Kup grunthu neb dworstwí w
diedinie Zlobiczých
Létha Pánie 1646 dne 21. Marty, za fojta Jury Ržezníka, purgkmistra Mathauše Wrapky,
konšelůw Hawla Tyla, a Waška Malýho, za téhož úržadu s jistau wůlý a wiedomým
Urozeného a Statecžného Rytítže Pana Pana Jana Mikuláša Roytzera z Hornberku, J. Csýs.
Myl. nejwyššího hejtmana, J. a A.K.M. Radie Generala ad Intamta, wšech panstwí Byskup. a
hlawného kostela oloúczkého ober regenta, hejtmanana Kromieržíži, a Commendanta
pewnosti Hugkwaldský, ujal jest Wáczlaw Dworžák od Jana Dworžáka otcze swého
wlastného, již wiekem sešlýho, grunth a nev dworstwí. S nadáním w rukách majíczým,
s rolmy, koňmy, wozem, pluhem, žielezy, bránamy a se wšým hospodáržstwým a náržadím,
s laukamy, lesem, mlýnem, jedním rybníkem, se wšemi pržýpadlnosti, který do starodáwna
k temu grunthu a dworstwý pržynáleží, za Summu 2000 fl., y acčkolwiak tenž grunth od
starodáwna na 400 fl. záwdawku byl. Nicz wšak jmenie, majícze tudy Jan Dworžák jak
záwdawek, tak Summu hlawný, na tomž grunthie sobie zaplaczenau, z dotcženích 400 fl.
záwdawkowých z pauhý oczowský lásky 200 fl. jemu upauští. Tak žie od toho cžiasu, hnedt
z místa Wáczlaw Dworžák takowých 200 fl. zaplaczený mýti bude. Tedy pak ještie k placzení
zůstáwajícz 1800 fl., bude powinen držitel grunthu, rok po roku pržy konczy masopustu, a to
hnedt Létha 1657 pocžna /: byť jinšý grunthy by se neplatily :/ po 40 fl., z nich na sebe 20 fl.
poraziti a maczeše swý Kateržinie po 20 fl. bez wšeho odporu a zameštknání wyložizi a
zaplatiti. Rukojmí žádosti tomu wšemu cžiniení: Šimek Martinczký, Jan Opluštil, Jakub
Skáczel, Jan Wašatík, Pawel Machácžek, Thomáš Hrabal, a pržitom wševhna obecz zlobiczká
nynejšý y budauczý.
S.P.SP. a N.
Pamieť hodná

Létha Pánie 1661 dne 30. 9bris, pržedstaupil jest pržed registra zlobiczký Wáczlaw
Dworžák, žiadajícz P. Fojta, Purgkmistra a czelého úržadu,poniewadž podle kupu napžed
psaného, wdowě po neb. otczy swým pozůstalau zpokojil a jej tudy podíl na dworstwý jest
zaplatil, aby takowý peníze wyložený zaznamenáný jemu pak k grunth a dworstwý za
zaplaczený pržypsán byl, y wiedaucze o tom, ne sám fojt, purgkmistr a auržad, nibrž y czelá
obecz, žie tiech 900 fl. podle kupum napržed postaweného, maczeše swý Dworžákowý, též
grunth a dworstwý za zaplaczení se pržypysuje, tak žie nyní a na budauczný cžiasy žiadný
tedy nicz wícze mýti, níbrž jeho zaplaczený grunth a dworstý bude.
Stalo se za fojta Jana Opluštila, purgkmistra Mathauše Wrapky, Jakuba Skáczela, Hawla
Obírala a Jury Šimků ze téhož úržadu na Kromieržíži dne a létha V. ut Supra.

Kup dworstwí Jana Dworžáka
Létha Pánie 1687 dne 26. 9bris, za fojta Wáczlawa Michny, purgkmistra Jakuba
Zdráhala, konšelůw Matieja Krautila, Martina Spráwnýho a Jyržý Slabýho, ze téhož auržadu a
s jistým wiedomím Urozeného Pana Adama Karla Rosaczina z Karleberku tu Eziáš hejtmana
pasntwí kromieržížského a Chropyňského, ujal jest Jan Dworžák po Wáczlawu Dworžáku
otczy swém grundt aneb dworstwí s rolmi koňmi, wozem, pluchem, bránami, se wšým
hospodáržstwím, s laukami, lesem, mlejnem, jedným rybníkem, zahradami a In Summa se
wšemi pržípadnostmi, který od starodáwna k omu dworstwí pržynáleží, za Summu 2000 fl.
Na záwdawek 400 fl. a platiti se bude suma werunkowá každorocžnie prži konczy masopustu
40 fl. až __ rukojmoczné žádosti tomu wšemu cžiniení czelá obecz.

Létha Pánie 1688 16. Xbris, za fojta Wáczlawa Michny, purgkmistra Jyržý Wrzala,
konšelůw Matěja Krautila, Jana Zapletala a Martina Pržeczechtiela, za téhož auržadu a s jistau
wůlý Urozeného a Statecžného rytírže Pana Carla Julia Kotulynského z Kotulýna, ten Eziáš
hejtmana panstwý kromieržížského a Chropyňského wšichni nápadníczi na tomž dworstwí,
Pratensi majíczý, jednomyslnie bez wšelyjakého pržinuczení samej z pauhý pržátelský lásky
ohlýdajícze se na to, žie Jan Doržák držitel dworstwí, welmi prži malých prostržedczých se
nacházý, z hlawní Summy pržedkem 400 fl. za zaplaczené jemu upauští a o ostatních 1600 fl.
na sebe wšak jeden díl porazícz, mezy nápadníky rowným dílem rozdielené býti mají, a tak
tudy týž Jan Dworžák zaplaczeno míti bude, totiž … 400 fl.
Item v pržítomnosti teho auržadu Jan Dworžák dal Kateržinie sestrže swý aneb manžely
jejímu Janowy Pržecechtělýkowi ze Zlobicz za její podíl aneb nápadek na tom dworžstwí
majíczý, a to 266 fl. 43 ½ kr., za tu wšechnu sumu jednu klysnu jemu k hospodáržstwý
potržebnau a acžkoliw on z gruntu potýž zbiehl, wšak toho auržad, že tomu tak jest jsau
dosviedcžyly, a tak tudy zase týž Jan Dworžák zaplaczeno míti bude … 266 fl. 43 ½ kr.
Ještie týž Jan Dworžák Wáczlawowy Držímalowi z Hradiska aneb Barborže sestrýe swý za
její wšechen nápadek aneb Pretensi jednu swobodnau /: a ne k dworžstwí náležejíczý :/ lauku
postupuje, za kterau on Jan Dworžák zase na dworžstwí zaplaczeno míti bude, totiž … 266 fl.
43 ½ kr.
A na sebe taky jeden díl poráží … 266 fl. 43 ½ kr.
1692 3. juny v pržítomnosti auržadu Martin Zdráhal z wůle swý manželky odprodal swau
Pratensi na tomž dworžstwí majíczý per 266 fl. 43 ½ kr. za hotowích 11 fl. 12 kr., a tak tudy
se jemu za zaplaczené pržipisuje … 266 fl. 43 ½ kr.

