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W? enemýsliž laskavý čtenáři, že proto jejich dě
“Má“ *“jiný pro všeobecnost' nemají zajímavosti.
Právě naopak, co do hojnosti památek pro po
znání předůležitých ZjCVůkulturních a mraxopisných,

málokteré město Moravské může se vyrovnati Napa
jedlfun. Z té příčiny, poněvadž dotud v místopisech
ke kulturní strance méně se prohliželo, ač předce nas

každého nejvíce zajíma otazka: „Kterak

se lid é

to 11d a. měli, ?“ čím více laskavý čtenařtute nalezne
zpráv o starším společenském životě našich předků
a.jich rozmanitých zřizeních, tím ochotněji dosvědčí,
že kulturní dějiny Napajedelskěpřispěti mohou k po
znání dějin také jiných měst moravských a českých.
Vždyť. na př. pravo hrdelní, r_ychtářskě, horen
skě, městský a hejtmanský úřad, cechovní řad ajina
zřízení, poznáváme-li je z Napajedelských zapisii:
poznali jsme je zaroveň i pro ostatní všecka města

dež tato poclnalna slma píši, mam na pameti
toliko vzácné a hojně písemně památky: o tom, kte

lak jsem tj dějepisné i kultulní plamenj splacmal,
zůstavají šetrnému a. shovivavému čtenáři posoudití.
Za tou příčinou nemohu se tajiti, jakým pravidlem
jsem se. splavovil píi s.\ě praci. Předně radou Pa
lackého, „ab) chom vlast svou skrze místní dějepisy

hleděli spojiti“ t. j. snažil jsem se události v Napa.
jedlích sběhlě slučovatí s obecn_\'fmidějinami, tak aby
skřovné zlin'ávy, zejmena starší, nabyly sveho zařa—
dění a vysvětlení.
Z této snahy posel pořádek letopisný, čím sice
věci k sobě náležité zdánlivě se trhají, ale často, že.

každá svou dobou položena jest, nabývají netušeného
významu na př. obnovení listu ševcovskěho r. Iti-lí).
vysvětluje tehdejší snahu po konečném \'_\-'kořeuění
hael'esie.
Přeze to všecko vyhýbal jsem zbytečnému dro
bení, aniž bych pÚl'UŠOVZIl
letopisný pořádek, a v ná

hradu za ohlavení souborná, jaká při dějepisech umě
lých (že látky je dostatek) jsou možná hleděl jsem

vyzp\to\1ti životopis\ a skutk\ jednotlinch pánů
Napajedelský eh a události za jejich panování sběhle
tak zařaditi, aby jedno druhé doplňovalo, ješte předce
páni \' záležitosti poddanské tak zasahovali,jako krá—
lově v běhy svych říší a naopak, třebas to nebylo vždy
tak patrno jako na př. n p. Jana. z Rotale.
Třetím úmyslem bylo položiti do toho spisu do
statečný výbor listin pro poznání úřední řeči české,
jak se jí ve \šelijaky ch potřebách uží\ ale, aniz by se
nějaké upřílišení \f\'t\kat1 mohlo.
Konečně valoval jsem se všelijakého přibírání
\ ěcí cizích a \šeobecný ch pokud se aspoň pi ostiedně
netýkaly Napajedel a jich pánů.
Posléze pokládám sobě za příjemnou povinnost,
poděkovati všem těm pánům, kteří mne všelijak ná
pomocni byli sbledáváníln, propůjčtwáním, opisováním
pomůcek k tomu spisu potřebných, zejmena. velebnym
a důstojným pánům, děkanu Napajedelskému P. Fá
drusovi, fm'ářům Alinkovskénm, Polmřelskénm a Spy
tiuovskenm, panu starostovi Napajedelskemu. panu
zemskému a říšskému poslanci Skopalíkovi, páui'uu

učitelům Napajedelským, právníkovi Sudolákovi &j.
této práce mnohým příznivcům. -— Nejpřednčjší dík
ale náleží panu J. F. Saškovi, majiteli knihtiskárny
ve Velkém Meziříčí, že za časů místopisůmjoště ne
příznivých o vydání této skrovné práce se postaral.
Kéž by spis tento 1.*čtenáří'nntak příjemný byl
na čtení, s jakým potěšením o jeho sepsání jsem po
3 léta pracoval!

V OLOMOUCI, den sv. Václava,?l. P. 1881.

V. P.

Seznam pramenů českých.
1. Obecní kniha Napaicdelská (gruntovní, sirotčí
a fojtovskzi) založená r. 1644. — 2. Obecní kniha Otro—
kovská. založena okolo r. 1560. ——3. Listiny z obecní
truhlicc Napajedelské. ——
4. Spisy z obecní 'truhlioe Spy

tinoyské a Topolenské. — 5. Spisy z ohecní truhlicc Alin
kovské. — (3. Listiny z důchodu Napajedelského — 7.
Matriky Napajellelské (české, latinské, německé). —
S. Spisy z cechovních pokladnic ševcovské, řeznické, hrn
čířské, kožešnické, krejčířské, stolařské a tkalcovské. _
5). Právo horonské Napajodclské. ——lO. Iloronská grun
tovní kniha Spytinovska. ——1). Paměti Havránkovy. ——

12. Paměti Spytinóvské, jež opsané laskavě propůjčil
([list. 1). farář. ——13. Kopiář listů posílacíol'i knézo biskupa

Vilíma Prusinovského na r. 1568. — 14. Zrcadlo mar
krabství Moravského, jgž ]. 155423.vydal. Bart.1)0procl\'y.
15. Karla Staršího z Zerotíua zápisy o soudě panském,
vydal V. Brandl. — 16. Téhož listy. vydal týž. — 17.
Knihy půhonné od téhož. ——18. Naučný_ slovník. -—
19. Palackého dějiny. — 20. Téhož Archív Uosky'. — 21.
Staří lotopisové čeští, r. 1829. od téhož vydané. — 22.

Rukověť literatury české., vydal I. Jiroček. -—23. Pa
matky,č casopis pro arcl1acolop,ii.——24Sněníyí\Ioiavské
(české i něníecké).2 .) Sbíika kazaní tištěných, chovaná
v o. k. bibliotoce Olomncké. —26. Přcnského paměti
Hradišťská, vydal D'Elvort. -— 127.Dějiny města I-lradišté,
vydal J. E. Vitasek. — 28. Páni z Boskovic, vydal A.
V. Sembera. —- 129.Paměti Otrokovské. ——30. Kniha pro

každého Moravana od p. Brandla. — 31. Časopis Č. Mu
sea. — 32. Casopis Matice M01avsl\é.— 33. Rukopis ie—
čoný„ Sedláci zo Šibnic. “ ——34 '1ovačovshá kniha nálezů

(rok,). — 34. Slovenský letopis. — 35. Sbííkap Skopa
líkova atd.

Pr &meny latinské.
I—X. — 2. EibenRegesta

]. CodexdiplomaticusMor.
Bohemiae. ——
3. Son'nIMnS'img.

ler Silesimnm seiiptores. — 4.1)obnei \[onnmentaf—
.). Desky zemské Momvské vydal Pett lytíř Chlumecký.
(i. Analvcta Qnassicensin, do nmtniky Kvasické zapsal
farář M“
ravicus a. j.
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Poloha městečka Napajedla.
Jakož znalci geologie ne bez důvodů dokazují, že
kdysi cela Hanna byla jedním jezerem výšinamhjež „hří
bčcí“ a jinak slovou, na jich uzavřeným, časem pak že
voda hráz svou přirozenou právě tun Napajedel prohlo—
dala: utvořila se úžlebina, kterou nyní Morava protéká,
a vrchy druhdy spojené „Makovú“ a „Kalvar*ie“*) dosti
daleko'od sebe rozstoupily. V této dosti dlouhé úžle
binč po levém břehu řeky Moravy rozkládá se městečko
a to tak, že řada domů Moravy nejbližší nejníže, ostatní
řady výše výš ke Kalvarii položeny stojí.
Poněvadž pak úžlebinou Napajedelskou vedla od
starých časů veliká obchodní cesta, v 17. století ještě
„královskou“ zvaná, pochopitelno, ana se lehko uzavříti
dala, že v ní nejaká osada již v dávných časích zalbžena
byla.

——

Ta osada neměla a nemohla míti té podoby, jako
nynější městečko.

Nejstarší

částí Napajedeljest „Kapla,“do ne

dávna ostrov, na kterém se rozkládala tvrz, z níž zbytky
základů až do Moravy zabíhají. Možná, že teprve r.
1772. velikým požárem zbytky hradu starého dokonale
rozmetany jsou, takže rozměry jeho nemohou býti sto
povány, ježto celé „zainčisko“ nyní chalupami jest za—
staveno.
Okolo tvrze k pravdě podobne rozkládala se stará
osada, která na kapli jakožto ostrově tím více místa
míti mohla, čím menší byla a čím patrnější jest, že kdysi
ostrov ten byl větší, poněvadž Morava jedním ramenem
tekoucím lukami „za zamčiskenu“ druhým tu, kdež pří
kop dotud úplnč nezasypaný městečko od Kaple dělí,
jej obtékala.
*) Ten vreli proto tak s]ove, že na něm r. 1731 regent
panský založil křížovou cestu.

A tento ostrov i s tou starou tvrzí jest dějepisné
památný, poněvadž ryk válečný jen k němu se odnášeti
mohl.
Když ves Napajedla učiněna jest městečkem, toto
začalo se rozkládati po levém břehu Moravy mezi bra
nami „horní“ a druhou „dolní;“ nejvýše stala. luunna,
za nimiž až do r. 1540. byla velika pauskz' zahrada.
Kterou zahradu když p. Pavel z Zerotína na podsedky
rozprodal, zvětšeno jest městečko o „zahumení“ a „za
hraní.“
Touže dobou asi (1540) vznikla čásť řečená „na
podsedkocír.“ Za dob novějších vzrostla stavení na Chmel
niciř) a „Zabinci.“

Památné budovy.
Starý

zam ek kdy vystavěn jest na místo tvrze,

není povědomo, avšak patrno jest., že stal v těch místech,
kde panský důchod & cís. úřady jsou umístěm. O tom
starém zámku (,.antiqua a1ce“) děje se zmínka r. 1772..,
že na nem shořela střecha a v noci na to (1. listopadu)
zapadla chodba ve vrchním poschodí, při čem (5 osob

zabito a jedna udušena jest. (Mata)
Tehda stal již nový zámek, l\te1ý se (me 12.
dubna ].1764. počal stavěti a v březnu 1769. bylo pli
něm ještě lešení. Při tomto klásněm zamku jest veliký
park kolem do kola ohražený. Zámek ten získal velice,
když vrchnost od měšťanů polní cestu vedoucí na „zahu
mení“ koupila a potom nova cesta od mostu k zámku
jest vedena, čím se přispělo k úhlednosti i městečka
samého, poněvadž bylo třeba nekolik domků odkoupiti
i jinde plavidelněji vystavěti.
„Malý zámek“ býval druhdy svobodnýmdomem
panskému lékaři od hraběnky Kobenclove darovaným.
Od jeho dědiců přešel zase r. 1866. na vrchnost a slovo
tak proto, že v něm obydlí své. mela hraběnka Strach
vicova až do r. 1881.
Kromě jiných někdy vrclmostenských stavení jako
*) Chmelnice byla tušímamajetkem obecním; tam r. 1778.
povolila obec invalidovi Klablťňoví vystavěti chaloupku, za které

místo i za zahradu dal 3-1 R.

IH

mlýn u, p alir 11y, hostince u koruny *), zpm'neneme so
lá rny.
V ní bylo kdysi skladiště soli pro celé. okolí.
z čeho vznikal znamenitý obchod, kterým se zanáseli
zvláštní prodavači, „solaři“ čili „solníci.“ V Napajedlích
byl tuším jen jeden solař, který v soláruě. sůl prodával.
Zachovalat'.se zpráva, kterak maminka jistá okolo r 1770.
posilajíc dcerušku pro sůl jí nařídila, aby se u Kaple sv.
kříže pomodlila.
Napájedelské lázně (sírkové), aě. svého času byly
dosti hojně navštěvovány — bylo při nich pro hosti 111

bytů — vystavením cukrovaru
vzaly za své.
S ta r y kostel farní stál na prostranství vedle fary,
níže kostela. nynějšího, jakož dotud jestě. rozn'íěry jeho
podle. udání páně. děkanova pozorovati lze, když taje.
Tento starý kostel byl několikkráte opravován. Tak
věž postavena jest r. 1581), jak český nápis páně Jetři
chův z Zerotíua a jeho manželky. pani Barbory z Bibr—
stejna. svědčil, a 131597. kůr jest obnoven. "l'amtéž byl
oltář sv. Rocha a Sebestiana založený a zaslíbený na od
_vráeení moru tehda r. 1566. v Napajedlích panujícího.

\ témže kostele i apajedelšti páni měli svůj pohřeb, ha

ještě. „1. 161111.v měsíci _luni 111.dne pochován

v ž ebračce

jest.

p. Václav Horáček někdy purkrabí.“

Na

témže kostele konec 17. století byly i hodiny.
Nový kostel začal se stavěti r. 1711),načež do
něho ze starého kostela dva skvostné náhrobky pánů
z Zerotína jsou přeneseny. — Okolo tohoto nového ko
stela byl hřbitov, jako dotud některé náhrobní nápisy
ve zdech zahradních svědčí. **)
Ze se jak při tomto kostele, také při kapli sv.
Kříže až do zápovčdi .JMC-e Josefa píjntlíovávalo, jest na
snadě; načež nový hřbitov s panskou hrobkou zalo
žen jest.
Fara byla již r. 1416. v Napajedlích a stála stara
fara tu, kde nová. ae měla polohu jinou; tuto nynější
=*)Panská hospoda byla v Napajedlích již r. 1611. a vysta—
věna jest na velikých rozměrech nknlo r. 1760. od hraběte. z lio
t:,ilu jak rodinný erb na hostinci u koruny svědčí.
“) „L. 1743. dnie 10. Juni dokonal Bnrtulomieg Parma
rodicz ze Zalírzeha w st.mn [mnich—jmbyl mytuim pisarzemť
„Jan Lubalik usnul w Fallin'—mie 26. ledna 1752 wieku
sweho 52 leta“.
'
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faru z tvrdého staviva zbudoval farář Jan Požaruík*)
rodák Zahlenický, který jsz. předtím v Kvasicích tamtéž
faru vystavěl. (Pain. Kvas)

Špitál

a škola.

Ok. r. 1690. v jednom domě

byla světnice pro „žebrákyď druha školou,. Chndičký
ten špitál založil někdejší Bystřický farář Svach.

Rotalska

kaple„“ vnlž okolo r. 1625. pohřbena

jest Maria hrabinka 'l'hurzovna, stala tusim na ostrově
který odtud asi své jméno „Kapla“ má, což by se po
někud shodovalo i s tím. že jméno „Kapla“ teprve r.
1772. se vyskytuje, kdy ještě byla „Kaple sv. Kříže.“
Tato kaple trvala od r. 1760—1755 a vznikla z b r a.

trského kostela.

Kdy se Napajedlané byvše r. l—l-llš.již stoupenci

učení Husova dali na bratrskou víru nelze ustanoviti,
ale dá se mysliti„ že teprve za panování pánů z Zero
tína dostali bratři převahu. Bratrský zbor a kostel r.
1580. na novo vystavěn jest na pozemcích čísla 88 parc..
a 66. Kostel pak stal na pare._č. HH. nebo říka se
číslu (36. „Ranofrej u zboru“. Ze obě čísla jedním
pozemkem bývala ukazuje okolnost jedna, že č. 88. nemá
zahrady, poněvadž všecka náleží k č. lid.; druha, že
staré základni zdi z jednoho čísla do druhého se táhnou.
Což se (hi vysvětliti tím1 že. po vypuzení z Napajedel
bratří, tuším p. Jan z liotalu, na zborovém pozemku
zřídil podsedek.
Zřejina o tom zpráva k r. 1691. matriky děkan
ství I—Iradištskehozní: „Jsou také pole a sady, jichž

dotčení bratří užívali, alevšak, že v témž místě blíže

opuštěného

kostela,

v kterémž místě sami bydleli,

zřízen jest podsedek, obyvatel toho podsedku, jako

i zahrady u kostela položené. jich užívai.**)

Z toho viděti, že r. 1691. ještě stal opuštěný
kostel bratrskýy na jehož místě r. 1760. „za 1). hraběte

Františka. z Rotalu jest vystavěna k apla
(_l—lavr.) Tato kaple nevyhorcla
mieh'?

sv. kříže“

sice r. 1772. ač od ní

*) Kam se poděly Požárníkovy

|l;ll)l("l,i n tureckých voj—
.
**) Kromě pole a sadů k č. 66. náležitých drželi bratří pa

tero sadů: dva „pod dubovou", „()hrady“, „za mlýnem“, „Titěže“,
též louku“ „v luhu u bczcdněho jezem“, což vše nyni k faře patří.“
(Mam)

počínaje napořade všecko popelem lehlo,.ale stalo se tak
r. 1755, jak v týchž pamětech l'lavrzinkových čteme.
Požar byl prudký, nebo i zvon, který zaroveň byl
('.in'íbáleín, se rozlil a také hodiny spadly _*)

Vyhořelá kaple dostala se obci, která
zbylého hned vystavěla novou sýp k u **) jak
pis: „(iratae posteritati 17353" V té sýpee
vyučovalo. když se stavěla nova škola.
Když ale. r. 1879. soukronuíík sýpku

ze. staviva
svědčil mi—
r. 1858. se.

zakoupil a
na jednopatrový dům upravovati dal, nechaly se staré
pevně zdi stati, ale že se na prostrauně sklepy kopalo,
přišlo se na mnoho koster vapnem zasýpaných a také
na porůzuě kosti. Kostry vápnem zasýpané pocházely
patrně z časů novějších, ostatní však z časů bratrských,
jelikož víme, že tam v kostele bratrském mrtvé pocho
vavah.

Radnice

kde stála, nelze určití. aniž víme kde

so 11d nici ***) měli, v níž zasedal úřad Napajedelský,
když ještě hrdelní pravo vykonával; ovšem dá se s ji—

stotou hadati, že pranýř

postaven byl u jatek, kdež

kamenný asi *sáhový sloup do nedávna se povoloval, až
jej před některým časem do základů blízkého stavení
upotřebili. Nedaleko pranýře že mívali kdysi pověstnou

„kladu“ a „trdlici“ i s „oslem“, to se da domysliti.
„Spravedlnosť“
čili šibenice, že pněla na „Siben
kaeh“, samo jméno ukazuje a také to okolnost, že tam
nalézají kostry lidské.

Jméno Napajedla vykládá“se obyčejněze slova
napajeti
i učiněna také na to pověst, že prý sem do
bytek ze sousedních statků (z Malenovic) napájet honili.
Tomu sotva bude. tak, poněvadž sousední panství vodu
bud svou, nebo Moravu blíže měla a mají; avšak hle
díce k podobnému jménu při městě Táboře, kdež čast
*) Kusy toho zvonu a kolo železné._. z hodin půlorlojových
byvše nepochybně po požáru ke stavení e.. 66. ukládány zůstaly
tam o málo sto let ležeti, až je nedávno majitel ě. 66. p. Beneš
(„Ranofrej u zhoru“), když své stavení rozšiřoval, nalezl a uscho
val. Na některých kusech čtou se zbytky nápisu: N [ A P ] T [
1 (?> ] A <?) l

]

**) Sta rá sy p ka. stála mezi pivovarem a mlýnem r. 1772.

(Man.)
***) K roku 1747. jmenuje se „role protiv sudniezylcžíci“
(Ob. ku.)
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předměstí také Napajedla

slula *) a to právě v mí

stě, kde se dobytek pohodlně napájeti mohl. ——
Tábor
jest vysoko na skalisku postaven : — dáme spíše za pravdu,

že Napajedla jméno své dostala, jakožto přirozená sta
nice při důležité cestě. obchodní, u které byl pohodlný
brod přes Moravu. I míníme ovšem, že tuto obchodníci
i vojska své dobytky napájeli. A čím známější byla ob
chodníkům široko daleko tato stanice pro tuto vlastnost,

jakožto skutečná

„napajedlaf'

**)tím snáze mohlo

zaniknouti jiné snad rodové jméno její.

*) Viz „Památky arch.“ X.

:**) Forma: „Napaj edly“ jest chybná n 7.listin neznáma;
že pak v 6. pádě sluší psáti po starému „v Napaj ed lieh“ anebo
po novějšímu v Napajedlách, nikoli Napajedlcch, s dostatek bolidu
jsem prokázal v „Komenskéin“ na r. 1881.

,

--;-._m'f.fřfn
“w

]. Napajedla zbožím zeměpánu, (králův
Cas/\,JG'/1(1,mm krabí 1llonwslgch)

Dějiny starých Napajedla.
Krajina, v níž Napajedla jsou položena, byla ve 12.
století již hojně. obydlena i zachoval se nam seznam ves

nic a statků ke kostelům Melavskun náležitých, ktei v
seznam 1.1131.p01ídil biskupOloinucký Jindřich Zdik.
Podle té listiny*) 1.1131. kekostelu Přelovskému, kdež
tehdjr “bylo sídlo arcijáhna, hleděly vesnice buď celé, buď

na díle: Na telmacone
('Otrolmvice),Lntincicich

(Tlumačov)Otroeouic ih
:: Litenčice atd. .Ke lie-.

steln Smrti hněvskemu příslušely:Jarohněvice,

Kostelem Sadovice, „Rnson,“ Velehrad, Prak
šice, Biskupice (tioie),Zahlacaz : Zablaťany,Ne
saticilizNes atice.Stř iblnie e, Tnč a,p_\r„1'1estaz“

:Pi estany,\l\ostelanv,Cetochovice, Sirakoviee,
Di\ oky, Sohčhf ibv ,Ogn isekovicih“ : Ohništ

kmice, „Na lubnev“ ::Lnbná Kvasice, „Na he
lone“ : Belov,Hizle, \ azilc: Vasilsho,Ořecho
vé, „Na lznode“ : BlOd, ()patovice, Mladotice,
„Sobnouo, “ „V nel adici“_ — lněiradice,„Ozcicih“

: Hoštice (?).
V tomto seznamu, ač několikln'áte se mluví o vsech
s Napajedly sousedících, Napajedla se nejmennjí, avšak
]. čtenář pozorovati mohl, že mnohé vesnice se zpomíná,
ht-eté nyní více není. Kdož' ví', neslnla-li Napajedla dříve

Uněladiee,

Pí estany Ohnišťkovice

nebo po—

dobne.? Zaroven poznává se,že b\la-l-i tn, kde nyní
Napajedla jsou, nejaka osada ta Že na plosto zastíněna
7nstávala přede slaven 7nanienite osady Sp_\tihněva, k je- .
hoz hostelu tolik vesnic slušelo
,
'

*) Viz diplom. Mor. k r. 1131.

_ Dl

Když k roku 1228. král Český Přemysl Otakar I.
konventu a klášteru Velehradskému všelijaká nadaní či
nil, vyměřily se i hranice panství Velehradského a to

takové: „.PotokPezhka(_: Bezka,)kterýtečena sever;
k západu: kamen, jeuž slove kralow stol 4), odtud

hora, jež slove thala
Ujezd a Polešovice

(: Skála); potom obejda les
a tak směrem na ostrov do Mo

ravy“ (Erben reg. Boh. I. 394). Té věci Zpomíuame
proto, poněvadž Volný (IV. Velehrad) vyslovil domněnku,

jakoby hora Skála a nynější Skalka (:

„na skalee“)

jedno bylo. Bylo-li by tomu tak, jak Volný mini, ny
nější Napajedelské panství bylo by tehda spadalo v ma—
jetek klzište'a Velel'íradského. Tomu ale není tak, neho
vrch „Skala“ jest onen severozápadně od Králova stola.
Jsoute i hranice vyměřeny od potoku Bezky na Králův
stůl až po Skálu; jižní pak hranice sla od ostrova u Ne
naknnic na severozapad okolo Polešovic a Ujezda (nyní
Ujezdce) k Velehradu zase do potoku do Bezky. lite
mz věc, že Napajedla neslušela k panství Velehradskemu
také patrna jest z toho, ano tehda buď na díle, buď
zcela vesnice k panství Velehradskémn uiležcly tyzto

Kostelany, Neuakuuice, Polešovice, Boršice.
Újezd, Zlechov, _,Setsche,“ kostel Spytinov
ský Huštěnovice liabice, Mařetice Popovice,
Břest, (hvalkovice Bařice Jarošov, Važany,

Domaukov ice, Mistřín, Veliká, Tupesy, Zahla—

ťa ny atd. (tamtéž.)

A divna věc, když král Přemysl

Otakar

II.

uni-sto Uherské Hradiště. zakládal, tolikež mlčí seo Na.
pajedlích, ano ani král Jan když sousední dve vesnice

'l'opolné a Spytinov, tež Skalka, r. 1318 bisku
povi Olomnckemu zapisoval, ani v tomto zápise Napaje
del se nezpomína. Z toho však ze všeho najevo jde,
jakkoli se o Napajedlích mlčí, že krajina, v níž Napa
jedla stoji, majetkem byla zeměpáuův, jakým až do po—
éatku 16. století zůstala.
Hledíc pak k tomu, že v Napajedlích později na—
lezaime zeměpanskou tvrz a osada tou měrou se zmohla,
že ve 14. století na městečko povýšena jest.. verojutně
teprve po zkaze Spytihněva. zejmena pak na konec 13.
*) Pověsti o králově stole viz Not. 1857.88.

lti
století zmahati se počala, což tedy bylo asi po založení
města Hradistě.
Že však tvrz postavena v úžlabině hranící přístupu
na Hannon a zarovci-ň uzavírající vchod do údolí Dřev
nice vojenskou důležitost měla., to bude poehopitelno, a
čím blíže byla hranic Uherským-h, tím častěji okolo ní
shlnkala se vojska cizi. Máme sice velmi málo určitých
zprav, že ryk válečný z přima k Napajedlům se odnášel,
ale neobyčejně množství nalezených mlatů na Malenov
sku *) svědčí n'mohýn'í a krutým hitvam v nejbližším
okolí svedeným. **) Z těch "aSů, kdy s určitostí předpo
kládati můžeme, že Napajedla již stala, zpon'íeneme tuto
nájezdů do Moravy pověstného Matěje Trenčanskeho,
který se svého hradu Trenčína tak ohromné škody vý
chodní Moravě (tedy i Napajedlům, ješte voje jeho až

k Hradišti zabíhaly) činil, že sám král

Jan,

r. 1315.

válečnou výpravu proti němu učinil a jemu kromě Uh.
Brodu, Vyzovic. a jiných hradů Moravských také Veselí
odňal. Dotknouti také můžeme, že r. 1323. dne 18.
září král Jan v Hodoníně šťastně smlouvy s Leopoldem,
knížetem Rakouským i s králem Uherským dokonal,
ktereho sjezdu nmoho knížat se účastnilo.
V ty časy byla Napajedla osadou malou, jak se
domysliti dá, a rozkládala se nepochybně jen na býva
lém ostrově., který nyní „kapla“ slove. A syn svrchu
psaného krále Jana, Karel, potomně IV. nazvaný, stal
se Napajedlům, jako jiným městům i\floravským, nejpřed
nějším zvelebitelem.

Dějiny nových Napajeclel.
Za panování Karla

IV., jakožto „markrabí Mo

ravského (1333—1349) a potom krale Ceskeho veliké
nějaké neštěstí přišlo na Napajedla, anebo Napajcdelští
velice nějak se zasloužili 'o vlasť., poněvadž se jim po
roce 1340. z jeho obdarování dostalo majestátu na dříví
*) Zdělil důst. p. farái' P. Al. Potěhník.
**) V letech šedesátých nalezen jest v poli na Topolsku
vzácný kord, který kam se pmlčl, v_vzvěděti nemohl, známý náš
starožitník pan far.-ii“Al. Potéhník.

17

braní z lesů řečenýrlí „l-lříbčeí“ a „Luži.“ To že se
stalo po roce 1340, víme z listů krale Zilmmndova.

v němž, že od císaře Karla takove olularovaní učinono
jest, se doklada.
'
Kdyby ž listin na jisto vycházelo, že týž císař a
král Karel Napajedelským pustil i odmrt*), jak Volný
(IV. 329) praví, byla by Napajedla mezi nejpřednějšími
městečky Moravskými, ktera takove svobody dosáhla:
zaroveň bychom na jisto souditi mohli, že ves Napaje
dla z obdarování téhož slavného panovníka městečkem
učiněna jest. Ale. list Vladislavův._ ktereho se nás slo
vutný topograf dovolava, zpomíua sice1 že Napajedelským
obdarování na odmrt shořelo. než o tom tam nic ne
stojí, aby právě od císaře. Karla bylo pošlo. Proto ne
můžeme Volneho tvrzení za spolehlivé pokládati. že již
okolo 1344. Napajedla byla. městečkem, nebo teprvé' k r.
1371. určitou zpravu mame, že Napajedla byla městečkem.
Nicméně hledíce ke Karlovu obdarování na dříví
braní ?. lesů marklabských, povýšení vsi Napajedel na
místečko z vůle Karlovy míti můžeme za vše dosti
možnou.
Proměna pak vsi na n-ičstečko neudala se za oněch
časů beze zevnějšího osady rozšířeni; pročež pokládáme
za podobne k pravdě, že stara Napajedla dotud stojící
na ostrově. přistavěním náměstí na svahu Kalvarie jsou
rozmnožena. Zda—liměstečko se též uzavřelo a opev
nilo1 jak tomu svědčí ta okolnostt že ještě v 16. století
se mluví „o horní bráně,“ **) vedle níž třeba i „dolní“

mysliti. nebudeme
rozkládalo se tehda
solarnu, takže čásť
zaliumenim byla.
„
Karel IV . pro
Ceský n'iarkrabství

tvrditi, ale jisto jest„ že městečko
toliko mezi nynější palirnou asi po
„žahumení“ nazvaná. skutečně. tehda
příčiny obecně známé jakožto kral
Moravské r. 1349. vzdal bratrovi

*) Jako statky panské, když majitel bez potomků zemřel.
na zemř.—pánaspadaly, tak i poddaných majetek na pána pi-nclu'izel,
pročež nikdo nemohl stat-ků sveho poručiti, komu by chtěl. Při
tom častěji am,- sr- veliké křivdy příbuzným. Z té tedy příčiny
puštění mlmrtu je velikým doln'odiním.
*“) Pan prof. Sytko mini, že netřeba na nějaké. upevnění
mysliti, ovšem ale. na jcclmnlucliou ohradu, takže městu sluntm'zm':
branami (vruty) zavíráni" býti mulllo.
0_J
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svému Jan-u. Jindřicehovi,

aby je tak, jako druhdy

sám za otce Jana, spravoval. Za tohoto nového mar
krahí, který panoval od r. 349—1375. udála se v Na—
pajedlích mezi léty 1350—1366. příhoda, která pro dě—
jiny Napajedel. že v nálezech městského prava Brněn
ského stastne zapsana byla. pan-létihodnou jest, nebo
z dalšího o ní jednaní rozuínčti, kterak Napajedlane již
tehda jakesi městské pravo nižší měli a v těžších pří
padech naučení hrali v Hradišti a tím k vrehnimu pravu
Brnenskenní náleželi. Mnohem více jest onen zapis pro
mravepis pamětihoden, pročež jej tuto, jak z latiny před
sou lety byl přeložen, pokládáme.
„Když sedláka jakéhos v Napajedlích synovi dva
groše z váčku vzati byli, sam sedlák pacholka, sveho
stolníka, o němž se domníval, žeby tonž krádeži vinen
byl, poehytil všetdčně nevyžádaje sobě ínoei od soudce.
a. přísežuýeh aniž toho hledaje (žalobou), rukama zpatky
ohráeenými za palce svázal. na skřipei pověsil vzhůru
tahna a dolů spouští—je, aby se. strany zlodejství, ví-li
o nem, přiznal. podpale a učine pod nohama jeho ohen
tak jej mnčil.
Tentýž pak pac—holek,dokudž tak trápen byl, hroz
ným křikem na pomoc volaje sousedy. aby se zhehli.
učinil. líteřížto když přišli a. skrze okno a skuliuy do
domu uahlédajíee nl'ílédali, že paeholka mučí, to ihned
rychle soudci (rychtář-i) oznámili, kterýž tam poslal slu
žebníka svého a když tam proto, že dům zavřen byl,
vjíti nemohl, dveře v_vlomil a vejda do domu, parholka
na skřipei visícího nalezl, kterehož mocně. vydřel i před
soudí-,e postavil. Kterýžto (soudce) před přísežnými
k tomu povolanj'rmi poroznme v té příhode stranam rok
položil. kdežto týž paeholek všecko, tak jakž psano, na
svého pána žaloval.
Hospodář odpověděl s potvrzovanim, že přiznaní
ke kradeži na paeholkn v_vnuíčil. )aeholek odpovedel:
že ačkoli zlodějstvím ua prosto vinen není, avšak pro
uvarovani smrti a zachování života, jakž přirození vyhle
dava, k zlodějství se přiznal. K čemuž zase hospod.-ii
odpovídat-i “maje podle rady přísežuýeh, aby se o to Spo
lečne domluvili, a neníoha se, dostatečně hajiti podlehl.

Protož ptáme se, jakou pokutu povinen jest položiti?“

] *.)

Tak psali

Napajedelští — tuším po latinsku —

k právu l-lrzulištskénul, avšak 'Hradišťane nevedoucis si
rady s takovou příhodou „kteráž se zřídka trefuje“ psali

až k vrclmímuprávu městskému do Brna: „%městečka
Napajedel dostali jsme psaní v tato slova atd. jak na
hoře psáno“
.
A Brněnské právo odpovědělo:
„Poněvadž ten, kterýž pacholka, stolníka svého mn
čením k přiznání o zlodejství, kterým snad vinen nebyl,
trápil a poněvadž při tom moci soudu náležející, pohrdua
mocí soudce a přísežných, všetcčně a způrné užil, pa
cholka za palce obou rukou svázal atd. a v tež rozepři

na smulu jednanc podlehl, mají mu ohadva jeho
palcové utati býti a k tomu i pacholkuzn'íučenemu
i soudci zúplua zadosti učiniti.

Paklihy takové palcův

utčtí penězi vyplatiti chtěl, za každý

palec

ať po

kuty dá.pět hřiven grošů Pražských, to jest
plné deset

hřiven, z uichžto pacholku skrze pově

šení a pálení uskozeuému pět, soudci tří a městečku
Napajcdlům dvč hřivny“
K tomuto orteli čili nálezu přičinéno několik my
šlenek pamětihodných. z- nichž některé uvedeme.
„A z-toho znamenej, že skrze mučení pravdy od
zločinců vyhledávati jest věci soudce a přísežuých . . . .
Dovozování mučením jest věc nejista a nebezpečna, nebo
mnozí trpělivostí a tvrdostí mučení tak sobě nic neváží,
že žádným způsobem pravdy na nich vytáhuonti nelze,
opak mnozí raději ke každému skutku se znají, než-li by
mučení trpěli . . . . Nemá také snadné pro peníze někdo
mučen byt-i, jakž řečený sedlák z Napajcdel učinil . . . .
leč by snad jinak pravdy vyhledáno býti nemohlo . . . .
Nad to k vyznání mladšího od 14 let nemají inn-_
čiti . .
Nemá včřeno býti tomu vyznání, kteréž činí
někdo, dokudž ho mučí, lečby i po zmučení přece na
týmž stál . . . .“ *)

Za téhož markrabí Jana Jindřicha o Napajedla
několikkráte jednáno jest. což se shehlo takto: Móltč
markrabí Jan Jindřich z druhé manželky, kněžny Opav
ské (prvnthyla známá Marketa„ I-Iuhatá, pro níž Tyrol
*) lllc rukopisu, známého pode ímé-není „Sedláci ?. $ihnic“,
v 16. století latiny na česko přeloženého.
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pozbjl) tí'i syzny lošta, Jana Soběslava

a Pro

kopa.
Tem 711amenajeblízkou smít', jiste. údelj vy
mčíil, ah) 7 nich sve kul/euvwlíovaní míti mohli. Ipo
rídil troje poručenst'ví, z nichž se nam zachovala toliko
druha dve. Druhé. poručenství markrabino dano jest
v Praze r. 1366. dne 24. března,i čteme v něm, což se
našeho městečka tkne toto: „Kromě toho poroucíme a
vzdavmne osvícenenm kněží Janovi,
řečeuému Sobč

slavovi,
druhorozenému svému, za jeho údól a na
vychovaní: tvrze Ousov a N((pm'mll a tolikež mesta

Uničov, Litovel, Pí"e1ov, housiuov í Ostrov

se vším příslušenstvím, a to takové, aby týž kníže Jan
Soběslav zboží toto od osvíc. kněze Jošta, markrabí M0—
raa'ského, v léno přijal (Cod. dipl. Mor. IX. 324).
Illedíce k tehdejšímu zvyku, že knížata na tvrzích
čili hradech sídla. sva mívali a tuto knížeti Janovi Sobe
slavovi dve takove tvrze Ousov a Napajedla se vzdávají,
mohli bychom za to míti, že obe tvrze dosti znamenity
byly, tak aby buď na jedné bud? na druhé sídleti mohl.
Než poručenství nevešlo ve. skutek, poněvadž Jan
Soheslav venovav se stavu duchovnímu pozdeji biskupem
Litomyšli učiněn jest; Že pak otec ješte žil r. 1371.,
novou poslední vůli v Brno ve. čtvrtek po nedeli Can
tate do desk zemských vložíti dal. Dle tohoto třetího

poručenství mela připadnouti „tvrz Nuparu/etl! s m e
stem i mýtem í vsím příslušenstvím zaroven sjinými
hrady Ousovcm, Bludovem atd. „nejn'íladšímu s_vuuPro—

kopovi.

(Desky Z. G. B. VI. í.)

Praví sice Volný, že v následujícím roce Napajedla.
bratří Jost i l'rokop drželi ua spolek, avsak téhož roku
maja-statan daným v Praze. v patek po slavnosti 11.0(N)

panen (28. října) císař Karel osvícené kněžně, Elišce
Opolsl.:é, manželce markrabí Joštově 1\*rr,1)ct,icecll(tpo
tvrzuje za vém-1.12zboži.
Což se děje v tato slo 'a
„Jakož se staly smlouvy, aby osvícený p. Ladislav, kníže
Opolské, který nyní nadržpanem v l_lhřích jest. paní
Elišce dceři své 12.000 žl. vena. dal a Jan n'íarkraln' i\lo
ravský a markrabí Jošt. jeho syn ji ve. vené a v (3000zl.

na tvrzích a statcích Cimbur ku, Bzenci

a „Napri

(jedl—ich, zapsali H- kop ;.,fíosíročního plitu,ustanm11je
se, ab) t_vtostatkj pani l'lška, kdjby vdovou pozustala
ve vene užívala objčejem knížecím. l-"Oiučnik'y toho

věna ustanovila Ladislava a Bolka knížata Opolska,
l'í'emka kníže 'l'čšínské a l-lanuše kníže (llpavskď (_llist.
st. Svet. II. "iQ-.)

Marln'abinlm Elška, druha *) manželka Joštova, ne—
žila dlouho, nebo již r. 1374. měl za manželku Anežku,
sestru knížete Ladislava ()polskeho. ] této třetí man—
želce majestátem daným v Praze v měsíci březnu r. 1374.
král Václav IV. slibuje, jakož jí věno oooo hřiven groší

„Pražských zapsáno na hradě a meste.
hradě. Uimhurk

Bzenci,

na

u položeném ve „hrzihieeži“ (Íhí'íbčeí')

ana tvrzi Napajedelskú

i městečku Napaje

d elskem, že kdyby po vymření markrabí Moravských
Mora 'a na něho krále Václava spadnouti měla, že jí to
věno vyplaceno bude (tamtéž

7+I-.)

Za nía rkra bí Jošta. (1375—1111) nastaly tuhé
Spory mezi bratřími

.ltÍlŠtLlllla Soběslavem

z jedne a Jo—

Štem i l'rokopem z druhé strany, které velikou bídu na
zem uvalily, zvláště když i odboj proti králi Vaclavovi
nastal. Jakou můrou i Napajedla navštíveua jsou tomi
strastmi a pozdějšími rozbroji, když na stolec l_iiskupský
v Olomouci zvolen jest Jan Soběslav, kterénm velika
vetšina panstva Moravského ponnihala proti biskupovi
Janovi z Kostnice, nelze na ten čas nie. určitého l_iowÍ-deti.

Ačkoli markrabinka Anežka ješte. žila a tudíž na
roky na věnuou zástavu měla, Napajedla
již r. Hl.—ui.

přestala býti ve věnném zboži ma'rkrabinek
h'loravských,

poněvadž téhož roku listem daným

v Brně tu sobotu po sv. Pavlu na víru obrácení mar

krabí Jošt „město naše Napage dl s tv rzí, mýtem
mlýnem

a j. příslušenstvím“ vzdal v léno po meči **)

za znamenitéslužby nrozenémupanu Janu. Heraltfwi
:; Krmina, města. Pan Heralt (z jehož rodu pošel .li
řík potomní kral Ceský) dal si toto obdarování potvrditi
od markrahina bratra Prokopa, což tento učinil téhož
léta v Kunovicích ve vigilii P. Marie očištění. V tomto
druhém zápise. psano to městečko „napagodl.“ (Sommers—

berg rer. Sil. script. I. 964—5)
*) První byla Eliška, dcera Štčqiana, vévody Ulu-i'sl<-'-lm-,
zda-lí to věno na týchž statcích zapsáno měla, neví se..
***) Léno čili manství, když se uděluje po meči, zůstává
v držení potomků manovy'ruhpotud, pokud potomky mužské má.
Po přeslici t. j. od dcer se uedědí.

lé N'“

Pan Heralt ž Kunina Města těšil se obzvlastní při
zni n markrabí Jošta, nebo nabyl od něho nemalo statků
jiných, zejména r. 1389. zboží Tyneckcho *); r. 1397.
dostal zboží Bonzovské v dcdictví; potom mislednjiciho
roku přejal velike panství Třebovské a též Spranecké.
(Desky 7.. C. Ol. VI. 57. 51.7. 740. TM.) A jeste roku

1406. nabyl p. IIeralt hradu Malenowskeho, k nč
muž náležely vsi 'l'etčovice se dvorem, Bunejov,

Otrokovice,

Kvčtkovice,

Kozin ec se dvorem,

Dúbravičky, \'yšše Dubravičky, Bohuslavice,

Veledu b 'a vy,Březnuovka,K race novic e, L úk a,
Tetčovska Lhota a Březinky ('l'amtéž VII. 74.)
An markrabí Jošt znamenitých diistojenství došel,
tak že na Moravě méně. dleti mohl, nařídil žasebe hejt
manem zemským p. Heralta.
Za tohoto úřadu hejtinauského událo se r. 1399,
že markrabí Prokop nejakemu b-Iarkvartovi z „(_šyckve“
do desk zemských vložiti chtel P rosin k y, ale 1). I'Ie
ralt na místě markrabí Jošta učinil odpor proti tomu
řka, že k te vsi má lepší právo a že ji dal Pešikovi,
Piknoši a Jankovi z Malenovic odjinud z Petrovic (tamt.
VI. SUB—(i.)

Této veci dotýkáme proto, že jakož okolnosti uka
zují, týče se Prusům/.:, nyní dvoru k Napajedelskenm
statku příslušného. **)
Co se tkne potomků pane I—leraltových,dcera. jeho
Jitka pojala za manžela znameho pana Jana řečeného

Ptáčka z Pirkstejna; synové pak byli Heralt

a. J tří/r..

Tito zahy začali velike zboží otcovské jiným pánům pou
Štěti, zejména r. 1408. Hynkovi, Bohuši, Elšce, Anne.,
Kateřině a Marketě dětem někdy Bohuše ze Sonvaldu
*) U Břeclavi; 'l'yncc. druhdy býval městem, nyní jen vsí

"est. —

]

**) Zprávy o Prusin kách čili Prosinkách jsou tyto: Jeden

z oněch pánů „z Malenovic jinak z Petrovic.“ byl kdysi purkrabím
v Malenovicích a když markrabí Jošt Malenovice odprodal, jemu
možna výsluhou Brusinky vzdal, což soudíme z půliona r. l-LUd

nčinčného, kdež Markvart ze Spytihnova pohnal Janka z Petrovic,

někdy řečeného purkrabí

za Malenovic, že mu rybník

spustil & škodu učinil zu'100 hí'íven grnší. Poručníkem toho pů—
honu učinil Jindřicha ze Spytihnova purkrabí svého (Brandl půli.
]. 177). V Brusinky uvázal se potom Markvart 'a Spytihněva (po
smrti patrně oněch držitelů), nebo r. 1406. Elška % Prosinek po—
hnula Markvarta ze Spytihněva, „že mi drží mé dědictví Pro
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pustili ln'ad Malenovice i se vším velikým příslušenstvím,
jakž jsme na. hní'e vytkli. (D. Z. Ol. 51). C.) „statek
zda se, že vůbec žádných (líidiců po sobě nezůstavilh
p(nn'evadžok. r. mo. statky jejich přecházely na příbuz
ne pany ?. Kunstatu cíli 7. Kunína Mesta t. j. na Podč
bradskon linii. To také k tomu ukazuje, že v ty časy
zemřeli, aNapajedla lrvvše manstvím po meči. pí'iromne

spadla zase na lenního pana, markrabí Moravskeho, kte
rým v j(dn'e osobě b_\l od snnti Joštov) král Václav
IV. (12'75—1HH) Za tohoto panovníka sběhly se uda
losti svítozmime, jez zach zitily celý nalod: naboženske
Spory (\ npzilcní mistra Jana lIusi rozechvěly \sc( ky Semo
kornnv Ceské. \Iisti Jan llus měl přívrženců na Mo
rave mnoho a právě neiznamenitějších pánů mezi nimiž
sam maiklabí Jost. Ze i v Napajedlích okolo 1.1116.
tolikež stoupenci Husovi byli, nepochybnou () tom mame
zpravu. 'l'oho totiž roku kapitola Olomucká nsilnjíc o to,
aby stolice biskupska osiřela nezůstávala, zvolila za 010
n'íuckého biskupa Jana biskupa z Litomyšle. Kanovníci
k te volbě nepozvaní vidonce se jako v právě: svem vo
lebním zkracenL nechteli té volbě dáti místa a volili
kanovníka Vyšehradskébo Alše z Březí. Volený biskup
Aleš uvázal se v biskupství a jakož nepochybno jest pral
novému učení. Zo však biskup Jan obratným jedm'mím
domohl stolce bisk. v Olomouci sobě a Alšovi Litomyšl
ského, poněvadž byl horlivým katolíkem, mocně usiloval,
aby při farach Moravských přívrženci I-lusovi zůstaveni
nebyli; proto maje od papeže plnou moc a jsa ještě.
v Litomyšli k sobě ('.1418. mnoho kněží povolal mezi

nimiži
faraie Napajedelskéhol1
aby
se
očistil\'Iiknlaše
Abusitskehokacířství.
(Casop.l\Iat.1\im lS77.)
siuk).
. Nezná-li se, ale chci naň ukazati markrabiným |istom“.
l'cn Spur potom ještě r. 1413. uvažován jest, ale nanovo odložen.
(V. Tamtéž ]. 327. 331).
.
Markvart ?. „Gyekvc“ Dorotě, manželce své l. 1416. ves

„Prossyenlcy

n Nap njed o ]“ (prope Napngedl) celou i s r_vb

niky a lesy do desk vložil a to takové, aby po jeho smrti řečenou
ve 3 žpmncnntá Dorota držela až do smrti; po její smrti aby na
(lčdíre Markuntovy spadla. (1) Z 01.8. 623). — Dalších zpr.:iv
(» Prosinkách mni, p(měv
vadž nepochybně za válek línsilskhh
()pustla tak jako o blízku zanikly \esníee Bunějov (n\ni d\nr
Buňov), Kozinec, Důlnmičky, Vysši Dúlnavíčky, Kračenovice,
Březinky, Šanov aj. m. Kterak Prusinky dostaly se k panství
Napajcdclslu'nnu, sledovnti nelze
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Někteří ti kneží tam dosti dlouho ve vazbě ziistavali.
Po krali Václavovi IV. zdedil země koruny české.

ln'atr Zikmund

(1419—1437) horlivý odpůrce noveho

učení, které se v Čechách čím dále tím více šířilo. Na—
staly křižacke výpravy na kacíře.. První a druhou vý
pravu křižáckou proti l-Iusitaln statečně zmařilo vojsko
Zižkovo. Cechy již cele. byly poddany vitezi'nn1 protož
„oumysl vítězného vojska byl nyní tahnouti dále do Mo—

ravy a zjednati také v této zemi „svobodu '.akouu ho
žímu.“ „Pravili jsme již, dí 'alacký (III. 2. SO,)že v Mo
rave jevilo se hned od prvopočátku dosti zhusta smýšlení
husitské jestě smčlejsí a ho_rlivější„ nežli v (Jecluich, ale
přičinlivostí zvláště. .lana Zelezneho, biskupa Olomuc
kého dnšeno jest s takovým prospéclurnn že nikde. k ve.
rejne síle nesrostlo . . .. Teprve. v nníésíci únoru 1421.

přičiněnímzvlaste.
bojovnýchkneží Bedřicha ze Straž
nice. a Tomase z Vizovic. udělal se. také v Morave
„Nový tábor“ a to na ostrově řeky Moravy pod městem

l-lradistem ve vsi Ned aku nících.

Tam shlukše se.

z blízka i z daleka sedláci s několika kněžími a vlady
kalni ohořili se. nejprve na. hlizký klášter Velehrad a
dohyvse jeho spálili jej i n'inichiiv několik se. vzácnou
knihovnou.

Biskup a paní Moravští l)0_il(3ť.
se.„ aby mu

ravský ten 'l'almr nevydařil se, konečně. na spůsoh čes
keho„ sebrali hlučné pole a povolali také Rakušany kn
pomoci. Ale když outokem se. hnali proti ostrovu, po—
hiti jsou zvláště. mnozí Rakušané. i měšťané Olonuufttí.
O to když mezi nimi nesvornosť a sváda vznikla, mnozí

zapálivše sami boudy své strhli spole, ostatní pak odra
ženi jsou tak, že pustiti musili od dohý'ani dalšího.
Pravilo se„ že. Petr z Kravař. pán na Strážnici, novým
těmto Táborům neshovíval toliko1 ale i skutkem poma
hal. až konečně. po plenění okolí celého, skrze vojsko
z Uher od Zikmunda poslané, sami se. rozešli.“
Zatím přední páni Moravští s vojskem českým uči
nili smlouvu a přistoupili k jich článkům, mezi nimiž
i ten: Zikmunda za pana nepřijínuiti. Tak vojsko česke
od Moravy odvraceno. 'l'ím usilovnéji pracoval k tomu
Zikmund, aby odhojníky Moravske. potrestal. „Sebraltě
zajisté na podzímku léta 1421. -—píše Palacký (III. 2.
127g) nejen z celých Uher; ale. ize Sedmiln'adska, Srb—
ska i Chorvatska vojsko mohutné. v němž až k 80 tisí

“(
.) Š')

cůní lidu branného se počítalo, a kníže Albrecht měl
nad to s 12 tisíci vytáhnouti do pole. Po Prešpurskýcb
mimlnvách bral se. Zikmund nejprve do 'l'renčína, kdež
od 8. do 13. a odtud do Brúmova v i\loravč, kdež od 113.
do 26. října se bavil. Mezi tím ale předeslal znameni
tého vůdce sveho Pípu Florentínskébo s četnými zástupy
a zdobýval i popleníl statky předních pánů husitských
na Moravě; kníže pak Albrecht položiv se s lidem svým
dne 21. října před Jevišovice, hrad a město náležite
panu Sezimovi z I'x'unštátu, dobyl jich a jal pána is ro
dinou jeho již dne 26. října. Pipa obořil se nejprv na
statky pánů z Kravař v jihovýchodní Moravě.(Strážnici);
i taková sla hrůza ze skutkův jeho válečných v té kra—
jině, že netoliko Moravští páni vůbec králi napořád se
poddávali, ale i sám Petr Stražnický z Kravař prostřed
kem knížete Přcmka Opavského hledal milosti jeho.“
KrčilZikmund nbíraje se za vítězným vojskem z Brú
mova přijel snad již dne 26. října do královského města
I—I'adistě,okolo něhož tuším vojsko uherské se sbíralo,
nebo dne 28. října r. 1421. z města Hradistě Napaje
delským obnovilížkažený majestát Císaře Karlův.
Latinský original se dotud v obecní trnblici docho
val í podáváme tuto starší překlad tan'ítež chovaný s pří—

slušnými opravami:
„M_v Zigmumt z Boží Mílosti Římský

ný (l) a. Uherský,

činíme.tímto listem vůbec: Jakož

kníže a Pan, Pan Karel,
slavný

a Český

král vžd_v slav—

Ceský, .Dalmatskv a Chorvatský

kral,

nejjasnější

známo

někdy

Římský Císař. vždy

Pán ()tec nás nejmilejší svaté

pamětí za. času živobytí měšťanům a obyvatelům města Na
pojedel, věrným našim milým, za důvna z obzvláštní milosti
povolil, aby oni v lesích „llrzebíczech“ a „l,uzie“ dříví na
stavby, když by je. na novo budovali, roubatí a odvážeti
mohli beze vší jakekoli překážky, kteréžto milostí oni až
posa'áde užívali. jakž praví a o tom od nich šířeji poučeni

jsme, ale poněvadž nešťastnou náhodou list

jim od výš

jmenovaného Pana Karla, otce našeho daný na
dotčené obdarování ohněm v nic přišel:
Aby však ztráta takového olnlarování svrchupsaným
měšťanům naším v Napajedlích přítomným i l_mdoucím,žádné
škody neb nějaké obtížení nezpůsobila, jim ne bludně a ne
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bez uvažovaní, ale svobodně s jistou vůli naší přejeme a
dovolujeme mori královskou Českou jakožto markrabí a pán
Moravy timto listem milostivě udělujeme, aby oni a jejich
potomci, obyvatelé Najmjedelšti, v svrclmpsanýrh lesirh to
tiž „_l-li'ž(-!I:>i('žrevl|“a „lmzie“

na stavby toho města, kdyžhy

je na novo budovali. sekati. hráti a odváželi mohli ln-že vši
překážky jakekoli: Při tom porimčíme všem vůbec a každému
zvláště. hejtmanům, úředníkům přítomným i budoucím, stalo
a. přísně, aby svrelmpsanýln měšťanům a oliiyvateliun luč
stečka Napajedel, kteří nyní jsou a napotom budou, na se
kání. hrani a odváženi dřeva takového nepřekáždi, tim méně
komukoli překážeti dali pod uvarovánim naší největší ne—
milosti, eož pod naši královskou pečeti slzvržnjmno. I):ino
v Hradišti (Radisuh) l. 1421.. v den sv. Šimona a Judy apo
štolíiv, kralovdui našeho Uherského třicátého pátého, Řím
ského desátého a Českého druhého. Arkleb z Vlčnova
z rozkazu

.JMC. ——“

Kral tuším v l-lradišti nějaký čas pobyl,.neb0 k 10.
listopadu měl se sejiti snem moravský do Brna k roz
kazu jeho rozepsaný. Po vykonaném snčlnč poslal Zik
mund část svého vojska do Cech, s druhou ubíral se
k Jihlavě. ——
Poněvadž tedy Napajedla patrně držela se
Zikmunda, věrojatně proto přetrpéla nejednu strasti.
Teprve r. 1423. hrůza válečná přiblížila se k Na
pajedlům. Mělo se totiž na Moravě. pole sbírati proti
l-lusitůi'n ; v čelevpánů Moravských králi Zikmundovi od
daných byl Jan Zelezný, biskup Olomucký, k němuž se
přidal Přemek kníže Opavský. Tomu předejití chtějiee
Husité, vedeni Divišem Bořkem z Miletínka, Viktoriuem
i Hynkem z Poděbrad, na Moravu přitáhli Přerova i hradu
Kvasic (snad i Napajedel) dobyli a se rozložili okolo
Kroměříže. „Proti nim — di Palacký III. 2. 187 ——
se
bravše se biskup a paní strany královy podstoupili je.
bitvou velmi krvavou, v uížto ztrata s obou stran byla
veliká, vitězství však konečně se k Husitům sklouilo.
.Nazejtří vzdalo se město Kroměříž, kdežto pani Jiří že
Sternberka i z Lukova, Jan z Bítova i Corštajna a jiní
mnozí upadli do zajetí. Město však to uezůstavši dlouho
v moci husitské, když biskup s novým vojskem k němu
přilnul, po krátkém boji poddalo se mu dobrovolně.“
To se dále v měsíci červenci.

Téhož roku asi v měsíci září přibyl na Monavu saní

ližka k Jihlavě a tnhna od kraje ke l\íaji dmazil i ke
Kroméríži, odkndž se. vypravil (přes Brod ?) až do Uher
k Trnave.
Roku 1423. dne 4. října král Zikmund v manství

dd Moravu zeti svému Albrechtovi

[zakona/cenou.

z čehož, (m jej ustanovil i za dědice koruuyČeské,
sobena Pražanům nevole.

zpu

„Válečná moc ceska ——
(lí Palacký— při jejínížto
pochodu do (\'[oravy Zižka byl umřel (14-24), nedavši se

mýlíti smrti jeho, tahla dále a spojila se dohromady zase
Meziříčí. — O tažení tomto došly nas zpravy velmi
chudé, jen to se praví, že mnozí i\lorawaue, kteří v lete.
byli Albrechtovi se. poddali, nyní připojili se zase k husi
tí'un, (lobývajícím prý všelika města, vsii kláštery. Osa
zcu tn pevný klášter Třebíč, a město Ivančice vzato

outokcm, odtud zdi se,že

vojsko obrátilo se k severu,

kdežto (i(ipodobne (lobýty hrady a města Boskovice. Lc—
tovice a Mohelnice. Potom vrátila se. vojska do Čech
Následujícího roku jednalo se se Zilnnundem v Brně
0 pokoj, což když na darmo bylo, nastal boj () klášter
Loucký a Třebíč.“
R. 1426. opětné. jedna část vojska husitského při
byla na (\'Ioravu, dobyla outokem krvavým Podivína, vy
pálila' Mikulov a Valtice. a dobyla také Břeclaví. A právě
0 Břeclav nastal tuhý boj, nebo markrabí Albrecht po
nešťastné. bitvě. u Ustí sebrav v Rakousích na 40.000
branného lidu usiloval o dobytí Břeclavi, ale přispěním
Prokopa Holého odtud zahnán jest (lo Rakous, kam hu
sité nájezdy konali.
Opauovavše takto husité nad Albrechtem na Mo
ravě. nepochybně hleděli své odpůrce vypuditi. Proto r.

1427. udeřili na Napaj edla, kdež tuším v tvrzi jakožto
v městečku markrabském posádka Albrechtova byla, a.
městečka toho dobyli (Svoj). Husité opanovali Moravu
svedše ještě r. 1430. krvavé bitvy se. Zikmundem u Ra
kouských hranic a u Trnavy, kdežto jim na pomoc při
byl ze Slezska Prokop Veliký. Když pak Prokop od
loučív ser. 1.431. od sirotků u Trnavy stojících přes
Uh Brod do Čech pospíchal. Albrecht s velikou mocí
strojil se na Moravu vtrhnouti. Vysláno proti němu
vojsko husitské, ale nesvedlo s ním bitvy. Tak tedy

to (I,

vtrhnuv v srpnu do země. a dobyv Kyjova táhl s veli—
kou záhuhou země. až po Přerov (při čemž Napajedel
asi neušetřil) Po vítězství u Domažlie přibyl Prokop
na Moravu, aby Albrechta. který byl popleuil až k Bílí)
městeček u vsi, vypudil. To se. podařilo, ale Albrecht
zůstavil své. posádky v městech sobe. oddaných Olomouci.
Brne. i l—Irí'ulisti. Téhož roku HEH. jn'ienují se Pavel

a Matěj bratří vlastní řešení Na.p aj ed elští,

kterým

opat. klástma Velelu'zulskeho ves 'l'rapliee i se dvorem
pust.il (Volný IV. MS.) Následujícího roku markrabí
Albrecht opětně opanoval \Ioravu, nebo (lob_\va1klasteira

lh adisťského.

, Pověstnou bitvou u Lipan (1454) dokončil boj hu
sitský, následovalo prohlášení kompaktát a přijetí Zik
munda za krále., který ale již r. 14-237.zemřel ve Znojmě.
Od roku asi 1437—1448 — zůstával v držení Na.

pajedel zástavní pán, pan 'Dobeš :.: íl'vo-rlnwa, *) jako
svědčí půbon jeho k r. 1437.
„Dobeš z Tvorkova pohoním Petra

40k)hřiven, že mi pobral

v mírné

z Vítovic ze

zemi v Napa

jedlieeh.
Zná-li se, zná se. v pravdě . . . ., ale ehei
na panském nálezu dosti míti. Poručníky činím p. Jana
z Tvorkova. a Jakuba písaře“ (Brandl půli. lil. L'.ran.)
Zatim nastaly nesnáze o nového krále, kterým uči—
něn dosavadní markrabí Moravský Alb r e e h t, že však
již r. 14-39. zemřel, osiřel zase trůn český. Když pak

následujícíhoroku narodil se dědic Ladislav

Pohro

bek-, uepominuly těžkosti, jelikož po tak strastnýeh bou—
řích země postrádala silné ruky vládcovy. Za nezleti
losti královy uvázal se ve vládu muž nad jine zname

nitý Jiřík

z Podeb r ad, s jehož jmenem pojí se velike

události světové.
Ladislav korunován jest r. 1453. Jsa zaroveň krá
lem Uherským podnikl výpravu proti Turku, který od
té doby měl se státi postrachem i nasich zemí. Turek
*j'rýž pan l)obeš drželsuad ilívaúce,Idrerěžténíužrodu
(bmhdy náhůebq jak vzácný goňeký výkhuudi maznakení odů
vonseni ve stareni kosteríilivasiekéni na tu (bulu ukazuje..luké

nuny p.l)obeš|nčl(itumdníka

páně Janova žlqíkazhhunuž„vzal

odlníštěuí (l01H:1pnjed(l , o vůvzs klnlnll tušíníclo \Inleíuavie zajatx,
o „houfuíci“, o teuata zviieei, o blázna, kterólmjinému pánu ulou
dil, o 111.
mýto),433—700.
s paní Malenovskou, u hranice kvasielcé, a p. viz pu
hony

()(\)
A

r. 1456. poražen jest u Bělehradu. Sám král byl vBěle
hradě, odkndž ale. dav v březnu r. 14:37. statí Ladislava
l—lnnadyho uchýlil se do Vídně vozu se sebou vězně,
Matyáše. Hnňadovcc.
Za tohoto pobytu jeho ve Vídni, kam Napajedlaué
vyslali poselství, dne 14. července od krále Ladislava

Napajedelským dán jest majestát, který dotud sice za
chován ale roztrhaný v obecní trnhlíci uložen jest. Jeho
obsah pod.—ímepodle starého překladu tamtéž chovaného,
opravu jíee kde. třeba.
„My Ladislav z Boží Mílosti Uherský, Český Dalmat
ský. Chorvatský, Srbský, Halit—ký. Vladimírský, Knmanský.
_llulharský Král, Rakouský a Lucemburský kníže a mark 'ahí
Moravský i Lužický, známo činíme vůbec, že před Nás do
statečným svědomím přednešeno jest od měšťan a od oby
vatelů městečka Napajedel, věrných našiel: milýelí, že jim
předkův našich dovolením dopuštěno bylo, aby věci sve za
života. volně dávati, vzdavati a na smrtelné posteli o ně
kšaftovalí mohli, a že skrze oheň a ěasů těžkých bouřky
listy jsou jim zalíymíly, kteréžto týž milosti v sobě zdržovaly.
My. _znann'majíce stálou jejich věrnost volnou býti,
eheeme ze štědroty a z milosti napravití, co zlých časů
těžkě proměny odjaly, pročež s dokonalým a. dospělým roz—
myslem a věrných našich radou i s jistou vědomostí, mocí

královskou a markrahskou Moravskou svrchnpsanému mě
stečku í obyvatelům jeho, našim věrným milým, milostivě
dokonalou plnomoenost a právo. aby mohli statky svými
za zdraveho života aneb na sn'n'telné posteli kšaftovati. je

směíiovalí, dávati a prodavati nejínaě, než jako m ě
sto naše llradiště
(„Rílilil'h'stu)měštané a obyvatelé
toho města, věrní naší mílí. statky svými činiti & kouati
právo mají neeht nadáním necht zvykem neb jakkolívěk na
byté, potvrzujeme. Nadto sclívalujcme a upevňuje-me tě
muž městečku Napajedlům měšťanům a obyvatelům jeho na
daní propůjčené jim od praděda našeho Karla svaté paměti
a od nejjasnějšího Sigmunda děda, předkův našich nejmile
stivějších: na. dříví sekání, brání a vožení z lesů „Ilrzebie
zech“ a „Lumic—,“na olníovování staveb, jakož i listu nej

jasnějšiho pana Zignmnda, v kterém že list Karlův svaté
paměti shořel se. zpomími, obšírně vypsáno jest, _kterýžto
list plným zněním, jakoby tuto slovo od slova položen byl,.
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tímto potvrzujen'íe a platnost jeho na časy věčně ustanovu
jeme. ] porončíme všem wuhlaným našim, jakého-li řadu,
hodnosti a. stavu jsou, hejtmunn :) podlmmořimu markrab
ství našeho i\loravskeho. nynějším i budoucím, pod uvaro—
vzinim nemilosti naši, aby uadepsané městečko a. obyvatele
jeho v svrrhupsaných svobodách nezkramvali, jich nezane
prazdí'íovali nebo jim jakkolivěk překáželi, nýbrž raději proti
těm, kiložby je. jakkoli zkracovali, zaneprazdí'uívali a jim
překáželi, prospěšným opatřením orhraí'íovali a ohraí'íovali.
Tomu na svědomí přivěšena jest naše královská pečet.
bano ve Vídni dne 14. juli léta 1457. království našeho
Uherského léta ]Htého a Českého čtvrtého“

() sv. Martině král Ladislav veda se sebou vězně
Matyáše, přijel do Prahy -— na svatbu i na smrt; ze—
mřel v listopadu.

Tou smrtí vězni Matyáši vzešla svoboda i králov
ství Uherské: zvolentě na takové důstojenstvi dne 24.
ledna r. 14:38. Správce. království Ceskeho Jiřík z I'o
dělil-ad jej propustil a slavně vyprovoditi kázal ?. Prahy
do Strážnice, kamž za ním sám přijel. Dne 7. a 8.
února p. Jiřík Stražnický z Kravař hostil tu oba krále
i drahně hostů jiných. Jiřík z Poděbrad zasnoubil tn
dceru svou 8 Matyášem a jine znamenitě (milovy učinil,
nebo brzo potom Jiřík, :; Poděbrad, (v březnu) zvo—
len za krále Ceskeho, za kterého i od l\'[oravanů jest
přijat, „měšťané však Olomučtí, Brněnští, Znojemští a
Jihlavští s většího dílu Němci a veskrz katolíci nechtěli
se vázati slibem nižádííym.“

(_'alacky'n)

Na trůn český zasedl „kacíř,“ nicméně poslušnost
k němu byla. obecna; teprvé když papež zapověděl krále
poslušnu býti, živly nespokojeně vcházely s katolíky
v jednoty, kterýmž dodával váhy Matyáš král Uherský,
an se. papeži proti Jiříkovi byl nabídl, ačkoli přece ze
těm Jiříkovým byl.
Katolíci Moravští měli poradu u biskupa Tasa na
Vyškově i odstoupili od poslušnosti. Potyčky v zemi
nastalé se množily, ano již r. 1467. Matyáš pověstného
Blažeje Podmanického, aby pomáhal straně. odbojné.,
vyslal.
V ty časy záleželo mnoho na tom, aby zboží země—

panské tak, jako vojenskou důležitost proti Uhrám mělo,

31

uesloužilo protivníkům královým.

I nalézáme skutečně

Buchlov, I—lodonín a město 'l'ynee (nyní ves u
Břeclavi) v zápisnem držení rytířů z JIošnoma, )
pánů to králi Jiříkovi věrně oddaných. A tito páni,
jakož mnoho okolnosti svědčí, drželi zároveň s Buchlo

vem i p a u ství Na p aj edelske

týmž obyčejemzástav

ním. Jinými slovy: Napajedelští v' nastávajících bouřích
stoji ke straně. Jiřík ove uvalujíee na sebe hněv krále
Matyáše a jeho spojmurův.
\'álka zjevná rozbouřila se r. 14-68. Viktorin, s_vn
králův, podnikl šťastnou výpravu do Rakous.
V dubnu stali již oba králové proti sobě u Znojma,
ale Matyáš couvl k Lavě, zůstaviv u Znojma. svého vůdce
l<'rautiška z Háje. kterého na tvrzi v Martinicích ke
vzdání přinutil Jiřík. -— Podmanieký zatím ze Skalice
nájezdy činil na Moravu.
Když jednání o mír nevedlo ke konci, král Jiří
odebral se do Cech a synu svému Viktorínovi poručil
osaditi Třebíč, odkudž Viktorin jsa oblebán od Matyáše
stastne.

vyvázl.

__

Matyáš obrátil se k Brnu oblehat Spilberku, ale
zůstaviv tam Podmanického táhl k severu, Opanoval
tvrze Bučovice, Morkovice a Brodek.
Matyáš na to přijel do Olomouce, kdež jednáno o
mír, ale nadarmo — dne 17. dubna 1469. v Olomouci
zvolen Matyáš za krále českého! Zajel také. do Vrati
slavi na holdování, ale z toho vzešlo nové roztrpčení _u
přívrženců .liřikovýeh. Propukla. nová válka.. V říjnu
přibyl král s novým vojskem z Uher, aby doby' 'al Uh.
l'lradistč i ehtěje snad překaz'ítí spižování města. ll'ra—

diště, dal Nap aj edelskou

tvrz ztéei,***?)ale nepo

mohlo mu to nic, nebo dne 2. listopadu jest poražen
na. hlavu od knížete Jindřicha. a od Uher. Hradiště. za
puzen. — Zatím dne 22. března r. 1471. zemřel král
Jiřík a. na jeho místo zvolen králevie Polský V ] ad i
sl av, čím se věci neobrátily, nebo nepřátelství Maty
ášovo, v Olomouci voleného krále Českého, neutuchlo.
Jednalo se sice mnoho o mír, ale na jalovo, nebo roku
*) Jsou tu Čeněk Pa pák 7. M ošuo va (seděl na Hodo
níně již l-HG) a jeho synové Jan, Jiřík a H (:ralí.
“**) O pobytu krále Matyášovýeh vojsk na Napajedelskn
svědčí zlute peníze na Malenovsku a Kvasieku nalezené.
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1474. Matyáš zase přitrhl k Uh. Hradišti a tím k Na
pajedlům: na nove poražen jest před Hradištěm.
Po mnohých potýčkách, o nichž nemáme dosti
zpráv, došlo na slavný sjezd Olomucký r. 1479, ktei-ým
dne 21. července Morava i Slezsko do života přirčena
v držení králi Matyášovi.

Následkemvšech těch vojen bylo porob ení lidu

poddaného, vojnami zhědovaného a tím i po
da jneh o.

*

*

*

Od roku 1448—1489. zůstává mezera v dějinách
Napejedelských nevyplněná, nevímet ani, kdo po panu
Dobeši z Tvorkova byl zástavním pánem (snad pan Zbyslav
z Tvorkova ?) aniž, kdo po rytířích z Mošnova následoval.

Václav řečenýŠtm'm a Diviš :: Zahrádky
(—148$1—). Kterak tito páni na sebe převedli zápisy
na Buchlov a zboží Napajedelské, ač víme jak tehda
zápisné statky z ruky do ruky přecházely, povčdéti nelze.
O nich víme jen tolik, že zvelebovali své statky

zakládáním štěpnic, čili osazováním zahradníků,

kte—

rýžto nový druh méně. zámožných osadníků v příčinách
proměn hospodářských neméně. důležit jest, než potonmí

horníci na vinohradech. List o té věci nadmíru
važné zní takto:
'

„Já Václav
Zahrádky

Šturm

& na Buchlově

a Diviš,

zá

bratři vlastní ze

i s svými erby v_vznávám

tímto listem obecně přede všemi, kdož jej uzří anebo čtouce

slyšeti budou, že jsme smlouvu učinili s lidmi

Napajedelskými,
Moravouv panství

aby sohč štčpnice

Bu chlovském

svými

dělali za

tu, kdež na ten čas

na těch místech dubí a dříví veliké bylo jest, aby sobě
klučovati & štěpnice dělat-i mohli, a lhotu jsme jim dali za
šest let od datum listu tohoto takovýmto obyčejem: když
by jim lhota vyšla, aby plat z těch štěpnic dávali k zámku
Buchlova jednou v rok a to jmenovitě na svatý Václav tak
jakž se tuto důle píše.
Item. Mašek šestnácte groší; Vašek Mocavů čtrnácte
groší; Matoušek 10 gr., Jindřich Masař 4 gr., Petr Lysý
11 gr., item Michal Němec 10 gr., Marlin Vávrů 20 ,.

Martin Sopoušků 12 gr..
Jaanávrů
v

24 gr., Kubík 5

Tomek 5 gr., Lýsek :) gr., Svach 4 gr., Molnach 4

'\
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Němčík 6 gr., Jiřík Zlínský 6 gr., PavlůC') 5 gr., Jan
Šumík 5 gr., Pavel Jaluhský 10 gr., Pavel Holomek 14
gr., Harta 8 gr., Zachariáš (?) 12 gr., Lukáš Zdrachl (?)
10 gr. A ty vše peníze jsou vyměřeny z rozkázaní našeho

starostou Luhenským a lovci Lubenskými a
starostou Stříhrnským a lovci Stříhrnskýmíf)
fojtem & konšely

Napajedehirkými1 jakož

šíře vysvětlují

rejstra tak jakž se svrchu píše, co který člověk dává.
I také jestližeby k tomu který člověk ještě mimo toto
roční sepsání více štěpníc přidělati chtěl. ten povinen
bud pánům Buehlovským, držitelům toho zámku Buchlova,
cožby omluvil s pány Buchlovskými aneb ouředniky jeho
0 plat v slušnosti, než takovouto měrou, aby mohli ty
štěpnice svrchupsané prodati, zaměniti na též panstn' Buch
lovské aneb Napajedelské s vůlí pánů v Buchlovských a
držitelův svrchupsaného zámku Buchlova i v těch ve všech
luzech příslušejících k tomu hradu ato tak. aby toho platu
neuhývalo k tomu hradu (pod opatrováním) starosty Luben
ského a fojta Napajedelského, nynějšího i budoucího.
A my Václav Šturm a Diviš, bratří \lastní svrchu
psaní. nemáme jim \ to sáhati i s erb) a potomky svými.
ani Více toho platu přic'initi. leč by toho čeho lidé. .s svrchu

psanými ouředník) toho zámku umluvíli. Tomu na zdr'uní
a pro lepší jistotu srrchupsaných věcí my svrchupsaní
Václav a Diviš. své jsme vlastní pečeti kázalí př'mísití
k tomuto listu s naším jistým \ěnlomím a přípmsili jsme
urozených pánů pana Albrechta : Štemherka : na Holešově

apana

\ áclma z Žerotína a na Dřevohosticích & uroze

ného vladyky. pana Jana Onšíka z Bělkon'c a na Pohoře
licích, že jsou pečeti své vedle našich přivésili k tomuto
listu. sobě a erhům svým beze škody. Jenž jest win a.
dán na Napajedlích \“ outcrý den sv. Bonifacíe léta od na
rození s_ma Božího 1489 počítajíc“ (dle. opisu WNapajed
lích chovaného).
R. 1490. jest tím památný, že. úmrtím krále Ma—
3) Lovci sloron oni osadníci : Lubni- a Stříbrná, kterým
náleželo zasedati při „právě lovecké-m“ k Buchlov-n od! samu—lávu

niležitěm- Poněvadž tedy lovci přidašnůňn

Napajeušelůým “»

mérovali poplatek

zdá se žeNapajede—Išni ne,—livíme.-Emi,alle ujisti

titn ,uhnduícL“

co se tkne zločinu ? těch in:-setinWim-ých.,

k Buchlovské—mu hrdelnímu prám

náleželi

Viz mastek lk B".(155403

horenskě prů-o : G. M. Mor. ISBD.
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tyášeMorava i Slezsko zase spojeny jsou s Če
chami a Vladislav že učiněn také králem Uherským.
Když Napajedelští měšťané u nového markrabí
Moravského své svobody potvrditi dati- pomýšleli, he
želo jim netoliko o ty svobody, nýbrž více ještě o

utiskovziní v robotach, ktereho se dočkali
zrovnatak'jako ostatní obyvatelstvo selské.

Dályt se již od roku 1453. pokusy od panstva, aby lid
selský byl poroben, a jako v Cechách r. 1487. jest za
psan sněmovní članek. žc žadeu šlechtic nesmí shell

líků přechovávati, nýbrž takové pod trestem
10—20 hřiven vy dávati,

tak podobně stalo se i na

Moravě. A právě od onoho nálezu počíná. tuhé poro
hení selského lidu (viz Pal. V. 264 násl.) Jakmile stav

selský „poklesl,došlo i na městský

lid, o kteréž věci,

t. j. o ntiskovaní Napajedlanů, svědčí vzácný majestát.
krale Vladislavův, kterým se svých královských podda
ných Napajedelskýeh ujímá v tato slova:
„My Vladislav 7, Bože. milosti Uherský,

Český, 'Dal

matský, Charvátský kral, markrabě Moravský, Lucemburslu'r
a Slezské. kníže a Lužický markrabě ožnanmjem těmto
listem všem, že byli u nas někteří mčštane ?. městečka
Napajedl a ukázali jsou nám dva listy na pergameně s vi
sutými pečetmi celá neporušena., jeden nejjasnějšího pana
Zikmunda, Římského císaře. Uherského a Českého krale
praděda našeho slavné. pamětí, kterýmžto listým týž císař
dava a činí milost obyvatelóm svým dotčeného městečka
Napajedl, aby oni mohli v lesích l-Iříbčcích k stavení téhož
městečka zccl (?) a. dřevu (?) hráti a. k l_íotřebč stavení
voziti beze vše. překážky a v témž listě toho týž císař

Zikmund dotýče, že jsou tu milost a to obdarm'aní tíž
měšťané také měli dané ještě od nejjašnčjšiln) pana Karla,
Římského císaře, otce téhož císaře Zikmunda, kterak týž
list nejjasnějšího pana Ladislava., Uherského a Českého
krale jakož i předka našeho, šťastné paměti, kterýmžto
listem týž král Ladislav obyvatelóm svým dočtcnóho městečka
.tý milosti činí a dává., aby mohli statky své poroučeti a
dávati podle vůle a zdatně sveho, konnížbý se líbilo, beze
vše. překážky někoho.
Po tom také týž kral Ladislav dotýče, že jsou taktně
milosti měli od svrchupsaného císaře Karla, ale že jsou
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jim lístOvě byli pohořeli, kteříž na takova obdarování svěd
ěilí, jakž ty oba dva listy svrchu dotčená ty všecky věci
šíře & světleji v sobě drží a ukazují, při tom pak prnšcni
sme, jménem rychtáře, konšelů i vše obce svrchudoěteněho
městečka Napajedl, abychom jim těch svrchudoětených
listův potvrditi a při těch milostech a ohdarovaních zune
chati ničili, kterýmžto prosbám nakloněni s dobrým roz
myslem a radou věrných našich moci královskou a jakožto
nmrkrahě Moravský těch obou listův císaře Zikmunda a
krále Ladislava svrchu dotčených ve všem jejich znění,

položení. artikulechaklauzulúch

tak. jakoby tuto slovo od

slova vepsainy byly, obyvatelóm svrchu dotčeným ztvrdili
jsme a těmto listem mocně potvrzujem a je nynější i hu
dúei při tom při všem, což jim těmi listy dáno a v milosti
učiněno, jest zuostavujcm milostivě. tak aby oni těch všech
svrchu dočtených milostí užívali a užívati mohli bez naší
a bndúcích našich, králův Českých i všech jiných lidí vše
liké. překážky, umí i v časiech hudúcích. Také chceme &
těmto listem ustanovujem, aby obyvatelé svrchnpsanéhn

městečka Napajedl nynější jako budoucí od žádného

držitele. apána svého*) žádnými jinými nespra
vedlivými rohotami nikterakž obtěžováni ne
byli, ale aby při těchž starodávných a spraved

li vých ro hot—ách zachování a držúni byli,
v kterýchž jsou od starodúvna vysazeni, beze.
všeho

porušenie

a to nyní i v časiech potomných.

Tomu na svědomí pečet naši královskou k tomuto listu
přívěsiti jsme kázali.
Dán na Budíně v pondělí božeho těla léta Božeho
1496. království našeho Uherského šestého **) a Českého
25 léta.“
Ad relationem magnilici dom-iníJoannis de Schelenhcrk
cancel. reg. Boh.“

V tyto časy byl již v Napajedlích zbor bratrský
(lives),

Přibík. Svojše :: Zahrádky

(—1500—).O něm

že pánem byl na Napajedlích i Buchlově, vime odtud,
že si toho roku na „Budíně v pondělí den sv. Barto
'-"')K tomu r. 1496 pokládá Paprocký

& Kravař za držitele Napajedel (40h.
**) V opise stojí Slezského!

Zbyslava %'I'vorkovn
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loměje“ od krále Vladislava potvrditi dal zápisy, jež

má.na hradBuchlov,tvrz a mestečko

i se vším příslušenstvím.

Napajedla

Zápis o tom chová se v re—

gistreeh kialovských v c.k. tajném archivě ve Vídni
Odkud tento kiatký výpis učiněn do „A1elnvu Českého Vl. “
V ty doby pripiavovala se válka s Turkem a k tomu
konci povolena jest daň s hlavy na Turky. Výprava pak
r. 1502. předsevzata a Vladislav vítězně až do Bulhar

vtrhl.

Když pak roku 1510. morová rana zastihla zemi
Uherskou, král Vladislav is rodinou přesídlil se do
Uherského Brodu, kdež od sv. Václava až do sv. tři
králův r. 1511. pobyl.
Poněvadž pak kral zamýšlel, aby syn Ludvík, roku
1509. v Praze, ač ještě dítětem byl, za krále Ceskeho
korunovaný i od knížat i stavů Slezských ve Vratislavi
za krále přijat byl, vypravil sei s dětmi v měsíci lednu
v zimu ucjkrutější z Uher. Brodu na cestu do Vratislavi.
Na té cestě zastavil se v .Uh. Hradišti u hrohu Jana
Filipec, rodáka lh'ostějevskěho, druhdy biskupa a svého
nejlepšího

rádce *).

_

Netřeba dokladati, že slavný průvod královský
na cestě od Hradiště k Opavě. asi 12. ledna městečkem
Napajedly se ubíral.
V ty časy nastalo tuhé pronasledovaní bratři (e
skýeh; jakou měrou bratři Napajcdelští „tim trpěli, ne
máme zpráv.
Diviš z Zah/rádia; ('—1512——1\_516).
Zda-li to byl

bratr výše zpomínaněhoVáclava

Stu rm a, či syn

Přibík a Svojše,
nelze nam pověděti. O ně1n__vín'1e
jen, že r. 1512 k Buchlova přikoupil Huštěnovice (Svoj)
Jaké pak nadaní Napajedelským učinil, šíře ukazuje list
nam zachovaný:
„Ve. jméno svaté. anerozdílnč. Trojice. Amen. Všechny
věci, které se nyní v světe dějí, na potemní časy lidem
z paměti scházejí, leč spisané a špečetčuě utrrzeny hndú
pevně. Chtíce tomu. aby toho páni budouci pamět měli,

Já. Diviš ?. Zahrádky

a na 1311
c hlo vě oznamuji timto

listem obecně přede všemi, kdož jej uzří anebo čteuce sly
*) Jan Filipec založil v Uh. Hradišti klášter Františkánský,
v němž i pochován jest byl.

37

šeti bude. že s dobrým rozmyslem dal sem a moci listu
tohoto dávám k pravému dědictví panství své vlastní,_k tc r óž

leží při Moravě &Luže, jenž slovo pod Zidy, se

vším příslušenstvím, nie tu sobě ani erhům svým ani bn
doucím paínuom a držitelům .Buehlovským a Napajedelským
nepozůstavnjíe všej obci městečka Napajcdel, dětem jich
i budoucím potomkuom jich, tak a na takový spnosob, tak
aby oni svrchupsauí obec Napajedelskú, c_lčtijejich budoucí,
potomci jich, toho pastvištč, tej vší vůle *) užívali, poži
vnli a dětem svým užitky přiváděli, jakby nejlépe mohli, a.
mně ani budoucím panuom držitolnom Buchlovským & Na
pajedelským nie nedávali, než toho svobodně a volně. užívali,
jako svého dědičného a to beze vší překážky mé., crbuov
mých i budoucích

potomkův mých. & že jim v tom překá—

žcno býti nemá. Tomu na svědomí a pro lepší jistotu
í zdržení ja svrchupsaný Diviš svou jsem vlastní pečet
k tomuto listu přivčsiti kázal a připrosíl jsem urozeného

pana,1mnaVáclava z Žerotína

a z Dřevohostíc

a urozenýchvladyk pana Jiříka Tetoura z Tetova n
na. Malenovicích, pana VilímaCP) z Vlčnovu na
Vokřimí.eh(?) a pana Jiříka z Domamyslic a na
Buchlovicích.

že jsú pečeti své na svědomí podle mě

k tomuto listin přivčsilí, sobě i erbumn svým beze škody.
Jenž jest dán a psán na Napajedlích v neděli po sv. Va

lentinu léta. 1515. počítajíc.“

(Dle originalu).

II. Napajedla zbožím zpupným.
R. 1511. tu neděli po sv. třech králích

král Vla—

dislav zboží Buchlovské a Napajedelské za dědičné vzdal

panufbklebovi

Tma .v.s'lcé)n,wuz
Boskovic, kterýžto

se byl znamenitě zasloužil 0 pokoj v zemi jsa hejtumnem
kraje Brněnského a potom hejtmanem zemským, vyčistil
totiž Moravu od skrýší loupežnických.
Pan Arkleb **) uvázav se v to panství snad teprve
r. 1517. nedržel dlouho zboží toho nebo r. 1520. pustil
*) Vfale znamená zde svobodné pole.
*) ŽivotoPis p. Arkleba V1anovskcho
panl)z Boskovic viz ve spise p.Šembe1ovč
vy. 2. ve Vídni 1870.

(tak se pozdeji
„Páni z Boskovic“

DD

co

je panu Václavovi ::-Žerotína
pán

r.

(1520—1534). Tento

1504. (účastnil se války Bavorské o dědictví

Landshutské, ve které vojsko české pomáhajíe knížeti
Albrechtovi anorskén'm po hrdinském boji jest poraženo
& zajato, ale od vítěze pro hrdinnost propuštěno.
() dalším jeho životě položíme slova z Paprockého
Spisu „Zrcadlo markrabství l\'IOl'ít\'Ské]lO“
„Pan Vaichw z Zerotinn jest k mnohým vecem

tohoto sl. markrabství potřeliován býval. 'l'en'vhyl vlastní
syn p. Bernarta z Zcrotina od paní N. ze Sternberkn
porozený. Manželka jeho paní Anna 2 Zahrádky, po níž
dostal (?) hradu Buchlova & Napajedeli mnohých jiných
statků se vším a všelijakým příslušenstvím. A zplodil
syna p. Pavla a tři dcery: pannu Elišku, kteráž dána
zn nroz. n stat. rytíře 1). Jana. Zdánského z Zástřizel,
podkomořího mnrkr. lvlornvského. Pannu Annu: to, se
dostala za manželku panu J nnovi Drnovskemu z Drnovie
& na Rájci1 alevšak bez dítek sešla. A pannu Alenu *)
danou k stavu sv. manželství panu Bohuši Drnovskémn
z Drnovie na. Rájci“ (_l. 92).

Pan Václav měl ještě syny Jana

a Václava,

jakož vychází z téhož Paprockého na 1. !)3.
Zboží Napajedelské rozmnožil nový majitel nabytím

Kutna-víc **) a snad i Sušie.
*) Zemieln r. 1565. pied hrnmnieemi a pochována v kn

stele starém anmjedelském.
**) Kudlovice
náležejí mezi staré osady; Z:: dávnějšíeh
čosi sedělo tu několik pánů.
L. 13.80 Jan Kužel ?. ličlovie "."/., lánů vzdal llemltori
z Bučovic o. dva jiné lány prodala vdova. po Švaelm Kuželmi
in:-ukrubí Joštovi (I) Z CO 1V.32U).
L. 1386. Václav ?. Kudlovzii sestoupil se s Jum'íčem 7. Ne
daelílebie (tarot. 757) a týž Václav ]. 1390. 5 hřiven platu tam
odtud postoupil Mrnkc-šovi z Žernvio (tamt. VI 20.)
V t_včas; náležel jeden díl také Jaroslavovi ?. Bnehlovie
(Volný).
Nejčastěii potom zpnminnii se za držitele páni z Žemvie;
ink ok. r. 11-08.Aleš z Žeravie, kteíóho Jan z Újezda r. Ino
pohnul, „že mi drží v Kudlovitích () kop plain, ježto mi dal pu
své sestře v věně, & úroky i se vší-mi jinými poplatky — i upadl
mi v to beze práva“ (Brandl půlí. I. 355).
Vedle pánu z Žer.ivi(-. drzeli značnou čúsf, Kudlovie páni
7. Mistiic. 'lak r. 1415. Štěpán Plcnl, mčštčnín v Hradišti, pohlml
Jan:-'iče ?. Mishic v, 80 hř'ium1 „že mně odkiipil základn mého
v Kudlovieich od Jana z Malhotic, ježto já na tom svých peněz
měl postíhati“ (mint. II. 477).
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O Napajedla zasloužil se pan Václav z Zerotína

tím, že obrátil zřetel k vinohradů
list dotud zaehovany ukazuje:

m, jakož původní

„Já. Vaielav z Zerotina a na lluehlovč is svými erby
vyzmivúm tímto listem přede všemi, kdož jej uzři nebo
čtonce slyšeti budú, že jsem udělal smlúvu s lidmi svými.
Napajedolskýini kopači o vinohrady i s jinými. kteří by
v tej hoře dělati chtěli, a to takovou, le jsem jim dal lhntn
desátkóm do sedmi let od tohoto sv. Jiří najprv příštího,
než kteří sú prvé vilmhrady vydělali, aby již desátek dávali.
než zemního dávati nemaji. Kdožbykoliv vinohrad na svoj

roli dělati chtěl. když bych komu jimi roli nadalalhota jemu
vyšla, tehdy aby desátek dával, jako jiný. Což se pak
dávání vin a frejunků vitniýeh dotýče, li aby jich všiekni
spolu užívali. kteří na Ngyjedjioli mu, od vinobraní do
sv. Martina aby pořádku šla; ja abych mohl vydati droj
link vína aneb 2 hečky, totiž od sv. Martina. ty pořádky
aby šly. A kdyžbyeh jd daval, aby jiní nedávali; než
kdyby me víno v_všlo,tehdy aby dávali měšťané jednu bečku
a kopači (,lrnhú. A pokudžby chtěli vína měšťané na obec,
ti všichni vína. .„zvůle panské bráti budou a abyjim vtom
kopaři překážky nedělali.
n. 1.147. Štěpán z Mietřie zapsal své pnní Marubi 4 hřiven
ročního platu (Volný).
V
R. ll-HU. Jiřík z Mistřic postoupil Jiříkovi z Zernvie 8 lánů
v Kndlovíeích (Volný), kterýmžto dílem zdá se, že Kudlovice
přešjy k panství Kvasickémn, od něhož r. 1526. 1). Václav starší
že.__Ste1'íil)ei'lm, což v Kudlovieích měl, vzdal panu Václavovi

z Zerotína k Napajedlům. Jinou část Kndlovic dle nnalekt Kva
siokýeh drželi na dále ještě rytíři Plaší ?. Voděrad, jejichž rodo
kmen, pokud bylo možná sestaviti ze spisu dotčeného, tento jest:
Prokop Plachý z Voděrad pán na Milunieieh.
?
Filóp, žil ok. 1577; jeho manželka Ann.—í
byla dcern Kunntu. Kurovskébo z Vrchlabí
na. Kvasicích.

„__—_

Jim-k
„4-_řL

Bcrnart,

__

držel Kndlovwe.
u

Prokop r. 1629. prodal svůj díl Kudlovic Janovi ?. Rotalu též
k Napajedlům.
V Kndlovieieb přeehovávala se kniha obsahující Brtnicko
čili včelařské právo.

.
Druhý díl Kudlovie drželi jakožto svobodný dvůr okolo r.
1656 pan Tamfalt a okolo r. 1671. pan ze Zástřizel, avšak k roku
1701. se píše, že jej vrchnost Napajedelská odkoupila (aktu o svob.
dvůr \Vairovský).
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A jestližehy kopačům vin z jejich vinohradův

\'\'l)_\'lo

nad ty desátk\, ah\ měšťané přece poiádlcy lej,l\le1\v oui
mezi sebou mají, uží\ali a kopa\.i ah\ jim \ tom nečinili
překážky, leč h_v on v tej které hoře vinohrad jaký měl,
ten aby pořádky také užíval, jakož jiní, kteří k pořádkům
prava maji. A toto také, kdyžby na kopačo kterého po
řadka přišla z jeho vinohradu má toho \fuoli dávati nel)
uochati, aneb to vím, kteréž by měl prodati, komuž moci
bude, i stú pořádků. Co se prav \fínol'íra\l|1ícll dotýče
\'vorzad i ncworzad (!), jestližehy jaka mozaice mezi kopači

vzešla a vám žeby proto tretiti nemohli, tehdy

různici

hleděli

aby o tu

Kopačóm Stříhruiek_\"1n a na

učení od 11ic h hrali. Tomu na svědomí pečet svou vlastní
rozkázal jsem přivčsiti k tomuto listu, jenž dan a psán na
Napajedlích v pátek před kVČUlOllnedělí léta Páně 1527.
počítajíce“.

Pau Václav přečkal svou manželku, paní Annu

z Zahrádky, kteíál

r. 1521 v den sv. Štěpána; sám

pal\ skonal v pondělí po sv. l'ilipu J.akubn Oba pocho
váni jsou v Napajedlích kdež milnohky ie\ich Cenoni
viděl a nápisů četl.

„Pan Pavel „ Žm'otíam a na Napajedlích(1534
—1551) na dvoře krále Feidinanda z mladosti se vy
choval a jsouce vyínustíován, když uslyšel, že pan otec
umř,el domů přijevši oženil se a pojal sobě za manželku
paní Elšku, dceru uroz. pana Jana z Kunovic a na
Ostrově“ (Paprocký ]. 93.)
Jeho bratří mladší Jan a Václav žili také a z nich
Jan seděl snad na Nedachlebicích.
Ze pan Pavel sídlel na Buchlově, jest k pravdě

podobne. S manželkou svou měl „syny Frydrycha,

Bartoloměje, Jana Jetřicha, Václava, Bedři
cha a dvě dcery, jedna v mladém věku svém umřela,
druha pak starší dana mm za manželku panu Donátovi
z V. Polomě“ (tamtéž 1.94).
Za něho městečko Napajedla se značně iozmnožilo
novými podsedky učinčnými z panské zah1ad\, položeno
na zahumení a za horní hranou.
O tom bližší dava nám zprávu list páně. )avlův
dotud zachovaný.
„Ja Pavel z Žerotína a na Buchlověznámočiním
tímto listem všem vůbec, kdež čten anebo čtúc uslyšán bude,
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že jsem pustil

zahradu

svou lidem Napajedelským

zejmena těmto: llrIatyaišovi lirejčímn, Janovi Koehannvu,
Proekovi Ryšavómu. Pavlovi Knčalkovómu, Janovu Jankovi,
tesaři, Ilavlovu Janovi Hlavatýmm Janovi Kolaři, i tenž
podsedek, kterýž jsem jat sám na své peníze postaviti dal,
Volouš'kovi Holýmu pouštím, však sobě i budoucím svých
mladších & potomkům i erbům naším i budoucím pánům
Napajedelským (nie nepozůstavuje): svrehn psani lide., aby
v zahradě panské grunty volně stavěli ajieh v užívání byli
a. s nimi aby činiti, prodati, dáti a peněžiti, komužby se
jim dobře líbilo jakož svým vlastním, mohli beze všeeh
robot panských, kromě toho. což v obci náleži, povinni
spravovati budou apo vyjití lhoty totiž sedmi let, jakž
cedule mezi nima učiněna jest, každý z nich plat-u stálo
ročního 40 groší mají dávati. však rozdílně: na den sv.
_Jiří 20 groší, na den sv. Václava týž 20 groší. I toto
»k týmž podsedkům pouštím jednomu každému z nich, v ho
rach „llříběeíeh“ vyklnčovati na 4 měřiee obilí, t_vž louky
vyměřené v „Illasovt'e“1 jako jinšim puštěuo jest, k těm
podsedkům; zvlášť Janovi Krhavýmu že se pouští nade
dvorem Napajedelským v honeeh klučovanýeh. Tomu na.
svědomí a. jistě zdržení toho ja svrehupsaný Pavel pečet
svou vlastní k tomuto listu přivčsiti jsem dal a, připrosil
jsem íu'ozenýeh vladyk pana B'Iikulaše Onšíka z ličlkovie
& na. Bělovieioh, pana „Dalibora Onšíka z líčlkovie na Po
hořelieíeh, že jsou pečeti své podle mě k tomuto listu při
věsili však tu sobě i erbům svým bez škody. Jenž jest.
psan a dan na _Nupaiedlíeh v pondělí den sv. Mikuláše
P. Mim—počítající.

Téhož leku 1540. učinil 1). Pavel porovnání s opa
tem Velehradskýin o výplatu desátku vinoln'aduího v Po—
lešovicíeh (Naučný slovnik).
Také Paprocký na 1.93 zmiňuje se že byl DOIUČ—

níkem půhouu (žaloby) na kneze Marka děkana kostela
Olomuekého potonmíbo biskupa.
R. 1544. 1). Pavel z Žerotína a „Bzenee“ rozmnožil
ještě panství Buchlovské přikoupeuím Buchlovíe ivšeli
likoho příslušenství. ale ještě téhož roku všecko to zboží
Buchlovské i na místě mladších svých bratří Jana a

Václavavzdal ) svémušvakru Janovi

Žďauskémn

"--)V Č. M. M. 1880 čteme, že Václav
lov prodal.

z Žerotína Buch—
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ze Zástřizel

za 4.750 k0p gr. (Volný IV. 154). Teto

proměny zpomína také Naučný Slovnik (loklzidaje, že

s Buchlovem i Napajedla

tenmž švakru, manželu

jeho sestry Elšky, prodal, čemuž ale odporuje ta věc,
že Paprocký na 1. 831. zpomína kupu z r. 15:18, kterým

paní Beatrix Svejnohortka z Svejnhortu zhoží své vlastní

I'lunětieeprodalap. Pavlovi z Zerotína

a na Na'

prqicdlich, kteréž zboží Hunčtice on ovšem z dobré
vůle pustil p. Janovi z Zastřizel. Jestit jisto, že tehda
Napajcdclské panství od ] o u č eno jest od Buchlovského.
Před svou smrti (i v zelený čtvrtek r. 1551) přikoupil
p. Pavel M ivlotice.

na kterých sedel do r. 15:33. pan

Václav z Zerotín

a, který zemřel již r. 1553. na sv.

Martina a s otcem svým tamže v Napajedlích v kostele
pohřben.

(Cel-oni ——Volný).

% ostatních synů p. Pavlových uvázal se Bartolo
měj po snnti Václavově. \; Milotice, Jan letíich přiženil—
se. na Smiřice do (Jech, pan ["-rjdrfych dlel při dvorech

císařskjch, načež lí(l)Ž všichni luatří po strýci svém
lanu Žd'anskénm ze Aástřizel r. 1564 zdědili Židlocho
více, v t.)to se uvázal sám. Napajedla pak brzo asi po
smrti otcově ujal nejmladší z bratří, pan Bedřich.
z Žerotma. (—15o'0—1'>158).
Doklad na to, že p. Bedřich již roku 1560.1nincm
na Napajedlích h_vl, héřeme ze zápisů loveckého práva
Buchhwského, v nichž k r. 1560. zaznamenáno: „Jan

[)ral) rodič Napajedelský zastřelil Jarolíma,
myslivce JMtipana Bedřicha z Zerotínaajest
stat.“

(Not. 18:38. 46).
Ta vec. i jinače jest důležita., poněvadž k pravdě
podobne, pokud Napajedla k Buchlovskemu zhoží mile
žela, že i nad nimi hrdelní pravo vykonávali „lovci

Buchlovští“, co se týče. zločinů lesních.
Pro poznání
toho prava. nekolik rozsudků pro ty časy zde položíme.
Simek Holinka poněvadž chtěl unésti ženu a její.
manžela zahíti, oběšen jest.
lan Kntrů z Břestku dvakráte zapálil, začež upá
len jest.
Dohiaš z Žeravic chtel pana svého zastleliti, proto
stat jest (_1567). Víah i zloděj jednou smrtí jsou po
trestáni stčtím 05116). Jiný zloděj pro 27 zl. jest ohe
šen. Krkavčí matka,'poněvadž novorozeňátku zakroutila
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krk aje sviním předhodila, po smrti (stčtím tuším) zahra
bana a kolem proražena jest (1559.)*')
Poněvadž p. Bedřich s biskupem ()lomnckým o dě
diny Spytinov a Topolne spor měl, zachovalo se nam
několik listů panu Bedřichovi od biskupa poshmých.
V prvním listě daném ]. 1568. „na Vyškově ve
čtvrtek po neděli provední“, jehož nápis „Panu Bedři
chovi mladšímu **) z Zerotina na Napajedlích“1 biskup
dodava: „Za to žádáme . . . .. že se k nám na nápisu
(adrese) tak chovati jako i jiní páni Vám rovni budete“
Tato nepatrná věc má svůj základ v nechuti bratr
ské šlechty proti biskupovů poněvadž o zavírání bratr
ských žborů na statcích biskupských a manskýeh usiloval.
V témž kopiáři listů posílaeích biskupa Vilíma
Prusinovského čteme i tyto listy:
„Panu Bedřichovi z Zerotína na Napajedlích, ujei
našemu milému.
Jakž sme na Kroměříž přijeli, neopmnenuli sme s hejt—
manem naším Kroměřížským 2 strany toho psani, kteréž
Ste nám o Topolanskó poddané naše. učinili. rozmlnv'iti.
I vyrožuměli sme, že se tu těch gruntů dotejče, o kteréž
od drahnč časů rozepře jest a my je za své stolní pokla
dzime. Ale všakž poněvadž ještě za biskupa Marka,***)
předka našeho, i tolikóž potomně od nás se p. Frydrychem
bratrem Vaším na tom zůstane bylo, že sme na ta místa
vyjetí a přaitelj' z obú stran vydati měli. tak aby přátelským
jednáním ta vče k místně—mukonci přivedena býti mohla.
Cehož se posavad nestalo. Ještě nejsme proti tomu, aby
chom podle takového zůstání s Vámi o to, oč u Spytinova.
a Topolnóho činiti jest, v přátelské jednaní dáti se neměli.
Datum na Kroměříži ve čtvrtek po nalezení sv. Kříže I. P.
1568“ (folio m.)

Třetí list.
„Panu Bedřichovi

mladšímu ?. Žerotína na Na

pajedlíeh1 u. n. m.
Z psaní Vašeho \'j'rozmni\fame, ž. k přátelskémnjed
nimi o ty rozepře, o kteréž

od i_lrahně časů n Spytinova

*) Viz p. Brandlův článek v časopise „Matice- Moravské“
1380 a Ccrroni v Not. 1858.
**) Bedřich starši byl tehda pánem na Blndově.
***—) Zemřel

“r. 1565.
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a Tepelně-ho činiti jest, přistoupiti neminite a přitom pod
daným naším grunty svě dědičně zapovídatef), čehož sme
se nenadáli. 1 aby poddaní naši v dědičně grunty Vaše
se vkládati měli, vůle naše v tom nebyla a není a o tom,
aby se toho nedopoušíčli, dostatečně poručiti nepomineme. **)
než aby poddaní naši těch gruntů, o kteréž rozepře snu,
a my je za své stolni pokládáme a býti p 'avíme, pokndž
pořádkem prava z toho vyvedení nebudeme, užívaní zbavení
býti měli, k tomu povoliti a přistoupiti nemůžeme. Paklíhy
se jim od Vás v tom jaká překážka daila, nemohli bychom
slušně v tom poddané naše Opustiti.“ (Fol. 79. b.)

Čtvrtý list..
„Panu Bedřichovi z Žerotína na Napajedlích.
Oznamujeme Vám, že potřebujeme k svědomí (za svědka)
Valentina na ten čas cmředníka Vašeho Napajedelského proti
sestrám nebožtíku Václava Vahanského z 'Vahaučic ku pří—
štímu soudu zemskému Olomuekému. Protož Vás podle
smluv, kteréž se pány stavy markrabství Moravskelm tohoto
máme ***), za to žádáme, že nám dotčeného Valentina k svě—
domí před ouředuíky menšími zemskými — hned při zased
nutí postavíte. Nepochybujem že tak učiníte & my jemu
tolíkéž podle zřízení zemského za práci jeho učiniti poru
čime. Odpovědi žádáme. Dan na Kroměříží v sobotu před
sv. Trojicí ]. P. 1568.“

O panu Bedřichovi víme jen tolik ještě, že si byl
peněz půjčil 125 zl. od Jiříka Palínka z Kroměříže.

Brzo ale potom pan Bedřich zemřel a pochován
jest ve starém kostele Napajedelskěm, kamž idruhý
bratr jeho téhož roku umrlý z Mílotíc jest přivežen.
Skvostně mramorové jejich náhrobky -— nyní v no—
vém kostele *) zazděné — nesou tyto nápisy:
=') To bylo Spytínovským a. 'l'opolensliým tím holestučjši,
poněvadž pro své potřeby do městečia Napajedcl ehodití nesměli.
**) Podle. pravidla: „jak ty nám, tak my tobě“, poddaní
biskupšti pohraniěným gruntům' Napajedelským hud" škodu činili,
anebo si je. sohilí.
“"-"**)
Připomenutí těch smluv znamená zde tolilgjalcobyeliom
u_vní řekli, podle štoho & toho zákona žádám, abyste to a to učinil.

Bylot tehda biekupstvíOlomouekěještč knížetstvím,
sněm v Kroniěřiží mivalo.

*) Takových náhrobků bylo vtom
svědčí Cerroni ve spise Epítnphia.

které svůj

kostele devatero, jak
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„Lota Panic 1568 we strzedu przed Swatym Barto

loníiegem Pan Buoh urozoneho Pana Pana Bedrzieha
„,WV—.,

mjstie poehonano gest.
Job: XVIII kapitole. Wim zagíste, že \vykupitel
žiw gest a že w poslední den z zemie wstati mam a
oblečen budu kožj mou a w tiele mem uzrzim Buoha,
rehož uzrziín tež ya sam a oezi me opatrzi a ne gine
žena gest tato nadíege ma w lunu mem.“

můj-'
zase
kte
slo

Druhý pomník na týž způsob zdělaný má nápis

tento:

„Lota Panic 1568 w poudioli po swatyní Martinu

Pan Buoh urozenelíoPana Pana Bartolomiege
z Zie
rotj na a na ll'lilotyczych prostrzedkem smrti 7,tohoto
swíeta powolatí raežíl, gehož tielo mrtwy sem prze

nesseno aw tomto kostele poehowano gest. Job
w XVIII kapitole atd.“

Oba tito bratří, jakož i třetí Václav před nimi
unn'lý, nezůstavili podle zprav Paprockého, v té příčině
spolehlivých žádných potomkův.
Ploto uvázal se v držení Napajedel nejstarší páně

Pavlův syn pan Fr ydmyen „ Žerotína
vlastní blatr nebožtika Bedřicha. ')

('1._)bS—174)

Ze pan Frydtych hned po smrti bratově ještě r.
1568. zboží Napajedelské přejal, opět najevo vychází
7. listu biskupa Viléma Prusinovského, kterýž list. takto

se nese.

„Panu lí'rydrychovi z Žerotína

ehovicíelí.

na Židlo—

Jiřík Palínek poddaný náš z Kroměříže na nás ve vší

poníženosti \',znesl kterakbj jemu nebožlik pan Bedřich

z Zerotína, bratr \ aš 12521. dlužen pozůstal, za
kterúžtosumu jemu rukojníové Napajedelšti
sou,
kterýžto dluh že se jemu od Vás, jakožto nápad niku

a držitele statku po nebožtíku panu bratru

Vašem,
spravíti zanedbává, v tom nás za. to připsání
k Vám, tak aby bez hyndrunku a obstavovaní chudých
*)Není

to nk neobjčeďiného že vlastní bratrí stejného

jména užívají, ač plo mzezm'tní v lůzné founě.

46
lidí k dluhu svému jsouce také člověk potřebný a chtíce
takové peníze na handl a k užitku svemu ohrátiti, piíjíti
mohl, prosícc.
Protož se k Vám za ním přimlouvajie žádáme, že
jemu takový dluh bez prodlení spraviti poručíte. Nepochy
hnjem, znajíc včc slušnů a spravedlivú hejti, že tak učiníte.
Datum na Kromerízí v sobotu po slavnosti všech svatých
1. I'. 1568“ (kopiář fol. 186. h)*)

Co se toho dluhu po nebožtíku panu Bedřichovi
zůstaveneho tkne, jest ta věc pro městečko Napajedla
velmi závažná potud totiž, že jest to jediný příklad, aby
městečko Napajedla svému pánovi za dluhy rukojemstvím
se zavazovalo. V jiných městech taková rukojeinství byla
nekonečna a přečasto města za své pány dluhy platila.

Neplatil-li pán, pustila se na rukojmí obstávka

(fan

továuí), na kteroužtou pro Napajedla nepříjemnou věc
biskup naráží v listě. svem.

Pan Fr'ydiych

z Zcrotína

náleží na IOVCň

strýci svemu panu Karlovi mezi nejznamenitější a nad
jiné vyniklé pány Moravské, pročež nelze tuto pominouti
mlčením jeho běhu životního. Položíme tuto slova jeho
vrstevníka, Paprockého : „Pan Frydrych z Zerotína, hned“
z mladosti nejprve v svobodném umění a potom v věcech
rytířských a v potřebách válečných za Karla V. Ferdi—
nanda, Maxmiliana II. (potom) též Rudolfa Císařů itím
ských věk svůj ztrávil málo doma hejvajíc. A když mu
mimo tažení vojenské (r. 1566. do Sedmihrad) proti ne
příteli čas zbýval, ne v zahálkách, ale. při dvořích pánův
svých též i krále Hyšpanského služby vykonával. Býval
také potřebován k mnohým poselstvím, od císaře Fer
dinanda ještě v mladém věku svém (mezi rady), od cí
saře pak Maxmiliana (1568 panujícího) mezi radu Bel
gickou přijat. Což všecko v čerstvé pameti lidské zů
stává, s nímž o rozličných příbězích rozmlouvajíc toho
sem v pravdě dosáhl . . . Mnoho jiných poctivých a ve
likých činův tento vznešený a vzácný pán jakožto pravý
markoman z předkův slavných a válečných pošlý iv jiných
krajinách dokazoval a v čas potřeby dokazuje. Za první
manželku mel paníMandalenu ze Aástřizl, která r. laco
*) V jiném listě biskup Vilím žádá p. Frydryeha 0 bažantv
(tomtéž fol. 212.)
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zemřela a v kostele Židlochovském pohřbená jest. (Pnpr.
94). S ní neměl dětí. Statek Zidlochovsky rozmnožil
značně, nebo přikoupil Pouzdřany, Troskotovice, Uher
čice, Mořice o Přerov. V Pouzdřenech vystavěl zámek.
Ze druhou manželku pojal Šlechtičnn vlaskou ?. dvořá
nek císařovny, Isebellu z Biglie, ?. níž potom sice děti
měl ale všecky pomřely ?. mlndu. *) — Ostetek byl muž
nábožný, hospodářský n dobročinný.
Za jeho panování ná Napajedlích došlo mt vyro
vnání roboty nestejně rozdělené & vůbec na spořádání
povinnosti poddanských.
Listy o tom svědčící jsou příliš důležity pro Ná
pájedlá, než abychom jich pominonti mohli.
První jest z roku 1570.
„Já Frydrych z Žerotína &.ná Židlochovicích JMŘCO,
Uherského & Českého krále rade, i s svými erby a budou
cími potomky, pán & právy dědic panství Napájedelského
i městečka Nápojedel, známo činím všem vůbec nynějším

i lnulomoněvmlž

rozumové lidští a. práva všelijaká to

ukazují, aby každý při tom zůstnven byl, přičemž spraved
livě. zůstáven

být-i má,: („ťht.íee, aby poddaní moji lidé z mě

stečka Napajedel, věrní milí, slově podsedníci zn h umn em
á. za h o r ní bránou á někteří v městečku, kteříž výsady
fádně. na ty podsedky &roboty neměli, budto nynější, i kteříž
hy se ještě stnvěti n přístavě—tichtěli. tak byli opatření,
aby na ně poplatkův :1-robot více, než což činiti n dávati
májí, přičiněno & výš mimo právu potomně n hudoncně po
tnhováni nebyli: Tímto listem mejm oznamuji, že lidé na
hoře jmenovaní nynější i budoucí, mně i erbům a potom
kiím mým & lnidoncim pánům Napajedelskýni toto jsou po
vinni & z práva činiti mají a. platiti. Totiž platu ročního
z tých gruntův svych neb podsedkův, každý z nich jak kdo
sedí, tm groší bílých; totiž při času sv. Václava 20 gr. á
při“ ěnsn sv. Jiří 20 gr. bílých, & po sv. Martinu dřev
ního 4 gr. bílé i s potomky svými dávati máji a při tom
roboty dole psané. vykoná-vali; totiž: Ke mlejnu neb stnvn,
*) O dalších jeho činech, které. vykonal, když na Napaje
dlích pánem již nebyl,_ješt.č lom: Vystavěl pevnost Nově- Zt't lnky,
od r. MSM—S byl hejtmanem zemským, „.lMCe válečná. rudá, nej
vyšším nád IUUD koni, arciknížete Mnxmilinnn voleného krále
Polského nejvyšší hofmistr“ ntd. Ani ?. tí'etí manželky Mnndnlcny
Slnvntuvny neměl děti i 1- 31. května r. 1595.
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kdyby toho potřeba ukazovala, jeden den v roce; a jeden

den seno hrabati na lukách a k mostkó m na hatčch

za Moravou . . . dčlati mají . . . totiž: kdyžby se mostky ty
nově dělati neb opravovati měly, dříví a mostnicee, země
přidávati, dělati a tesařům . . . napomocni, však na naklad
panský tesaři děluti mají.

A k a ždý týž p o dsed ník na hořcji'nenovmiýb ud e

moci sobě volně . .. v horách mých Napajedcl
ských, kdežby
klučiti

4 měřice rži . . . v_vseti mohl, vy—

a k tomu gruntu svému přivlastniti . . .

A protož . . . slibuji jich při tom při všem . . .zane—

chuti a vcjše v nivee jim nesáhati . . . Tomu na svědomí
pečet svou jsem . . . přivěsiti rozkázal . . . a připrosil
jsem urozených pánů p. Jetřicha z Kunovic a na Brodě
Uherském; p. Buriana Tetoura z Tetova & z llIalenovic na
Otrokovicích a uroz. statečného rytíře p. Jachýnia Zonhka
ze Zdčtina a na Zdounkúch, podkomoří markr. l\'Ioravského,
že jsou pečeti . . . přivěsiti dali . . . Na Napajedlích ve středu
před sl. narozením P. Krista ]. B. 157U. počítajíc.“ (Dle
pův. list.)

Druhý list pro poznání poddanských povinností
důležitý, tento jest:
„Ja Fridrich z Žerotína.
, známo činím . . . že jsem
učinil smlúvu celou .t dokonalou . . s purlunistrem a star
šími i vší obcí mestečka Napajcdel lidmi poddanými mejmi,
jakož jsou mně bjli povinóvali některými robotami koň
skými i pěšími. . . a je na dni . . . rozdělené & vyměřené

neměli,v čemž někdy skrz některé nedbalé anc

povolaué jiným k ublížení velikou nerovnost-a
neřád sein býti seznal.

l chtíce, aby jeden každý

o svých robotách podle velikosti a malosti statků

a živno

stí svých . . . věděl . . . a vykonajic povinnost. svou tím lépe
& volněji živnosti své hleděti . . . mohli . . . Kterežto sro

vnání na takový způsob učiněno jest., že každý polon
laník vorati má na ozim i jeř do roku 7 dní, obilí ozi
mého i jureho svésti s pole mají 25 kop, hrachu ] vůz,
sena a otavy z louky od Topolného a. od Otrokovic 4 vozy,

vobili ozimého nažíti 8 kop a jarého 4- kopy, ačtvrtníci
toho všeho po polovici vykonávati a dělati mají na
louce u Otrokovic a Topolného travu na seno a otavu

sécí; čtvrtnici

a podsedníci

jednostejnědo roka
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mají po 4 dnech na těch lukách

shrnhnti společně mají. Podscdníci

seno i otnvu usušiti o

hnůj na rolích pun

ských rozkydnti po 2 dnech; tíž podsedníci v roce obilí
neb sena a. otavy \“ stodolúeh do roka odmítati po 6 dněch,
zelí vokopávati též oni po 52 dnech, a řepu vybírati všichni
spolu polonluníci i podscdnici po půl druhém dni; konopí
hlm'ntých natrlmti polonlnuíci po 2 kopách &čtvrt-nici 3 pod
sedníky po jednej kopč . . . a ty roboty . . . jinde nikdcž
dčlnti nemají . . . než při dvoře Nepa-jedelském n Prusin
ském, 1101)na těch rolích, kteréž k těm dvorům na. ten čas

. náležejí. A jestližeby těch robot tolik potřebí k těm
(lvorům nebylo, tehdy za ně žádné ouplatky peněžité . . .
dávati . . . nemají.
A jakož jsou inne tíž Napajedelští poníženýíni pros—

bamiprosili..., aby jim sirotci na horu bráni
uni jinam v službu dávání bez vůle přátel ne
byli a při nich jakožto přátelích neeháni & jednáni byli,
a za to dávati mi se podzvolují každý jak kdo sedí po 2
slepicích . . . při sv. Václave po jednej & při vánocích po
jednej: i na takovou jich . . . žádost . . . k tomu dov'ulnji
n je z toho osvobozují.

Tolikéž mne žádali, abych jimi tu milost učinil, aby

kopunin
louky,

y, kteréž pod platy drží . . . v rybníce i jinde
kteréž pod platy, ujeli jakž z luk i Z kopnnin ti

platové v rejstřích postavení & zapsáni, co kdo z čeho n
při kterém času dávati má, jsou, i . . . to njištuji n upe
vňují, že oni Napajcdelští . .. mají při těch kopnninách o.
lukách, jak . .. co komu zapsáno jest., zůstavcni býti n na,
ně. žádných plntiiv vět-ších přivčtšm'nti aneb povyšování . . .
nemám jzi ani žádný pain & držitel městečku Kepajcdely. .
Tomu na svědomí. . . pečet svou jscmů—jířivěsiti kázal u
připrosil . . . urozených pánův p. Jetřicha z Kunovic & nn
Brodě Uherský-un, p. Buriana, Tetonru z T etovn & 2 Mule
novic a na Otrokovicích, & urozeného vladyky p. Jana Per
gnrn z Pcrkn n na Vnhnnčicích, ten čas ouřcdnílm na _Na—
pejelllích, že sou pečeti své k tomuto listu . . . přivěsiti
dnli . . . Na Napajedlichj
ponděli před sv. Jiří 1.P. 1573.
pocítapcď“

V., WH

Téhož roku & dne týž pan Frydrych učinil „smlou
vu s rychtuřcin u staršími i vší obcí vsi Belovn () uží
vaní okoyauin a luk v gruntech mých Napajedelských
4
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pod Bélovem 1ežíeích,“ aby z nich 10 zl. (% kr. a 23

slepic dai'ali a pastevneho ovsa aby sýpali 38 měřic a
z téže pastvy 22 slepic dávali; nadto zavázali se v pan
ském lese za 30 dní dřevo roubati. v(Dle opisu).
Týž pán listem daným na tvrzi Zidlochovicích v ne
dělí před sv. Janem Křtitelem r. 1574. bratřím Napaje
delskýní povolil, aby se zbor dle konl'essí z r. 1535.
nstaviti mohl. (List v Krom)
Kterak se stalo, že p. Frydrych Napají-fdla vzdal

bratrovi svému Jasna. Jetřiclwvc'., povědeti nelze, aniž

vime
rokupaní
se Barboře
stalo. Pan
Jetřicwnevadž
po
svéktereho
manželce
ž Jan
Bibrštejna,
v 'ově po
Vilímovi Trčkovi, r. 1575). zdědil Smiřice, Uernikovice a
Heřmanův Městec, Napajedla odprodati ustanovil, dříve
ale potvrdil ješte Napajedelským všecky důležite listy.
lan Jan Jetřich

na Napajedlích v pátek po pa.

mátce sv. Lucie Otilic ]. 1580. dva listy od sebe vydal,
kterými toliko starší nadaní potvrzoval. Krátke obsahy

těch listů jsou a sice p rvního:
„J:í Jan Jetřich starší z Žerotína

a na Napa

jedlích pán a pravý dědic panství Napajedelskello . . . známo
činím, že jsou přede mne předstoupili poddaní moji lidé

městečka Napajedel, slově. po dsedníei

za. horní branou

žáhu men ni a

i někteří v městečku . . . žzídajíce

mue snažuč, abych jim obdarování, kteréž jim p. 1?r 3“d r )*e h,

bratr můj, někdy držitel panství Napajedel

ského

potvrdil

. . . Znajiee já . . . žádost jejich slušnou

býti, takové obdarování p. Frydryelía bratra sveho jim timto
listem potvrzuji, tak aby tíž Napajedelští . . . při tom při
všem beze. vší ujmy a přerušeni i všelijaké překážky od

budoucích pánův a držitelův

Napajedel zůstaveni byli . . .“

panství

i městečka

(Podle původního listu.)

Dr u hý list jest tento:
„Jzt .lan Jetřich . . . známo činím, že jsou přede mne

předstoupili lide někteří za bran ští poddaní
pajedel

m oji 2 Na—

žaídajiee mne snažnč, abych jim olnlarovúní. kte—

róž jim někdy urozený pan, pan Pavel

z Žere tin a a

na Buchlově, pan otec můj milý potvrdil . .. A
protož já,

takové olnlarováuí nadepsaneho p. Pavla

z '/.ero tina, pana otce mého lnilólí o, dobré pameti,
. . . jím potvrzuji . .

(Dle původní listiny.)
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Svědkovéna ohon těch listináchjsón: J au J etl-ich

mladší z Zerotíua a na Strážnici a urozenývla
dykaMikuláš Onšík z Belkovíe a na Bílovicích.
Pan Jetřich Starší z Zerotína dokonal na Napa
jedlích r. 1580. důležité stavby: předně vystavěl vež při
starem kostele, jakož napis s letopočtem 1580 i se jmeny
Jana Jetřicha a manželky Barbory z Bihrštejna svědčil
(_Ceroni). '.l'ýmž rokem, potvrdiv ke zhoru hratrskénm
všecky výsady i kostelík bratrský vystavěl.
Dodatkem budiž ještě, položeno, že p. Jan Jetřich
potom ještě. až do r. 1592. žil a za druhou manželku
paní Ludmilu z Kolovrat pojal, se kterouž měl několik
dětí1 z nichž jeho toliko Elškaii') přečkala..
Také stal se .lMCe radou, přísedícím soudu ko
morního a r. 1591. hejtmanem kraje Chrmlimského. Před
smrtí prodal Smiřice: Uernikovire odkázal manželce a.
deeí'L I—Ieřmauův Mester, poručil hratru Frydryehovi;
který všecky své. mladší bratry přežil. (Naučuý sl.)
Jakož pameti Kvasicke svedčL již r. 1580. v držení
Napajedel uvázal se p. Zdeně/.::; f'(m-tenberlm, JMCe
rada a hejtman Nového města Pražského.
Za jeho panování udála se změna při Shore Napa
jedelskénn protož příhodně. zařadíme zde zpravy () bra.

ttrských, Inrmatelich, v Napajedlích
It. 1581. "( dne 27. listopadu

**).

v Napajedlích

nej

znamenitejší spravce zhoru Napajedelskeho Jaknh Bílek
a pochován v kostelíku bratrskem pod pavlačí. (Tato
zpráva, že se v bratrském kostelíku take poehovdvalo
ještě. za. časů ln'atrskj'eh, vysvětluje nam dostatek to.
co jsme na str, 12. 0 nalezených kostech pověděli).
*) Ze zápisků Žerotínových vychází, že k r. 1596. při sondě

zemském se jednalo (»sirotk :|. Na p njed elskéh („je-hož poruč
níkjr byli p. hejtman zemský a p. Bernart ze Zemí-ina. 'í'ytn po
ručníky p. Hakytý a p. ()í'eehovský pohonili. Neíííííůjíev_té věcí
na ten čas v_vsvůtlítí, domnívali jsme se, že o Elšku z Zerotína
svmzhupsuuou, poněvadž poručníky jsou páni Frydryeh i Bernarí
z Zerntinn, l.)ěželo.

:**) Před Bílkem &pu ném h_vli správci zl-orn NillnljtHíUíSkůílU,

kolik hylu'lze sestaviti, tito:
1. Matouš Těšínský,

kněz od r. 1531. 1—lňiíT.
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to

Nad nebožtíkem Jakubem Bílkem bratr Mikuláš Dobro
mír, spravce zboru Holešovského mel pohřební kázaní.
(')sudy toho muže jsou úzce spojeny s dějinami
jednoty bratrské, nebo narozen byv 1516. v Ml. Bole—
slavi od mladosti v Augustově čelednosti vychován byl,
s nímž i do vězení dán a po 13 let vězněn jest, při
čemž i útrpně tázzin jest. Jednota jej sice r. 1562. na

synodě Přerovské zbavila bratrství iknězství, než potom
zase se usmířil a konečné za spravce sboru dán do Na—

pajedel, kdež mu uloženo sepsati utrpení Augustovo, což
v Malenovicích r. 1579. dokonal, kami tuším docházel
k bratrovi Janovi Delfinovi. 0 není se praví, že byl
„dosti pobožný, kazatel dlouhý a tesklivý, jenž na chu
dobu nmoho naříkal, ale bez pravdy.“ (Jireček. Buk)
Pau Zdeněk brzo potom, co se dostal v držení Na
pajedel, převedl na sebe obé biskupské vsi, Topolná a
Spytivwv **), o něž dotud spory trvaly.
herce.

2. Janda,

spravce sboru Napajedelského, j- lůb'U.ve Štern

3. Timens Petrlík, u něhož j- jahen Samuel r. 1571.
4_ Mikulas Stárek, od r. 1574. knězem, ale poněvadž
nehodným, r. 1581. s l'ií'adu knězského složen just

bratrství.
ó. Jakub Bílek;

6. Po něm snad Dobromír

Mikuláš,

a “|" 1581. bez

'

kazatel Holešov

ský Spravoval zbor Napajedulský, nebo když mu čeledín 1“a tu
v Napajedlích r. HISL byl pochovávali nemohl sam nad ním kúzati
pro pláč, i učinil tak bratr Vodička.

7. Zachariáš

Ariston

asi od r. 1591).spravoval zbory

Napajedelský a Březolupský až do r. 1594. Za něho správa ko
stela Kvasickůho dle usnešení synody Lipnické r. 1592. přidělena
jest kazateli Napajedelskómu, poněvadž od l—lolešova pro časté
vody nebylo lze tam pi'ístonpiti.

8. Jan Nekořský
9. Jan

Broten,

r. 1594. dán do Napajedel.
spravce zbmu Napajedelského 1—r. 1601).

byv od r. 1572. knězem.

10. P a vel Kapita od Kozáků poraněn byv 'l- 1620. v Na
pajedlích. (Památky X. a Volný.)
Kazatelé bratrští, poněvadž vrchnost zabrala nadání k faře
Napajcdelské ——
které tam tehda nebylo, dostávali od pánů 2M)al.
Mor.- ročně, masla sýru, ?. každé várky po vedro piva, 50 měr.
rži, 15 měřic Žíta a po každém kázání na zámku dostávali uhčd.
'l'o ukazuje k tomu, že bratří asi i v kostele farním služby Boží

zastávali kázaníln.

**) Spy/Mnou s 'l'opolným

měl od r. 1318. stejní: handy,

ale za nejstarších dob mluví se jen o Spytinovu. V listině pn—
chylmé z r. 1030.1n'aví se, že když kníže Břetislav nové město
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Koupě. těch vsí udála se za zvláštních okolností,
neho biskup prodejem těch vsí nechtěl tuším své komory
úplně oehuditi. Mělyt'. i na dále jakýmis povozy ke.
komoře zavázány zůstati, jakož i některými platy a ospy.
Možná ost-utek, že. ty platy původně ke špitálu
Na—

pajedelskémn

byly určeny a sice z 'l'opoluého 12 zl.

12 gr., 30 měřic ovsa a 30 slepic..

(Dle listu ze dne

12. ledna r. 1582). Jiste však jest, že Topoleuštl až
Spytihněv na místě Děvina v_vslnvčl, ke kostelu tamnímu všecka
nadání1 jež druhdy slušela k Velejnradu. obrátil (Erb. reg. Boh. 1.
M.) — R. 1052. Břetislav, kníže Ceské zaloziv kostel kollegiatni
v Boleslavi k němu i to nadání učinil, aby Zpitigne-v v k onomu
kostelu dával ročního platu 1 hřivnn & vola (talnt. Ml.) Z téhož
pochybného pramene dovídáme. se. k r. 1071. o proboštu Spytihněv
ském (tamt. DS.) K roku 1131. jmenuji se statky ke Spytihněv
skému areijahenství náležité, jak to již výše zpomenuto jest. -—
ll. 1228. král Přemysl Otakar I. kromě jiných statků vzdal ke

klášteru Velehradskůmu i kostel Zpitinov—sk ý, kteráž věc uka
zuje zřejmé, že Spytinov velikými událostmi svá slávy byl již po—

zbyl. Rokem pak 1318.Spytinov,

Topolne a Skalka přestaly

býti zbožím královským a učiněny zbožím biskupským, od kteráž
doby na dlouho vytratila su.-.jich jména z paměti lidské. -—Toho
zboží nedrželi biskuptwé pro nepokoiué časy sami, nýbrž světským

pánům v zástavu dali, což jelikož přes půl druha sta let trvalo,
za to máme že okolo r. 1390. již. v zástavě byly. Protojest možná.

že onen Markvart

ze. Spytihněva,

o kterém jsme mluvili při

]"rnsin k áeh (viz str. 22.) takovým zástavním pánem h_v|,.'lt"|(nli
není vyloučeno, že tu jen nějaký svobodný dvůr držel. — 'l'ýž Mar
kvart zpomíná se k r. 1415. a následujícího léta pohnul Václava
z Ořechové-ho z 65 hřiven, „že jsem otci jeho těch peněz požičil
a za to kúpil Ořechové a těch peněz mi nezaplatil a on po smrti
jeho zboží jeho drže těch mi peněz za svého otce zaplatiti nechce
(_půh.II. 505). O týž dluh zase 1418. žaloval a také p. Beneše
z Ostroha o 60 hřiven: Když Zdeněk z Koštěnie švagr muoj zso
čen b_vl. tu poslal p. Beneš po mě, abych přijel, i přijel jsem. an
mi řek, že. jakož list; na peníze udělán, že jest. k mé rneo psán a
ten mi slíbil dáti a nedal a k tomu pobral 3 koně a jimi zbroji,
eož měl. Poručnika činím svého syna Ješka (tamt. SW.) — V ty
časy farářem byl ve Spytinově nějaký Mikuláš, který „H.-16.se. svou
matkou Anežkou ke kostelu stoličnímu v Olomouci k oltáři 8 hři
ven nadání učinil (Volný). —R. 1447. zapsán jest svobodný dvůr
v 'l'učnpeeh Benešovi ze Spytinova a jeho manželce (Volný.)—
Později, jak se zdá obě vsi v držení zástavné pánům antljťtltlfl
ským dány jsou, z čehož právě spory těchto pánů s biskupy lze
vysvětliti. — Za biskupa Marka byly ty vsi ze zástavy již vyplu
eeny, nebo r. 1559. k žádosti obce Spytínovské tento biskup (v den
nalez. sv. kříže) povolil, aby na faru Spytinovskou přijat. byl Jan
ze $tmk0nic. Po něm od r. 1560—3. byl farářem Jan Sitnovský.
mnie-h Vclehradský, který ale sběhnuv do Zlína tam se oženil. Ton

:.“ „L.

do vyvádění z toho platu r. 1848. takové platy do ko
mory biskupské na Kroměříž odváděli (_r. 1777. S zl.
38 kr.. 30 měřic ovsa a 30 slepic.)
Pan Zdeněk z Vartenberka měl za manželku paní
Mandalenu z Kunovic a s ní dva syny. Zdeněk v mla
dém věku umřel a Jan (r. 1592) „ve svobodném umění
pracoval.“ Pan Zdeněk (otec.) zemřel před r. 1592.
i spravovala zboží Napajedelské nepochybně paní máti

Janova.

dobou lokali se Spytinovští, že jim kostel do Moravy zapadne,
i chtěli po celé zemi na ten kostel sbirati, avšak biskup Vilím jím
radil, vystavěním hrázejej zaehrániti. 'l'akéjini nařídil 1569. novou
faru vystavěti (Volný). Od téhož biskupa mělo se jim dostati
tohoto nadání:
„M_vVilím z Boží Milosti biskup Holomucký . . . vyznáváme
..- jakož lidé ze vsi Tepelné-ho předkům našim sl. p. i nám pl—
nými robotami povinni byli i předstoupili jsou před nás tři lidé
naši . . . irosíee abychom od nich určité . . . roboty přijali a na
ně list dati ráěílí . . . tyto robot.)r jim . . . vyměřujeme. Před k o m
. . . spolu s lidmi i ze vsi Spytíuo va . . . každý rokjakž to i prvé

činívali,víno ?.desátku

Polešovsk

(:ho . . . odvážeti. Aj estli

žeby ti lidé kdy od biskupství našeho odcizeni byli

ajiné vrchnostivruce přišli, tedy budou povinni od čtyr
mil a nie dále tak mnoho vína, jakžby se toho roku de

sátku v Polešovieíeh dostalo, převážeti.

Jtem. Tíž lidé . . . povinni jsou z každého půllánu . . . za
roboty dvorské (oračky, vláčení, hnoje vožení a s pole svežení, tráv_v
sečení, sena hrabání a vožení o. tak sumú ze všelijakej dvorskej,
pivovarné a drevní roboty) šest dní koňmi . .. a ze čtvrtí polovici
dělnti; obzvláštně též každý pololaník, i také čtvrtník, podsedník
a zahradník pěší robotu . . . šest dní dělali . . . a ty roboty při vsi
Tepelným a nejdále 5 mil odtud a vše o svej stravě v_vkonávati.
Jtem. Každá hospodyň v tej dědině. jak která sedí, má . . .
?. panských konOpí dva loktě praze napřísti a tak nyní i na hu
doueí časy od nás a budoucích potomků našich držitelů vsi To
polnébo mimo vejš psané roboty . .. potahováni žádným vymy
šleným způsobem bejti nemaji kromě k pomoci k stavění pěšky.

Jtem. Ja kž v zemi obyčej jest . . . kterýmž ve vší zemi

poddaní pánům svým povinni jsou, tu při vsi Topolným aneb nej
dále půl míle odtud, však ti lidé nyní i na budoucí časy na jiné

grunty neb do hor na hony a ěčváuí... se potahovatí nemají.
Tomu na svědomí pečet naší vlastni jsme k tomuto listu přitiskf
nouti rozkázatí ráčili a my kněz Václav z Bílovce děkan i všecka
kapitola kostela l—Iolomuckéhok tomu ke všemu . . . přivolujeme
. .. Jenž jest dán a. psán na zámku našem Kroměříži ve čtvrtek
před sv. třema králi ]. P. 1571. počitajíc.“
Toho nadání ani Topolanští ani Spytinovští nedostali, nýbrž
spečetěno zůstalo v Kroměříži až do roku 1582. ležeti, kdy biskup
Stanislav Pavlovský obě vsi panu Zdeňkovi z Vartenberka prodati

"J!

Jm). :: Vartenberka.

CJ
!

(— 1592—1599) Za nňho

Opraven jest kůr starého kostela Napajcdelského r. 1597.
V Kroměříži chová se. listina

nadační

ke Zl.)Ol'll..

kterou p. Jan z V. potvrdil a uznal bratrský zbor

„aneb kostelík“

i osvobodilkazatelfun i čelcdizhor,

v němž obývali, ode všech platů aospů, jakože také vši
čeledi bratrské odmrt pustil. (Na Napajedlích den sv.
Jana. Křtitele ]. 1503) Byl-li to týž list, „kterýmž ob
darování předešlé na zbor Napajedelský potvrzoval ano
vým nadzinim obnovoval,“ na který i Karel St. 2 Zero
obmýš—lel:tehda teprvé jo pojal ve svůj list, z něhož úvod pro dě

jiny obou vsí důležitý položíme. „My Stanislav Pavlovský z Boží
Milosti biskup ]Iolomucký. . . vyznav::'une. .jakož za.mnohjmi pií
činami predkově. naši sl. p. ves Spytinov a 'lopolné, kter éž pr vé

v rukou světských v zástavě přes půl diuhého sta let

byly, však potom přijdouce l\ vejplatč u em al é ! ozepr (: o gi u n—

ty a meze mezi těmi vesnicemi a pány Napaj odelskými
vznikly

a nemohouce se paměti lidské (panuitnícil najíti, kteřiby

„ těch hranicích . . . pravou vědomost měli, ncžjcdni proti druhým
sobě na odpor stnpujíee v rozdílných místech . . . hranice ukazo—
vati a to píísahami potvizovnti chtěli, skrze což nemalo duší lid
skyeh k zavedení píijiti by bylo niohlo, dižitelům panstií Napa—
jedelského prodávali což za příčinami vkročení. v to častých
smrti . . . předkův našich (biskupů) k vykonání svému nepiišlo. . .

I prodávajíce my nadepsané dvě vesnice zapiičinamina
hoře psanými nrozenómu panu p. Zdeňkovi %V a rtc nhv rk a a
na Napajedlích
sobě to i těm lidem . . . vymíníc, aby ti lidc'i
mimo t_v. .vyměioné roboty . . .(„jak se o to s předkem naším
sl. p. panem

biskupem

Vilímč—m urovnání

stalo

však ta—

kovů nadání jSouce napsané i zpečetěné se od těch lidí nevzaly“)

nepotahovali. Kteréžto nadání na ty roboty takto zní" |My..
Vilím atd. jak na hořel. A tak my nndepsnný biskup . . . to na—
dání v tento list náš slovo od slova vepsati . . . a potvrzovati rá

vime. Dan na zámku Kroměříži v pondělí po p:imatoe. sv. Pavla
na víru obrácení ]. P. 1581“ Co se osudu toho listu biskupem
Stanislavem daného tkne, sluší zpomenonti, že patrně svědčí ne

Spytinovským ale 'lopolenskym.

ač se ve Spytinověchová. 'lo

heba takto vysvětliti. Obě vesnice každá zvlášť dostaly stejně
listy mutatis mutandis; že \šak mezi 1.162U—1631.Spytinov byl
se. zemí srovnán od nájezdů nepřátelských, nepochybně Spytinovšri,
poněvadž přišli i o všecky své listiny, npisu TOpolenského si vy—

půjčili a Jan z ltotaln vida jich neštěstí —jim je bez odporu ač
na cizí jméno potvrdil. Zato zase Topolenšti starých listin nemají
žádných. Další osudy jak Spytinova tak TOpOlného na svých mí—
stech se připomenou pod novými pdnv Napajedelskými. Tolik
však předce již zde uvedeme, že druhdy Spytinov blíže Moravy
se rozkládal, kdež i kostel stál
a že tento okolo r. 1626. sku
tečně do Moravy zapadl, od kteréž doby až do vystavění nového

kostela, služby Boží v Jalubí se konaly.
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tina svou pečet přitiskl a otom, že ve všem pánu a
. zvláště v takových věcech Pánu Bohu libezných vždycky
hotov přátelsky i příjemně sloužiti, panu ?. Vartcnbcrku
(z Rosic 16. listopadu) psal *), nevíme.
I'oslcdní svou vůli nabyv od JMK. Rudolfall. maje
státu, daného v Praze 1507. den sv. Diviše., aby statek
svůj mold poručíti komukoli, pořídil asi r. 1595).(nikoli
1579) na Napajedlích v den sv. Simona a Judy **) i +
v den narození Páně r. 1593).a pochován, jak sobě byl
vymínil v poslední vůli, v Napajedlích v kostele, kdež
i matka jeho paní Mandalena z Kunovic — a ne jeho
manželka — svůj pohřeb měla, ač. oba mihrobuí kameny
při opravování kostela zkaženy.
Proč stat-ek Napajedelský poručil panu Vilímu z Rou
pova, nikoli Karlovi z Vartenberka, jest nepovědomo.
Když r. 1600. na soudě sv. Jánském v Olomouci čteno

jest poručenství pana Jana z Vartemberka a do desk
zapsáno býti mělo, přítomný p. Karel z Vartemberkz
chtěl to poručenství čísti, což mu soud nechtěl dovolití,
pokud nebude do desk zapsáno. Konečně mu toho po
voliti chtěli, kdyžhy braň (kterouž jak rada císařská ..
při boku v soudnici nosil) odpásal. — Dosti dlouho se
potom ještě radili, až posléze, což mimovpoiádek bylo,
to poručenství jemu přečístí dali. (Záp. Zer. I. 262 .
'ÉÉÉŠB
__

Prvni cech řenlesluický.
.liž k roku 15-10. zpomiuá se v listě pana Pavla
z Zerotína řemeslníků: krejčího, tesaře. a kolářc, avsak
cech řemeslnickj'r teprve na konec 16. stolctí***') založen
*) List)T Žerot. II. 248.

**) Opisy jak nmjeetátu tak poslední vůle, oba české, zacho
vány ve sbírce.. Skop.
***) Kc- koncí šestnáct-eho století ukazuje starší list cechu
ševcovského, což soudímo jednak podle písma, jednak podle času
vých zni'unek. Druhý list zřízen jest teprvé r. 1649. a to podle
opraveného listu ševců Hradíštských, kteráž oprava se stala zře
nim k náboženským příčinám 1619. Ačkoli tedy tento starší list
jest bez data (schází jeho kus)“a písma tak vybledlého, že jen
s pomocí novějšího se čísti dal (a tím i opravil novější, který má
písmo druhým inkoustem přepsaná), pokládáme zde, kolik se se
stavití dalo, Opis toho starého listu.

byl v Napajedlích, cech ševcovský. Nadační list, poně
vadž velmi důležit jest v příčinách mrampisnýeh, polo
žíme zde celý. Starší list takto zní, nakolik se přečísti
a z novějšího doplniti dalo:
„My cechmistři a mistři řemesla ševcovskeho v městě
Hradišti známo činíme . .. . . že jsou před nás do plného
cechu našeho předstoupili (mistři) řemesla ševcovskóhe z mé
stečka Napajedel _s přímluvným psaním urozeného pana hejt—

mana—*Slovenského
(?) ?. Čechtic. (?), úředníka . . mutt
jedliech, s uctivostí nás žadajíec, abychom je za spoluce
cbovníky a bratry naše . .. přijali a jim artykule cccbu
našeho, ?. nichž by se .....
naučovati a k nám jakožto
k vyššímu cechu v potřebách svých zautikati mohli, vejpis pod
pečetí naší cechovní vydali. Pročež .....
jich žádosti . . . . .

oslyšeti nemohonce..... nadání našeho..... (daneho) od
purkmistra a pánů města Hradiště vejpis liodnověrný.....
jsme vydali :“

„„My purkmistr, nová i stara rada města Hradiště
i s přisežnou obci .....
známo činíme . . . . . že jsou
předstoupili před nas cecbmistři a mistři řemesla ševcov

covského města Hradiště .....

jim .....

nás žádajíce, abychom

(staré nada-ní)zlepšili a rozšířili.....

Kdež

my '.najíce. žádost jejich slušnou ano potřebnou býti .
ty artykule vepsati dali. Nejprve, jestližeby kdo do cechu
přijat. býti ehtčl, každý ten a takový povinen bude, nejprve
listem od rodu a od řemesla, že se tonm od umělého
mistra pořadně vyučil, prokazati a potom do cechu pět fnntů
vosku a dvanacte grošův bílých složíti, řemeslo sve, jak
na to naloží, ukazati i k řemeslu rok u jednoho mistra
dělati; a jestliže to, jak na. to sluší, ukáže a provede,
ještoby ne k posměchu ale poctivosti tomu nič-stu i cechu
bylo, tehdy témuž cechu svačinu na spravedlivé jejich uznaní
podle možnosti a náležitosti, půl vědra vína k tomu přida
douc, učiniti a tak v ten cech za spolubratra a eecliovníka
do společnosti jich přijat býti má., a takový každý, jakožto
nejmladší v kostele podle jejich nařízení, když toho čas
jest, svíce cechovní rozžíhati, sehovavati a tak dlouho, dokud
by někdo jiný po něm do cechu přijat nebyl, v tom povolaní
státi a trvati povinen bude; bylo-li by pak kdy osobou
jeho co obmeškano, za pokutu font vosku do cechu pro
svou nedbanlivost propadne. Item mistrovským synům zdej—
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ším ani těm, jižto by sobě mistrovské dcery a vdovy za
manželky pojímali, řemesla. ukazovati*) lnitřeby nelmde.
však do cechu co náloží, též svačinu u. co k svačině při
sluši. jak svrchu dotčeno podnilmouti povinni budou. llcm.
svadil—li by se kdokoliv s kým při svačině. na toho každého,
kdoby původce různiee u svaidy byl, pokuty jednu kepu
grošů českých prepadajíc se ukládá.. ltem: kdoby se zde
při tom cechu řemeslu učiti chtel, ten každý má se listem
od rodu ukázati a d 'a fonty vosku do cechu složiti a.v cechu
zadosti učiní, že v tom učení setrvá, pod prepadením půl
kamene vosku zaručit-i. Item: kdohy listu od vyučení
řemesla při tom cechu, aby mu vydán byl, žádal, ten chce-lí
toho užíti, tomu cechu předně jednu kopu grošů českých
složiti a při tom podle. možnosti své mistrům svačinu uči—
niti povinen bude. Item: kdyby mistr neb mistrova, muž
neho žena, jenž v bratrství jsou, prostředkem smrti 2 tohoto
světa sešli, tehdy mají všichni před dům mrtvého těla prvé.
nežli máry zdviženy budou, přijíti a to mrtvé tělo do ko
stela svatého Bartoloměje vyprovoditi, ol'ňrovati a při pohřbu
pod propadeuím do cechu jednoho funtu vosku složiti;
kdožbykoliv toho vykonati obmeškal. nčby pro bezelstně
příčiny aneb pro poctivé potřeby muž nebo žena oba při
tom býti nemohli, budto že by muž přes pole byl a žena
od čeledi a dětí odjiti nemohla, ti &. takoví pokuty nósti
nemají; ale. když oba dome, jsou, vždy jeden z nich pod
pokutou svrchu psanou má tomu pohřbu přítomen býti.
Item: když dítě, které by již tělo Boží přijímalo, z téhož
cechu umře, touž křesťanskou služebuostí tomu mrtvému
tělu ten cech spolu s těmi, kteří s nimi bratrství drží. pod
pokutou svrchu psanou jsou povinni.
Item: mistrovi aneb mistrové muži neb ženě z téhož
cechu mají z bratrství dáti ku pohřcbu jeden funt vosku
a polovici ofčry: též kn pohřebu dítěti, které by. jak již
dotčeno, tělo Boží přijímalo, půl funtu vosku dano byti má.
Item jestli by se dva mistři přitreh'li k jedné koupi, kte—
rouž by se rozděliti nemohli, mají o to losovatí, a komu
z nich los padne, ten to koupiti má. Item kdobykoliv od
ceclunistrů povolán jsa, () kteroukoli věc neb potřebu.. ješte
by se cechu dotýkala, nepřišel a poslušenství nezachoval,
pokutou jeduým funtem vosku strestán bude. Item žadný
*) Mistrovský kus dělati.
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mistr druhého mistra tovaryše aby nesázel, leč prve se otáže
toho, od koho odpuštění vzal, kterak jest se u něho zacho
val, pod pokutou pěti t'untu vosku. ltem kdohy druhému
jeho tovaryše uloudil, propadne pokuty jeden fuut vosku.
Též kdo z cechu ujde bez odpuštění, když mistři po
spolu jsou, da funt vosku pokuty. Item mistrovzi. žadná
veliké koupě kupovati nemá, kromě jarniakův. Item. aby
žádný ve středu v trhový den bez rozkázaní a ohledání eech—
mistrův nevyklaidal ani prodával pod pokutou jednoho funtu

vosku. Item, aby žadný díla ševcovskeho

červe

veného i barveného sám ani nenosil ani zde
prodával

krom jarmakův; než ševci zdejší, eo svou rukou

udělají, to prodávati moci budou, však žádného dila tajně

ani zjevně překupovati nemaji. Item, kdožhykolivěk

okolo města blíž míle proti svobodám města
tohoto řemeslo ševcovskó dělal a provozoval,
žádný takový sem do města v jarmaky ani kdy
jindy takováto díla k prodeji nositi aniž voziti
nemít pod propadením a pobrúním toho díla na pány.
Item b_vl-lihy kdo na grantech panských k městu I—Ira
(lišti náležitýeh, ježto by ševcům zdejším v řemeslu jejich
překážku činil, postižen, ten do trestání panského vzat. býti
a. pokuty do cechu jednu kepu grošů českých složiti ma.
Item l_iylo-libyu kterého z eechmistrů dílo nehodné nalezeno,

tonapanyvzatobýtimá.......................

u“

„Tomu na svědomí . . . my svrchupsaní eeelnnístři .....
královského města Hradiště . .. pečet cechovní jsme při
tisknonti dali, jehož datum v městě Hradišti (asi okolo 1590).“
(Počet cechu ševcovského v Hradišti měla erb: rytíře
s obnaženým mečem a na štítě 3 nohy v koleneeh ohnuté,
nad koleny nříznuté. Legenda jest: „P. CRCI-IV.SSEWCOW
SKICH. MISTRV. HRADISSTIE.“)

Vilím :: Roupova- na Mhnloňovicích &na hradě
Znojemském (tento hrad držel jakožto zboží královské
obyčejem zástavním) nepanoval na zděděném zboží Na
pajedelském dlouho1 jen asi do dvou let. Dříve než
zboží to pustil, bratřím Napajedelskýin listem daným
v Brně („den sv. Matěje apoštola“) potvrdil dřívější na—

oo

dání dávaje jim všelikou svobodu náboženskou. Nad to
dal jim list na 1 zahradu, na louku darovauou od Jana
()řechovského ana domek i vinohrad od l-leřmaua Sta
novskěho postoupený.
Také společná past-víska.na panském. brání žaludu
jakož i stavebného i palného dřeva z panských lesů jim
povoleno. 'l'olikéž svobodné užívání panského mlýna
a na farskěm hřbitově, pokud by neměli svého, mrtvě
pochovávati jim dopuštěuo (Volný).
() panu Vilímovi z Roupova položíme zde., což
všeobecnou

zajímavost má, ač se stalo, když jivž Napa—

iedel nedržel, jaké jednání měl s p. Karlem z Zerotíua,
hejtmanem zen'iským, o cikány.
Hejtman totiž páně Vilímův na hradě. Znojemskem.
když cikáni nenadále v uemalčm počtu do Moravy vtrhli
a některé jeho soldáty*) oblonpili, na ně s vojáky vpád
učinil a je na díle rozrazil, na díle zajal a do vězení
dal na hrad Znojemský. I tázal se p. Vilím hejtmana
zemského, cos nimi činiti *?Hejtman zemský odpověděl,
jelikož na cikány již patenty vydány byly a také ciká
nům z vězení pana Jetřicha z Kunovic na Ostrově pro
puštěnými se hrozilo, navrátí-li se zase do země. že. tre
stáni budou na hrdle, aby p. Vilím cikáuy zvčšeti po
ručil, ženy pak a děti jejich, aby na revers —- propustil.
Pan Vilím neučinil tak, nýbrž podal tn věc na
soud panský, který se usnesl, aby ti cikáni ve vězení

zůstávali a potokadyžby

soud uznal, „zmučcni a zatra

ceni byli“ (Zap. Zerý)
Z dalších osudů páně Vilímových zpomeneu'ie, že
se účastnil odboje proti Ferd. II., začež na hrdle mčl

býti potrestán: že se však útěkem zachránil, jméno
jeho na šibenici přibito a statky jemu zabrány.
Václav Mol .=:]lIvoclřclic (11502—11311)a jeho
paní manželka Aurelie Hubikalovua z Karlsdorfu dle
Volného přejali panství Napajedelskě již r. 1601), čemuž
ale odporuje zpráva určitá, že predešlý pán vrchnosten
Ská práva na tom statku vykonává ještě. r. 11301.
(Jastě tyto proměny v pánech působily měšťanům
Napajedelským starosti, aby snad ve svých svobodách
zkrácení nebyli, pročež „od opatrnýcb purkmistra a
*) Vltiskě slovo.
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konšelův i vší obce městečka Napajedel“ vysláni jsou
poslové „před Naši osobu císařskou“ na hrad Pražský,_
aby potvrzení všech nadačních listů vymohli, čehož i do
sáhli, nebo císař a král Rudolf majestátem daným „na
hradé Pražském v pondělí po neděli Jubilate l.„1603“
jim 12 listů předešlých potvrditi ráčil, „aby obyva—

telé Napajedelští při tomto schválení Na
šen1...zachováni byli. . pod uvarováníín
a nemilosti Naší klálovskou. “
Podepsáni: Rudolf Zdenek AdamÍlopelzLobkovic,

kanclíř kiál. Ceskeho, Jindiich de Pismecz jeho místo
dížící. (Dle vidim.)
Téhož roku 1603. listem daným na Napajedlích
v neděli den sv. Ondřeje p. Václav Mol ohcem Kudlovské
a Sušické dovolil, z lesů „příhradskj'fch“ roubati dřevo
pro potřebu vlastni, v lesích panských dobytek pásti,
posléze pustil jim odmrt., začež potom dřevného, kdož
kone chovali, platili po 20 gíoších bílých; kteří koní
nemeli, po 12 gr.; pastevného ovsa sypali 2 mty." I'lllČÍiC,
odmrtn každý po (5 gr. Posléze osvobodil je od nalévání
panského vina, za kteréž „nepité víno“ obě ty obce
dohromady ročně platily 30 zl. (Dle poněmč. listu.)
Následujícího roku také. dvořákovi na svob. dvoře
v Kudlovicích Matěji Véniuskému (?) udělil list na dřevo
brání z panských lesů. (Z poněmč. úryvku).
UJV"
?Fa—

Boélmjovy nájezdy do Moravy.
Počátkem 17. století obzvlástč. r. 1605. nájezdy
maďarské známé pod jménem Bočkajovy postrachem na
plňovaly obyvatelstvo Moravské.
I poněvadž hlukem válečným, ue-li nájezdy. samými,
i Napajedla postižena byla, položíme o nich tuto několi
kero „novin psaných“ *) z listů Zerotínových.
Dne 7. května piše pánu Vilímovi z Roupova, bý—
valému pánovi Napajedelskému: „V outerj'r v noci, totiž
tu noc na středu, udeřili Uhři na Brod Uherský a ne
lnohše ho dohýti druhou noc udeřili na Strážnici a tam
*) '.l'ehda
tištěné.

vydávaly se ovšem nepravidelně i noviny české

U :?

některou osobu zmordovali, v pátek ráno město vypálili
„a do (i() osob zbili . . . Jan (zemský) hejtman zemi vy
zdvihl a sám do Hradiště jede, kdež se všickni sjíždějí“ . . .

Tam se totiž každývpan se svým lidem sjížděl, jakož
i sám pan Karel se Zerotína tam svůj lid vésti chtěl.
Dno ll. května. „Včerejšího dne, dřivěji nežli jsem
odjel (od lrlradište), přišly noviny, že iest Hluk vypálen
a lidé., kteříž odtud do nějakého lísku byli utekli,
od hejdukův obležení & mordovani, což když se panu
z Hodic (veliteli vojska u Uh. Hradiště shrolmiždčneho)
doneslo, vypravil tam asi 30 koní, aby jim na retuuk
přispěli“
Dne 30. května. „Kterýžto nepřítel (již asi od
4 neděl) v tomto markln'abstvi velike škody [.íalenín'í,
mordovaním, zajímaním lidí, dobytků a jiných věcí vzdě
lai, takže mnozí, dokud živi zase zotavit-i a k prvnejšímu
způsobu přijít-i moci nebudou. A začátek na městu Stráž
nici učinil . .. potom pak na mnohých jiných místech
pálil a množství vesnic. a městeček vypalil a na mízinu
přivedl .. Pán Bůh račiž mu to sám zastaviti a naříkaní
chudých a ubohých uslyšeti.“
Dne 7. června: „Nam strachu a.zármutku od oneh
dejška nemalo přibylo. Nebo nepřítel jakž v stranu
Broumova, tak v stranu Hradiště, tak v stranu Rohatec
u Hodonína veliké vpady spálením, hitím a plundrováním
nenabyte škody učinil, takže pokudž sc nemylim měste
ček a vesnic do 50, dobytka pak na tisíce zahynulo,
čehož by se. Pánu Bohu slitovati mohlo . .. Techto
dnův Itedej Ferenc, nejvyšší Bočkaiho, psani p. hejtma
novi učinil, aby mu zemi poddal! Unel'idejšího dne je
něco I'lepřtitel na IIodonskem panství poraženo.“
\7 ty dni již přijížděla pomoc válečná z Čech i ze
Slezska -— posledni-jší jeli městečkem Napajedly.
Dne 14. června. „Před týhodnem pana Kryštofa
'l'eulle rejtaři pobili asi půl druheho sta nepřátel v pátek
minulý u Brodu Uherského . . . Strojil se ten nepřítel
Brod oblehnouti i střelbu s sebou vezl, z níž mn naši
dva kusy odňali . . .“ Ta bitka byla dosti krvavá.
FU

:. července. píše, že se nepřítel zase k Uh. %rodu
strojil, ale že, naši do Uher vpadli, Skalici a do 18 vesnic
zapálili. Zatím nepřítel položil se u Hustopeče.
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15. července, že nepřítel na I-Iodonínském a Břec
lavskem panství nekolik vesnic vypalil.
*

>Z=

zl:

Léta 1607. měl nějaký Urban ?. Napajedel tuhý
spor s Eliasení Sínetačlmrm měšťanem z Hradište, o dé
dictví po Matěji Sínčtzičkovi pozůstalé.
Nebožtík Matej učiniv poslední vůli v Přerově
() svem statku, který měl v Tovačově, poručil jej svým
nejbližším příbuzným. l hlásil se on jeho strýc Eliáš1
lílasil se take Urban z Napajedel na místě manželky
své, vlastní to matky nebožtíka Matějovy. Avšak Elias
ndpíral své sestře manželce Urbanové1 aby ona dediti
mela1 ješte dopustila se zlých skutků (dítě. zamordovala
a proto z města 'l'ovačova vymrskana byla; nad to prý
si ještě jiné dva bankarty uhonila).
Tomu lírnbe neodpíral Urban sice„ ale dovodil, že
jeho manželka snad tak spatna nebyla., když syna. sveho

Matěje (patrně též nemanželského) „liter nim 11nm ční
učit-i dala, až se i lidem poctivým liternímu umění
milujíeím líodiL obzvláštně lidem duchovním.“
Replika Urbanova pravu Tovačovskéínu zaslaná
pszina jest „v lllČStt'Čkll Napajedlaelí v pondělí před na
rozením I'. Marie ]. 1607“ a duplika učiněna „při pravě
města Tovačovaten úterý před sv. Františkem“ téhož roku.
Sporná ta věc vznesena jest konečně na vrchní
pravo Olomucké, tteréž teprve dne 22. května l. 1609.
rozhodlo1 že obě strany rovným dílem dčditi mají, poně

vadž„nešleelíetne chování v svobodě páchané
z práva saského žene na poctivosti, ale ne
na spravedlnosti

k ujme jest.“

(Tovač.kniha

nálezů 213—124).

() panu Václavovi Molovi tolik budiž poznamenáno,
že r. 1610. od p. Adama 'lx'ravařského že Slevieií) k panství

Napajedelském přikoupil icelé panství Kvasicke. Avšak
brzy potom podržev sobe Kvasice **) a hory hříběcí,
*) Nikoli Selíleinitz!
"**) Však nedržel ani Kvasic dlouho, nebo již r. 1612. koupil
Hranice a í'íčastniv se odboje na hrdle i statku potrestán býti měl.
Z milosti císařské. toliko na statku, který dostal kardinal Ditrielí
štejn, potrestán jest, Ačkoli sám se psal Václav Mol '.f.Mndřulic,
prekroutilo sejehojméno na „Mehl vouMíilílraditz.“ (Not. 1867.21.)
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o vsi Lubnou, Vrbku a Kostelany zmenšené, statek
Napajedelský odprodati umínil. I vydal o tom prodeji
list „správui“ k tomu konci, aby se prodej zpáčiti ne
mohl, čili jak naši řikali, aby kupitele nikdo „n ese snl».“
Ten list na důchodé chovaný nese se takto:
„Ja Vaclav Mol z Modřelie a. na Kvasicích . . . první
jistee a správce věcí dole psaných vyznavám . . . že prodal
jsem své vlastní zboží . . . tvrz a_mjsteěkoÁáuinjedla s dvo

rem peplužním,s kost. podacím, pivovarem,
mlýnem,
šenk houzem, s řekou Moravou, s mýtem při témž mě
stečku, ves Topolny, ves Spy tinov s dvorem poplužním,
ves Vrbku, ves Lubnou, ves Kostelany
s dvorem
popl., ves Kudlovice,
ves Sušice*) 5 dvor. popl. . . .
s lidmi . . . s sirotky zběhlými i přítomnými . . . . s těmi
slepieemi, s vejci . . . 5 mlýny, jak sem toho sám užíval a
předešlí páni a uroz. p. Vilím z Roupova. na Mladěnovieíeh
a na hradě Znojen'iském mně postoupiti ráčil . . . . i tak (=.

to nadaní, kteréž od slav. paměti krale Vladi
slava na hory hříběcí Napajedelské k statku
Kvasickému . . „bylo jest dano a k statku Kva

sickému náležely, tolikéž k statku Napaj edel—
skému

odp rod avant . . . uroz. p. Janovi Jakobovi sv.

p. 2 Rotalu a na Feystřieich, dědičnému Sylber-komerovi
knížectví Štýrského, za 118.000 21. počtu Mor.
*) Dějiny

vsi Sušóc.

Podivná to věc, že o Sušicích se

mluví teprve ]: r. 1344. Před tím rokem držel to zboží p. Rupert,

jenž měl s manželkou"Juditou syny Dlubomilan Jaroslava. Paní
Judita na smrtelné posteli r. 1344. poručila :; toho statku lán role
n hřivnu ročního platu ke klášteru Velehradskémn, poněvadž na
Velehradě svůj pohřeb oblibila. Okolo r. 1350. upomíná se také
p. Ješkn. ze Snšie, hejtmana hradu Ub. Brodského, ale zdá se, že
pošel nadruhých Sušie u Olomouce. Teprve r. 1603. zpomimí. se
Sušie na novo :! to již ve zboží Napajedelském; kterak se pod ně
dostaly, není na ten čas známo. Toho roku totiž od p. V. Mole

%Modl'elie nabyly odmrtu a j. obdarováni. Svobodný dvůr
v Sušieíeh držel na. konec 16. století vladyka Pavel K rek z Le
štnn, uaňž od pana Václava Mole z Modřelie jistotuě tehdy atu
kové obdarováni dostal, jakého nabyl svobodný dvořák v Kudlo
vicíeh t. j. leta 1604. na dříví brání z panských lesův. K tomu
dvoru náležel podle zápisu „v rejstřích purkreebtních Snšiekých“
(kam se poděly?) dvůr svobodný s podsedkem a mlýnem. Dokud
ještě l'avel Krek otec žil, syn jeho Pavol mladší Krok 5 volí otco—
vóu i manželky své urozené vladyky paní Mnrlcety Boryňské z Roz
trupíc ]. 1613. prodal ten dvůr za 23700zl. l-Ionz Jakubovi

Rotalovi na Napajedlích.

sv. p.
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A my Jan Jetřich z Kunovic na. Ostrově a Kunovicích.
JM. krale Uh. a Českého rada., Lev Burjan Berka z Dubé
a Lippeho na Rychmburcc a Budišově, JMK. Uh. a Česk.
rada, Albrecht. Sedlnieký z Choltic a na Žadovicích, Jill!
Balcar Četrič z Kynšperka a na Kuuevaldč, Bernhart Pod—
štatský z Prus. a na Podstátě, Adam Kravař—skýze Šlevic
a na N. Zámku. rukojmě a spoluslíbce slibujeme kupiteli
to zboží . ..

ve dsky . . . vložiti.

I'aklihychom

toho neučí—

nili, slibujeme vlchnouti . .. v dům ctneho hospodáře od
knpitele mim ukázaného. Na hradě Kvasicích ]. P. Hill.“
Legend)“ na pečetí-ch zachovaných: Waczlaw Mol
z Modrzeliz, Ian Getrzicli, Albrecht Sedlniczky Z Cholticz.
Adam Krawarsky z Sslewicz.

„_]Ians

Ja,/ccm : Rotalu

(1611 1617) pocházeje

ze Štýrska r. 1610. na sněmě v Brně přijatjest za obyo
vatele tohoto marlcrabství, avšak pornčeuo mu1 aby při
příštím soudě svůj stav panský starožitný prokázal. I vy—
mlouval se ve psaní, prokazy že mu shořely. načež sta.
vové poehybovalh aby panského rodu byl. Odpovčdelo
se mu ústně — „abychom ho psaním nestvrdili“ ——
že
co prokáže, toho užije. Ačkoli pak JMCe svědectví
v příčině,starobylého a svobodného panského stavu svého
předložil, žádalo se předce ještě po něm prokazati, že
posel z kmene starých pp. Rotalů1 kteří se psali svo

bodní páni z 'I'albnrkn1 jinače JMti pani stavové neráčí

jej mezi starožitné

panské rady počítati. (Zer. Z. II.

a listy 111). Z toho jednaní viděti, jak Šlechta nerada ci
zince mezi sebe přijímala, nebo kdo za obyvatele jest
přijat.. potom teprve statků mohl nabývath jakož i u něho
bylo„ že po tom přijetí koupil Napajedla.
'—CE"'\?'*\3

(3239

Svobodné domy a. dvory.
Toho času seděl v Najmjedlich jiný šlechtic, Miku
las Malinovský ž i\lalinovie, který 1'. 1613. žaloval Ito
tala, že mu nechtěl vydati svědectví proti Ondřeji l-Im'
tensiovi, opatu Ilradišt'skémn, kterého byl též pohnal.
Opat se vymlouval před soudem\ že neví, kdo Malinov—
ský jest a může-li před soudem panským žalovati; také
5

Uli

.

Rotal se vymluvil na formalnou chybu prý, an se Mali

novskýpíše „a na svobodném

domě v Napajed

lich,“ kdež on o takovém domě na svém statku nic neví.
l uloženo Malinovskěmu, svůj stav prokazati, což tento
přijde „s nemalým počtem svých přátel krevních“ () pří
štím soudě prokázal, že stavu rytířského jest a Slezák
?. kraje Bitomského. () tom takě do register zemských
pamět zapsána jest i povoleno mu, svou rozepři před
panským soudem věsti.
Kromě Malinovského seděli v Napajedlích ještě jiní

šlechtici předněvladyka Jan Ebenstolar
stola,

z Eben

o němž nevíme, jaký majetek tu držel, a M ar

tin Wair z Baňskě Bystřice,
bodný dvorec. V K udlovicich

vladykaVěninský

Krek z Leštan.

kterýž tu měl svo

seděl na svob. dvoře

a v Sušicích

vladyka Pavel

Takové drobně šlechty bylo tehda po vlastech na
šich velmi mnoho i jest pro nas velmi zajimavo pozoro
vati, kterak se vytratila, což se udávalo skupovanim je
jich majetků od vrchností.
Podobuěž činil i pan I—IonsJakub z Rotalu. Nej
prvě t. j. léta 1613. dne 24. ledna koupil od vladyky
Pavla Kreka z Lešťan a jeho manželky paní Markety
Borynské z Roztropic dvůr jejich ve vsi Sušicích svo—
bodný, s mlýnem a podsedkem „s těmito přiměnky: va.
lacbem jedním, klisnou jednou s úzdami a chomouty na
ně. Krávy dojně dvě jalovice dvě, volkajednoho, svině
staré dvě a roěňat čtvero, vůz okovaný s lmojnicemi a
žebřinami, pluh jeden s radlicí a krojidlem, brány dvě
s železnými hřebíky, slepic s kohoutem šest, stůl jeden,
stolice dvě, polici v světnici pro náčiní kuchyňské a
lištvy na stěnách přibitě dvě. Kromě almaru černou
s příhradami sobě vyměňuje pšenice. 15 měřic, rži 15
m., ovsa 30 m., hrachu 1 m., semence 1 měř., slámy a
sena polovici, kad k vinohradu jednu.“ To vše koupeno
za “3700 zl. R. Týž prodavatel vymínil si do příštího
sv. Jiří byt ve mlýně a dvě komory, maštalku a dva
chlívy pro sklízení dobytka i jiných svých vecí. Tato
smlouva kupní*) stala se u přítomnosti také vladyky
*) Pro pochopení důležité proměny, že tehda vrchnosti sku
povaly svobbdně dvory, uvedeme jich několik, jež úředník Nupa
jedclský r. 1671. jmenuje: V Holešově Kronišský, v Prusinovicícli

„JenoEbenstolm—ozEbenstoluvNapajedlích“
(Dle opisu).
Dvě leta později jednáno o ten svobodný dům pane
i\laliuovského1 jak původní list (na důchodě) svědčí:
„Na Napajedlích 1. 1615. v úterý velikonoční. U pří
tomnosti uroz. vladyk Juna Bohuše Volvarského z Vol
'lll'kll u Martina \'aim ?. Buňske Bystřice stalo se smlouvu
mezi ur. p. Jonem Jakubem sv. p. 2 Rotulu 2 strany
jedne, a urozeným vladykou Mikulášem i\ialinovským
?. Mulinovic ?. strany druhe . .o prodeji domu, kterýž.
slovo podsedck1 kteréhož p. Mikuláš v užívání byl, že
takový podsedek s tím vším právem, jak jest sám kon
pil od p. Vavřince,1 i s těmi rolemi, které od 1). Karla,

llrochyné přikoupil a k tomu podsedku přivedl, JMti p.
z Rotnlu prodal za půl šesta stu zl. Moravských. Co se
pak dluhů mých (_urozenému p. Ferencwi Chorvotovi
(„řeremi 115 u p. Soběšovskemu 50 zl.) dotýče, tukový
dluhy JMti. ze mne spokojiti uvoliti se ráčil . . . K tomu
gruntu se od p. Mikuláše přicjláwi 1 kůň, pluh _s železy,
bránu jednu, stůl u stolice a to má hřebíkem přibito;
odciziti se nesmí nic krome včclhm. Zaiklndn (jestližehy
která strana se zpáčila) 300 zl. aby sobe dáti povinni
byli.“ (4 sekrýty).
'
Kterak svobodný dvůr Martine Weyrův pro hčhy
válečné připadl ke statku Napojedelskemu, níže bude
zpomenuto.
O smrti llons Jakuba z Rotalu nemáme na ten
Č*ISjistých zprov**). ale dosti možná, že ještě před bit
vou Béloiuu'skou život dokonal.
Po sobě zůstavil dva syny Jana 11()ndřcje, za než
do let Ondřejových panství spravovalo. jejich máti Día/Pie.
[arab-inka IVa—m'zo'vna (— 1624).
Jitření předcházející bitvu Bělohorskou rostlo, zi
mni král Fridrich "Falcký v únoru r. 1620. přijel na
Moravu, dne 5. dával si holdovati od stavů Moravských
těž Křenišský, v Kurovieícli V:!ňfičský » Pí'etěšiuský, ve Veselí
Lišovský, \“ lzlolvšově Hnlmnovský :! Rožuuvský, v Kvítkovicíeh
Ronovský, v Klullovicích Zástřízelský. A předee kdysi tuto scl
skd šlechtu. nu vesnicích vévodila!
“*)Annlnkm KV.-is.píší, že r. 1617. Jan Jiří llotnl poručmr
ství činil. —- K r. 1624, komise casech-ující mul mllmjnými pány zpo
lníimln jeho & dluh jeho 3000 ml. povinnovutý Janovi v. Losinu
kouliskm'nla.
(_Not. 1869. lb').
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v Brně., kdež Karel z Žerotína ani po dobrém ani po
zlém svému králi Ferdinandovi zpronevěřiti se nechtěl.
Téhož dne divoká chasa polských kozáků spěcha
jlc Ferdinandovi na pomoc úprkem hnala k Napajedlům.
Dne 4. února 3000 kozáků objevilo se. ve Strumeni a
Skočově; na Těšínsku, odkudž přes hory doly vpadli na
statky Zerotínské do Meziříčí. Byla tam svatba, mnoho
hostí pobili, město vyplenili, aby týmže spůsobem řá
dili na statcích p. Bitovského v Bystřici p. H. V Hole.
šově nic takového před se. nebrali, poněvadž farář, bl.
Jan Sarkander, jim vyšel v ústrety s vel. svátostí.
Za to v Napajedlích kazateli bratrskému Pavlovi
Kapitovi všecko pobravše ve zberu (faře ?) jej naposledy,
když se bránil, těžko zranili, takže dne 6. února již
skonal. (Kvas)
Tak skonal poslední kazatel bratrský v Napajedlích
& brzo po jeho smrti vzalo za své i bratrství, nebo, kdo
nepřijal víry katolické, vypovězen jest ze země.
Kozáci účastnili se potom bitvy Bělohorské (1620),
která jak známo skončila vítězstvím císařovým. Odhojní
Moravané poddávali se Císaři, načež v mesta moravská
královská přitáhlo Vojsko císařské.
Kterak potom Spanělové, kteří v celém Pomoraví.
vypálili města bratrská, řádili v Napajedlích, bližších
zpráv na ten čas nemáme, jen poněkud nám ty hrůzy
na mysl staví list od městské rady Napajedelské dany"
Jakubovi rytíři Weyrovi z Banské Bystřice, když tento
po smrti svého bratra Martina žádal o ochranu statku
který po bratru na něho spadl. Iodpověděla jemu mest
ská rada v tato slova:
„Urozenému panu Jakubovi Weyrovi z Báňské
Bystřice, pánu nám laskave přívětivému.“
„Službu Naši povolnú \'Mti vzkazujem a od věč
ného Pána Boha a v něm jiného všeho dobrého pánu
srdečné rádi a upřímně přejem: v příčině. zármutku na
Vás pro smrt pana bratra Vašeho, kdež pozůstáváte,
kterýž se jest stal *) z jistého uložení Božího při nebož
tíku dobré pameti, Pán Bůh račiž Vás v tom tešiti;
i my sme nad tím zkormouceni.
Podle pak té žádosti, kteráž na nás vzkládáte v pí'i
*) V opise stojí: „Ktcrýž se (!) jest sfat.“
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číně statku budto povrchního aneb pozemského po neb.
panu bratru Vašem pozůstalého, abychom to náležitě
opatřili, proti žádosti Vaši bychom neradi byli, . . . ale
poněvadž nel). pan bratr Váš stateček svůj povrchní

před příjezdem toho lidu vojenského JMCe.
(lovezti do Vizovic. dal, dobytek pak jeho tíž
vojaci zajali všeliký a dům spálili, tolikostoh
obilí pozůstavá, v ktereinž

16 kop rži & něco více býti

melo,však že svobodníci vpády činí a nám i na

statcích našiel), aby škod nečinili, kterým

snad toho co pozůstalo, se obaváváme. a tak ani za své
ani za to po neb. pozůstávající slibiti nesmíme, neb sami

seboudosti psoty jako lidé zbědovaní,z1abo
vaní a dokonce vypálení

činiti máme, vidí se nam

za nejlepší, abyste od sebe sami na ten prostředek *)
vynalezli. kterakliy dotčené obilí a roli i zahrady zao
patřeny byly. Podle čehož a tejto spravy od nás Vám
dane žadaune, že nás v své omluvě míti budete . . . S tím

milost Boží rač býti s námi. 132351331111ijde—
líeh ve stiedu před pnnnitkú sv.'l'ío)1celet11624. Purk
mistr a rada mestečka Napajedel.
“"—“""“

Jan svobodný pán z Rotal'u- (1624—1674).
vyplativ mladšího bratra Ondřeje 1200 zl.,které mu z pan
ství Napajedelského náležely, uvázal se sám v držení
statku toho. R. 1626. dostav od kardinála Ditrichštejna
vysvědčení že se. neúčastnil odboje pojal za manželku
*) Jakub Weyí vida. nežhytí dal od sebe list dne 6. Slpml
1621. v Přerově, kteiým vyznává, jakož po st. rytíři Martinovi
\Veyrovi ž 'Baňské Bystřice, iii-(uhlíku Napajedelském, který toho
roku zemřel, zdědil pravým nápadem svobodný dvůr v Napajedlích
a jakož za příčinou odjezdu sveho do potřeby vojenské toho statku
sám ujati nemůže, že. dožadal slovutnčho pana Jana F:rondil,
měšťana l'ř"ul0\8kčll0 a. na sv.ob d\oie při městě [\ojetíně, aby na
místě jeho „ozm'uneneho d\"mu :; rolemi, lulnuni, zaluadami, štěp
nieemi a vinohrady na horách N::iptjcdelskj ch tak i Boršiclqeh“
na místě jeho se. ujal, k čemuž mu na Jakub Weyr sám od sebe
i od erhův, „kteí'i \“ kralovstvi Uherském zůstávají,“ tímto listem
plnou moc (lava, aby jeho až do jeho Jakubova „dá. Pán Bůh
šťastného navratu“ užíval jako vlastnila). Jeutližehyeh jít na té
vojně zahynul, čehož muc Pane Bože uchovati račiž, tehdy. . .
L(n d\ur muj za dědičný jemu panu Janu l'r'.on(lioyi . .dolnovol—
ně dav/ím.“ Však jestližeby paní švagrová. na tom dvoiejake věno
od neb. bíatra zavázané mela, abvji vydano bylo. Stalo se za pííto
mnosti Mikuláše Otislava z Kopeuic a na svob. dvoře vLejskách
a purkmistra i rady města Přerova.
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paní Alinu rozenou a ovdovělou Bruntalskou z Vrbna.
která po svém manželu Jiříkovi, an pro odboj na stat
cích pozbytím Lipníka potrestán byl, Kvasice podržela.
Tímto naskytla. se později príležitosť, aby Napa-ijet'lelský
pan i toho statku nabyl. *)
Přední jeho vlastností bylo dobře hospodařiti, při
čemž ovšem nebylo bez ntiskovaní poddaných. Vedle toho
zřetel jeho obracen byl ke zakládání nových vesnic, jichž
za svého života založil na panstvích svých mnohých se 30
Na Napajedclsku a('.plave. nemame urcitych zprav
kdy se stalo x_aložiltuším nejprve. dědinu Nmou
[c.:—'.
kteía stala mezi dvorem Alinkovským a vesnici Alinko
vici v místeclu kterým dějí „na vrclíovici“, jakož dotud
na. určite O tom pověsti koluje mezi lidem. Ačkoli tedy
nevime. na rok, kdy ta ves založena bylm nicméně dobu
určití můžeme-„ že. se. stalo mezi rokem

1611 **) a 11134:

také podobnější k pravdě bude, že ne otec. jeho1 nýbrž
na zakladatel nových vsí, ji vystavěl; pročež můžeme
říci, že mezi rokem 1626—1631. počátek svůj vzala.
Druhá vesnice. takova-i b_vly .-lh'-n.l.:m,'i('e. V panských
lesech učinily se. mýtiny a nadelano podsedkův () 7 a
malých podsedkův o 31,3 měřicích pole.. 1 pojmenována

jest patrně na počest paní Alin y Brnutalske. 7. Vrbna

Alinkovice

Hrůza valečna a její strasti zatim trvaly dale..
Mansfeldovo vojsko roku 1111213,
vtrhši na Moravu
od Slezskou usilovalo o dobytí města Unčova1 což když

nadarmo bylo, obrátilo sek Lipníku, Hranicíín. Přerovu
a Holešovu, na Malenovice a dále k Brodu Uherskému.
Za tímto nepřítelem hnal se s císařským vojskem
li'rýdlanské kníže Valdštýn. Zdali tn nepřátelé i Na
pajedel zastihli1 nevíme, ale na zimu přijelo Valdštýnovo
vojsko od I—loliček lili. Hradiště

aby buď tu buď ve.

Slezsku zimovalo. „Však jaký to lid byl! Pán Bůh jich
bud žel! Na cestě to míelo a kapalo1 nebo byla zima
krutá — jak do teplé Světnice přišel, mřel“1 vypravuje
Hradišťan Přensky'.
*) Paní Alina měla syny po prvním manželu, 7.nichž jeden
vstoupil do řádu ježovítského :| rektorem učiněn kollejc Nisské.
Tomu r. 16-14. p. Retal vyplatil

**) Tehda ještě nebyla.

věno ž Kvasic. (Hvar-3).
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Pokusy Jana z Rotale ()tuhou pol-obu.
Za válečných tčcbto běhů i Napajedla před rokem
1628. postižena jsou částečným vypálením, také nova

osada Minkovice

i Spytínov

utrpěly,prvnější„de

konalým zpust.ošiznííín“,jak z následujících listů vycházi.
Tím smutnější obraz vyjevnje se nam, když v takové
časy Napajedelský pain poddaných ntiskovati usiluje,
o čemž původní listiny svědčí:
.,N(-.—_j(liistojnějšía vysoce osvícené

kníže

a Pane, Pane nas Nejmilostivějši!
Před Vaší Vysoce Knížecí Milostí poníženč chudí lidé
toho netajíme, kterak JM. pain naš přijedouee ze sněmu z města
Znojma,
pmninnlého měsíce Juli 1—1.due. léta tohoto.

k tomu nas mocně nntiti ráčil, abychom

se. jemu

lili každý týden dva“dní robotovati.

u v o

I nechtíce

my k tomu přistoupiti a. jemu připovědčti, čelíce to proti
obdarování našemu, které máme. od slavných a svatých
pamčti králův českých a markbrabiat moravských, ano i také.
knh'rmaeí takového privilegii, kteréž od slavné a. svaté pa
měti od JMCe Rudolfa stvrzené sobě dané máme, z které
božto privilegii hodnověrný přípis k vyrozumění VVKM.

v poníženosliiodsíláme: Nas

chudé

lidí

do jed né

“světnice dal zavřítí, holomka u jednýcb dveří
postavil a purkrabč u druhých dveří stůl a v te
světnici dal tak brubč topiti, až jsme semuseli
uvolit

každý týden dva dní robotovatí do tří let, však

JMC pán ráčil mím připovídat, že po třech letech nás v ta
kové roboty více nerači potahovatí, jakž mím revers na
sebe ráčil dáti, avšak v tom reversu toho neračíl doložití,
podle. přípovčdi do tří let. nýbrž se tomu srozumíva, že by
nás ráčil na věčnost k takovým robotám přivésti. Na to
výše.,milostivě. kníže, JM. pan račil sám sobě na nás chudé
lidi revers na to uvolený napsatí a purkmistr naš musel
jemu pečet městečka našeho dáti a takový revers sám sobě
spečetítí ráčil, a my chudí lidé nevíme, co v tom reversí
dáti psal, poněvadž my nbozí lidé podle obdarování našeho
JMti panu našemu určité roboty odbývzíme a za některé
roboty peněžitý plat dáváme. a JMti pánu nic za sebú ne—
zadržujeme.
Z té příčiny my ubozí lidé k VVKMt-i v po
níženosti se utíkáme nemaje útočiště žádného jiného po

pánu Bohu nežli VVKMt, jakožto gubernatoru & hejtmmm
mm'klirabství Moravském), pro boha &odplatu Boží VVKMti
poníženě prosíme., že JMti pánu našemu VVKMC o tom milo
stivč [mrončeti ráči, aby nás ubohý lidi v nenáležité roboty
nepotulmvnl. nýbrž nás při tom všem obdarováni našem,
jak předkové JMti piiuu. zuneelnivuli, tolikož zanechávuti
ráčil. nebo milostivě. kniže.i z těeh požai r ů. k (le. n e ni

nie. postaveného,
musime. zu. týž robot)r ])ltll.
dávati u přeee nu roboty eboditi. (Šožtak na
naši poníženú žádost. ubohých lidi VVKME učiniti raiči, Pain

Bůh hojná odplatu býti ráči. Datum dne 15. Septembris
1628. VVKMti v p(miženosti ubozí lidé [mrklnistr a kon—
šelé i všechna obee měst,. annjmlel.“

Brzo na to dostalo se urozenemu pánu p. Janovi
svob. pánu z Rotulu nu annjl-ullíeh & hradě. Kvasicích
dědičnému stříln'komornikovi v knlžeetvi Stýrském“ listu

od kardinála Františka z Dítriebštejua v tato slova:
..Pozdrnvení Naše. l'iřaítelske ijinó všechno dobré Vám
vzkazujeme urozený páne, pane příteli 1).švueře náš zvláště
milý! (Io sobě. purkmistr & konšelé i všechnu obec městečka

Whita

do Vaší Mti stěžují z přiležieíbo hodnověrnébo

výpisu supplikneí _iejieb tomu vyrozuměti moei jesti. i pokutlž
tomu

tak

jest,

Vás ob_vste takovej

neslušnej

m—sl_\"elm.nej

věci na straně zuneehuti, t_vubohé. liili při jejieb privilegiíeh

zůstaviti, jim zapsání jejich navrátiti, jako také, že. jsou
křivdu svou nu Nás vznesli, bez všelikého trestáni při po
koji nechuti ničili. nnpomináme. Nestalo-lí by se toho u
oni se v tej příčině k Nám utekonee puštěni právu. v_vble
dávali. nemohli b_vehom jim toho mlepřiti. Pukli vtom eo
jiného ku překážce jest., račte nzim nu. to gruntovní
správu učiniti. Zatím se od Plillll Bohu dobře.. jmíti vin—
šnjeme.. Datum v domě Nošení biskupském v městě :šrnč
20. dne. Septembris Mil.—L“
iu-I

( tomu listu odpověděl Napajedelský pán takto:

„Nejtliistoinčjší o vysoce. osvícené kníže a Páne,
I'nne můj milostivý!

Služby své povolne V\"líMti s vinšovánim všeeb nej
lepšíeb véet od Pánu Boba všemohoueíbo VVKM. vzkazují.
Psaní VVKMti na domě VVKMti biskupském v městě
Brně 20. dne Septembris (ln-tyrované spolu s inclmlyrovnnú
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suplikocí, kterouž VVKMti purkmistr u. konšelc &.všechna
obec. městečku Napajcdel poddaní moji jsou podali, jsem
pi'ijul u 7. toho předně milostivě- poručení V\"lthi jakož
i žnlohn jejich & co dále v sobě obsahuje sein porozumčl,

nu kteréžto poručení Vle'Mti gruntovní správu tuto činím.
Předně: Jakož sobě tíž poddaní moji před VVKMti ztěžují,
že bych je v neobyčejné roboty 1mtuhovuti & k tomu nutiti
měl: a když oni toho učiniti a po dvou dnech rohotovnti
uvoliti sou se nechtěli, že by jim jedny dveře purkrabí a
druhy" dvere holomek zastoupiti měli, o ji že sem tak hrubě
světnici topiti dul, už sou se tak rolmtovuti podvoliti museli.
Milostivt'- kníže. vpravdě VVKMti oznámiti mohu, že prvé
nežli jsem jal ten statek v užívání měl, za živobytí
uc—
hožk y JM. p u ní materia-. m (.=,ne tak po dvou ale i po
třech dnech zn tejden, když toho potřeba ukazovala, jsou

robotemli, j nk ož i mně od čtyr let,. je k již statek
v užívání
mailu. vždycky po dvou n na, větším díle po
třech dnech v týhodni jsou robotovali. Nyní pak ncvelmi
dávno přijcdonce jednoho řasu do Nupajedel jich před sebe
obesluti jsem poručil, ozuumujíe že toho oumyslu jsem jim
roboty jejich polohčiti. Tak aby každého týhodně nie více
než po dvouch dnech robot-.ovuli a to proto. aby se k nim
více lidu táhlo & jich přibývalo: jakož oni. že to učiniti
chtěji revers od sebe sou dali a. se podvolili i zapsali. ——
Pročež VVKMti k milostivómu uvážení poddůvám, poněvadž

oni jak za živobytí nehožky JM.paní muteřemé,
tak také i mně odc 3 let. u více jsou tak robo

to 'uili, že jich v nic nového. což od několika let jsou
nedělávnli, nepotuhuji. Jak také toho v suplikueii své do—
kládnjí., že sem jich k tomu nutiti u. v světnici tuk hrubě,
už se uvoliti museli, tOpiti dáti měl. \'VKMti jistě omylnon
správu v tej příčině jsou dali. V pravdě n světle to se
jináč ukázuti bude moci. Neb Bůh můj svědek, že jsem
no. to ani mysleti neuměl, než jak jsem na koni do Nupa—
jcdel jel, v cestě veliký příval n. deště mně papudly, a tak
hrubě. jsem zmokl. že jako ryba suché nitč nu mně nezů—
stalo a k tomu chladno bylo. A protože jsem jak sebe,
tak i (uctivě přcd VVKMti pište) šnty osušiti dáti chtěl,
topiti jsem dal. Pročež VVlíMti služebně žádám. že mne
tu milost. prokáznti, týmž poddnuy'fmmým skrz dekret milo
stivě. poručiti račte, aby oni tukjakž za nebožky JM. paní
muteře mc, ano tak od napřed psaných 4 let za panování

mého mně roboty jsou odbývali. i nyní th

odpornosti v_v

konzívali, & že pak mnň před V'VlšMtí tak nP1.n'a\'(li\'_\"lnia

nedovednýmj věcmi obešli, že h _vP h je za. to p o t.\“est ali

mohl. milostivě, dovoliti

račte. Kdyžsem k VVKMti

tPj snížencj naděje. žP \ida. mou splavmllimu věc tak \\Pi
niti a mně také zaopan m milos-the rzíčíte a s tím VVKMÍ,
Pánu Bohu \ ochranu \\ s'PbP pod milostiv\_\u knížecí milost.
poručena činím \'VKMti každého času poslušný služebník

Jan

svobodnj pán z I\otale. Nil/chijLLUCLAf lnadě

Kvasicích dedičný střihrkomoiník \ knížcchí Št)l'skélll.

Datum na hradě Kvasicích dne 21). Septemhrís 16323“

Brzo potom Napajedclšti zase poslali stížností.
„Ne_.__i(lůstoinější \\ v_vsm-P osvícené

kníže

\\

Pane Pane \\ 's NP\n\\lo<t1\P\<í'
PřPd VYKMtí pro Boha ponížPnP prosímcx že mím
milostivě. \'YlíMt odpustiti aan. že tak chudí lidé často
V\"lx'Mti zaanrazduění činimc tu vinu lMti panu panu
Janmi z Rotaln našemu milosthómu panu dáváme. žP. nás
chudých lidi \\ požzíl níků v nomihřžité _iohoty a platy
potahovati rači. což tak povinni nPjsmP. Za. druhé ani
nam nedá. našich užitkův. kterých nám Pán Bůh \'ačil po—
žchnati za \'u'ok prodávati pod pokutou an r_vnslcých mor.
a to vše jcst proti obdarováni našmnu, které mámo od slav
ných a svatých paměti JMti Císařův Římských. l anohoucc
těžkého jha a hřPmPna snášeti, VVKMti pro Boha a od
platu jeho svatou ponižcnč chudí lidé prosínw, že nám
s JMti panem naším milostivým rok před slavný soud slo
žiti rzi-čí, tak že my chudí lidi k tomu slavnému soudu se
svými potřelmmi se přiholoviti chcomc a před VVlíMt a
slavný soud to, 00 proti JMti pánu našemu máme, přednésti
\\ svou quinn ?. sebe svésti. A poněvadž JM. pan naš
ráčil nam naše chudé živnosti zastaviti. žc jemu VVKMt
milostivě poručiti ráčítc, aby nám do rozeznání té věci
v našich všech živnostcch pokoj dáti ráčil, tak abychom
jak JM. své pole (?) spravovati mohli \\ JMti panu platiti,
čím sme tak od starodávna povinni. S tím V\ÍKMC v mocnou
ochranu Pana. Boha,
čPna činíme se za

milostivě. odpovědi oček—„'\vajice,poru

VVKMt na. modlitbách trvající purkmistr
i všechna obec městečka Napajcdcl.“

\\ starší

\! "JT

Adresse :

,.Nejdůstojnějšímn a vysoce osvícenómu knížeti a Pánu.
panu Františlmvi z Boží milosti Sv. římského kostela t_vtulo
sv. Panny Marie 'l'rans T_vherino kardinálu a knížeti 7. [lit-rich
štejna.. biskupu olomouckému knížeti. královské kaply české

hraběti. JMl'e Římského rade též království a zemí JMti
dědičných protektoru a hejtmami markln'ahstvi Moravskólm.
knížeti a. panu panu nasemu nejmilostivčjšimu .lVKMti po
nížena žádost od nás purkmistra a starších i vši obce měst..

Napajedelf
X_

Tuto stížnosti v_ví'ídilkancliř kardimilův temi slovy :
„JVlíMf. ničí na tuto suplikaci lidem Nalmjedelskýin
na první patek po zasednutí smulu Svatotříln'alovskélio
s pánem jejich _Rotalem rok pokládati.
Actnm na Nykelšpui'ku 4.. dne Novemhris A. 1628.
Václav Hynal 7. Koruic manupp.“

Ačkoli tedy záležitostí Napajedelských před soudem
panským se jednala, přece neupustil pan Rotal od svého

utiskování, jak nasledující žádost ukazuje:
., . . . \'VlíMti od všemoh. P. B. výborného [zdravi]
šťastného a dlouhého panování i jiného mnoho doln'ého za
mnoha léta my chudí lidé na svých ponížených modlitbách
VVKMti

[

'l a vinšovati

iii-)přest.eí\=aíiiíe.

[
] Vysoce Milostivó kníže, Vaši VlíMti poniženč
a, pokorně prosíme, nei'ačte za zlé mit.i„ že VVKMC touto
poníženou supplikaeí zaměstlunívám'e. potřeba a nouze veliká.
nás k tomu nutí a. žene. S pláčem a kvileniin my chudí
lide k \'VKMti se utíkáme. Předně VVKMti poníženč
prosíme, jakož jest nám chudým lidem od \"VKMti i ode
všeho slavného soudu v městě IIolomouci ohlášeno bylo,
abychom JMf, pána svého poslušně a ochotně. odhývali, ač
s dosti velikou těžkostí, ale však milostivě. kníže JM. pain
náš vysoce knížecího poručení držet-i se neráčí, nýbrž mís
Ch. 1. nad povinnosti naše více l_iotaliovatiráčí. tak že nám

před VVKMtí(uctivěnilnvíe)malé prasata

k chovaní

dfiv a ti i'zíčí. My pak, když jsme se v_vmlouvali a mi
lostíveho poručení VVKMti se drželi, však JM. pán na to
nic i'iedhajíe do vězení nás dát-i ráčil, potom z nás jednoho
bití dal tak dlouho, dokud se neuvolil, že bude chovati, a
tak z nás každému učiniti chce.
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My pak milostivě knížc bojícc se téhož bití. musili
jsme jeden každý jedno prose. vzíti k chování.

2. Tím způsobem i jnblkn s_vrovó k sušení
nzim roždnti
ráčil. tak že sme museli ze dvou měřic
jednu nasušiti a. to ne z povinnosti, nýbrž z mušení učiniti
jsme museli.
3. Množí pak lidé milostivě kníže. nen'mjicc čim těch
prasat. ehovnti pro velikou chudobu nusbírnli sou sobe uč
kteři po měřicí. někteří po půl lučřici žaludu \“ lesích obec
ních, jenž slovou Luží: JM. pán pak rzičí po nás chtiti,

abychom jemu za to sbírání

301)měřic žaludů

ssypnli.
My puk, milostivě. kníže, JMti pánu. svého
s mnohou pokorou ponížcně jsme po třikrát prosili, aby
nás chudé lidi v ty věci nesnesitelné u nemožné potnhovati
nc 'áčil. ale však JM. pán náš ž svě-ho stoupiti neručí. nýbrž
aby jemu táž sumu zsypáno bylo. eož jest. naim nemožná
věc učiniti. poněvadž tím povinni nejsme o žádné vrchnosti
jsme ho ucshirdvnli my uni předkové naši. než toliko k po
třebě své obec. sbírávalu u žádná vrchnost jim v tom pře
kážky nečiniln.
4. Vaši VKMti zn, milostivou ochranu poniženě pro—
síme, že JM. pán 'núš mím chudým lidem drvn proílávnti
ráčil, ne tak jak bychom mohli zaplatiti u seč bychom býti
mohli. než co na koho uložil, to zaplatiti musí. ačkoli mi
lostivě. kníže žn slavné paměti panu otce JMti pánu sme
kupovali (lrvu k palivu též 'l. mušeni [
olej ukládáno,
co kdo zaplatiti měl, jako nyní, než kdo seč. by mohl,
|_

] koupil.

5. Vaší VKME ža milostivou ochranu pro Boha [
|
v tom, že JM. pán náš po nás chtíti ničí, obychonx-ml
něho obilí kupovali, a tím způsobem jako [;
| má. kdo
zaplatiti, ješto m_v, milostivě kníže |
| dvě, ale mnozí
z nás ani jedné čtvrti obilí [
].
My pak chudí lidé. poněvadž sme to poručlení V.]
VKM. i ode všeho slavného soudu ,milnulójlm (_)dbejvaíli
podle starobylé. povinnosti nnši & nic více do |
] nám
nemajíce ke. komu jinému outočištč o. utíkúni míti [_před _I
kem ku Pánu Bohu a potom k VVKMti pro mill'om'dcnstvi|
Boží pokorně prosíme, poněvadž \'VKM. nám chudým lidem
tuk raditi ručí u, nás k JUMti s obdarovúním (dopouštěti
ne)ráči. dokud od slavného soudu slyšúni nebudem, (VVIíMi—
losti ponížonč pro Boha ža milostivou ochranu (prosíme),

—] —l

aby nám chudým lidem Vaše VKM. aspoň do(tud, delkud
slavným soudem rozeznání nebudeme, polehčení [dopustil-M.
Vaši VKMti pro B. prosíme.. nebo bez milostivě
ochrany Vaší VKMti není věc možná, abychom my toho
času, ažhy naše věci k místu přišly, na živu ostati mohli
a. ted pro příčiny vejš psané a nám lie-[Silesitelné] \fšeekni
vystoupíc z gruntů JM. páně k Vaší [VKMti] jdeme na
spon-cné se utíkáme, nebo milostivě kníže, (tak nás) znuzili,
že napořád ten kus chleba kde vziti ani koupiti nemáme.
A což tu pro nás VVKM. učiniti ráčí, všemohoucí
pain llůh [rač] VVKMti hojná odplata bejti. Té dobré,
důvěrné [naděje] k VVKMti jsme, že tato ponížená prosba
a ž[ádost] při Vaši VKMtž místo své míti bude.
Za. milostivou a. laskavou odpověd VVKMti poníženě
prosíme a. VVKMt v mocnou ochranu všcmoUioucího Bolka
poručena činíme. Dat. z Napajgdel ve čtvrtek [před] sva.
tým Ondřejem, léta Páně 162ll.“

Téhož léta 1629. koupil Jan z Rotaln dvůr v Ku
dlovicích od rytíře ProkOpa Plachého z Voděrad.
Stížnost svrchu psaná patrně došla příznivého vy
řízení, poněvadž budoucího roku pan Jan Rotal volky
nevolky Napajcdelskýn'i všech 12 starších listů a obda

rování potvrdil, ačkoli s některými

změnami,

jesto před tím široké výslechy se konaly o dříví brání
?. panských lesů, jak původní zápisy ', r. 1629 svědčí.
L. tedy 1630. listem daným na Napajedlích v den
sv. Jana Křtitele Jan sv. p. 2 Rotalu známo činí, že
k prosbě purkmistra i starších Napajedelských všecka

jich obdarováníobnovuje „a některé světleji vy
jadřuje a některé přidáva“, totiž co se listu tkne
císaře Sigmunda sl. p., že jim ovšem stavivo a palivo
z lesů brziti dovoleno, ano aby také v týchž lesích ..
dobytky kravské, ovčí a sviňské pasti mohli, a kdyby

se žalud obrodil, jej sbírati, ale za to aby do dů

chodů panských pololaníci a čtvrtníci po
šesti groších bílých apo dvou měřicích ovsa
dávali. Item podsedníci

městští po půl osmugr.

bílém a jedné méřici ovsa davali. Podsedníci

zahn

m e n sti, poněvadž veliké platy dávají, aby (místo starého
dřevního po Al.gr. a po jedné měřicí) toliko peníze, totiž

po půl osmn groších davali. Podsedníci ti, kteří by voly

Th“

tažné nebo koně. chovati chtěli1 aby nad ten plat ještě.
potud, pokud by je drželi, po ] méřici dávali.
Jine listy nadační potvrzuji sc Napajcdelským beze
změny i zmíníme toliko. že odm rtu davali po “2slepi
cích aže„ co se tkne šeukování 1 bečky vína na radnici1
že pokud by nebyla vyšenkovana, panska vína (na ho
stinci panském) se šenkovati neměla.
O tu věc podepsaní za svědky: Karel I'lougvic
z Biskupic na Rousnici, Kralilích a Litemíicich JML).
rada, Zdeněk František Lev z Rožmitále na Doubravici,
Skaličce a manství Ořechovicíclr, bísk. hofrychtýř1 rytíř
Karel Kryštof Svábenský ze Svábenic na Malenovicích
a J cscnici1 rytíř Gabriel Herecký z Horky na hradě Cim
burku a Koryčanech, a Jan Jetřich Lhotský ze Ptýně na
Malém Oujezdě1 místodržící nejv. písarstvi.
Touže dobou i Spytinovští domáhali se u p. Jana

Rotala potvrzení svých starých listů. které „v tyto

pomiuulé roztržitosti

válečné — od lidu va

lečuého k zmaření přišly“. Pan Retal „prohle

dajic na velikou zkázu tejž dědiny Spytinova
a velikou

její chudobin“ poněvadž vidimus svých

listů meli — nepochybné z Topolneho vypůjčený —
listem daným na Napajedlích den panuitky Heleny kra
lovny (1631) obě stara nadaní od biskupa Vilímai Sta—
nislava udělena jim obnovil *) a ustanovil předně:

Jelikož „v ty nepokojué a válečné časy ta
dědina k zm ařeui přišla,“ že dřívína stavívoz hor
panských bráti mohou, začež dřevnílío sedláci po 1 R.
mor., podsedníci po 15 gr. dai'ati mají. Za druhé se
jim dovoluje pasení dobytka v panských horách, začež
všecka obec po “2zl. mor., každý zvlaste rolník a pod
sedník po 2 měr. ovsa„ po 2 slepicícli a po 15 vejcích,
menší podsedník po 1 meř. ovsa, po 1 slepici a po 10
vejcích dávati ma. Od m rtu po starému dávati mají
rolníci

po ati/2, podsedníci

dříve vína panského ročně
šenkovati povinni budou.
laník při sv. Jiří po 1 zl.
podsedník po ] zl. a 15

po 1-2',"._.
groši.

Nad to jako

2 bečky (maz po 12 kr.) vy
Plutův z gruntů svých polo
mor. 15 gr. 20 vajec; větší
vejcích; menší podscdník po

*) Viv. ty listy na str. 52.
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15 rrr. a 10 vejcích při sv Václave poioulaník 1 zl.1:'»
gr. 2 slepice, větší podsedník po 1 iii. a. l',._. slepicích,
menší podscduík po 15 "'l. a ] slepici davali mají.

Svědhy toho listu b\li Zdeněk' Lev z Rožmitále
na Doubíavici, Skaličce a Čechoviníeh' Kíyštof Orlíl\
sv. 1). z Iia7isl<a na Litultmicích Sedlnici a st. i\rtíí'
Mikuláš ()tislav ?. Kopenic a. "Št Kelči, hejtman K10

ničíizshý.
Když r. 162.33.se stal

nevymohl \) total pogla'f
po dobiém, pod ;,ammk'f

.

;uíqkým
hejtmanem,
čeho
:h poddaných, spíavil
.poddaué „.in mnoho

lidu valečígólínl IMG W.- “těchto
Hlenky“pro sve
kona, vše
poddané
bez

lijak fedíjp
ujefawda

.

toho
ptidůolili
se lidé
NapajcdelŠtí
ke
mm:“mian ch
dttim, itMW
tudíž sebe
nezavedli
a jim to,
fd'obiťéVůle 'čiuili, za povinnost V\kládaíno nebylo,
halí .při “pánu svém r"eve15\, jahjch se nam tie

chovalo a ,ice z 1.1633. jeden a z roku 1635. dva.
“V“nich Še mluví, že Napajedelští „něco obilí sežali,
konopí materních setřeli, poskonnýeh vytrhali, ovsa svá—
zam, potom že „obilí nekoliko mtů do Kroměříže a
Olomouce vozili, obilí žali, hnůj vozili, konopě. třeli, po
skonnice třeli, a neco přadli, ovoce sušili, na polích

i kopaninách pustých orali a obilí k potřebě pan
ske kupovali“
(Na Napajedlíchnar. P._Marie 1633;
21. června a 29. pros. 1635 . na Kvasicích).
V ty časy pomýšlel opětne na nové osazení vsi

Alíu hov1c'kte1á

sotva že byla vystavěna během vá

lečným zhažena jest. Šiíší o tom zpíavu podává nám
nadační listina, která zaroveň ukazuje, že vesnice nove',
čím později zakládány jsou, tím chudší byly.
Já Jan svob. p. 2 Rotale

.lMC-ea UČKí'ále rada.

nařízený hejtman_ln'ajsk_\" kraje Hí'adištského . . . .. držitel
statku Napajedelského & dědiny Novy V si*) blíž dvoru

slově Alinkovského. známo činím . . .. jakož

ještě

v ty

pojminuló ne šťastné časy &vpády nepřátelské
d čdina nova, jež s lov č.Alinkovice k zpustošené
dokonalému

přišla

a chtíce je, aby zase k vzdělání

""“)Tato Nová. Ves síála na „vrchoviei“ a vzala za své
nájezdem Tatnrským, jak pověst dotud vypravuje.

' so
svému přijíti a se osa-(lití mohla, sem do 'jistého času jim
lhotu dáti připověděl. Pročež aby to, což by platův
dávati a budúcnč robotovati měli, věděli a v tom ustano
veni jsouc ochotnější myslí pracovati mohli . . . jím . . v_v

jadřuji. Předně vedle vyměření jak humna prostranného
tak roli coby se obilí ozínmího osm měřic vyseti mohlo,
též louky, co se platu 15 gr. dává, ke každému podsedkn
.se přidává a z toho . . . platu ourořního při sv. Jiří 12 gr.,
slepici 1, vajec 10 a při sv. Yiclavč tím způsobem jeden
každý dávati má & povinen bude.

Item mimo vejše psané role jednomu každému roli
na. 7 měřic obilí ozimního se pouští, však z _toho pátú
kOpu .. do stodol panských .. odvésti mají. A při tom
jim i tu milost činím, aby v horách Napajedclských . ..

jak k stavení gruntův svých, tak iku palivu dříví roubati
mohli. však nikam jinam neprodávali . . . Začož . . jeden
každý při sv. Martinu po 12 gr. dávati má. Pakliby z nich
kdo nyní i budoucně bud bečky a jiné náčiní dřevěné
dělati aneb uhlí popel páliti chtěl, na takovou potřebu
dříví kupovati povinni budú. Co se pak dobytka v horách
mých jak koňského, hovězího a sviňského dotýče, to volně
-pásti a tak daleko, jak předešlo Spytihnovští pasávali, též
honiti mocti budú a za takovou .. milost každý . .. při
sv. _Martině ovsa 2 měřiee a jednu slepici dáti má, než
ovce a kozy . . . mají v místech vykázaných a ne jinde
pod pokutú vrchnost-í na ně uloženou ——(pásti) a každo

ročně dcsátý kus dobytka hodného . .. za to dávati. A
poněvadž k místu tomu 2 obzvláštní milosti dakloněn jsem,
jim i tuto milost činím, aby sirotci do dvorův ani k žádné
službě bráni ani jinam rozdávání nebyli. než při rodičích
a přátelích aby chováni byli . . tím způsobem, ják při měst.
Napajedlích.
'

Za kteroužto .. milost uvolili se každoročně jeden
každý při sv. Martině dávati 8 gr. Co se pak robot do
tejče..
budou povinni každého roku 4 dni (při dvoře
Aliukovském) trávu sici a 52dni hrabati; vjiné „pak žádné
. . roboty potahovani být. nemají. Začcž každoročně 2 zl.
mor. 30 gr. jedenkaždýr dávati má.
ltem jedna každá hospodyně bude. povinna při každém
sv. Martině po (5 klubkách příze napřísti, pěkně vypl-ati a
tak odvésti . . . .
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Pro lepší jistotu dožádal jsem se vysoce urozených
pánův, p. „Karla llougviee z Biskupic na Linlnlrtm'icích,
Rokytnici a lx'ralicích, JMCe rady a komorníka a knrlíršta.
Mohunského (!) dčdičnélm unu-šálka; p. Zdeňka Frant. Lva.
z Rožmitále na Dúbraviei, Blansku, Skaličce a manství
Čechovicich, JMCe rady a komorníka, též knížetství biskup—
ství .. kardinala. Frant.. z l)itriehštejna nejvyššího komor
níka a lítjil'rj'clttýrc_—;p. Kryštofa

Pavla

hraběte

z Lichten—

štejna svob. pana z Kastelkronn na Zlíně, JMCe valech.
rady a beštelovanóho nejvyššího: p. Gabriele rytíře Hore
ckeho z Horký na hradě Cimlmrku, Brankovicích (?) a
Koryčancch, .lMCo rady; p. Jana Jetřicha-I,hotskóho ze
l'tynň na. Zlámanóm Oujezdč a Cástkovč, místodržícího
nejvvšš. písarství v markr. ll/Ioravském; p. Jana Staršího
.Jakaivlovskeho z Coudic na Bílé Lhotě, práva menšího též
kníž. biskupství manského písaře, že jsou pečeti své..
přitisknouti dali . . . V městě Olomouci den sv. Petra. a
Pavla. I. P. 1634- počítajíc,“

Tento list svědčí sám o sobě, že lid selský již
ješt. „nbobým, chudým“ poddaným.
K letům míslednjíctm zaznalnemivame, ze. 1). Retal
, pilne statky sve rozmnožoval: (1636) Kvasice koupil
Aza 24.027 zl. od své manželky, Tlumačov (1638) a
Zdislavice od paní Anny z Žerotína rozené l'lofmanky
z (h'i'mpichlu na l—lnstopcči. '.l'lmnačovske panství, mě
stečko '-l'lumačov se dvorem, pivovarem, mlýnem, hospo

dou, í'aron, dvůr na Skalce,

tvrz a ves Zahl-i'nice

se dvorem a Znhlinský mlýn koupil za. “20000 zl. Stav
ser. 1637. nejvyšším sudhn zemským 4 let-a později

učiněn jest nejv. lmnnn'níkem. Téhož roku (1641), kdy
jeho manželka poručenství činila, povýšen jest i s bratrem
svým Ondřejem do stavu hraběcího (i(vasj).
'lok na to polní zbrojmistr svob. p. Fernemont
táhl s císařským vojskem svým ze Slezska na Moravu
a Šveda za ním. —- I přišlo k bitce dosti tuhé. n I'Io
lcšova dne !). června r. 1642., ale poněvadž zbrojmistr
mel nařízeno nepříliš pouštěli se do boje s nepřítelem,
táhl s celou silou k Hradišti, při čemž asi u Napajetlel
polským knpefnn pobral 44 koní, aby je k dolům za
přahmmti mohl. Sveda zatím obrátil se k Olomouci,
kterého dobyl dne 15. června, načež přikvapila část.
o

"3

Švedův ke. Kroměříži a toho města za pomocí Valachů
dne 21%.června se zmocnila..

Veliký z toho povstal strach a hrůza nemalá, když

oddělení Svedů dne 21). června k Brodu a 2.. července
i k Hradišti přibylo.
Svedevé že se potloukali po všech místech díile
žitějších, jest patrno, nebo když nedlouho potom císař—
ský hejtman k l-lradišti přijel od Kyjova a. ohhlídky
konal, přivedl do l-lradišh“ zajaté až od Malí-aím'íc.
()statek východní i\lorava, kde se Sveda mene.
držeti mohl, trpěla více od císařského vojska, než od

Svedy. Teprve když r. 1645. 'l'orstenson meřil na llrno,
v květnu od Ostrova, který si Hvedove opevňovali, na
I'lradište a Buchlov mleřiti hodlal, ale ani u Hradiště,
ani Buchlova. nic nepořídil, ař. 'l'orstensonovi na. llraulišti
nemalo žaleželo.
Brzo potom '.l'orstensmí upustil od ohlehaní Brna
a odstěhoval se. z Moravy žiistaviv neco posádek v zemi,
i psal nejvyšší mistr nad proviantem hraběti Ilotalovi,
nejv. lmmornikovi, listem daným ?. \'elké dne 27. zaří
r. 1645, aby se přičinil všemožné o zasohení měst
Brna i l—lradište -— take 0 prostředky, aby nemocní
v Hradišti nepohynuli a p. (Dndík).

() Valašich,
Již jsme zpomennli, kterak Valaši *) Svediin'i po—
mahali; příčiny tomu liyly nahoženske — neho nasilne
zavedení víry katolické po hitve Belohorské nehylo za
pomenute. —
_,
Jakmile tedy Svedové přitáhli do země., olmovna.

se nadeje, Že svoboda náboženska opet pnštňna hnde.
K tomu tedy cíli spojili se lalaši se Svedy.
Ale těžce jsou toho odpýkali:
„Leta 1644. dne 24. ledna tahla armada Císařská

na Valachy

Vsetínské,

protože. se Svejdn drželi,

zrninirovali všechny, Pnehov, Lednici, to jest v lllířích
Rakoeího, všechno vyrabovali.
:") () Valachy stalo se již r. 1638. sne-šení sníeíímvní i vy
psána. po 30 zl. za hlavu (_Hil)u_jll(".llh
\'alacha.
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Nad temi pak Valachy ekscknei byla, takže jich
vejše 200 pobčšcnn, na kola dani, stímini a mnoho jich
od vojska také pobito, ostatnim pak jest pardon od JMCc
(l.-iu a museli se i'eversirovati, že do smrti oni i jejich
děti jak JMCe tak vrchnosti své chtějí věrni bejti.
JMť. pan hrabě z llotaln (Napajedelský) tehdáž
jeneralkomisář nad nimi cksekutorem byl a mnoho jich
tclnlaž do Uher zutíkalo, že se posavád sem oni ani
děti jejich nehlásí.“ (PřEllSlíý).
.leneral hrabě z l'nchamn a. Jan z Rotalu pokořili
Valachy, jeden mečem, druhý mečem, šihenieí a kolem.
l'osledm'fjsi nad to ještě \'alaského lidu použil na osa
zení so nových vesnic po svých panstvích, jakož svědčí
současný svcdck I-Iiršmencl, mnich Veleln'adský: „Valaši
Moravští od .ln'anie l_lherských, poněvadž odhojní byli,
na dile jsou p(wraždčni, a rozprášeni l;)yvše sest znač—
ných osad vyzdvihli za. mé paměti na panství Napajedel
skálu.“ (Dndík Machr. Gesch. Quellen).
Napajedelský pán rozumožwal i na dale zhoží své
— za tehdejších nepííikojných časů hyly statky laciné

— i koupil ()e te chovic e a Veselí

(lm-li) a stav se

jeneralnim vojenským komisařem (1647) učiněn posléze
i hejtmanem zemským (Hi—ts), za ktí-u'ehož úřadu svého,
když ještě Svmlove v zemi hyli, pi*iciňoval se jednak
o zalidnění svého panství jednak () vykořcuěuí kacírstvi.
\" te příčině jest mmčtihodno, že právě. o jeho snahách

knlonisatorských svědčí český list daný v Hradišti dne
1. února

líbí-S., kterým

vyznava, že jisté osoby llzlŠOílŠO

lu'ílnuluč místo na vystavení vesnice jeho žádaly, ahyjej
vymýtiti a. na pole a louky olu'atiti dovolil, jak m aji
Aliu k ()vstí.
K čemuž ou tedy svoluje a uovosadní
kům lhotu do 7 let davaje ze zvlastni náchylnosti chce,

aby ta ves Jankovice

slnla na věčné.časy.

Na podobný způsob, že lu'zo potom vznikly vsi

Kaši/cy a. Zum-vy *), lehko domysliti.
";—)Ve starem

popisu

panstvi_N:ip.

?. roku

asi 1650. č—l-Hllw:

„Jsou též v Inn-:'u-h:! louky sluve Zuluvy.
'I'y Lulu-ušli, Koste—
lanští :1 Vrbcčti společně vyklčeti, pusiui a sln'ahnti povinni; ne
jShu Hí'čcny ml 7 Int.“

_,

L. 1693. llčluvští pndavÍ—icstížnost napsali: „Pokud Zutuva
a Nová Ves u Kvusie založeny nebyly, žn uni pásli duliytky na
tř.—elipozemcích."

„'l'íž lšélevšti l. lT'íH, popisujíce hranice

své. praví, že šly

CD

L. 1649. mistři cechu ševcovského v Napajedlích
dne 19. února od svých „oteů“ v městě Hradišti dali
sobě. obnoviti a zlepšili staré své nadaní, kte 'ziž věc
souvisí nepochybné se snahou páně Ilotalovon e koneč
né vyplenění _nekatolíkův.
V Hradišti již r. 1618. do svého zřízeni mistři
ševci přijali artikule velmi eharakteristicke, jež Napaje
dclšti teprve r. 1649 přijali:

„Ne,jprvó. lšdohykoliv náboženství
liekého

nebyl

a do cechu se připovčdčl

kalo
a. ře—

meslo proveze 'at.i chtěl, takový pokudhykato
lického náboženství nebyl, do cechu přijat, hejli
nem á.

Item. Kdohykoliv z cechovnikův při každých suchých
dnech, které každoročně čtyi'ykrátc za žmi'ló. olmatele při
místě. zdejším v kostele farním se drží, nebyl a na ofčru
nešel,

povinni

hudon

('Plťllllllstlv'i o

takovým

děkanovi

oznámili a pan děkan s cechmistry mají takoveho 5 ll.
do bratrství Božího těla spokuluvati. Který hy pakjim \' po
slušcnstvi státi nechtěl, má takan'eho pan purkmistr náležitě
ztrestati a, aby pokutu složil, k tomu přidrželi. .lostližehj'
to pak ceelnuistí'i panu děkanovi ožlnímiti oponu-milí, mají

pokaždé.1o R. pokutysložili....................

Item.Novokřtčnci jak kůži vykupovati, tak
také ohuví hudto tajné neli zjevně sem nosili
a prodavati

nemají.

I'aklihy z nich kdo v tom po

stižen byl, tehdy lomu každému takove kůže a obuv na

pány vzaty býti mají. Tím

Způso hem i k Židům.

byl-li hy který v tom,ješlo by na. gruntech pan
ských kůži vykupoval, postižen a shledán, tou
pokutou
Sli-ZCHÚlucjti m a. . . .“ (Podle druhólu'i nadá
ní, jež se s prvním (str. (fi.) shoduje až na tyto odstavce).
od srniho kamene k šírokej lípě, ktorá v Romnnovčnn linnlnč, kde
tenkrátc dědina Zutavy stojí, na dolním konci od Napajudel byl.-i.“
L. 16:38. vypovídal svědek % 'l'raplie: „že nějací new-sml

níei v Košicích, k mořisobě již tam na. grunty
vyse k avnjí

l'i v tej nu voj dědině

půsth“

nové místa

. . . , heren dřevo z kl.—išterskýeh lesů, a že u vv. k :|

do tr.-ll.)liekýclihur ehmli :! velké škody

(_)výslechu svědkův ]. 1696. konaném pověděl jeden: „že
Rotalšlí poddaní nikdy \: kláštorskýeh lesich dřeva nehrali a do

bytka nepasli, až se ty dvě dědiny Košíky

a Jankovice vysta

vil-ly; -—že se ty dvě dědiny lidmi pomaly usazovaly“
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Jun hrubě I-totul zřizuje Petru I—Iejluk vybírání
m ý t u,(')trokovského u Nupujodolského ustanovil pro noho
instrukcL z níž vyjínn'nnc. některé drobnosti všeobecně
zajímavé :
„Mojí nn. každým mýtč obzvláštní pokladnice udě
lané, dobro okovuné .at zámky žuoputroné bejti, do kto
rýchž ]N'IIÍZUkhistk klíčo pak od každé při p. úředníku
zůstaivnti, když se sobotního času k odvozování peníze
přincmu, (ulínýkuti a zase žumýkuti.
Jakož pomocník llletl'léllO v ()trolmvicích litcrního
umění nožuá u. psz'íti neumí, pročež mai jemu mojtný do
stutuk codulí s podpisem svým svěřiti, každý obzvláštně
rozděliti a jemu, co která v sobě drží1 ozmimiti. ——
Budouc lidé těchto ':usů mcjtům . . . vyhejbuti nai
chylni: ž toj příčiny bude povinen . ..pam ouřcdník
obzvlaíštučí když jm'nmrkové trefují, hejduky v takové
místu vysílnti ; při tom- pak k lidem no. bitím, nýbrž nu

pomonutím1 o pnkliby to plutuo hejti nechtělo,sobst:iv
kou jich věcí při sobě nmjíoích pokračovati dát.i ,atd. “
Téhož roku Jimem hrěubtom z Rotnlu zakoupeno

jest i panství ()tr okovsk o, o němž pod čárou bližsí

pokl.idámo zpíávy).
*) ()t—rolu'm'icc náložmjí mezi nejstmši osady Moravské n.
žpumiuuji so již r. 1131. v sožuumu církevních statků. Mčltč tu
v „(_')l;l0(.(llllciilu arcijáhen

l'íerovský

ííč_.'.jík\'.pozemky.

Ost.-itek

j\ 51 k pravdě podobno, že Otrokovice byly tak jako i annjedln.
zeměpanským zbožím, nebo když krí'tl Český Jan r. 1318. bisku
poví Olomuíkéníu vsi Spytinov u 'lupoluo vzdávnl, učinil tolikéž
i se vsí Skalkou, kteréž vsi ovšem u Otrokovic více není, ulojest
tmu nadaleko dvůr tak jmenovaný.
R. 1350. byly v držení Miličc, Rocku u Bohnuě bratři z'l'eí.
čnvie, kteří je i sovvsemi Totčovioi, Bunčjovom, Lhotou :: Březo
vou prodali pnnu Ueňkovi 7. Bechyně k panství Malenovskémn.
Jeho syn .quí'íč z Bechyně postoupil r. 1356. všecko voliků pun
ství i\lule.|mvsln'-, v němž i Otrokovice i Kvítlmvice obsaženy byly,
nmrkruhi Janovi, pod nímž tak jako i pod mnrkruhím Joštem žu—
rovci'í s anujedly zůstávalo už do r. 1-1Uli,kdy se dostalo pnuu
llerultuvi ?. Kuniim Městu i se všemi tělní vsemi,jn.kjsmcjc výše
vyjmonovuli, v dědictví (I). L. C. Ol. VII.) Synové Hcrultovi od
prmlnli hržo to zboži synům Bohuslavu ze. Šonvuldu, ktci'ijo drželi
ještě po r. 1418. Od nich prošlo nap. z Bítova čili ž Liuhtenlmrku.
Roku 1492. Malenovské panství Půta. a Aleš, hradů v. Lich
tenburka, Vilémovi Tetoniovi z Tetova vložili do desk ibyly tohdu
vsi lluněiov :|. Biozůvkn pustinnmi. Mnnželkn páně Vilimovn.
byla pani Buíbom ž Želotiun. Od r. 1498—1521. drželi je spo
lačno synové Jun, .Iiiík u Václav Tetourová ž Tetova. Z těch
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Téhož roku. kdy Švcdové opustili Mornvn (mam.
koupil [nun—(lvíllološovskc
:( l( nnov1(,(((,-(| „\(3
lMUo tajným ('(nlon kn kterému (histoicnstvi na krátce
potom přidáno i((šlč titulu: „vysoco“ nrrmený.
ll.:('((b(' ltotnl zni—(h'lvnju
tel (dy ('n'((d) důležité jakožto

h((jtnmn zem.—(ký(( jonornlnl v:il(:(ný ((;„nm

(mdo býval

l(('.'((lil (((i|nml(-.(ln('(|f(í jn ((I'ŽLI od ('. ISS-(L'. Mim; týž. možná,
(((uli
i((ho n/(ntnpcu tu?, Vřwlnv. l(t(((ý ]“ 1561) byl r. líyl'i (((-„ív IH'HR'ÍHIII

v.. Holm (mm. vyuhylnju ((u llnnnn "lvtom, l(I.(-r_('limo-m (lnným
„nn ()lrolmvheíuh“ v ((ohotn po ((v. Jii'í ]. l'. l:“nt. „louku (( ku.—5
trl'wnlkn nnd (lrňlmlni pod r_yhníluun truntným |(."/'.i(:í"*vsi Kvitkw
vicůln postoupil (' (((njutnlc zn roční pl.-(t ('( zlntýuh. (UI-: opisu).
'/.n pnnn lhn'innn 'l'(((.((((('((, ((n M:(l(.-n(.(ví(-(( ('. 1571). postoupil
p.
Nllunlnnmvi % H((holnslc, vznikl ((:((no:..l„((tný((tntuk Utrolwvnlcý, k ((é
muž. náložnly wm (( tvrz Utrulmvícv, Kvilkuvicc, H((Zovico (( [(n.—(tý

llnnnjov.
Nu. kom-.v. IG. ((tnlutí totiž. r. (nam. jnnnnju
m: „u_n ((a.-(psi
num“ ()l.(ol(ov((l()'(m p((n .liíík l(ol(o(((_l(ý 7. [((-km, klmý ((ln .(si (.
(mm. |qu nntvvv, nulm od toho (. :|). do HiU-l.byl ('(l'cdníkcln Otro
l((wnl(5(n |(. l'.((('/._vm l(nk(n.—(l(ý. 'I'untu totiž ?. poručnní p. Jnnn

(((-hožtlkovn ln((tln, nt(ý(.(: sveho, !( tomu ntntkn dohlížel, poněvadž
měl (( Kvasicích mnjutok pod p. N((kcšcm z Lnndelul. S tímto
pánem měl týž ('(i'odnik ('. (593. rom-při, že (nn1 kdyžjodnon spnní
nmnžolkon' znjol (Io Otrokovic., p((n N((koš zatím před jeho dvm-vc
(lnl ((ustnvěti tolik dříví, že :(((i (luhytků nemohl v_ypnstiti, :(niž
vůhoo (lo dvoru :( m'- (lvorn přístup

byl.

(Záp.

Zcrot..

!. 1—19).1'.

I')r_nzylnkoupil (okn 1596. pustý grunt])nchnčovskýa('.15'.l8.jiný
tnlnt(.7. v Otrokovicích prodal.
K (okn 1610. __inmnuiose dědičným

pum-(n ((tnukovským p.

V:'((-.l((v[(okorský, plíbuzný po me(i nebožky Zuzany l'nvlmské
(Oh. kn. (lt. (( Záp. Žeiot.)
h. IGP-.Spanství Otiokovskó (((čljižp. Kryštof _Ccdlnrz Hotu,
ktmý listem dnným po památce ((v. Jnn.( Kit. nn Zlíně Zlínským
:( Želochovským vzdávnjo správu kostelní píše se pánem na Zlíně

:( Otrokovicích

(R((gest. p. Al. l'otéhník.(). 'I'J'ž pán držel ohoju

statky joštč ('. 1616. Otrokovice puk (spravoval od r. 1615—1618.
statečný rytíř Jiřík Stvolinský ze Stvolině, úředník Otrokovslcý.
V tyto čnsy byl v'Utrokoviuioh svobodný dvorec, který dr
želn pani Bohunka

(( Bítova, l'OěUXH'L
Všolickú

pila ten smtečok i.1620.p((ní

z Mnkoděl,

i kou

Cedlarova 7. llot'n „dědičná paní

na Otrokovicích“ od p((ní zapomenuté (( (sicepullán, znlnndy, louky
i se všemi mobodami od p. Kryštofa Cedlmn /. Hot'u !( tomu (h(
nými za 450 zl. K tomu přidána 1010 od neb. manžela (no/.. paní
Bohnnky, p. Jindřicha Kalla, přikonpená (Oh. Kn. Ot(ol(.)
Brzo potom přešlo zboži Otiokoxské nn. pány Podštutské,
kteří tam svu úředníky měli, jež tnto vvjnunnji jak po sobě šli
(Dle knihy (M.:) 1622 slovutný l)((nicl Přerlovský. 1624. Rytíř
Kopčic ?. Kopčic. 1630. Rytíř Jiří Albrecht Krčma. 1638—16-10.
Bernat Minikator, úředník Zlínský i Otrokovský. 16-13.Tomáš (Ji

tovský, purkrabí.
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na statcích svých nicméně () své statky starati*) se ne
přestaval jako svědčí charakteristicky jeho list daný
v Brně 18. června r. 1650. Přliiodilof-se, že prý „purk
Poněvadž- p. Kryštof Karel Podstacký w: znamenitě dluhy
upadl, r. 1641.11ne '. srpna ucitel: Otraknv-kj fc 36.400 zl ? ďln
nich k rukám paní Anny „tl/.bčty lnmhinky z „\lthann [mytonpíl
(Reg. p. !. Potěhnilta). lpiše se již r. 1613. )liclml Ferdinand
hrabě ?. Altlmnn dědičným pánem na Oulmanech, Neuhnhli :
Otrokovicích (Oh. lm. Ottu) Kterak m: ale- stalo,že Šestlct pcmlčji
elle. kvas. Analckt p. Kryštof Podstncký za 34.000 zL panství Otrw
kovskě prmlnl p. Janovi z Rotnlň, nevíme.
N:: koncu stůj zde řada fojtft Otru'oliovsltých,sestavená zobec
ní gruntovní n sirotčí knih)-„založené ok. r. 1570. Tomáš Trič 1576.
Mik. Ryšavý 1577—80. Mart.. Janečka ISM—... Václav Kolář
1583—53.Mik. Janův 1586—95. 'mcl loulnek 1599—1600. Martin
'l'ríč 1601—2. Václav Hmm-jšek 1603—4. Václav Balné 1606. Mar
tin Jindrův 10307—8.Jan Janečka 1609—1611. Mat. Jimlrův 1612.
Václav Kopečný 1620. Václ. Pospíšil 1630. Mikbobšův 1636. To
máš Kroutil 1638—40. Mik. Hrabal 1643. Pavol Zlatník 1645.
Ondra Sameš 1655. Martin Všenmch 11354.Tomáš Navrátil 1693.

Zpomcnouti třeba, vedle fojtt't že i purkmistři

se jmenují.

L. 1723. annjcdelský vrchní dal v Otrokovicích postaviti
sochu sv. Jana. L. 1769. “snesli se Otmkmští, vystavěti kapli u_Y
nější farní kostelík. Požáry
zní—ilyv Otrokovicích: 1826. 2:3.
í-íjnnj shořela celá stran.-t od 6. 117. až po dvůr i 4 stmloly;1831.
vyšel oheň z hOSpody, shořelo 6 čísel; 1838. 22 hr., vyhořela (3.
18—10, 5—1 a. 116; 11539.13. září, shořela zase ta strana,

r. 1326; 1853. 3. října. Na kolcru

která

zemřelo r. 1831. 58 lidí: 1865

71 lidí. Pád dobytka zuřil'ls39; pokapnlo 60 kusů. Zivelné

pohromy zastihl) Otrokovské a sice: 1517-1croupy,1818. zase kroupy
hrozným způsobem potjoukly ? Otrokovicích. Kvítkovmícb., Pollo

řelicíeh,l\1ptjedhnh, Žutavech, Malenovicích, Tečících, Zlíně aj.
Ponětndžl. 18-16.obec odstoupila vrchnosti les horní na

60 jiter, vznikly oň?tuhé spory & trvavše od r. 1869. za 3 léta
přestaly navrácením jeho obci.
R. 1856. lokalka Utrokos'sltá, náležející ]: Napajedelskě faře,
učiněna farou.

*) Z p0pisu panství Napajedelskébo pocházejícího : těch
dob, což soudíme ze slov, že louky Žutovy od 7 let sečgny nebyla;
vyjímáme:,že při Napajedlích b_\loo' rybníků (_1.„v Židecllfši
“ dvoru l'rnsinského, 5. nad Pohořelským), : nichz jeden se opn—

vovnl tt druhý zůstával pustý. I nařizuje se tedy „plesníkoviř
Napajedelskému, aby s rybáři je opanoval. — Z 11 týře brali vodu
do palenicc,
v níž žid na ?. kotly kořalkn pálil, dOISÍŠTúC: kaž—
dého \ědra po 45 kr. Z olejny šlo do důchodů „od v):—tažení“
jedné měřice semence po 3 kr. :: po 1 zaboji, :: : otěrků iallulsr.

olej pro vrchnost. Šlahař

dostšnal služby třetí peníz., třetí u—

boj, třetí máz oleje, rži měřicí, hrachu & kaše po čtvrt. na. Chime R

níce u Prusinek opnsth. Šenkorní

dnmv byly dva, jeden

u mlýna, druhý veliký, při němž stály maštale na 100 koní.

mistr a rada městečka Napajedel — před nedavno po
minnlým časem svévolně v ouplném shronuiždění obce
bez všeliké zt-ižnosti před ouředníkem panským n a po d

rychtařího téhož městečka nenailežitým spů
sobem sáhnouti a jej bití se opova'žilif“

Za tuto výtržnosť —- na mnohé prý přimluvy jak
od duchovních tak světských pánů činěné ——
odpustilo

se jim skutečné trestání, ale však trestem uložilo, jedno

šenkovaní jedné bečky vína při času vánoč—
ním jim předešlo povolene zanech ati. Za druhé.,aby
si palivo i stavivo — od pána kupovali.
Za třetí, aby

povinni byli grunty a podsedky v témž n'íěstečku puste
ležící do dvou let lidmi hodnými osaditi. Učiní-li se
zadost poslední podmínce, že se jim předešlé svobody
co do 1. a 2. punktu maji navrátiti. —-Toto zajisté ne
malo zajímavé trestání na svobodach pro odboj nebylo
tehda jediným, nýbrž opakovalo se na Moravě nesčíslné—
krate na př. po bitvě. Bělohorské od kardinála. Ditrich
stejna trestány jsou mnohé vsi odnětím odmrtu.
R. 1052. oženil se pro druhé pojav za manželku
Annu Marii hraběnku ze Sternberka, ovdovělou POpelo
vou ?. Lobkovic. Z jiných jeho skutků Zpomeneuie, že
skoupil ještě mnoho jiných pal-istev: ](yseloviíe (1051),
Količín (105,1) Letonice (16505), Beřkovice v Čecehieh
(1050 *), Bystřici, Piusinovice 11díl D1evohostic,l(nro
více a j., kteréž statky s dobrým užitkem prodavam na
př. při statku Veselí vydělal 105.000 zl.
Za svého hejtmanství zemského a direktorství při
čiňoval se o to, aby Morava řeka splavnou učiněna byla.
Jakmile toho úřadu se \zdal, odebral se do 11010
sova, kdež zámek nadherne vystavel i píícinoval se ne
málo o konečne vyhlazení nekatolictvi. Ze skutki'xv
k tomu směřujících buďtež vyjmenovány tyto: l( děkan
ství Holešovskemu vzdal svobodný dvůr (1050), na llo—
stýně vystavěl tři kaple (10:38), v Napajedlích tuším

Ze se také účastnil korunováni JMti Leopolda I.
na krále Ceskeho 1050, kterouž kmunovací oslavil/pi't
sobem skvostným na svem panství llolesovskem, rozumí se.
1') Tehuž leku založil u Kvusie vesnici „Včelín“ a na nuvn
osadil „Novou Ves,“ kterážto pod jmenem „.Qtara ves“ az do hn
sitských válek byla trvala.. (_Kvaa).
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Na konce života jest potřebovali v záležitostech
mnohých, zejmena vyslán jest r. Halil. do Svdmihrml za
císařského komisaře.
Roku pak následujícího kdy od Sicilského krále
Filipa obdařen jest zlatým ronnem, vyhořela Napajedla
úphni, při čemž i radnice a v ni všecky stare spisy vzaly
za své.
\\
_.
„a.
<-.—
Gó
e),—a.—

Nájeudy turecké čili tatm'ské r. 1663.
„Tn již ta zbéí' turecka a tatarská — do Moravy
se vtlačila, mordovala, palila a lid sem tam zjímala.
Jakej tn strach, onzkost'., utíkaní1 starost, bohy a pro
následováni bylo., to se vypsati nemůže; nebo nebylo
nic viděti toliko ohne, pálení, mordo nm a zajinniní. aniž

v lesích

a horách

před nimi kdo jistý byl: nebo oni

skrze bezbožne tlumočo lid ze sk nlin a vejm olů les—
ních vyluzovali na ně. volajiee: „Jane, Mikulo, Jnro,
kde ste? podte ven, nebo ti selmi již odjeli.“ A tak
vylondíee je bili, zajímali, ženské osoby prznili, deti pak
“v lneehach na koních přinesli . . .
Při tom prvním vpadn prisli jen až do i\liklšpnrlm1
Břeehwi1 Hodonína, k Brna, a z naší strany (od Uher.
Brodu) až k Napajedhim štrz'd'ovali,pálili a. co bylo přes
JA) 1et„ všechno mordovali, mlade ženské pohlaví przniee
je na koně k sobě brali a dítky jako m'giakýmčeh ovoc
ný přeložíee přes koně, pryč nesli. Povída se, že kdyby

se jim byla dosti mala resistencí (odpor) učinila, žeby
snadno zahnáni bejti mohli, nebo zbraní zle zaopatření
byli; jeden mel nejakou zrzavon Savka druhej nějakou
pikn, třetí nějaké střilky (Šípy) . . .“ (Z Pmnatek města
Brodu v Slov. Let0pise III., 1. 26).
Jaké škody Tataři nájezdy svými způsobili na Mo
ravč1 zejmena na Vsatskn, podrobný seznam máme
i dozvídáme se„ že v Napajedlích zabito anebo odtamtud
do otroctví odvedeno jest !) lidí. % 'l'opolnéllo vzalo za
své !! lidí a celá ves jest vypálena až na !) domků; obilí pak
shořelo všecko. Z Kvítkovie zahynuli 3 lidé. (Not.
lsoa.. 24).
Avšak ten seznam není úplný, nebo zachovala se
mezi lidem pověst na Alinkovsku1 že tehda vzala za své

94)

dedma Nová ves mezi Alinkovici a Alinlmvskýín dvo
rem postavená. (Viz článek: „Turci na Napajedelsku“
v Komenskem 1880. č. “II.)
Jaký zmatek tehda mezi lidem panoval a jak sve.
drahocenné věci uchovávali, poznáváme ?. pozdějších zá—
pisů na př.
l,. 1675. purkmistr a rada města l—Iradištčvidimu
jíc. Alinkovským list praví: „Známo činíme . . . že jsou
před nás předstoupili starší z obce onřadní osohy dé

dmy Alinkovic

. . . a nám tu zpravu činili, kterak

oni nadání na pergamene od vrchností sve. mající . . ..

v ten nešťastný '.l'atarský vpád sohe co nej
lepčji zacho fati chtíce z hlouposti sobě do
zeme. v hrnci skryli, to pak nadání, že jim
v tejž zemi shnilo, přijdu na ně. mokro, a jen
toliko kúsky pergamenu a osum pečet-í, které přivěsené
byly, od něho že. zůstaly . . .“

V sirotčieh rejstrech panství Nalmjedelskeho z r.
1675. a 1686. poznámky nektere o strachu 'l'atarském
svědčí:
„Sirotci nel). Jiříka Maryjánka (z Napajedel) Val-_
lenta “l:-ll.1 Zuzana 18 1.1 a Jura l'lletý shčhli před
vpádem 'l'atarským a mají hýti v Ostravě.“ ——„Anna 3-1

letý sirotek Jíry Slováka (ze Sázovic) od Tatar zajata.,
budonc t. č. ve Vlčnovč.“ — „Vávra a Matěj sirotci An
dryáše Bednáře (ze Zahlinic) jsou od Tatarů zajati.“ —-
„Kateřina nel). Hrdiny (z Napajedel) dcera od r. 1663.
jak Tataři zde byli„ pryc zašla a neví se o ní„ kde zů
stává.“
Zdali slova o Anně z Tlumačova „že jest v Uhřích1
odkud jako z pekla žádného vykúpení není,“ také k Ta
tarským nájezdům se vztahují, nebudeme rozhmlovati,
ovšem ale upozorňujeme na národní dojepravnon'písei'í ve
sbírce. Sušilovo otištěnou a pocházející z Napajedelska.
\v— '—
—a-azss

Hospodářství pana Jana z ll.
Jestliže r. 1656. předsevzato „zemské spisová—

ní domů“ ar. 1671. „generalni vsitací lánůz“
na“ statcích páně Rotalových děly se takové popisy čás

'Jl
těji, tuším \. HMU. \\ také okolo r. 1656. \\všnk ]).
Roínl kromě toho daivfdza sebou posíinti referáty o svých
statcích, 7. nichž některé vyňatky \n'o všeobecnosti znji
nizwe tnto pokládáme, při čemž nelze. se nln'nniti n\y
šlenee,

že. mezi \'\\"(\(l\\i(_:t.\r(\\\\tehdejším

pnno ((\ln jnknsi

systematická špionnže.
L. 1666

píše 7. N;\_p:._\iedel
pnikmhí

llo\:'\(':ek: „V\

soce \\\()7. sv. híníske říše blahé, l):ine Pane můj n\il
\\ dědičný!

V \\níženosti VVIIE, přednáším, že prasátka
ustavené (_hez_\n'očk\\)jakž \\ eednlicli n\esíčnýeli nejmilo—
stiveji Spotřiti roč-hm.,hrnhč odcházejí, velmi špatné jsou

.Jmstvy nn poli žádne nemají, onředlník \\:(k nedá
pro ně nie dávat, když já mu ('o řeknu, \\posleehnonti
nechce. VVHE nníženč. žádání, že při něm nejmilosti—
veji naříditi račte, aby se aspoň vyheronc ty nejmenší
při dvoře ()trok. Nap. \\ 'Hnninčskéni nčeo prostředního
zrna pro ne. dávalo . . . (Prondnviv dále o své. neinoei,
o' rybníku Otmk. \\ postýslnw si na famií'e \\lnlenovsko
Napajedelského \\okmčnie: ) Pán Bůh by \ \ l-lll'zaplatiti
ráčil \\ pěkná věc. by byla., aby \'\'HF (\ to státi \:ičili,

aby stále farář v Napajedlích nn takovej sil

nic(i
v tak k hru
\\ej osadě byl,.ktkdyby
Spytinov\\
Minkovice
tej faře.obrátily.
tonln se
toko
lohoie
]iee. Komnrov, ()ndřiehoviee . . . velmi doln.i fam by
býti mohla
nebo zdávkv i také křtiny \\. onvody
z poddaných Nap. v (\Inlenovie'kh (\ 7.(—Sp_\'tinovsl\ýeh
\\ Alinkovsky'ch \' Tzdnbí beivaií: tu \'7',d\(l\_\rlidé. se 01)

(hží na (izích ginntech, 7\'\ pití \\ e \\i/e d;_\ií;za d\nhé
l\(l\ž poddaní do kostela do \lzdenmie \\nel) do J\dubí

jidon. aby jak zakázáno bylo, \nedce se pokíaď
mo \\ \\ pití zastaví, to ale všechno vrchnosti n\ilo
stivý by přijíti mohlo \\ na jine. grunty

by peněz ne

í'oznáseli U) . . .“

L. 1668. úředník Kvasitky naiikoje n\\ nedlmlé,
lenivé \\ zoufalé poddané. \\ pondonvaje předešlo sp\\'\\(.e,
že zle hospodařili, \adí, \\hy ol\(e Kvasnká, Střížovská,

Trávnická \\ 'llnmačovskássdobyth konskýnii \\ hovězimi
se. neplahočily sklze lesy. nebo „\ \ l-llb mnohem \ícej
dobytkíw čelnejch by se vypásti (\ spenčžiti *) n\ohlo . . .
'-')
_T.eh(\_\ zásoboval Napajedelský
čelným dubytkem.

pán Vídeňské řezníky

0

na žahidč,“ také by zvěř cizí z lesa se neplašila. .
„Ze VVIIE proti mej osobě nenmlý \'ejstupky předne

šenyjsou, kteréž abych sám na sebe vyjevil,
milostivě. a otcovsky napomínati

račte,

které

by

VVI-IE ke škodě bejti mohly, nevim, aniž jich pod za—
tracením Iné duše . . . vyjeviti mohu, nýbrž inajíc svč—

doíní dobre jinén'iu na sebe žalovati neohati musím.“
Téhož roku také z Napajedel k milostivéniu nařízení
aby „beze všech respektiiv a ohledů, co by tak kde vč—
dčl a. od koho slyšel, jenž by k dobrému vrchnosti ne
čelilo,“ do Vídně oznámil, purkrabí nóco unilo podotýká
o špatném lovení rybníka a sebe pronějakeho koně.,
rejtbarovi v Topolnem logirujícímu prodaného se omlou
va, že na toho kone obroku panského nebral, nýbrž od
poddaných oves a seno skupoval.
Téhož roku Bystřický úředník, „za to me provi—
nční (zanedbání

účtů) VVI-1141k nohám

na Sva hříšna

kolena padajíc ža níilostivé odpuštění pro milosrdenství
Boží a pro pět ran 'lx'rysta Pana poníženě prosí“
Okolo týchž časů úředník Holešovský do Vídně
k milostivému poručení, „abych to cokoliv na koho buďto
?. oilicirův, poddaných neb židů ano i na mou vlastní
osobu proti V\"lll'l čelícího vím . .. pravdive vyjevil,“
odpovida na široko, že kdesi kdosi před kýmsi povíulčl
na Nap. ouředlníka, že jest .lVlll'l zjevnej zlodej v tom,
že. za mylný groš vlny lacinč nakoupil a draho proda—
val, kterouž poddaní voziti musili; že jednu v á p_enici
a jednu lo u k u šenkýři Nap. daroval; že na šen k u
Nap. eiží p ale nč šenkovano, ješto úředník s šenkýřem

bratrstvo ma; kupce vlny, kůže, ryb a dobytku
že broukaníin culbejva; Sen ky na panství male onžitky

vynášejí, protože. formane' pro strach přetahování
mejta tou silnicí velmi malo jedou — čehož příčinaže
žid Capicola, který „velmi subtilnč podvadčtí umí.“ Ko
nečně. že. ouí'edlnik jednim opileem jest atd.
_ V tu dobu přiostřoval se tuhý spor mezi klášterem
Velehradským a vrchností Napajedelskon o nějaké platy
z_ luk, jichž užívali Traplíčtí

a l—labiččtí. „'I'rapličtí

od

Spanělův— píše úředlník \'elehradsky r. 1658. žádných
platů neodvadčli do Napajedel“ t. j. od r. 1621. a předee
nepomohlo níc. Babičtí byli povolnčjší, nosili 40 zl. za
sedělých platů okolo r. 1640. na Kvasice, ale nepřijalo
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se nic, až prý také. T'apličti přinesou. A 'l'rapličtí ne
nosili pořáde ješte., ačkoli se počítalo již r. 1670. Ko
nečně po 50 letech sjela se. kommisse 1'. 16712. do Napa—

jedel a staré lidi vyslýchala.
I ujednalo

se.1 aby Babič-tí platili

po 2 žl. mor.1

'l'rapličtí 27 zl. 8 gr. platu, nad to aby Traplice, aJalu
bí sýpaly 160 meřic ovsa pastevného a 160 slepic davaly
ž gruntů Napajwlelskýeh, jichž užívají. Ix'láster nechtel
na to stoupiti — nastalo nepřátelství sousedské—„jež po

zdeji proluiklo ve „vojuu“ a skončilo—po

mnohých

processeeh novým olnfejitim hranic.
l'amčtihodným zůstane v příčině hospodaření p.
Jana z Rotalu, že. založil více než 30 vesnic, ale. na ja
kýeh podmínkách! Po sedmi ano ještě méně, role. spat
né.„ vyměřoval osadníkům! l'osleduí asi toho druhu osada

byla Eleonorouioc

(nyní s Alinkovicisloučená)již po

jmenoval po své dceři.
:1:

Za svého pobytu

:|:

v Uhrách nedovedl

mysli ro:/.e—

chvčnýeh upokojiti, tím méně dovedl odvrátiti známé
vzbouření l_Therske, kteréž se skončilo krvavým soudem
v Prešpurku (11371), .lako druhdy nad Valachy, tak
i tam nad odbojnými pány soudil i skonal svou činnost
gubernatorskon v l_Thráeh r. 1773. Před svou smrtí po
ručil (5. pros. IGN-.) statky sve. strýcům svým Janovi
lx'rystol'ovi a Juliu \f'ilimovi svobodným pánům z Iíotalui
Ilrabč .lan Itotal vysiuuv se na tak znamenitá iní—
sta zapsán zůstane v dějinách mocnářství Rakouského,
nebo v jeho rukou spočívaly osudy mnohých tisíc lidí.
Dejepiscove lrlherští nad ním již vynesli soud —Morav
sti ještě. tak neučinili.— Zda-li právem mu vytýkaji
stranictví ano což horšího, že se i podplacovati dával,
nebudeme rozhodovati, dokud material všestrranný pro
jeho životopis snesen nebude; lakota pak po statcích
netoliko u něho, ale i u jinýcl'í toho veku obyčejná divně
charakterisnje tuto dobu.
Při smrti své jak se. podobá zůstavil dceru Eleo—

noru provdanou za. hraběte \'aldštyna; jelikož ale statky
sve poručil přílmžným, Holešov .!anu l'x'r yšto í'ovi, Na

pajedla Juliu

\'ilimovi

svobodným pánům, bratřím

z Rotalu, nastal o to dědictví nepochybné spor, nebo za
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psal lx'vasický farm" ve svých Analektacln že r. 1675.
mezi svrclnipsaným panem z \'aldštýna. a ohěma pány
z Rotalu narovnaní učiněno.

Julius

Vilém, se. p. :; Ruml-u. (ll'iTat—ldt'll*)

zdědil Napajedla, 'l'hnnačov. Otrokovice a Kvasice.

Za

manželku mcl Marii Alfrantiškn Eleonoru lll'ill'lllllšllz 'l'í'ir
ln-imn. (Not. 186%).ZO.) 0 jeho životů1 kromě toho, že

usiloval 0 ohnoveni fary Napajedelske a že zalozil Kafe
i'ini(fe**_) (nyní s Alinkovici sloučené), mame mailo
zpráv, nicméně. zásluhou jeho didi-žito některai zrizeni
pred se vzata. 'l'akovým zřízením velmi památným jest:

„Právo

a. řád howenxký v Naynqizerlhfehff

Vinohrady a jich majetníci zapisovali se do zvláštní

knihy „horonskéf

jake dotud se chovají i v Napajed

lirh i ve Spytinove. Posledni-jší_starožitinfgiši —-chov:i
ve Spytinove p. Miller.
Vklady do těch knih zapisovaly se takto:
„Martin Std-pan vylnnnlloval polovici toho vinolnvnlu
(č.)„ pročež kdyz taký handl bez ujmy mil. vrchnosti
ji;“Št„do té to knihy 11or ensk ej se za vlastní vpisuje
n přitmnnosti [mrkmistra Vaclava Siimka.._horného
Pavla Korvasa dne 1. ledna r. mn.“
„
l—lorný měl na starosti vinohrady. lladu těch
horných lze ze Spytimfivské knihy pro jedno století

sestaviti.

I'lůlezitť—jšiovšem jest v te příčině p r :i vo čili soud

horenský, na kterém se sondily pře o vinohrady a zlo
činy ve vilnžihradech Sparlianc. A7. dotud Napajmllane
nemajíce svého vlastního horcnského sondu své. pře. ho
renske vznášeli na. lx'opače Stříbrnické (viz str. 40).
I poněvadž Napajcdelští horníci odtud v príčinách
horenských sami soudilh ano i nad životy rozhodawali,
poklad.-íme zde celý ten řad velezajímavy1 jakých na
") Júlm l'Uli l'lllll'tllý jak V I'i'nlnliisa „titulů (NHL 1369), tak
ve Velmi-.in i N. Slovníku jest zmaten. Z listiny Napajodelskt'l. vy
cházi, že r. 1693. byl jíz mrtev1 i hudou data, Ze delal Jan .la
ku lp porncenstx" 22. a 22.43.
kv. ltltll. správu.-i odnášejíci se patrně

k Juliu Vilémovi; proto položili jsme tento rok za poslední.
“"i—“*)
L. 1677. za Jana

Fc-l. lluriana

lhotu osazeno jest. „v- novozalnžcnýcll

úředníka

na ctyrletnn

Katci'inovieich

pod tou výmiukou jako v lůleonorovících l$l pod.—icdkůpolm'iených.“

Moravč sice inuoho bylo, ale pokud vím jen j e d e n če

ský, Střažuieký,

se zachoval.

„Léta od narození syna Božího 11379. Ve. jméno
sv. a nerozdílně 'l'rojiee Amen. Za vysoce uroz. pana

pana Juliusa Vilhulína hrahéte 7. llotale (titul:) dedič
uého pana na i\lapajedlích. hradě. Kvasicích i Naydau
zapsané a dané knihy tyto, kteréž níají slouti práva aneh
spravedlnusf. ukazující hurenski'i při horách Napajedel
ských ke cti Milosti svatej a k doln'éníu olu-euíniu kře
sťanskému lidu a jim slu-zwedluosti vyhledavani a podř
lení, kolnužlfiylmli zapotí—ohnenastalo a ukazovalo, kteréžto
knihy maji hejíi a ležeti při vrchním llOl) starším hor
nýn'í téhož innésteř-ka Napajedek k nimž to bude vřdeti
_i(_=(leiil(až(lj",hud kdo buď,

ve. svoj potřebě. uctiv'i. a Še

trné. přiln'ačovali a slu-awllnosf.„ jakž dole artykulove
ohšírnč vyjmlřuji a ukazují, s pomocí Boží vyhledavaíi
a ilí'isahovati.
A rty kul 1. Všech hor Napajedelských i toho
prava vrchnosť just každý pan a držitel lllllČStL'Člííl Na—
pajmh-l a žadný jinam a nikam se odvciihivatik vyššímu
pr.-lvu lllí'íťl uenni () vinohrady Napajeilelské, &vinohrady
nynřjšiíni a hudi'icínii.
A r t.. 2. Tyto

knihy

v lllčStťČlíu_lelLlljl—Vultjll lťŽí'Í-l

mají v ohecné truhli zainčmié a žádnému k přepiso 'auí
ukazovany hýíi nemají.
Art.. 3. Komnžby potřebí bylo kterého aríykule
?. tej knihy pro spravedlnost.. ten předstup před horného
a jeho za to žadej„ alíy lllll k slyšení prava dopmnohl.,
a horný na ryehtařu (má) to vzuésti do třetího dne rok
ímnn složíc a s staršími městečka tohoto usaď a knihy
před se vezmete a, kdož čeho potřebuje, k slyšení to
vydano :|. přečteno hejti má a ten každého artykule pře.—
čtení G Il. písaři polož, ale vejpisu z těch knih vydáno
hejti nenui.
Art.. 4., K těm horain i k tomu pravu horný i je
jich konšelé od pánův držitelůviuuěst. Napajedel sázení
l_wjti majL osohy poctivé, rozumné., hodné nikde. nepodo
zřeló, purkřeřlltní usedlý.
Art. :“).lloi'ný Napajedlský uni při sobě míli dva
konšely horní a lll:l slouti starší horný Napajedlský, a
když ouřad přijínni nni přísahu učiniti nahlas stojíc.
přede všemi zdvihnouee dva prsty v tato slova: „slibu
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jíc přísaham l'anu lolm též N. llilllll svemu milostivému
a všem vinohrmluíkům naulmuíueuej hory Napajedlskyů
že chci a mam v ouřadu starsího horenství Napajedl
ského v soudu a v tom vsem1 což k tomu ouřadu mi
leží, eluulému i bohatému, duchovnímu i svetsken'uí což
nejdál rozum můj znesti u'íůžUíh íuíhledíc na přízeň ani
na nepřízeň ani na žádný dary, spravedlivě se. zaehovatk
pravdu velobiti, křivdu tupiti podle. práva horenství N —
ského. Toho mi 1). B. doponuihej. Amen.“
Art. 6. Soud a právo k slyšení pří takto se. díti
ma: nej1'n'v1u'!_iši
horní Napajedelský a ryelítař, dva kon
sole horného N—ského a dva konšelé starsich N—skýeh
a písař z horníkův starsich uepodezřelých až do sedmi
osob, a tyto knihy maji před sehe. vzíti a před slyší-mím
mají to čísti až po ten artykuh kdež se. prava začínají,
(\ oboje. prvé maji volně vyslyšeti, dohře. vyrozuměti :
naučení vydati do rejster a knih oterluíoh (! ortolníeh)
vepsati.
A rt. 7. 'l'retilolihy se., žehy se strany soudily o kte
roužkoliv věe, tehdy jestliže-hy z horních konšelův nel)
z jiných sedíeíeh v smulu s tou osohou nel) stranou,
v tom, očby před tím pravem souditi se mněl, jaky"
Spolek mnel nel) co jemu v takové věci náleželo., neho-li
bratru jeho, tehdy takový hud" z ouředluikiiv nehz hor—
níkův neh přizvaných nenui v soudě sedeti a tej pře.

souditi.

lakli kdo má s kým jaký spolek neh mmm,

nel) bratr jeho v tom soudu hy sedel a. nevstal a tako 'a
věc l.)ylahy na nej provedena, tehdy ten každý ahy tre—
stán byl a v moe. panskou odevzdán.
A rt. S. Toto za pravo„ kdožliy koho vinil aneh
k čemu se. připovídal hud k riuoln'mlu, nel) k vínu neb
k peuízfun vinohradním, horným prava česky gros polo
žiti má a horny, jesli domací jest, tehdy tomu do tře
tího due. rok polož oběma. stranám; neluulú-li hotovi,
opět do třetího dně jemu rok polož; uehudú-li na. tom

stati opět do třetího due, až do jednoho zavilél1o**)
nejposlmluějsího, a soud l_uule.luu'nýho souditi tu v N —

ích. Jestližehy ktera strana odložení roku žádala na těch “
.řeeh roeíeh krom v zavilej, nejvyssi horuý to rozvažnjíe
“"-")\'(lálíi

i.. |. spolek,

**) „Zuvilý“ t.j.
gl reissař.

poslední uoovlrol.'íteluý rok. Viz Brnudlův

il?

spravedlivě jaky (l) potřebu poznají, rok tomu položiti
maji; jestližclíy v pravé. stojíc1 na kterou osobu, buď na
žalobuika neb na odporuíka. I'. B. smrt dopustiti ráčil,
rukojme. aby ', toho odpovídali, tak jakoby on tu sám
byl aneb stal. Tak bude moci každý ku pravu osobu
mužskou zmocniti dajouc (! dadouc) široký groš český.
Z toho písaři 3 d. (pcnizehílé) ostatck hornímu, a maji
oba při tom býti a. horního i horníků na to žadati, aby
jim dopustil zapsati toho zmocnění. .lestliželiy ktera
strana k roku položenemu nestala, 10 grošů českých širo
kých na pana aby propadl a práva h(u'cnšken'm 5 gr.
česk. tolikkřat„ kolikkrat by provinil a se nedostavil;
na poli vinohradu (!), vimibraduíchpeněz (!) po meči, totiž
po mužské. krvi vzhůru i dolou, na nejbližší jíti ma, toho
za právo; na kohožkoli z obyvatelův z mněstečka na hoře
psaného l'. B. smrt dopustiti ráčil a pozůstavil po sobě.
ženou (!) a mnel vinohrady neb peníze na nich, z toho
jíti na ženu jako na děti, a tu v Napajedlích, zde aby
purkmistr starší, ve. vsech konšelé opatrovali do let
sirotčich.
Art. 9. Toto sobě také za pravo ustanovujem:
jestližeby kdo z obývajících vědomě. v Napajedlicl vino

hrady mnčl a děti nemnčl řadně.MWh/)každý

aby mohl vinohrady své nel) peníze vinohradué anebo
víno v bečkach svobodně poručiti hud přátelům svým
neb komu by se. jemu videlo a to takové poručení býti
ma světlé. Kdoliy je. chtčd učiniti, aby k tomu přivolal
horneho a 2 konšelův1 a v mněstečku rychtáře. a 2 kou
šclův,a on aby to poručenstvi v knihy horné dal zapsati
od časů toho ve dvouch nedělích, však s takovou vy
níenkou: jestližeby kdo z obyvatelů ženu sobe pojal a
vínohradove se mu po ní jací dostali, těch aby nižíidnej
moci neumel odnítí, totižto ženě své nikam poručiti, než
vinohrady sve., ktercžby prvé. mněl, ucžby ženu pojal
anebo s ní buda. přijedual, neb přidělal: ten bude každý
moci dat-i a poručití, komuby se jemu zdalo, obyčejem
nahoře psaným. A jestliželiy pak P. B. na tého smrt do
pustiti ráčil an detí žádných přišlýclí neuměl, a poručenství
takoveho, jakž se na hoře píše, ncučiuiL toho vino
hradu polovici anch peníze. na nich aneb viuo v bcčkách
připadne žene. jeho a druhá polovice na nejbližšího
krevního

přítele

po líUšpodařoví. ——Však

ž vinohra
7

'.Jh'

dův těch peněz aneb vína coby na dělení jeho bylo a
přihodilo by se pak, žeby mezi přatcly růzuiee vznikla
0 příbuznost, ti budoue tím pravem o to rožežnaui tím
obyčejeín jakož napřed položeno jest; a. jestližeby pak
ten přítel, na kohožby ti vilmhradové přijíti uměli, na
jiným zboží byl a chtěl v ten statek vjíti. ten se tak
zachovej podle prvního obdarování pp. l$l—ských.
Art.. 10. 'l'y vdovy, které. by vinohrady mnely, ty
budou moci je poručiti a (lati ž přátel svych, kon_rubj'
se jim zdalo, takovým obyčejem, jakož na hoře psano
jest, a paklibjr ktera bez poručenství žešla, lí vinohra
dové. aneb peníze aneb víno, kterežby na nichž mela, na.
jejiho nejbližšího přítele připadnouti, a to obycejem na.
hoře psaným.

Ar t. ll. Sirotci, kteřížby zůstali a vinohrady inneli
nebo víno v bečkach, jestližeby mateř živou mneli a. ta
s nemi ehlebila a. na sirotka. neb sirotky P. D. smrt do
pustiti ráčil, tehdy statek jejich jiným sirííitkům, jestli
kteří pí.)zůstali. aneb inateři jestli všichni zemřeli mimo
všech přátel připadnoutí a, .pakliby se vdala a díl svůj
od sirotkův vzala a l). B. smert na sirotky dopustiti rzi
čil, tehdy ten, nebo ti vinohradové nebo peníze aneb
vino připadnčte ?. polovice na mateř z polovice na. nej
bližšího krevního přítele po otci.
Art. 12. lIorný a písař ten uni každý pondeli, maje
doma písaře, posedeti a hylaby jaka potřeba zapisovati
a lidí v uičeínž neobtěžovati.
A rt. 13. To také za prave ustanovujem', aby každý
kdož vinohrad proda, aby jej do dvou nedeli před hor
nýínapři kulhal.-h, jakož obyčej jest, -o_dvedela, pakliby
toho neučinil, ten aby panu 10 grošů Uesk. propadl, též
také jestližeby ten, kdož koupí ku přijímaní v tom času
dvou model se. nepostavil a uíin zešlo, tolikéž viny polož
jako první, a to horní pánům vybírají a hornémn z toho
2 gr. dani býti mají.
A r t. 14. To také za pravoustanovujeín, aby každý,
jakž se stane, v knihy boreuské zapsan byl, aby každý stat
kem svým jist býti mohl arouznie (!) o to aby nebývale.
Art. 15. T. t. 2. p. 11. Kdožkoli vinohrad koupí.
aby líorným odevzdanýho položil :? (l. bílých, aten kdož
prodal, 5 íl. bílých; a písařovi ten, kdož koupil, 2 d.
bílé, a ten kdož prodal, též 53d. bílé.

'.líl

A 1't. 11%.Toto taky z. p. 11. Kdo vinohrad

proda

bud1 na peníze, neb na půl vina, neb jakžkoli: ten aby
příkladem penez uob vína sobe. zapsati dal, co jest k sobě
na svůj díl přijal, a. druhý, co jest jemu polóžil, a to
každý rok až do zaplacení, a to konečně ve dvouch ne
delíeh. Na komžbykoliv vzešlo z tech dvouch a toho
neučinil: na to viny lí) gr. česk. panu, a horuýn'm z toho
o d. A od toho vpisování dej každý 5 d., horuýmu
polovici a písaři polovici.
A r t. 17. 'l'. t. z. p, 11. Jestližeby

se. komu,

jed

nomu od druhého bud' od souseda, o runy uob oťrjiueho
skoda dala, a kdo horueum žalolm učiniti chtel: ten na
před jeum žalolmyho polož gros český. A horuý ohlas
toho, na kohož žaloba učiněna jest, a jim rok 0 to po
lož; jestli potřebí na to vyjití, vezma s sebou 2 konšely.
A pakližby nebylo potřebí na to vyjíti, tehdy před star
Sim jim rok polož a. k tomu ohe. strany-stůjte. A pakli
by která strana nestala, toho vina, jakž na hoře. A
pakliby horuýho a lmrníky na škodu vésti chtel, ten
toho vůli mej: horny s horníky mají jíti. Uvede-li škodu
na souseda toho: ll) gr. a Škodu uaprav podle rozkíizauí
horuýho a horníků. A pakliby Škody neuvedl, tehdy
ten, kdož povede, týž viny polož 10 gr. česk. a i ten
groš žalobnýho, kteráž strana křiva bude, strane. druhej
naprav, a z toho horuýmu 4 gr. Apríulal-liby kdo vine
hradu sveho konm jediuú polovici a druhu po Casy dru
hému: ten kterýby z tech ehtel vésti na dělení, aby
rouna spravedlivě přečtena byla, ten toho vůli mej, hor—
nebo na to vésti. A horny' s horníky spravedlivé roz
děl; avšak jestliželiy od jednoho ti viuohradove prve
vysazené byly a nediluy až ku prodaji: tehdy se delte
spravedlivé na poli, jiuaiče nic.
A rt. 18. Co se viučourův dotejče., kteří namzdíieh
jsou a ne z peněz lidem vinohrady spravuji: ti aby jse
v tom verne zachovali, nač jse jednají, a toho pilui byli
a. ničímž se nezaueprazdhovalí, než, zač: penize. berou,
tomu dosti učiniti a doly neobmeskavati. li'akliby se. (_l)
který maje nač dělati a nedělal a hospodář na něj ža.
lobu udelal, že jemu peníze dal a tím jeho omeskal:
toho viny 1 kopu moravskou grosí Ceskych a. 7. toho
hornýmu 10 er. A pakliby delal, a to nedobi'e., a hospo
díiř nebo horny to uznal: také 10 gr.; z toho hornýmn 'l.
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A horný ma často hory přecházeti a díl onkolníeh neho
vinóonrův Šetřiti.
A r t. l$l. T. t. z. 1). n. Jakž kdo vinohrad mai, aby

žadný, jakejhy hejti mohl (!), vinen (l) neplodil. chyba
na podolku a n vrchní hrůze kromě frejmíkových vino
hradů. Paklihy se kdo tak nezachoval a dříví splOzovati
hez vůle a vědomí panského [scházejíee na tom pánu
(lesatekil chtel: ma 10 gr. českých propadmiuti, hornémn
4 groše, a panu má, z horníkiiv neh komnžhy jsejemu
zdalo komu dopustiti chtěl, držena, neho k0(_ho)ližkoli
v jeho vinohradů míti chce; ale soused jeho (hy) pro
stmeni vinohradu svého míti a trpěti nechtěl, leč s son
sedem s(e_) tím srovná: tehdy to dřevo tu ovoce n'ésti
má, jinač spáleno, chyha broskví míti, že každý můž.
A r t. 20. To taký za. pravo nstanovnjern, aby ni
žaidný jeden druhému ve vinohradech nižadnej škody
nečinil, napřed na víně. ani ovoci ani vecíeh sazených
ani na ohloncíeh, pod milostí, než každej nmňj na svej
dosti a, pakližhy kdo v tom popaden byl, k tomu se
mají všichni zachovati, jakžto k skiidci a jej k panu
v moe k trestání dziti, aby se jemn stalo. tak aby se

ním jiní kali, lth chcem aby ve vinohradech

nám

tak jisto bylo, jako v nejpevnějších koníoraoh.
A r t.. 21. To taký za. pravo nstanovnjem. Jestližeby
kdo chtěl pánův Nap—ských i tudíž sousedům ohapol—
nim vinohrad ke škodě. ohložiti, že toho má horný
í s horníky pilen býti a toho žádnému |wtrpeti, než jej
k tomu míti, ahy prodal anebo delal, neho rnkojnn'rahy
dělali. l'aklihy toho hciírný zam-filhal a rukojmí nebylo,
tehdy liorný vinohrad ten dělej a osad, než delající uži
tek vezme.
A r t. 22. T. t. z. p. 11. Co se. hornýho dotejče, aby
toho pilen hyl, což'onřadn jeho přísluší, a pro své —
ohecníhodoln'i'dío neopouštěl. hilclilíy co ohmeskal a. ža
loha naň přišla a purkmistr s radou to usoudil, že ním
to obmeSkano, te viny ll) gr. česk. horný polož kolik—

krathy zavinil.
A rt. 23. T. t. 2. p. 11. Ve všech hor.-ich, ktere jsou

anebo jeste hndon krajiny rozděleny, aby všichni ti, kteří
v tej hoře mají, pomohli ji sohč ndélati, příkopu doln'on
vymítati, aby se odtud škoda nedala.: než kdyžhy ji hor
níci všichni spolu udelali, nehndn jí povinni více dělati
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než ten,

či krajina

jest., již sobí—.k svému

polepšení

se jemu líbí, oprawj1 a. ten či jest to krajina, nebude
povinen za to zemního dávati, a kdyžby horny ohlásil,
aby sli tej příkopy dělati (! m. delat). A kdoby nesel,
toho vinn 10 gr., horny ztoho 4 groše.
A rt. 24. 'l'. t. z. 1). sebe 11. Co se run sviselných
dotejče na. příč, ty aby každý v konci protiv svému opa
troval a. hradil, tak aby se jemu ani sonsedn Škoda,díti
nemohla. A pakližhy kdo toho neučinil, toho vinu 10
gr. a z toho hornýmn .í. groše.
Art. 25. T. t. 2. p. n._ Aby každý protiv svému
vinohradu, jakž runy ukazují. sobě preshaus stavěti mohl
a sice nie.
Art. 26. T. sobě z. p. 11. Aby nižadnej soused
jeden od druhého pod jeho vinohrad míst k boudam uko—
pavati ani odprodavati nemohl. A pakližby kdo to uči
nil, to v nivee oln'aceno bod" a toho vinu 10 gr. Z toho
hornýmu 4 gr.
Art. 27. 'l'. s. z. p. 11. Co se vod dešťových
anebo pí'ívalných dotejče. a kdeby bez toho beiti nemohlo,

aby horny a honnikt takovej vode nkazal a tak aby se
jemu ani sousedům škoda nestala. A pakližby kdo toho
zanedbal a žaloba naíí přišla, ma toho hornj'r s horníky
ohledati a, bude-li škoda usouzena, toho vinu- 10 gr.
Z toho horným 4 gr. a tím Škodu napraviti povinen.
Art.. 28. T. s. t. 2. 1). u. Kdobykoliv horným
byl anebo na časy budoucí bude, ten ' štvrti vinohradu
sveho pánům nynějším i budoucím desátku vinného da
vati povinen bude.
Art.. 25). T. t. z. p. u. Jestližeby se čí pes na
učil ehoditi na hrozny do vinohradu, tehdy ten, či jest
pes, ma ohlášen býti skrze horného anebo hot-are, aby
psa vazal, aneb opati-il, tak aby se víceji Škody nedalo.
A iestližeby toho neopatí'il, ten čiž jest pes přistížen
byl po ohlášení, ten polož viny 10 gr. Z toho hornýmu
3 gr. a hotařovi ] groš.
Ar t. 30. 'l'. s. t. 2. p. u. .lestližeby se přihodilo
a kdo bud' po otci nebo po přátelích vinohrad připadl
buď blízkosti přátelstva neb z poručenství aten zde neb
() blízce nebyl a herny? se staršími že by nevěděli, kdeby
byl a žlensto (?) žeby ten vinohrad mněl obležen býti : tehdy
bude moc míti týž horuý s purkmistrem a staršími ten
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vinohrad proíjlnli, zač bude moci nejlépe, o ten, kdyžby se.
nevrátil lmmnzby příslušely, penízc ty vyzdvihnouti má
z toho vinoln'ndu tnk jakz jest horný & stnršími prodal
a ten, nc peníze ty může vyzí'lvihnouti povinen jest ten
vinoln'nd odevzduti u osvobodili, jakžhornřzu právo uzná.
Art.. 31. 'l'. s. z. p. 11. .lestližeby blízkostí (přá
tt-lstvn) nebo poručenstvíín na koho vinohrad připndl,
neb vinoln'a'nlne peníze neb víno v bcckaich v které. hoře
neb městečku, u tej osoby by do roku. v zemi nebylon

do dné jestli by se nepřihlásil: ten vinohranl neb peníze
nneb víno zpeněžiti se má od starších téhoz mněstečkn
n polovici v nmčstcčkn zůstati Illíl; jestlizcby se tu osobn
do 3 letí navrátila, druhou polovici toliko vyzdvihne u.
nu ní dosti míti bude. poníwmlz právo své pří-.ínlcel.
l'nklihy se pak do kl lct. nevrátil, tu polovice s nejbliž
ším přít-elem po otci tej osoby s tnršími toho mněstečkn
na. poly rozdelenn bud a ten přítel čtvrtý díl vezmi.
Art. 32. 'l'. z. p. s. 11. Po vinobrání aby žádný
do čího vinohradu ostrlczovoti nechodil uni dětem uni
čeledi své nedopouštel. 1'nklihy to nn koho nzmino bylo
a. kdo bez vůle a. vědomí do cizího vinoln'mlu šel, kolik
krzitc to učiní, 10 gr. českých propadl. Z toho hornýnín
1-gr. Pnkliby čí deti neb čeleď ve vinoln'mlč postižena
bylo u.otec neb hospodář vtom zůstal, túž pokutu jakž nn
hoře, a, ten každý v moc & trestání pánům odevzdán buď.
_ A rt. 33. Na toníž zůstiiuo &zvoleno za právo, aby

nižaidnýz hor N—ských ani z těch k tomu právu
příslušejících
ven obloukův nevyprodávuli bez po
volení lnu-ných, &kdož obloukův potřebuje, do těch hor
má k hornýmn jíti & připovědC-ti se, kolko tisíc potře
buje. A kdožby voblouky mnel & prodnti chtěl, mimo
potřebu svou, má k hornýníu jíti & oznámiti, eo těch
prodati 1ná,a horný zapiš a těm, kteřiby kupovati chtěli,
k těm, kteří prodati mojí, ukaž. Kdo 100 koupí, písaři
peníz, a kdož prodá, tolikéž dejte. A pokaždé hornýín
u horníky sázeno bud, pečení 100 obloukův bráti se. má.
I'nkliby se kdo tak nezachoval & oblouky bez povolení
horuého ven z nměstečkn nel) hory dal, prodal; nel) vy
nesel k své potřebě ven z gruntů k tomu právu přísluše
jících, ten bez milosti 10 gr. obci aby propadl, z toho
hornýmu a gr. Kdežby žádný k obloukům se nepřepo
věděl, má horný to na pána vznésti &,kdyz pán povolí,

lili-3

skerz hornyl'io ohlášeno bude, že každý své. prodati moci
bude, jak bude moci nejlepe.
Art. 3-1. Kdyby se treh'lo„ žeby ?. dělníci neb děl
nice v vinohradech svodu a různici učinili aneb sobe,
ukrvavili, bez milosti„ či po'vitek jest, hrdlo ztratil. A
ji.—stližcbyse slovy hanebnými

(.lotejkali & Škaredé

lali,

maji pánům N—ským v trestáni dani bejti.
Art. 24:3.To též za pravo: každýpři každém dllc
svou rmm ]n'otahl a. žádný blízko k rune přidalovati se
neimi, aby se runa nekazila; kdožby to přestoupil a na
nem to uznáno bylo, 10 gr. Z toho hornéniu 4 gr.
Art. 36. Za pravo. Ix'doby vinný pei'i vedl ze
svého souseda pod runú do svého aneb kdožby vyřezo
val komu dolovnik neb voblonky bral aneb vobloukové

koncevytaho'alz hrdlo zt r atil, sluší na rost. Pakli
by kdo k svému požitku vinohradu na Skodupřiobřezo
val (a to) naň nznano bylo: za každý ten pen 5 grošů
česk. propadl. .lestližeby kdo koho v vinoln'adé svem
popadL kterýžby na hrdle trestán býti mněl, v kterej

hoře:horníci mají všiekni, což na právo a po
pravčího i jiné. ontraty přijde, společně na—

kladati.

Art. 317.Jestližeby koho v vinohradech hotař ji
mati chtůl a křik učinil, mají jemu všichni ku pomoci

býti. )akli by se samému v vinohradě bránil

a hotař jej zabil, hotařovi z toho nic.. *) A má
jej na dolní hráz vznésti a večer hornýinu ozm'nniti. A
jestližeby se hotař treňk na kterehožby prohledáváním
neb svědomím (svědectvím) krádež uznána byla a hrozny
neb ovoce domů nosil, neb jiným rozdával, má ho ta

hora dáti oběsiti.

Art. 38. T. s. z. 1). u. Jestližeby v vinohradů
číkoliv hospodářem hotařem neb hornýn'i dobytek osvěd
čen neb zajaty byl1 číbykoliv byl, ten od všelikého tako
vého dobytka1 maléhoi velikého 2 groše od hlavy propadá
a z toho horuýmu polovici a hotaři polovici. A jestli
žeby ten, v čím vinohradě zajaty jsou, na škodu hor
nýho vésti chtel, to na vůli se zanechává a horny
*) V Sušicích koluje pověst, kterak se stalo, že botai'ům
beztrestnosť pro zabiti pominula. Přiliodilo se prý, že hotaí' slí'e
lil 1m ženě těhotné a jí také usmrtil, načež na sekci nalezeno, že
kulku vystřelenou dítě v ústech má.

s horníky to a škodu nznajíc spravedlivě rozváží a, či
runú neb mezou ten dobytek do vinohradu neh do hory
šel, ten to Škodu, uznajíc pro své i'íeopatření, druhýmu
naprav podle uznání hornýho.
Art.

39. Též sobě z. p. 11. Jestližeby

se přiho—

dilo a dělníkovi mzda od kohokoliv zadržena byla a ten
dělník hy hornemu žalobu učinil, tehdy horuý oběma
na druhý den rok polož a jich vyslyš. A paklihy na
druhý den nezaplatil, tehdy horný peníze dej a zaplať.
a z toho vinohradu půl druhéhouásoh “sobe k napraveuí
přived'. Pakliby horný peněz uemněl, tehdy z peněz
obecních tomu dělníku zaplať'. *) '
Převelíka škoda jest, že se nezachovaly „knihy

ortelní“, do nichž se zapisovaly tresty provinilcům od
horenského práva ukládané tak jako jiné pannitky se
_byly neztratily.

*

*

Když r. 1683. král polský Sohěský císaři Leopol
dovi na pomoc proti Turkům táhnouti měl, jelikož Mo—
ravou se ubíral, vzcházely take Napajedlanům nejeduy
těžkosti z těch vojenských „maršův“, jak v současných
listinách se zpomíná.
Pro lepší toho pochopení položíme zde zápisky oči

tého svědka:

„Roku toho dne 11. jnní přišlo poručení od komi—
sářů vojenských, kteří vojsko polské s knížetem Luho
mírským přes pas Napajedelský do Uher k Skalici vedli,
aby do ležení jejich k Hradišti proviant jak od piva.
dobytku a všelijakých viktualnýeh (potravných) věcí . . .
neprodleně se dodal . .. a k tomu z celeho panství
(Uhersko-hrodského) jeden tisíc koní do foršpouu a k jizde
vypraveno jest . . .“ (Památky m. Uh. Brodu v LetOpisu
Slov. III. 1. 31).
*) Tento řád trval až do r. 1784. kdy „všeobecné vinohrad
ské zřízení pro markr. Mor.“ od JMCP, Josefa dáno bylo. Kterým
novým zřízením časté pokutováuí na penězích přostati a vždyjen
podle velikosti škody vyměřováno býti mělo. anatného nie více
nemělo se vybírati než z koně 7 kr. z rohového dobytka též ?, z čer
ného :! ovčího po 3 kr.

Hotař kde by pánu škodu činil, uuhrad'ji a nad to se ještě
vězením trestej (podle starého zřízeni měl se občsiti). IIotaí'i
mohou zbraň nositi a sice jakoukoli, střelnou toliko pistoli, nikoli
ručnie. Mimojiné zlé obyčeje zakazuje se „hostínkovziní“ na
obecné útraty atd.

105

Polský lid marširoval in julio r. 1633. skrz Mo
ravu na tři díly. Jeden dils kiálem Sohóským a laku
bem synem asi se mioo m. na Dvorce. a Olomúc. lliuha
partaj 10.000 111. k l—lranicín'n Lipníku, Přerova atd.
Třetí pod knížetem Lubon'iírským na Bystřici 1). H.,

Holešov, Napajedla u Hradišť se 4000, takže se ten lid
vztahoval na 20 mil.
Lid pěkný a na polský způsob dobře vymundiro
vany. Pěchota s dobrými tisikami a plaištčmi, který
každý na horu při ramenech zvinutý měl, dobře zaopa—
třený. Rajtarstvo pak větším dilem s křídly po zadu1
takže když se na koni jeden neb druhý linaL podivným
způsobem to í'oehrotalo. Meli také karabiny a pistole„
ale předee na. větším díle. lučište neb kuše a v krabici
(toulu) po zadu šipky.
Co byli šlachticovú kte.r_»"ch
velmi Il'll'lOllOse nacházela ti byli dobrou zbrojí a nej
lepšími koňmL též pěkuýma karuíazyuovými suhau'íi a.
sobolovýma čepicemi zaopatření . . . takovej krasnej lid,
že. se nač dívati bylo . . . Vozíky

sotva. na

3 střevíce

zvejší a kola ze samých houžev, ani za vídeňský na nich
železa nebylo„ a protož také mnoho vozův sedlákům po

brali které však platili

“(ta...mt 29—30)

Z porážky 'lmků netoliko ve Vídni„ ale po celvcli
Čechách i poí Momve panovala velika radost“.
S povolením své. vrchnosti 1.1688.
Napajedílští

rez mcí založili, cech„ o kteíéž věci list nadační do
konalý obiaz poměiů místních pod.-ívá.
„My starší eeehmistři i přísezní mistři cechu řem.
řeznickelío v král. mčstč llradiští zname činíme vůbec přede
všemi tímto listem . . . že jsou před nás předstoupili poetiví

psaní pumlouvape .l\'Hlllti \ulmoktWI

nnlostivekmim

znejíeí náležitě oddali a přitom oznámili, ktelak majíee oni
povolení od tež jich milostivě vrchnosti, pro zvelebení dobreho
pořádku ceelí řeznický v tomž městečku Napajedlích zyele—
bití a vyzdvihnouti, nás za to šetrně požĚÍ'íl'dliÍlĚĚb-oťnijim
výpis lioduovčrný artikulův našich nam od .lMCe slavné

pamětí Rudolfadruheho daných a. stvrzeuýeli vydali: kdežto
nemohonce žádosti šetruej a slušnej odepříti tak činíme a
jim budoucím synům našim takovej autentický vejpis arti—
kulův cechovních našich ku jejich potřebě a požívání s vůlí
a vědomím JMCské
pana rychtáře a pp. pánů na
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další ratifikaci jich milostivej vrchnosti lulelujemc, kteréžto
l'nntatis mutandis od prvního až do posledního mislmlm'nň
znějí: Předně. aby žádný okolní řezník masa. zadneho do
města přes celej rok nenovil aniž vozil, než S])(lillt)i)_\'\';l.i(“iÍiln

zdejším to luijeno býti nemůže, však tak eožliy k vlastní
domácí potřebě své a užitku svemu a na,-jináče kupmnli
kromě frejunku ve středu. když k frejunku maso přivezou,
to mají na něm prodávati svoliodne a ne po domíeh, od \'eli
konoei až do sv. Václava. do hodin 1.8. a. od RV. Václava až
do poslu do hodin if(). A pak-li hy mimo hodinu položení!
kterému ?. přes—polníchřezníkův jakežkoli maso zůstalo, od
eechmistrů pohrano hýti má a dano do špitúle a. chtel-li by
je pak který ven z městečka. nosti, aby mu bylo polu-ano
a též do špitúle dano. item, ahy žiiduý hol'er nch hofer
kynč v jarmakj' noh jiné časy přes celý rok na trhu. ryn
rích, v domich ani v ulicích masa žádného 'mieneho neh
pečeného neprodávali, ješte h_vsobě hovado neh jiné dohytčc
dali sami zabiti, kromě toho masa., ktere hy sohě budto ve
středu na l'rejnnku nel) jiný všední den od donuieiell řez—
níkův nel) přespoluých, nakoupili. I'aklihy který hofer neh
llol'erkynň mimo to jinače se. zachovali. eeelnnistři tohož ře—
mesla takove. maso s vůlí vrchnosti vziti a do špitálu dáti

maji; tolikež ohy'atele innésteřka krom l'rejunkův k jarmar—
kům usazených žádných hovad ajinýeh dohvtkův krome svého
dmmicího vyehovaných sobě zabíjet-i dáti nemaji pod touž po
kutou jak i ohofery a. hokynč (!) doloženo jest. Než při frejun
cích, jestliže vola,krávu, vepře domácího chování, tele, Skopcu
k jarmaku dáti zabít-i chtěji. toho vůli mají, však po kusech, na
různo syrové ?. domu ahy se neprmhivalo; než takove maso
i kterýhy v jatkách koupil, pečené a vařené v dolních svých
i jiných prodávati může. Však žádného hofera ani, hofer
kyně ani žádného člověka přespoluiho hud ženu noh může
k sobě v tom připouštěti nemají pod ztracením takoveho
masa na chudé (do) špitálu a k tomu pokuty 2 zlatý na
vrchnost polovici a na cech řeznický druhou polovici prolin-'
dením- Item přespolní řeznící hovado velké i malé v cele
sem voziti u_eh nositi mají a ne po kusích- Pakli-hy se
kterej v tom nezachoval, mají jemu ty kusy masa vzaty a
do špitále dány býti, a takový každý má k tomu vrchnosti
n. do cechu dva zlatý ul; snpra propadnouti.
A jestližehy
pak který řezník maso nehodné, lidem nepříjemné. na. t'rej
unk do města přivezl, takové. muse nemá se žádnému dopu
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stiti dáti prodávati, než tolikéž pobráno a do špitále dáno
býti, též se jim ani ncjsúc hodné šacovuti nema. Item ho—
kyuím drobův, jater. jazykův na prodej a na, zisk aby žád
ným vymyšleným způsobem a potaiemnč ani zřejmě domácí

i přespolní pod slmteřnýin trestanim neprodával. pokavudž
by k tomu sami nepřišli a. také spoluohyvatele dostatek a
potřebu svou domácí toho nelmupili. Item ccehmistry má
to opatřeno býti a ohlmláno, všelijaké hovado nehodné na
jatky

aby nebylo bit'o a. luložkolivC—kv _iatce svójaké

maso

ina. aby se předce prmlavalo lufčekajío na jineho, kterýžby
starci maso. ješto by provm'mvalo. mnčli. až by je. vyprodal,
pod ztmwnim a vžetim toho masa do špitále, lečbypřiřina
přišla skrz jeho domu nebyti. A stareho masa s novým
žádný aby nevzižil ani neprodával pod ztracenim toho masa.
Tolikóž jukžktcrý 7. domácich masařův \ středu na t'rejunk
maso váži. potom drážo jeho nemůže vážiti pod ztraci-nim
takoveho masu. ltem aby každý, kdožby chtěl na I'rcjuuk
ve středu voziti, povinen byl v tu středu po velikonoci se.
tliltl nujiti u je prodávati i listy od rodu ařcmesla má oká—
zuti. A váhy aby se tu lmed touž středu domácím ipÍ'cS
polním hned ohlídaly u potom vždycky každý měsíc. při
t'rejunku v středu od ceclnnistrův u. osob k tomu volených
UlllťtiitYállil býti mají. A puk-liby se kdo toho žbrai'nwal
u s listem od rodu a řemesla se. ukázati nechtěl, žádnému

takovému, aby maso prodávati měl, dopuštěuo býti nema.
A on komžby se taková 'aha nespravedliva aneb t'unty
našly, tcn každý vrchnosti & do cechu 2 zlatý . . . položiti
povinen bude. Item ccchmistři i mistři i všeckeu cech po
vinni budou podle starobylého obyčeje při lmždévclikouoci
dobrý, krmný jeden vůl, nepostačil-li by ten tehdy dva, kou—
piti u zabiti & takový maso z tech volů podle slušného šaco
vání vážiti & prodatvati.

Pak—li by kdy

toho opomenuli

eechmistři téhož řemesla, skutečně trestáni býti mají. Item
kdožby se chtěl k cechu a k bratrství připověděti, aby
přijat. byl, ten aby dal 10 lib. vosku do cechu a. půl tclete
a. džber piva do špitálu na chudé a svačinu poctivou mi
strům ve dvou nedělích aby opravil, a včdro vína. aby
k té svačině koupil. A pakližby tej svučinymlělati nechtěl,
aby za touž svačinu h.“žl. do cechu dal. A přespolní, který
by se zde vyučil při cechu našem chtel-lihy list od řemesla
vyjednati, ten každý povinen bude, polovici toho totiž 4 zl.
dáti; než cosc synův, deer mistrů avdov toho řemeslu do

108
tejře. ti se z té svačiny vynímaji krom tím,

co na. chuck-„

dáti náleží a vosk do ceclm spraviti ]mvinni hudou. ltcm
každý mládenec. neženutý krom měst.. rodič-tlvdonnicieh. který
hy se řemeslu řeznickcmu učiti chtěl, povinen bude ve »!
nedělích pořad zhčhlýeh po přijití k učení od mistra sveho
listem pořádným od rodu před cechem ukázati. Týmž spů
sohcm tovaryš, kterýžhy při cechu sloužiti chtěl, list od
rodu a od řemesla má. míti. Pak—lihy toho kdo z nich
(neměl), od řemesla odn—žen.hud a do cechu každý takový
učcdlník šest l'untu vosku dej. Takoví pak učcdlníci na
dvě lctč přijímáni býti mají: kteříž chtí rok za rok aneh
za rok, aby dal mistru svemu jak s nim smluví. Však u mi
stra svého domů neodcházcjíc ah_v strval a takové ucení ahy
učedlníci od mistrů propouštěni h_vli od mistrů druhou nc
dčli v postě. Item ccchmistři řezničtí i všecken cech to
povinni hudou zaopatřiti, chteji-li hejti při všech artiku—
lech zachovani. ahy dostatek v mase jmčli. A pakližhy
se toho nestalo, prvotně eechmistři vězením trestáni hudon
& každý z nich půl hřivny grošů českých širokých pokuty
povinen položiti hudou z vězení nevychúzcje, lcčhy se toho
příčina slušná, proč by se tak stalo, poukázala. Item co
se hití husí na městě, poněvadž se tím nemá-la, škoda v řez
niekcm řem. děje, a to se. při jiných městích zachovává, že
se. nchijí před sv. Václavem, než počnouce od sv. Václava.
až do sv. Martina, pročež kdohy se jinúče toho před tímž
časem (totiž před sv. Václavem a po sv. Martině) dopustil,
aby jim s vůlí vrchnosti hrány a do špitale dan_vhylj'. Item
co se dotejče po pořádee dohytkův zahijcni, aby \'iee ne
zahíjelí, nežli jednoho vola dva spolu hudto k neděli nebo
k střodč. A pak-li majeduu jat-ku, čtyry skopy nebo tři t.elat(a),
auch jednoho vepře. Kdožhy se. přes to vicej dopustil, aby
pokuty 2 zlatý do cechu položil kromě vepřův a mišek *)
krmných hud na slaniny aneh peizunky! k frcjunku aby
každý svohodn měl, koho v tom užíti bude moci. ltem
jestližehy který z spolubratři řem. řeznického někdy se z ji
ných vytrhoval, v společném sncšení & dohrém řádě státi a.
poslušeuství zachovati nechtěl, takovou pokutu ut supra do
cechu bez milosti složiti povinen bude. Item kterýžhykoli
věk se při cechu neučil v řem. řezníekém zabíjením velkeho
dobytka krom vepřův a. svin, kteréž sobě. sousedé komuž
chtějí a (_kdy)koliv zabiti dáti moci budou, překážku činili
*) miškovaný vepř.

lili)
a při tom postiženi h_vli, ten každý aby trestán byl podle
uznání vrchímsti; tolikóž zločincům a lidem na cti zmařilým
prmlávání c_lopnštůnoa jich trpíno býti nemá. Item cech
mistři a. mistři řozuičti maso hovězí, telecí, skOpové mají
podle příležitýeh časiiv hodnosti masa a usazení takového
každého masa od osob k tomu nařízenýf-h přísežnýeh pro
dávati. Jostlibý pak který řezník z sousedův drážeji a prve
nežli by mu sázeuo hýlo, maso prodá 'al aneh vážil, anoh
jakého t'ortrlev tom užíval, tolikkrát., kolikkrát. se toho do
pustil, žádného nešetřiee pokutý dva zlatě ahý vrrhnosti po
ložil. item jestližehý se kdy nedhanlivosti řezníkí'iv masa
nedostalo, povinni hudou eeohmistři nynější i budoucí to tak
zaímati-ovati, aby (so) masa. dostávalo a . . . pro lidi hostinské..
Pak—lihý to od nich zaopatřeno

nebylo a ?. rána na krát—

kým do šestnárti a na dlouhým dní do lb'ti hodin
vždycky každého dne masa. nedostalo, na. poručení
\'l't'llllOSll ccehmistři povinni hudou do kázně jíti a pokuty
dva zlaté vrelumsti l). m. položit-i. Itmu táž eoelunistři a
mistři nemají (práva) žádného v ty dni, kdýž se vigilia am“-h
půst. předcházející kterej zasvěcenej svátek od p. faráře se
oznámí, v ten 'áno ani v neděli masa prodávali, nežli
o nešpořieh a v sobotu též o uošpoříeh.
'ak-lihý kdo ji
náče učinil, pokuty na vrchnost prwadno 2 zlatý. Item
řezníei všelijakej dobytek, kterej by k městu zde zbíti a
vyprodati chtěli. takový v místech jim vyměřených hezpře
kážký jednoho každého pásti moci budou: však jestližol'tý
jaký dáloji hnáti a jiným prodati mínili. toho aby více pod
propádeuím ua vrchnost dvou kop groší českých přes tejden
tu uepásli. itom jestližehý se který řezník (toho dopustil a)
na l'rejunku od přespolních řeznikfiv masa laeino koupil
zase, je prodával aneb prodávati cht-ěl, pokuty (se ukládá)
na každého takového dva zlatý. Item aby svou korouhev,
oltář, postavníký v kostele měli a všechno to jak náloži
opatrovali a ozdohovali. na. procossí výroční každá sucho
dni, na dušičky, na liopeloc (a velikcmočnó') slavnosti při
(nešpm'áeh) i při mšeeh svatých, ofeiáeh i jiných pobožno—
stech tak jak jiní eoehove se nacházeti dali ano i při ulo
ženýrh čtýreeh termineeh v roce pořádzh(čhlýeh) s dítkami
i čeládkou svou k sv. zpovědi & přijímáni volehnej svátosti
se přirhystajiee přistupovali a p. faráři od rosatův po 24
grošíoh a od každých suehýeh dui po .. groších hilých kaž
doročně spravovati povinni h_vli. ] mý starši ('euhmist'i'i a
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mistři král. m. Hradiště . . . mistrům Napajedelským . . .
tento řád a pořádek . . . ndělujeme & to sobě pozůstm'ujeníe,
aby oni naslávnjiei synové nuši . . . outočištč k nám hruli
„ naproti čemuž in_vjim jakožto otcové věrně na ruku
státi . . . chceme. Pro lepší jistotu & podstatu dožádnli jsme
se. vzútnč sluvutnýeh moudrých u oputruých pp. purkmistra.
u rudních. že jsou k tomuto listu pečet svou městskou při—
věsiti dali. Jenž jest dán den puní. sv. Brunonn. (U. Okto

bris) L. P. 1688.“
(Pečeť veliká červená un hedvábné červenožlnte šnuře
s erbem unápisem „Sigilluni R(egiue) Civitatis de l-lrndisst.“
Druhá na modročervené hedvábné šnnře, též červená. V erbu
- dvojocasý lev se sekerou: „PECZET CECHV RZEZNICKEIIU
Z MlESTA HRADISSTE 16(_80)“).

Týkajíc se hospodářství

1. 1676. učiněny otázky

a; proposice, aby z Otrokovic jeden kovář se přestěhoval
s kováruou
do Tlumačovu; aby z l—lolešovndo Napa

jedel přeneseno bylo několik níušket
a biřicovi ode
vzdáno bylo, že se potulují loupežníci.
Konečně.tá
záno, iná-li se plesníkovi
střelného platiti od ptaiků
dravých, od uenasyta ] R. 40 kr., od orlu, který ročně.za
40 zl. škody na rybách činí, 3:3kr.; od pochopzí 3:3kr. atd.
Když okolo r. 1678. podala obec Nap. stížnost

o robotu a v 9. článku žádala, aby „od sirotků stavení
Žádného ouplutku (úředníkům) dáváno nebylo“, od úřed
níka pozn-.ameuáno: „Ten jest obyčej nad pamet' lidskou
nejen v Zemi této, nýbrž i v Cechách, a, snad _to proto,

aby památka rebelie Moravanům u. Cechům

nezah y 11uln, & nad to vejš, co předešlí úředníci uží
vuli1 proč by toho nynější zbaveni býti měli, ledoby tak
mnoho služby vrchnost mil.1 jak taková aecidentia vy
nášejí, připraviti ráčilnf“
V ty časy přistěhovalo se na statky Napajedelské
mnoho Slezáků hlavně z Těšínska, jak knihy dobrovol—
ných poddanství vykazují.
L. 1676. obec lívítkovská přijala šenkýře 2 Pro
stějova a to tak, aby od nalevání panských nápojů „na
pořádku“ zbavena byla, začež se zavázala obec, kdyby
tolik nevyšenkovnl, co tu po'vidku obnáší1 že obec jej
spokojí.
Téhož roku 1). Julius Vilím z ll. vyslechl stížnosti
Otrokovskýeh, Kvítkovskýeh u Snzovskýeh poddunýcln
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že celotýdenní
roboty zbývati nemohou &.ustanovil
robotu na 3 dni!
Listem daným (16. list. 1689). na I—Iolešověp. Juli
ns Vilím obcein v nové založeným vynieril roboty a platy.
Bylot' tehda v Alinkovicích 28 celých 45)polopod
sedníků, v Zutavach 28 půlpodsednílďi, v Jankovících
lH celých 46 phlpodsedků. \7 techto osadách jako i v Ko
Isíkzich meli podsedníci

po 7, půlpodsedníci

po 31/13měři

cích pozemků (v Jankovicích měli po 10 a po 5 méřicích,
„ale jaka zeme1 to pan sam račí védéti“).
l'latu tedy davali ti lidé1 jedni po pěti, druzí po
271. a 30 kr. Roboty odbývali: K oraní a vláčení 1
den, vržení 1 den, oraní 1 den, setí 1 den, žito seci 1
den, rež secí 1 den, přístí na 1 loket.. — Kromě. toho
k mlýnu, mostu a stavu do Napajedel meli prostřední
dřeva voziti a pěší robotu, kdy potřeba bude, konati.
Před svou smrtí žádal za proměnění statku Napa
jcdclskélío ve svéřenský, k čemuž svolení přišlo dne 1:3.
července. r. 16$í2.„ a v pornčenství svým poddaným od

pustil půlroční platy.
Po sohé zůstavil dceru Marii Josefu, později man
želku Karla hr. 'l'yrheima, a nezletilého syna 1"rantafšl.=a

Helfryda.

fy \.íťf'
.
\

——-eaea

Ill. Napajedla svěřenským zbožím;
Pod poručníky
1691—1702. Za nezletilého
dědice Františka
2 nařízení tribunalu ze dne 30.
srpna r. 1691. přejal spravu statku

Jan Kryštof, jeho strýc.

Holešovský pain,

K němu celá obec Napajedelskz' podala takový
„memorial“ :
„My uhozi chudí poddaní jakožto k svej n'iilostivej
vrchnosti pod milostivou ochrannou rukuseposlušnč a pod
dannč zautikáme
p r v n í.

a VUE Žilíli.lll10za
Tak

staveno bude. kterak

jak

VMl—IE v milostivě. paměti

pozů—

p. Jiřík Valík za pana hejtmana

v Napajedlích vystavený h_vl1který také i při tom kontri
"lííční počet- na sebe přijal, kdež my žádné pořádnosíí od
něho nedostávame, ješto skrz časté marše vojenské z při
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clnižejících
poslušně. . .
tovati a to
ročně při

del'algacíik) vědomostí nen'uiine. Zaěcž VMlIE
žádáme. aby nás ubohých potřebných lidi uli
. . . zprostředkovati oblíbiti ráčili, aby každo
doclnižcjícím roku s námi náležitá pořádnost

ěiněna b_vla.

I) r u li (.. P. farář, což jemu od vrchnosti milostivě . . .

poukázáno j st, přestati nechce. nýbrž když který kousek
roli sirotkům náležitý, bez vědomosti ouřadu mllmpuje a
tudy potřebná obec. v kontribuci škodu trpěli musí, z nichžbj'
mnozí netoliko chrámu Páně splaiccli. ale i také pečlivě
obci v kontribuci nápomocni býti. ] to před VMHE tajiti
nemůžeme, že předcšlc jsme vždycky k potřebám našim
jednoho člověk;, který obojí povinnosti jak chrámu Paině
i také obecni zastával, drželi; nyní pro p. fa 'aře nemůžeme.
protože nynější jeho švagr jest . .. a nám dvoum platiti
těžce přiclniží, nebo v tom možnost; naše dostatečna není
a jest. nám právě důležitá potřeba při tejto silnici takoveho
člověka. (písaře) zapotřebí, obžlaiště při n'iaršoch vojenských
a kriminalních věcech . . . .

Třetí.

Podobným žpousobem i pan důchodní (Preu

dlík) do velkého hospodařství se uvozuje.
Ctv r t. ě. (“ož jestliže se to jak panu faráři i tomu
p. důclunlnin'iu pasírovati bude, tedy. . poddaní na nic.
uvedeni budou.
P :it ě. Take VMI—llůk milostivě vědomosti přivádíme
v příčině těch osad blíže městečka. Napajedel ležících, které
rolí, jež nám do lmiův potaženy jsou, milostivou resolucí
poděliti ničili, aby nám v kontribuci mipoinm'ni byli, toho
od nich posavad dosáhnouti nen'iůžcmc.
Š es tě. Při tom i také naše. předešlá . . . vrchnost
v 1). B. odpoěi'ajicí . . nás při posledním kšaftě svým uho
hých . . v své milostivě paměti míti raěila: žeby nam předce
něco v platech uleveno b_vlo, ža kterýžto milosrdně proká
zaný skutek PB. vš. dá. korunu slávy věčně. . . . .
Pročež k VMllE v tej velikej nedostatečnosti a po
třebě . . . my uhoží chudobni &potřební poddaní pod milo
stivou & ochrannou ruku se poddané a poslušně žautikfnne,
abychom v těch všech věcech zachráněni byli. Začež PB. vš.
VMIlE i s celým sl. rodem dá na tom světě štastlivě a
*) Miněny jsou zde srážky na platech, které se činily, když
poddaní vojsko na. mai-ši potřebami (senem a str.-won) zaopati'ovali.
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dlouhé panování a. po smrti věcný život a my zůstavati
budeme za
VMHE mílostivou vrchnost
na svých skrúšených modlitbách
ustavičně trvající cela a
ouplná obec městečka Napajedel“.

Na tu supplikací dne 1. pros. 1693. podanou udělila
se jim resolucí dne 17. prosince, že se přidržuje Jiřík
Valík předešlý hejtman a kontribučenský spolupísař
k položení tech kontribučenských počtů. Strany při
vlastňovaní gruntů se dopomůže. Dale: „Když budou
supplikanti jejich obecních písařům lepší záplatu neb
službu a respekt dávati, tehda jinších vícej, kteřížby
to zastatí mohli lepší než rektor nynější, o službu písař
skou pro obec se ohlásí. A celýmn ouřadu pod pokutú
50 tol. se zopovídá kontribucí dům od domu ncupomínati,
nýbrž v domu radním takovou vybíratí a neposlušné
k zaplatč vězením přidržovati“. Strany kontribucí z dě
diny Alinkovic, Zutav a Topolnej nyní opravdově. hejtmana
ukládá se, aby kontríbucí podle specifikací (_16. list. 1689),
povinne tak dobře za předešlé jako také na budoucí
časy, zodjímaním jejich užitku anebo převzatou jejich
živností přidržoval.

Za šesté. Poněvadž

p. Julius

Vilhelmb

JVIIM v PB. odpočívající

a ne JE taký nyní v PB.

odpočívající pan Johanes hrabě z Rotal, jak
supplikanti chybou přednesli, půlroční platy v testamentó
milostivě odpustiti ráčil, taková defalkací tak dobře těch
budoucích padajících platů . . . supplikantům k lepšímu
přijdou . . . .“

Že statek Napajedelský skutečně p. Jan Kryštof
spravoval, vychází také z toho, an r. 1697. (6. října)
Květ/coming) dvůr“-*) k Napajcdlům přikoupil. Téhož
roku dne 10. listopadu vyhořela Napajedla, při čemž
Zuzana Hruškova Galeta a její divka Mariana Qoleta
uhořely.
\

*) Dějiny ](t'ětkovic. Jméno té osady„Kwyctkowiczf
t. j Kvetkovic. vyskytuje se již r. HW; i náležela tehda ve zboži
Malenovské, od něhož .se potom dostala k panství (_)trokovskcínu
:! s ním !( anajcdlům
(II]—ii)).Avšak svobodný dvůr květkovský
zůstal v držení jiných pánů.
8
l'nnn'ftl měntečku annjudul

].
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„Vojny“.
Nedobré sousedství mezi panstvím Napajedelským
a Velehradským jaksi rostlo od dávných časů, zejmena
od smrti hraběte Julia Viléma. a zachovaná korrespon
dence dosti nám v to nahlednouti dává.
Píšet úředník Velehradský do Napajedel vrchnímu
l. 1691.1 že Kudlovštl jdouce z Jaukovic 7.bodů klášter—
Di'íve totiž než p. Karel Podštaeký sv. p. ?. Prusinovie a
na Veselíčku, Zlíně, Otrokovicích, Bartošovíeíeh a Starej Vsi
panství své. Otrokovské., k němuž náležely Květkovíeu, odprodal

k Napajedlům,příbuznémusvému Bartoloměji
rytíři Ronovi

z Leskovce

Františkovi

(poeln'tzejícímnod Opavy) osvobodil

r. 1641. listem daným na Zlíně v den sv. Jiří „dvůr jeho v dědině
Kvitkovicícb s lanem roli s zahradami . . ., k tomu taký ten pod
sedek podle téhož dvoru na kraji při cestě, která se od Malenovic
k Napajedlům jede, ležící se 3 kusy rolí a jednu louku . .. Více

takéž ?. druhé strany téhož dvora ležící grunt pustý s půllánem
rolí... daroval a od všelijakých robot, platů i ospův obilních

okromě berně JMCe osvobodil.“
Na listě, kterým takto v Květkovieích svobodný panský
dvůr vznikl, za. svědky jsou zapsáni: Jan Kryštof Orlík svob. p.
7. Laziska na Sedlniei a Litaltovieíeh a Jiřík rytíř 'l'rach ?. Bře
ziho na svob. mlýně v dědině Jezer-nici (L. na důeh. Nap.).
Tento svobodný dvůr drželi potomci rytíi'e Rona až do r.
1695, kdež jej František Fridrich Ron „z Ronova“ (tak se začal
psáti) prodal „paní Barboře Lndmíle Bndíšovské, rozene Šmerovské
z Lidkovic jakožto paní deeíi mé“, za 620 zl (v lluanieiu-'h.. pros,
1695). Avšak s toho prodeje sešlo í postoupil jej Frant. Fridrich
Ron r. 1696, když jeho nevlastní matka Eva Zuzana ovdověla.
Ronova iozena Košovna, vymala, Ze SVČ věno 701) 7.1.9: toho
dvoru obdlžela,1*e1d.Ignaoí r"_)tííil'llbognaimi %Dolni' m Šeníeldn.

panu na Žeranbvieíeh a l'íílepeeh, který SU odtud t.tlu' psal „a na
svobodném dvoie v KvítkovicíelH'.
Vrchnost Napajedelska nebyla a tím spokojena, že pan Ron
beze její vůle takový statek prodal, pročež jednáno oň před kraj
ským ní.-idem, a tak již r. 1697. dne 26. iíjna listem daným na
Holešmě tento majitel odprodal svůj dvůr p. .lanmí Kryštofovi
k panshí Otrokmskému a tudíž k Napajedlům. A tak dvi-n tento
od r. 1641—1879. v Květkovieích trval, až jej posledního roku

\rehnost Napajedelská. zrušila odprodmši d\ořisko na d\a pmhedk v
Co se jiných osudu té vsi týče, hleděla kdysi ke kostelu

'l'etčovskómn, jakož Z\ony nlité nákladem K\ětkmských tomn
svědčí. Když jmk okolo r. 1680. Julius Vilím z Rotaln v Napa
jedlích samostatnou faru olmovil, přidány jsou k ní i Otrokovice
a Květkovíce, odkud'z rektor ——chodilyt květkovské dětí do Na
pajedel do školy -— obilní desatek blal až do vnadění toho pl:itn.
Kterak Květkovic.: nájezdy nepíátelskýmí trpěly na jiném
místě zpomennto. V plusko“ vojnu (17-13) jmenuje se fojtem a
starostou v Květkovieich Ondřej Mikulaštik a Jan Raeký.
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ského poddaneho „švančarú

neb ob nškem zabili“.

Za nedlouho Vaška (“)slila Jaukovští

pobili, že měla

z toho smrť. býti.

|“4. července 1692. táže se týž úředník strany mar

širujíciho lidu Denemarského; jakby daleko byl, jakby
skoro do kraje I—lradištskéhopřibyl? — později panství
Velehradské pro ten lid 10 beček piva poslalo do Na—

pajedel].
L. 1692. Ztěžuje si úředník Velehradský, že Ko
šičti a Jankovští z lidí klaštcrských, kteří nesli ovoce

na trh do Kroměříže, vybírali

mýto(_!) a sice

z putenky broskví anebo oskoruší po (3kr.!
Brzo potom dovolava se úř. V. slušnosti, aby se panu
opatu „ledachlapův“ nenadávalo, a aby 'l'raplickým se
nebralo, co jim náleží; později zase, aby poddaní Nap.
dřeva nekradli z hory lclaštcrské: za kratko táže se
l'iředníka Napajedelskeho, zdali on poručil svým podda
ným, klasterskou pec vápennou rozhořiti?
Konečně vec propukla: ]. 1697. „pan h ej tmau

Napajedelský s poddanými Nap., kterých

mohlo býti okolo 700, v těch horách ——našich
'l'raplických dne 18. decembris hledali a nemohonce tam

nic najit, ten den pan hejtman Nap. do naší dědiny

Traplic s lidmi, kterých okolo půltřetiho
sta bylo, přijel a před Vrankovým stavením stanul,
kdežto byli Jura Hruška, Martin Kanyža. Vúclav Vranka
a Martin Mikšů, jimžto p. hejtman řekl: „Proč jste
šelmy zlodějsky dnes do hor nešli? Byli bychom se tam
(;lon'ilm'ili“.

Jemuž odpovědí-šli: když roboty odbudon, že zas
pojedou. — —
'
Ze se pak svého pána, jemuž Nap. hejtman hun
cvutú daval, njímali vracejíee hnncvuta hejtmanovi, tento
poručil dva 'l'rapličany tu na cizích grunt-ech pobiti. -—
Tato „vejna“ skončila dosti neln'vave, za to však obra
tila se ve veliky" sond před tribunálem.
Okolo týchž časů podobná krvavá „vojna“
zů
stalo několik težko raněných -— vedena od úředníka
Malenovskeho, aby se ovoce očesalo na pozemku sper
ném
Malenovstí byli ozbrojení fisikami, ano i prý
panske delo bylo nachystano.
'
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Po smrti páně K1yštofov (1 1689), poněvadž mladý
dědic ještě nedošel let., přejal pornčenství p. Zikmund
syn a dědic Jana Kryštofa na Holešově. Že tomu tak,
soudíme ze zprávy spolehlivé an jakozto poručník k faře
Kvasické (náležely také k Napajedlům) podal Jiřík:
Ondřejce (Kvas), a že ve sporu o svobodný dvůr Marti
novský v Napajedlích za svého poručence jednal 0701).
Konečně, že on dne 6. října r. 1702. hranice mezi
Napajedelským a Velehradským panstvím na novo pře
hlednouti dal, kazav znamenati hranečníky F. II. Z. It.
17+02 t. j. František Helfryd z Rotalu ]. 1702.
Ačkoli o činnosti obou poručníků málo vime, za
chovalo se nám tím více zpráv současných o vnitřním
zřízení, pročež na tomto místě pro lepší poznání jednot
livých úřadů souborné učiníme přehledy o jich působnosti.

__“

_—

l . Hrdelni právo.
Městečko Napajedla „od.starodávna vždycky ve vše
lijakých pilných potřebách svých obzláštně ln'iminalných
věcech k slavn. magistrátu kral. města Hradistě jakožto
k pánům otcům svým milým zantíkaní své mívali“.*)
Proto Napajedlané svého kata nechovali, nýbrž jeho
2 Uh. Hradiště povolávali, jakož () tom r. 164-1. paměť.
do obecní knihy zapsaná svědčí.

„Kdyhysekoli pro mistra popravního do kral. města
Hradiště poslalo, co se napřed zakladu poslati má, totiž:
Pánům (radním v Hradišti)
. . . . . 60 R mor.
Též mistrovi popravnimu
. .
. . IR.
„
a to hned po těch lidech, kteří pio mistra pepravce
posláni jsou, odesláno býti ma.
Též pánům Hradišťským obsýlky . . . . 4 gr. bílé,
a do tax hned . . .
Od meče se dává popiavnímn

.
inistuovi .

. 10 gr.
. 4 %.

„

Item. Kdyby jeho meč dle vyměření ortele

obnažený
podobně

držeti
se. dává
. . měl
. . (souzenec),
. . .
.

4 R.

*)“Poněvadž město Hradiště teprvé r. 1472. samostatné
vrchni hrdelní právo obdrželo, zdá se, že teprve tou dnbun, kdy
cechy v Napajedlích vznikaly, i hrdelní právo počátek vzalo.

Od praovize se dává

.

()d vyvedení (souzence k šibenici)
Poslovi když ho mistr s sebou vezme, od
vyvolavaní
.
Od spr avedlnosh', kdyby sestavěla, od křtění *)
Od vynírskaní (u pranýre) se daivá
Od palečnic (když se obžalovaný ostře táže)
se dává

.

„Utraty

.

.

na kata“

.

.

.

[On“—

tůň-\'—

F??

Fimo—=

1 R.“

nesly tuším všecky obce

k panství prislusne ale roku 1674. obec Otrokovská
si stěžovala na Napaijedlany, že je potahují k tomu aby
útraty na kata spolu nesli; za p'. Podštackého takovými
útratami že příslušeli k právu Zlínskému.
Soudci toho hrdelního práva byli rychtář, purk
mistr, starší a jiné osoby radní zasedajíce na „súdnici“,
() níž, kde by byla stála, nevíme.
O činnosti hrdelního práva Napajedelského mame,
až na jednu ouplnon při, málo zpráv, avšak vychází
přece z ní aspoň tolik, že zřízením vrchního soudu
v Praze, appellace, značný krok k lepšímu učiněn byl,
aby soudcove menších hrdelních pra-ív příliš unable-ně
nad životy lidskými nesoudili.
Průběh té pře. pro dějiny soudnictví Českého za

jisté pamětihodný, jest tento:
„Přihodíce se nešťastná příhoda v domě Jeho
Vysokorodé hraběcí Excellence šenku Napajedelským
(v hostinci u koruny) za šenkýře Jana Klimkovského
skrz nepozornost a nedbanlivost jeho, kdežto zdržujíce
se Marynajakožto vlastní sestra Kateřiny manželky téhož
Jana lx'liínkovskeho v témž šenku, skrze bujnosť těla
svého přestoupila Šesté desatero Boží přikzizaní v r. 1692.
plod svůj tajne zmařila. Což když se při ní bedlivě
zmerkovalo, obžalovana jsouce a tak skrze takový pro
vedený nešlechetný skutek od ouřadu tehdejšího totiž
p. Jiříka Ouředníčka, t. č. rychtáře a p. Pavla Burše,
staršího purkmistra, mladšího Martina Hasníka . . . .
jsouce eksaníinirována mnohonásobně od vejš psaných
osob a práva, bylo naučení od sl. magistratu král. města
Hradiště přišlo, aby lípčj vyšetřeno býti mohlo od mistra
pOpravce palečnicemi ohlídáno (?) bylo, což i stalo se.
*) Jako jiné věci, tak i šibenice se krtila.
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Ale že přes naučení pánův otcův lmed po 2kráte t. j.
večer a zas ráno proti ustanovení práva pokračováno
bylo, v čemž nemalý erím (chyba) následoval. Mezi
tím týž svrchu uadepsaný osoby z ouíadův svych plo
puštěny a na jejich místa jinší voleny 'byly totiž pan
rychtář Jan Valter, p. pmkmistí starší Jiřík Ranofrej,

mladší Mikuláš Silnoušek ......

, jenž věc ještě. ne

spořádanou na se přejití museli, kdežto zase na jejich
k pánům otcům činěné psaní k odpovědi dosáhli že táž
věc k sl. královské appellaci až do Píahy přednesena a

oznámenabyti musí......

Uiad tedy a právo Napajedelské zaslali akta do
Prahy i dostalo se jim odpovědi v měsíci dubnu 1693.
„Opatrní přátelé milí. Dali jsme sohč hrdelní
otázky Vaše Mařeny Klimáčkové pro podezřelost zahu
beuí ——plodu, při právě Vašem vězením zjištěné, se
týkající, jakby dále proti ní pokračováno býti mělo, spolu
s vyznáním jejím a jinými zašlými spisy s dostatkem
přednosti.
I poněvadž z nich znáti jest píimo že jste v té
příčině od magistrátu města Hradiště naučení brali, za
druhé, při trápení jí Klímačkovč řád práva nezachovalí,
ani za třetí vyznání jejího, které in tortura učinila, nám
neodeslali
a tudy v té proti ní Klimáčkové konané
inquisicí nemálo pochybili. —
PIOČOŽ jménem

a. na místě JC a [(Mt-i Vám po—

roučíme, abyste na budoucí čas v hídelních věcech k to
muto JMti Císařské královskému vrchnímu právu upřímo,
tak jak Vaše i jiných měst povinnost jest, o naučení se
ucházeli, v tomto ale příběhu těm hahám, které ——
dítě
očité spatřily, přiležející přísahu lít. A *) vydutí, pak
každou zvláště. na přicházející otázky lit. B. a Maryanu
děvečku šenkýře Napajedelského na artikule lit. C. podob
ným způsobem po vykonání přísahy lit. A exan'íinirovati,
vyznání i druhé osoby, tak jak každá. odpoví, slovo od
slovo vyznamenati, pečetí městskou ztvrdíti a tak ztvr—
zené spolu i opáčené Klimáčkové pod trvajícím dvakráte
před se vzatým od 'ás mučením stálé. vyznání,

dřívěji odeslati neopomíjeli.

co nej—

Což když se stane, další

*) \ppellačui soud poslal totiž fmmuli i otázky.
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naučení naše, na které očekávati povinni jste, následo—
vati má.
Dán na hradě Pražském 11. dne m. dubna ]. P. 1693.
Václav Vojtěch hrabě ?. Sternberkn.
It. J. Kupecký.“
Uřad Napajedelský učinil, jak nařízeno, zůstavuje
touž děvečku i na dále ve vězení, načež počátkem května
posla do Prahy se psaním vypravili. Nápis toho psaní byl:
„Vysoce urozenémn sv. Rímské říše hraběti, vysoce
nrozeným pánům, nrozeným a statečnýn'í rytířům, též
urozeným a vysoce učeným JCMti královskému panu
presidentovi a; radám při slavném král. appel. tribunáli
v království Ueském Jeho Excellenci a Jich Milostem
pánům nám milostivýn-r“
V listě s_amémoslovují sl. appellací též tak: „Vysoce
urozený sv. lt. říše hrabě atd.“ a na konec dokládají:
„Co se ale. toho milostivě požadujícího pod trvajícím
dvakráte před se vzatým mučením stalého vyznání Mařeny
Klimáčkovej dotejče, . . . poníženě netajíme. že táž Mařena
. . . na ty nám od magistratu král. m. Hradiště přiložené
otázky, jak pod prvním, tak i druhém mučením ven
koncem nic jiného jest ueodpovčděla a na tom při i po
trápení pevně a stále jest stála, že to dítě nmrlé bylo,
a by i živé bylo, že nic zlého učiniti nemínila, byť s ní
činěno bylo, jak chtělo; byt ihned smrt podniknouti

měla, že jináče mluviti nebude a nemůže ......
Neméněji sl. král. appellatornímu tribunáli poslušně
přednášíme, kterak městečko Napajedla v právních při—

padnostech a tempore innnemorabili k magistratu král.
města Hradiště o radu a naučení se uchází a od udělování
takového naučení od každej hrdelní osoby 16 gr. bílých
za všechny v jednej materii vyhotovené spisy podle sta
robylého obyčeje dává. Nic však ménčji my na budoucí
čas dle milostivého poručení v hrdelních věcech k sl.
král. appel. tribunáli upřímo o naučení se ucházeti nikoli
protivni nejsme.
Poněvadž ale my lidé velice chudobni a mdlí jsme,
tak že mnohdykráte v jednej věci časté naučení a rady
potřebujeme, cesta pak od nás do Prahy daleka, ano
jedno vyslání posla nás na 8 i 10 R. koštuje, takže
kdybychme se vším pokaždýkráte k tejto slavuej inštancí
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rckurirovati měli, skrze to bychme do nesnesitedlných
ontrat přijiti museli obzvláště těchto těžkých časův,
kdež velikýma daněmi a nstavičnýma voienskýma marchi
i tak obtížemi jsme — pročež poníženě a poslušně pro
síme, že by nás při tom jak od starodávna v příčině.

ntíkiní se k magistrátu král m. Hradiště observiiováno
bylo aspon v mdinarnich potrebách. ..“
Na to psaní již dne 5. června zaslána z Prahy
odpověď zaroveň i s ortelem. V odpovědi stoji, aby
ortel v přítomnosti Mařeny otevřen byl, zaroveň na novo
vytýkáno úřadu, že. se nemalé chyby (lOlJllStlll,ani jednak
palečnicemi dvakráte mnčili Marylin, jednak vyznání jejího
slovo od slo 'a nevyznamenali.
„Oitel vydaný:

Jménem a na místě J\lti liimskélío Císaie, Uher
ského a Českého kiále, -ána, Pana nejníilostivčjšího
president, vicepiesident arady JMti nad appellacemi na
hradě Pražském zřízené a usazené . . . . z práva nachá
zejí: že nadepsaná Maryana l_(limáčkova pro takové
přečinční své na pranýři v den trýhov jedcnlnáte celou
hodinu, obnažený mec v rukou dlžícc státi, pak metlami
vymrskána a potom na věčnost markrabství Mor. prázdna.
býti má podle práva. Tomu na svědomí pečetí JMC a
K. k tomu sondu obzvláštně zřízenou zapečetíno. Actmn
na témž hradě Pražském 5. dne m; června l. l'. 1693.
Václav Vojtěch hrabě z Sternberku.
R. J. Kupecký.“
Ortel Maryně Klin'íáčkove teprve dne 12. srpna
jest vyhlášen a nepochybně také téhož dne vykonán.
Dříve ale uloženo jí učiniti zápis (čili jak jinde říkají
nrfed), který na krátce takto zni:

„Já Maryana Klimáčkova......

. . . slibuji,

připovídám a moci tohoto zápisu sebe pod hrdla ztracenim
zavazuji, že já na věčnost do malkiabství Moravského
více se vrátiti nechci. . . jakož tak nad rávem městečka

Napajgglel
a jeho punalczencmn . .nižadňymzpnšom
jedinej gvalt a pomstu .....

provésti . . . nechci, nýbržto

všechno jak při mně, tak při mojich v zapomenutí věčné
pozůstaveno jmíti chci . . . .
Na čehož potvrzení neumíco já psáti dožádala jsem

se .....

dvou osob, aby oni jméno me i na svědomí
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(svědectví) své jméno podepsali a své obyčejné sekrýty
přitiskli, však sobě a svým beze škody. Dne 13. srpna“.
L. 1717. na Napajedelském poctivém právé seděl
o hrdlo, Matěj (lehla ze Spytinova, že Hájkovi syna zabil
a jak se zdá z vězení used do Tlumačova se dostal.
Avšak 'l'lnmačovští nepřičiníli se, aby týž Gelda jim
Napajedelským vydán byl, pročež zapsána jest paměť
do knihy obecní:
„Poněvadž se (městečko Tlumačov) od našeho pocti
veho práva odvrhlo . . . . pročež kdyby se jim co takovýho
podobnýho skrz hrdelního vézne přitrefílo, také jim nic
naše poctivý právo nápomocny bejti nemá ani nebude“.
L. 1719. Jiřík Uhlíř, soukenuík, od souseda Jana
Pavelky křivě, nařčen byl, že jeho syna Martina otrávil,
pročež do vězení dán a vyšetřování s ním učiněno, než
nalezlo se, že onen človek „ne na otravinn, ale přirozená
smrtí zemřel.“ Na to propuštěn a zápis učiněn, že ono
nařknutí Uhlíři ani jeho dětem škoditi nemá.
Hrdelního práva městský úřad Napajedelský pozbyl,
jako jiná městečka, r. 174%).zřízením tribunálu v Uher.

Hradišti.

___FCP'ĚÍĚJ—
\,.—fax:?

2. Rychtářské právo.
Odznakem rychtářovým byla hůl, řečená „právo“ čili
bulava, jakož ipíseň národní na to naráží: „Přišel rychtář
se svým právem“. Působnost pak rychtářem čili fojtovu
sluší různiti od purlmiístrovske, nebo i na vesnicíchjme—
nuje se mezi úředními c_ísoljíaníipurlmíistr

vedle fojta.

Rychtář Napajedelský v hrdelních záležitostech byl
přední osobou, ale. činnost jeho v obecních záležitostech
odnášela se především k policii,
potom pak k roze
přeíu menšínnjakož níže bude zjištěno. V jiných městech
míval fojt čili rychtář zvláštní fojtovskou knihu, do níž
se ortele zapisovaly; v Napajedlích zapisovaly se důle

žitější věci do obecní

knihy.

Stranám sporným pokládal rok a, maje k ruce
purkmistra a přísedícího konšele, rozsuzoval.
Pro poznání te veci položíme jeden zápis.
„Léta P. 1701. dne 23. aprilis stalo se dobrovolné
domluvení a porovnání v příbytku p. Jana Badury ten
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čas rychtáře přísežněho u přítomnostistaršího purlnnistra
Mikuláše Sefránka, Pavla Zálešáka, ten čas konšele pří
sedícího, mezi osobami těmito, totiž Annú vlastní man
želku Pavla Zámečníka s jednej strany a z druhej strany
Alžbětú manželku Jiříka Chalupy1 sousedy a obyvateli
městečka Napajedel: tak jak Alžběta Chalupova Annu
Pavla Zámečníka nařkla. že by jejího manžela prvějšího
Jiříka Balcara kat oběsiti měl, a poněvadž táž jmeno—
vaná Alžběta toho na téhož Jiříka Balcarka až posavád
prokázati a dovésti nemohla, takže za ten její výstupek
od práva rychtářskěho trestána jest; a aby budúcnč
mezi nimi svornost pozůstávala. jedna strana druhej
náležitý odpros učinila, aby budúcně sobě toho nevyčí
taly a nezpomíualy. Pakli by se toho víceji dopustily
neb kdo jiný. tehdy pokuty na chrani Páně 5 tolarů a
do důchodu Jl—IMti3 tolary povinen odložiti. Stalo se
dne a léta svrchupsaněho.“
Poněvadž pro mravopis nad míru důležito jest
poznath jakě rozepře před rychtářem klizeny byly, vy

jmenujeme některé painětihodnějsí.
Nejčastěji se vyskytují žaloby. že. jedna strana
druhů „na dobrém mině utrhla“. nebo „na poctivosti
ublížilau ; taktéž nařknutí z krádeže a o nadávky a bitky,
spory o pozůstalost a meze rychtář rozsuzoval.
Tak r. 1706. dva lidé „při trnňku“ na poctivosti
jeden druhému ublížili i odprosili sobě před právem.
Pědobněž odprosem spraveno, když r. 1711.jeden „vy
čítal-lv opilství, že by neměl býti z poctivého lože a
měl na cestě najdeuí“1 a druhý inu splácel a „naproti
tomu vyčital. žeby měl bábu nlopit (!) anebo zabit“.
Roku 1710. někdo pobizel druhého. přijíti se po
dívati na voly a když přišel1 jeden druhému „na jeho
dobrém inínč. utrlil“.

Spory o majetek

častěji se vyskytují. tak o štěp

nici „za zánikem Prohralovská slove více než rok hainar
měli“ a na to r. 1699. jsou rozsouzeni.

Když „straniva hranečníků

nad slaným“ dva se

pobili, před rychtářem o tu bitku byli souzeni.

Takě o čarodějstvi

zmínka se činí; štěstí že

rychtář byl rozumný člověk, jiuáče by se bylo osobám
tčm zle vedlo; rychtář to uklidil porovnáním: když r.
1701 jedna osoba druhou „nařkla věcmi čaroděnskými“
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a když devět let později manželky dvou sousedů se
nařkly „skrz hraní ohně.k čarámň napravily to odprosem.
Nesprávně asi řečeno jest, že r. 1793. před úřadem
ryelítá řským někdo si dal zapsati polovici masného krámu:
míněn tu patrně úřad obecní.
Jakmile odporníci rozsouzeni jsou, zapisoval se
zaklad čili pokuta., kdyby táž věc sporná zase se'opako

vala; ipraví se obyčejně1že se.„pokuta zalomila“ *),
jimiče se píše: „v zalomenej pokutě“. Pokutou čili
zakladem byly peníze do důchodu a také na chram Páně;
nejobyčejněji ustanovuji se 2, 3 fuuty vosku do kostela.
„Na chudobu“ vyskytuje se. pokuta teprve k r. 1761.
Avšak r. 1789. vynešení rozsudek „pod za kl a.dem

2 beček vína ouřad u položiti“.

Tyto charakte

ristické pokuty zavládly hohnžel po celé naší vlasti.
To jsou ovšem tresty1 kterými Se. toliko hrozilo;

) skutečném trestánív kladě. v trdliei, na osle

a v poutech
malo se děje zmínek, poněvadž se. neza
pisovalo. Toliko () dvou příkladech z rychty Napaje
delské mame zprávy, že. když r. 1751. nekdo někoho
z krádeže nařkl1 ač sam kradl, za tento „vejstnpek skrz
1—1dní areštcm přidržovaný ;; na potom metlú na pravé

byl mrskaný“. Taktéž r. 1789. když spor o „hrulíon
hrušku rozkoruši“**) byl rozsonzen, žalobník a jeho
svědkové „na příklad a zrcadlo jiným . . . za 8 dní při
kontrihučenských sýpkách prací potrestáni byli.“ Jako
rychtář, také panstí úředníci trestali; viz níže.
Posloupnost rychtářů Napajedelských, kolik bylo
lze. sestaviti1 pod čarou položena. ***)

__fšt'ž.;\b_'
*) To slovo ukazuje k starobylémn ohyčeji. že ortel se vy
nášel zalomením prutu.
“**-*)
Jinde slomtahrušlm „(\skoríišcf'ajesttodlevýlcladuinisfní—
1'„hoplanka tvulého dieu | ,punéuulž tvrdo roste. Srov Brandlův glossůí.

***) Posloupnost
)yclctái-zí. ' 1692J1Íříl.()m'eduičeh 1693
_Jatn Valle), 1695 pi'ulešly 1701—3 Jan Badurm 1712 Antonín
-'-Machala-, 1714 fan quitíišqtk, 1719 Martin Miku/ajdaý,1n'0—II
J\(ueljllatyášek,1749
Frant. V'()l.)""(cl.g/,
1743 l-mhw—šTabarka.,
171—1
Jíří/.: Ouřcdniflcl., 1751—-" Jose/ £mnoch,17—36—9 Frant..
H(mránali, 1761 MW)/))) SIN/IHI, 1764 předcšlýu 1767—71 Karel
Valenta, 1773 Jan. ['i'-((l))ii-cl. 1777—5 ant.
U)"-(:d))íčel.,1/€9—--J
J\mel Josef Vale)).t(_(.17:>'b'
Ian Hamánek a. ease 1793—0 tyč, od
něho tuším pec/ui.:ei) paměti N((pajedclsk'c.
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3. obecní úřad.
Skládal se z purkmistrů staršího a mladšího a ze
šesti osob úředních, mezi něž počítán jest i rychtář.
Nejznameí'litčjší záležitostí, která se týkala úřadu1
bylo hrdelní a soudní jednání, o něm bylo již mluveno.
Ohledavati meze bylo taktéž povinností úřadu. Protož
když nčkdo obrátil „potok nad Slanym“, z čeho několika
sousedům skoda vzchazela, úřad v te věci rozhodL aby
potoku l_íyvaly průchod dan b_vl.
Na obecním úřadě chovala se. obecní kniha, do níž

se zapisovaly svatební smlouvy, poslední vůle„ kupy,
výíninky aj. pameti, čím nabyly veřejné platnosti, takže
jednaní nynějších okresních a notářů na obcí spočívalo.

Svatební

smlouvy zapisovalyse,touto formuli:

„L. 1697. dne 10. februari. Za purkmistra Jiříka
Ranofreje atd. staly se. smlúvy celé, neporušitelné a do
konalé mezi osobami těmito Martinem Haíničkem a Ma
rynú dcerú Ranofmje. 'l'otižto on ji předně zadava svú
mihi poctivost1 potom krnnt polúlaní, pair koni, vůz kutý,
tři kravy1 devatero ovec. a. od toho dne. nad tím vším
hospovhiřstvím plnomoenú hospodyín'í činí, tak jak sam

sebe. % druhej strany — nevěsta předně a nejprve ona
jemu zadava svú milů poctivost, potom lože šatů, dve.
krávy1 (lva kuse černého dobytka půl kepaniny Bedro
šovskej v Jastřabí ležícL jednoho koně.. Rukojmové
ženicha: Jura Sašek, Jan Kajdušek, Jan Daněk. %strany
nevěsty celý úřad městečka Napajedel“.
Později když některá osoba znamenitčjsi smlouvy
zapisovati davala. iformnle smluv jest obšírnější: „Staly
se smlouvy . . . . mezi . . . . Šlťťllťt—llýlllmladencem

Janem,

synem muze slovutneho spolnsouseda našeho . . . . ktery
věnuje svej milej nevěstě šlechetnej pannč Alžbětě. . . .
svou mající od svých rodičů dobře zachovalou poctivost,
lásku a věrnost až do smrti . . .“ ('l7n2). () Napajedel—

ském sladkovi, když dceru \'erunu
I—Ioška vdával, mluví se „vzactne
Procházka“ (HDD).

za vdovce sládka
slovutný

muž Jan

Tento „JHMti vystaný sládek“ z lásky otcovskej
ještě přidal své dceři Verunč 50 It., 1 pasek stříbrný
za “20 R., lože šatů i cely novy šaty a dvě krávy.

|_.

[, “l

V poručenstVích- a pozůstalostech

zpomí

nají se tyto věci: vinohrad s kzidečkou, jedna laterna
(1786), pluh s oracíma železy juž spotřebovaný za 30 kr.,
dvě brány jedna dobra, druha darebna za 1 R. (1756),
půl voza za (3 R.

Zámečnické náčiní: „měch zaínečnický na rozfou
kání ohne nový, ínikovadlo, rohatina, kladiva všecky,
pilníky, Šraufštnky dva“ (_1701).
.
Kupy, když otcové synům grunty vzdávají, zapi
sují se taktéž do obecních knih, jako i tehda, kdyby

eizíkoupil grunt. Take „domlu vy“ čili handle*), kdyby
někdo buď celý grunt nebo jen kousek za jiný vyměnil,
mají v týchž knihách jakožto gruntovních své místo.
Formule takoveho kupu jest tato:
„I,éta'P. 1747. dne lBtého februari za purkmistra
p. Josefa Uernocha . . .. Alžběta pozůstalá vdova po
Václavovi Hrdinovi popúští grunt svůj synovi svému
Martinovi ——hned od této chvíle . . . a ona sobě vý

minek

činí z toho gruntu až do svej smrti na půl

níěřice žita, “,./2m. rži, ';.: m. semenca a kúsek na zelí

tu, kdeby ona chtěla, každoročně jí dávati a. jí zadela
vati. Item jednu kopaniuu na 2111éř.svobodnú ukřivej
lípy...“
V jiných kupech čteme napořade jakožto
pravidelný výminek: „půl měřice semenca konopného a
jednu kravn svým pícovaním vychovávatif“
Jinde zase čteme k r. 1715: „Kdyby Pán Bůh
rzičil obrodit ovoce trnky, aby (vyměnice) také volně
vejdouce tam utrhnouti mohla“; k r. 1752. vymiííujc si
„jednu hrušku l'olku řečenú“.
_
S vůlí obecního úřadu, když roku 1706. Mikuláš
Sefrzinek pro dluhy se svého gruntu jako nedobrý člověk
sbělíl, ten jeho grunt zapsan Pavlu Hložkovi pod tím,
aby dluhy zaplatil kupec.
Rozumí se samo sebou, že spory o dědičné zboží,
pokud zapsáno bylo v obecni knize, klidil obecní úřad.
Také pa mčtí v téže knize se zapisují například
k r. 1697. položena jest přísaha Anny Krásné, které
Eva Lcchova

dala schovati

[il—itolarů, že těch „peněz

sama spočítati neínuela“ a že ne jejím uávodem- ukra
deny jsou.
___—““i“)„Íllř-l'ÍSŽ. podscdníci ?. č. 3023.:130-1. podsedky

& Václav Úí'edníček dostal na svůj 50 R. přídavkem.

si vyměnili
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Zápisy o obecních pozemcích.
R.. 1746. připisuje se Jakubovi Ouředníčkovi jedcn
kousek starej louky v Hlasové od gruntu Partichovského
s vědomím hejtmanovýnn že. veliký skrz marchiruje
vojsko a on při svojím místě., když purkmistr po něm
žádá povinnost porcí nějakou malou v sené, žádnej louky
nemá1 pročež se jeum ten kousek louky přivlastůuje.
L. 1773. postoupeno někomu „kúsek místa k vy
stavění chlívku a na dvorek; při Moravě zdéli '/._.Ssally,
?. šíři půl šesty“. Téhož roku prodala obec šafářovi
kousek trávníku u starých luk za (50 R. a sprostila jeho
všech platů.
Následujícího léta Frant. Ouředníčkovi1 že se mu
louka v luhu topila, úřad postoupil obecního pastviska
„pod stráňú na žebračce“, zdéli 13 sáhů, zšíři 7, u mostu
13 sáhů.
R. 1785—7. odprodala obec 5 kučůvek a následují
cího obecní chalí'lpku v Cluneluici i se zahradou za 34 R.

Obecní úřady vydávaly tehdy také „listy
rodu.“ čili křest-nó a to takové:

od

„My purkmistr a rada městečka Napajedel v Mar
krabství Moravském blíž královského města Hradiste
ležící služby naše unížené s vinšovaním mnoho dobrého
Vasim Milostem a Vám napřed vzkázujice na vědomí
dáváme tímto listem vysvětlujíce, že jest před nás oupluou
radu přísedící předstoupil poctivý mládenec Ii'í'autišek,
vlastní syu nebožtíka Pavla Foltyna z Velkoporubu a
nyní v n'íčstečkn Napajedlích zůstavující, nás za to nní
ženéžádajíce, abychom jemu vysvědčení o jeho ctnem
a řádném na svět splozeni a poctivém chování pod pe
četí naší vydati sobě neztižili. a představil nám ctné a
hodnověrué' svědky, kteřižby před námi o jeho poetivém
splození náležité a pravdivé seznali, totiž Matěje Bartn
a Ondru Tkadlca, oba rodilí z Velikopornbu a nyní
sousedé v dědině Topolném1 na panství Napajedelském.
Pročež jsme my nadoznámeué svědky podle obyčeje práva
zdejšího examinirovali a vyslyšeli, kteřížto po učiueuej
přísaze jednunnysluč vyznalL že jim v dobré a čerstvé
paměti pozůstává, kterak Pavel Foltyu s Barboru dě—
večkú podle nařízení církve svaté skrze katolického kněze.

v chrámu Velikoporuhským oddáni byli a syna svého
Františka1 ukazatele listu tohoto, pořadně na tento svět
jsou splodili. Léta I'. 1669. dně 213.septembi'is pokřtěn
jest (zastopsaný Fiantišek od dvojctihodného a vysoce
učeného kněze pana Patra Štěpána Viktmiua Pavlendy
faia'ře Velikopombského. K(noti'ové jeho týž pan faláí'
(( Jiřík Kalivoda Zahradník zaniku l-)orubského, kmotra
Zuzana Alžběta. manželka Jiříka Besty též odtud.
] hndouc mim nadepsaných rodičů i syna jejich Fran
tiška. mezi námi dohré ctnó a řádné chování dobře po
včdomy ano ihodnovťu'nýnii svědky dostatečně stvi'ženy,
z tech příčin (poněvadž jednomu každému jeho dobré.
jméno 1'odrovati sluší) tento list nás však s vědomím
n'iilostivej vrchnosti (titul.) vydáváme (( Vás jakéhokoli
důstojenství (( stavu všech vůbec pánův nám laskavýeh
(( příznivých služebně ((přátelsky žádajíce prosíme1 kdežhy
se již jmenovaný Frantisek listu toho ukazatel mezi Vase
Milosti a Vás obrátil, abyste. SP.k němu lasku křesťan
skú naklonili (( jeho v všelijakých přitrefnostech chra
niti, zastávati (( ke všelijakén'iu dobrému nápomocni
jemu býti i'aeíte a budete, což učiníc to pro obhájení
cnosti, bude. on František věděti, jak se k jednomu
každému uctivě (( vážně. chovati; my pak také se připo—
vídáme Vasim Milostem všímv přljenmým způsobem se
odslnlmvati (( odměňovati. Cemuž na svědomí a pro
lepší té věci pevnost (( jistotu s jistou vůli (( vědomím
naším i'ozkzizali jsme. k tomuto listu přivčsiti (počet).
Jehož jest datum v domě radním městečka Napajedel
dnů 20. marci, v kterémž dni pečeť,naši obecní k tomuto
listu pro potvrzení pi'ivésiti dali. Léta Páně.1691. stastne
počítajíc“. *)
r*)Posloupnost

p((rhunL—(trůl star.-šich..

1669 Murt-(((

H(('cl('.(k,16ř57 Václav Ilit/(MÁ. 1691 Ian Havráyuc'l. 1692 huci
Bumě 1693 J(('('/(']ťa((.((/('.;(i,16!(4—ůTun [Ia.(uánck, 1696 piedzšlv.
1697 M(('(l('((B((d((1(( 1b*(*(—170'IIb/(uhne,S'c/nmwl.,17Úů—Gilíiu7.
S'(l((úše7(',(Uz/((Náš l(((l((((el(

Warda. Jan

1607 Bema!- Č('(('(((.171)8—'J MaM-(((

Uhlíř, _1710—12Jan. [Hamdi—cl..,1714-6 ]"hnš Bul

(“('(Š,1716—21! Jan. Úřadu—((ak. 1730 !"!(úš Be(l(((š Pavel N(uuinl;
((z ještě dvě leta p(_(v.(l('=_ji.173lIllťn'tm (S'zh(('(seť,l.(Tun, Úřcdníčeň,
1737—8 Jan Ii'mrař'il., 17:19 Tac/((v F(lu, 1740—1 Míkuluš B(u—
(úsek, 1742 Mmlm 1|I(l.((ln)—I((/ 1713—1-1- P(((01__l't((l((((a. ( ((club

I'(I((, 17-(5—0 Pam! Valenta. 1746—61 Jospf (la-,noch 1751—13
.:./((nJančulr. 17:'(—1—7
lachu B(ueč,1758—51Jr(((ňí(ě((r,cc
ITW—((U

Jun Jr1((číÁ:,176l—ó Josef Cernoch, 1766—70 JuSC/ Šulša, 17( 1—2
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Obecní úřad na roveň notziřům
vidimnsy,

na. př. 1'. 11553. na dvůr

vydával také

Kvítkovský;

potře.

hovala-li jich obec pro sebe, hledala jich u města. Hradiště
a u guardianu Frautiškánů v Hradišti.
Podobně—žvydával platná svědomí
osoh před
ouřudem vyslýchuných. Tak 1'. 1696. vyslýchal Juna

Citovskcho..jináče. po řeznickem

cházku

kovského.

řečeného“

řemesle Pro

o nějaké záležitosti statku Otro

Obec ní pečeť,

ze 17. století ukazuje ve. štítě

tuším svatého Jiří a okolo nápis: „Peczet miesteczka.
Napagcdel“.
““““

__?m

4. Hejtmanský úřad.
Úředník čili hejtman na místě vrchnosti zřízený
má především na starosti záležitosti poddanské hledíc
k proměnám při límjetku poddaných lidí„ hledíc k oso
bz'nu, aby vrchnosti poddaných ueubývulo; také správu
sirotčí & koutí'ihučenská jemu příslušela, konečně idozor
k obecnímu úřadu a k cechům. Tolik dá se o působnosti
hejtumnově1 jak z listin Nupajedclských vychází, pově.
děti. Nejpilněji míval v sobotu: „Sobota hcjtmunská
rohota“.

Proměny na majetku

jen s dovolenímhejt

manovým se udavaji. Stůj zde. úplný list:
„Poněvadž Martin Zelinka z Napajedel pro sešlost
věkn a ženy svoj. při tom taky. že vyhořel, živnosť
svou dále provozovati & odkud živo hýti nemá, mne o
povolení, aby jeden kus role v horním poli n I-Ilusova
na půl druhej měřice (komukoli odprodati mohl) pro
Ka-rel Jose/' l'f'alenta, F mntišek Suk-up, 1773 Václae IŽ'řed-níáck,
1774—13Jan. Pavlučílc, Václav Úředníček, 1777—8 Vác. Posla-ňují,

UTB—80 Fra-nt. Suk-up, 1781—5 Jan Havránek, 1786 František
Uředníček, 1787—51 Václav

Ang/šč-ík, 1797 Jakub

Stopka,

1810

Karel Valenta, 1814 Matúš Přerovský, 1817 Valentin Stopka.,
1819—24 Frant. Pul, lila-Min Hudeček, Jan Smýkal, Jan. Hložek-,
Antonin Dco-řák 1848—50, Jan ]Waru-štík 1850—52, Josef Hložek
1852—61,Jose./'Fila 1861—9; Ant. Lubinka 1869—70; Jose/' Fíla
opětně od r. 1870. až do nynějška.
'
Poznámka-.
Poněvadž se l'íí'nd tuším co rok olmovovnl nn juře,
vyskytují se za jeden rok často dva purkmisíň'i starší a dva
mladší.
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schne žádal, kteiémuž jsem z nadepsaných příčin ode
přiti nemohl nýbiž že to učiniti může, s podpisem
vlastnim timto povolují, aby držitel tej roli povinný
plat. spravovuti povinen byl.

\ Napajedlích dne 27. aprilis 1683.

\[ichal Tiogai

pro tempore hejtman ibiděm“
Tento list zapsán do gruntovní obecní knihy, načež
kup bez překážky zanesen.
Jako tuto Zelinka u hejtmana jen ústně žádal,
podobnčž poddaný 1,Alinkovský“ učinil, když jednu štěp
pnici v gruntech Napajcdelských ležící za 30 Rýnských
prodati chtěl Mikuláši Silnouškovi. K čemu hejtman
Jiřík Josef Valik 1680. svolil, poněvadž „jináče bez toho
.lVi—lMtimilostivá intencí jest, aby rozličné od mnohých
let nepořádné odprodanó kusy role zase k patřičným
osadám připojené byly“.
S vůli hejtmana Platzra r. 1707. koupil take Pavel
Hložek „půl padělku v horním poli, na kterým se.(i měřic
tvrdýbo obilí vysaje, za (30 rýnských hotových“ od \'ac
lava Ranofreje.
Pro způsob úřadování důležito jest položiti podob-_

nou pis em nou žádost k hejtmauu podanou z roku

asi 1710.

„Urozený vysoce laskavý pane hejtmane! Ja níže
podepsaný před \'ašnosti panem hejtmanem poníženů
netajín'i, kterak jsem já sobě k mej velikej potřebě
totižto na zaplaceni dluhův . po smrti pana 0th man
želky inej, pana llmačka bývalého pinkiabiho zdejšího,
od Pavla Illožka ..již před desíti lety . . . GOiýnských
45 ki. penez v_spůjčil a jemu mej vlastní nivy, kterůž
jsem já od milostivej vrchnosti kúpil . . . . (lo fantu zadal.
Iponěvadž on Hložek na mne tcnkrzite tak usiluje,
abych já jemu... penize navrátil, anebo túž polovici
nivy . . popustil, pročež nemaje ja . .. té možnosti jemu
tu suniu peněz položiti, tak tehdy jemu z vůle a vě
domím pana regenta Volsa též 11přítomnosti M. \'rzaly
a Pavla Burše (purkmistrů) . .. túž polovici tejž ..
nivy na věčnost pi'ištím . .. na tento způsob, aby ou
mne., kdyžbych zase k možnosti přišel a jemu takovú
Paměti městečku Nupnjedel [.
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sumu peněz na jeduú položil . . . tak práznu a nezasetu,
jak jn ode mne přijal, zase pustil.
Jan Valteřík z Napajedel“.
'l'nto žádost" Kryštof Platzer t. č. hejtman vyřídil
holým svým podpisem, jak potom i do obecní knihy
jest vnešena.
_
Takové proměny udávaly se. častěji1 když bratr na
vojnu se ubíral nebo na vojně byl. Léta 1700. nějaký
llložck jeda. na vojnu1 bratrovi Pavlovi užívání dvou
rolí do svého navrácení zanechal s vědomím hejtman
skýín a r. 1714. Martin (_)ní'edníček „jsa na vojně pod
slavným regimentem Mercy“ domluvil se. s bratrem
Janem, že mu postoupí štěpnici za 40 R., i přijal 20
hned, a druhou polovici zanechává za bratrem. „že
kdyby se dnes nebo zítra z vojny navrátil a blesirovaný
byl, by se k takovým 20 R. hlásiti mohl“. =*)

Hejtman také dovoluje oi zim u človčlmvi na grun
tech panských se vkoupiti, což tím snáze chodilo, kdy'Í
ten člověk z téhož panství byl1 jen z jiné dědiny. Tak
r. 1772. dopustil poddanénnl zOtrokovic, roli na Napa
jedelskéní koupiti.
S radon hejtmanovon vrchnost. přijímala. cizí lidí

v poddanství.

Za tou příčinou měl hejtman na sta

rosti „knihu dobrovolných

pmlda.nství“, do níž

se zapisovalo takto: „L. P. 1675. "avel nebožtíka Matěje
Fraňka, ze. Suché Lozy dal se v dobrovolnou poddanost'.
JM hr. z i.,jemuž k stavu manželskémn propuštěna Anna
po neb. Mat. Plumlráku z Kudlovie. Ze dobrým hOSpO
dářem, věrným a poslušným poddaným bude a s gruntu
nesbčhne, zaručil Valentou Bednařem, Imlrakem atd.“
\" taková dobrovolná poddanství dávalo—se tehda.
jak knihy doln'ovolnýelí poddanství vykazují, velmi mnoho
Slezáků, Poláků z Těšínska; dostávaliť puste grunty
z darma.

'lýž hejtman měl na starosti také „knihy v j"
hostů“1 seznamy to lidí na jiné statky anebo na. svo
bodu propuštěných (viz níže).
*) 1709. byl na vojně 'l'onn'íš Po.—ípišil,1747. Tomáš 'l'aláš;
prodala obec. chalí'ípkn ve

1778. in \“a l id 0 H Mik. Klableňovi
Clunelnici za 34 R.
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Poněvadž hejtman pečoval, aby poddaných neubý
valo t. j. aby osadníci a řemeslníci nesbíhalif) vzni
kala z toho dvojí činnost jeho, jednak tovaryšům vandry
povolovati, jednak dospělé lidi k ženithč pobízeti a sběhy

trestati.

Nejlépe pozna se starost úředníků o to, aby pod—

daných neubývalo1že tovaryšů

m n a vandr

choditi

jen na rnkojemství se povoluje.
Když r. 1763. Franc Kožovský krejčírský tovaryš
do světa se ubíral, „poněvadž Kočovský k Napajedelskémn
poddanství zavázán jest a tak, kdyby se jemu ve světě.
nekde vetší Štěstí přitrelilo, aby z poddanství se nevy
loudil, nýbrž jakožto poslušný poddaný svým časem se
zasej domů navrátil. tak tehdy pro lepší jistotu otec
jeho jednu roli za 50 zl. za hypothekn podstavil“.
Za 11e m a j etue
tovaryše zapisují se rukojmí
i pokládáme zkrátka jeden zápis pro poznání toho
druhu pisenmictví.
„L. P. 1764. dne. 5. lednaz vůle a vědomi slavného
onřadn hejtmanskeho propuštěn ]GSÍ)Bartoloměj, vlastní
syn po nebožtikovi Jakubovi [IíillíllšOVl,do vandru jíti na
tři leta, za kteréhožto rukojmí jest uroz. panu Krystianu
lrIainei, ten čas hejtmana panství Napajedelského1 Jan Svee
z městečka Napajedel. Za staršího purlnnistra atd.“ —
Téhož roku týmž obyčejem do světa šel Martin syn

Kubíčkův. — Take za rektora

Napajedf-íl.Martina.

Malčíkai když mu výhost dán, zaručovali se rukojmí.
že se vrátí do Napajedel, když ho bude potřebí.
Že se hejtmani o sirotky
starali ——hlavně aby
na jiné statky nesbíhali ——
jako zemský hejtman o šlech—

tické siroty, svědčí zápis na poručení hejtmanovo r. 1699.
m':in_ený„aby sirotkům pozůstalost do obecni knihy po

loženabth
Proto vrchnost mela zvláštní sirotčí
podrobné to seznamy nedospělýeh.

Ze hejtmani o kontribnei

knihy,
,

čili císařskou daň

pečovali, na jiných' místech zřejmo jest.
Z eeeh ů však za své komisářství brali platy.
192 pustých; na llystřieku 7-11(medlýeh, lůU pustých; |. asi 16:31).
v Napajedlích samých 128 usedlých :! 413pustých gruntů!
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Pri obnově úradů

obecních podzivin vždy hejt

manovi seznam osob k úřadu \'('ll(“ll_\cll1 se jmény úřadu

starúho a, když se muni-ktera osoba nelíbila, přetrhoval
její jméno.
Z poručení hejtmanova vyšel úřad obecní hran ie e
vyšoti'iti, když r. 1761. straniva hranečniků odporníci
přišli k nemu žalovati. I nalezlo se, že žalobník se
„vklačil“ do role sousmlovy a že kdysi hranice šla až
po trnky. „na kterýehžto trnkaeh jnž před některými
léty kříže (líehy) nadelany jsou, na první trnee od strany
lla-ivrankove jest jeden a na druhe od strany \'avrovy
druhý.“

„Panské

trestán

i“ vykonávalza nepřítom

nosti panovy hejtman sam. Ze asi nebývale v Napajed
lích bez hladomorny a vězení, to se rozumí; než my
spokojime se uvedením několika příkladů, kterak se to
trestání konalo a za jaké skutky ii.-isledovalo.
1.. 1740. pro nařknntí faráře Spytinovskeho, že
hil něčí ženu, její manžel „skrze 3 dni v púteeh v ko
lečku zde v Napajedlích pracoval, ona pak skrze 3 dni
a to denně hodinu za hlavu v tr dlieiif) tam u vas
stala“
L. 1675. Jan Bnrýšek z N., že „s eepami vyběhl
a jimi hil na zahltí, „o sloni“ **) trestán a na zvláštní
při mluvu fara ře. pro pušten “.

L. 1677. že se někdo o hodech hil s pnrlmiistrem

()trokovskýn'i, „karab ače m a pú ta mi“ trestán.
L. 1676., že Lukáš Dohnal popral hajného pan—
ského, jemu bradu vyrval a ji od svého parhí'dkz dal
spřasti, načež okolo ní „gejglmal , vsazen na 12 neděl
do vězení, a G tolary do důchodu potrestali. konečne
měl se hajnému odprositi a s ním se sn'iířiti'.
Téhož roku o hodech v Sušieíeh Alinkovské pobili,
jednoho člověka malem zabili, i bylo jim nsouzeno za

platiti bolestného, „lazebnikovi od hojení“ “\
\pokutu jinou
že jim ustanoví regent.
L. 1674. Jan Slezák a Kašpar Bednář vsazení do

areštn, že neměli komínů

v obydlí a nemohli pro

?) 'l'rdlice měla podobu obyčejné. trdlieo s dčrou na sevření
hlav_\.

“**)Osel byl hranatý špalek na nohách, na němž bylo ho
lestno sedčti.
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puštění býti, dokud se nezaručí, že pro uvarovaní ohne
konečne je postaví.
Ze rybář prodal židovi vydru z panského ryl)
níka, trestán :*;zlatými do důchodu.

Bednářovi

pro provinění uloženo ž trestu, 12

beček do panského pivovaru (lí-latí.
Když r. 1676. k ova r 2 Otrolmvic se vším načiním
(patrně prmským) utekl, zaručil se purkmistr, ješto shell
líka jali, že bude platiti 50 zl., kdyby zase sbělmouti
mél kovaí'.

Téhož roku, že purkmistr

sběhnouti

chtěl

se statku, zavřeli jej a propustili z vězení na záruku
cele obee, že obce za nebo bude povinnosti mtlbývati.
kdyžby zase utekl.
Když 'l'lmmuěovského faráře osadník obuskem uho
dil, zaví'en jest vinník na prave. a potrestán odjetím

celé čtvrti role..

L. 1678. V Otrokovicích pololaník že si neo—

patí'il

koní, aby nepotřeboval roboty koňské zbyva-tí,

dán do areštu, až by se dostatečně uručil, že ty koně

sobě koupi
Téhož leta vaclav (_)bešlík dán do vězení, že se.

nechtěl

ženiti,

a propuštěn, když postavil rukojmí,

že tak učiní „do příštích provod“.

často!

Vůbec tresty

pro neženční vyskytujíse velmi

Posloupnost hejtmanů (:l'llv'Cdlll'ků)
Napajedelskýehíř)
podáváme pod čárou.

*) Posloupnost

rlelsluých.

úřední,/cit (.“-ilihejtmanů.

Nara,-ie

L. 1437 Jakub, písař, 1568 Bítertin, 1573 Jan

Parga-r .: Pm'lm a- na l-"uhančicíeh, okolo 15.90 .S'larunský (?,)
: Čechtic (?), (ln 1'. asi 1621 Bicart-in. Wcz'r ; L'aňske B_i/síí'iec,

držitel svobodného dcoru v Napajedlích ; 1630 r_i/Hi"Jun.; 1651
Jan Lipavský; 1653—9 Jira/.: Patrikem/tý, 1650“Jan King ul:
Ehremcald. hejtm. If'rasícký i Nr'cpqialclský, 1672—4 Jan. A-nl.
Simoník, „bu-ehludťer“; 1673 Zg/lmm-nt-Frant. Rusa. ; 1676 ]"CÍÍJJ
Burian, regent v Kvasicích i Napajedlích-, 1683 Illichal TI'OQUT,
ll—iHó—b'
Jun

Sorb'elli, 1689—90 Jiří/.: Jose/' '."nJí/u,1091—4 ]lfurh'm

Budišovský. 16114—1690Jah Knoflíček, (toho 9'. již „'í.:y.=hl,šcl_ú“
heitnmn), 1696—1711 Kris/uf Platscr, 1710—12 Františcl.: Val—',
regent- panstv-í Nap., 1712—1721 Helene Jiřík lííí'g/dryeh. 17:34
Jan Alumni-Elitní.Třebícky' ('i' 1726), 1728 Frant. Leepold Jccíeký
('7'-1735), 1734—9 Karel Pražma/"er, 17'43—8 Karel Ant. Brauner,

1750—7 Josef Frant. Schneider, 1759—72 Kristian Josef Hei-hts,
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Iflrmttišel.: Hel/rm!

f-J Kotala.

(17012—17010

když jemu z milosti Císařské dána byla léta r. 1702.
('lívas.), za manželku pojal paní Annu Marketu, rozenou

hraběnku llm'hcrštejuku
Do počátku jeho panování spadá spor o svobodný
dvůr v Napajedlích, který r. 1621. odemřel p. Martin
Wair z Baňské Bystřice a vňež se uvázati kázal Jakub
Wair Janu Frondiovi v Přerově (jak z listů k r. 1621.
položených vychází). Jakub Wair zemřel ve vojně, kdežto
Jan Frondias pro uepokojne časy v oueu dvůr snad se.
neuvázal ; Froudiův nevlastní syn Frydrych Saveuský vou
lrietfeuherdeu, zdědiv všecky listiny, pro stáří a pro chu
dobu se nemohl pustiti v soudy: za to jeho dcera poru
čila ten spor Janu Frydryehovi Sínídovi z Eisenberku
v Lipníku. Tento psav nekolikkráte jak hraběti Zik
uumdovi tak Františkovi z Rotalu nemohl ničeho dovésti,
poněvadž se. mohlo sice prokázati. kde, ten svob.
dvůr v Napajedlích stál, ale. držitele. toho dvoru nyní
v podsedek proíneueuého, Burýškz, nebylo lze uijakým
Spíisohení s majetku seluíati.
Kromě jiných událostí, které se zhehly za jeho
krátkého panování a jichž jsme dotkli při obecném zří
_zeuLměstečka Napajedel, budiž tuto položen zápis k r.
1703), že s vůlí obecního onřadu, když Mikuláš Refra

uek pro dluhy jako nedobrý člověk s gruu tu sveho
shčhl, tento jest zapsán Pavlu l—Iložkovi, který
všecky dluhy za. shčhlíka zaplatiti slíbil.
R. 1607. udála se dosti značná bitka mezi Male
uovsky'uíi a Napajedelskými poddanými; jednalot se.o
nějaké. louky a zahradu Fortášovskmn kteréž si sohili
Malenovšth kdežto vskutku hledi-ly pod panství Otro
kovské. Dne 16. října tedy sehrálo se mnoho Malenov
ských i s úředníkem a v te zahradě ovoce otřásti chteli,
kdežto poddaní Napajedelští z (_)trokovic jim v tom
l_u'áuiti chtěli — avšak

W
Frant.

od i\laleuovsk_\"c.h1 ozbrojených

byl nm)—1 Rudolf r_„n'i-:. IJrí-wen/bld'ul),
nm.—r;
Tauer, [TF?—“ifKarel Mich.. Lícial, [TSI—6“Ferd. Slem

dor/im NSU—7 Fru-n.l.. „all. Nashe, 1788—1807 Jun

Fran/..

Sím—

buda, 180.9 Kosclka, lb'll Jose/' Bílrmycý, [RM—5 Ignuc Trauer,
1.916 25 Jan. Hirsch, ISBN—!) Filip

(Vše/.*.,1630— 1.548Jan Dial/l.

Poněvadž tento zůstal už do konce pull-iumuialuí vlády, kouči su
jím řadu úředníků velkuínožnýeh, často nenáviděných, poněvadž
někdy velmi lu'ílestué zasahovali v poměry poddanské.
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lisíkami. zahnáni jsou, tak že jich 5 porančuo zůstalo.
% toho propukla velika rozepře, až i kommisse na
to vedena jest. (Sbírka Skopalíkova.)
Jako otec páně Františkův se přičinil, aby v Na
pajedlích byla vyzdvižena fara, tak jeho syn zase 0 po
stavení nového kostela usiloval, jakož v pamětech Kva
síekýeh zpříma „erector“ t. j. zhudovatel kostela Napa—
jedelského slove.
Ale nezdá se, aby stavbu tu byl dokonal. nýbrž
spíše podobá se k pravdě, že toliko stavivo nasvrižeti dal,
poněvadž paměti I-Iavríinkovy zaznamenávají, že se kostel
r. 1711).*) počal stavět-i, kdežto František hrabě Rotal,
pán na Kvasicích a Napajedlích, již dne 29. ]istop. r. 1709.
v l—Iolešovč, kdež i pochován jest, žei'nřel, zůstaviv po

sobe vdovu a jednoleteho dědice Jachynra

Adama.

Z poručnické činností jeho paní nrateře Amr/y

Jůn/.aty

od r. 1713—1726. (r. 1710. a 1711. obojích

statků „regentem“ byl František Vols) zachovanu mame
knihu „vyhostů“ jak z panství ven tak vůbec. 2 poddan
ství na svobodu poddaným od vrchnosti udělených.
Ze zavazku poddanského odpuštění hrali předně
rnladící, kteří k duchovnímu stavu se. obraceli: r. 1713.
Martin Bor-da., syn Václava Matíše; r. 171-1. .lan

Slovák a František

Slovák, oba z Napajedel.

% nichž druhýr chtěl vstoupiti do řádu Františkánského;

1720. Václav Slovak žNapajedela Jan Šunek (?)

zllnrnaova:1723.Karcl

Čáua z Napajedel,
který

se chtěl odehrati do eisterc. kláštera Jarnolnického ve.

Slezsku; 1724.Tomáš Pr ochažka z Napajedel,který
vstoupiti mínil do kláštera Zďarskeho. **)
Nejčastěji brali odjništení lide, kdož na sousední
panství se ženilí nebo vda'rvali.

„Z poddanství na svobodu prolínštěn jest r. 1721.
Jiří Siska z Napajedel i s rodinou. ***)
*) Jinde čteme, že Frant.
z grurntů vystavěl.

lrr. Rotul kostel Nap. r'. 1712.

""-') L. 1747.1' r :.llll Skyha propuštěn do řádu „Petriunkélío“;
1752. Jiří 'Jnlas ž Nap. k Fra11tíšlc.'rnůrrr.
***) L. 1710. Václav 'lichý z Napajedí'l, inydláí', nn svo
hodu propuštěn v.rozkazu daného v I'r am: 25. srp. 17-1'1..kterým

se rnydlšríůmzemské

výhosty

ndělují,z začež Tichý do dů—

chodu 40 zl. položil; kdyby se z Nap. stěhovati chtěl, urěl zapla
titi laudeminnr t. j. 100/0 svého majetku.
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Paní Anna Marketa r. 1716. přikoupila od svého
švakra Leopolda z Rotalu panství Zlínska načež se pro—
vdala za. Jana Frant. Godefryda hrab. z Ditríehštejna
(r:—20).



Téhož roku po smrti Jiříka Alekseje Březiny po
dala na faru Napají-ulelskou Pavla Petra lx'ovaříka.
Léta 1722. učiněna smlouva s rybaření z Praskoles,
aby rybník 'I'lumačovský osadil GOOkOIllelli, ploskýníi,

českými kapry za 1380 zl.. a-palírna Napajedelska pro
najata za 400 zl. platu Jakubovi Izakovi, Židu z Hole—

šova. (Sbírka Skep)
Tou dobou zamčstnávalo vrehnosť Napajed. předně.
regulování Moravy dle projektu Suínickeho a to proto„
že veřejná královská cesta u Spytinova i s několika
domy zapadla do Moravy„ takže bylo třeba ji přeložiti,
o čemž zpravu podává ICH/Iti nejvyšší vaelítínistr garni
sony král. města Hradiště (17'.!.1): za druhé ochuzení

mýta Napajedelského ješte od J\ICe bylo zap o včzen o

mýta hiatiz LCsoli.

Měloť se tuším předejití pašo ':iní

soli.

“ani

poručniee obratila se v te příčině k JMCísaři s prosbou
o ponechání mýta *) ze soli.
R. 1724. „strhlo povětří na kostele (starem !) věžu
na sv. Prokopa a bylo žito po 18 gr., rýž po 15 grošíeh“
(Havr.)

Adam Jaehym hrr. a Rotaln (— 1729—1746).
Došed let pojal za manželku Marii Jos. hr. ze. Stern
berka i slavila se r. 1732. dne 15. srpna svatba v Praze..
Již tehdy proslavil se stavením kostelů v Kvasicích
(1730—40)

a j.

'.l'lumačov a Zlín od paní mateře kou—

pený jemu tež náležel.
Roku 1731. začala se stavěti kalvarie od 1).regenta
panství Napajedelského, kteráž dotud () veliké naklad
nosti svědčí, ač úplnému zpustošení vstříc hledi **).
Téhož roku „bylo velike draho na 20 mil na mnoho
trakačíeh Češi jeli do N. Mesta na obilí; žito za 4 lt
a 30 kr.“ (_IIavr.)
*) L. 1792. vybralo se mýtu u Napajedel měsíčně od 91 zl.

až Žili) zl. !

**) Značný odkaz porueil anujc- -dlau (1739) nakostol Napa
jodelský, sv 'hojiei do Kroměriže, Panně M nu do Štípv a. I'.
M.!iii do Spytinova

137

R. 1733. purkmistr & rudu městečka Nupajedel v_v
mohli při JMCi Kurlovi majestátu mi. 4 'výroční o je
den týdenní trh *), jakých dotud neměli. Což se od nej
vyšších míst. odůvodnilo v ten rozum, Že ty trhy okolním
ma'-stům nebudou nn Škodu, unobrž spíše k užitku, ješte
město při hlavní silnici leží. (Dle ínujestátu něm. psu
ueho, daného ve Vídni 1733. dne 22. lednu).

P r o-nujím ziní 1mnslrých. hospod,

dílen

nu.

sang/tr a olej, pulíren. mlýnů u dvorů **) (kde
se nu krátkou dobu na př. mlýnů na dvě lét u, hospod
nn rek; také dvůr 'l'lumnčovský byl nniut „švejewíuov
“
Linhartovi Lintovi nn jeden rok o to tak, aby z každe
kraivy po 8 zl., z jalovice po 4 zl. dával; palírny nujiumly
se obyčejně židům. — Z tukových nájemnýeh smluv, jichž
dostatek se zoehovnlo, pro mrovolíis důležity jsou smlouvy
o hospody na př. 0 Kudlovskou z r. 1755., že šenkýr

bude povinen:
1. s manželkou a čeledí bohubojný život vésti:
všelijakél'io klení u zlořečení se varovati &hostům tuko
vého nedopouštěti.
2. v nedělní u sváteční dni čus mše svnte a služeb
božích . . . truůku lidem nenulévnti, nýbrž je dobrými
slovy ze šeuku ven vybíduti, aby k služba-imbožím šli . . .
3. do 10. hodiny na noc. domácím lidem ani vínu.
piva neb kořalky nenulévati, a muziky přes nudepsuný
čus uetrpěti.
4._ panské víno,_pivo n kořalku ve vysazené ceně
šenkovati o takovým se vždy čusuě zaopatřiti . . .; drzi—
'"'-')Prvni: v pond. po hrom., druhý v pond. po sv. Janu Nep
líc tí na sv. Bnrtolmn.:, čtvrtý v pondělí po všech sv., týdenní
v úterý.
**) Slušné dávalo se v ty čusy takovi—' 1)rúb0r',: 'lc_:nn'íši
Škrnbnlovi (1734), jehož povinností také bylo dohlíželi na šeukv,
aby prázdny :|. bez nápoje nestály, nn. penězích 18 R nn. střevíce
1 lí. 36 kr., pšenice 1 m., rží 7 m., stravy l'f.: m., iíiasn_46 líh.,
soli 'J mužů, líná,—tla„topeného“

6 ínážů, pivu předního

'/._, baňky,

& každou várku ředíny V, vědní.
Ill-_J/sZ-í-vec
v Košikách (1735), Václav Oeliotský, dostával nn.
penězích 25 R, za maso 8 R, másla 10 mužů, sýra 12 lib., soli 3
špíehy, žita “3 rííěí'., rži "10 In., stravy 8 in., pivo 2 bečky. Václav

Zabiják z Kroměříže za ])lesníka (ňšlnistru) do Otrokovic přijatý
(1735) mujo na starosti náčiní rybářské, sítí, uevody,jcž také včns
kdyby se knzilo, měl „tvrditi“, bral ročních
rži 10 in. vaření ?. m., soli 1 špíeh;

“30 zl., pšenice “2 m.,
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bům sklepy visitirovati nebrániti; kdyby však žádnebo
truňkn nenašli, má jim za pokutu 30 kr. složiti; takový
trunk pod 20 rýnsk. pokuty nefalšovati . . . a na spraved—
livý panský ciment nalévati . . . a žádný jiný než panský

trunk nevydávati.
5.1)oetivé lidi v noci i ve dne do hospody přijí
matí., nemravné, nečestné zlé lidi: zloděje, zbojníky, ei—
káuy . . . v šenku netrpčti.
lí. má . . . hru v kurty a v kostky *) . . .přetrhovatí.
7. aby tabák . . . se nekouřil obzvláště v maštalách
na oheň bedlivý pozor míti a se spíše nenlázeti (!), do
kavád světlo v kuchyni a maštalách zaopatřeno není . ..
8. má za to do Nap. důchodů ročně. 12 zl. od
vádčti. —
Téhož roku dostali střelci Napajedelští, ač-li takoví
tu byli, pozvání od střelců Ostrovskýclí ke slavné střelbě,

o níž vysazenaza výhru stříbrná konvice kávová.
Co do sousedstvn vrchnost Napajedclslai hranice
své dala na novo přečísti s Uhersko-Hradištskými nič
šťany, při čemž se zpomíná„ že se ty hranice ozn ače

valy zabíjením hřebíků do stromů a hranič—
11y m i k o ])ci (leberhszen).

Pan Adam Jachyní

neumel již český, pročež

obce poddané Minkovice, Janlmvice, Košíky a. Žntavy
nemobonce se. svou vrchností se smlnviti podaly stíŽHOSť
psanou sice po nemecku, ale hroznou němčinou r.1735.
I odvolávajícc se na nadání starší naříkajř že mají míti
louky pod plat 14 gr.„ ale žádné nemají;z „kopaniny“
uložil jim úředník z každé měřice o :; gr. platu více.
ač. jim tam nic neroste. Take když otec u svého syna
nebo dcery na stará kolena v obydlí zůstávati chce„
z toho že se nové platy ukládají. **) Konečne take zpo
mínají1 kterak šafář Alinkovský ovce jim obilím honí.
Na to se jim ústně — v Kvasicích — odpovědělo, že jich
stížnosti vsímáuo bude.
Ale nestalo se1 ano přišlo ještě. hůře. Vydán sice
patent. r. 1738., ve kterém Š Sýín ustanovena „aby

kdo k jistým robotám zavázán, nic více nevy
*) lt. 10374. objednali

si úřednici 'l-l'olešovští lou-žilky v Kva—

sicích a později člověka. z Kvasic do Vídně poslali s lmžílknma.
:**) Něco podobného čteme k r. 1714., kde měl dceru, že

musel vykonávati hoferskou robotu! '
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kouaval“,

než nedalo se tak. Protož výše zpomenntě

obce opětně podaly stížnost odvolávajíce se na dřívější
panske n'íilostivé vyřízení, které jim sice jen pisatel tě

žádosti k jejich spokojenosti pověděL „ačkoli

se jim

to odpověď do jejich žádosti nenapsala po
česk n“. Dokládajíce se potom ještě jak svého nadaní
tak robotního patentu ztěžují sobě, že jsou o dva dni
k větší robotč potahováni a příze že 4krate tolik odva—
děti mají.
Dale že ne prostřední, ale největší dřeva jim od
važeti se ukládá, takže do jednoho kusu i 13 par třeba
zapřahati. Nadto, že po mnoho neděl jim robotovati se
uklaidzi'při Spytinovskěm mostě a při „hatíclí od slaného
až po most Napajedelský“. A což dřeva ke. mlýnu Napa
jedelskěmu dovážejí — to se od jiných až do Tlmnačova
odváží“. (List. Al.)

Vojna, Pra-svá.

Po smrti JMCe Karla VI., sl.

p., poněvadž byl posledním sl. rodu Habspm'ského po
meči potomkem, kral Pruský číně nároky na některá
knížectví Slezská, zdvihl vojnu proti panovníci naší “Marii
Terezii. Dne 22. prosinci r. 1741. vtrhlo vojsko Pruské
na Moravu. Kral sám vjel i do Olomouce. Odkud pěší
vojskovskrze Kvasice ke Hradišti se ubíralo.
Ze se vy'fpalněho mnoho bralo, netřeba. dokladati1
což vše nam současný spisovatel do podrobna zapsal:
z Otrokovic 17 krav odvedli misilně1 vrchnostem Kva
sické1 Napajedelske' a Zlínské uložili výpalného 50.000 zl.
a hejtmanům Kvasiekěmu 3000 zl., Napajedelskěmu
1000 zl., Zlínskěmu těž tolik. Od farářů Napajedelskěho
a Kvasického i Zlínského brali po 1000 zl., od mlynaře
Napajedelskěho 2000, od Kvasického 1000 zl. Týž Kva—
sický farář z Kvasic až do Napajedel svoiskem Pruským
veden jest.
Kromě výpalněho faráří'un Napajedelskému i ji
ným všecko pobrano bylo. Mnoho vesnic také shořelo.
Dne 13. března přibyli od Hradiště tálmonce zpět
do Kvasic i promisledovali je husáři, jakož selistem da.
ným dne ]1. března na vyšší mista. zprava dava, že totiž
v Hustopečí zajali 80 Prnsii a se 40 pobili; v Napa—

jedlích pak že Valaši 300Prnšaků pobili (Anal.
Quas. a Not. 1850). Za této bitvy vzešel oheň a Napa
jedla vyhořela.
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Tuto také zpomenouti můžeme příhody potomního
pána Napajedelského, Františka Ant. lir. z Itotaln. Jeho
zeti totiž, hrah. I\"-ailašílyiiiu1polníinu maršálkevi, dostala
se krále. Pruského zavazadla v moc a. mezi jiným zho
žím i králův oblíbený chrt. [ vyslal král hned k mar
šálkovi, aby toho psa vrátil. což tento neučinil rka, že.
jej poslal své manželce do Chorvatska. Z toho se. roz—
hněval král a vylustil se. tchánu maršálkovu. Vyslav
totiž vojenský shor do I-lolešova uložil hraheti ltotalovi
tak ohromne výpalné, že mu přišlo kostelním stříbrem
doplnili. % konírny nad to jeste vyvedeny nm nejkrás
nejsí koně (Not. 1369).

Jan Bačka. sedlák z Kvítkovic, ztěžuje si u vrch
ního na. Bramleburlui takto: „Předně Ilrandehurk vzal
mne dvč. kohyly, dobrú, kone. mohly stat

za at>-í.tolarů

(Gli ll.). Při komorách všecky zámky potřískali a všechno,
co se jim hodilo, pohrali; Škodu toho počítám 100 R.“

(Sbírka Škop)
Následkem pruské. války bylo, že r. 1745. přišlo
nařízení o vyhnání Zidů z Moravy. poněvadž se. na ně—
ktere. vyneslo„ že nepříteli službami špehounskýmí po—

máhali. Nestalo se sice, za to ale vypmulzenijsou z měst
královských.
Před svonsmrtí r. 1746. dne 16. dubna Adam
Jaehym říšské hrabě ?. Rotaln, dědičný pán na Napajed
lích, Kvasicích a Zlíně. JMCo rada., listem daným na hradě
Kvasicích vyznal. že jeho poddaní řezníci 2 Napajedel
v městečku Napajedlích jatky na vlastní útraty vydržo
vati budou. 1 ustanovuje, aby každý svou lávkou činil
a jí vzdával, komu chtel, avsak dávaje. předek Napaje
dlanu před cizincem.
Dávok aby do purln'abského úřadu každý po 20
librách loje, tudíž 200 liber všichni —- byloť. řezníků 10
——dávati povinni byli. A kdežhy jinými platy zavázáni
byli, jakožto majetníci pozemků, těch že. se. jim zvyšo

vati nemá, ale kdeby některý svých povinností nekonal,
vrchnost jim jatky v zástavu vezme. (List původní
v řezu. cechu).
L. 17415. dne 22. září.. při obědě hyv raněn mrtvicí
skonal na Kvasicích, kdež i pochován jest Eisletý. Ponč

1-11

vadž ze svých

(%dětí,

7. nichž

byli dva synové *) při

smrti své zůstavil toliko 3 dcery, statky zpupné Zlín a
Kvasice poručil jim **) svěřenský. pak statek Napajedla
přešel na strýce jeho Leopolda.
Pozůstahi vdova žila
ve Vídni. kdež 11. srpna r. 1761). zemřela, a potom po
chována jest v Kvasicích.

Leopold Iuabě :: Ramla
J a na Klyštola

(1746—1750),syn

h_)l od r. 1727—1711).podkomořím

kr :il. vonných 1111'18t
v (och 1Ll1 S manželkou

svon Ma

rii Terozí ovdovelon lnahčnkou 'l'rantanansdorfovon, ro—
zenou I'aarovnon, držel panství Bramlýsské za nedospelosti
dědice a vystavěl tam pěkný zámek, v némž tušíhi až
do snnti obýval. Dříve než zdědil Napaďiodla pokalil
své jméno tím,že se za vpádu Bavmskeho :) Flancouz—
ského do Čech zpronevěřil J\lCisařovně, začeží r. 1743.

npovčzen jest. z Prak).
11.. 1747. zapsána do obecní knihy paměť zajímavá,

že totiž předstoupil před radu Pavel Stuchlík, který skrz
neštěstí v dobytku grunt prodati musel a prosil, aby
mu ohec dala místečko na chaloupka, „aby k svoj sta
rosti s n'íanželkon mezi lidmi se tlonci nemnsil.“ Kte
rež žádosti ohec svolila avšak takovou výminkou: „Kdyby

dnes nebo zejtra la nsk a nch komínová

***) visitaci

přijíti měla, aby takova chalúpka pro uvarovainí obci na
šej většího dávání kassirovaina, potom ale zase) na tom
ll'llSt-Č—- v clnnelnici ——skrz toho Pavla vystavěna

mohla“ .

býti

K letům následujícím udávají paměti Havránkovy,
že kobylky přiletěly a snědly oziminu (1748) ažeNapa
jedla vyhořela skrze Josefa Civeln (1749) Co se první
zpravy tknc, jest i jináče zjištěna, nebo poněvadž ko
*) Povídá se, že nadčjnémn jednomu tmnu synovi, když
otec pokladnu prohlížel, těžké. víko přorazilo vaz!
**) Jelikož dcery ty byly nedospělé, spravovali ty statky
pornčníci a, když konečné k letům přišly r. 1763, podělily ae tak,
že nejstarší nar. 1738. .Maria Aman, provdaná za Frant. Adama
hral). Lamberka, dostala Kvasice vu 180.000 zl., nejmladší María
Terezia nar. 17-12, manželka Jana hrab. Khevcnhíillem, Zlín
proj nla.
***-*)Daň se v_vměi'ovnla.bud' podle komínův, lmď podlelňnův.

Vrchnostenšti úředníci často, aby těm daním ušli, udávali po jed—
nom komíně v celé vsí. Proto pochopujemc chytrý úmysl obec
ního úřadu.
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hylky nejhůře pustošily na llradištsku aPřcrovskn z na
řízení císařskúho poručeno, aby lid houfně se vypravo—

val hubit kohylek (Not. lano.)
„Hrabě Leopold ]" dne 7. září r. 1750. zůstaviv

toliko beždetnou vdovu, ktera teprve r. 1766. se životem
se rozžehaala.

J:)—

- ___-::;23'125

IV. Napajedla zase dědičným zbožím.
Františa/.: Anton. hwabč :; Bomba (ITM),
1762). Po smrti hraběte Leopolda

sveřenský statek

Napajmlelský mel ždediti svrclmpsaný 1"r a n t i š e k A u t o

uíu a také. v panství to se uvázal, avšak nároky na to
dědictví činily také Rozalie hrabcuka Vindišgrecova a
Marie Antonina hraběnka líotulinska, obč. rozené z lio—
talu: z čehož vznikl spor, který 2 nařízení .lMCísařovny
Marie. Terezie uklizcn jest takové, že. svéřenský statek
pl'OlllÚllČlljest ve žpupný a ohe. damy Spokojeuy jsou
dle smlouvy učiněné “20.000 zlatými. za ktm'óž Franti—
šek Antonín Napajedla ujal (i\r'lajestat na pergameně v dii—

chode Napaiedelském).
Pau František Antoniu jsa panem nad jiné boha
tým, drželtň Holešov, Bystřici i leOl'OVÍCO,proslul v dě.

jinach Moravského umeni. kterému se naprosto věnoval.
a při svém dvoře na I-lolešove choval umeleiiv množství
velike.. Abychom si jeho činnost představiti mohli, při
pomeneme. že vystavel kostel na Hostýně, kostel i klášter
v Holešově, kostel v Bystřici a. v i\lyšlochovicích, na ko
nec i pohřební kapli v Holešově a j.
Když panství Napajedelske přejal, byl po druhé.
ženat se vdovou Marii Terezii z Kraunnern, rozenou
slečnou ?.Wiennern. Z první manželky Marie 'l'rantmans
dorfové, poněvadž mu syn I'lerdinaml Josef zemřel, mel
toliko 3 dcery Amalii, provdanou ža Linharta de. Ro
vere.hraběte. Monte ]“Ahate; \laxmilianu manželku polního
maršálka Františka hraběte, Nadasdy a Marii Annu pro
vdanou ža Guidohalda ]n'ahete l)itricl'íštejua, kteřížto
poslední manželé majíce potom

děditi

Na'ipajedla jí:—.štč

za živa otcova Sídleli v Napajedlích na star em za m k u,
v němž byla kaple zámecká, i vymohl u biskupa (17550.
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hrahě Rotal, aby se. mohly služby Boží v ní konati„je.št0
prý z toho zámku za nepříznivého počasí, že. kostel na
kopečku stojí, nepohodlná cestuje..
Za jeho panování nastal v Napaj(=.(llíchcechovní
ruch, nebo nstavily se nové cechy r. 1752. a sice:

1. (lech h r učírsk ý vznikl z povolení hraběcího
dne 8. března a účastnili se jeho také. zedníci kamenicL
tesaři1 sonstrnžnici. Pečeť. cechovní má nápis: (ECH.
ZICD.KA(\1.'IÍICSSVS. IIR. MIEHTIHKA. Nll'Aíul'Dl' L

2. ('ech kíeji': írský dne 16. března, jak to do
cechovní knihy šíre. \epsáno, pmstal. lí tomu cechu
slušeli mistři z Napajedel, Otrokovicu Spytiuovm Tepol
neho, Jaukovic, Alcukovic., llřezolnp1 Zntav, Sušic. Ko
šík„ Kudlovic :( z Kvítkovic. Pečeť cechovrí nese ná—
pis: MAISTRZI Jr (\IESTECKA + NAPMÉEIHCL '

3. (lech společný
záu'ueřnílců, kovářů, kolářů,
bcdnářů„ stolářů a sklenářů, k němuž se. potom přidali

pekaři pcrnikáři

komiuíci a klempíři, Do

c(=.(huslnšeli mistíi ze. vsí ouech jako i píi krejčích bylo
Pečeť. má nápis: PIaÚlí'l'. ZANLH' K(WA. l\()l.1\. BEL)

STOL. SKI IC.V \HPWFDIICII
---1.((=([Fflía'co

vský

k pravdě.podobno take toho

času se. ustavil.
Cechy tyto všecky zřidily se bez lltulíflČlth listin
ínaiice k íme tišteuv spis: ,_(í(.=n(=.ralníait_\knlov('= pio
pomdky kíálmských d(=di(':ných zemí ( (=.sk_\"(.h
let .a ] 7:37ho“

\ seeka. tato řemesli až dotud zůstávala v odvislosti

od cechů llradištsk_\"(.=h.

Jakkoli v ty ('zasy cechy již byly pozbyly bývalo.
platnosti1 nezůstalo bez účinků jich zřízení pro zevně-j
šck (po.—stavuíky1pohřby) (\ také. pro mravní

stránku.

I cech řeznic k ý přihlásil se. u nového pánao po
tvrzení

své výsady, aby

více. než deset

v m('=.st(_=.čl('n
Napajedlích

nebylo

lávek masných. Coz jim tento (píše se.

také na Pinsiuovicuh a lelále

(eskeho (\ (heískoho

skutečný tajný rada) listem daným na Holešove. dne 14.
Července. r. 1753. potvrdil (\ ustanovil, kdyby se mistr
řeznický přes ten počet nalezl, ten aby se usadil na ves—
nicích k panství Napajedelskému příslušných, nikoli ale
se neopovážil nošením masa do městečka ubližovat řez
níkům Napaj(.=(lelským. Kdyby se ale, toho někdo opo
vážil, pobránim masa (\ vězením od purkrabího potrestán
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bude. Avšak vrchnost, kdyliiy si svého masaře cho 'ati
chtěla, to že se zastavuje při vůli vrchnosti. (Původní
list v cechu řeznickém.)

Zprávy O cechovním zřízeni Napqiedel
ském.

l'okladuice

čili „lody" jsou v Napajedlích

takořka všecky na jeden způsob zhotoveny. Na věku
ševcovskč čte se napis :„Na památku tato loda se zjed
nala za času 1). Josefa Ueruocha,

ten čas 1). představe—

ného. a spoluccclnuistra staršího Václava Balcarka a
mladšího Franca Uředníčka.l. 1770. 28 maje“. Tato po
kladnice, v níž se chovaly listy staré nadační a počet,
kdykoli cech zasedal, bud1 že některý učeň dostal za vy
učeuou, buď že tovaryš za mistra jest přijímán, stavěla
se na stůl, při čemž všecek hovor umlkal a posvátné
ticho nastalo.
Jinou takovou vzácnostíjsou také džbán y cechovní.
Nejstarší jest při cechu hrnčířském, desítimazový s na
pisem: „Anno roku 1769. domini“ a. dělán jest od ini
stra. llovůrky. Týž mistr dělal r. 1775. džbán cechu
lmžešnickemu, na kterémž džbáne krome erbu kožešnic
keho (archa Noemova, z níž holubice vylíta)pouzeleto
počet 1775. vyznačen jest-. Novější džbány jsou hrnčířský
z r. 1820. a ševcovský z r. 1845). Poslcdnčjší má nápis:
„'l'ento džbán náleží do Ntlptljt'íit'i rešpektivému cechu
šefcovskemu . . . 1. I'. 18-13).vzdělán jest

za cechmistrů

Ferd. (Jejky staršího . . . od Zitného mistra hrnč. v Alen
kovicích.“
Učeň dostav za vyučenou a tovaryš ukazuje své
řemeslo,-aby za mistra prohlašen byl, povinni byli sva
činu ustrojití sl. cechu. i užívalo se zlmmenutj'rch džbanů
na nalévání bud? vína, buď piva.
»
Jaké listy se davaly tovaryšům za mistry přijatým,
pro nedostatek současného, novejší a ze sousedního nič.
stečka podáváme.

List fn'ufstfrovský. „My ceclunistr starší a mladší,
všichni spolumistři a celý poctivej cech řemesla kovář
ského nměstečka Malenovic, Hradištského kraje, vyznávame
tímto listem veřejně, obzlašt ale tu, kde toho potřeba
nejlepej následovala, že Václav Trčala z Malenovic ne
jenom zde při poctivém cechu pořadně vyučen, nýbrž
i taký dle v zemi prošlých nejvyšších cís. král. arty
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kulův u přítomnosti sln'onuižděného cechu za spolu maj
stra dne 7. června r. 1798. roku uznán, vtělen a v kni
hách cechovních zapsán jest a své majstrovské kuse
statečně, proukázal. Jako taký po všechny čase dobrej
pověsti poctivej a zachovalej jest a svůj život vždy chvali
tebně vedl, k tomu všechny své cechovní povinnosti za
pravil. Pro větší tehdy víru a průchod pravdy toho se
jemu tento list a vysvědčení uděluje a s podpisem i při
tisknutím cechovní pečeti obyčejně ztvrzuje. Jenž se
stalo v Malenovicích dne 2ho června 1799.
Pečeť cechu Malenovského.
Jan Bartek, starší,
Pavel Trčala, mladší,
ceclnnistři.

Chtěl—li tovaryš do světa, když byl z panského
města, vymohl od vrchnosti povolení, načež se mu do
stalo „listu od rodu“, který zaroveň byl odporučovacím
listem. Maje pak list za vyučenou se sebou chodil od
místa k místu. — Kde v práci stál, od cechu dostával
certifikát, kterým se vykazoval zase v jiném městě., kde
jeho řemeslo cech mělo. Takovému certifikátu — oby
čejně ozdobeném dřevorytinami ——
představujícími města
Olomouc, Brno a p. — říkalo se také kundšoft. Zde
příklad.
„Mý přísažní, přední a jiuší mistři uctivého řemesla
(řezníekého) v (městečku Němčicíeh) známost dáváme, že
přítomný tovaryš jmenem (Václav (_Fhmelíček) z (městečka
Chrasti z Čech) rozený, který (23) let starý a od štaturý
(prostřední) taký (kaštanových) vlasův jest, u nás tady (12)
léta (4) neděle v praci stůl a se skrz celý čas věrně pilně
tiše, pokojně a poctivě, jak každému řemesluíkovi sluší,
zachoval; kterýžto mý přisvědčujeme a pročež naší společní
mistrové dle nejv. cis. král. nařízení od lho června 1771.
slušně požádali, tohoto tovaryša podleva řemesluického ob_v
čeje v Moravě v Čechách v Slezsku, pod a nad Ensem
v Rakosi, v Štayru, v Kerutu, v Kranu, Gercu, a v Gra
diště svobodně, krom těch předjmenovaných Královstvích a
vlastech fedrovati. Dane (v mněstcčku Němčicích dne 28.

srpna 1794)
(Sekrýt)
(_Pečet)
Ignác Kyselaik, Počet cechu (_řeznickcho) (lechmistři starší.
cechovní komisař. městečka Něuíčic17ti3.
i mladší.
l'ulnětl městečka annjevlol [.
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Přijda s tímto certifikátem na. „hospodu“ (berberge)
vykázal se nejprvé mistrům svého cechu, načež podle
pořádku jest fedrován bud pohostěnim anebo, nalezl-li
práci, přijat mezi tovaryše. O čem nám nejlepší ponětí
učiní zřízení tovaryšské z r. 1757., pro poznání mravů
nad míru poučné.

„Pořádek

tovmryšsl.=ý“.

Za cechmistrů tkal—

covských Tomáše Hanáka staršího, Jiříka I—Iasníkamlad
šího, dne. ]. ledna 1757. založený „k dobrému zřízení a
dobrým cnostem cvičení, aby bylo ke cti & chvále Boží
a k spasení jejich duší, dobrým lidem k potěšeni“.
„My ceclímistři a mistři poctivého řemesla tkal
covského v starožitném lllllčStt'ČkU Napajedlích v mar
krabství Moravském známo činíme všechněm vůbec . . .
že na mnohé pohlcdávání toho při poctivém plném cechu
našem žádání jsme od poctivých tovaryšův řemesla na
šeho, abychom jim artykule, podle nichžby pořádkem a
řádem se spravovati mněli,vydati odporni nebyli. Kdež
my svrchupsaní ceclnnistři a mistři řemesla tkalcovského
poznavše jejich slušnou žádost tak činíme a tyto níže
psané artykule jim jakž následuje vydáváme.
1. Předně a nejprvé mají z poctivého cechu úpl
ného jednoho aneb dva majstry, jak silný- řád držán býti
má, zvoliti a. za příscdníky (pajziciry) poctivénm řádu
představiti, ti a takoví přísedníci (pajzicírové) povinni
budú všecko zlé přetrhovati, v súdech rozšafne a spraved
livé jednati, sváry nedelati a zlé věci přetrhovati.
2. Za druhý. Dva tovaryši z celýho počestuýho
řádu vybráni a za starší tovaryše zvoleni a celýmu po
cestnýmu řádu představeni býti mají a to v poctivým
cechu našem tak, aby ten řád, jcnžby se Pánu Bohu lí—
bil, dobře řídili a spravovali.
3. Na. slavnú hospodu aby se ve. čtyrech nedělích

scházeli, pana otce, paní matku, v uctívosti mnéli atak
poctivý řád drželi; sejdúee se přednímísta pánům pajzí
círům, vedle nich starším tovaryšům dali a sami po star
ších jeden vedle druhýho ke stolu se posadili, na řeč a
ohlašování staršího tovaryše dobrý pozor aby dali a.jeho
ve všem jeho nařizování poslúchali.
-:í. Starší tovaryše a všechen úplný řád, jestli
žeby z kteréhokoliv řemesla pořádkem bratrství drželi,
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ty aby starší tovaryše v uctivosti a vážnosti míti hle
děli a jim uctivost jak sluší proukazovali; na kteréhoby
pak tovaryše se proneslo, žeby v lásce a svornosti upří
mnosti ncpřebýval, ten má do vězení dan býti a pokuty
sest knoprechtů *) složiti.
5. Starší tovaryši tolikéž i ten nejmladší, který
do řádu druhým tovaryšůní porončí, tak ti nebudú více
povinni polovici stříbra a polovici na řad (?) platiti, však
ale aby na sebe pilný pozor dali a truůkem so nepře
máhali. Jestližeby pakitrnňkem se přemohli, rozum
potratili a svý věci, co na ně patří spravovat a řídit by
nemohli, ti a takoví za nepozornost jejich jeden každý
dvouma knoprechty pokuty trestáni býti by mohli.
(i. Item. Kterýkoliv tovaryš z celýho poctivého
řadu takový by se vynalezl, trunkem se přemohl a tak
až do vyvaicení pil, jcstližeby se treíilo staršímu tova
ryšovi,$esli . . . jinýmu, třema knoprechty trestán býti má.
7. Co se mistrovských synů dotýče,kteří od svých
rodičův ješte nevaudrovali, ani k jinšímu mistru nepře
sedli, těm a takovým se ponejln'v i po druhý však
s dobrým naštrofaní (!) pasiruje; po třetí dýhy se ale
čeho dopustili, tí'íž pokutú jako jinší trestáni býti mají.
8. Kterýby tovaryš při kvartalnim shromáždění
aneb jiných tovarysských povoláních bez důležité příčiny
a postačitedlné výmluvy se nepostavil, neb sice pozdě
přišel, in:-i.on podle uznaní pajzicerii a starších tovaryšů
celýho poctivého rádu trestán býti.
U. Tovaryš kdyžby v řadě za stolem seděl a matka
pokladnice byla by na stole a on položilby se na stůl
aneb na ruce se podepřel, ten tovaryš má jeden knop
recht pokuty složiti; tým podobně, dyby v nakej roztrži
tosti aneb z púhei í'urio na tovaryský stůl udeřil, ten a.
takový do vězení dán býti a Styry knOprechty složiti
povinen bude.
10. Tovaryš ktorýby při poradku seděl a spřitro
feny truňk rozlil, ten tovarys ina vyvstati před stůl to
varyský se postaviti žadaiiee, že to nechtíce učinil;
tovaryši star.“símaji mu odpověď dáti, může-li dlaní aneb
konečně satkem přikrýti. Jestliželíy pak satkem ne
*) Knopreclít:

peníz. Ješto totiž tovaryšůní Němci říkali

také knnppe, které slovo u horníků se zachovalo, zdá. se, že po

kutě kn apským

pr :i ve m zalomeué pi'ezděli knaprecht.
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mohlby přikrýti a vícejiby bylo, ten tovaryš má. jeden

knoprecbt pokuty složiti.
11. Dyby ale. do řadu bez hůlky aneb bez ruka
viček přišel, ten má jedním knopreebtem trestán býti.
12. Tovaryši starší a všecken úplný řád, na čemžby
se snesli, aby toho žadný nerušil, ven z poctivého cechu
nevymišel, cizím tovaryšům ani mistrům neroztruboval.
Kterýby se toho dopustil, ten má dle povahy věci tre
stán býti.
13. Kterýby tovaryš na cestu jíti chtěl, a bylaby
mu toho potřeba, ten se ma staršímu tovaryšovi opo—
věděti, položíe opovědnélio dva stříbrné peníze, a pakliby
tomu tak nebylo, toliko aby „dořádu nešel a bylby doma,
takový tovaryš, dvúma knopreclity má trestán býti.
14. Který učedlník vychází z učení, mladým tova
ryšem učiněn jest, povinen jest při poctivým řádě sobě
poctivé tovaryšske jméno kúpiti; ten tovaryš ma sobě
3 svědky vyžádati a před starší tovaryše předstúpiti a
ponížené žádajíee 30krejearů za nej složiti. Takový pe—
níze mají mezi všiclmy pp. bratry přijíti a na trunk
se obrátiti.
15. Tovaryši starší tolikéž i mladší předně pp.
ceelnnistry a společně všechny pp. mistry v uetivosti a.
vážnosti mají míti. Ktereliožby z nich trofilo se potkati
nelenujíe sobě klobúčka posmeknúti,jim pozdraveuí dáti.
Na kterélioby se to tovaryše proneslo, žeby pozdravení
nedal, ten má štyřma knoprechty trestán býti.
16. Když se na tu slavnú v uctivosti v.“vženúhos

podu scbázíte, tu pana otce, paní matku, pp. pajzielry
v uctivosti a vážnosti abyste mnčli a jim pozdravení
dávali, přitom p. bratra, pannu sestru tým způsobem.
Na kterehožby se to tovaryše pronesla, žeby jich v neti
vosti nemněl, ten má do vězení dán býti a 5 knopreclitů
pokuty

sldožiti.

_

17. zadny tovaryš nemá přes ten při našem mř
stečkn Napajedlích vyměřený čas večerní a to sice v lete.
přes deset, v zime přes U hodin mimo příbytku mistra
sveho zůstati, tím ménějíe jinde nocleliovati. Kdežto při
jednom každém kvartalníni shromáždění který tovaryš a
jak často skrz celý kvartal pozdě domů přišel, neb přes
noc zůstal, tázano a za každé opozdění aneb jinde nocle
hováni přísně trestán býti má.
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18. Všickni tovaryši mají nejenom pod mocí star
ších ceehmistrů, pajzicírů, starších tovaryšů zůstati a jim
povolni býti, tím měněj svévolně jim se protiviti, nýbrž
co se profesí tejká, povinná volnost a poslušnost ne od
porně prokazati, anobrž i taký svých mistrů zisk a užitek
vyhledavati u nich věrně pilně tiše a pokorně se chovati
a sice při všech z-hronnižděni(_ch), neb na cechovní ho

spodě a doma u svého inajstra poctivě a hohabojué
sobě vésti, všech pohoršlivých hanehných a oplzlých
řečí neb pisniěek, obzlaště pak zlořečení a proklínaní se
zdržeti, jeden druhému nepřezdívati, aniž jineho, coby
roztržitost, nevůli, hádku a zlé dorozumění působiti mohlo,
tím méně ale půtky a úkladně prauice před sebe hrati
aniž také při veřejných jarmarcích, nel) jinde do nc—
příslušející hry se pústěti, a toho všeho dle povahy věci
pod nevylnmtedlm'i pokutú se zakazuje.
19. Pokudžby ale tovaryš dle všeho toho ponavr
lmutí se nechoval, před svým očištěním a dostiuěiuěniUn)
z díla vystúpiti a dal vamjlrovati chtěl, tedy starší tova
ryši nechat oznámí panu eeclnnistru. l). Ceclunistr po—
vinen bude takovýho tovaryše přidržeti a za jeho vý
stupky buďto v cechu neb v řádě trestati.
20. Kdyby pak vandrovný tovaryš na naši ctihodnú
a slavnú hospodu přivandroval, zde u nás prací aneb
veřtatem fedrován býti nemohl, tomut ma poctivé od
počinutí buď ve dne neb v noci dáno býti a vedle
řemeslnického obyčeje. Jestli ale svůj kunšoft náležitý
lllll a od řadu tovaryšského jest, šesti krejcary fedrovan
býti má.
21. Jestliby pak takový bratr a tovaryš fedrnňk
od poctivého řádu vzal, po městě a po ulicích hauziroval
a lidi dům od domu vytlonkal, ten od mladšího tovaryše
přiveden a starú pokutu potrestán býti ma. Jestli pakby
mladšímu tovaryšovi palirovat nechtěl, tehdy mají ozná
mit panu cechmistrovi, pan cechinistr skrze pravo rych
tai'ské takového postavaěe do areštu vsaditi ma.
22. Opovážilili by se dáleji tovaryšové pod jakým
koliv přatelstvem nějaké povstání způsobiti, následovně
v hromadu se sraziti a zůstavajíee na tom místě. ještě
předce, ažby v tom onem domiwajiczim zastání aneb sti
žcni byli, prace nechati, aneb sa (!) ln'ií'ně vystupovati a
co tak rebeliji podobných účinkův více jest, ti a takoví
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pohoršliví svévolníci od pana pajzieíra při poctivým cechu
obžalováni býti mají.
23. Pročež tovaryšům dovoleno býti má od jed
noho mistra k druhému do veřtatu stúpiti, však ale
s tú dvojnásobní výminkú, předně aby on zanecháva
jícímu mistru před 14 dněmi aneb aspoň dyž poslední
vosuovu na bičík vezme1 ji navíjet má pořadně rovně
tak jakoby konečne pryč vaudrovati chtěl, vypověděl a
jemu z díla tak jakž na řemesnika sluší a naloží, po
děkoval *'); za druhé pak, aby ou připravenýmu od za
nechávajícího písebnč' aneb ústně se proukazal, přesed
nůce do druhého veřtatn staršímu tovaryšovi vcřtatnílio
jeden krejear složit-i povinen bude.
24. Tovarys kterýby z ňákej furie od mistra chtěl
vandrovati, ten aby oznámil, když osnovu ovine; dyž
tu osnovu zdělzi1může vandrovati, ale ne k jiuénu pře
sednúti, a pakliby vyvstal, osnovu nezdělal, tehdy mistr
jemu od tej práce není povinen nie dáti, tým podobně
iná-li ještě jeho peníze za sebú, ještě jemu zadržeti, až
se s ním jak náleží porovná.
25. Kterýby tovaryš u mistra v praci stál1 ten a.
takový a aby ani mistra ani mistrovú v ničem nepo
pomlúval ku příkladu, žeby mu chatrnú postel aneb
nedostatečný stůl držel, aneb zlý náčení měl iposlednč
jemu vyplácet nechtěl; za takový a tým podobný darebný
řeči takový tovaryš nevyhímtedluú pokutu trestán býti
má a to proto každý tovaryš v domě. svýho mistra sám
o“sobně má se s ním domluvití, a dýhy sám se s ním
nemohl spraviti, skrz důležité příčiny u p. ceclunistra
může jej obžalovati.
26. Kterýhy tovaryš od jiného pořádku sem při
vandroval, tovaryši starsi mají toho vaudrovnýho tovaryše
před stůl tovaryský vyzdvihnúti a jeho se zeptati1 kdeby
se řemeslu učil & jméno tovaryské sobě kúpil. kolik
mněl kmotrů, jak se jmenovali, za kterých starších to
varyšů a jaké jména při tom pořádku uměli. Jestližeby
ten tovaryš nespravedlivě pověděl, takový tovaryš má
do vězení (hin býti a 3 knaprechty pokuty složiti a
tovaryské. meno zde u nás povinen bude sobě kúpiti a
kunšoft na hospodě u pana otce zanechati.
*) V Lošticích:
více dělnti nemůže'í

„Navina zaraze má hospodáře přivolat, že
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27. Kterýby tovaryš od majstra sveho nic neříkaje
odešel a tu dále vandroval a od inajstra ani od řádu
jak patří na. řcmcsníka se neodpravil, nýbrž jako ůaký
pobčhelec pryč odešel, na takovýho tovaryše mají se
šeůky psáti potud, pokudž by nepřišel a z toho, v čemby
vinen byl, dokudby se nevyvedl.
28. Tovaryši když 2 neb 3 u jednoho majstra dě
lají, při tom dyž mistra doma není byl-liby pak na cestě,
a poněvadž mistrova jest hospodářem svého příbytku a
ti tovaryši jestliby co nenáležitébo před sebe brali, což
by proti dobrému řádu bylo, mistrova pak by jich dob
rým slovem napomínala a oniby jí posleclmút nechtěli,
tito tovaryši dle povahy věci trestáni býti mají.
29. Kdyžby Pánbů mistra aneb mistrová aneb jejich
dítky z tohoto sveta povolati ráčil, tedy starši tovaryši
jsu povinni skrz mladšího tovaryše všechnym tovaryšům
poručiti na pohřeb jíti; který pak by nešel a toho slušnú
příčinu neměl, ten má dvúma knaprechty pokutován býti.
30. Kterýby tovaryš z dopuštění Božího v nemoci
postaven byl a nemněl nač tráviti, takový má starších
tovaryšů za fedruňk žádati; starši tovaryši mají na to
pilný pozor dáti; bylliby ten v nemoci postavený tak
hrubě. mdlý, žeby k smrti podobný byl, tak mají starší
tovaryši mladším uaříditi aby po pořádku obzvlášt noč'
ního času hlídali. Dyby pak skrz piluú práci sami hlídati
jeho nemohli, tak povinni z řad najmút takovýho člo
věka, kterýby toho nemocnýho opatroval.
31. Starší tovaryši coby z matky pokladnice prou
tra(ti)li, tehdy dyž tomu nemocnýmu tovaryšovi Pánbů
předešlý zdraví navrátil, ten tovaryš bude povinen všecko
to co se s ním utratilo, do matky pokladnice, dyžby mu
pa('k) práci jeho požehnal, navrátit a celýmu poctivýmu
řádu za to dobrodiní poděkovat.
32. Kdyžby pak Pánbů prostředkem smrti kterýho
tovaryše z tohoto světa povolati ráčil, cokoliv by po něm
zůstalo, to aby prodali a peníze za to stržené aby do
matky pokladnice vložili, starší tovaryši u přítomnosti
p. pajzicíra pohřeb z poctivýho řádu, coby koštoval,
vypravili; jestližeby ten zemřelý tovaryš jaké přátcly
mněl a oni se na ten statek doptávali, tehdy ti přátelé
coby se hned v nemoci jemu bylo z lody půčilo, a pohřeb
coby koštoval, mají takové peníze zase do pořádku opla
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titi a tak coby po nebožtilwvi bylo zůstalo z pořádku
těm přátelům má se navrátití. majsti'i pak taký povinni
sú to mrtvé tělo vyprovoditi.
33. Tovaryši, kteříby jeden druhého zhaněl, šelem
neb hnncvutů tež jakýchkoliv jiných slov nenáležitých
mluvil, co se týče poctivosti: na kteréhoby se to pro
neslo, ten do vězení má dán b_v'tia tolar pokuty složiti.
34. Kdyžhy tovaryš jeden k druhýmn přišel a zase.
od něho pryč šel a ten domácí bosky by jeho vyprová—
zel, jednim knapreehtem pokuty má trestán býti.
35.1(terýžby tovaryš přes mněstečko aneb .nlici
šel, na krku holstuchu neuměl, by kabát aneb kamizol
na 3 konoíiíky zapjatý neuměl, pančuehy podvázány,
střevíce na přesky zapnuty jakž na řemesnika náleží,

ten má dvúma knaprechty trestán býti.
36. Tovaryši starší mají dáti pozor na mladší to
varyše a jich napomenúti, aby do chrámu Páně v neděli
ve svátek chodili, kázani, svatá mši nezanedbávali. Na
kterýhoby se. to proneslo, žeby tak nečinil, ten má. přísnú

pokutú trestán býti.
37. Když tovaryši scházejí se v neděli aneb ve
svátek do chrámu Páne a sejdúce se v rozprávkn se
dávají, neposlúchajíce slova Božího, ti tovaryši mají
dvoma knaprechty trestáni býti. Jestliby se toho starší
tovaryši dopustili, tuplovanú pokutu mají složiti.
38. Kterýby tovaryš v neděli aneb ve svátek před
službami 'Božíma, aneb dyž se služby Boží konají, do
pustil na jakýkoliv truňk jíti a tam se opil, ten má 3
knaprechty pokutován býti.
39. Tovarysi kteří radi po procházkách chodíte,
tu abyste každého u vážnosti míti hleděli předně pp.
holiclry, p. pulmistra, p. rychtáře, pp. radní, pp. cech
mistry, pp. majstry obzvláštně pantátu, panimámu, sta—
rožitné lidi, jim pozdravení dáli nelenujíc sobe klobúčka
posmeknúti. Na kteréhožby se to pronesla, žeby tak
nečinil, ten má do vězení dán býti a pokuty G knap
rechtů složiti.
40. Když ku panuám chodite, v uctivosti jich mnéjte,
neřádný špasy nechejte, do kútů nenatlačejte, do zapo
věděných míst nesíbejte, ani zbytečně neobjímejte. Který
tovaryš by se toho dopustil, ten má starú pokutú trestán
„býti, co by nemoh na zadnici za 3 dni sedln'iti.
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All. Tovaryši dyž s panenkama po procházkách 2
neb il chodíte, tu abyste s manírú řemesniekú špaeirovali,
špasování, žertování zbytečnýho zanechali. A jestliž'eby
se v špasování vydali, tak aby dobrý pozor na jazyk
dali. hanebnýeh řečí nerozsévali, jeden druhýho nešpie
kovali, tak abyste před panenkaina hanbu neopláchli.
Na kterýhoby se to proueslo, že jazyk takový závadný
má, ten a takový dvúma knapreehty pokuty trestán
býti má.
42. Tovaryši dyžby na trunk do šenkovnýeh domů
aneb do hospody šli, aby se šenkýřkama o řád neostou
zeli, tým podobněji řádu nevymazovali, do šenkn bez
peněz nechodili, o prázuej v šenku nesedali, šenkýřee
dlužní nevostávali. Na kteréhoby se to proueslo, ten má
dle povahy věci trestán býti.
43. Tovaryši jestli kdekoliv do hry sednete, tedy
do hlubší hry přes 3 krejcary se nepústejte. Kterýkoliv
do hlubší hry by se pustil a mezi váma by se sváda stala,
ten má jedným knapreehtem trestán býti.
44. 'l'ovaryši, kterýmuby se přitreňlo jdúee po
rynkn aneb ulici, potkajle svy'ho kamaráda aneb ňakýho
známýho, tým podobně ňakú panenku, ona trunk nese
a jemu“ připíjí, tak aby se žádný neopovážil zavdanú na
cestě přijímati a takový truňk venku užívati a tak jeden
druhýmu připíjeti. Na kterýhokolivby se taková věc
pronesla, ten má dvúma knaprechty trestán býti.
45. Tým podobně dyby po ulici neb po rynku jda
ňáký ovoce si kúpil, do klobúka bral, po mněste chodíe
jedl, ten má 2 kn. trestán býti.
46. Dyby přes odkup domu od mistra., u kterého
v práci stojí, bosý ven vyšel a (lálejie k susedům se
protnloval, ten má jedním kn. trestán býti“.
:l:

$

Zbožný věk tehdejší nejlepe poznáme po zápise
do obecní knihy učiněném, že r. 1756. plnomocné od

pustky od Josefa Salše a Jiříka Raponty z lea

při

neseny jsou pro oltář sv. Bartoloměje a pro oltář Panny
Marie, kteréž odpust-ky od JSti papežské na 7 let udě—
leny jsou, po 7 letech pak zase potvrzeny býti mají od
konsistoře Olomucké. Od kterého potvrzení se má dukát
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platiti: „proto aby po 7 letech, kdo bude purkmistrem,
toho nezanedbával a o potvrzení se staral“.
Téhož léta 1756. Bělovští shlukli se do Žutav,
liajného pobili a nadlesnímu učinili násilí, že jim dobytek
nedal pasti v presné.
V ty doby Spytinovští a 'l'opolenští poddaní měli

tuhý spor o plat „za nepité

víno“;

prvnéjšíxpodali

stížnost ke krajskému hejtmanu a k zemské vlzidé: brali
totiž po 44 let z panského sklepu po 2 bečkách vina,
ale r. 1075. proměněna jim ta. povinnost v suchý plat
za nepité víno, kterýž plat za předešlého držitele dávati
přestali a do r. 1755. nedávali; kterak se véc skončila,
není známo.
„Za pana hraběte Františka z Rotalu r. 1760. jest
vystavena kapla sv. Kříže“, opravením zpustlého kostela
bratrského, poznamenáno v pamětech Havránkových, čímž
mohla památka po tom panu zůstati v Napajedlích.*)
Následujícího roku v měsíci listopadu (20) učinil
svou poslední vůli, dle které 4000 zl. na lékaře, aby
poddané zdarma léčil, a 3000 zl. na apateku za týmže
účelem poručil.
Statky pak své rozdělil na tři díly a poručil nej
starší dceři provdané za hraběte Monte l' Abatc Bystřici
a Prusinovice, Holešovské panství detem po zemřelé již
Maxmilianě hraběnce Nadašdy a Napajedla dceři Marii
Anně provdané Ditrichštejnové. Dřive již byl Zborovské
panství vzdal své manželce.
Sám pak + dne 26. října r. 1762. zůstaviv po sobě
znamenité pamatky, jimž se obdivovali potomci, mezi
nimiž i proslulý Chambrez. (Obširnéjši zprávy o něm
v D' Elvertové Notizzenblattu 1860)

Maria Anna, Iwaběnlm z Retal-u (1763.—67.)
Jest pochopitelno, že hraběnka Marie uvykši nádherným
budovám o vystavění n ového zámku pomýšlela. Stavbou
se počalo ]. 1764. dne 12. dubna, avsak nedočkala se
vystavění.
L. 1706. zase hořelo v Napajedlích

„ve skladě-.“.

(Havr.)
*) Po něm tuším zachována v Napajedlích jediná budova,
hostinec a kominy, jak znak ukazuje, který znak, kříž ve štítě, dal
podnět pověstem, že tam kdysi klášter býval.
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Téhož roku hraběnka svobodný dvůr Kudlovský
(_r. 1764. od vrchnosti kvasické postoupený) prodala svemu
hofmistrovi Petrovi Grimovi za 700 zl., k tomu dům
v Napajedlích & Kudlovskou krčmu za roční plat 12 zl.

(Grunt. kniha).
Přede svou smrtí ('l- 1767.) poručila 19.500 zl. a
užívání statku do smrti svéinn manželu; za vlastní dě
dičkn ustanovila Marii Terezii hrabinku Monte P Abate,
dceru své sestry.

Za Guídobalda :;])ětríchštejna(1767.—1 772.)
dostavoval se zámek, okolo něhož stálo ještě lešení do
r. 1769., kdy Jan Poslušný, tesarský tovaryš „s lešení
nad solem“ na 15 sah spadl (17. břý) a do smrti se zabil.
R. 1768. dvakráte hořelo, poprvé na konec maso
pustu, když vyšel oheň od Kývalíka, po druhé, že dne
7. dubna u Partycha hrom byl udeřil.
V ty časy bylo již provedeno číslování domů, první
číslo vyskytuje se v obecních knihach 2.51, a bylo již

tehda více než 304. čísel.
Za Dritríchštejna. žil v Napajedlích znamenitý hrn—
číř Hovůrka, od něhož r. 1700. zdělán jest cechovní

džbán, který dotud je zachován.
Rok úmrtní hrab. Ditrichštejnův jest pro Napajedla
velmi strastným, nebo 9. srpna povodeň, krupobití a mor
dobytčí nastaly. V Napajedlích pokapalo 442 hovězích
dobytků (kromě Otrokovic a Topolného, kdež takořka
nie nezůstalo). Nad to ještě dne 31. října „u Mikuláše
Večeře numeře 304“ na záhumení nad kostelem vyšel oheň,
který se větrem prudkým po celých Napajedlích roznesl.
Od kaple sv. kříže i s „kaplí“ až po chmelnici
na jedné straně, ode domu Brazdílkovy vdovy na druhé
straně, celé městečko ize zzihumením lehlo popelem.
Při tom shořel i starý zámek („antiqua arce“). V noci
na to zapadla chodba ve vrchním poschodí starého zamku
i zabito 6 osob; jedna se udusil-a.
Pro tu příčinu vydán Napajedlanům zvláštní ha
sičský řad, tak aby napotom věděl, kdo se má chytati
konví, kdo vody, stříkaček atd.

]!Iarie Terex/('e hraběnka 11109116
!1 Abate
(1773—1824) byla dcera Linharta de la Rovere hraběte
de Monte ]“ Abete, který byl se svou manželkou Amalií
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hraběnkou z Rotaluť) nabyl Bystřice a Prusinovic. Její
bratr František nabyl těch statků, Marie pak po tetě
zdědila (22. července) r. 1772. Napajedla, kteráž ve zpravu
přejala její matka..
Za, její poručenství r. 1774. kožešníci Napajedclstí,
kteří dotud cech drželi s I-Iradišťskýnii, nčinivše povin
nost svou do cechu Hraulistského, o povolení vlastního
cechu netoliko u vrchnosti ale i u gubernia žádali, načež
sobě „lodu“ i cechovní knihu a pečet pořídili, o kteréž
věci zápis v téže knize pro nás důležit jest:
„R. 1774. za _„časunašej nejmilostivější panípaní
Marie Terezie sv. It. říše císařovny &královny v Uhrách
a. Cechach . . i také na ten čas v Hradišťském kraji vys.

ustaveného pana krajského JMti pana Františka z Va

fenberku, též našej luilostivej paní Marie

Amalie

hrabčnk)r z Monte ll Abate na ten čas nám

jakožto nad sirotčíni panstvím Napajedel
ským představenej

panovnice . . . .. zařízen

byl cech kožešnický“. Pečeť cechovní ina napis: „PEz
CECHV. KOZE. MESTECZKA NAPAGEDEL: 1775“.
Téhož roku udělán jest i džbán cechovní od hrnčíře
llovorky, který dotud se. zachoval celý. **) K cechu tomu
se přidali mistři ze Spytinova, Jalubí, Bnchlovic a z Ve
lehradu.
*
,
*) Posloupnost rodiny pánů z Rotalu na panství Napaje
delském.

1. ][mts Ja,/rub svob. pán :! Rot-alu. -|-ok. 1621).
fB. Jan., hrabě 1 167-1.bez potomků
mužských i poručil zboži své

synům

3. Juliu-8

Vili-ln- “| 1691.

Jan Kryštof na Holešově.
_„__-f?

___—
4. Frant. Ifelf'l'yd, i'1709.
I
'

6. Jachym

Ondřej.

Julia z Rotalu:
„

Jan Zikmund, Jan Josef,
*
\—

(i. Leopold
1- 1750.
bez dětek.

Adam 1-1746. 7. .Frmztelšelc Antonin

+ 1762.

bez mužských potomků.

S. Alarm

Anna

1- 1767.

9. manž. Quido Ditrichštejn "I'177 .

Amalie
manž. Linhart Monte l' Abate.

FIO. Mar-m Terezia + 182-1.
František.
**) Ten džhím byl u prvního cechmistra Siluuše
32, u
druhého Vaculíka 40, u třetího Josefa Silnouška zaso 32 leta.
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Slečna Marie Terezie Monte l' Ahate provdala se.
roku 1774. za Jana Ludvíka hraběte Kohencla, později
vyslance při dveřích mnohých, státního a dvorského
kanclíře, který ji smrtí svou (180%) předešel aniž byl
zůstavil nějakých potomků.

Do počátku její panování spadají selské

vojny

i není divu, že také na. Napajedelsku propukla vzpoura.

Selská vzpoura — pro pečeť..
Již r. 177.4. propukla selská vojna v Čechách, jak
O tom doblc věděl poddaný lid na Napajedelsku: „Ce ši

byli sa svým pánům IPI ot1v111 a kostely
bovali“.
„

ra—

A možná že právě nejen tyto v Cechách ale i jinde
po celém Rakousku vzniklé zpoury daly podnět-, aby se
vydal nový robotný patent r. 1775.
K tomu konci dožádala se vláda ode všech vrch
ností zvláštních fassí čili přiznání k rohotám.
I jest na snadě, že vrchnosti, aby snad si neza
daly, lobot udávaly méně.

íakmile vydán patent, obce Alenkovice, Jankovice
Žutavy a Košíky podaly prosbu k poníčnici Nap. pan
ství odvolávajíce se na císařský patent, že nejsou povinni
pracovati déle, než (3 dní velcí podsednici, 3 dni mali.
Že mnohé dřevo se 12, 13, 14 páry voly k mostu,
dvorům, mlýnu přivážejíce déle než 3 dni s jedním ta
kovým kusem p 'acují. Na takové práce že nestačí veliký
sedlák, ne to ani chudí lidé, kteříž předce „robotného“
platí po 8 zl. 50 kr. a 1 zl. 55 kr. — Nad to ještě
pastva. se. jim zakazuje, ač za ni Alenkovští 105, Zutavští
46, Jankovice 57, Košíky 31 měřic „pastevného“ sypou
ba i pastevného platu dávají!
Stížnost ta byla na darmo, nebo se.jim odpovědělo,
aby vykonávali robotu po starému dočkavše nové výměry
na přesrok.
Avšak obce Alenkovice a Žutavy nespokoiily se
takovou odpovědí anobíž v mesici březnu (1775.) po

daly plosbu až k J\[Cisalovně Marii Teerezii

opakujíce své přetížení robotaíni a žalujíce nad to, že
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nový hejtman (Frant. '_l_'auer)jim ukládá, aby podsedníci

od nynější hraběnky poručnice podsedky
11k upovali,

své zase

takže někteří i vyhnáni a jich podsedky

cizincům dany !

Ta supplikace příznivě přijata jest v dvorské kan
celáři ve Vídni dne 17. června. „a mor. guberniem vyří

zena takto: že Alenkovští a Zutavšti nejsou povinni
svých gruntův na nove ukupovati i nařizuje se svobod

nému pánn Kobeuclovi,aby takové

is úroky a také akcidence
žené navrátil

kupní

do 8 dní a se na krajském úřadě

v Hradišti vykázal, že tak učiněno!

Za druhé,aby ti lidé robotovali

se vrchnost

sumy

do důchodů polo—

přiznala

tak, jak

t. j. Alinkovských24 pod

sedníků po 4 dni1 47 malých po dva dni; Zutavští

pak, že vrchnost žadné roboty nepřiznala,*)
aby žá dné nek on ali ! Ovšem ale aby obě obce k mlýnu1

struze a mostu. když toho potřebí

bude, robotu

konaly. Tak ustanoveno k císařskému rozkazu od guber
nia podle zpravy krajského úřadu dne 30. října r. 1775.
Zatím se patent nový prováděl.
„Na rok 1776. přijel pan jeueral Taldou (l) do
Hradišča města a rozdával patenty v celým kraju l-Ira—
diščském na novú robotu a do každej dědiny dal patent:

jak ničli keři hrubú (lanku, tak měli hrubú
robotu.

Nám Spytinovským přišlo sedlákovi

celý

rok v týdni jet parú koňma tři dni a od Jana do Václava
na jednu pěší robotu a má dostat bochenek chleba (stara'
robota byla: sedlák jezdil v týdni celoročně štyrma koňma
enom na. oranú, někdy jel třema konma a na pěší; od
Jana do Václava každý týden jednoho robotéřa štyry

dni poslat mosel, a podsedník
celoročně dva dui
každý týden a od Jana do Vaclava celý týden); hofeři
měli jedni 13 robot v roce, druzí 26 (stará: hol'er1aby
nic neměl enom ženu. robotovat mosel každý týden den)“.
Ačkoli tedy Spytiuovským na robotě značně odel
želo a jim nad to odpadlo dvakráte za rok ovce stříhat,

„šak sa nám to nelíbilo1 proto že my máme male
u hor ()u, žeby nam patřilo třetí díl úhorů1 proto

mame hrubú daňku a hrubú robetu“.

*) Zutnvšti toliko na jednom panském pozemku pracovali
(„íbdělávauim a sekáním, a ta': roboty vrchnost lleuduln!
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Z těch a jiných příčin, jež níže vytkneme, „šli
sme (lo Zdúnek k panu jeneráloví Taldonoví r. 1776. a
podali sme jim memorial. A jenerál Taldon ho přijal
a kázal, abychme přinesli písemně. od vrchnosti & od
krajského, jak ty věci don. — Tak napsali, co chtěli &
n krajského na to psaní dekret přítlačili a tak nám to
psaní dali, abychme s ním na zámek do Zdúnek k 1).j.
Taldonovi šli . . . .

Dyž sme tam

přišli, . . . . ptal

se

nás tlmeč alebo cekretář jenerailů, kde mimo spis od
svej vrchností? Dali sme ho, podíval se do něho a
pravil nám, že máme všecko dobře, abychme šli s Bohem“
Takové odbytí Spytínovských neukonejšilo, čím více
měli stížností ještě jiných a těch bylo mnoho:
Za .1. že jsou daňkou přetížení o 100 zl..
2. že pastevneho ovsa 77 měřic sypou ač pasti ne—
smějí v panských lesech ,
3. že za 1 zl. drevného sedlák dostává sotva palivo;
4. že Spytinov platí odmrtu 7 zl.,jiné obce nikoliv;
5. ze nepitého vína dávají 100 zl.;
ti. že z luk platy dávají, ač jich užívají také hofeři;
7. že domovního mají uloženo 142 zl.;
H. akcizu že sedlák platí 1/28, podsedník 5 gr.;
9. že z vinohradů platí a ještě konzumu ] zl.;
10. že z hlav dávají po 24 gr., čeleď po 5 gr. hoí'eří
po 12 gr.;
ll. že výměra nová se leda odbyla přeměřením dvou
toliko gruntů, kdežto od výnníirykonané r. 1728.
mnohým Morava veliké kusy role i luk pobrala ; *)
1:2. když vrchnost r. 1768. „držala inžiníra (!)“, který
za sucha všecko vyměí'oval, že sa něco naměřilo,
kdežto moc močálů je.
Kterak
si kommisse
vyměřovací
počínala,
máme
zprávu: *) „Jak
príjelí
zemščí pi'mi
mím (!),
kl'v/Allisoučasnou
nám (Spvtinov—
ským) jít do Na &edelf,
tali sa nas:., moc--lí děl!une i'ihorou("
„Dyž mňme ma 0 ml, pm cedník enom na měiíci a. sedlák že málo
úhoři ?' ptali se, a my: „že enom na mčíici“. Jak sme pravili,
tak psali.

,Moc-lí lnu sejem?

měnky alobosspomíčku'ň'

zemách nechce

šaty“.

——„Že enom ncke1ý_ s pul

sla—

,Že proč "esejem lnu'P' „Že v našich

ln'f — a konopi že Sedlák :; měřicí seje -— pm

,'l'ak odkad platíme '“

„Že mosíme někde jet dobytkem

vydělavat a něco ?. obilí uprodat“. ,A jak daleko na trh vozíme.3“
— „Že do Zlína alelu; do Holešova V“
,'Proč neumíme ilo Hra—
díšč a. že je blíž ? — Když sme tamodtad šli, huod sme sa vadilí,

že starší dali málo úhom psat.
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13. „Také přišly luníera (číslování) r. 1771. Poněvadž
byl každý poznamenaný, nemohlo sa žádnému nic
slevit., ani tomu chudobnému z tych hlav. Chndobč
zle, na výdělek žádný nevolá. a krást nedajú“.
14. „Když roku 1761. povstala fabrika na tabák-“*“)a
obrajti, tak chndobné lidi, co na ten tabák chodili,
obi-ajti jich s tabákem szipali; také pokutu velikú
platit museli z fnntn 18 zl. A dyž peněz neměl,
hned dali do šerhovne na rok, alebo na dva, alebo
na šance. A kdo kúřil alebo šnupal, šnnpavý funt
za rynský a knřlavý za 20 krýcarů . . Což také
roku 1773. veliký hlad byl a draho po 3 roky
přišlo na lidi, takže otruby sme nemohli dostat
kúpiť (na chléb) ——vojanský lziblíkbyl za 20
krajcarů . . .“
10. v kontribučenských knížkách byl nepořádek, ješto
bylo do nich zanešeno všem rovno, ať platil, nebo

neplatil.
A právě o tyto kont-rilníčenské knížky, na něž
každá obec svou pečet přitlačovala, nastala na Napaje

delsku selská vzpoura,

sedlák následovně:

kterou popsal Spytinovský

„Pochválen bud Ježíš Kristus!
Moje milý děti, keři toho nepamatujete! Já Jura
Marcholt Nro. 07 s tímto spisem chcu sa Vam požalo
vat, co jsem bídy, strachu a areštn (_vystzil)a koikrat
sem v pútoch byl i s drnhýma pěti obcama skrz obecní
pečetě DOdl'ŽOIlý
.....
Když sme měli při konci roku 1776. obecni pečetě
na kontrbučné knížky douchodníinn přitlačit — sak ale
nam sa to nelíbilo, poněvadž nám jinakčí lístra přecta
vil, než pr'vnější leta, tak z panství jedni přitlačili, šak
tyto dědiny nedaly: Topolne, Kudlovice, Alenkovice,
thovy a náš Spytinov. A důchodní dycky zkazoval, a
my sme nechtěli. A také druzí lidé nech jeli nebo šli
pravili: nedavajte, že sa báli. A důchodní dycky na nás
sílil a druhé dědiny láli na své pudmistry, že pečetě . ..
přitlačili.
*) R. 1776. povoleno Frant. Úředničkovi zříditi v Napajed
lích sklad tabákový na 400 ml. kance.
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Na to sme. měli obnovu (úřadu) r. 1777. měsíce
ledna při dni 17., na to byl zas pudmistrem ostal Jura
Tomaščík . . . . A když od obnovy sme přišli, důchodni
zas chtěl po nás pečeti. Tak sme si udělali hromadu
a po pudmistrovi pečetě sme chtěli. Na to nám povi
dal že ona može být u něho. My sme nechtěli; mosel
nám pečet na stůl položit a světlo kdosi zhasil a my
sme sa všeei hýbali. A kdo ju ze stola vzal, žádný
sme nevěděli enom ten kery jou ze stolu vzal.
Tak v Napajedlíth i v Hradišči n krajského po
nás pečetě chtěli.
Také hýtman a důehodní kázal sa nám do Napa
jedel všeckym peti dědinám postaviť po štyřeeh z každej
dědiny (\ pečetě donést. Tak nás obee poslala bez pe
četě Jana Tomaščika, Václava Tomaščika, Jana Vaculu
a mne Juru Marholta.
Dyž sme na kancelář přišlL povídal nám hýtman,
že je od Jasnosti Cisařskej každý rok kontribuei pečetit
a že důchodní počtů svojich pro nás odvést nemože, že
dáme-lj my?
„Ze sme už od našich předků zavedeni, že sa bo.
jíme1 abychom sa ešče víeej nezavedli,
(odpověděli sme).

že nedáme-“,

Hned nás kázal zakút dva spolem a do šerhovně
dat z každej dědiny štyry a na třetí den dal nás bít
lekrovným (?) vojákem. A tak ten vojak seslekl kabát
a kašket &' hlavy sdčlal a tak po samj'rh stehnzieh
palieú nas bil, a hýtman pravil: „'l'ak dobře!“
Keří byli v jednom pútč, jedni utekli,va keři byli
spolem zakuti, ti nemohli. Než začali thovske bít
najprve pudmistra1 dali jemu 25 ran, druhému zase
.tolej a třetímu 26: nás všeekýeh z pěti dědin sa po
radilo. . . . abychme hejtmana všeci žádali, že my bychme
měli křivdu za celá obec bití dostať.1 že my nejsme
sami vinni.

v

A dyž thovske bili„ vojak jeden bil a druhý nám
k nim nedal._„

A dyž thovske pobili, teprú sme vše všeei k být
manovi šli a žádali sme ho, že my . . nejsme zaslúženi
za gelů obec. takove bití dostať.. Pravil hýtn'ian:
„Ze od Jasnosti Císařskej je„ keré obec vyda1 že

ty je držať.
l'nmětl nič-utečkn Nupnjedel [.

11
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Tak nám kázal 20 ran dat. Tak lmed Topolské
dva pobili a třetí utekl. Jak Topolščí vyšli, hned Spy
tinovske' Nro. 97 mne Juru Marcholta bili po samých
stehnaeh1 20 ran mnč dali, (tolikéž ostatním třem); po
nás líudlovského Josífka (bili) a Snopek utekl, a ze
Sušie Pavla Bednaříka1 tak 20 ran jemu dali, a Halen
kovščí utekli všeci, ale zas jiuši štyry do serhovne dali,
ale jich už nebili.
'
To bylo roku 1777. měsíce února 15. v sobotu a
v neděli ráno přišli k nam naši a 'l'opolsči sousedi sa.
nás radili„ že čuli, že nás do llradisča povezú a oni že

idú všeci i hoferi _že půjdu s nama všeei, že

sou rovně. tolej vinni. jako my.

Tak my pobiti v železeeh zakutí areštanti sme
tem -— sousedem touto radu dali, že poněvadž mim
hýtmau povidak že od Jasnosti Císařskej jm ti'e alebo
štyře že mosi držať za celá ohee1 aby šli dom a druhe
aby taký vrafali dom_ aby enom se dva na prosbou o
nás k hytn'ianovi sli, že to lepší bude.
\.
Tak jak jsme jim poradili, tak lulčlali. Sak Sal'ař
Al'enkovsky" Jan Badura šel tehda do Nalíiajedel, kdy
Spytinovšti a 'Jfopolšči lide; tak jieh obžajovaL že na

leberijou

jlflOll; Šak to- není pravda. zadny"na žad

ného ani nestihl, oni přišli k nam arešlmntmn pohitým
na radon . . . jak sme jim poradili, tak mlčlali: šli dom.
Na to obžalovaný za ten lelierijou vzali l'ortaše_
Topolských osm a Spytinovských osm a dali jim drahi

po 12 ranách...

a jich hned pustili; a. nás o pečet

pohité tři na štvrtý den pustili a druhů na. to místo
zas zakalí. 'l'ož potrapa s vojákem drah ehodil k mim
do šerhevuč a povídal nám, že lesti tej pečetě nedamtn
že nás zas l_mdou hit, . .. šak dyž sme jí nemelL ne
mohli sme jí dať., aby nas zabili.
Zas sme ke krajskému do I'lradišča meli poručení
na kancelář se dostavit a pečet tam přitlačit. Tak sa.
ze všech pěti dčdin (24. únm-a) tam dostavili a, když“
pečetě uedouesli, moseli křížky dělat a hned důchodní
s 12 vojaky jel na Halenkovice a pečetě po nich chtel.
llned do šenku sa moseli sehazat a, keři učen mluvili,
hned si 4- na noc v šeuku nechal a. vojaky lidem rozdal
a ráno zas sa moseli lide sehažat k nčnm do senku a._
dyž pečetě od nich nemohl dostať.1vzal ly štyry sousedy

1 (33

do I-lradiščai

s vojáky.

A druzí pravili, že sou oni

tolej vinnijako ti, že půjdu všeci. Tak šli a ženy

jim nesly jcsť. \dyž zašli hodně do pola, tak
jich pustili

(ze stiachn)

a vojácišli do Hladišča

a důchodní do Napajedel.
(Na to) přijel vicikrajský do Napajedel a chtěl
tech pečetí po všech pěti obcech a ony sa vymhivaly,
že jich ncmajon. Tak poručil, aby jich do Hradišča ke
krajskému do osmi dni donesli . . . My sme do Hradišc:
nechodili a poručení nezachovali.
Tak měsíce dubna dňa 12. l'oi'taše z l-lradišča šli
do Napajedel a vzali drziby a vedli jich do I'li'adišča a
oliciře (úřmlníci) za něma jeli a my sme nic nevěděli,
nač tam oni jich vedou.

Když sme v noci spali, do všech pěti dedin p ro

nás přišli, dokaždej dědiny_i'eed n oficíř (úřmlnik),
jeden dif.—ib
a jeden foi taš a vojákou HOalebo

40 a vojanšči páni (důstojníci)
knňůch byli.

s nema na

Ii mim (do Spytinova) se dostali hned po pou
noci a na cestě za lipkou stali. by mis tam svád'uli. a
vartýře od fnry sebrali, aby lidom nepovidali, a. hned
Nro (] Juru Tomaščika pndmistra dovedli a tož mne
Nl'O 97 Juru Marholta zas na peci vzali a Nro 5 Josefa
l-li'ulamca a za lipku mezi vojaky dovedli.
Nas tři vedli pořad (do IIi'adišča) na oboch. A
hned ráno ze všech pěti dědin sme v I—li'ndišcibyli a
tam na oboclm mim Napajedelský rychtář povídal: ,že
je mim ta rada, ačby mim zlého nepříl, bysme ty pečetě
dali, že je tam jeden kupnil, že dy udeří třetí vami,
že mesi být krev, žeby nam té bitky nepřil'.

A také mis vojauščí paini strašili, aby

žebra včšali, že sa císaři protivímc.

nás

za

Tak na ty snachy Topolský fojt Jura Žáček mim
povídal, že :'ibychme ty pečeti dali a límllovščí že take
dajou,_žc sa oni ncdajon bít'.. A my sme :; dediny
pečetí tam neměli, ani sme nevěděli Iny Spytinovšci,
kdo jn v dčdim— nui.

'lak ?. olnuhu vojaci ke kiajskémn vedli každou
dědinu žl.-iSča hnul nám povídali. pinč sme poničení

nezachovali a kde pečetě máme?
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,My, že jí nemame a kdo ju ma, že nevíme1 a že
já sem v Napajedlích dostal 20 “ran a. že jak mam po
vcděť, 'dy'ž "nevinný.

„Tak dyž sem v Napajedlích

dostanu%“.

““*""

"'

20 ran dostal1 že

_

Vedli mis do šerhovnč a tam nas kat žilou šlahal
Nm :")Josefa lladamca. dal jemu pet. ran a ptal se ho.
„da-li tn pecí—ťohroční ?" On : „že jak ju dai, dyž jí nemá?“

Zas mu dal kat. :")ran. Take pndmistrovi dal 10 a mne
dal (3 ran.

A vedli nas l'ortaše zas ke krajskému:

„Kdo tn

pečeť má?“ ——My: že nevíme. Tak mis zavedli do
ŠPl'llOVllČa kat. nás přehlcdaval, nemame—li pečetě při

sobě a dal Spytinovské tři zlašc do kamrlíka a Halen—
kovské tři zas do druhého a ze. thov byli dva..
A Kudlovščí

pečeť. dali & předca

mladčího

pad—

mistra s mima do šerhovnč cllrnndlaka dali, pokad l.)ondka
nedostavijá . . ., tak až za (3týdnův fortaše l.)ondka při
vedli a 14 ran jemu dali, oba Kudlovské ze šcí'hovne
pustili.
A my sme tam 3 dediny ešče zastali a mezi nama
areštanty dycky vadční bylo, malojinač, abyclnne druhe
zavedli. .....
A v tom časnalyž Sme v llradišči sedí—lk
naše tři obce (Alenkoviem Zlntavy a Spytínov') poslali
memorial do Brna za hrahňnkon matkíi starou a ona
ho nechtěla přijať.. '.l'ak šli k p. jencralovi 'l'aldonovi
.najprv po nás chtěli od každého po 12 ;.:r. že
cnom za opatrnosti, abychme nepravilí, že od arcštu . . .
a zaplaťa . . . hned po nás zas chtěli pečeti . . . Také
přišlo nám, že. mosimc jít z Hi'a(liš".a do Kyjova.

'.l'ak

kat a šerha na nás dycky hóhalh abychme dom pro
pečeť. psali.

Tak

kat

nam (lo \'ŠOClíýCll třech dčdin

napsal psaní a posla smc, s ním poslali, aby nám pečetě
dali, že

máme jiť. z l—Iradišča a nevíme kde, lebo na,

šance loho do Kyjova. A domací nam přcca pečetí
neposlali.
A tak nám areštantom přišlo. abychme se spravi
ali do Kyjova. Tak sme hyli nastrojeni a přišlo nam
od krajskúhm ahyclnne šli na. kancelář a tak nám paní
povídali1 že les.-ti do 8 dní

pnstija.

ty _pečete

donesem,

že ...-“.s
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Martin Krekor

% II:-“tlenkovic pravil, že své hrdlo

sadí, dyž pečelč nedonese a tak sme všeei slibovali.
tak nas pustili (hrozíce velikým trestem) lnčsíc červen
dňa 2, . . .
Rak ale dyž mělo přijít 8 dní, pečetě nebylo, šak
ešče přidali.
Na to přijel spraviat' pan jeneral 'I'aldon z knher
nou a inel sebou vojaky (22. června), tak nám sa kázal
dostavit do Napajedel na. zámek, od nás bylo nás 19..

,l'roto-li sme pečetě podržali, aby sa kontrihnčen
sko knížky přehledly? My sme pravili, že proto, a
podali sune jemu všecky 3 dědiny každá svou stižen.

Pan jeneral povídal: ,že to dobře, abychom

sobě ty

stížné na německý jazyk přepsat dali a co
víc. iname, abychme si postavit dali„ .....
A my sme povídali. že nás dnoehodní přes 100
rýnských přebíral, . .. že máme sta-rého dluhu daňky
přes pou Štvrta sta rýnských a nevíme, sme-li jich spra—

vedlivč dlužní ......
nemožon

Tak nám pravili . .. že nám

pomoct . . . ale ,daíne—li ty pečetě ?"

My sme pravili: „že sme se panu jeneralovi těšili,
jak dčti otcovi, že nás porovua“.
Povídal pan jeneral: ,že oni nejsou komisa že
sa bode přindúvat za nás“.
Tak ze thov Jan Struška pravil, že lesti nás pan
jeneral porovná, že pečetě dame.
Rekl nam jeneral: ,abychme panu jeneralovi toho
vícej nepravili, než aby zítra fojti s pečetí a se štyrnía
sousedy ze všech třech dědin přišlii.
'l'ak jida doni, hned za Moravním mostem sme se
radili, jak pečetč dame, že p. jenerzil odjede a nám že
nic nenahradí, a žádný napravil: dajníe, než každý:
nedavajiue, až nas porovná. A dyž sme si doma udelali
ill'Olllíltill, žadný v celej hronía'de nepravil: dajníe pečet,
než až nás porovná, že dame.
Na sv. Jana Křtitela sa ta pečet měla nést panu
jenerálovi, šak jedni šli do Bzenea na jarínak a druží
po práci, lebo sa každý bál, dyž pečetě neponesem, že
vydržíme.
„
Tak I-Ialenkovští a thovščí sa dostavili bez pečetí
a dal jich pod vojanskou vartu, a že naši sa nedostavili,
šak poslal p. jeneral k nam pro nas,draba, kerý bral,
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na keré trefil : Praženku, Švehla, Cyrana, Skaru, Pavlíka..
Z těch se každý vymlúval, že oni ani dol'n'ou'iady ne
cliodija, že oni nevijai. nic, proč nechce ohcc pečetě (lať..
Tak jich dal pod vartu a pro nás _doSpytiueva poslal
Napajedelskeho rychtář-a Francka Uředníka a v psano
stalo. keři se máme zítra o (3 hodinách dostavif. (fojt-,
Tomaš Tomaščík, Jura i\flateja a Nro 97 já Jura Marliolt).
Tak sme měli hromadu večer aji ráno. Dyž nam
rychtář povídal, ,že lesti pečeti l'lGllOllÚSClll,
že nás po
vezou do llolonn'wn a že jen tam dajou nlef. a že před
našima očima sa přitlačť, tak sa toho halí všeci v hro
madě, tak mne pravili Jm'ovi i\larholtovi, abych řekl
p. jenerzilovi, dyž nás porovná, že my pečet dame, že
ona v obci je.
Tak rychtář enom dva nás vedl k panu jeneralovi
(šak dvouch doma nebylo) fojta Siinčaka a mne Juru

Marholta.
Pan jeuerál se nás ptal: ,mame-li pečeť?
My „že nemáme“.
Hned nás vojaci s kverama ohstúpli a ,proč sa ti
dva. s náma nedostavili? My sme povídali, že je Jura
Mateja na jarmaku a Tomaščílc Tomaš: že také není

doma. —- Poslal pro ně. vojáky a jich přeca nebylo
doma, tak Jurovi i\lílličjovi vzali ženu. A mne Juru
Marholta posílal p. jcneral dom pro pečeť.. Já sem po—
vídal, že sousedou není doma., že mně to není možná.

. . . Tak nás vedli na akzanicnt a byli tam kuberno
a krajský a jeneralů písař alebo tlmoch alebo cckrctař.
Tak sa ptali najprv fojta: ,Proč sa na poručení pana
jeuerála se štyrma sousedy nedostavil ?“
Fojt. povídal: „že on přišel a dyž druzí nepřišli,

že šel zas pro ně dom .....

“

Já. Jura Marliolt měl sem akzament tento: ,Mluv
a zkrátka !' a oni moju řeč psali.
,Proč sme sa & fojtem nedestavili na poručení p.

jenerála ?
„My máme u nás fojta k panským věcem a ke
svým včcam pudmistra, čekali sme na jeho rozkať'.
,Proč nas pudinistr nedostavil '?
Já, „že máme pudmistra nemocného, dyž se mnou
seděl 7 týduou v I—Iradiskejšerhovne, že tam aji olilechl
& nemocný leží“.

167

,Tak proč mladší pndmistr nás nedostavil ?“
Ja, „že ze staršího pmlmistra poručení všeci dě

khne“.....

,'llak proč lé. pečetě nechceme dat?"
„Ze. obec praví. dyž mis pan jeneral

porovná, že.

my pečeť. dzime“.

Zasej se. mne ptali, ,jak sa. nám ztratila, že já
mosím vědět, kdo ju ma?1
Ja, „že mně to není možná, že kerý na stůl tukl,
že s hrnca lampa spadla, kdo ji (pečeť) vzal, ja nevim.“
,Kdo mim k tonm radu dal (pečeť tak tajno po
tmě vzíti) ?“

Ja, „že my to mameod

našich předkon“.

Tak hned nasvp. jeneral dal pobít za nedostavení;
lmed kapra-ilfojtovi Simeakovi dal 20 ran, Nro 97 mně

Jm'ovi Marholtovi zas druhý kapral dal 20 ran a to
bylo r. 1777. měsíc. červen dňa 2:3.



Tak nás s fojtem pobité dali zlašč . . . Což také
poslal p. jeneral Pavlíka s vojákem pro pečeť a dyž
tam přišli, lavlík utekl.

'l'ak sa p. jeneral rozhněval a lmed poslal

do

I'lradišča pro dvě knmpaniny vojakon apo
loživljednn na Halenkovice a druhou do Spy
tinova a na štvrtý deň dal na thovy take.
voj a k y a ze všech třech dědin chlapi sa rozběhli po
horách aji někeří na třetí panství zaběhli a vojáci doma
dělali, jak chtěli; na I'Ialenkovicích aji vola zabili, také
že ani ženským pokoja nedali, na našich koňáeh po poli
jezdili a chlapon hledali, aji fortaše hledali a kohohy chytili,
měli ho k p. jeneralovi dovést a keři sami přišli, měli pardon.
A někeré dal vsadit avojáci měli varta, nedali
chlapem jest nosit' a dobytka nedali na. pole hnát ani
jemu na trávu jít; také okolní k soudu svezli a u nich
byla. varta, aby za Moravu žádný nemohl. Tak sme
pravili, že snad toho nepřítel nečiní.
A mís pod vartou pobité vedli nás vojaci před
jenerala a před krajského. Tak sa mne Nro 97 Jury

Marholta ptali:
.Ze dyž ja povídám, že dyž nás p. jeneral porovná,
že my pečeť dame, že ona v obci je, tak že já mosím
vědět, kdo ju má?“
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dostal

sem povídal:
„že sem X_*Ni_llli_ljcdlícll»20 ran
a v _l—Iradisči7 ran a 7 neděli v šerhovni a tu

u pana jenerala zas 2-0 ran, tak už dybych vedel, kde
je, že bych na bratra pověděl . . . .“
Těmi slovy končí rukopis i nevime dalo povčdeti,

kterak se odpor skončil a kdo popustil.
Jen tolik se ví„ že stížnost

Spytinovsl—zýeh úředně.

jest vyřízena v ten rozum1 aby prokázali,
že s kon
tribucí nejsou v reštu; aby prokázali, že vrchnost jim
za pastevní
oves jest něčim povinna; konečně, co
se týče rolí1 z nichž platí i vrchnosti i kontribueí, aby
se obrátili ke guberniu.
Co se týče toho jenerzila Taldona (!). který do
Napajedel přijel, vidí se, že on přibyl s kommissí, která
všelijaké sporné veci mezi vrehnostmi & poddanými
urovnávala *).
Předně tedy od této „slavnej c. k. kommissí roku

1777. všem podscdnikom (a i'eznikůn'i) Napajedel
ským zrušeny a zhozeny jsou roboty: zelí okopavat'1
hnůj rozhazovat, odmitat, klády řezat a lúky sect“.
Před touže tuším kommissi stalo se dne 12. čer

vence porovnání mezi Topolenskými

a vrchností za

1. že pastviska horní a dolní zůstanou obci1 začež les
v Luhu zůstane vrchnosth ač obec smí v nem pasti.
Za tuto pastvu ale že bude obec mírný plat. dávati.

Za třetí: Topolne bude povinno do pau
ských Kroměřížských úřadů 8 zl. 38 kr. platu
starého dávati, ovsa sypati 30 starých aneb 4-0dol. rak.
měřic a slepic 2-3 dávati; vrchnosti pak Napajedelske
všeho toho polovici **).
Konečně zavázala se vrchnost dávati sedlákům polo
lanikům dřeva po 3„ čtvrtnikům po 2, podsednikům po
1 sáze za miiny' plat; stavebni pak dřevo na střechy
poněvadž po střechu je zdivo zdarma.

Duel 15. červenceujednáno
s Alinkovskými
a
že budou za lOČllÍplat drevní dostavaii

Ž utavskými,

*) Na tu kominissi platil Tlumačov (od všech obyvatelů
porovnu 6 kr. mimo lnu:—ikonpovinnosti .n z lnnské povinnosti
od sedláků po 24, od čtvrtuika po 17, od podsedníkn po 11 kr.)

dohromady 34 71.7 kr.
**) Tyto dávky do Kroměříže nd Topolensk) ch dávané mají
puvod v těch časich, kdy Topolná bylo biskupským.

Hill

Velký podseduik po 2. malý po i sám paliva; stavební
dřevo na. střechy zdarma.
[)nc lil. července došlo také na obec Napaje—
delskou1 která se Sřekla ii.-iioků na les „Hříbécí a
Lnží“, začež vrchnost se podvolila za poplatek ročních
tuším 48 zl. dávati 50 pololanikům po 3, 18“čtvrtníkům
také po 3, a podsednikůn'i po 2 sáhach paliva a také
staviva.
Za 2. Pastvisko „hejny“ celé pnštčno obci, avšak
duby na ně
' té vrchnosti si zůstavnje na mosty.
Za. 3. Pastvisko „Lůžko“ zůstává společným pasta
viskem („als ein Conpaseum!“); za to pastvisko „pod
Zidy“ bude panským.
Za 4. pouští se obcí pro čas trhů ročních frejuuk
na nalévání vína na místě. starého l'rejunku od sv. Havla
do Martina a sice na 3 dni před a na. 4 po každém
trhu; nad to ještě že může obec o vánocích 1 bečku
vína vyšenkovati.
Za 5 zůstavuje si vrchnost starého pastevniho ovsa
9.50 starých mor. měřic, aby jej Napajedlane dávali jak
od stnrodávna bývalo.
Rok před tím paní ],)oručnice na místě své dcery
odprodala veliký panský hostinec č. (if). is 35 měřicomi
pozemky Bohumilovi l)“ornlmurovi za 1000 zl. s nasle
dujícími podmínkami že do roka 101 bečky panského
piva vyčepuje; kdyby však tolik nevyseukoval že bude
platiti nedopitného z každé bečky polovičku. Kromě
toho bude pokládati do důchodu ročně. :")(N)zl.; za to
však nálev vína se jemu samému zůstavuje, panský ko
minik mu bude kominy vymétati zdarma, od vrchnosti
pak dostane ročně 10 for sena. a paliva po 30 sáhách.

Poněvadž1.1787.dncl.l\včtna řemeslo i'm/.
nické svá cechovní prava pozbylo (jak se ostat—
ním řemeslům teprve tohoto století stalo) a tudíž kaž—
dému volno učiněno, řemeslo to pod policejní dohlídkou

provozovati, deset řezuíkůř)
*) Budiž zde dotčeno některých

ních hledíc k řemeslu řezniekémn:
zak.—'),záno,lelata

pod l-L dnyr zabíjeti.

Napajedelských podalo
IVU

cirkularn :|. nařízení úřed—

L. 1801. rruhemiem \loi.
'3. Okolo ). 187.30vymělenn,

kolik přívažku na kostech dávati; na 2 lilny 4 lety kosti atd„
na 10—18 libo) — 3 lilnv kosti. Kdohy více pí',ivažoval tonní
bylo platiti po prvé 2, po druhé 5, po třetí 10 tolaru; po čtvrtc—li
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k vrchnosti

žádostí al) Lv_Na1_n_1jwllichvíce toho řemesla

mistrů připnštčno nebylo. — K te žádosti vrchnost ne
mohla svoliti. Odpověď tato psaná na k o l k o v a n e m
papíře jest první mně. známý doklad na samostatné
panování hraběnky líobenclové.
R. 1785. dne 1:3.“června JMC Josef II. majestátem
daným ve Vídni Napajedelským potvrdil majestát Císaři-,
Karlův. (Ten majestát. jest zachován s vlastním Cisaře
Josefa podpisem) *).
„Téhož roku shořela kapla sv. kříže“, bývalý to
zbor1 a na její místě vystavena sýpka. (llavr.)
L. 1788. prodala vrchností mlýn Napajedelský za
1460 zl. na roční plat “3000 zl. 'A povinností mlynáře
vých zpomeneme jen těch, že měl slad vrchnosti zdarma
mlíti **). (30 se pořádku ve mlýnů tkne1 nejprve aby se
poddaným panským mlelo podle pravidla:
„Kdo dříve
přijde dříve mele“.
R. 1790. veliké sucho1 veliké draho; žito za 4- R.,
rýž 3 R., ječmen 2 R. a 30 kr. (Havin)
„R. 1801. vypukl ohen na zahrani.

(l—lavr._)

Téhož leta vrchnost odprodala žídovi palírnu Na
pají—idelskon1ze které všecky ohne panství

toho

kořaln

hráti povinny byly, za (3000 zl.; pone 'adž ale vrchnost
chtela v Kndlovíeích a v Tlun'íačovč nové palírny sta
včti, zůstavila inn právo jen v některých obcech nalévati
kořalu, za kteréž právo povinen byl kupitel ročně 12 zl.
do důchodu spláceti. (Grunt. ka.)
se toho dopustil, hroženo mu košem, po páté puzllytílll měšťan—
ského, po šesté. mistrovského práva. Co se toho k ošc tkne,
trestávali podobně pekaře za malé pečivo: do koše nad vodou
uvázaneho vsadili vinníka a do vody ke všeobecnému potěšení
ponoí'ovali a zase vytahovali. Touží). duhou přikázání) loj (: ne
vyvážcti; při tom určena i cena a kterým mydlái'ůní se měl pro
dávati: Napajedclským z panství Napajedelského; (_)lomnckýni
zase řeznící Olomučtí a ze statků městských, ze statků kl. Hra
diště a ?. panství komorních biskupových; a tak podobně jiným
níydlái'í'un.
“') R. 1792. opět-ně JMU František Il. list (Jísaí'c Josefův
potvrdil.
"'"-')Při jiných mlýnech bývalo povinnosti takú panské psy
chovati & krmití; v Najmjedlich h_vl tuším zvláštní poddaný na
_„psineí“, který tu povinnost na sobě měl.

mačově prodala vrchnost r. 1758.

'„l'akový psínoc- \“ Tlu
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Ii. 1922. dne 27. srpna (místo 22. června, kteréhož
před 50 lety nastoupilapanství Napajedelskék slavila
Terezie, ovdověla Cobenelova, sve jubilemn,jehož okolní
panstvo se účastnilo, ano 36 kočárů panských přijelo.
Poddaní z panství Napajedelskélío rozestavíli se. řadami
od zámku až ke kostelu, kdež nejjasm'zjší arcikníže
Rudolf, kardinál a arcibiskup Olomucký s assisteneí
množství duchovních slavné služby Boží konal.
Potom na pastvísku dolním „Lůžko“ řečeném pro
poddané uspořádána jest veliká slavnost při hudbě a
tanci. Ve pavláuu krásne ozdobenem rozloženy byly
dary pro chudou ženskou mládež, kdežto panstvo ve.
stanech toho veselí přítomno bylo. Na večer jubileum
ukončeno jest nádherným plesem. (Matrika).
Nedlouho na to r. 182-4.. due. 21. října ve Vídni
v 72; roce skonala dobročinná paní, o níž a o její do
brotive laskavostí dotud mnoho se vypravuje od starších
lidí. Pochována jest v Napajedlích.

_lfli'm'zitišlmhraběnka

Ii't'iuflccf-rehen (1824. až

185($.; -i—1870.) jsouc příbuzná nebožky majitelky *),
zdědila Napajedla, načež r. 1825. dne 23. ledna se pro

vdalazaKlimenta říšske hrabě z Kesselstattu,
c. k. rytmistra.
Téhož

r. 1825. v noci na

l-í-. listopad

z (:. 1205).

vyšel zhoubný oheň a rychle, poněvadž jižní vítr vál,
zachvátil 80 čísel od č. 211. až po palírnu.
Tři léta později, zemřel první manžel brabinčin a
pochován jest v Napajedlích, zůstaviv potomka Fra n

tišk a.

*) Přehled další. posloupností.
Sestra nebožky nmjitelky J a n o ve l'a rozená
měla 1. manželem hrab. \Vengerského,

„ 73.

„

František

Jana Ferdinanda

N o n t e l' A ba to

hrab. Fíinfkirclíen.

„* Jan Frant. hr. Fiínfkirelíen 1“ 1815.

hr. \Vengerslii
zdědil Bystřici. l'

Ota František

Františka. hraběnku, I'lí'luflrirclwu..

hr. Fiinfkirclíen,

1. m. Klement ln'. líesselstatt “I' 1828.
2. 111.Jiří hrabě
Stach—.mn 1- 1865.

František
iť Fridrich,
Terezie, Oto, Mario Žofie., Jiří,
lír. Kcsselstatt.
Evelína hrabata ze. Stoekau.

17:2

Ze však za několik let hrahinka na novo se pro
vdala za J [ři/m hrab. ze Stac/masu. ('i' Hoří,), c. k.
majcn'a., přešlo panství Napajedelske ve spolumajetek
tohoto rodu.
Kromě neštěstí z r. 1828., jež přišlo na Spytinov
ske a Kvítkovské, Že. jim takořka vseeek dobytek po
kapaL zpon'íeneme veliké povodne jarní z r. lSSHM kdy
dne 20. března vody se hnnly a nemohouee silných ker
prolomiti stoupati počaly trhajíoe před sebou, co se
stavělo v cestu.
V Otrokoviejeh a Napajedlích strženy mosty a nad
to odplaveno na Zabinei 15, na Kapli &)domků„ na. konci
města 3. Takové vody nikdo nepamatoml. ale na přes
rok od IQ.—17. zaří trvala opětna povodeň.
R. 1535. majesta'tem JMCe Ferdinanda Dobrotivého1
jenž rok později korunovan byl v Praze za, krále Ceskeho,
městečku Napajedlí'un povoleno, aby o trzích výročních
také. dobytky prodávány byti mohly, čím městečko zna
menitě získalo; ovšem ale poklesly některé živnosti,
když ]. 1841. 18. července otevřena jest železnice řečena
Císaře Ferdinandova. Nemohlatč. stanice. železnična na
hraditi městečku to, čím dotud od nepametných dob až
po r. l$l-l. byla „královská cesta“ čili císařská silnice.
po níž všeeek obchod od Polsko k Vídni se ubíral skrze
Napajedla.
S rokem 1848. počínají velike proměny jak ve
státním zřízení tak i ve společenském životě. Přestala

robota,

přestalo poddanství,

poddaníz pravomoenosti

čim zaroveň vymknuti

vrch noste nske„ na jejíž

misto nastoupily úřady císařské. ()dstoupili p a nští

hejtmani

čili vrchni anebo také zkratka ú ře d níei

zvaní; za to zřízen 18:30.v Napajedlích okresní
son d *)
a na místě. krajského hejtmanství učiněno v Hradišti

okresní hejtmanství

s jinou působností.

Ješto zrušením poddanství přestala různost stavů
a osobní volnost nastoupila, k níž se. přidala svoboda
živnostenskí' a řemeslniekz' : nastal nebývalý rneh, zvlaste

od té chvíle1kdy JMCísař František

Josef I.1pa

nující od r. 1848.„ národům svým uděliti račil ústavu.
*) Řada

okresních.

.l. Stavůlík 185l).—2.;Josef Kubí

ček —18í3:l.; Josef Jahn -—1868.; Emanuel Weidenhoíl'er až do
nynějška.

173

V Napajedlích vzešel ovšem také ruch čilý, zjevnjící se.
hlavně ve mnohých, mwých živnosteeh a v úplném rozkladu
„poctivyeh“ cechů. Než divno zůstáva každým řadem, že
živnosti výnosné>podnikány na mnoze od lidí nedounicích,
kdežto řemesla celkem asi málo se povznesla nad bývalou

vysi a dokonalost pokud nad nimi celhv bdelj
Z íllllí'ólií“|\lťll podniku /1vno\ten\l\y(h sluší ime
novati panský cn l\1ova.1 a pivovar,
kt."'eíj|ni (.lmd
ším lidem výdelkn poskytnuto.
“
.lešto pak puštěním volnosti a. svobody nastaly
velike pronn'my hlavně. v lidu selském, že. živnosti rol
nieke. v dluhy upadaly, vznikl důležitý ústav, který měl

klesajícím ponnihali, žaložna,

o jehož rozkvět nej

předm'jší mužové se pričiňovali a pí'ičíííují.
% téhož pramene volnosti a rovnosti, přirozeně
jako všude vzkřísilo se uvědomění národní a vypnčilo
v Napajedlích nekteré spolky zábavné a nšlyehtující:

čtenaí'sk " a divadelních ochotníků. Zel Bohu,

že. spolky takové v mestečku malem tak potřebné za
své vzaly. I'ostiadat'. mestecko to škol vySsích, odkudž
by popud vymhizil pio snažení usleílítilejsí, vznesenejsí:
za poddanských časů jednu třídu společnosti lidské,
řemeslníky, povznášely cechy a jich zřízení, ostatní třídy
rozděleny jsouce na stavy anebo aspoň v bratrstva, sna
žení vyššího prazdny nezůstávaly. Melit svůj pořádek
i pacholci poslouchajíee. svých starších. A čím těsněji
starší společnost sbratřena byla na různé. části. takže
snaze bylo ovladati ji, tím lépe, slučoval ji — kostel a
škola. Kolik tu kostel působil v jemnější stranku lidskou!
Kolik selmzapření přmlpisovaly eech, bratrstvo, měšťan
stvo, sousedství!
A kolik se od těch dob proměnilo ! Co krok, viděti,
že, lidé dbají jen o sebe: pro společnost, pro veškerou
stvo působiti zůstaveno jen několika šlechetníkům. Pro
tož eím více proměnily se časy, čím více.jest těch, kdož
za to „zlaté“ svobody težké starosti mají o vezdejší
chléb (o který před easy nebylo potíže): tím těžší úkol
zůstavuje se kostelu i škole; a přece. běží o veškeren
stvo, je naváděti k dobrému, ke vznešenémul Protož
samo sebou na rozum se, dává, jak velice potřebí spol—
kův bažieíeh po \'ZINÍ'ŠCHU
a krásnu,

spolky okrašlovací.

třebas to byly jen

17-1

Kéžhy intelligence dosti hojná nemllučovala se od
obecného lidu a s lidem tak dobrým jak probudilým
pro člověčenmívo působiti neomeškala!
J,
.;.

.“.

.F.;
...

'l“

Rok 1852. přinesl Napajedlům neobyčejný rozruch.
Ban .lelačic přijel si do Napajedel pro nevěstu, hrabinku
že. Stoekau. Přibyl s družinou sei'ežanskou (24 mužů
v červené phiště oděných) a vítání bylo slavné. Na
stanici staly 2 l.)yramidy světel (o 70 lampzich), mesto
b_vvloosvětleno a na zámku skvčl se veliký nápis:
„Zivio ban“.
K roku 1863. sluší zazuamenati poslední veliký
požár, který Napajedla proměnil v městečko na velikém
díle nové.

Fry/drzmic, hrabě Stoclmu. (1865—1881) po
smrti otcově přejal statky Napajedelslu't, pojnv k man
želství (18:37) Mechtildu hrahinku ()horinskon svobodnou
paní z Ledske, % kterehož u'ianželstva jsou dvě, dcery
hrahinky Pavlína (r. 1881. provdaná za hraběte. isterhzižy)
a Marie..

Za jeho panování usilovano od mnohých lid'umilů
o zařízení nemocnice, avšak zůstalo při dobré vůli snad
proto. že v Napajedlích r. 1874. nalezly utulku milo
srdné sestry od sv. Kříže..,podřízené jeucrální visitatorce
z domu mater-ského v Ingenholemieh ve. Svýcařích. .l-estiť.
jejich úkolem ošetřování nemwných. Nedlouho potom
usilovaly o povolení soukrome školy klášterské. Trvalo
5 let, než jim taková j'íovolcna, škola totiž nemecka!
l'ocllybujeme však velicí-„ nedůvčřujíce zprávám
uveřejněným, aby milosrdných sester úmyslem bylo bý
valo: vymožení oné školy usnadniti proti vůli obecenstva
a za tím účelem, aby i ony, naležše pohostinství, sloužily
nekřesťanskýun choutkám odnzirodňovaeím.
Všecko do casu. Pán Bůh na věky.
gr.—M;)
::./:íJA— ')

Dodatky a přílohy.
]. Posloupnost duchovních správců Napa
jedolských.
Ačkoli_neni pochybnosti, že V Napajedlích jistotuě
již tehda1 když učiněna jsou městečkem, t. j. okolo
r. 1350. kostel farní měli, zpominá se přece teprve

k r. 1.118. Mikuláše,

faráře Napajedelského jakožto

duchovního novému učení oddaného. Divnou však ná
hodou minulo více. než 100 let, až zase upomínka na
duchovního správce učiněna, a tím byl bratrský kazatel.
Z čehož a také. z jiných okolností smíme sonditi, že
Napajedla katolických farářů samostatných neměla po
rolon tu dobu (od r. 1531—1620), eo bratrský sbor
trval. Ovšem ale podohno ke pravdě. jest, že Níllílilje:
delského farního kostela (starého), jak to tehda bylo
zvykem, užívali rovnou měrou katolíci ipodolmjí. lasem
pak, možná. dosti, bratří opanovali posluhnjíee slovem
lložím snad i pod obojím. Jakkoli pak katolických dn
ehovnieh pro Napajedla nemůžeme prokázati pro dobu
od r. asi 1531—1620. takže. sem třeba zařaditi bratr
ské kazatele (viz na str. Bl.), zůstane přece pamětihodno„
že r. Hilf). panství Napajedelskó prodáno i s kostelním
podacím.
()d r. asi 1622. po vypovězení bratří po 14 let

zastával duchovní správu A dam Hladiš

farář Bílovský.

Okolo roku 16-10. jmenuje se farářem kněz Ale

xander Bartoloměj.

Okolo r. íooo. farář Malenovský; snad Pavel
l—l] a d k ý, byl zároveň i farářem Napajmlelským;

i zpo

mennli jsme již na svém místě, jako návrhy o kollaturn
Napajedelskon činěny toho roku od Imrkrabí Horáčka.
Při tom budiž podotčenm že tou dobou „ni—jakéverše
nel) rejmy o panu patern“ faráři i\lalenovskeín Václav
Adalbert Sehetl'lynger z I—Iornmlorfl'n,lšvasieký snad

úředník, prý skládal a ztoho

se vyn'ilouval r. 1667.

—\
]Íh

\

Violin zpómína sice k 1.1769. Jiříka

Šotkovského lana thcnského
J ak aha Antonína
chovních správců

l'istoria

Aloise

k r. 167-1..
a

(Pekaře)jakožto dn

NHl):ijúílťlSlšýCll, avšak zda se, že. to

byli pouze kaplani, jako Maty aš Sr n a, jenž se v ma—
trikach od r. 1(íS4.—S(i. píše, a že i na dalo farářem
byl Pavel lllad k _\",který r. 1683. založil matriky *)
Napajcdclské a S. kv. roku 1685. + a pochovali jest
v A\IŽllUIlOVlCÍCh.

Ačkoli po jeho smrti faru Napajodclskon zaroveň

spravoval Abraham

8 r a m ok, farář Malenovský, který

ještě. r. 1686. křtil Napajedelské děti v Malenovicích,
již r. losa. p. Julius Vilím hr. z Itotaln žádal o samo—
statnou faru, chtčje faru i školu postaviti a ji nadati
z majetku druhdy ke sboru příslušného. I podal na

tuto faru Jiříka

Sk urk a, kaplana z Veselí, avšak

nedošlo tuším na to; ovšem ale. r. 1787. dne ]. ledna
připojeny k faře Napajodelské vsi Otrokovice a Kvítko
vicc. a na tu faru v prosinci r. 1685).investován Tomaš

Fran t. Požárník

„t. č. farář novy'ri'apajodelský“,

jemuž přidělena. brzo po tom také fara Pohořclskf.
Když se tento rok 1700. dostal do Bystřice., na jeho

místo podán Jiří Aloksej

Březina,

který i“ 1720.

Po jeho smrti zastával zatímní sprava duchovní ještě
r. 1721. P Havlík, minorita, který do matrik místo
po latinskn po. česku zapisoval.
"') Kdv matriky vůbec založeny a kterak si pomáhali dn
chovní, když kicstné listy měli v_vdavati nemajíce v matíikach
zápisů, t.j. že se spravovali starým ohyčcjmn vyzvidajíce na. starých
lidech potí-alma data (viz. str. 1:36), poučuje nás nasledující list:
„Uroženémn panu M. Fr. lindišovslu'nnn . . . na panství
Napajedelském panu hcjtlnanu . . . Vysoce. laskavý a urozený
Pane! Má povolna služba. Dotčeného Mikuláše Boreckého jinak
anai'ika. nemohu najiti v matrice Bilovskej, neli teprv od r. 1659.
jost založena matrika; protož prosím o malé strpení. Zejtra vyjdu
do 'i'-opolny'ho a Skrz staré lidi se. dopt:,'ím kdv so ten jistý naro

dil, od kterého hvl tur.-iii: hitčn a kteří i\mohmé byli.) Poněvadž
stal.-i matrika za času Švojdj jest založena a zamošhfina, ohyccjnč
musim se na staré lidi, davajic v. matrikyr svědectví, lie-z.pečit a
jim věíiif, jak se mi již 2kráte stalo, že. nenajdiico stěžeň v ma
lricc, jak pamatovali stai'i lidí—.,tak sem vysvědčení k trihnnaln
i dn kláštera

pamatovat.

k profes.—iidal.

Ddfam

že i dotčeného

hudii lidí—_

S tím se vysoce lask. l'ann hejtmana přízni pori'ičím

a v.,iist:iv:'un hotový

služebník

V Bílovicích předposl. novemln'. MMB.“

_), ;. ; k Š i „, ;; ,', k,

farář Bilovský.
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Na to byl farářem Vaclav Březina, jenž '?
r. 1724.. 'ak následovalPavel Petr Kovařík
1'- 175!_).; V a' e l a v Str

až u i c k ý zastával ten úřad

až do r. 1769., po něm Jo sef Liver,

který ? 1781.

V tu'dobu vystavěli sobě kostelík Otrokovští, chtějíee
míti svojí lokalku. Za Jan a. Pape ž 9. který 't 1813.
z nabož. fondu (_r.1789) vystavěn kostel v Minkovicích
a tyto

odlouéeny

od fary

Sjjíytinovské,

aby ira—potom

mély svou vlastní správu duchovní. Nástupce Frant.

Berg 'l r. 1837; Frant.
Erich

Dvořil

+ roku 1838;

Lam m el + roku 1855. Za něho domohli se

Otrokovští samostatné farnosti (r. 1848), čím fara Na
pajedelska obmezena na Napajei'lla, Kvitkovi'ce a Zutavy.
Odtud až po nynější dobu arciknčzem a farářem Napa

jmlelskýmjest důst. p. Frau t. Fail rus, jsa knězem
od l'. 1841.

___grm
n.,-"N'
L'"
V

2. Skoly na Napajedelsku.
Na konec 17. století byly na panství Napajedel
ském, pokud známo, tři školy samostatné.

„_

Ke škole Nap ajedelské

od r. 1687. kromě

Zutav přiškoleny zůstávaly vesnice Kvítkoviee a Otro
kovice, kteréžto dvé vsi nepochybně druhdyr náležejíce
k faře Tetčovské také k tan'ín'éjší škole slušely.
Ješto v Napajedlích již k r. 1418. l'ary se zpomína.
_pat-rno, že tehdy již při ní škola trvala, avšak zpráv
dotud o škole Napajedelské nehylo lze vypátrati. Ze
pak pozdeji při Zhoře vyšší učení zůstávalo, k potřebě.
čeledi bratrské, to také jisto, jen že nevíme na kolik
se ho obyvatelstvo účastnilo.

Teprve k r. 1673. zpomíínise rektora Marti

na

M al čík a, jemuž vrchnost toho roku dala p0i_líi'ííííeé|íý
„výllost“, aby se zase navrátil, když by ho bylo potřebí.
L. HSS-t.dne 3. dubna „dokonal život svůj Jiřík

l,. Těšínský,

rektor zdejší školy okolo 65 let št:ir“.

M i k n l a š K n d ] ik

(—1686.——Stl.) hral tehda platu

od každého sousedzřpo ?. gr (1 groš za písařství, druhý
za varhanietví, třetí od učení) a 11 měřic obilí.
Za ného zřízením samostatné fary Napajedelské
přiškoleny jsou Otrokovic: a. lívitkovice.
_

“ním-tl

_

.

.

.

mu.—slouknšupiny.-alel [.

6,)

1—
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“ Po KndlíkovinastoupilFrantišek

Slovák,

syn tuším Kvasiekeho učitele Jana Slováka., který se
dostal s farářem Požárníkem do Napajedel. Do neho
stěžovala si obec., jak již pověděno na jiném místě, že
příliš zanedbává obecní písarství.
Platn bral ze Žntav l zl. 18 kr., z Otrokovic od
pololaníků

po 3 snopech' žita i rži, od čtvrtniků

po 1-3

snopech; od jiných sousedů a sice z Otrokovic. mel
[ zl. 6 gr., z Kvitkovie 18 gr. Zdali vyučoval až do

smrti anebo jej zastával syn Jan

Slovák,

který

v matrice r. 1726. zapsán „rektorem“ nelze povědětí:
avšak „dobře zasloužený lndirektor“ František Slovák
7210tý zemřel teprve r. 1733.

K r. 1738. jmenuje se v matrice František
Slezáček
„ludirektorem“ a od roku IHL—17:39.
Tomáš K uzník, kteréhož času vyskytuje se již
zvláštní obecní písař.
Od r. ——l7f3:3.—1781.—byl rektorem

Daněk.

F ran t.

V ty doby vykazují obecní počty Napajedel

ské služby rektorské 101 R.. 48 kr.

Po Frant. Daňkovi následoval rektor V odič k a,
pak až do r. 1813. Ign ac K r a u s, jehož pomocníkem
byl Jan Jančík. Od r. Wld.—1849. rektoroval v Na

pajedlích Felix

Fan drlík,

pod nímž působili pod

nčjtelé tímto pořádkem: Teofil Zloch, Ferdinand Kotek,
Mikuláš Rosík, Alois Sláma, Kliment Hrubý, kn'tolomej
Mansfeld, Antonín llaldina, Frant. Sohr, Tomaš Kosák
a Jan Valenta.

Za rektora Bartolo

m čj e Ma n sfeld a, jenž

zemřel 21. řijna r. 1872., učitelovali: Petr Brzobohatý,
Josef Hýbl, Frant. Barvíř, Frant. Kaděra, Jan Spazier,
Josef Ondrašík, Frant. Vojtek, Jan Sokl, Jan 'I'omaštík,
František Látal, Josef Tichák, Arnošt Riha, M:“íxmilian
'l'omásek, Osvald Neisehl, Lipolt Uervínka a Emil Zapletal.
Od r. 1873. řídícem učitelem jest Jan K u č e r a.,
za něhož škola dotud byvši trojtřídna proměněna (1874)
na pětitřídnou a (1881.) na šestitřídnou. Pod ním uči
telovali aneb dot-nd učitelují: Ad. Kříž, Fr. Makita, Jan
Trpík, Karel Slavík, Ignác Nesrsta, Josef Berger, Frant.
llehrieh, Karel Sýkora a od. r. 187S.í industr. učitelka
Klara Steigrova.
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Škola. Spytinovshá

trvala nepochybněod pra

dávných časů, ačkoli o ní zprav nemame takoí'ka žad
ných. Na počátku 18. století přiškoleny byly k ní obce:

Babice, Kudl'ovice, Sušice, Alinkovice,
Jankovice a. Košíky.
Diiležita jest v tě příčině paměť., kterou

učitel druhdy Spytinovský V a clav

zapsal

Fr. A. Novak,

později učitel v Dertlích.
„V roku 1712. stala se smlůvaslnžby rektorské :
varhanické n přítomnosti pana faráře a paniiv officíriiv
i všeCh farníkův, že budou povinni dávati rži roýně 9,4
měl-ice, peněz jeden každý soused po 3 kr. Ze pak

potom nařízení a smhivě Jan ko vští

a K 0 sieti

se k 1). hejtmanovi ucházeli, a žádali, že nemají oni
tak mnoho rolí, aby takovou sýpku rží sejpali, tehdy
1). hejtman jim nařídil za tu rež, kterou měli sejpati,
podle sacnnku mezi sebou . . . přišlo na ně na. ty dvě
osady 3 měřice a 3/4. Tak jsou povinni davati, j a,k o

i mně musili slo žití, po půl druhýmkroši.
Tyto pak dědiny dávají: Spytihňov
rži 5
měřic, peněz po 3 kr. z domu; Babice

4m, peněz

podobně tak : K 11d l o v i e e a S u s i c e žil/2 m., peníze

také tak: A li n k o v i c e 572 měr, peníze také tak. A
tak nynčkoní vychází rži ročně z těch 3 dědin vejšpsa
ných počítajíc tak podliva jejich rozvržení 20 m. a. ',4.
A tak jsem já, vyplacen "náležitě ve všem
Vencl-av F. A. Novak,
rektor na t. (3. Deriienskýn“
Poněvadž takove platy a ospy bez pononkaní se
nescházely, nýbrž na to dohlížel hejtman čili vrchní:
nebude na škodu zaroveň dodatkem k činnosti hejtman
ské položiti nasledující ceduli:
„Lásku a. milost Boží vinšuji.
Urozený pane hejtmane! Na poručení laskavého
pana těchto některých parů řádků odesílám v příčině.
těch farníkův, kteří mne ještě až posavad nespokojili,
ani se nenkazali. Kromě J a n k o v s k ý starý purk
mistr, ten něco odvedl, ač ne. všechno, než toliko se
omluvil do jistého času mne spokojit.. Alenkovští a
'lx'ošičtí, ti všechno dlužno zůstávají. S tím zůstávám
k službám volný
Rektor Spytinovský.
Dne. 9. inarti

1.715“.
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Co se tkne školy T 1 11m a č o v sk ě, nemáme o ní
žádných- bližších zpr,áv toliko k 1. 17517.v účtech obec

ních vykázano na penězích lektomvi davaných lzl.
kdežto písař obecní lnal !) 7l. — V tu dobu Kmovice
slušely ke škole Tlumačovská. nebo v ízu'tech obecních
zapsáno, že přijato od obce KUP. na školu 2 zl. 45 kr.
___..—

3.

__ n':—
-.:
.“„_
); 'A 4
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Šin—ov.

Ačkoli k panství Napajedelslgému náležejí dotud:
Tlumačov, Sazovice, Zahlenice a Sarov, nemohlo býti
úkolem naším mluviti také o těchto všech osadách,
poněvadž Tlumačov jakožto samostatně městečko své
vlastní dějiny má, k němuž vsi Zahlenice a Sazevice
mívaly svůj spád, uáležejíce tuším také k právu Tlumač
skěmu. Z podobných příčin nemohlo ani o Kvasicích,
taktéž městečku, a o vsech k tomu panství Kvasickěmu
příslušných, vypravováno býti, jakkoli také__všcchtěchto
míst nejednou dotýkáno bylo. Když pak o Sarově, který
od panství odloučen jest, na kratce toliko dodatkem
něco pokládáme, činíme tak proto, že sice k panství
Napajcdelskému náleží, ale kdy se k němu dostal, ne
víme. Jinak ale dějiny Sai'ova svým záhadným zanik
nutím živo nám na mysl stavějí udalosti nad Napajcdly
sběhlě.
Ten nynější Šatov že založen byl asi přede „Hin
lety, uhodl by i ten, kdo o mimilostinaiova nic neví;
ale že kdysi za stal ých časů panství Saiovskě bylo tak
znamenitým jako Šafov sám, to jest méně jiovědonio:
po Sanové_psal se dosti slavný lod ivtířů Saiovců ze
Salma a Šaiov byl ——
městečkem! Jaka to pioniěna!
A přcdce dotud nebylo mně možna, důkladně vyzpyto
vati dějin tohoto místa. Nech tedy laskavý čtenář spo
kojí se aspon maličkein.
_,Okolo ]. 21340. seděl na Šenově nejaký

ze Sarova

pzin 'l'as

(„de Sauow“), kteiý toho časů jistotně

mezi znamenitější šlechtou se pokládal,poněvadž (13431)
zapsan jest za svědka na dvou inajestatech krále a císaře
Karla IV. (Odd. dipl. Mor. VII. 684, GSH).v
K roku 1360. Zpomíná se Jana ze Sarova, kte
rému manželka jeho Klara. z Opatovic věno zapsala ua
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Trutmanieíeh, kdežto on ji na 10 hineeh v llradšovieich
a na„ půl mlýně ohvěnil. Janův tusim bratr byl () n eš
/ e Saro va, který téhož roku manželce hilarketČ 10
hřiven věna zapsal na. druhe polovici Hradšovie imlýně
(DZO 701, 739). Tento Oneš 1'. 1382. pohnal Vítka
z Březolnp ze 100 hřiven, že jeho bratr Janáě nájezdem
učinil mu škodu na statcích (Půh. I. 63) a zůstavil po
sobě tusim jen dcoin Annu piovdanou za Kašpaia z Ko
tojed. I poněvadž tedy něměl komu poměiti zboží svého
sstoupil se svým zbožíms touže Annou a se zetěm Kaš—
palem. Když pak před 1.1404 zeimel, s) nove tuším
jeho biatia Cen ěk a On eš z e.Šal ov a dali sobě zboží
str'ycovo vložiti do desk dřívee, než Anna a její manžel
ten sstupek zapsati dali.
Proto nastala z toho pře.v nebo Kašpar z Kotojed
žádal, aby mu vydali polovici Sarova, I—Iradšoviea Loš

čie a jednu hřivnn platu z Nedachlebic a z Újezda (který
odtud tuším Hřivný slovo).
Dvě leta později (1406) učiněn panský nález, že

Čeněk

(i na místě biatia) jest prav, poněvadž si to

zboží dal zapsati dříve. Tehda měl Saiov svou fain!
'l ento Čeněk maje za manželku slečnu ze Závořic
nabyl s ní také tam nějakého statku; dopustil se ale
1'. 1407. neslýcl'ianeho skutku, že byv žalován od 1).He
ralta 7. Kuuina města půhončího, který mu tu žalobu
měl dodati, kázal vsaditi do vězení (půli. I. 239).
L. 1411. pohnal pana Allneehta z Lukova, že mu
diží b' lánů a tři kičjnj v Biezolnpích (tamt. 375).
Pan Čeněk ze Saiova účastnil se velmi znamenitě
rozbiojů zemskj-eh vstoupiv do služby se svými tovaiiši
pod hejtmana markrabím Joštem v Hradišti nstanoveného,
Zicha, z Nedachlebie. Kterého potom r. 1414. polmal
před právo Olomneké: „an mě přijav s tovařiši mými

slíbil mi za škody státi a ja potom p01 až en i s tova
iiši škody velké vzal, a když jsem jeho upomínal, jak
mi slíbil, neučinil.“ Týž pan Čeněk téhož Zichu z Neda
chlebic pohnal ještě z jiných skutků, předně že on Zicha
jeho Čeňka vyvedl z držení Lhoty iiad Hiadšoviei, kte
lOll jakožto poměník za siiotka Jana ze Lhotky po 3

léta byl spimov d Za chuhé téhož Zicha a také Be
neska z Dlúhe Vsi pohnal p. Čeněk (1414) v tato slova:
„Cenek ze Šaiova pohoním Zicha z Nedachlebic (Beneška

1542

z Dl. \Vsi') do centuin nnn'eis er. (ze 100 kop. gr.), že

poslal na mě.své sedláky zNedaehlebieasve

střelce. tu jsú přihnali na mu dědinu a mně.
pyeh učinili a mě ehnde lidi bili i stříleli na
ně. dvěři \'yrubovali a hledajíc jich v jejich
d mnich a jednoho jsú jali a. ten jest veden na Beneš
kovo zboží a toho drží u vězení“. (Taint. II. 418—9).
Žil-li týž Čeněk ještě roku 1437. a nebo byl-li to
týž, který se t. r. píše z Lanškroun, nevíme; taktéž ne
lze pověděti, který to byl pan ze SHI'OVII,jenž r. 14-47.

byv pohnán ze 100 kop groší „před soud se nepostavil.,
z čehož odsouzen jest a statek Sarov přisouzen jest panu

Arkleb

ovi z Kunovic, který také v neděli po sv.

Jiljí (1447) na to zboží obyčejem zemským uveden
Ovšem nezdá se, aby p. Arkleb to zboží na dále
podržel, poněvadž na potom zase na Sarově seděli
tíři Sarovei ze Sarova kteiýeh rod tuším až do 17.

byl.
byl
iy
sto

letí, nejdéle na Opavsku, k\etl. Saiov dižel dor. 1532.

pan Jakub
pusté

ze Sval ova

který toho roku tvrz a

"městečko Srl/rov i díl Zlamaněho Ujezda pro

dal 1). Václavovi Tetourovi z Tetova a na Maleimvieíeh.
(_DZO.23.15.).-—v Okolo 1'. 1530; a ještě r. 1600. pustá
tvxz a pustá ves Saiov vyskytuje se ve zboží Březolup
ském. Kteíak a i\djr holý %“:novnepochvbne jestě pustý
dostal se 1\ Napajedlum, nelze pověděti; možna však, že
se stalo již za panování prvního 1). z Rotalu, poněvadž
po bitvě Bělohorské dluh pana Hons Jakuba z lt. Václa
vovi Losínskému (Ullersdorferovi), držiteli statku Březo
lupskébo, povinnovatý koníiskovan jest. (Viz str. W.)
Snad tedy již tehdy poustka Sarovska připadla k Napa

jedlům.
V kterou dobu nové osazení Šaíma spadá těžko
nhodnontihdosud víme že r. 1115. žilo tam teprve 91
obyvatelů. V ty časy bylo u Sarova mýto, nebo píše
se r. 1708. z _Vizovic úředníkovi Napajedelskénnu

lidé objíždějí „Sarovské

že

1nýto“. To by byla jediná.

stepu, že Sarov patřil k panství Napajedelskěmu; vpo-_
pisech panství Nap. okolo r. 16:30. sepsanýeh o něm ani
zmínky.
__xx
T?

-f\J__:-_.__g

"—

193

4. Seznam jmen polních, trati :! luk.
1. Jména podle nčkdc1ších držitelů:
V 17. století: Stčpnicc [l_inlhavkovska,I'rohrgilovslui
za zánikem; kopaniny : v jastřahí Vymětalovska, Uornov
ska, Skralninkovslui, Jaroslavská, u drah nad Zuhkovú;
role. pod stranu od žohračky Kolaříkovska. V 18. sto
lotí: rolo: (_)včakovska, na Alonkovsku Grínolovská, La.—
tuska (Latuší seděli v N.), Skřivanovská, Vcčořovská,
Kučůvka;lx'opaniny: Stynkovska nad Svatojanskou, Mali
novská, 'liaíl'unkovska, Jankovskzí, 'lknnašovská, za Mora
vú nad Janlmvským, Latuškovská v Jastřahí, Vejhovská,
Kolaříkovska; Štěpnico: Clíyterkovslui, Suchdolska na
kopci, nad zamkom Bachn'íanovská; nivy : Bau-.hmanovslui
u Hlasovat,1<'o_il;íkovska u rybníka; úhor Vočcřovský;

padělek Prondlílrovskýň.

2. Jména různá:

\' 17. století: pod duhovú u'stodůlky, půl žlohku,
novú INMlSOdlíy(low;),

sklep

za panským

pivovarem

(1097), v 13. století: Svatojanka, půl Títčža, zahrada
pod starou horou, štěpnice u tihelně, mlýn Bakoš, h'íku
v luhu u Konopného jezera, ohrada v Jastřahí, u Křívej
lípy za sušírnú, role nad drahami za Moravu, rolo pro—
tiv sudníci u dráhů ležící, kopanina na Makovoj, kop.
nad horama, pole v horním polí na mezicestí, nívky
u Prusínok, louka v hlínských, rolo nad Slaným, role
v luhu, nivka nad židovským rybníkem, u strži v Zidcoh,
v stráni, v Titěži, louky záhorky, kopanina Rovcnku,
Bnrov, orací louka, louka sražená pod židy, podsodok
na zahrani, trávník u starých luk, vinohrad na rúnč
u hrnhoj rozkoruše,

rolo na I—lrušovej,pod stranu na žo—

bračcp pastvisko (nyní cukrovar) ; pastviska: hajný, Lůžko,
pod Zidy; klíuek na oracích při Rusatíně, vinohrad na
Radovanech, chmelníčí.
(Pa-vín.
(P.,-„ty,

*) l'rcndlík byl důchodním ok. 1683—1693—.
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5. Statistické přehledy ', let 1610,
Jlnéno

obyvatel rodin domů, 11012,

,

z roku:
1010
1715
1777

1300
2255

112

373

i= *
g; 31-39ch
_ .„_

1737
1791

2305
2293

113

392
391

1331
1309
1330
1010
1715

2339
3011
310110

351

112
522
503

.

720

3- * 1791

1132

233

225

1309
1330
1640
1715

1019
1750

191

333
309

1701

333
500

109

100

1309
1330

057
722

139

133
111

Allnkowce

_ .

Jankovlce

11.34

1273

'

1331

013

757.0
1715
;

=

!

- *Y

.

; IŠ1u1h3v1ce
.
:

;
;

-

„4

170

*
199

1330
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1715

012

150*)

1791 ,

.150

1331

500

91

591

1309
1330

039
037

1715

'"201
307

3 Kvítkovmc

133..

371

7

1309

391

1330

119

!

213

213

1791

(

_

*
'

1331
1309

2220

113

153

92

123

39

100

99

137

130
142

(u)

17

55
00

39

00
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1715, 1777, 1737, 1791, 1834, 1869, 1880.
'
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25
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Jméno
_

Otrokovice

3 roku:
1715
1791

193-1
1999
1999
1715

'

_

Sazovwc

_

Spytmov

_

1791

925

1.29

999
1979
159

251

151
179

291

54

43

199

59
91

1934

321

1999
1999
1949
1715

393
454

53

1791

1934
1999
1999
1949

.

959

137 112 599

739
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1929

299

131
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195

33
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Část těchto dat zvláště
pro rok 1715. mám od

posl. p. Skolmlika.

DOSLO V.
Přehlednnvše na mysli události námi vypravované
bez odporu vyznáme a laskavý čtenář s námi, že Napa
jedla dějinami svými jsou městečkem naskrze českým;
všech oně'ch bouří, všech těžkostí, válek a soužení a také
všech vášní, jež zmítaly druhdy celým národem naším,
také všech radostných chvílí stali se účastní Napajedlané.
Počínaje od nájezdů Matěje Trenéanského na Moravu
činených, jimž král Jan konec učinil, války husitské,
boje Matyášovy svkráli .liříkem a Vladislavem, hrůzy
války třicetileté, Svédská vojna, Turecké nájezdy iPru
ské války—i se všeckou tou bídou, jakou nosí válečná
pochodeň: všech těchto hrozných událostí i s désnými
jejich následky Napajedla byla bezprostředním účastní
kem, jakož svědčí jejich vypálení nezbytné při dvojím
dobytí tvrze v čas husitských válek, třetí vypálení od
vojsk Matyášových, čtvrté v třicetiletou vojnu, páté v čas
válek pruských.
Než na tom není dosti: stojíce věrně k městu ma
terskému Hradišti Napajedlane' v čas nebezpečný dovedli
také podstupovati útrapy nepřátelské za své zemépány,
„jednou za krále Jiříka, po druhé za císařovnu Marii'l'e
rezii, kdež pomáhali nepřítele porážeti. A nejln'ásnéjší
svědectví o neoblomnosti vlastenecké oddanosti k zemč
pánům podávají nám selské bouře na Naniajedelsku. „Jest
od jasnosti Císařské, aby'drželi jedni za celou obec“,
řekl úředník, a bez odporu ——
trpěli.

Dočkali se i nejedné radostné chvíle: Když od
velikého panovníka Karla IV. otce vlasti dostali zname
nité nadání, když vítali ve svých hranách krále Vladi
slava, když vítali vojska krále Sobéského, jež měla na
vždy jak Napajedla tak celé mocnářství osvoboditi strachu
Tureckého.
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Pomuímc-li pak na pany Napajedelské, neínluvíc
() žcmčpauech, kolik to znamenitých, statečných a velko—
možuých mužů nazývali Napajedlauy pany svými, ano
i svými rodaky! l'an Heralt z Kuuina města, Dobeš
z Tvorkova, rytíři 'apaikové,v pan Arkleb z Boskovic,
Pavel, Václav a lň'ydrych z Zeroí'ína, Zdenek z Varten
berka, Vilím z Roupova. Václav Mol z Modřelic, Jan
a Antonín z Rotalu jsou jména do dějin na vždy zapsaná,
s nimiž se pojí skutky i pro člověčeustvo památné.
Za těchto pzinů byly ijiné časy! Vedlo velkouíož
ných úředníků panských, páni radní odéui ve velebna
roucha soudili i nad životy lidskými a pranýř se Sibe
uicí byl věstitelém jejich velké moci, kteréž se rovnala
i samospráva. Fojt se svým pravem byl předním sond
eem, vědom toho, že spravedlivost vykonává na místě
a jménem zeměpáua.
A pani „horníci“ i oni vykonávali svůj hrdelný
soud, když se vyskytl zhoubce vinohradů. \'zzieué je.
jich horeuské právo a zřízení plno jest zajímavých stra
nek tak jako řád tovarysský.
Konečné cechy představují nam bratrstva jako hrad—
bami uzavřena a ohmezena, pečující jednak o rozkvět
řemesel, jednak o prospěch dormieích řemeslníků. „Jeden
za všecky a všichni za jednoho“, bylo heslem toho věku,
kterým se spravovali jak řemeslníci, tak měšťané, jak
poddaní, tak i vrchnosti: člověk domací měl vždycky
předek před cizím; člověka z panství ujímali se všichni,
i vrchnost: nedali mu křivditi, ano když bylo třeba,
cela ves, celé panství podnikali „vojny“. Z téhož po
nětí vyrostla i ona odhodlaná trpělivost, že jednotlivci
podstupovali muka za celou dědinu! Kéž by se potomci
nikdy zahanbiti nedali od svých předků, co do svornosti,
a co do lasky jeden k druhému, nebo kdyby neosvědčo
vali náchylnosti kn svým vlastním, kterakže by mohla
vyrůstati laska k domovině širší? Kterak hy vzkvétalo
vlastenectví, jež jeduotí národy a staví veliké říše?
za
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Ukazatel věcí.
akcíz 159.
altýř 87.
appellace v Praze 117—20.

arešt 149. srovnej tresty.
artykule cechovní 57 násl.,
84; 105—10; artyku
lové generalni

H.:-1.

'bankart (13.
l,)ažanty 46.
bednář 133.
berně

JMCe

11—"l-.

hiřic 110.
blázen 28.
bolestné 1312.
boudy -101.

hradoškubina 132.

brány 17, 147.
broskví 100, 115.
brtnické

právo 2-19.

cedule měsíčné !)1. ced.
mýtní 85.
cech vyšší 57, ševcovský
57—11, 84; řeznický
105—110, 143 ; hrnčíř
ský 143; krejčířský 143;
společný 143; tkalcov
ský 143; kožešnic. 156.
cechmistři 57 , 84, 105 až
110, 145—6.
cechovní artykule od C.
Rudolfa stvrzené 105;
viz artykule.
cechovní komisář 131, 1:15.
cikáni 60. v hospodě 138.
cimbál 12.

čarodějství 122 brání ohnč
k čarám 123.
číslování 155, 160.

daň z hlavy 36, komínová
a lanská 141.
dávky (viz pastevný oves.
pastevné slepice, vejce,
příze) 79, řezníků na
loji MO,; žalud 76.
defalgací 112, 113.
desátek vinný 30. 41. 5-1,
skopné 80; z dobytka 80.
(11310 81.

115.

dohytky prodávané 92.

domluva : handl 125.
dmnluvení : porovnání
12l.
dráhova služba l;)()!-': .
drejlink vína __ 2 bečky nn.
dřevěné náčiní dělání 80

:

neckaři.

(lrevní platy 47. 61. 78 srv.
ovsy dřevní a ospy.
dříví stavební a palivo 26.
29. 34. 77. 61. 66. 64..

80. 08, kradení dřeva
115.
dvořisko 114.
dvory peplužné 6.1. svob.
dvory, podsedky a domy
65. 66. (37. 6%). 77. 86.

88. dvořáci svobod.:
drob. šl. 64. B!). 86. 113.
114. 116. 134. 155.

džbány cechovní 144. 156.

erh 10, na ln'aneí'mílm156,
na hospodě

1541.

exekuce nad Valachy 82.

(MW—S); prodej pan
ské hospody 1551.zakaz

chodit pit na cimpanské
hospody 01. řád hospod

855.

ský

fara. 81. 01. 135, 175—7,
l'arský hřbitov 60.
fisiky (zbroj) 105, 115.

fojt 33 :. soudce :: sta
rosta :: rychtář.

formami 02.
'l'oršpon 104.
fortaši 103 n.
frcjunky (vinné) řiť), 100.

110; na frejnncích laci
nčji se prodává 107. fra-.
jnnkovy'r vinohrad 100.
funty 107.

hejduci 85.
hejtmani panští 128—133 ;
hejtm. markrahský 181.
hladomorna 132.
hodiny 12. na cel. orloji
100.

hody a bitky 114—5.
hofer 106—110,

1551srv.

robota hoferská.
hony a ščvání 54.c1'. te
nata zvíř. 28.

hora :
dy

115.

horcnska

hory : vinohra—
_

přísaha 06, 110—

renský písař %.
horní konšelé 05.

horny .: kopač: horník
0-1.

horny starší 95 102 :
horenství starší !.Ni.

hospoda: šenk :: šenk
houz 04 81, 87 (na sto
koní), 111—2, nájem

137——S.

hospodacechovní: slavná
: herbergc 146, 140.
hospodářství

110—3, 111),

1:39.

lmstinkovaní 104. srv. sva.
čína.
hostinští lidé 1051.

hotař srl—los, zbroj ho

tařova 104.
houfnice 28, 62.
hra. v karty, kostky, ku
ŽHky 138.

hranice 28. 5-5. hranična
znamení 132, 138.
hranečníky 1113, s nápisy
122.

hromady kvartalní tova
ryšů 14.7.

hruška Polka 125.
hůlka 148.
husi 108.

chmelnice pustá S:.
;—

invalid 0, 130.
jablka syrova 76, ovoce
sušené 70.

jarmaky : frejmíky 84.
jatka : lávka .— masný
krám 123, 140, 143.
jubileum ňnlcté 171.

Kalvarie 136.
karabáč a pouta 132.
karabiny a pistole 105.
kat : mistr popravce 116,
122, 164. útraty na kata.
117.

káva., konev stříbrná na
kávu 138.

kazatelé bratrští a jich
platy 51—2.
kláda 12, 123.
klučování lesů 41, 48.
kniha dobrovolných pod—
danství

110,

130;

110—

rcnská 04., vklad do ní

04; knihy horenské:
zřízení hor. 95, 07;
knihy ortelní 96, 104;
kniha fojtovská 121 srv.

lán role 04. do lánn po
tahovati 112. 114.
lanská daň 141.
lázně IQ,-lazebník 132.
lesy zeměpanske 2:3. 6:1.
srv. dřevo, drevní pl.

ležení 65.
na)
]hota. na štěpnice na.,
vi
nohradská 30, na zdě
lání podsedkíi 41, no
vosadníkům 80. 83.

list uhořelý 2:3. 35, zka—

žený 78; od rodu 57.

rejstra ; gruntovní 1211:

108.108.]20.145.nn—

sirotčí 131; výhostíi
130—1.
knoprecht (peníz) 146.

strovský 144, od řeme

153.

kobylky 142.
komíny 132, 14.1.

komise lanská a komínová
141.

511157. 107.

loupežníci 110.
lovci Stříbrnští a Lubenští

33 :

soudci.

lovecké právo 33. 42.

lože šatů :

peřiny 124..

.

koně. k (lčlům zabrané 81.
konfessi bratrská 50, (:O.
konšel horenský sm.
kontribuce 113. 113; kon
trihnčenske knížky 160.
násl.
kopači : horníci 30. 9-1.
korouhev a postavníky 1051
kostel zapadlýr 55; 88;
185, 142; k. správa SG.
kovář 110, 133.
křídla rejtarská 105.
křížky místo pečeti 102.

majestáty 16,25,20, 34,

kůl

miska :

4.31.

knnšoí't 145, 140.
kup 123-1;srv smlouvy.
kupci polští 81.

kuse :

lučiště s krabicí

10.7).

kůže 84. 92.

50, 61, 71, 137, 170.
manství 21, 9.3.
máslo topené 137.
maso 105—110 (nehodné,
syrové, peč., vař., droby,

játra, jazyky; husi; no
šení na trhy, prodávání ;

slaniny, „peizunlď).
matriky 170.
meč katův 110—7.
„míie“ 50, 100.
„mírná zem“ 23.

vepř 110.

mlýn 21, 4-7, 64, 81 ; svo

bodný 114, 137, 170;
mlynářům výpalné ulož.
13311.

mostky

na hatěch

4—8.

mučení 18. 19. 117—9.

1 E)3

mušketa 110.
mydlář 135.
myslivec, služba jeho 137.
mýto 20, 21, 6-1; z ovoce
115; přetahování mý
tem 92.
mýtní cedule 85 ; písař 10,
pomocník 85; řád 8:3;
mýta ze soli 136, mýtné
136.

na

cestě najdení :

?. poct. lože :

ne

neman

želský 122.
náhrobky 4-4. 45.
nájezdy 28. 182.
nájmy hospod, dílen 137.
138.
nálev vína 16.3. viz šen
kovánL
nálezy právní 18—3, 42,
43, na. 120—1.

nápis :

adressa 43. 75.

111).

nápis náhrobní
srv. náhrobky.

40.

:")1.

nápisy na peč. 53. (15. 110,
128. 14.3. 156.

nařknntí 122.
naučení u vrchního práva
118. 119 a j. platy za
naučení 115).
ncckaři 84.

obnova úřadu 132. 161.
obrajti 160.
obstávka 85.
obyvatel 65.
odkaz (por.) 1.36.
odmrt

17, 23, 34., (31, 64.,

(plat 78), 88.
odpros na právě rychtář.
122—123.
odpustky 153.

odpuštění ;: výhost 28.;
tovaryšům 131, 150.
odvolání od hor. práva
85; k císaři 7G.
oí'éra 58, 84, 109.

okresní soud a hejtm. 172.
olejna 87; olej 87, 137.

ortel :

viz nález.

osady pusté 85. 86.
osel 132.
oskeruše 115, 123.
osvobození od platů

a

ospů 114..

ospy pastevní a dřevní 77.
(viz platy).
„otcové“ 84. 110. 116.
srv. „synové“.
otroctví Sí).
ovocný íněch 89.

padělek 129.
palečnice 117—8.

nekatolíci vyloučeni zce
ehu 84.

pálené :: kořalka 92.
pálenice : palírna na 2

němčina 138, 165.
„neulázeti“ 138.
novokřtěnci 81.
novosadníci 83. 84. 03—4,

památka rebelije 110.

Ill.

obilí tvrdé 125).
oblouky (révové) 102.
Paměti městečku annjedel

kotly 87, 136—7, 172.
palič 42.

paměti lidské :

památ

níei 55.
pan otec, paní matka., pan

bratr, panna sestra 146,
148.
13
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panství své vlastní : ma
jetek 9
pásek stříbrný 124.
pastva, pastvísko 110—1,
83), !)1, 1:34; : con
páseum 160; pastevný
oves 50,61,17—-—L,„

168;78,
qpastevné
50.
80; srv.slepice
ospy
a dávky.

patent robotní 157—8.
pečeti cechovní 51), 110;
panské 135; města Hrad.
110, Napajedel 128 srv.
nápisy.
pejznnk (beizungř') 108.

peníze: široký groš český
07; moravská kopa gr.
českých 90; peníze bílé
95 násl.; zlaté R. 84;
na handl 413.
šance 1138násl.

písař mýtný 10; horenský
05; obecní 515; kontri
hučenský 113.
pivo přední a ředina 12-17;

pro lid Dcnemarsk ý ] 15;
pivovar :'2, (34,81.
plat.)r a ospy 32, 11, 53,
55, 713—8, 159; rek
torské 178; drevní 159,
160; platy onroční 80,
138; zasedělé
: ;
domovní 150; gruntovní

: zemní 70; za nepíte
víno 61, 154, 159;
z kopanin 49; za od
nn't. 1:39 (viz tento);

za nebrání sirotků 49,
80 ; od sirotstavění 110;
nájen'íne 138; za na
učení vrchn. právu 119;

za tovaryšské jméno.
plesník 110, jeho služba
S7, 137; střelné jemu
dávané 110.
pobrati na pány 51).
podací kostelní Gal.
poddanství 130—1, 138,
139, srv. robota. a platy.

podsedek a podsedníci 70,
114.
pohřby 10, 51, 50;
chovní 58, 1:31.

GC—

pokladnice matka : loda
:

cechovní 143, 14.7;

mýtní 85.
pokuty cechovní

137—9,

8-1, 1013—10, 147 násl.,

pro rozlití nápoje 147 ;
za nepozdravení 148,
152; pro zlořečení 1411;
pro „hanzirování“ 140;
pro nadávky 152, pro
svádu 153; na falšování
nápoje 138; na Šterery
řemesla 50; pro ne
správnou váhu 107; ví

nohradní101—4,ryeh
tářem „zalomené“ 121,
123; od hejtmana usta
novené 132—3 ; pokuta

„stará“ :

bití na záda

1132.

pomoc

k stavení

5—11.

poroha selská 32, 34—41,
9.

poručenství 12), poníčník

22, 23
, .n.

pořádka 31), 40 srv. šen

kování; řeznieká los,

110.
posel právní do
116, 119.

Prahy

postavač

1-11).

postavníky 109.
povinnosti cechovní 57.
ncjn'dad. mistra; šen
kovní 78.
povodně 172.
povozy (viz robota).
požár 25, 35, 55, so, 113,
155.

požzir .: spálené místo 7*)“»
požárník držitel požáru

příze 5-1., 79, 80, 111 srv.

dávky.
propuštění od mistra 108.
proviant 82, 101, 115.
psincc 170.
purkmistr 84 (rozdíl od
ijta

121), 1—1—7
; starší

128,mladší: vicepurk

mistr 128.
purkrcchtně
osedlý

115,

rejstra purkrechtní Sn
šická (34.

7—1.

pranýř 120.
prasata 75, černý dobytek
124.

'

pusté grunty a vsi 79, 86,
88, 00, 110; osazování
poustek 130—13 .

„právo“ : peníz od prava
placený

„právo“ :

316.

bulava 121.

pravo hrdelní v Napajed
lích 116—121 , v Tova—

čovč 63; v Hradišti 13,
116; vrchní v Brně 18,
v Olomouci (33, v Ilra

dišti :

tribunál 121;

'l'lumačovské 121., Zlín
ské 117 ; právo lovecké
3: , 42 ; horenské v Stři
brnicích 11.0,Napajedcl

ské 34—102, Strážni
cké tm; brtnické PU;
rychtářské 121—3, 1-49;

pravo saské 63.

rebelije tovaryšů:stávka
1-19.

referáty :

relace 0 stat—

cích !)1—2.

regent vrclmí 129. 135.
regulování

Mor. 1311.

rejstra platební vyměřena
od lovců 33. ; purkrccht
ní (34, sirotčí %.

rejtar 92.
reversy 71. 79.
robota 47. koňská a pěší
48. 54, hoferska 133,
řezníků 1411; určitá 71,
k mlýnu a mostům 111,
139, 157.; robotao své

prcshaus ]Ol.
přídomek šlechtický změ

stravě 54; plat za ro
botu 71 ; odpuštění platů
111 ; slevení roboty cc

přímčnky: nábytek dvo

vytahování z robot koň
ských 133; dřevo rou

něn 114.
přijímání těla 58, 109.
řaků

(113—7.

přísaha horenská 95, 113.
přísedníci řádu tovaryšsk.
1—16 násl.

přísloví 128, 160.

lotýdenní 111 ; 139, 168;
bati 50; povozy 53, 5—1,

79, 139. (oračka, hnůj,
zelí, konopí, hrách, řepa,
klčovati, secí, hrabati,
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žíti a j.): 4-3, 40, 79,
15s, 171 atd.
rok 0 rozepře 4-3; před

pravem hor. 05—102;
zavilý 00.
role skupování 112.
rosaty (růžence) 100.
rošt (upálení) 103.
rukavičky 148.
rnkojemství za pána 43,
05; za tovaryše 131,
za hospodáře 130.
runy (sviselné) 101 násl.
rybník 22, trestný 86,
pustý 87; 91, 92, 133,
136.
rybáři S7; ryby: ploské
české kapry 136.
rybářské náčiní tvrditi ] 37.
rychtář 18, 106; podrych
taří 88.

řemeslo ukazovati 58 :
mistrovský kus 145. od
řemesla list.
řezníci 140, jich cech 108 ;
pozbyli prav cech. 100,
nařízení týk. se řemesla
řezu. 170; srov. dávky
řezníků, roboty a jatky.

Sanytr 137.
sekrýty 121, 145.
sesutí

641.

silnice 01—2.
sirotci 40, zběhlí 611,00;
sirotčí knihy 131; si
rotčí rok: 112; nebrání
sirotků na horu 80. si
rotky stavčti 110.
skopné (_viz desátek).

skrýše před Tatary 80

1

na vzácné včci 00.
slepice. 53, 54, 93, 168,
s vejci 6:1, 70— srov.
davky.
služba šlahařova, vinOpal
, níkova S7, draibova, iny
slivcova, piesníkova ] 37.
smlouvy kupní (m, 07;

nájemné 137; svatební
124.

soud horenský 06.
splavnost Moravy 88.
spisovúní domů zemské 00
srov. popisy "panství 01.

starosta Lubenský a Stří

brnický : fojt Nap. 33.
starožitnosti (mlaty, kord,
zlaté peníze) 10, 31.
strava : vaření 137.
sstupek 38.
střelné plesníkovi placené
110.
střelci v Ostrově 138.
sůl 130, mýto ze. soli a
pašování solí 136, špích
soli 137, solař, solárna
10.
snpplikaeí k pánu 111,
k císaři 157; k hejtm.
zemsk. 71—7.
svačina 57. 08, (řeznicka)
107. 108. srov. hostin
kování.
svatba Jelač. 1.74.
svědomí 4:1(náhrada svěd
kovi dle zřízení zem
ského), 65, 128.

svobodníci 09 :

loupežn.

„synove“ 105. 11.0. srov.

„otcové“.
sýpka 12'. 13.

Ššacovúní 60, 1411 ci vý

palné.
šcnkovúní vínu panského
78, 88, na pořádku 110
srv. nálev.
šenkýí" 110. 117 srv. ho
spoda.
šerhovna 161—4., 167.
ševcovške dílo červené a
barevné, ševcovský cech
viz 50.

šibenice a kolo 33, křtění
šibenice 117.
školy 177—0.
šlahař S7.
šlechta drobna 65, 67—11.
špích soli 137.

(oslem, trdlicí, karabá
čem, pouty, včzcním);
vyínrskaní metlou 63,
117, 120, 123; včšcní
za žebra 163 ; zakovúní
do želez 161; upálení

:. rošt 42, 1.03; tresty
rychtářem ustanovené:
arešt, práce při sýpkach
123; tresty na. řeznické
mistry 108, 170; ce

šuby karmazinové 105.
švančara _115 : obušek.
švejcar 137.

chovní 1:17 násl.; pro
pašování tabáku 1.60:
pro neplac. kontribuce
113; pro bití podrych
tařího 8.8; pro neženění
133; pro opilství 147.
trhy v Napajedlích 137.
tribunál v Hradišti 121.
truhla. mýtní 85, horníků
0:3 srv. pokladnice.
tvrz Nap. 8, 16, 20, 21,

tabák (knřlavý, šňupavý,
fabrika, sklad, pašování)

hlenicka 81, Otrokov
ska 86.

špitál 11, 53,103.
štěpnicc 32, 69, 12.0.

26—8,

138, 100.
tenata zvířecí 28.
titul „vysoce“ urozený

so; 43.
tovaryš starší 146 násl.;
mladý

141-8.

tovaryšské jméno 148,
150; tovaryšský pořá
dek

146——53.

trakače 130.
trdlice 132.

31—52, 36, Za—

uhlí dřevěné 80.
úhory 158.
umění svobodné 54; liter
ní 63, 85 (psaní).
únos ženy 42.
urfed 120.
úřad hejtmanský128 násl.;
úřad horenství staršího
96; obecní 124—7. ob
nova jeho 132.

tresty srv. pokuty: utčtí
palce 19; 4-2, 43; bití
po stehnach palieú 161,
167; vinohradní 103,
na hotaře 103; trestá
nípanské 72, 74,132—3

"vahy řeznicke ohledání
107, pokuta na nespra
vedhvou váhu 107.
vachtmistr garnisony 136.
vandr 131, 147—149, 150.
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vápenice 02, 115.
včelin 67.

vůz a koně 28, vozy polské
105.
vydra 133.
výhosty 130—1, zemské
a inladíkůín stud. 135.
výměra 159.
vymrskání cf. tresty.
výpalení 69, 71.
výpalnó 130—4- : šaco—

vdání: dání: spolek00.
vejce 79 srv. dávky.
vesnice zaniklé 22, 23,
nové 70.
velikonoční vůl 107.
věno 124, niarkrahinek
20—1, ze svob. dvorů
114.
vez 51, 136.
\'idiinns 78, 128.
\'inčour 90.
vinohrady

vání 1:10.

výpis z hor. knih 05.
vyšetřování soudní 118—0.

Záboj S7.

30, 60, (30. 0—1.

základ 07; 116, 123, 131.
zakládaní osad 83.
zalidňovaní panství S3.
zán'iečnieke náčiní 125.

102, vinohrad frejun
kový 100; vinol'n'adske
všeobecné zřízení pro
markr. lllOl'. 104.

zámek starý 1442.

visitací generální lánů 00.
vknpování 130.
vlna 92.
volba biskupa 33.

zápověď gruntů 14..

zástava panství 55 : fant
19.9.

zběliové selští 34, 125,
133—4 sirotci 0-1.
zbojníci 138.
zbor 11, 60.
zbraň (šavle, píka, střílky)

"vojny 16, 24, 26—28,
Bo—z oL—a G7 &

7s,ss-—3,so—-so,139,

140.
„vojna“ 114—5, 134.
vojáci a invalidové 130,
167.
vojenské marše 111, 112,
110, lidu Deneniar. 1.1.5.
worzad i neworzad 40.
vosk za pokutu do cechu

80,105.

zemní 101 (daň).
zločiny 117. vražda, otra
vení 121.
zloděj 42 (mučení zlodeje),
138.
zvony 115.

57——8.

Žalud 70, 77, 02.
železnice 172.
ženení (tresty pro neže
_ nění 133.
Zidé 84, 87, 02.

vražda 43, 63, hotařova

103,111.

vrchnostenské právo k sv.
dvorům 114.
„vůle“ 37.

F—.|_ „o
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Pósenmosti české ve spis tento pojaté:
maies táty

krále Ladislava 29, Vladislava 34,

Rudolfa 11.61

listy

nadační:

Václavaa Divisez Zahrádky39.,

Diviše z Zalnadky 36, \fáclavazZerotína

30, Pavla 2 Ze

iotína 41,1'1)(l1y€-ll£1z Žerotína 47, 408— , Jana. Jetřicha
?. Žerotína 50,1)isk. \ilíma Prusinovského 54,1)isk. Sta
nislava I'avlovského, \'aclava Mole (il, 04, Jana z Rotalu

78,80—1,Karla.

Podštackého z Prusinovic 114.

listy spravni:

64.,67. (30.

lis t y po si lac i : bisk. Vilíma Prusinovského 43—43;
měst.. rady Nap. (SS—0; kard. ?. Ditrichštejna 72. 170.

list od r od 11126—7;list mistrovsk ý 144—5.
kunš oft 145..
kup 125.
11ale zy sou dní a ortele: Brněnského práva 10,

Olomuckeho (33, appellace Pražské 120, zemského soudu
(30, prava iuipajedelského 121; rozsudky prava rychtář
ského a hejtmanského: 121—3, 132—3.

noviny písemné GI.
nápisy

náhrobní: 10, 15; napis (adressa): 43,

68, 7.3, 110; nápisy na pečetech:

50, 05, 11.0, 128, 14:1,
150, na cechovních džbáuech a na pokladně 144.

odpuštění tovalyše na vandr 131.
paměti 121, leo—lrc, 117.
řad mýtní SB.; řad tovaryšský

referáty hospodářské 01.

140—153.

reversy 70.

smlouvy

svatební 124; smlouvy nájemné 137.

sup plikací („stížně“)a memorialy ; '71—77,

111—112.

resoluce na supplikaci

75, 11::

vid i mu s u (úryvek) 90.

u rféd 120.

zápis dobrovolného poddanství 130.

zápis ze sirotčích rejstm'90.
zřízení horenské 94—104.
zřízení cechovní: artykule

cechu ševcovskélio

()?—9, 84; řeznického 105—110.

žá dosti k úřadu hejtmanskému 130.
resoluce hejtmanova 128 !).
pamětní spis sedláka Spytin. o selské vzpouře 160.

Oprava chyb.
Na str.

0. řádek 16. čti: Paprocký

„.

„

8.

„

l.

„ : Napajedel

„

„

57.

„

8.

„ : Heřmana

místo Poýroclcý
„

„

„

63. T*.poslední

„

66.

„

26.

„

„

73.

„

10.

„
„
„

„ 78.
„ 78.
„ l-lů.

„
„
„

„

„ _HT.

„

„ : n hory hříůěcí

: panšké

.
E\

Stavon-

-'—

ského ?.Čechtico) „

„

Napajedla.

rudy

„

letmauaSlavh.
ského

?. Čníclí'ňlí

a Mr)' hřib-ční:

„

panské

„

a ji

9. „ :. Kralících
11. „ : Čec-.lmvicích
21. „ : omlobenénm

„
„
„

](ralilíuh.
. ,
Oivchoyicíclú
nzdnbenélu'

17.

„

šosli

„ : a i

„ : šesti

rady.- V“.
'

Ostatní chyby smysl nerušící —- pokud m-jaun podmíni—
ncspravuostmi pramenů samých —- račiž laskavý čtenář omlm
vzdalenosti tiskarny.

