbky a jest od msta Strážnice na jihovýchod 14 km
vzdálena. Obyvatelé nazývají se Malovrbetí, astji však Malanští

sousedé dle polní trat „pod Malanskýma“. Osada tvoí ulici

od jihu k severovýchodu, kterou napí protíná potek; návsí

není žádné. Domy staví si obyvatelé sami z opuky, jíž je zde

hojnost; ped domy jsou zahrádky na kvítí a zeleninu. Obec má
nyní v 77 domech 878 obyv. eských; r. 1870 žilo zde v 60 dom.

263 obyv., r. 1900 v 74 dom. 344 obyv., mezi nimiž bylo 29

evangelík a 5 žid. Do obce patí 444 ha pdy vtšinou kamenité,

málo úrodné, z ehož jest: 226 ha pole, 20 ha luk, 14 ha zahrad,

99 ha pastvin a 72 ha lesa. Pozemková da jest 827 K, domovní

tídní 231 K. Panství Uh.-Ostrožské knížete z Lichtenštejna drží

tu jen malý lesík „Háj“. Les „Lipina“ patí pouze sedlákm, les

„Podorlí" rozdluje se dvakráte do roka všem osadníkm.

Pifaena jest Malá Vrbka do Kuželová, kam díve také

piškolena byla. Nyní mají vlastní jednotídnou školu, kterou

navštvuje pes 50 žák; škola má žákovskou i uitelskou knihovnu

(v zaátcích). Uitelem je Fr. Kourek. Evangelíci mají hbitov

a církev ve Hrubé Vrbce; žije zde 6 rodin.

Kroj a mluva zdejšího silného a zdravého lidu, t. zv. Hor-

áckého, jsou stejný jako v Kuželov, Hrubé Vrbce, Javorníku

a Velké. Hlásky „“ neznají. Lid živí se po vtšin hospodástvím

a ovocnictvím. Na polích daí se réž (žito), oves, suržice (mícha-

nina žita s pšenicí), konop, jetel „skalnaka“ (ligrus), mák
a zemáky. Za výdlkem chodí mnozí obyvatelé do továren na

Rohatec, do Hodonína a Beclavy, v let na žn do Pvakous.

Nkolik rodin vysthovalo se do Ameriky, z nichž nkteí s ho-

lýma rukama se vrátili dom. Ve vsi jsou dva skrovné kupecké

krámy; emeslník zde ani teba není, nebo Vrbané sami jsou

rozenými emeslníky: zedníky, tesai a obuvníky; skoro všichni

provozuji tkalcovinu robíce konopné prádlo.

Silnice zcela nová jde za Malé Vrbky do Hrubé; pošta

a telegrafní stanice jsou v Hroznové Lhot, telefon ve Velké

a nejbližší stanice železniní ve Strážnici neb ve Veselí. Obvodní

léka má sídlo ve Velké.
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V okolí Malé Vrbky nalezeno dosti hromových kamen
(kamenných sekýrek). Lid si vypravuje, že u nedalekého Zbrodku

stávala rozsáhlá ddina s kostelem, mlýnem a dvorem zvaná

Voj šice.

Obec má starou pee z r. 1708, na které jest okolo znaku

vrbí vtve nápis: „Peczet Obecní Ddiny Male Vrbky". 1

)

Obec spravuje starosta, 2 radní a 9lenný výbor.

Malá Vrbka patila pvodn ke statku Veselskému, kterýžto

statek Zdenk ze Šternberka a z Konopišt r. 1447 prodal Mikuláši

z Vojslavic (zv. Npr); mezi osadami k Veselí píslušnými jmenuje

se Vrbka, která se zove „Zedraná". Nový majitel pojistil hned

r. 1448 své manželce Dorot z Jablonného 500 kop vna na

Lúce, Zedrané Vrbce, ve Reavinkách a na mlýnech, které jsou

v tchto vsích, dále na dvoe v Lúce, a co by ješt chyblo,

na Tasov a sstúpil se na vše své statky se svým svakem (?)

Alex. z Jablonného a s Pechem z Leštiny. (D. O. X., 799).

R. 1464 vzala Dorota z Jablonného svého muže Npra z Voj-

slavic na spolek na vno, které mla na Zedrané Vrbce, Lúce,

Žeravinách, po pípad na Tasov.

Jako jiné vesnice východn Veselí ležící, tak i Malou Vrbku

Jan z Kunovic od statku Veselského odlouil, pipojiv ji k Ostrohu.

R. 1506 obdržela Vrbka s tmi vesnicemi právo do les Stráž-

nických na díví jezditi a choditi za dávku 20 mic ovsa a 20 slepic.

Malovrbané tohoto dobrodiní asto zneužívali, ano, kdykoliv

mli sousední páni Strážnický a Ostrožský mezi sebou spory,

vždy co nejvíce nepátelsky se chovali. R. 1508 jmenuje se v P-
honech oban Mikuláš Kútný z Malé Vrbky. R. 1596 Jan Jetich

z Žerotína a na Strážnici pohnal Jana Jeticha z Kunovic a na

Hranicich ze 2000 h. gr. st., že Martin Vaškových, Jan Smetk,
Martin Chudých, poddaní jeho z Malé Vrbky, ve stedu ped
sv. Kateinou pišli na jeho grunty ve Velké Vrbce, ploty okolo

zahrad rozmetali a zniili; a on to napraviti nechce. Dále pohnal

jej ze 2000 h. gr., že jeho poddaní ve Vrbce r. 1594 v pondlí

po Božím vstoupeni a sice Tomáš Smetkových a jiní rúbali díví

dubové2
)

v horách Strážnických nedbajíce smlouvy z r. 1506,

Ú Pee vyobrazená na str. 72., tab. Ií. 6. 10, nepatí, jak omylem
udáno, Malé Vrbce, nýbrž Velké Vrbce.

2
) Dubové díví rúbati bylo smlouvou zakázáno.

29*
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pak z nových 2000 h. gr., že lidé z Malé Vrbky a všecka obec

si udlali uliku aneb prjezd v gruntech jeho ddiných, pi-
náležejících k Velké Vrbce, kdež nikdy cesta nebývala, na škodu
tch gruntv; a to nechce napraviti.

R. 1663 vypálili Tatai Malou Vrbku nadobro.

R. 1675 žilo v Malé Vrbce 15 tvrtláník, kteí drželi po

20 mrách pole 2. tídy, 4 zahradníci, jižto mli 6—8 mic;
nových tvrtlán z r. 1656— 1658 bylo 9. Vinohrady mli v hoe
„Malá Vrbeka“ a sice domácí jen 19 osmin, pespolní 37 osmin;

r. 1669 naítáno 64 vinic.

Jména osobní: Bek, Pešek, Mach, Rafanda, Peterka,

Mlýnek, Smetka, Valguš, Blíek, Okénka, Zorka, Škra, Summa,
Buchta, Šaák, Bohuslavský, Kusák, epa.

R. 1704 dne 15. února trpla osada vpádem Kuruc.

R. 1718 udáno u Malé Vrbky 5 lán 3 2
/4 osmin pole

a 33 komín.

R. 1750 žilo zde 22 tvrtláník, 4 pltvrtiláníci, 4 zahradníci.

Výmr pole udán 642 2
/8
m., zahrad 7 4

/8
m., luk na 5672

vozu

sena
;

vinice, jichž bylo 25 4
/8
mice, drželi 64 majitelé. Gtvrt-

láník choval 2 krávy. R. 1775 platilo se z výmry polní na

3 5764
lánu roní kontribuce 254 zl. 22 kr.

R. 1760 udáno v Malé Vrbce 31 tvrtník, kteí drželi

24—30 mr pole (nkteí i mén) a zahradu na 1 mici, a 2 dom-

kai. Trat jmenují se: Bezvka, Podhájí, Záhora, Vinohrady,

za Vinohrádky, Vrch, Padlek, Nivka, Koutek, Malánská Veleka,

za Lipinú, nad Dráhu, Ouhor. Vinohrady drželo asi 50 lidi po

4 1

/2
osminy. Obci patilo 240 mr pastvin a obyvatelm celkem

65072
míry pole.

Podivná jména osobní: Rašanda, Gema, Petrka, Valus,

Sucha, Zírka, Okénka.

R. 1775 bylo v Malé Vrbce 24 tvrtník, kteí mli 24—28

mr pole, nco vinohradu a luk; každý z nich platil ron
10 zl. 18 kr. dan, 56 kr. gruntovní inže, robotoval 3

/4 r°ku

týdn 2 dny a od Jana do Václava 3 dny párem koní; také

odvádl 3 slepice a 4 vejce. Pltvrtník bylo 17; mli po 11— 12

mrách pole, platili dan 4 zl. 13 kr., inže gruntovní 28 kr.,

robotovali také 3 dny, po pípad 2 dny 1 osobou, odvádli

172
slepice a 2 vejce. Velkých podsedk, které mly 8 mr pole,
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bylo 6; platili dan 2 zl. 24 kr. a inže 28 kr., dávali iy
2
slepice

a 2 vejce a nerobotovali. Domkai bez pole byli 3; mli asi

Vs míry zahrady a 1

/2
mice vinohradu, platili 15 kr. dan

a 30 kr. inže, robotovali týdn 1 den a odvádli 1 slepici

a 1 vejce. Také každý podruh ml týdn 1 den robotovati, ale

ta robota ponechala se milostiv dle volnosti.

Obec mla 240 mr pastvin a následující povinnosti:

1. Ron pošle po dvakráte po 66 osobách do panských

vinic na práci, zaež od vrchnosti dostávala 1878
míry rži „pro

radost (zur Ergótzlichkeit)“.

2. Byli povinni vyšenkovati 3 vdra mladého panského vína

a sice o 1 kr. na máze dráž, nežli se prodávalo v panské hospod
na pedmstí Ostrožském

;
za každý máz nevyšenkovaného vína

platilo se po 1 krejcaru; za nevyšenkované víno zaplatilo se

toho roku 1 zl. 44 kr.

3. Smli v panských lesích sbírati suché díví, zaež obec

odvádla 41 mr 3 osminy a l
2
/3 mázu ovsa.

4. Purkmistr, fojt a horný jezdívali od starodávna pro sl
do Vídn neb do Kloster-Neuburku

;
za to radji platili 6 zl.

5. Horný ml ron 4 kopy šnek ve vinohradech nasbírati

a purkrabímu odvádti aneb za každou kopu 12 kr. zaplatiti;

za to sml šneky ve vinohradech pro sebe vyhrabávati a ve svj

prospch prodávati.

6. Za pastvu v panských lesích platilo se z každé pes rok

staré ovce neb berana 6 kr. ron.
7. Bylo na pamt uvedeno, že dle naízení z r. 1738 na

robotu má se vyjiti pi rozednní a nikoli pozdji; pro krmení

koni mli 2—3 hod. povoleno; robota trvala do veera, jen

vzdálenji bydlící mohli díve býti propuštni.

8. Koná-li se potahem vzdálenjší robota, dává se od vrch-

nosti dobytku denn 3
/8 m. ovsa a robotníkovi 17 kr.

;
pší

posli, kteí dále z roboty chodí, nedostávají žádné náhrady.

9. Svátky, které do týdne dopadají, neítají se za dny robotní.

10. Za dobu žní rozdává vrchnost robotníkm 21ibrové pecny

chleba a sice obdrží: Plláník 6, tvrtláník 3, pltvrtiláník 1
1
/2 ,

velkopodsedník 2, malý podsedník, chalupník a podruh po 1 pecnu.

11. Na mlácení berou se chalupníci a podruzi, jižto mají

v týdnu po 1 dni robotovati; celoroní robota se jim promine
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a dostávají vymláceného obilí 13. míru; avšak i za doby setí

a žní musí mlatci vypomáhati.

12. Malovrbané s Kuželovjany jsou povinni udržovati v po-

ádku mstek 5^2
0 dlouhý u Ostrožských hatí.

13. Posla do Vídn a Válíc vydržuje Vrbka s ostatními

poddanými osadami.

14. Z jatky odvádí se ron 5 liber rozpuštného loje.

15. Ze sklepa a komrky platí se ron 30 kr.

16. Z každé osminy vinohradu, jichž jest 55 3
/4 ,

platí se

5 máz vína a desátek; celkem t. r. vybrali desátku 9 1

/2 vdra.

17. Stane-li se zmna v majetku gruntu, platí domácí 1 kr.

laudemia, pespolní 3 kr.; mimo to domácí platí za zápis do knihy

správci 18 kr., dchodnímu 12 kr., pespolní dvojnásobné.

18. Veleckému farái odvádí každý tvrtláník l

/2 kopy pše-

nice a V2
kopy ovsa, polotvrtník polovici; koledy každý soused 3 kr.

Velká neb Hrubá Vrbka.

Velká Vrbka, u lidu Hrubá Vrbka jmenovaná leží na jiho-

východ od msta Strážnice vzdálená asi 15 km ve výši 267 m,

podél potoka, v kotlinném údolí. Ves tvoí jedinou ulici široké

návsi podobnou. Domy hledí prelím do vsi a vynikají istotou

a jednoduchostí. (Obr. 110.) Nikde není vidti malovaných ozdob

na stnách, jaké jsme uvykli pozorovati v Hroznové Lhoté,

Tasové a Lipov. Výstavností svou pedí ostatní domy chrám

evangelický s farou a ob budovy školní. (Obr. 111.) Jakožto

samota patí ku Velké Vrbce mlýn na potoku Kuželovském

asi 1 km vzdálený.

R. 1656 bylo zde dom obydlených 34 a pustých 49.

R. 1830 žilo ve 137 dom. 726 a r. 1870 ve 145 dom. 731 obyv.

R. 1900 napoítáno ve 154 dom. 972 obyv. a r. 1910 ve 172 dom.

896 obyv., eských, ze kterých asi 2
/5

patí evangelíkm augsbur-

ským, 4 rodiny jsou evangelické reform. a 4 židovské; ostatní

jsou katolíci pifaeni do Kuželová. Katolíci mají školu dvou-

tídnou o 84 žácích, jejíž naduitelem jest Fr. Nechyba.
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Obr.

110.

Hrubá

Vrbka.
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Evangelíci augsburského vyznání mají ve Velké Vrbce kostel

s farou a jednotídnou školou, 1

)
kterou navštvuje 65 dítek. Fa-

ráem nynjším jest Emil Pelan a správcem školy J. Salava.

Fara patí k seniorátu Brnnskému.

Náeí lidu jest slovácké (jako ve Velké), také kroj slovácký

(horácký) prostý a vkusný. Lid, který se díve z ásti živil

halenástvím, provozuje nyní rolnické hospodáství a ponkud
chov dobytka. Daí se tu sice všechny obilniny, také pícniny

se pstují, mák i konop se sejí, avšak vyšší polohy jsou kamenité

a neúrodné, takže se posud i úhoí. I réva v nkterých polohách

prospívá. Chov hovzího dobytka jest v úpadku, chov koní dobrý.

Ovocnictví si hospodái nehledí, a jest kraj tomu odvtví pízniv.

Lidé chodí na žn a okopávky epy do Hodonína, Beclavy i do

Rakous
;
mnozí vysthovali se do Ameriky. Ženské pstují národní

vyšívání, které dobe prodají.

Poštovní a telegrafní úad a sídlo obvodního lékae mají

ve Velké, nejbližší železniní stanici ve Veselí. Hrubou Vrbkou

prochází okresní silnice, která vede z Tasova na Kuželov do Uher.

Za dívjších dob byly u Hrubé Vrbky dva rybníky, z nichžto

jen hráze zstaly.

Hrubá Vrbka patí mezi starší osady okresu. Lidová povst

její založení pipisuje dvma bratím Tomešovi a Pavlíkovi, po-

nvadž v osad jest 15 rodin Tomš a 13 rodin Pavlík; jest

to ovšem novjší vymyšlená povídka.

Ve 14. stol. ješt patila Hrubá Vrbka zempánm, kteí

bud za vrné služby ji udlovali manm aneb za peníze ji

zastavovali.

R. 1360 pipomíná se Hertlin z Vrbky, syn Lubomírv,

který své ddictví na Vrbce vtlil p. Peškovi z Veletin (Veletína). 2
)

Po smrti Hertlinov udlil markrabí Hrubou Vrbku lénem Frakovi

z Kunovic, který brzy na to zemel a ped smrtí poruenství

svých syn odevzdal Benešovi z Krava a na Strážnici. Protož

Ješek z Veletin, syn f Peška r. 1374 vyznal ped úadníky,

že ves Vrbku, kterou díve držel Frank, on se svými bratry

panem markrabím v léno obdržel, a r. 1375 pohnal týž Ješek

h Obci a všeobecnému vzdlání lépe by prospla místo dvou škol jedna

škola trojtídní.

2
) D. O. I. 702.
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syny pana Fraka a jejich poruníka Václava ze Strážnice, syna

f Beneše, z toho, že oni i on na jeho ddiné zboží, Vrbku,

se táhnou a ješt jednou téhož roku on a jeho bratr Pešek po-

hnali Václava, že násilné drží Vrbku. Avšak i po tom nemli
s Vrbkou pokoje; nebo markrabí Jošt daroval ji svému komoímu
Jindichu Pluhoví z Rabštejna. R. 1384 prohlásili sice opt brati

Záviš a Ješek z Veletin, že Vrbka jest jejich ddictvím, ale bez

výsledku, nebo Jindich Pluh prodal Vrbku r. 1385 pánm
z Krava a sice Petrovi z Plumlova a jeho synovci Petrovi

ze Strážnice, kteí pak Vrbku dále drželi, nebo teme v P-
honech, že r. 1408 sedl na Vrbce starý íhovka z Gíhovic,

drže ji v zástav od Petra z Krava. Po smrti svého otce pohnala

r. 1417 Kateina, dcera Gihovkova z Gíhovic, p. Petra ze Strážnice

ze 60 kop, že zastaviv ves Vrbku i s dvorem otci jejímu Hanušovi

Gíhovkovi a jeho dtem, tu když její otec umel, té vsi nevyplatil

a uvázal se v ni, akoliv na ni spadla po otci. Petr z Krava
zástavu jí vyplatil, avšak ona své seste Ofce z penz nieho

nedala, protož ji tato r. 1419 pohnala ze 30 kop, že ona tch
60 kop od p. Petra pobrala a jí nic nedala. 1

)
Petr ze Strážnice

Vrbku si nepodržel, nýbrž hned r. 1417 prodal 772
lánu ve Vrbce

za 75 kop Mikšovi z Maletína, naež tento své manželce vno
na Vrbce pojistil.

Po válkách husitských držel Vrbku syn Petra z Krava,

Jiík z Krava a ze Strážnice, který r. 1447 ji prodal Janovi

synu Jindicha Gíhovky z Gíhovic, mimo poplatek z ovsa a kuat

a Jan na tom zboží téhož roku svému sestenci Jindichovi e.
Húse z Krumsína 1572

kopy gr. vna pojistil. (D. O. X. 579).

Ješt za života Jiího pipojena byla opt Hrubá Vrbka ku statku

Strážnickému, od kterého po tom jen na krátkou dobu byla

oddlena.

Když po r. 1532 syni po Janu II. z Žerotína a na Strážnici

o ddictví otcovské se dlili, obdržel Jan III. velkostatek Stráž-

nický a Bartolomj velkostatek Beclavský a ponvadž poslední

byl menší Strážnického, pidal mu Jan msteko Lipov a msteko
Velkou s Javorníkem a Hrubou Vrbkou, kteréžto zboží Jan r. 1547

od Bartolomje zpt odkoupil. (Ostatní majitele viz „Strážnici").

R. 1515 jmenují se rolníci Tomek a Jan Pagá, kteí se

Ofka z Gíhovic vdána byla za Zdeka z Kokor.
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chtli pesthovati do Kuželová, ale Bartolomjem z Žerotína

na Strážnici propuštni nebyli.

Dle starého Žerotínského urbáe r. 1594 mli v Hrubé Vrbce

následující platy a povinnosti : Stálý plat z gruntv a podsedkv

byl o sv. Jan a o sv. Václav: z podsedku 4 gr., z pllánu 14 gr.,

z lánu 18 gr., ze tvrti 7 gr.

Z krem platilo se po dvakráte po 1 zl. 6 gr. Za kury

humenní o sv. Václav platil láník 3 gr. 3 den., pololáník 1 gr. 5 d.

a tvrtník 6 d.

Za užívání luk platili všichni 9 mt 22 3
/4 m. ovsa a 4 kopy

5

2

3
/4 slepic.

Za roubanice platilo se dle velikosti od 1 gr. — 1 zl.

celkem 15 zl. 3 gr. 3V2
den., za užívání hor 1 met 24 m. ovsa

a 54 slepic. Vajec od všech soused dodáno 4 kopy (1 kopa

placena 4 gr. 2 den.)

Láník byl v obci 1, pololáník 49, tvrtníci 2. Obec Vrbecká

platila za hlásku 3 zl., za vinný šenk 7 zl., za šindel 1 zl. 10 gr.,

za tele 21 gr. 4 den. Jatky zde byly 4; každý ezník platil 1 kámen

oje neb 2 zl., o Velké noci jeábka a z jatky dvakráte po 13 gr.

Kolá a ková platili každý dvakráte po 8 gr.

Rejstra sirotí z téhož roku 1594 objasují také pomry
majetkové a mnohdy i kulturní z té doby: Ve Hrubé Vrbce

nebylo Bratrského zboru, nebo umírající odkazovali na Zbo
Velický. Sirotek Tomáše Nmcového choval krom hovzího do-

bytka 85 ovec, 40 koz a 20 kus vepového. (Každý kus stál 1 zl.)

Po Bratru Martinu Šachoví zstali 4 sirotci, kterým pipadla

znaná pozstalost: grunt s dobytkem a všelikými zásobami,

2 tkalcovské dílny, náiní cínového 12 kus, dále knih velkých,

prostedních a malých rozliných eských 22, biblie eská 3 díly,

postylla Špangenbergi 1, Pašye 1, Karyon 1, Perla Písma Svatého 1,

kniha mistra Jana Husi 1, to všecko když se prodá, má na roz-

díly pijíti i na Matein díl. — Pijato od pana Matušky za po-

stýlku 21 gr., od Matje Vaškového za 3 díly biblie 3 zl. 25 gr.

Vinohrady drželi tehdy Hrubovrbané v hoe Kluov,
v Petrušových, ve Veselé hoe (na Knždubsku) v Beraní hoe
(na Tasovsku) a ve Slavkovské hoe (na Lipovsku).

Jména nkterých tehdejších sousedv: Juryk, Masá, ad,
Kabaa, Bartošek, Petryk, Ráek, Mikloš, Truba, Polešák, Ši-
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meek, Klamba, Maigal, Maryáš, Barynus, Kutjka, Škoda, Školud,

Blohrad, Fifík, Tvrdo, Ožvalda a j.

Po bitv Blohorské za nepokojných as válených ne-

dailo se obrácení nekatolíkv, jak hradové si toho páli, zejména

v hornatých krajích na hranicích uherských ješt poátkem 18. stol.

žilo mnoho evangelíkv. Tak to také bylo na Strážnickém panství

„na Horácích“, zejména v obou Vrbkách. Kuželov a Javorníku.

Dne 6. kvtna 1718 došel Karla Ant. Braidu, kurátora panství

Strážnického, dopis, 1

)
že J. G. M. se zvláštním zalíbením na vdomí

pijala zprávu, jak horliv kníže Florián z Lichtenštejna úinkuje

pi obrácení kací na statku Uh.-Ostrožském, zárove prý J. G. M.

s politováním slyšela, že podobn se nedje na statku Stráž-

nickém, kde dosud žije mnoho kacív. Hrab Braida král. tribu-

nálu v Brn odpovdl ihned a piložil seznam sestavený od jesuity

P. Jind. Krále, kolik obyvatel v Hrubé Vrbce minulého roku

bylo obráceno na víru katolickou a že dosud tak se dje
;
v seznamu

bylo také podotknuto, že 10 sedlák noní dobou z Hrubé Vrbky

pro to obrácení do Uher uteklo. 2
)

Král. tribunálu horlivost hrabte

zdála se býti málo dostatenou, protož naízeno, aby P. Král

ješt horlivji Hrubovrbanm kázal a je v katolické víe vy-

uoval a p. hrab aby jej pi této obtížné úloze všemožn pod-

poroval a oba aby král. tribunálu o svém úspchu podávali

zprávy. Na to hrab chopil se ráznjších prostedk, lidi pro víru

i vznil, avšak sob nepomohl, nebo mnoho lidí se mu rozutíkalo.

Když i tato jeho snaha pravého uznání nedošla a poáde na
doléháno bylo, rozmrzel se tou mrou, že sl. král. tribunálu dopsal,

aby byli radji vybídnuti farái, by vtší péi vnovali duchovní

správ a bohabojným životem lidu byli zrcadlem. Pak mu sl. tri-

bunál dal pokoj.

Od r. 1750 držela Hrubá Vrbka v Lipov 121 J

/2 míry vinic,

za nž platila 176 zl. 36 kr., ostatních povinností nemla.

Ú Rukopis o pokatolitní Hrubé Vrbky nachází se v knihovn zámecké

ve Strážnici: „Vertreibung der Ketzer aus Gross- Vrbka“.
2
) Misioná P. Král mezi jiným stžoval si, že jistý sedlák vida ho jiti

po vesnici Hrubé Vrbce dvée ped nim zavel a psa na poštval, proti kte-

rému se holí musel hájiti. Viník ten byl by zajisté odpykal svj in vzením,

snad i ranami, ale utekl do Uher a odtud vzkázal, že tehdy v pátek jedl salát

pipravený se slaninou a chtje se vyhnouti výitkám misionáovým, že náhle

zavel dvée. Pes ale nemoha dom, štkal na nho jako na každého ne-

známého lovka.
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Veleckému farái platili 16 kop 30 snop pšenice a ovsa,

33 slepic.

R. 1775 žili v Hrubé Vrbce celo-tvrtláníci 4, pltvrt-
láník 87, záhonkai 3, podsedník 6, chalupník 14 a 1 mlyná,
r. 1795 juž byli tam jen polotvrtníci (108) a 7 chalupník.

Celkem patilo do obce 2067 j. 1398F] 0 pole; z toho bylo pan-

ského 384 j. 457 Q°, inžovního 642 j. 624 [j° a poddanského

1041 j. 337 n 0
;

luk všech bylo 113 j. 1229“J°. Trat polní se

jmenovaly: Sedlišt, Bezvky, Dílce, mezi Cesty, Podhájí, Zel-

niky, k Horní Barin, padlky za Barinú, díly od Mlýna, díly

od Kuželová, Zabarince, Zahumenice; louky: Vojšice, Lípovské,

Rúbanice pod Kabel.

Jména tehdejších obyvatel: Goraš, Srubjan, Pomykal,

Hranka, Jagoš, Muška, Halíek, Hrbatý, Maicka, Blík, aka,
Kadubec, Škodák, Norek, Paška, Miltúšek, Koryanský, Skuta,

Maleek a j.

Celotvrtníci mli 27—32 mr, robotovali týdn s potahem

l
l

/2
dne od Václava do Jana a 3 dny od Jana do Václava;

polotvrtníci mli 13 mr a robotovali polovici, zahradníci neb

podsedníci mli 7 mr a robotovali stejn jako pltvrtníci, ale

pšky, chalupníci robotovali l

/2 dne od Václava do Jana a 1 den

pšky od Jana do Václava.

Za volné díví z lesa platila celá obec 44 mic ovsa

a 44 starých slepic, za lesní louky 60 m. ovsa a 60 slepic,

za vinný šenk 8 zl. 10 kr., za pastvu 12 zl. 9 kr. Za držení vinic

jako jinde. Za dobu žní dostávali ženci plat jako jinde, též mlatci.

Celá obec musela 40—50 lib. bu konopí, bu koudele spísti.

Domkai sbírali a odvádli šneky. Na hon z každého statku

chodila 1 osoba.

Když r. 1782 vydán toleranní patent, pihlásilo se k evang.

církvi na 500 lidí, vtšina jich k augsburskému vyznání, menšina

k evangelickému reformovanému. Dnes patí do farnosti asi

700 duší.

Dlouho zde psobil Samuel Medvecký (1787— 1796), ped
nímž zde úinkoval Jan Petrovi; duchovní totiž asto se vy-

stídali.

R. 1814 penechalo panství Strážnické obci Velké Vrbce les

Kobylu (ve výme 80 j. 17V2 n 0
)
a Dolní rybník (12 j. 818 Q 0

)
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i s hrází 304O 0 velkou do vného držení; panství ponechalo si

honbu v lese i na obou rybnících. Obec má pak povinnost

udržovati les Kobylu na vné asy, ponvadž panství žádné více

diví ze svých les obyvatelm nedá. Zempanské dan velko-

statek až do nového upravení sám zaplatil, ale obec až do nového

upravení musela obvyklou ovesní dávku 443
/4 míry odvádti.

Na protokole podepsáni : Mart. Pavlík, pudmistr, Pavel Mika,

Jan Horák, Martin Skuta.

R. 1820 pi konskripci udáno ve Velké Vrbce 136 dom
se 147 svtnicemi. Výmr pozemkový byl 2075V5

jitra s daní

1417 zl. 36 kr. Pudmistra Juru Míku podepsal obecní písa Píhoda.

Pitlaena jest pee z r. 1693 mající na kíž radlo a kosu

s nápisem; Peczet Ob. Diediny Hrubé Wirpki 1693. fStr. 72.,

Tab. II., . 10.)

R. 1900 napoítáno: 457 ha pole, 459 ha luk, 15 ha zahrad,

178 ha pastvin a 182 ha lesa, z ehož pozemkové dan se platilo

4288 K a domovní tídní 487 K.

Nkterá jména nynjších obyvatelv: Tomešek, Pavlíek,

Hudeek, Míka, Norek, Kadubec, Škodák, Prášek, Zalešák, Skuta,

Blík, Jagoš, Jurgoš, Chovanec, Matula, Jemelka, Hranka, Sketa,

Nálepa, Okénka, Miklošek, Macek a j.

V Hrubé Vrbce jest dobrovolný hasický sbor.

R. 1663 Tatary Hrubá Vrbka úpln byla zniena, r. 1704

byla dne 15. února od uherských povstalc vydrancována a za-

pálena.

Znorovy

(do Znorov, ve Znorováeh a ve Znorovech, Znorovami a Zno-

rovy), jsou mstekem pes 1 km dlouhým, majíce domy tsn
vedle sebe podél silnice, která vede z Veselí do Strážnice.

Vedlejší ulice, v nichžto bydlí domkai, jsou pvodu novjšího.

Domy kryty ásten kídlící, ásten slámou, jsou ist olíeny

a dole obrovnány. Ráz msteka, které asto vyhoelo, jest

novjší; jen na konci ke Strážnici vidti nkolik starých sklep.

V jednom objeveny lochy, které se táhly pod kostel. Severní
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ásti msteka 1

)
smující k Zarazicm íká se „Spinek"; poblíž

na trati „Spinecku" ležela osada Spinek, která zanikla ve 301eté

válce. Ke Znorovám patí též „Hatcký mlýn" na Velece, vzdá-

lený 3
/4

hod. od osady.

R. 1910 napoítáno ve Znorovách 430 dom a 2340 obyv.,

z nichž 7 obcovacího jazyka nmeckého; r. 1900 ve 430 domech

2180 obyv., r. 1870 ve 318 domech 1609 obyv.; r. 1820 mly
Znorovy 202 dom. ísla, mezi nimi byly 2 kovárny, 1 hospoda,

1 koalna; r. 1830 ve 215 domech 1225 obyv.; r. 1670 v 55 do-

mech 360 obyv., ale r. 1620 v 89 domech 580 obyv.

Obec má 707 ha polí, 105 ha luk, 174 ha pastvin, 54 ha

zahrad, 8 ha vinic, 237 ha lesa a 64 ha stavební a neplodné

plochy (celkem 1349 ha); pímých daní platilo se r. 1908

K 16.343*19, z ehož na tídní domovní da odpadalo 1329 K.

Dobytka chovalo se téhož roku: 95 koní, 677 kus hovzího,

19 koz, 750 prasat; drbeže: 455 hus, 321 kachen, 2895 slepic;

velai mli 66 úl.

Ve Znorovách jest stará fara, jenž se pipomíná již r. 1378

(D. Ol. III., 38); pifaeny jsou Lideovice a jižní polovice Zarazíc.

Farní kostel zasvcený sv. Alžbt byl r. 1908 znova postaven.

(Obr. 112.) Stojí na míst starého kostela (obr. 113.), jenž býval

obklopen hbitovem. Starý kostel ml 4 oltáe: hlavní sv. Alžbty,

vedlejší: 14 sv. pomocník, sv. Anny a sv. Antonina Pad.

Fara jest starší jednopatrové stavení. O devních faráích

jsou velmi skrovné zprávy. R. 1450 faráoval zde jistý Blažko,

jehož následoval Jií z Veselí r. 1453. Pozdji stala se fara neka-

tolickou. R. 1614 rohatecký pastor Urbanides vložil do nové bán
zdejší vže pamtný spis a byl pak zde pastorem ješt r. 1625;

potom fara zašla a po celé století Znorovy pikázány byly do Veselí.

Teprve r. 1731 byla zde zízena kurácie s poátku expositní, od
r. 1789 lokální, která na faru povýšena byla r. 1843. Kurátové
a farái asto se stídali pro skrovnou zdejší dotaci farní. Nejdéle

zde psobili: Jan Sigmund (r. 1790— 1806), který fae odkázal

velkou štpnici, a Ignát Mrlíek (r. .821 —1851). Patronem farním

jest náboženská Matice. 2
)

b Jest to asi 35 ísel, ležících za železnicí k Zarazicm.
2
) Na staré vži visely 3 zvony; nejvtší 10 ct tžký ml nápis: Sit

nomen Domini benedictum. Václav Malý mne ulil; druhý 6 ct tžký: Všeliký
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Obr. 112. Nový kostel ve Znorovách,
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Škola jest nyní rozdlena na chlapeckou a díví, každou

4tídní se 2 pobokami; ob navštvuje pes 300 žák a tolikéž

žaek. Se školou spojen jest zimní pokraovací kurs hospodáský,

Naduitelem je Fr. Dufek. O vzdlání lidu starají se 2 tenáské
spolky, které mají dobe zaízené knihovny a odbírají hojn aso-
pisv; také školní a farní knihovny napomáhají témuž úelu.

Obr. 113. Starý kostel ve Znorovách.

Kroj zdejší je stejný s krojem okolních osad: Lideovic,

Zarazíc, Veselí a Hroznové Lhoty. Kroje lid si váží a posud pesn
jej zachovává. Svobodná dvata nosí šátek na hlav vázaný „na

polku". Lid krásn rostlý jest povahy živé, zpvu i hudby milovný

;

jediný sbratel nasbíral zde na 500 národních písní. Dvata

duch chval Pána; gegossen 1613, tetí 40 liber tžký: S. Maria ora pro nobis;

gegossen in Brunn 1733.

30
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ráda vkusn vyšívají a kraslice v nkterých rodinách hezky

malují.

Lid živí se ponejvíce hospodástvím. Zdejší pdy jsou dobré,

ano i velmi dobré; daí se tu všechny druhy obilní, zvlášt

jemen; hojn dosud se seje proso a konop. Znorovský ken
po celé jižní Morav byl znám

;
avšak ve velkém jej nepstují.

„Na Drážkách
“
jsou vinohrady, ve kterých se také mnoho ovoc-

ných strom (mezi nimi meruky, broskve, oechy a oskeruše)

sází. Chov koní a dobytka hovzího jest na stupni utšeném

;

pro využitkování mléka zízena mlékárna, která má zejména na

sýry dobrý odbyt. Rolníci všímají si vbec pokroku a užívají

v hospodáství rozmanitvch stroj. Na lukách zaplavených ekou
Moravou, ježto zde temi proudy tee, nasuší se hojnost sena

a otavy. Pastvin jest dostatek, lesy patí velkostatku. Bývalé

rybníky promnny jsou v louky.

emeslem živí se asi 30, obchodem asi 10 rodin. Chudší lid

odchází za léta „na tovarych“ do Rakous.

U msteka jsou 2 cihelny a „na Hatích “ družstevní válcový

mlýn. Obchod a prmysl podporuje záložna (Raiffeisenka).

Ve Znorovách jest stanice železniní a poštovní úad; zdra-

votní obvod má sídlo ve Veselí.

Na msteko povýšeny byly Znorovy r. 1908. Obecní zastu-

pitelstvo ítá 30 len, z nichž se volí starosta a 4 radní. V peeti

mají obraz sv. Alžbty. (Str. 72., tab. II., 14.)

Znorovy pvodn zvané Uny-rovy, to jest Mladé rovy (Nové

hroby) 1

)
jsou prastarou osadou. Pi stavb železnice nalezeny zde

mimo etné úlomky z popelnic v kulturních jamách také nástroje

koštné, bronzové a kamenné mlaty. Znorovy bývaly sídlem

samostatného statku. Tvrz stávala za kostelem na kopeku, kde

se íká „u Hulín", kde dosud mnoho step z popelnic se vyko-

pává; jmenuje se poátkem XVI. stol. pustou.

Dle Znorov psal se ve XIII. stol. vladycký rod; první, jenž

se odtud (r. 1249) nazýval, byl Pardus z Vnorov, komorník olo-

mucký (r. 1241—1266); bratr jeho Sudomír držel sousední statek

J

) Že by z „Norova“ vzniklo Znorov, tomu nepisvdíme ; vždy osada

nikdy se „Norov“ nejmenovala.
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Veselský. 1

)
Poátkem XIV. stol. oba statky Veselí i Znorovy do-

staly se do rukou mocného a tehdy na Morav rozvtveného

rodu pán ze Šternberka. Jan ze Šternberka a z Veselí, syn

Zdeslavv pipomíná se r. 1322—1360. R. 1378 Vojtch ze Štern-

berka-Lukova držel panství Veselské, k nmuž patily Vnorovy

s patronátem a Spinek. Páni ze Šternberka a na Veselí rádi na

Znorovech pojišovali svým manželkám vno.

R. 1378 týž Vojtch ze Šternberka-Lukova, jinak též ze

Svtlova své žen Anežce pojistil vno na Vnorovech, Spinku

a Roršov (Boršicíchj; tato po druhé se provdala za Viléma

z Pernštejna, jemuž r. 1385 na Vnorovech a Boršicích 1000 kop gr.

zapsala, jak to vno mla od Alberta blahé pamti svého man-

žela a Vilém z Pernštejna to vno opt ji dal a poukázal.

(D. O. IV., 540.)

R. 1412 Elška ze Šternberka-Svtlova odstoupila své zboží:

Boršice, Lúku, Vnorovy a Spinek Jaroslavovi ze Šternberka, synu

po Markvardovi ze Šternberka-Veselí (D. O. VIII., 5), a tento své

seste Ann, provdané za Jana z Lomnice, r. 1415 zapsal 500 kop gr.

vna na Vnorovech a Spinku, a kdyby nestailo, též na Lúce.

(D. O. VIII., 345.) Zárove spolil se Jaroslav se svým svakem

Janem z Lomnice, 2
)

jehož Anna r. 1417 vzala na spolek svého

vna na Vnorovech a Spinku. (D. O. IX., 21.) Jan st. a Markvard

z Lomnice, syni po Ann, prodali r. 1446 Vnorovy a Spinek

Jiímu z Krava a ze Strážnice, který ob vesnice ihned za stejnou

sumu (500 kop gr.) prodal Pechovi z Leštiny (D. O. X., 394),
3
)

jenž na vno ve Znorovách a Spinku Rohoku ze Ttnice spo-

leníkem uinil. (D. O. X., 797.)

Avšak dosud mli páni ze Šternberka právo na 500 kop

vna na Znorovách. Nebo když r. 1447 Zdenk ze Šternberka-

') Rod tchto vladyk, jižto v erbu mli „emdih“, to jest ruku držící

kyj s hruškou heby posázenou, sahá až do stol. XII. Praotcem jejich byl

kastelán podivínský Tvrdiše (r. 1146— 1174). Pardus pipomíná se astji, ale

jen jednou s pídomkem „de Wnorow“ na listin, ve které se popisuji hranice

vsi Hajína, náležící klášteru Hradištskému (God. III., . 142). Již ve stol. XIV.

pamti o tomto rodu mlí.
2
) Jaroslav ze Šternberka- Veselí ml v 1. manželství Kuku, sestru Jana

z Lomnice, jenž byl manželem Jaroslavovy sestry Anny ze Šternberka.
8
) R. 1446 pohnala Margareta z Pešovic Pecha z Leštiny a ze Znorov

ze 100 h., že pobral kon, stíbro i peníze nebožtíka Zdicha, syna jejího,

kterýž jí to odkázal, a toho vrátiti nechce.

80*
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Konopišt statek Veselský Mikuláši z Vojslavic prodal, výslovn

pravil, že statek ten prodává s píslušnými vesnicemi a s právem

ddiným na Vnorovech a Boršicích. Mikuláš z Vojslavic bezpo-

chyby vno na Znorovách váznoucí od Pecha z Leštiny odkoupil

a stal se také majitelem Znorov. Zemel asi r. 1463 a synové po

nm, brati Mikuláš a Václav, o statek Veselský, ku kterému

tehdy Slavkov, Horní Nmí, Strání a Suchá Loza patily, se

rozdlili, kdežto na Vnorovech vnovali své seste Dorot, pro-

vdané za Mikuláše ze Zástizl. 1

)
Brati Vojslavští žili spolu, jakož

i se svakem Mikulášem ve sváru, což dokazují phony z let

1480—1498; také se svými sousedy Pertoldem z Lipého na Stráž-

nici, Vratislavem z Pernštejna a ekem ze Žeravic na Bánov
se soudívali.

R. 1480 Mikuláš z Vojslavic a na Veselí pohnal Mikuláše

ze Zástizl a ze Vnorov, že jest mu dlužen a svil mu 60 zl.

a tch mu nevrátil; proti tomu pohnal jej Mikuláš ze Zástizl,

že jest slíbil žen jeho, seste své, na výpravu 50 h. dáti a ty

jest na lidech vybrav i podnes je drží. (Ph. olom. tom. VI.,

. 239 a 338.) Zdá se, že Mikuláš ze Zástizl se svými svaky se

vyrovnal a Znorovy jim popustil, nebo již r. 1481 Mikuláš z Voj-

slavic své žen Johance ze Zahrádek na vsi Spinku vnoval

a r. 1482 v phonech, které mli oba brati s Vratislavem z Pern-

štejna o zadržování sbhlých poddaných jmenují se i Mikuláš

i Václav z Vojslavic a z Vnorov. Mikuláš ze Zástizl píše se po

roce 1482 z Pavlovic.

Statky Veselí a Znorovy drželi pak brati Vojslavští spolen
a žili spolu jakž takž v míru; ale když po roce 1490 se rozdlili

a Mikuláši pipadlo Veselí, Znorovy však Václavovi, tu povstaly

rzné spory. Hlavní spor týkal se užívání lesa mezi Znorovy

a Veselím. Václav z Vojslavic pohnal r. 1492 bratra Mikuláše ze

100 zl. uh., že brání lidem jeho z Vnorov a Spinka v luze svin

pásti vedle starodávného obyeje a chce, aby se jemu mimo
starodávnou zvyklost mýtili, ježto ne Mikuláš, ale on vedle oddílu

k tomu právo má.

Proti tomu Mikuláš z Vojslavic a z Veselé (í) pohnal Václava,

bratra svého, z 500 h. gr. šir., že proti panskému nálezu sahá

0 Mikuláš ze Zástizl býval panošem u paní Ludmily z Krava a na

Šternberce; r. 1480 pohnal ji, že jest mu dlužna 15 kop služby jeho vrné
a kon za 24 zl., který mu jest „umel“ v služb její. (Ph. ol. VI., . 338.)
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mu v sady jeho a jeho platy, které sluší k Veselí a nálezem

panským jemu jsou pieny, dále pohání jej ze 100 zl., že ho

ke škodám jest svévoln pipravil, že vda dobe, že ten luh

blíže Vnorov byl jest v dílích listech vepsán a pien k Veselí

zámku a v ten jemu jest sahal a naekl a on skrze to naení
musel úad vésti, svdky vsti, na sjezdy jezditi do Brna a do

Olomouce, a skrze to ty škody vzal, tch mu opraviti nechce.

(Ph. ol. VI., . 1617, 1577 a 1578.) Mimo to pohnal jej ze

100 h. gr. šir., že sob zamyslil pívoz nový k záhub jeho

starému pívozu, kteréhož páni Veselští s pány Strážnickými jsou

užívali spolen. .

Již r. 1491, kdy první spory o statky Veselský a Znorovský

vzešli, páni mezi bratími rozsoudili, že té vci odkládají do desk

z píiny té, aby bylo hledáno v deskách, pikoupeny-li kdy jsou

Vnorovy k Veselí a v kterých mezích vkládány s luhem-li i
kterak? A když to ohledáno bude, páni mezi nimi nález uiniti

ráí, aby se žádné stran neukrátilo i tm lidem, kteíž na

to, že by obec jejich byla, svdky písežné k znání posta-

vili.—
A v tom ase má ten les v pokoji státi až do desk ohledání.

Pakli by svoleno bylo jeho mýtit.i, mají se ty peníze k vrné
ruce klásti, aby ti ten užitek zdvihli, komu pisouzen bude, buto
z nich který, neb sedláci. Pes to, chtí-li na té smlouv, kterouž

p. hejtman mezi nimi udlal, pestati, aneb se sami o to kterak

smlouvati, páni to rádi vidti budou.

A což se rybníka dotýe, páni nalezli, aby splav starý, jakž

práh ukazuje, v té míe zstal svobodný jako za starodávna, aby

rybník výše držen nebyl, než jako za otce jich. (Ph. V., 1, . 887.)

R. 1497 Jan st. z Žerotína a na Strážnici byl pohnán od Václava

z Vojslavic, že lidé Janovi z Lideovic sahají mu v grunty jeho

ddiné, kteréž k Vnorovám píslušejí a on to zastaviti a opraviti

nechce. Jan z Žerotína pohnal Václava r. 1498 ze 30 h., že když

jeho fojt k nmu na Strážnici šel, tu lidé Václavovi jej vzavše

v jeho ddin vedli k nmu na Vnorovy (byl to lovk jeho)

a fojta Janova vsadili do klády a on k nmu psal, aby to opravil

a on uiniti nechtl. Zárove pohnal jej Jan z Žerotína ze 100 zl.,

že zlodje, jeho podízeného, u sebe choval a jej nevydal i na
dopis p. hejtmana.
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Mikuláš z Vojslavic f r. 1499. !

)
Rok na to dne 16. ledna

1500 vydal král Vladislav mocný list Janovi z Kunovic na Jiín
ohledn nápadu po smrti nebožtíka Václava z Vojslavic. Václav

však jmenoval ped svou smrtí svého bratrance Hemana (purk-

rabího na Karlštejn), ddicem, jemuž král Vladislav dne 27. er-
vence r. 1500 ddictví to potvrdil. 2

)
Po smrti Václavov nastaly

rozepe mezi píbuznými obou bratí; zejména inili nároky na

statky pozstalé Jaroslav z Lantštejna za sirotky po jeho bratru

Ctiborovi, jenž ml za manželku sestru zemelých pán z Vojslavic.

Také nastala rozepe mezi Janem z Kunovic a Hemanem z Voj-

slavic a Janem z Kunovic a jeho matkou Zuzanou z Prostjova, 3
)

která v druhém manželství provdána byla za Václava z Vojslavic.

Jaroslav z Lantštejna ješt za živobití Václava z Vojslavic ujav

se sirotk po svém bratru Ctiborovi, ml s Václavem z Vojslavic

rozepi o poruenství. Václav jej pohnal z 1000 zl., že se uvázal

v sirotky nebožtíka Ctibora z Lantštejna, ku kterým on lepší

právo má. Phon ten ješt ped smrtí prohrál.

O nápad na Veselí hlásil se také Václav z Lesniího, doka-

zuje, že Mikuláš byl jeho vlastní nedílný strýc.

Hned r. 1500 pohnal Jaroslav z Lantštejna a Svtlova

Johanesa z Kunovic z 1000 kop gr., že drží Vnorovy a Spinek

s jejich píslušenstvím, ježto on k tomu na míst sirotím lepší

právo má jakožto poruník jejich. (VII., list 36.) R. 1500 Zuzana

z Prostjova pohnala Johanesa z Kunovic, syna svého, ze 2000 zl.,

že jí poruenství nebožtíka Václava Veselského, nkdy manžela

její milého, ukázati ku poteb nechce. (VIL, list . 64.) Téhož

roku pohnal jej také Heman z Vojslavic, že mu nechce poru-

enství nebožtíka Václava Veselského ped p. hejtmanem ped-
ložití, kterýmž drží statek nebožtíka Václava; dále že nechce

položití kšaftu nebožtíka Václava Veselského a konen že drží

statku nebožtíka Václava a nechce vedle jeho rozkázání dosti

9 Toho roku ješt dostal Mikuláš z Vojslavic od krále mocný list, že

o svém statku vše mže zaíditi podle vle a zdání svého
;
pochován byl

v kostele františkánském v Uh. Hradišti, kde jest dosud náhrobek s nápisem:

Generosus dominus Nicolaus Niepr de Wojslavic hic sepultus. Requiescat.

Orate pro eo.

9 Druhou listinou propustil král Hemana z úadu purkrabího na Karl-

štejn, ponvadž se chtl odsthovat! na Moravu.
3
) Byla sestrou biskupa varadinského a olomuckého Jana Filipa z Pro-

stjova.
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uiniti a ke kostelu Veselskému vydati vci. (Heman phon
prohrál, ponvadž Václav z Vojslavic ve svém poruenství naídil,

aby z jeho statku 2000 zl. na jeho dluhy byly obráceny a Jan

z Kunovic zaplacení toho dluhu vzal na sebe.)

Souasn pohnal Jan z Kunovic Zuzanu z Prostjova, matei

svou, zatkyní a zatýkal ji v Tršicích z 1000 zl., že pobrala svrchky

nebožtíka Václava z Vojslavic a z Vnorov, ke kterýmž on právo

má. (Páni dali mu za pravdu, ponvadž Václav Veselský na

mocný list králv Johanesovi z Kunovic poruil statek nemovitý

a movitý.) (VII., list 71.)

Nkteí vitelé nebožtíka Václava z Vojslavic mysleli, že

po jeho smrti vdova Zuzana ddila Znorovy. Na p. Ondej
Výlupek, mštnín kromížský, pohnal paní Zuzanu z Prostjova

a Znorov 1

)
ze 300 zl., že mu její muž za života svého nepostavil

svdky své lidi, když on, jeda do Uh. Brodu, u Bílovic oloupen

byl, a ona Zuzana držíc Norovy a statek Václava, muže svého,

tch lidí postaviti nechce. Páni však nalezli: „Ponvadž Zuzana

Vnorov v držení není, tomu phonu odpovídati nemá“.

Po roce 1502 byly Vnorovy piknuty sirotRm po Ctiborovi

z Lantštejna, kteí po svých strýcích Vojslavských jmenovali se

Mikuláš a Václav a zváni bývali Zubové z Lantštejna. Snad mla
jejich matka Veronika na Znorovách zapsané vno.

R. 1508 Heman z Vojslavic a na Veselí pohnal pány

Václava a Mikuláše, bratí vlastních Zubv z Lantštejna a na

Svtlov ze 200 kop, že lidí ze Vnorov, které v svém držení mají,

zejména: Mikše, který byl v Lideovicích, Václavíka, starého

Martina, Chocholu, Krcha, Sena, Korda, eénka, Korka, fojta,

a j. ped p. hejtmanem a pány postaviti nechce; dále je pohnal

ze 2000 kop, že lidé ze Vnorov pásli jsou dobytek a pasou dobytky

své: kon, krávy, klisny, telata, husy na gruntech v luzích jeho

pychem pes jeho zápovcl jim a jej z toho právem nevyvedše

a tím pasením dobytkv škoda se mu iní a oni mu toho od

svých lidí zapravit zanedbávají a on jim to žaloval a napravení

žádal; také je pohnal ješt ze 200 kop gr. ., že lidé ze Vnorov,

které oni v drženi mají, pijali jsou od nho v luhu na gruntech

blíž Vnorov mista, aby štpnice dlali pod platy a jemu z toho

a potomkm jeho k zámku Veselí aby platy platili, tak jakž

l

) Ponejprve v Deskách stoji Znorov místo Vnorov.
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kterému položeno a zamezeno i v rejstra zapsáno jest vedle práva

a obyeje, jakž k tomu zámku z jiných štpnic platy dávají,

zejména tito lidé: Václav Kord 10 gr., Geének 14, Seen 12,

Baran 6, Korek, fojt 16, Martin Chochol 12 gr., kterýmž platm
již lhta vyšla, a tch platv jemu páni Zubové tm lidem dávati

a platiti jeho zbavují, pravíce, že byli gruntové luhové jeho ke

Vnorovám píslušeli k obci, jeho z toho právem nevyvedše, a on

jich žádal, aby lidi k tomu mli a platy jemu aby platili, a nechtli

jsou toho uiniti. R. 1510 své phony Heman obnovil, zejména

si stžoval, že lidé ze Vnorov a ze Spinku pasením dobytka ve

štpnicích mu velkou škodu iní, tak že skrze to pasení plat ze

štpnic mu nevychází.

R. 1512 byla majitelkou Znorov panna Jitka z Lantštejna.

Heman z Vojslavic obnovil své phony. Pedn pohnal Víka
ze Ptení, ze mu nechce dáti svdomí, co mu vdomo jest, kterak

mu od p. Jana z Kunovic po smrti nebožtíka Václava Veselského

postoupeno : rybái v Spinku, luhy i jiné vci, o p. Jana pohnal.

Zárove pohnal Jitku z Lantštejna a na Bojkovicích, že mu lidí

ze Vnorov a ze Spinku: Ondry Starého, Matje, ezníka, Jandy,

Žákova syna, Pavla Huleje, Tomáše Krcha a Kuby Chochola

ped p. hejtmanem postaviti nechce; mimo to pohnal ji ze 32 h.,

že lidí ze Vnorov, zejména Šimona, fojta, a Václavíka, které

v držení svém má, k tomu nedrží, aby mu základ 32 h. položili,

pod kterýmž jsou od nho svin vnorovské vyruili, ježto jimi

škodu ve štpnicích jeho lidem inili, když by jim dal týden

naped vdti, aby jemu ty svin všecky postavili na Veselí;

i dal jim týden naped vdti a oni tch sviní nepostavili a tudy

jemu základ propadli; též ji pohnal z 30 h. gr., že Tomana
Koreka a uly, lidí svých ze Znorov, k tomu nedrží, aby mu
tu sumu, pod kterou sob vyruili kon ze Vnorov, ježto mu
škodili na gruntech jeho v Nákli, položili.

Také pohnal Jana z Kunovic ze 200 h., že mu listu toho,

kterýž svdil na zástavu nebožce Barboe z Vojslavic, manželce

Matoušov, na vsi Vnorovy a Spinek, kterýž list nebožtík Václav

Veselský z Vojslavic od též Barbory, sestry své, vyplatil. A on

po smrti Václavov ten list vzal s jinými k svdomí a k poteb
jeho ped p. hejtmanem jej položití nedbá. (Ph. ol. IX., list

233, 234 a d.)
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Na základ domnlého práva po Václavu z Vojslavic inil si

Heman jakési nároky na Vnorovy a Spinek a mezi jiným též

na farní patronát ve Vnorovách. Protož pohnal ho r. 1513 Václav

Pavlovský z Vidbachu, mocný poruník panny Jitky z Lantštejna,

ze 200 h., že jest uvedl knze do Vnorov na faru Jitky z Lant-

štejna, k tomu práva nemaje; dále z 500 h., že se uvázal ve

tyry lovky ve Spinku, práva k tomu nemaje a jemu jakožto

mocnému poruníku panny Jitky jich postoupit! nechce, pak

o dalších 500 h., že té smlouvy, kteráž se stala mezi Mikulášem

a Václavem, bratími z Vojslavic, skrze p. Pibíka Mládence

z Miliína a Bohuslava z Kokor a j. položití nechce.

Konen pohnal Pavlovský Hemana z 1000 zl., že lidem

ze Vnorov pastvy hájí v luzích svých k Veselí píslušejících, kdež

oni Vnorovští k tm pastvám právo mají podle smlouvy.

O tomto právu Vnorovských uinili páni mezi Václavem

Pavlovským, poruníkem panny Jitky z Lantštejna a Hemanem
z Vojslavic následující nález:

„Ponvadž smlouva ukazuje, co se lidí Znorovských a Spi-

neckých dotýe, kteí bez luhv Mikulášových nikteraké býti

nemohou, aby potom od téhož Mikuláše nad slušnost trápeni

nebyli, aby Mikulášovi tolik ospu i kur, jako lidé jeho ddiní
dávají, k tomu zámku od pasení v témž luhu Vnorovském aby

dávali a nic více, a Mikuláš jim tolikéž svobody píti má, jako

lidem svým. 1

)
Páni to pi té smlouv zstavují. (D. O. IX. 1. 1 15. a 1 16.)

Jitka z Lantštejna, která se byla provdala za Jachyma

z Biberštejna, prodala r. 1515 Vnorovy se Spinkem Burjanovi

z Vlnova. Stížnosti, které ml Heman z Vojslavic na pány

z Lantštejna, obnovil r. 1516 na Burjana z Vlnova: pohnal jej

z 1000 zl. uh., že mu lidí svých ze Vnorov, zejména Pavla Holeje,

fojta Václavíka, Šimona Kazby, Václava Orla, Buška Dly a Ja-

roška, také Martina Chochola ze Spinku ped p. hejtmanem

a JMti. pány postaviti nechce, a z druhých 1000 zl., že pes
smlouvu uinnou a jeho zápovd lidé jeho ze Vnorov a Spinku

sáhli mu na grunty jeho ddiné v Nákle blíž Vnorov a pásli

dobytek v témž Nákle, ježto tu lidem pod platy, aby štpnice

dlali, rozdána jest, práva k tomu nemajíce. (Burjan nemusel

b Páni citovali jen starou smlouvu, kterou neb. Mikuláš z Vojslavic,

pedchdce Hemanv na Veselí s Vnorovskými byl uzavel.
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Hemanovi odpovídati, ponvadž tento o vyšší sumu pohnal, než

bylo zákonné.) (Ph. Ol. X., 1. 122.)

Aby se vyhnul nepíjemnému sousedství, prodal Burjan

z Vlnova již r. 1516 Znorovy Hemanovi z Vojslavic, uzavev
s ním ádnou smlouvu. Tento ale smlouvu nedržel a Burjan

zstal majitelem dále. Ješt r. 1517 pohnal Heman Burjana, že

mu lidí ze Vnorov : Jana Kolvícku, Martina Jazýka a Jakuba

Bednáe, kteí jsou jemu v jezee jeho, kteréž leží v luhu jeho

pod Vnorovy, bez práva ryby lovili, ped p. hejtmana postaviti

nechce. (P. O. X., 1. 172.)

Avšak souasn pohnal Burjan z Vlnova Hemana z Voj-

slavic a na Veselí z 1300 kop penz bílých, že jest koupil od nho
ves Vnorovy s jejím píslušenstvím a podle toho kupu té vsi

a lidí od nho pijmouti nechce
;

též pohnal z 500 kop, že mu
té sumy 500 kop podle toho kupu a smlouvy, kterouž s ním má,

dáti a položití nechce, kteroužto sumu na sv. Václava již minulý

dáti a položití ml, naež páni rozhodli, že Heman jest po-

vinen smlouvy dodržeti a placení zadost uiniti. (D. O. X., 1. 180.)

Aby Znorovy zaplatil, vypjil si Heman peníze od Václava

z Žerotína a na Buchlov a dal mu polovici Znorov do zástavy

;

Václav postoupil ten požadavek svému píbuznému Janovi z Žero-

tína a na Strážnici. Tento ml v úmyslu spojití Znorovy se svým

statkem Strážnickým. Protož pohnal r. 1520 Heman z Vojslavic

Jana z Žerotína a na Strážnici, že podle svého s ním zstání

a výpovdi, kterouž jemu uinil o pl vsi Vnorov podle listu

zástavního, kterýž má na nho od p. Václava z Žerotína a na

Buchlov, strejce svého, pi sv. Václav již minulém jemu ne-

postoupil a sumy své od nho pijití, o kteréž on na jeho míst,

když doma nebyl, paní Alen, manželce jeho vlastní, a Janovi

z Radún, úedníku jeho oznámil, že suma leží na zlat i na

penzích podle zápisu, aby brali a na jeho míst jemu pl vsi

jeho postoupili, toho jest uiniti nechtl a jemu pl vsi jeho

nepostoupil a postoupiti nedbá. Také ho pohnal, že z tch penz
(které si bezpochyby vypjil), musí nyní platiti úrokv, aby mu
je nahradil. (P. O. X., 1. 150 a 151.)

Po smrti Hemanov prodali jeho syni Jan a Václav brati

z Vojslavic r. 1526 Veselský statek a s ním Vnorovy s pustou

tvrzí, s kostelním podacím, se štpnicemi, s dvorem poplužným
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a lánem panským Hynkovi Bilíkovi z Kornic, 1

)
od které doby

zstaly Znorovy spojeny se statkem Veselským.

Hynek Bilík z Kornic brzy po nastoupení na statek Veselský

zaal spory s pány Strážnickými, kteí osadou Lideovicemi s nimi

u vsi Znorov sousedili. (Viz Lideovice.) Zejména jednalo se

0 nov založený rybník pod Lideovicemi, kterým škodil panství

Strážnickému. R. 1531 stala se smlouva mezi p. Janem st. z Žerotína

a na Strážnici, p. Bernartem ml. z Žerotína a na Fulneku, p. Vi-

límem z Žerotína a na Šumberce i na míst bratí jeho mladších

ze strany jedné a Hynkem Bilíkem z Kornic a na Veselí ze strany

druhé ohledn phon a žalob, které vedli Žerotínští na rybník,

který dal p. Bilík pod Vnorovy a Lideovici udlati.

R. 1580 po smrti Václava Bilíka z Kornic piipadlo Veselí

s vesnicemi jeho píbuznému Burjanovi Tetourovi z Tetova,

jehožto bába byla sestrou Hynka Bilíka, otce Václavova. Jeho

syni Václav a Vilém prodali r. 1589 statek Veselský a s ním

Vnorovy s kostelním podacím a Spinek s Rybái mor. prokurátoru

Vojskoví z Bogdunovic, naež stejný osud sdílely se statkem

Veselským.

R. 1669 vykázáno u Znorov 30 vinic; tenkráte žil zde

1 ptitvrtinláník, 20 celoláník, 6 tvrtláník, 5 pltvrtiláník,

13 zahradník, 6 zahradník (bez polností) aneb rybá; pustých

lán bylo 13, 7 nových podsedk udlaných lán, 1 nový tvrtlán,

4 noví zahradníci.

R. 1663 vpadli do Znorov Tatai, vypálili 3 domy a od-

vlekli 33 osob a 21 koní do Uher; dne 2. záí 1705 vtrhli sem

Kuruci a odehnali odtud 168 krav, 39 koní a všechny voly (21 kus).

R. 1749 mly lány po 60 mrách, pllány, které byly

z pustých lán nadlány, mly po 44 mrách, tvrtlány po 2 1 mrách

;

domka bylo 44 starých a 54 nových.

R. 1753 platila obec gruntovní inže o sv. Václav 49 zl.

36 kr., o sv. Jií 54 zl. 29 1

/2 kr., za pízi o sv. Václav 24 zl.

12 kr. Z domovních luk a zahrad platilo se obékrát 26 zl. 34y2
kr.,

ze svobodných luk a zahrad po 8 zl. 19 kr., od rybá 1 zl. 53 kr.

;

ze svobodných polí jen o sv. Václav 8 zl. 51 kr., ze zelnic

9 V kupní smlouv stojí: „ves Špínek s rybáským behem, s dvorem
poplužným, ves Vnorovy s pustou tvrzí, s kostelním podacím, se štpnicemi,

s dvorem poplužným, s lánem panským.
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70 zl. 1 kr., inže domovní od usedlých 71 zl., z hospody 12 zl.

ron, za šneky 7 zl. 40 kr., vinného desátku 28 x

/4 vdra vína

špatnjšího. Plláníci (21) robotovali s párem koní 3 dni, tvrt-

láníci (35) taktéž, podsedníci a zahradníci (28) 3 dny týdn pšky

;

tak byla robota od Václava do Jana. Od Jana do Václava roboto-

valo se celý týden; hofei (42) robotovali po 1 dni. Znorovští

rybái (6) byli povinni ron poséci kopu pšenice, choditi s po-

sílkou do Písku, pro vrchnost sekati led a této dodávati ryby,

mimo to esali ovoce v panských štpnicích. Vylela-li se voda pes
behy, dováželi vrchnosti na lunech díví a jiné poteby. Komise

r. 1749, aby pimla vrchnost k mírnjším požadavkm, udala,

že na Znorovsku pšenice jen skrovn se daí a že Znorovjané

obilí, které na zapravení kontribuce prodávají, musí na trhy

dovážeti bu do Holešova, bud do Prostjova. Obec tenkráte

mla 2293 mr 33
/4

osminy pole a 101 míru 5 osmin vinic,

vrchnost mla 525 mr 6 V* osminy pole. „Na Hatích" mla
vrchnost 500 mr pastvin.

R. 1753 bylo plláník, kteí mli po 52 mrách pole, za-

hradu u domu a 5 l

/2 osminy vinohradu, 21, tvrtláník se 26 mr.
pole, zahradou a 272

osminy vinice 34, podsedk s domem
a 9 m. pole 28, zahradník se 3 m. pole 6, chalupník, kteí

drželi jen zahradu a vinohrad, 33, hofer s polem 5, bez pole 13.

K obecnímu majetku náleželo 26 mr pole, 100 mr pastvin,

3 louky na 9 voz sena a 22 míry lesa. Mezi plláníky teme
jména: Janíek, Bártek, Fiala, Hejsek, Koárek, Koí, Ondrovik,

Pavlica, Pospíšil, Pibil, Slezák, Solaík, Studénka, Vlek.

R. 1775 stžovali si poddaní z Pedmstí Veselského, ze

Znorov a Zarazíc do vrchnosti, že jsou robotami petíženi, také

od duchovních dávkami utlaováni tou mrou, že se ostýchají

kupovati nové pozemky.

Ze Znorov stížnost podepsali sousedé: Otrhálek, Tomek,

Bártek, Ivan, Sedlaík, Bílek, Grabec a Studénka. Tito sousedé

tázáni byli, pro plláníci ron 8, tvrtláníci 4 míry ovsa vrch-

nosti odvádjí? Odpovdli, že nevdí, nebo prý ani díví v lesích

rúbati, ani dobytek pásti jim není dovoleno. Na to bylo jim

urbáem dokázáno, že vrchnost místo les užívání dala jim 2 ryb-

níky pod vesnicí, ze kterých mli platiti ješt roních 40 zl. inže.

Znorovští sousedé udali, že r. 1762 a 1763 museli z tch 2 rybník

po 90 zl. vrchnosti platiti, že sice pasou dobytek u tch rybník,
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ale že mají své obecní pastviny a že pece ten oves platí. Správa

velkostatku odvtila, že tch 291 mr ovsa jest starou gruntovní

inží; co se týká pevýšení inže za rybníky, chce se panství toho

zvýšení o 50 zl. vzdáti, jestliže obec ponechá vrchnosti palach

(rákos) u rybník
;
také pipomíná, že panství v dívjších letech

20 i 30 zl., ano ped 3 lety 49 zl. inže z rybník obci slevilo.

Rybníky prý jsou tak velké, že se lehce dá nasadit 2000 kop

násady kapí, jak z urbáe patrno. Na to poddaní odpovdli,

že upouštjí od užívání palachu, když vrchnost pevezme po-

vinnost rybniní hráze ze svého

udržovati, což vrchnost odmítla.

Poddaní pak trvali na svém, aby

obou rybník na dále za 40 zl.

ron užívali; ostatní platy a

dávky zstaly.

R. 1790 patilo obci 5 j.

294 n° pole, 8 j. 1081 D 0 luk,

62 j. 844 n° pastvin a 26 j.

1329 n° lesa. Rustikálních po-

zemk bylo: 1594 j. 949

Q

0 pole,

31 j. 1031 G° vinic, 262 j. 143 “j°

luk, 301 j. 151 G° pastvin a 26 j.

lesa; dominikálních : 438 j. 66
G°

pole, 31 j. 758 G° lok a zahrad

a 406 j. 908 G° lesa. Urbariální

fase z r. 1852 vykazuje 21 pololán, 34 tvrtlán, 28 podsedk
s domy, 6 rybá, 3 domkae bez pole a 31 domka, kteí

drželi panské grunty.

R. 1820 nazývaly se trat: tvrtky, Spinecko, Zahumenice,

Roviny, Bahno a Trní, Vlné pole, Hané pole; luka: nad Ko-

kovém, pod Jažvinú, pod Blíšankú, ped Moravu, za Moravú,

Dolní, Hluchovské, Stíkovské, Bánovské louky; vinohrady: Stará

a Nová hora.

Nejstarší památkou na bývalé držitele Znorov, pány z Voj-

slavic, jest náhrobní kámen z r. 1460. Nalezen byl r. 1908 pi
bourání starého kostela v rohu vže, avšak necelý; dva kusy ob-

jeveny pozdji ve zdi u boního oltáe. Dobe znatelný na nm
jest erb (cimbuí) starožitného rodu z Vojslavic. (Obr. 1 14.) Z nápisu

latinského, chybn opsaného, který nám byl zaslán, soudíme, že jest

Obr. 114.

Erb rodu z Vojslavic.
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to náhrobek Apolonie, dcery Václava (Veleslava?) Nepra z Voj-

slavic. Prastarý náhrobek tento zasluhuje, aby byl znalcem pro-

hlednut a zachován.

Ob]-. 115. Znorovský povétro.

Jest nám se ješt zmínili o svtoznámém pádu povtron,
který se udal dne 9. záí r. 1831 v obvodu obce Znorovské asi

500 krok sev. od Hatckého mlýna. (Viz mapku.) Ve 3 hodiny
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odpoledne z ista jasna za silného praskotu a hukotu sletl kámen

„s nebe“ na pole Tomáše Otrhalíka. Dv ženské, 1

)
které asi

180 krok od toho místa trávu plely, za chvíli odvážily se pu-

zeny jsouce zvdavostí prohlednout ono místo, kde pádem ped-

mtu silný prach se zdvihl. I nalezly tu erný, ješt teplý kámen,

v kypré zemi do póla zapadlý, asi 6 3
/4

libry tžký. (Obr. 115.)

Meteor tento, jenž nyní váží 3672 gr., chová se v cis. sbírkách

ve Vídni; malé úlomky jeho jsou také v Berlín, Rotterdam

a jinde.

Zvolenov,

osada vzdálená na jih od Strážnice asi 40 min., pozstává z jediné

ulice podél silnice Strážnicko-Petrovské. Domy, stojící prelím
do ulice, stavny jsou z vepovic, bývají ist obíleny a mode
obrovnány. Žádné stavení zvlášt nevyniká.

R. 1656 bylo ve Zvolenov jen 17 dom se 160 obyv.,

pustých dom 45; r. 1790 dom 45 s 302 obyv. R. 1836 žilo ve

48 domech 326 obyv., r. 1870 v 70 domech 382 obyv., r. 1900

v 86 domech 408 obyv., mezi nimiž bylo 9 žid; r. 1910 obyv.

434 s eskou a 2 nmeckou obcovací eí.
Zvolenov 2

)
založen byl bratími Janem a Bartolomjem

z Žerotína, pány strážnickými, r. 1514. Listinu zakládací, zacho-

vanou dosud v originálním opise podáváme v kratším obsahu:

Jan a Bartolomj, bratí vlastní z Žerotína a Fulneka, praví a

ddiní páni panství Strážnického, vyznávají, že ped n ped-
stoupili opatrní muži Matj Sobek, Jan Markab, Martin Azalík,

Toman Kymláek, Zikmund Zigl, prosíce, aby smli stavtí na

trávnících ped Petrovem. Bratí dali k tomu svolení, aby zalo-

žena byla ves Zvolenov. Každý podsedek má beze vší pekážky

9 Byly to ze Znorov: Alžbta Koišová a Apoléna Ondroviková.

O tom meteoru viz: „Uber den Meteorstein-Niederfall auf der Herrschaft

Wessely in Máhren am 9. Sept. 1821 v. Dr. Garl von Schreibers".
2
) Název Zvolenov není patronymický jakoby odvozen byl od zakladatele,

jenž slul „Zvolen", nýbrž název dán osad od bratí z Žerotína, ponvadž
k založení té osady dali zvolení (svoleni). V díle Fr. erného a Pavla Váše

„Mor. jména místní" znají jen osadu Zvolenovice, jejíž jméno pokládají ovšem
za patronymické. Pipomínáme, že Z volenovem nazývá se též pastvina u Ivy-

selovic, na které povoleno bylo pásti dobytek obecní s dobytkem panským.
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od pán a též ode vsi Petrova požívati lhoty 7 let; po 7 letech

z každého má se platí ti po 8 groších, 4 na den sv. Jiího, 4 na

sv. Václava a 6 dní má se konati robotní oraka. Krom toho

niím nebudou povinni, le ze své vle.

Kdyby nkterý z obyvatel Zvolenovských ku svému pod-

sedku si pikoupil 74
neb l

/2 lánu role v poli Petrovském, ten

nemá býti povinen z podsedku ve Zvolenov platu dávati, nýbrž

íditi se má povinnostmi Petrovských.

Zárove povolili fojtovi jednu krmu, ve které se mlo
nalévati jen pivo Strážnické; avšak své vlastní víno z hor Stráž-

nických, kdož by ml vinohrad, sml šenkovati každý. Také páni

Žerotínští osad udlili odúmr.

List psán byl na Strážnici v sobotu po sv. Marget léta 1514.

Toto staré obdarování potvrdil Bobalovským, jinak Zvole-

novským Jan Jetich ml. z Žerotína listem psaným na zámku
Strážnici (bez data).

Pro Zvolenov již v 1. polovici XVI. stol. pezván byl na

Bobalov, to urit vysvtliti nevím§. Toto jméno zstalo osad
až do roku 1848, kdy ministerským výnosem ze dne 5. kvtna
dovoleno zmniti jméno Bobalov ve Zvolenov.

Lid jest vesms rolnický a drží se houževnat národního

kroje. Povinnosti zdejších hospodá byly za panství Žerotín

jen skrovné, pimené skrovnému pozemkovému jejich majetku.

R. 1609 platil každý, jak kdo sedl, pi sv. Jií a pi sv. Václav

po 4 gr. Všecka obec mla platu od hor 1 met, 1 míru, 2 tvrti

ovsa a 3 1
x

/2
slepice; všichni po 6 dní do roka pracovali v panských

vinohradech a po 2 dnech v nich vázali; za vázání dostávali

denn 1 gr. 5 d.

Nkterá tehdejší jména obyvatelv: Kolša, Jelbošek, Vlach,

Martínek, Hlednovský, Kemen, Krutý, Hlaváek, Ghenek, Shro-

máždil, Hrbáek, Prchlík, Hluzký, Hruška, Malík, Grošík, Nm-
anský, Ryvola, Kunovský, Bašek, Bušek, Škrabák, Popelák,

Velický a j.

Jména rybá: Kupec, Kušánek, Kvasnika, Krají, Bumbal,

Oulehla, Chromý, Troubecký, ernoušek, Nedoma, Holba, Moras,

Zákoník, Bezouch.

R. 1775 bylo zde 45 domovních ísel, postavených vesms
na panském pozemk, a to 37 starších, 5 nov založených, 1 hofer
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bez domku a 2 s domky. Drželi po 2 6
/8 mice panského inžov-

ního gruntu. Za použití deva z hor dávali 24 slepic, za sbírání

žaludu z každého kusu vepového 10 kr.
;

všichni museli spísti

20—30 liber koudele. Z vinohrad platili stejn z Petrovskými,

též mlatci stejným zpsobem byli placeni.

Polnosti rozdleny byly ve 3 trat: ví., která byla u samé

ddiny, mlo panství zelnici, tra 2. skládala se z inžovních

pozemk panských a farních, kterých užívaly domy ís. 3.—44.

Povinni byli fae dávati každý 3. snop obilí; tam také odvádli

ron 40 slepic. Farních polí bylo na 168 mr a Bobalovští byli

jich jen doasní uživatelé. Tra 3. obsahovala pozemky zvané

„Kraje“ a „Niva“. Celkem patilo k obci 91 j. 20 Q 0
,

z nichž

bylo 82 j. 8 °pole, ostatní luka.

Tehdy byl rychtáem Martin Procházka.

Jména tehdejších osadník: Bloch, Blata, Drábek, Gajdors,

Harašta, Hua, Jamža, Jaroš, Kapusta, Koníek, Koštúr, Ležatka,

Michenka, Mrázek, Neuman, Sasín, Spružina, Stránský, Stromský,

Svoboda, Tšínský, Tomšej.

Celkem patí nyní k obci: 50 ha pole, 0*64 ha luk, 4 ha

zahrad a 2 ha pastvisk; pozemkové dan platí 521 kor. a tídní

domovní dan 240 kor.

Stará pee Zvolenovská z r. 1591 podobá se Petrovské,

jen že nemá rádla. (Str. 72., tab. II., . 8.)

Zvolenov od svého poátku náležel ku panství Strážnickému
;

jen krátkou dobu smlouvou z roku 1545 pipadla vesnice Barto-

lomji z Žerotína a na Beclav.

Žeraviny,

díve též Žeravinky 1

)
zvané leží v rovin na ramen potoka Veleky

6 km severozápadn msta Strážnice, 2 km západn Hroznové

Lhoty. Osadou prochází silnice Strážnicko-Velecká; a celá ves

tvoí podél této silnice jedinou ulici. Osada má 64 dom a 295 oby-

9 Místní jméno Žeraviny spojujeme s osadním jménem Žeravice, pova-

žujíce Žeravjany (nynjší Žeraviny) za kolonisty ze Žeravic, které sem snad

pivedl zakladatel Kuželová, nkterý Kužel ze Žeravic. (Srovnej eská osadní

jména Chotovice-Chotoviny.)

31
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vatel eských. R. 1836 žilo zde ve 42 domech 245 obyv., r. 1870

v 57 domech 278 obyv. a r. 1890 v 66 domech 301 obyv. Až
na jednu rodinu židovskou jsou všichni obyvatelé katolíci.

Domy stavny jsou z kotovic a zomítány, nemají ani zahrádek

ani výstupk.

Obyvatelé jsou Slováci stejného náeí a kroje jako v Hroz-

nové Lhot; živí se hospodástvím a chovem dobytka, ovocnictví

jest ponkud zanedbáno. Pole jest dobré, úrodné, a luka od r. 1907

regulováním potka Kozojídského velmi získala. Chudší oby-

vatelstvo chodí o žních do Dolních Rakous; i do Ameriky nkteí
se odsthovali.

K obci patí od nepamti 2 mlýny, jichžto nynjší majitelé

v ís. 1. Mouka a v ís. 21. Žižlavský se jmenují. Od hlavní

silnice, vedoucí ze Strážnice vystavna byla v posledních letech

odboka ze Žeravin na Kozojídky do Veselí. R. 1908 postaven

železný most pes Veliku. Nejbližší stanice železniní jest Veselí.

Poštu a telegrafní úad mají v Hroznové Lhot, kam jest obec

od r. 1751 pifaena. Díve patila k fae Veselské. Obec má svj

vlastní hbitov. Také piškoleny bývaly Žeraviny do Hroznové

Lhoty, ale již r. 1820 a pozdji nkolikráte vyuovalo se v sou-

kromém dom v Žeravinách, až konen r. 1908 zde povolena

byla samostatná jednotídní škola, kterou navštvuje nyní 64 dítek
;

uitelem jest K. Konvika.

Ve vesnici mají obecnou knihovnu na 200 svazk, založenou

r. 1905; také jest zde vodní družstvo.

Nejstarší rody jsou: Dulv, Hlahlkv, Zahradníkv, Faleš-

níkv a Slezákv.

Trat nynjší jmenují se : Trávníky, Noviny, Padlky, Oujezdky,

Konahají, Zahumenice, Vinohradeny.

Poslední roboty byly pímo kruté: tvrtláníci pracovali

s potahovém od sv. Václava do Jana 5 dní týdn a od Jana do

Václava 6 dní. V4
láník musel poséci 12 mic louky a sežíti

z 12 mic obilí a nadlati 4 sáhy deva polenového. Výkupného

platilo se ze V4
lánu 200 zl. šajn, krom toho ješt 36 zi. (snad

za desátky farské).

Nejvíce trpla osada požáry r. 1839 a 1856.

Ve staré peeti jest strom (dub) bez listu s opisem: Pecet

Obecní Diedini Zierawin.
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Obec má asi 1000 K píjmu. Do území patí: 154 ha pole,

61 ba luk, 6 ha zahrad, 2' ha pastvin. Pozemkové dan se platí

1551 kor, a domovní tídní dan 228 kor.

Žeraviny jsou dosti starou osadou, která pvodn náležela

ke statku Znorovskému a s tímto pozdji ke statku Veselskému.

R. 1447 prodal Zdenk ze Šternberka a z Konopišt Mikuláši

z Vojslavic tvrz Veselí s mstem a vesnicemi, mezi kterými se

jmenují také Žeravinky a r. 1448 zapsal nový majitel své žen
Dorot z Jablonné na Žeravinkách a jiných osadách 1

)
500 kop

vna. A lato vzala r. 1464 svého muže na to vno na spolek.

R. 1498 zddil Jan z Kunovic po svém otimovi Václavu z Voj-

slavic ást statku a mezi tím byly i Žeraviny, které on spojil se

svým statkem Uh.-Ostrožským, pi kterém pak zstaly.

R. 1506 postaral se Jan z Kunovic, aby lidé ze Žeravin

smli choditi na díví do les Strážnického panství za roní

poplatek 20 mic ovsa a 20 slepic,

R. 1512 (Pli. 1. 230) pohnal Jan z Žerotína a Fulneka

Jana z Kunovic z 1000 kop, že jest ekl, že chce s ním smnu
uiniti dvma véskami svými Žeravinkami a Kozojídkami na ves

Horní Nmí, což tu má, na ten zpsob, aby toho mezi nimi

shledali mocn páni Hynek a Václav z Ludanic, íž by lepší bylo,

ten tomu aby peníze napravil podle zdání tch pánv. Jakož

jsme pak oba jich za to žádali, aby k nám ráili sjeti, kdybychom
jim oznámili. A oni k naší žádosti jsú nám ekli to k vli uinit,

a on tomu podle rení svého dosti uiniti nedbá;" pípov
Jana z Kunovic asi uritá nebyla. R. 1513 totiž Jan z Kunovic

a na Brod pohnal p. Jana z Žerotína a na Fulnece z 1000 kop,

že mu tch list, kterýmiž on jemu na psaní jeho odpov dával,

kteréž mu o zmnní vsí Žeravinek a Kozojidek na Horní Nmí
psal, ped p. hejtmanem položití nechce. R. 1589 v Phonech
olom. jmenují se obané zdejší Jan Michalovský a Kašpar.

R. 1675 byly Žeraviny málo osazeny. Uvedeni jsou: 2 tí-

tvrtláníci, 8 plláník, 1 domka s polem a 2 bez pole, 1 nový

pllán pustý a 1 zahradník bez pole. Títvrtláníci mli 302

/3
mr

pole 1. t. a polovici toho II. t., plláníci 20 x

/2 m. I. t. a po-

lovici II. t.

x
) Žeravinky nazývají se v zápise eavinky.

31 *
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Jména osadník: Leva, Hloutek, Smetka, Kašpar, Slezina,

Lahulek, Tulikaša, Pagulec. Poznamenáno jest, že u této vesnice

stojí mlýn, jenž patí Ištvanu epickému, díve Václ. Sokolnic-

kému; mlýn má 2 složení a kašník a patí k nmu 13 mr pole

u Kozojídek a nkteré inžovní pole u Strážnice. Tento mlýn
nazýval se ješt r. 1750 Sokolnickým, náležel tenkráte ddicm
Žákovým, za kteréž piznal Martin Juránek užitek na 73 zl. 14 kr.

;

mlýn ml trojí složení, 2 zahrady (na 2 3
/4 m.), 13 m. polí

v katastru Kozojedském a 2 louky na 6

7

2
m. Mlýn byl svobodný. 1

)

R. 1750 udán zde 1 plláník, 17 tvrtláník, 2 pltvrti-

láníci, 1 domka s polem a 6 bez pole; plláník držel 4, tvrt-

láník 2, Ygláník 1 krávu. Z luk mli 96 voz sena a otavy.

R. 1775 žil zde 1 plláník, 1 s
3
/8 lánu, 18 tvrtník, 9 pl-

tvrtník, 1 malý podsedník a 7 domka. Plláník ml 38 mr
pole, pl míry zahrady, louky na 874 vozu sena, platil 20 zl.

24 kr. dan, inže tikráte po 1 zl. 6 kr., 9 slepic a 50 vajec;

robotoval s párem koní 3, po pípad (od Jana do Václava) 4 dni.

Majetek 3
/8lánu povstal tím, že k celé tvrti pikoupena polovice,

ml na 28 3
/4 m. pole, 3

/8 m. zahrady a louky na 874 vozu

sena, platil dan 13 zl. 48 kr., 3krát inže po 59 kr., slepic 872 ,

vajec 42 1
/ robotoval 3, po pípad 472

dne s párem koní. Gtvrtník

ml 18 3
/4
m. pole, l

l2 míry zahrady a louky 11a 3 vozy sena,

platil 10 zl. 36 kr. dan, 3krát 33 kr. inže, 5 slepic, 25 vajec;

robotoval s párem koní 2, po pípad 3 dni. Pltvrtníci mli
polovici majetku a polovici platu a povinností. Malý podsedník

ml 6 3
/g míry pole a 5

/g míry zahrady, platil 4 zl. 24 kr. dan,

3krát po 16 kr. inže, slepice 2 l
/
2
a vajec 1

2

!

/2 ,
robotoval s 1 osobou

1, po pípad 2 dni. Domkai platili z domku inžovní dan 50 kr.

a robotovali po celý rok 1 osobou. Také každý podruh a hofer-

kyn povinni byli týdn 1 den robotovati; ale vrchnost zatím

hoferkyn osvobodila.

Všeobecn byli povinni: Dvakrát 19 dní kopati ve vinohradech

panských; za to vrchnost jim platila 11 mic, 1 tvrt a 174
mázu

rži; 6 vder panského vína vytoiti; za nevytoené víno platili

t. r. 3 zl. 28 kr.
;

za suché díví, které smli sbírati v lesích

u Horního Nmí a Strání, odvádli 31 mic 7 osmin a 73 mázu

x
) R. 1590 patil ten mlýn Jiímu Závišovi z Osenice, jehožto pohnal

Václav Orata ze Siónu, že nedodržel povinnosti ruení.



485

ovsa a za nevožení soli platili 4 zl. 30 kr. Pi robot nemli

dovoleno svj dobytek pásti na panském pastvisku. Z jatky platilo

:se 5 lib. loje a za posla obec 1 zl. 30 kr. Svobodných polí uží-

vali obané u Hatckého mlýna 14 mr za poplatek 58 kr. a luk

na 27 3
/4 vozu sena za 2 zl. 18 kr. Dávky sekám o žních a

výslužky mlatcm, jakož i jiné platy a menší povinnosti viz Malou

Vrbku. Farái platili: plláník 1 kopu pšenice a 1 kopu ovsa,

1

7

2
ctvrtník 3

/4 kopy, tvrtník l

/2 kopy a pltvrtník l

/4 kopy obou

druh obilí; koledy každý dával 3 kr.

Jména tehdejších obyvatel: Fera, Dula, Navrátil, Stáblík,

Zubatý, Slezák, Falešník, Trvalík, Tulikaša, Smetka, Janeka,

Dvorský, Mrkva, Nežal, Píník, Masaík, Horák, Konvalija,

Štpka, Kašinský.

Trat: Klatolány, pod Greftem, Vinohradené, Chmelince,

Potok, za Brankou, Hajná, na Fleku, Ouzký, Pední. Tehdy patilo

k obci 399

V

4
míry pole, 7 x

/4 míry zahrad a 95 ha pastvin a luk

na 92 1

/2 vozu sena. Obci samé náležely 2 m. pole a všechny

pastviny.

Židovská obec Strážnice,

též ves Strážnická zvaná, má v 95 domech na 500 obyvatel,

z nichžto pes polovice jest katolík národnosti eské. Mimo hlavní

ulici ústící do námstí má nkolik krátkých, nepravidelných,

bezejmenných uliek. Díve bývala jen obcí náboženskou, nyní

jest samostatnou obcí politickou, majíc své zastupitelstvo a vlastní

dvojtídnou, nmeckou školu. Avšak souvisíc katastráln s mstem,
sdílela Židovská obec s ním všechny osudy. (Viz msto Strážnice.)

III. Dodatek k nálezm pedhistorickým.

Na stran 14. udáno jest, že v našem okrese hrob ped-

ykých nalezeno dosud poskrovnu. Píinu toho shledáváme

v okolnosti, že kraj náš po stránce archeologické píliš slab

byl prozkoumán. Protož nemohu opomenouti, abych dodaten se
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nezmínil o dležitém objevení hrobu „skrka", kteréž asi ped
20 lety uinno bylo prof. V. Navrátilem za pítomnosti prof.

A. Komersa.

O nálezu tom sdlil mi prof. V. Navrátil, že r. 1893 mu vy-

právl rolník Brožovi z Nové Ulice, že na jeho poli nedaleko

Bažantnice na nápadn erném míst každoron mnohem bujnjší

obilí se vyskytuje než v okolí. Odebral se tedy jednoho dne na

to pole, které za Skalickou branou asi V/
2
km od msta ve trati

„za Drahama" leží, a prošel je kíž na kíž. Konen poal na

míst nápadn erném a etnými starými stepinami význaném
kopati a již v druhém metru hloubky v diluviálním štrku na-

razil na hrob. Kostra siln zvtralá sedla, jsouc zády opena
o stnu hrobu, hledíc k jihu. Nohy mla v právo naklonné*

ale kosti pánevní v náležité poloze. Po levé stran kostry nalezena

nádobka, po pravé hlazená, neprovrtaná, kamenná sekyrka a pa-
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zourkový hrot; nad hlavou ležely dv nádobky, jedna v druhé,

obrácené dnem nahoru a ve hlín z hrobu vyházené nalezen

mdný plíšek. (Obr. 116.)

Str. 12. ádek 15. zdola místo obr. 6. má býti obr. 8.

„14. „ 16. „ „ kok má býti krok.

Na stran 72. Tab. II., . 10. jest pee Hrubé Vrbky.

Str. 172. ádek 4. shora místo vzporu má býti vzpouru.

„ 265. v rodokmenu pán z Žerotína místo II. 2. Jan I. má býti Jan II.

„ 287. ádek 21. shora místo bir má býti bie.

„ 329. „ 4, zdola „ Blinsdorfa má býti Blinsdorfu.

Ku str. 263. ádek 25. shora: Zde se míní nejstarší syn svtský, nebo.; dle

vrohodných zpráv nejstarším synem Konstantinovým byl Valerian, kapucín.

Str. 486. místo písmen W, O, N má býti Z, V, S.

IV. Nkteré tiskové chyby a omyly.
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69. Františka Priska hr. z Magni 310

70. Filip hrab z Magni 311

71. Selský statek v Javorníku .... . 313

72. Evangelický kostel v Javorníku 315

73. Vnitek evangelického kostela v Javorníku 317
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94. Panský hostinec s bývalými láznmi v Petrov 396

95. Sirkový pramen u Petrova 399

96. Pee rybá Petrovských 401

97. Chaty cikánské u Petrova 403

98. Radj ov .... 405

99. Kostel v Radjov 407

100. Rohatec. (Náves se starým kostelem.) 412

101. Oltá kaple Rohatecké 413

102. Nový farní kostel v Rohatci 415

103. Rohatané v kroji nynjším 420
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