M A L O N T Y

Osudy jedné pohraniční obce v Jižních Čechách.

Věnováno obyvatelstvu a zejména školské
mládeži, aby poznala svou vlast a svůj
domov.

Sestavil
Jan Toupalík st.

Původ letopisů
Po sestavení letopisů panem Janem Toupalíkem starším (otcem pana faráře z
Malont), byly vydány formou samizdatu v nezjištěném počtu.
Jeden z těchto výtisků v roce 1990 daroval pan Václav Košek (bydlel v
Malontech v domku č.p. 20 od r. 1975 dor. 1992) před svým odchodem do
seniorského domova pro duchovní, do opatrování panu Vojtěchu Zajíčkovi.
Manželé Anna a Vojtěch Zajíčkovi (Malonty, domek č.p. 127) prostřednictvím
paní Žofie Vrzalové (Malonty, domek č.p. 60) darovali na jaře roku 2006
dochovaný samizdatový výtisk Obci Malonty.
Samizdatovou verzi letopisů doslovně do digitální podoby přepsali Jitka
Jakubčová, učitelka ZŠ v Malontech, s Martinem Vrzalem, oba bytem Malonty 201.
Za Obec Malonty chci poděkovat všem jmenovaným, především manželům
Zajíčkovým za uchování a darování letopisů Obci Malonty.
Historie ať je nám předmětem vědění a poznání, motivací pro hledání
poučení a východisek do další práce, pro budoucnost nás a našich potomků
v Malontech, které zveme domovem jak minulých generací, nás i našich potomků.

V Malontech dne 3. 10. 2006

.

Mojmír Vrzal
místostarosta obce
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Úvod
Na jihu Čech byl v pradávných dobách divoký, hluboký les, který
se táhl přes mnoho vrchů a pokryl i četná údolí, lezl přes šedé divoké
skály a rozšířil se přes rozdrcené kamenné haldy a zastavil se jen
u černých tichých ale pochmurných vod.
Od nepaměti žilo zde temno mezi starým stromovím, obtíženém hustým
mechem, který pokryl na zemi staleté mohykány, vysávající i černou
zem, která jen těžce dýchala svými mlhovinami.
Stromy tohoto daleko široko rozprostírajícího se lesa se svými hrubými
chapadly, do sebe hustě spletenými, nenechaly se vyrušit tím,
co se venku dělo, poněvadž nenechaly vnikati děje způsobené lidskou
rukou.
Žádná stezka ani stezička nevnikala do této pochmurné říše stromů.
Jen úzkými chodbičkami se drala divoká zvěř mezi jednotlivými stromy
a hustým kapradím za kořistí a opět se ztrácela ve tmě větví
velikánů.
Tajuplný, divoký život se spřátelil s tímto černým lesem.
Tak byl a žil tento divoký koberec, poněvadž hnilobou a ztrouchnivělostí
se opět obnovoval a stále a opětovně šuměl svou starou, ba prastarou
píseň, která se stávala důtklivější, když nad ním hrom a blesk,
bouře a větry se chtěly vedrat do jeho vnitra.
A přece, přece jednou vidělo pozorující oko vysoko letícího orla dole
u nějaké té černé vody dým, který se pomalu a jistě prodral skrz
větrem ošlehané a pocuchané špičky staletých smrků. Tento tenký
mlhovitý kouř byl předzvěstí budoucího dění a života.
První vyslanci lidského pokolení, zajisté byli to jen jednotlivci,
dostali se na okraj nehostinného lesa, kde nalézali ochranu před
zimou, sněhem a jinou nepohodou. Našli zde i obživu ve velikém
množství divoké zvěře a krok za krokem našli si tyto divoké národy
cesty do tohoto zdánlivě neproniknutelného temna.
Dnes o tom svědčí četné nálezy kamenného nářadí, seker, nožů, džbánů
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podivných tvarů, hliněných lamp a uren. A najednou duněla první kladiva,
dobývající vzácné nerosty, ohnivé pece dávaly lidem bronz a pak
i železo a četný velikán se musel poklonit ve své staleté hrdosti budoucímu
životu, který vytvářela lidská ruka. I světlé oko si našlo cestu
touto divočinou a kde skalné brlohy již nestačily pro ten první lid,
tam vznikaly hrubě otesané chatrče, později byly to již úhlednější
sruby, které se postupně řadily vedle sebe a utvořily tak první sídliště
na našem českém jihu. Jen pomalu, velmi pomalu postupoval člověk
v těchto temných houštinách. Udržel se však, poněvadž tato temnota
mu dala konečně lepší obživu, lepší ochranu, než původně v netolických
a budějovických nížinách a boletické pahorkatině.
Neuspokojil se ten malý človíček pod těmi temnými velikány starého
lesa, postupoval krok za krokem dále a najednou zahlédl z jednoho větrem
pocuchaného smrku světlé tiché údolí a nížiny. Nebylo hraničních kamenů,
nebylo zábran a proto vzal člověk svou četnou rodinu a skromný majetek
i svůj dobytek a usídlil se „venku“ u té veliké „vody“, kde život
jeho rodiny byl přece klidnější a jeho dobytek našel lepší obživu. Nové
sídliště hledalo spoj s druhým, s druhy zanechanými ještě v temných
lesích a tak vznikaly první spoje, první stezky, které se postupně
rozšiřovaly a prodlužovaly až tam, kde se valila veliká voda Dunaje.
A hle, i tam již žilo lidstvo a využilo stezek na „druhou stranu lesa“.
Zvědavci pátrali po tom, jak se ten hrubý, silný lid z „černého
lesa“ dostal k nim. Pal jednotlivcům a skupinám následovaly
kohorty římských panovníků, které již potřebovaly širší stezky, nejen
pro sebe a pro své dobyvačné cíle, ale i pro obchodníky. Tito ihned
vycítili, jaký zájem má ten lesní divoký lid o sůl z alpských krajin,
zpět přivezli s sebou zase věci, které se u nich „dole“ nevyráběly,
kterým se u nich nedaří.
A ze skromných jednotlivých osamocených srubů vznikaly dvorce, osady
a najednou se zjistilo, že je něco, co země různého jazyka a zvyků
ohraničuje, ano ohraničuje, nejen ten hustý les, který byl svého času ještě
neprostupný, ty vysoké skály a divoké bystřiny. Utvořovaly se hlídky
na vysokých stromech a skalách před tlakem jižního lidu a ostrého meče.
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Lid stavěl postupně z lesních balvanů a kamenů své ochranné
hrady, aby tak bránil vnikajícím vetřelcům a najednou nebyla ta
lesnatá země již neproniknutelná, řádné stezky a silničky spojovaly
jednu zem s druhou.
Ten temný les byl poroben a nový život, ale též i chamtivost nových
zeměpánů v pevných hradech na vysokých nedostupných skalách začal
plánovitě ničit netknutost pohraničních hvozdů. Vyslal celé skupiny
svého lidu, přislibujíce jim lepší život, budou-li svými sekyrami
nahlodávat ten temný les, zakládat svá sídliště, louky a pole
a pochopitelně i dodávat těm zlým hradům své krvavým potem dobývané
desátky, ba někdy velmi krvavé desátky, pokropené potem a krví
prvních lidských skupin v umírajícím lese.
Než se budeme zabývat historií obce Malont, takovým prastarým sídlištěm
v lese, je třeba si říci, z kterých pramenů byl materiál k tomuto líčení osudů
pohraniční horské obce čerpán.
Je to v první řadě pamětní kniha farnosti Malonty (Gedenkbuch der
Pfarrey Meinetschlag), která byla založena na podkladě vyhlášky c.k.
zemského presidia v Praze ze dne 31. srpna 1835, jejíž originál je
vložen za první stranou pamětní knihy. Tento výtisk je tiskem verifikován
Karlem hrabětem Chotkem, nejvyšším purkrabím a c.k. guberniálním
presidentem. Pamětní kniha farní je velmi objemná, 43 cm dlouhá,
28 cm široká a 14 cm silná /1/. Je to důkladná vazba s koženým
hřbetem a koženými rohy desek 5 mm silných. Papír na deskách je hnědší,
ruční výroby. Knihu lze svázat 4 tkanicemi. Velikost nečíslovaných
listů 42/27 cm s vodotiskem „A.Heller“.
Pevně vázané listy knihy jsou úředně spojeny černožlutou šňůrkou a
pečetěny pečetí panství Buquoyského. Legenda je nečitelná, znak však
znatelný. Jazykově jsou zápisy provedeny ručně německy počínaje rokem
1838 do roku 1945, jen dva zápisy z let 1956 jsou české. Zápisy
počínaje rokem 1945 do roku 1956 a později nebyly provedeny a bude
úkolem farního kronikáře doplnit tato léta podle daných možností
a dle příkazu instalačního zápisu z roku 1971.
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Podle záhlavního listu obsahuje kniha zápisy osad Brettern (Desky),
Ludwigsberg (Ludvíkova hora), Meinetschlag (Malonty), Radimetschlag
(Radčice), Uhretschlag (Meziříčí), Hölschko (Velíška), Zirnetschlag
(Bělá) a Jarmirn (Jaroměř).
Jednotlivé osadní zápisy jsou odděleny jazýčky s výtiskem prvního
písmenka německého pojmenování osady.
U jednotlivých osad – mimo Malont – jsou jen stručné zápisy a výňatky
křestních , oddacích a úmrtních matrik a let 1837 až do roku 1840. Málokde
se nacházejí zápisy z pozdějších let.
Farní pamětní kniha z r. 1835 je v úschově farního úřadu v Malontech,
poněvadž se má v zápisech pokračovat.
Další farní pamětní kniha z r. 1783 byla založena a běžně doplňována
zdejším P. Johannem Leitgebem, vykazuje však jen církevní události
až do r. 1826. Je dobře vázána a je psána latinsky. Je v úschově
okresního archivu v Č. Krumlově.
Třetím pramenem pro sepsání malontské historie byla německy ručně
psaná „Ortschronik der Gemeinde Meinetschlag“ (Místní kronika obce
Malonty) a byla sestavena odborníkem-historikem Reinholdem Huyerem.
Reinhold Huyer zemřel dne 17. dubna 1928 v Dobré Vodě u Nových Hradů.
Kronikář obce Malont se narodil dne 6. května 1850 v severních
Čechách, navštěvoval gymnasium v Litoměřicích, universitu v Praze a
přišel r. 1885 na státní reálné gymnasium v Č. Budějovicích jako učitel,
kde zůstal až do pensionování v r. 1909. Hudebně velmi nadaný,
měl veliký zájem o historii, zejména jihočeské krajiny a proto ihned
po odchodu do důchodu převzal ředitelství budějovického archivu.
Vedle toho ale vyučoval na různých dívčích školách, na učitelském
ústavu. Ve svém zaměstnání v budějovickém archivu dosáhl uznání
skutečného vědce-historika. Již od r. 1895 bádal v archivu a vedle
četných drobných prací vyšla z jeho pera celá řada historických pojednání
týkajících se jihočeské krajiny, zejména pak o historii Českých Budějovic.
Když pak složil v roce 1918 svůj archivářský úřad a ukončil
svou vychovatelskou činnost na budějovických školách, odešel
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do Dobré Vody u Nových Hradů. Zde pokračoval ve své historické činnosti,
maje při ruce velké množství historického materiálu a sestavoval
i historie jednotlivých obcí, jak se to stalo právě v případu Malont.
Podle předmluvy v obecní pamětní knize obce Malont ukončil toto dílo
dne 20. srpna 1925. Kniha je verifikována okresním školním inspektorem
profesorem Franzem Oppeltem dne 21. května 1927, zápisy byly shledány
bez závad. Máme proto bezpodmínečnou záruku na odborném
sestavení historie Malont. Zabývá se dobou od prvopočátečního
osídlení až do roku 1860, v některých málo případech až do roku 1890.
Pamětní kniha, psaná velmi pěkným čitelným rukopisem, je rozdělena
přehledně do 13 kapitol a to na nejstarší dobu, na silnici
„po pravé ruce“, Malonty za Rožmberky, Švamberky a Buquoyem, Malonty
v r. 1598, místní správa obce (středověká), škola (německá), farní
a školní obec, válečné doby, píše o Dvoru v Malontech a
o malontských mlýnech. Uzavírá „Pořadím farářů a farních správců“.
Z valné části čerpal z originálních farních a obecních dokladů a zejména
pak z Novo-hradeckého zámeckého archivu.
Tato pamětní kniha je v úschově místního národního výboru v Malontech.
Z obou těchto pamětních knih (první a třetí) jsem pořídil český překlad.
Dalším pramenem je „Soupis památek historických a uměleckých v politickém
okresu kaplickém“ od Antonína Cechnera, vydala Akademie věd
a umění v Praze r. 1921, Díl XLII, strana 112 a další obsahuje
v samostatné části o Malontech v první řadě podrobný technický popis
nejstarší památnosti tj. kostela v Malontech.
Nakladatelství Otto J. v Praze vydalo za redakci Fr. Ad. Šubrta
a D. A. Dvorského dílo „Čechy“, díl VI. „V jihovýchodních Čechách“. Stať
o Malontech se nachází na straně 50 a dalších.
Též „Umělecké památky Čech“ od Zdeňka Wirtha, vydány AČAV r. 1957,
Obsahuje na str. 481 stručný historický popis Malont a jeho kostela.
Kolektiv učitelů Základní devítileté školy v Malontech vydal brožurku
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„25 let české školy v Malontech“ v roce 1970. Vedle stručné historie
obce, školy a pohybu obyvatelstva zachycuje jen první okamžiky r. 1945
a vybudování českých Malont.
Další brožura MNV v Malontech „Dvacet let budování Malont“ podává
vedle stručné historie obce, budování obce, zprávy o zemědělských a lesních
podnicích v Malontech.
Velkou pomůckou byla řada šumavského časopisu „Waldheimat“
(Lesní domov), do kterého přispívali jak místní, tak i historickovědečtí pracovníci, jak o historii Malont samotných, tak i celého
česko-rakouského pohraničí, které tak těsně navazuje na události
malontské krajiny.
O Malontech existuje ještě jedna brožurka „Die Dorfgemeinde Meinetschlag“
(Vesnická obec Malonty) od W. Richtera, vydaná r. 1894, kterou jsem
však nikde nemohl zjistit.
Používám současně tohoto místa, abych poděkoval okresnímu muzeu,
okresnímu archivu a zvláště státnímu archivu v Č. Krumlově za zapůjčenou
shora uvedenou literaturu, která pomáhala značnou měrou doplnit
historický obraz obce z dob předválečných.
Je politováníhodné, že skromný farní archiv mohl jen velmi málo
Přispívat k doplnění zápisků farní kroniky.
J. Toupalík
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I. VZNIK A VÝVOJ
Dobu vzniku vesnice a farního kostela – nesporně nejstaršího
stavebního objektu v rámci nynější kaple sv. Barbory – nelze následkem
chybějících dokladů přesně určit, lze však míti za to, že vesnice
existovala již jako obyčejný osídlovací bod v hustě zalesněné krajině,
místem procházely obchodní cesty ve 13. století a podle
všeho byla založena hospodářskou politikou pánů z Michelsbergů
(česky: Michaloviců).
Malonty byly uvedeny při příležitosti dělení majetku zděděného
od otce Jindřicha mezi bratry Benešem (Benediktem), Janem a Jindřichem
z Michelsbergů.
Pamětní kniho obce Malont (sahající až do roku 1880) praví, že
obec děkuje vzniku Michelsbergům, kteří seděli tehdy ve Velešíně.
Píše se rok 1358 a při tomto dělení je již zmínka o obci Malonty.
První osídlenci této krajiny byli němečtí kolonisté, kteří byli
povoláni hradními pány z Velešína z Horního Rakouska do Čech, aby
právě oni mýtili hustý pohraniční les. Že tento les obepínal v začátku
15. století celé nové sídliště dokazuje i výplň mensy (kamenného
oltářního stolu) oltáře P. Marie v kostele v Malontech, kde při restauraci
oltářních stolů byla dutina pod kamennou oltářní deskou vyplněna
jedlovým jehličím promíseným s lesním humusem. Výstavba těchto
oltářních mens padá do prvního čtvrtstoletí 15. věku.
Podle zmíněné pamětní knihy založili tito první osídlenci
v okolí osídlení dvě sklárny, poněvadž topivo bylo v bezprostřední
blízkosti k ruce. Dále měli dokonce ve dvou domech právo vařit pivo.
Z dalších pramenů čteme, že se podle všeho jednalo o sklárny v blízké
Bělé a v Pohoří na Šumavě, patřící svého času k oblasti malontského
sídliště i farnosti.
Pojmenování tohoto sídliště nepřipomíná rod Michelsbergů – byl
to rod německý – ale byl onen Meinhold, důvěrník (kolonisátor), který
podle všeho dal novému sídlišti své jméno, kterému od pánů
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z Michelsbergů bylo svěřeno zaměření a mýcení lesa a rozdělení
půdy, vyhraněné pro nové osídlení. Tento důvěrník, čili zmocněnec
panstva byl pak i prostředníkem mezi kolonisty a panstvem a
prováděl všechna nařízen dle dispozic své vrchnosti a mnohdy dal
- pochopitelně se souhlasem svého panstva – novému osídlení své
jméno.
Podle Emlera Libri conf.Ib F VIII, 44 byl 4. IV.1364 na toto
osídlení dosazen na faru „Magnalitslag - Majnalihslag“ klerik
„Jacobus de Sobieslau“ na místo zemřelého kněze Przibiconise
(Přibíka), čili lze z tohoto důležitého záznamu vyčíst, že kostel
- nynější kaple sv. Barbory (původně zasvěcen prý sv. Kateřině) již existoval v první polovině 14. století, byť i možná jako srubová
nebo hrubá kamenná stavba.
Ve zmíněné „Knize o potvrzení“ (Libri confirmationum) pražského
arcibiskupství se objevuje pojmenování farní obce pod různým
názvem a pojmenováním. V roce 1364 „Majnalihslag“, 1376: „Mainholtslag“, 1379: „Manholz“, 1383: „Manholt“, 1393, 1417 a 1435: „Meinholt“.
Jméno bylo počeštěno v rejstříku papežského desátku, ve kterém je
obec vyznačena r. 1384 jako „Monoslaw“, 1399: „Menoslaw“ a jen
r. 1405: „Menhaldslag“. Též název „Meinhartschlag“ nalezneme
v r. 1529 a 1624.
Jak již nahoře zmíněno presentoval „Petrus de Michelsberg“
dne 4. dubna r. 1364 kněze „Jacobus“ ze Soběslavi jako faráře
do „Majnalihslag“.
Další zajímavá zpráva pochází z r. 1541, když Petr z Rožmberka
po požáru pražských zemských desek vložil opět svůj majetek
do těchto zápisků a mezi jinými též obec Malonty v českém zápisu
„Malonty ves“ společně s poddanými patřícími k farnosti Příbraní,
Blanské, Bělé atd.
Při příležitosti rozdělení prebend v roce 1624 byly faráři
Baltazarovi Scultetusi v „Meinhardschlag“ přiděleny další farní
oblasti.
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Donedávna používaný název „Meinetschlag“ se vyvinul z původního
Meinholtslag – tj. Meinholtova paseka či mýtina – zcela pravidelně.
Nynější české jméno mělo dříve tvar „Manholty“ a z toho vzniklo
přesmykem dnešní „Malonty“.
Vývin obce lze nejlépe sledovat v rámci pohybu obyvatelstva.
Pochopitelně nemáme při ruce počet obyvatel od doby prvotního osídlení.
Obecní německá pamětní kniha uvádí:
První přehled o obyvatelích známe z roku 1541, kde podle zemských
desek bylo v Malontech 61 sedláků a 3 chalupníci, které pak 1606
Petr Vok z Rožmberka osvobodil od úmrtí.
1591: 60 usedlíků
1598: 61 usedlíků, 3 obecní chalupy (!), 6 pustá místa domů, 1 kostel
1 fara, 1 hospoda, 1 pila na prkna, pro případ válečný
je určen jeden armádní vůz, 4 pěšáci, 1 jezdec ve zbroji
1650/51: farní oblast vykazuje v sedmi osadách 769 duší
1653: 58 domů, z toho neobsazeny 1667 4, v r. 1668 4, 8 v roce 1669
2 v roce 1670, dále 2 pusté domy, stav dobytka: 6 koní,
110 volů, 118 krav, 32 vlastních krav a 7 „auf der Lus“,
51 ovcí, 33 prasat a 1 koza . V těchto 58 domech bylo 14 ¾ (!)
usedlíků, kteří vlastnili 663 strychů polí, 146 ½ fůr sena
1702: 58 domů, 20 nájemníků, 74 obyvatelé pod a 197 nad 10 let,
celkem 371 osoba
1711: 47 sedláků, 10 chalupníků, 7 výměnkářů, 13 nájemníků, 30 koní,
156 volů, 157 krav, 127 ovcí, 3 kozy a 11 prasat
1730: celá farní oblast má 1490 duší
1789: Schaller: Topografie Böhmens, 13 sv. str. 137 -Malonty včetně
připočteného velkomlýna (pozn. nad Bukovskem) má 95 čísel,
s jedním farním kostelem sv. Baroloměje a jedné veřejné kaple
sv. Barbory
1806: 56 sedláků, 4 chalupníci, 8 domkařů
1825. 112 domů
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1836: farní obec Malonty zahrnuje v r. 1836 849 duší, 60 sedláků,
19 obecních domkařů (!), 39 nájemníků, 135 rodin a 120
čísel popisných
Od roku 1837 až do roku 1840 vykazuje stará farní pamětní kniha,
založena 1836, jen počet narozených, oddaných a zemřelých osob
bez uvádění souhrnného počtu obyvatel (duší) ve farní oblasti
1841: Sommer: Topografie Böhmens, 9 sv. str. 151: Malonty 4 hodiny
vzdálené od Nových Hradů, vesnice se 120 domy a 813 vesnických
obyvatel, má farní kostel sv. Bartoloměje, jednu faru, jednu
školu a odlehlý velkomlýn
Malonty Desky Velíška Meziříčí Radčice

Ludv.Hory

Bělá

1841: +/826

250

206

378

334

161

428

1842:

848

248

281

348

234

176

427

1843:

858

236

217

382

241

137

443

1844:

880

249

+/264

364

242

181

441

+/ na jiném místě 813 ve 120 domech, +/ jinak i 220
1845: celkem ve farnosti 2577 duší
1846:

2555

1847:

2592

1848:

2648

1849:

2642

1850:

2666

1851:

2678

1852:

2647

1853:

2640

1854: Malonty samotné 802 obyvatel
1862: 952 obyvatel a 126 domů. Tento počet uvádí Trajer ve své „Diöcese
Budweis“ na str. 265 pod názvem obce „Meinetschlag-Malonty“,
německá vesnice, farní oblast 2760 duší. Podle dalších pramenů
měla obec Malonty13 jiter 841 5/10 sáhů luk, 25 jit. 560 4/6 polí,
7 jit. 931 sáh pastvin, 5 jit. 513 sáhů lesa, 710 sáhů zahrad,
1 jit. 354 sáhů rybníků. K měrovému označení „jitro“ a „sáh“
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podotýkáme, že se jedná o staročeskou polní míru plošnou.
Původně plocha, která by se dala zorat jedním spřežením od rána do večera,
jinak 2837 m2.
1878: 846 obyvatel ve 122 domech
1890: píše Merten ve své brožurce Bezirkskunde: 768 obyvatel
1894: Catalogus Cleri str. 94 762 katolíků, 8 židů (!), farní oblast má
2205 duší a 8 židů, z jiných pramenů měly Malonty v tomto
roce 768 obyvatel a 471 (!) žáků
1899: /Teichl/ 126 domů, 768 obyvatel, farní oblast 2205 duší
1902: Malonty samotné 783 obyvatel
1906: Catalogus Cleri sloupec 103: Malonty pětitřídní škola, 758 katolíků,
4 židé, k tomu Desky 261 kat., Ludv.Hory 124 kat.,
Radčice 201 kat., Meziříčí 317 kat., 2 židé, Velíška 138 katolíků
Bělá: dvoutřídka, 419 katolíků
1930: 589 obyvatel ve 137 domech. Zde je třeba upozornit na značný
pokles v počtu obyvatel. Doba, kdy si hledali obyvatelé obživu
jednak ve městech, jednak v sousedním Rakousku příp. i Bavorsku.
1934: Catalogus Cleri sloupec 62: Malonty čtyřtřídka, 588 katolíků,
1 jiný. Desky: jednotřídka 186 kat., 1 jiný, Jaroměř: jednotřídka
239 kat., Ludv.Hory 71 obyv., Radčice: jednotřídka 158 kat.,
Meziříčí 234 katolíků, Velíška 132 kat., Bělá: dvoutřídka 340kat.
Zde upozorňujeme na velký počet škol v osadách.
1965: Statistický lexikon obcí ČSSR 1965: celková katastr. Výměra
5677ha, 2264 obyvatel, z toho do 14 let 436, do 59 let 473,
počet obydlených domů 209, matriční obvod Malonty, pošta tamtéž,
základní devítiletka. Z počtu obyvatel Bělá 137, Bukovsko 103,
Jaroměř 162, Malonty 331, Meziříčí 153, Radčice 50,
Velíška 26
Po stálém vzestupu obyvatelstva až do r. 1862 následuje, jak v ostatních
obcích v jižních Čechách a to zejména poblíže státních hranic,
postupně pozvolný pokles v počtu obyvatel. Jak jsme již nahoře
uvedli, odcházejí (Fortgeher) někteří, aby si hledali během
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léta mimo obci práci a výdělek, mnozí se již nevrací k domácímu krbu,
najdou si stálý výdělek na dobrém místu, nebo se ožení nebo provdají.
V pamětních knihách a seznamech desátků a robot, jakož i majitelů
nemovitostí zachovala se nám dokonce jména osob (hlavy rodin)
v letech 1598, 1653, 1676 a 1702. Tyto seznamy připojujeme jako přílohy
na konci této části.
Mluvíme-li zde o zaměstnání našich předchůdcův tomto pohraničním
kraji , tak lze říci, že po vymýcení lesa a zpracování přidělené půdy,
tvořící velmi skromný pramen živobytí velmi početných rodin, vedle
robotních povinností, bylo polaření. Vždyť sám výkaz o majetku
a robot z roku 1653 praví: „Tato vesnice (Malonty) leží nedaleko lesa,
má mokré, nevýnosné, bezcenné a zcela neplodné pole, že sedláci sotva
-jako letos (1653)- mohou dostat setbu, nedostatek žita, ovsa a
sena, panská pomoc, jinak by museli chcípnout (!), sotva způsobilí
pro kontribuci.“ Již toto úřední zjištění dokazuje, že polaření
nemohlo dát usedlým rodinám dostatek výživy. Zejména v novější
době, kdy pohraniční hvozdy byly již přístupnější, kdy různé legální
čili schválené obchodní cesty, ba i ilegální, podloudnické stezky,
tyto hvozdy protínaly, opouštěla asi třetina obyvatel obce každoročně
v létě svůj domov a hledala si v cizině – jak jsme již nahoře
zmínili – jako zedníci, železniční dělníci, zakladatelé rybníků,
stavební podnikatelé a parťáci výživu pro sebe a svou rodinu doma.
Na jiném místě slyšíme, že ve středověku se zabývala větší část
Sedláků formanstvím, chovem těžkých koní i tažných volů a pochopitelně
měli i svůj ochranný doprovod na cestách do Solní komory, do Lince
nebo do Pasova.
Na jiném místě kroniky se uvádí, že okolí je jednotvárné a nevalně
plodné, jen lučinám se zde výborně daří a právě a jedině na těchto
zakládá zdejší rolník svůj „blahobyt“, můžeme-li toto označení vůbec
zde uvésti. Praménky na všech stranách zurčící svádí pečlivě ve stoky
a náhony pro včasnou potřebu vody pro sebe i domácí zvířectvo a
i pro ochranu domácího majetku. Tyto vody však protékají i lučinami a na
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Mnoha místech tvoří pak močály, zejména na severní straně. Na jižní
straně ležící lesy se obyvatelstva „netýkaly“, poněvadž byly „panské“
a odběr dokonce i palivového dřeva byl panským personálně přísně
hlídán a mnohdy i citelně trestán.
Porovnáme-li seznamy obyvatelstva let 1666/67 s rokem 1670,
zjistíme nepoměrně veliký příliv obyvatelstva. Přistěhovalo se kolem
20 rodin. Pozemkový majetek sedláků se pohyboval mezi 13 až 19
strychů. Výjimku tvořily tři případy a 20, 26 a 28 strychy. Chalupníci
pak měli po pěti až devíti strychů pozemků.
Tento soupis (viz na konci I. části) nám podává určitý přehled též
o majetkových poměrech a počtu rodin usedlíků. Soupis sestavila
vrchnost na vyšší nařízení s přesným sestavením poddaných, jejich
majetku na orné půdy, lesů a dobytka. Tento soupis byl pak podkladem
pro práci tzv. rektifikační komise, která ovšem nesrovnalosti v tomto
soupisu urovnávala teprve po dvaceti letech na podkladě sestavovaných
tabulek tzv. rulách z lev 1653 a 1676. O sedlácích resp. jejich
rodinách bylo sepsáno 28 položek a 32 zabíraly chalupnické rodiny.
V dalším soupisu z roku 1702 nebyl již činěn rozdíl mezi
chalupníkem a sedlákem a napočítali tehdy 61 domácnost. V roce 1676
bylo zjištěno samotných domů 58 v Malontech 14 ¾ (!) usedlíků,
663 strychů polí, 2 pusté domy (jako památky na třicetiletou válku).
A jak vlastně vypadaly tehdejší usedlosti či obydlí?
Usedlosti, táhnoucí se dlouhými řadami podél obou stran silnice, jsou
pro zdejší tehdejší poměry celkem dost prostorné, výstavné a spořádané,
což ba znamenalo, že jejich obyvatelé asi neznají nouzi, ovšemže
v rámci životních podmínek v takové horské oblasti. Selské dvory
jsou stavěny ve čtverci, jehož průčelní strany jsou obrácené k silnici.
Po bocích jsou umístěny obytná stavení, mezi nimi na místě prosté
zdi je spojovací křídlo s průjezdem i úzkou průchodní brankou.
V jednou z obou bočních stavení, obyčejně patrovém a v podstřeší
síňovitě upraveném, je obydlí panujícího hospodáře, v druhém stavení
pak, zpravidla skrovnějším, bydlí výměnkář, případně rodina podruha
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a čeledi. Nad průjezdem bývala někdy sýpka a v zadních částech
čtverce nalézaly se chlévy, mlat a jiná hospodářská stavení.
Stavení chalupníků bylo pochopitelně mnohem jednodušší. Z valné části
mimo řady domů resp. selských usedlostí na okraji resp. obvodu obce,
doškama pokryté a kameny zatížené, mnohdy i silnou vrstvou slámy.
Sestávalo jen z jedné jizby, těsně vedle jen stáj pro jednu kravičku,
Ovce nebo kozu a za stavením malá dřevěná kůlnička na dřevo a hrubé
nářadí. Častěji byla i návětrná strana obklopena až po střechu narovnaným
sekaným dřívím palivovým. Před baráčkem málo čtverečných metrů
malá zahrádka s nejnutnější kuchyňskou zeleninou, chráněnou hrubými,
do země natloukanými tyčemi z lesních stromků.
Obydlí řemeslníků mělo též prostornou obdélníkovou podobu, bez
ohrazeného dvorku, s malou dílničkou, nebo řemeslník, zejména krejčí, švec
a podob. kde provozoval svou řemeslnou živnost a když prostor nestačil
pro mnohdy velmi četnou rodinu jako „ložnice“, pak spala drobotina
na půdě na seně nebo v kůlničce za domkem. „Pece“, které známe
ve vnitrozemských krajinách, zde neznali. Bylo zde jen malé otevřené ohniště.
Mluvíme-l i nemovitém majetku sedláků a chalupníků, je třeba
poznamenat – jak jsme již na jiném místě uvedli- že vrchnost velmi
bedlivě sepsala tento majetek svých poddaných v takzvaných urbářích.
Novohradský zemský archiv vlastní dva takové urbáře panství Nových
Hradů ze 16. století. Jeden starší je z roku 1564 a druhý bez letopočtu.
Poslední – s ohledem na určité obsažené poznámky, zvláště pro
záznam u jednotlivých obcí uvedené osvobození od úmrtí – je podle
všeho z roku 1598. Souhlasí též i s jiným z téhož roku pocházejícím
urbářem, uloženým v třeboňském archivu.
Hradecký domní rada Anton Teichl, který tento urbář r. 1899 nechal
vytisknout, určuje dobu jeho sestavení na rok 1553. To je však – podle
názoru historika Reinholda Huyera – rozhodně nesprávné, jakož i
veškeré jeho konečné úvahy, které sestavoval z tohoto vadného
letopočtu.
V urbáři z r. 1564 je pro Malonty podivuhodné několik nepopsaných
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listů a o obci není tam ničeho zapsáno, takže zprávy z r. 1598 jsou
nejstarším pramenem, který nám podává údaje o domovním majetku
a jménech usedlíků. V tomto soupisu se užívá jako označení obce jedině
české pojmenování „Malonty“.
V roce 1598 zahrnovalo rychtářství Malonty (Gericht Meinetschlag)
farní obce Malonty včetně osady Příbraní s 3 usedlíky. Berní odhad
na podkladě usnesení zemského sněmu za dne 4. ledna 1552 (Březan:
Život Viléma z Rožmberka, str. 51) a 1598 zněl na daňové povinnosti
ze žoku 6 fenigů (denárů).
Pokud se týče použitých mincí a měr v urbáři, uvádí se pro lepší
porozumění, že pražská kopa rovnala se 60 grošům tj. přepočítáno
na staré předválečné koruny (před I. svět. válkou), hodnotu 9 K 44 hal.,
míšenská kopa měla hodnotu 4 K 72 hal., tj. hodnotu o 50% nižší.
Obilní džber obsahoval 4 čtvrtky.
Rozloha dvorců není – jak jinak obvykle – v hradeckém urbáři uvedena.
Celý dvůr měl pravidelně výměru 2 lán. Lán byla stará míra, podle
které se pak vypočítávaly berní povinnosti na jednu rodinu a tvořila
onu plochu, která by se mohla přeorat ve velikosti 20, 30 nebo
40 jíter. Míra tato nebyla všude stejná, právě tak jak „jítro“. Polní
míra jítra se pohybovala mezi 25,5 a (pruská míra), sasská 27,5 a,
bavorská 34 a vyrtenberská 31,5 a. V jižních Čechách se používala
z valné části bavorská míra, takzvaný pasovský lán, rovnající se
52 jíter.
Jen podle částky poplatkových povinností lze činit závěr na velikost
malontských dvorců. Podle rektifikační tabulky z roku 1676 má
nejmenší majetek malého sedláka (tzv. Geschirrbauer) 12 strychů
a největší 28 strychů, chalupník pak 5 až 9 strychů (viz nahoře).
Strych lze přepočítat jednak jako míra kubíková (obsahová) 93,26 litrů,
jednak jako polní míra (plošná) 28,77 a.
Dlouhou dobu klidu po třicetileté válce použila česká zemská vláda
k urovnání vnitřních záležitostí země. Mnohými konfiskacemi
za Ferdinanda II. V letech 1620 – 1623 změnily se majitelské poměry
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ze základu. Oproti tomu zase zmizely během války celé osady a válečné
hrůzy připomínala četná pohořeliště a pusté domy. Ještě v určitém
dopisu z roku 1671 se praví, že v Malontech samotných bylo 13,
v Deskách 4, ve Velíšku 3, v Radčicích 1 , Meziříčí 5, v Rapoticích 4
a v Bělé 7 pustých domů.

II. V R C H N O S T
Jak jsme již na začátku tohoto pojednání uvedli, lze vznik obce Malont
hledati v období 13. století v rámci osídlovací politiky pánů
z Michelsbergů (Michalovic) se sídlem ve Velešíně. A právě v tomto
rodu, při příležitosti rozdělení zděděného majetku po otci
Jindřichovi, se jmenují sourozenci Beneš (Benedikt), Jan a Jindřich
Z Michelsbergů, uvádí se i osada Malonty.
Německý rod Michelsbergů měl bohaté statky v severních Čechách
a vlastnil od 28. VIII. 1283 panství Velešín, jehož území se stalo (podle
Čeče z Budějovic) za krále Otakara II. Českým korunním majetkem. Bylo
však postoupeno synem Václavem Otakarem II. společně se severočeskými
statky Děvínu Janu z Michelsberga, příslušníku tehdy již velmi
rozvětveného rodu Markwarticů. Jan z Michelsbergu musel oproti tomu
slíbit, že on a jeho potomci budou českým králům vždy věrně sloužit.
Nicméně musel české komoře složit za přidělené statky 800 marek stříbra.
Tento obnos zdaleka neodpovídal skutečné hodnotě předaného
majetku, poněvadž panství Velešín zabíralo samotné velké území, které
sahalo od nipolckého potoka a Malše až k zemským hranicím na jihu,
na východě a na severu částečně až k stropnickému potoku, částečně až
k hamerskému a kleňskému potoku. Proto též zabíralo i onu nehostinnou
oblast, kde později vnuk Jana, Jindřich z Michelsbergu založil
vesnici Heinrichschlag (Jindřichov) a Vilém z Rožmberka vybudoval
koncem 16. století tržiště Hojnou Vodu (Heilbrunn).
Asi kolem roku 1217 vlastnil jeden rytíř z rodu Michelbergů Petr
na vrcholu michalovického vrchu silný hrad, který byl ještě roku 1420
obydlen. Vůdce husitů Žižka však tento hrad úplně vyplenil a rozbořil.
Základní zdivo lze ještě poznat. Věž „Putna“ z kvádříkového zdiva
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je rozštěpená bleskem a nakloněná. Blízká vesnička Michalovice,
patřící k obci Dalovické okr. Mladá Boleslav, měla v roce 1965 77 obyvatel.
Kostel je pozdně románský a pochází též z poloviny 13. století. Upraven
byl v roce 1893 v pseudorománském stylu. Později zahájil hrabě Štěpán
Šlik po hornicku v okolí kopání a našel měď, olovo stříbro a modrou
Barvu. V roce 1649 vyneslo mu toto hornictví 14 249 zl., oproti
Tomu však měl vydání 14 572 zl., takže zastavil práce. Kolem tohoto
hradu se v okolí vyprávějí celé řady báchorek a pověstí.
Jan z Michelsbergu zemřel kolem roku 1300 a následoval na velešínském
panství syn Beneš I. (manžel Johanky z Rožmberka, dcery Jindřicha I.
z Rožmberka), který měl velikou účast – jak i jeho otec – na dvorním
životu českých králů a v dobách válečných statečně a věrně jim
sloužíval. Teprve kolem roku 1320 se podle všeho odebral na svůj
jihočeský majetek. Zahájil osídlování lesních hvozdů, zejména v oblasti
potoka Černé a Pohorského na svém panství a to německými kolonisty,
aby tuto pustou, hustě zalesněnou oblast učinil výnosnější ve prospěch
svých panských potřeb.
Jak jsme již na začátku slyšeli, byl tuhý život těchto prvních osídlenců,
když byli vysláni do těchto temných pralesů svými mocipány pod
vedením resp. lepší řečeno velením „kolona“ tj. předáka, který pak
tvořil spojku mezi osídlenci a panstvem.
Čtenáři, jen se jednou postav do zvonice malontského kostela, představ
si, že kolem tebe na těch polích a lukách stály hustě vedle
sebe strom vedle stromu, staletí velikáni, mnohdy v nedostupných
močálech a vlhkých úžlabinách. A jen svou silou a těžkými sekerami
padal jeden strom za druhým. Rvali se o kořeny, pálili větve a 30 až
50let to trvalo, než bylo možno po odstranění balvanů a kamení
připravit půdu k prvnímu setí. Tak leží ty mýtiny, ty Lhoty resp.
německé „Schlagy“ neobdělané a pozvolna vylézají z jehličí první
stébla. Jehličí, uložené k vyplnění dutiny oltářního kamenného stolu
oltáře P. Marie v Malontech, dokazuje, že les při stavbě kostela
na začátku 15. století, ještě sahal k samému kostelu.
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Konečně po uplynutí půl století sedí – možná již i druhá generace
osídlence doma po sklizni první vydatné úrody a bedlivě počítá jak uhradit a odvést
svůj desátek a poplatky panství, faráři a školmistrovi je-li takový v obci.
Tak pomalu postupuje mýcení a zúrodnění lesa a pozvolna ustupují staré
dřevěné sruby původního obydlí, zděným domkům. Ale i ty se dodnes nezachovaly.
Byly nahrazeny “Modernějšími “ stavbami sádřených dvorců.
Počínaje budějovickou rovinou až ke Kaplici bylo již dříve provedeno osidlování
slovanskými usídlenci, kteří postupně vnikali do údolí horního toku Vltavy a Malše
a byly založeny sídliště i na Černém a Stropnickém potoku. Horské krajiny byly též
dosud neosídleny. Teprve mniši ze Zlaté Koruny a Vyššího Brodu zde zahájili
německou kulturní a kultivační práci. Jim pak následovali Michelsbergové uvnitř
svého panství.
Německé tržiště Beneschau / zvané též Deutsch-Beneschau – Benešov n.
Černou /, pak německé vesnice Waldetschlag / Valtéřov /, Zirnetschlag / Bělá /
A Oppoltz / Tichá / se svými hrady, vznikly podle všeho za Beneše z Michelsbergu.
U Benešova jest to nesporné, poněvadž jméno zakladatele je zachováno v místním
pojmenování. Ale i zakládání všech ostatních německých sídlišť v benešovské
oblasti až do oblasti Cetvin / Zettwing /, které patřily ještě v roce 1356
k hornorakouskému soudu v Leopoldschlagu, byly určitě založeny z Rakouska tj.
rakouskými osídleci, patřily přece k oblasti a do období, kdy Michelsbergové vládli
nad Velešínem.
Vedle uvedených sídlišť se svými hrady, vzniklých za Beneše z Michelsbergu a
jeho syny Jana II. a Jindřicha I, byly založeny i vesnice Böhmdorf / Bojnov/
Sinetschlag / Příbrání /, Rappetschlag / Rapotice /, Meinetschlag / Malonty /,
Uretschlag / Meziřící / a v oblasti Černé Radinetschlag / Radčice /, Pilsenschlag
/ Polžov /, Hermannschlag / Kuří /, Heinrichschlag / Jindřichov / a konečně i
Ottenschlag / Dluhoště / a Gollnetschlag / Klení /.
Jak z německého pojmenování nově zřízených lesních osad poznáváme,
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že z valné části mají přídomek “ – schlag “ t. j. mýtina, u nás jsou to “Lhota“. Na
druhé straně státních hranic – zejména pak v Bavorku se objevuje stejný přídomek
“reuden” nebo “roden” t. j. mýtiti.
Taktéž nářečí dřívějšího německého obyvatelstva v této jihočeské pohraniční
krajině je protáhnuto rakousko – německému nářečí. Jak již dříve uvedeno pochází
toto prvotní obyvatelstvo po svých předcích z Rakouska, které bylo do tohoto
jihočeského kouta přivedeno pány z Michelsbergu.
Jindřich z Michelsbergu / 1327 – 4.IV.1352 / zanechal dříve již uvedené syny
Beneše II., Jana III. a Jindřicha II., kterým připadlo celé panství. Z počátku toto
dědictví spravovali společně. Bylo sice již poněkud zmenšené, ale i přes to ještě dost
významné, že vliv v Jižních Čechách zůstal směrodatný. V roce 1358 rozdělili
majetek. Jen hrad Velešín měl zůstat jako kmenové sídlo rodu společným majetkem.
O způsobu rozdělení nám stojí k dispozici jen málo zpráv. Jisté je, že Jindřich dostal
Benešov s hradem, potom Gross – Gallein / Soběnov / a Radčice, oproti tomu dostali
Beneš a Jan vedle pražského domu na Starém Městě, tržiště Velešín a vesnice
Kladen / Kladné /, Mokrý Lom, Malši, Jaroměř, Velišku, Bělou, Malonty, Tichou,
Soběnov a Lhotu u Rychnova / Neustift /, a konečně i Pohoří na Šumavě. Toto
roztříštění majetku a též ta okolnost, že Beneš jako samostatný vlastník
velešínského hradu, musel vyplatit podíly svým bratřím a na to si musel půjčit od
Petra, Jošta a Oldřicha z Rožmberka 700 kop pražských grošů, což ovšem
znamenalo zánik dříve tak uceleného panství Michelsbergů v Jižních Čechách,
vlastně již od okamžiku dělení zděděného majetku. S peněžitou půjčkou sledovali
Rožmberkové – jako vždy s ohledem na svůj stálý špatný stav financí – naprosto
sobecké cíle. Panství Michelsbergů totiž leželo mezi rožmberským majetkem a
panstvím Nových Hradů, o které se tehdy handrkovali s Vítkem z Landštejna a tak
tvořilo v hospodářském směru ohromnou překážku pro sousední cizí majetky.
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Vedla přece údolím Černé z Rakouska důležitá hospodářská cesta do Kaplice, k jejíž
ochraně založili Michelsbergové nejen tržiště a hrad Benešov, ale i skalní zámek
“Sokolezye“ tzv. Galleinský zámeček – Skalený zámek v rokle Černé. Takové
dopravní cesty byly ve starých dobách se svými celními a jinými právy vítanými
příjmy. Jak chytře si Rožmberkové počínali při povolení půjčky 700 kop, vidíme
z toho, že vedle dlužního úpisu / v německém jazyce / ze dne 7. května 1359,
podepsaného Benešem, ve kterém se zavazuje, že dluh uhradí do 2l. 1361,
podepsal současně téhož dne i revers, podle kterého se musel zavázat, že, kdyby se
na hradě Velešíně a příslušenstvím nemohl z kteréhokoliv důvodu udržet, “nesmí“
před 16. říjnem 1363 “tento majetek ani zastavit, vyměnit, prodat, nebo jinak s ním
naložit, pak by připadl Rožmberkům” / Pozn. Citace tohoto místa v německé pamětní
knize je uvedena – podle novohradeckého zámeckého archivu – ve staroněmčině dle
původního textu /.
K zajištění větší bezpečnosti a podle všeho též z toho důvodu a v předpokladu,
že bratří Beneš, Jan a Jindřich z Mechlsbergu nebudou v případu uchopení tohoto
svého majetku, činit překážky Rožmberkům, museli tito vedle Leutolda z Landštejna
spolupodepsat též tento revers.
I Jan z Michelsbergu byl dlužníkem Rožmberků. Tato závislost se ukázala
zejména při dohodě, která byla podepsána dne 25. července 1360 v Malontech
/ Meynolthow / mezi Petrem a Joštem z Rožmberka a bratřími Benešem a Janem
z Michelsbergu. Beneš dojel podle všeho z Velešína a Jan ze svého hradu Tiché do
Malont. Jak se v příslušném spisu / hradecký archiv / praví, jmenovali oba
Michelsbergové po náležitém uvážení, tyto dva Rožmberky za správce veškerého
svého majetku a statků a dávají dědicům plnou moc, aby hospodařili svěřeným
majetkem, jak se sluší a patří na právoplatné zmocněnce.
Beneš a Jan brzy na to zemřeli, Rožmberkové však ihned využili svou plnou moc,
jako kdyby již byli skutečnými pány na Velešíně. Markéta z Velešína, dcera
zemřelého Beneše, byla pro sebe samotnou
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dosti slabá, aby zamezila samolibému počínaní Rožmberků. Aby zachránila Velešín
/ hrad. arch. / pro svou rodinu, uzavřela s Petrem z Michelsbergu, sinem Jana II., se
souhlasem Karla IV., dne 6.III. 1361 smlouvu o spojení statků. Ve smlouvě bylo
stanoveno, že hrad Velešín s příslušenstvím má připadnout Petrovi, kdyby Markéta
jako majitelka zemřela bezdětná. Markéta skutečně zemřela než dosáhla zletitosti.
Poněvadž nyní vládl Petr nad Velešínem, podařilo se mu sice plány Rožmberků
poněkud na čas zatlačit a vykonat bez překážky svá práva jako pán
michelsbergového majetku. Víme, že skutečně presentoval “Petrus de Michelsberg”
dne 4. dubna 1364 kněze “Jacobus” ze Soběslavi jako faráře do “Majnalihslag” a
ještě dne 11. ledna 1364 kněze Radslava z Bavorova, jako altarustu k oltáři P. Marie
ve velešínském farním kostele / Lib.conf.I.,44,49 /.
Petr se účastnil r. 1368 v armádě Karla IV. Polního tažení v Itálii a nechal tam
svůj život.
Dne 22. dubna 1368 zrušuje Jindřich z Velešína, jeden z Michlsbergů a pán na
Benešově a na benešovském hradu, se souhlasem tamního faráře Simona a kaplana
Zdenko poplatek na kapli sv. Václava ve vesnici Radčice / Radczic/ ve výši 6 kop.
Kaplan Zdenko a jeho následník obdrží tento poplatek s povinnosti, za Jindřicha po
jeho smrti sloužit roční památku s pěti mšemi sv. / Lib.erect.I.,69 č.144 /. Nadace ke
kapli byla v r. 1397 přenesena na krumlovský hrad, poněvadž benešovský hrad byl
již r. 1397 pustý.
Již pře r. 1368 přešla část majetku do držení Rožmberků. Dítky Petra měla za
poručníka Thiema z Koldic, kterž dne 17. března r. 1376 navrhl pro malontskou faru
kněze Jacobuse. Když byl syn Petra Jan IV. r. 1378 v útlém mládí prohlášen
plnoletým, vykonal právo presentační sám.
Tak presentoval dne 15.IX.1379 kněze Mikuláše a dne 2. dubna 1383 cestou výměny
dosavadního kněze v Doudlebech Litwina do “Malont“.
Je to presentace, kterou konal Jan pro kostel v Malontech. Aby získal pro svůj
přepychový život a za službu u krále Zikmunda a aby si zachoval svůj majetek
v severních Čechách, byl nucen v r. 1387 hrad Velešín včetně příslušenství i
Benešova a příslušného podílu, který mu
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připadl taktéž po zemřelém strýci, prodat za 3.000 kop pražských grošů Oldřichu
Rožmberskému. Tím se uskutečnil dlouholetý plán rožmberského rodu. Stali se pány
celého panství velešínského a tím i pozemními pány v Malontech a jeho okolí
Než ukončíme popis osudů Michelsbergů, je třeba si všimnout vlivu vlády tohoto
rodu i nad jednotlivými osadami ve farní oblasti malontské.
Je to v první řadě osada Bělá, bývalý Zinertschlag, která váže svou pevností na
založení Michelsbergy a přišla s přidělením zděděného majetku r. 1357 na bratry
Beneše a Jana z Michelsbergu.
Totéž platí i osadě Přibrání /býv. Sinetschlag/. Osada patřila k oněm osadám, ze
kterých Petr a Jan z Rožmberka, jako vykonávatel poslední vůle bratří Beneše a
Jana z Michelsbergu ze dne 13. prosince 1361 velešínskému kostelu přidělili
poplatky z Přibrání. Tehdy obdržel altarista Mikuláš velešínského kostela od osady
Přibrání /Siczkow/ 3 kopy vedle poplatků z Malčic a Kvítku pro svou vlastní výživu.
I osada Jaroměř má určitý vztah k Michelsbergům, a to v tom směru, že dne 1.
května 1362 získali Rožmberkové od Petra I. z Michelsbergu 8 lán pozemků z této
osady, které jsou též v urbáři z r. 1379 jako jejich vlastnictví uvedeny. Avšak
výslovně „bez kaple /sine capella/. V zápisu je, že takřka polovina vsi přešla do
majetku Rožmberků.
Nyní vstupuje historie Malont do druhé fáze resp. období pod vládou pánů
z Růže. Pod vládou nových pánů našla obec Malonty určitý rozkvět, který ještě dnes
dokumente výrazně připomíná éru tohoto rodu.
Podle farní pamětní knihy z r. 1778, založené farářem P. Johanem Leitgebem,
uložené v okresním archivu v Českém Krumlově, se vyslovuje doměnka, že kostel
sv. Bartoloměje v Malontech byl založen – lépe řečeno rozšířen na dnešní podobu
/pány z Rožmberka, poněvadž na kostele, též v kapli sv. Barbory/ v pamětní knize
označené jako nynější sákristie/
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byly vidět rožmberské růže, které byly při pozdější restauraci kostela bedlivě
přemalovány.
Jak jsme již slyšeli, snažili se Rožmberkové získat majetek Michelsbrgů, aby tak
na jižní straně Čech mohli své majetkové hranice zaokrouhlit a tak odstranit klín,
který byl právě velešínským majetkem vražen do jejich území. Činili tak osvědčeným
prostředkem, vázat na sebe cizí majetek půjčkami, smlouvami a podobně, a když to
nešlo po dobrém, tak to šlo pak po zlém, jak víme z historie osud Smila z Křemže.
Jinak se zachovalo o Malontech z doby vlády Rožmberků málo zpráv. Jak již
kronikář německé malontské kroniky poznamenává, týkají se tyto zprávy vesměs
peněžitých věcí. Správa tak rozsáhlého majetku, jaký byl rožmberský, si vyžádala
velké náklady, ovšem oběti nikoliv se strany vrchnosti, ale ze strany poddaných. Čím
více poddaných, tím více přílivu finančních prostředků do nenasytné pokladny
panstva. Ale nejen to. Rožmberkové měli přece veliká vydání z vlastního nákladného
života a representačního dvora, jak v Praze tak i na Krumlově. Dále pak náklady
s věhlasnými konírnami u královského dvora, pak udržování velkého počtu hradů,
zámků a kostelů a jiných budov, jejichž stavební stav nesměl zůstat právě
z representačních důvodů nepovšimnutý.
Ke krytí této veliké potřeby stály jako stálé příjmy vlastně jen úrokové
/poplatkové/ pohledávky a jiné povinnosti svých poddaných. Veský lesní majetek –
zejména les v pohraniční oblasti vynášel jen tehdy, když byl vymýcen, byl osídlen a
přeměněn na poplatkovou půdu. Z tohoto hlediska lze chápat snahu Rožmberků,
rozšířit pozemkový majetek svých poddaných přidělením nových mýtin /schläge –
reutgrüne/ a zjednání dalších osídlenců k mýcení dalších lesních ploch na
zemědělskou půdu. Nesmíme se divit, že i mocní Rožmberkové v době, kdy
pokladny byly prázdné – a to se stávalo velmi často – sahali i k takovým
prostředkům, které v „staré dobré době“ nevolníkům umožnili dosáhnout finanční
prostředky pro sebe. Pronajímali úroky a poplatky svých poddaných na určitou dobu
s podmínkou
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jejich navrácení případně vykoupení. Aby tak docílili v takovémto případě dosažení
větších zástavních hodnot, sahali s oblibou na nejstarší a silnější sídliště, což je
pochopitelné.
Takovým „vydatným“ sídlištěm byly právě i Malonty, které byly několikrát
zastaveny. Spisy třeboňského archivu o tom podávají zprávu: tak ku příkladu se
uvádí osada Velíško dne 18. prosince 1361, kdy bratři Petr a Jošt z Rožmberka, celý
poplatek z této vesnice poukázali částkou 6 kop 20 gr. 3 vídeňských feniků,
k udržování třetího kaplana ve Velešíně. Byl to jeden z přehmatů, které si dovolovali
Rožmberkové, jako pouzí správci michelsbergského majetku.
Téhož dne byly, jak jsme již slyšeli vysazeny 3 kopy z osady Přibrání altaristy
Mikulášovi. Při novém zápisu do zemských desek uvádí se poplatková povinnost a
jiné závazky třech usedlíků v Přibrání /1598/ Albrechta Kastla, Luxe Hanse, Adama
Prunnera.
Osada Meziříčí, bývalý Uretschlag, nebyla podle urbáře z r. 1379 uvedena
v majetku Rožmberků. Lze míti za to, že vznikla teprve po tomto roce za Oldřicha II.
z Rožmberka /1403-1462/. Petr Vok z Rožmberka osvobodil osadu teprve 16. května
1606 od úmrtí.
V osadě Bělé dovolil Jindřich z Rožmberka vdově po Johannu z Lugau, Alžbětě,
který byl v letech 1403-1405 purkrabím na Rožmberku, aby se v této osadě
zakoupila poplatky za 7 kop 48 gr.
19. ledna 1448 zajistil Oldřich z Rožmberka a syn Jindřich krumlovskému
vrchnímu písaři /Oberschreiber/ a regentu špitálu Johanesi Ritschauerovi, jako
náhradu za úroky z špitálského jmění 100 kop pražských grošů, mezi jijném i
poplatky z Bělé, když dne 8. září 1448 Oldřich z Rožmberka prodal vdově Markétě
Ritschauerové 100 kop poplatlků z Bělé.
22. listopadu 1492 prodal Petr z Rožmberku „bělský panský dvůr“, na kterém
seděl jistý „Buzek“ a to Schewelovi z Tiché za 600/!/ kop míšených grošů a určitý
roční poplatek.
1455: Oldřich z Rožmberka a jeho syn Jan zastavili 18 kop, 44 grošů a 5 feniků
v Malontech s jinými poplatky z Trhových Svinů, Sohoře, Bínova tržiště Stropnice,
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Dlouhé Stropnice, Fidratschlag, Chlupaté Vsi /Rauchenschlag/, valtéřov
/Waldetchlag/, Hartůnkov /Hardetschlag/, Benešov, Meziříčí, Tichá, Janu z Kozí za
1800 kop pražských grošů.
1459: prodal Jan z Rožmberka proti vykoupení 24 kop 5 gr. 5 fen v Malontech, 30
gr. 3 fen. v Jaroměři a 3 gr. 6 fen. od tamního mlynáře, šlechtici Janu Jechnic
z Vlachonovic a paní Kateřině – jeho sestře, manželky Hynka ze Sudoměře za 400
uhefrských zlatých. Tuto zástavu obnovil Vok z Rožmberka se stejnými poplatky.
17. června 1483: proti vykoupení a robotní povinnosti a poplatky Hynkovi se
Sudoměře a Dívčice, Kunáši z Machovic a Janu z Dívčic za stejný obnos 400
uherských zlatých /N. Hrad. Archiv/.
Další zpráva z doby Rožmberků pochází z r. 1541. Petr z Rožmberka vložil tehdy
po požáru pražských zemských desek, svůj majetek opět do těchto desek a mezi
jiném obec Malonty / v tomto dokladu seuvádí český název „Malonty ves“/ společně
s poddanými patřícími k farnosti Přibrání, Blansku a Bělé.
V 15. století byla svoboda venkovského zemědělského lidu ještě více omezena.
Sedlák a vůbec každý majitel nemovitosti podléhal – jak jsme již několikráte uváděli
tak zvanému „odúmrtí“/ německy : er war totefällig – podléhal úmrtí, což znamenalo,
že mu bylo vzato právo se svým majetkem naložit jak sám chtěl a nesměl již
svobodně rozhodovat o své pozůstalosti. Toto odúmrtí bylo jedno z nejtíživějších
zákonitých ustanovení v závislostním poměru poddaných ke své vrchnosti.
Zemřel-li kupříkladu takový poddaný bez tělesných dědiců, připadla polovina jeho
majetku vrchonosti a druhá polovina vdově. V naší krajině mohl sedlák vyjímečně
svá hospodářství předat svým synům nebo dcerám v rámci dědiční smlouvy, ale
z ato museli panství platit větší obnos a smělo se tak dít jedině se souhlasem
panství. Když nebylo potomků vůbec, připadl územní majetek zcela zeměpánovi.
Tomu se pak říkávalo, že „hospodářství připadlo odúmrtím panství“ – mortaurium.
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Další ustanovení praví: Byli zde však tělesně pozůstalí a zemřelo jedno z dětí, tak
i zde přepadl příslušný dědický podíl vrchnosti. I způsob převodu dědičního majetku
na živé děti byl vrchností stanoven. Při nezletilosti potomků se zapsal majetek
z dědictví do takzvané sirotčí knihy. Až do zletilosti spravovala tento majetek
vrchnost. Proto i zde bylo svobodné zůstavení v dědictví vyloučeno. Známe nejeden
případ, kde panští úředníci skutečně „hospodařili“ se sirotčím majetkem do svých
vlastních kapes.
Aby hospodář mohl své hospodářství zachovat svému příbuzenstvu resp. Aby
vůbec tento majetek mohl někomu testovat, musel poníženě žádat zeměpána o
zrušení odúmrtí. Dělo se tak ale …. nikoliv zdarma, jak se později dozvíme v celé
řadě případů.
V roce 1593 ještě bylo na novohradském panství 954 poddaných podléhající
odúmrtí. Tehdejší panský hejtman Vincenc Holzsporer z Hostína, který velmi bedlivě
dbal, aby příjmy byly stále zvětšovány, poněvadž pan vladař Petr Vok z Rožmberka
byl stále bez peněz. Proto mu navrhoval, aby těmto poddaným bylo odúmrtí
odpuštěno za zaplacení dvojnásobného ročního úroku, který platil tak dlouho, dokud
byla nemovitost v rukou osvobozeného hospodáře. Tak se stalo v letech 1594 a
1595. Malonty musely ještě na toto osvobození čekat.
Veliká část pohorské krajiny obdržela od posledních Rožmberků zrušení od úmrtí.
Zejména poslední Rožmberkové – i když mnohdy neradi – přikročovali k tomuto
kroku, vždyť zrušením odúmrtí jím unikaly pravidelné robotní úkony, ale nicméně se
své příjmy ve svých pokladnách dvoj až vícenásobným pravidelným vykupujícím
poplatkem zvýšili.
Karl Hofer nám cituje takový dekret o zrušení odúmrtí, vydaného na Krumlově
dne 22. prosince 1597 /Waldheimat 5.roč. str. 46/. Touto listinou dává Petr Vok
poddaným dvou prachatickým vesnicím možnost, aby se svými hospodářstvími mohli
naložit volně a vydává současně bližší ustanovení pro případ sepsání závěti a správy
sirotčích peněz.
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Žádá však současně na tuto „naprosto mimořádnou milost“ dvounásobný trvalý
roční poplatek. Originál této listiny, která byla podle tehdejšího zvyku sepsána
v českém jazyce, ač se tehdy jednalo o obce německé, uschovává Pražské zemské
muzeum. Německý překlad této listiny byl vyhotoven a vydán pro lepší porozumění
v těchto německých obcích.
Překlad, ze kterého pisatel čerpá, je pochopitelně sepsán ve staroněmčině a zní
ve volném překladu asi takto:
My Petr Vok z Rožmberka, vladař domu Rožmberského, tímto dopisem oznamuje
každému komukoliv, zejména všude tam, kde bude tento list čten nebo čtený slyšen,
že se u nás objevili usedlí robotní lidé k našemu panství patřící dvou obcí a
poníženě a poddaně prosí, aby se jim udělilo právo volně naložit se svým
hospodářstvím, právo, které jím bylo našimi předky odpíráno. O tom jim budíž
vyhotovena listina.
Slyšeli jsme jejích toužebné a ponížené prosby a na přímluvu několik dobrých lidí,
jakož i vlastním přičiněním, aby poddaným bylo tímto osvobození umožněno, své
hospodářství rozmnožit a zvětšit a osvobodit je od břemen odúmrtí a jím tak umožnit
zůstavit svá hospodářství a majetek v dědictví. Toto činíme z vlastní moci, závazně
pro naše dědice a jiných vlastníků tohoto panství, a též obou vesnic tak, že lidé
těchto vesnic mohou bez každé překážky od nás a naších potomků svá hospodářství
volně a podle libosti přenechati nebo zůstaviti.
Toto uvolnění majetku je sice vázané na následující podmínky: Kdyby někdo bez
závěti zemřel nebo též zůstavil, je třeba ihned každý případ oznámiti naším
úředníkům nebo správcům sirotčího rejstříku.
Každou závěť nebo každou smlouvu nutno zapsati v přítomnosti rychtáře a
porotců každé osady, nebo kdyby nebyli doma, v přítomnosti 3 nebo 4 místních
sousedů, nikoliv však jinak sestaviti, ale ihned napsati.
Toto je třeba zaznamenat v sirotčích rejstřících a pak velmi dobře uschovati tak,
aby zkracování aneb poškození sirotků nebylo možno
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Provésti, aby při každém úmrtí bylo vše inventarisováno, nebylo použito jinak a ne
bez našeho vědomí a našich dědiců a potomků nebo sirotků.
Kdyby někdo náhle bez závěti zemřel a nevyhlásil svou poslední vůli, tak připadá
vše příbuzenstvu. Kdyby nebylo žádného příbuzenstva podle meče /muže/, tak
připadá v tomto případě vše příbuzenstvu podle vřetena /ženy/.
Prohlašujeme, že my a naši budoucí páni a majitelé tohoto panství a obou
dotčených vesnic, se zříkáme práva možnosti dědictví, které jsme měli dříve, a to
nyní i pro budoucnost s tou podmínkou, že v případu někdo bez právoplatné tj.
manželské potomky obou pohlaví, tj. žádné podle meče a žádné příbuzné podle
vřetena měl, zemříti, připadne polovina nám nebo naším potomkům, druhá polovina
všeobecným účelům obce, především k udržování Božího domu.
Sirotčí peníze mají se každoročně u soudu do truhly k tomuto účelu pořízené,
uložiti a uspořádati. Klíč k této truhle má v držení rychtář a porotce sirotků a takovéto
truhly mají býti pořízeny v každé osadě, kde to my nebo naši potomci nařídí.
Počínaje této doby mají býti proto ve všech vesnicích a všeobecně pořizovány
závěti.
Ale za takovou vysokou a vám od nás propůjčenou milost, jste povinni aby naši
věrní a milí poddaní dobrovolně zaplatili nám a naším dědicům a potomkům ročně /!/
poplatek v dvojnásobné výši, jak tj. v urbáříních rejstřících správně zapsáno a
poznamenáno.
K potvrzení toho přivěsili jsme dobrovolně naší vlastní pečeť a tento dopis jsme
podepsali naší vlastní rukou. Který byl dán a podepsán na našem zámku Český
Krumlov v pondělí po sv. Tomáši, apoštola Páně Anno á partu fily:
jedentisícpětsetsedm a devadesát.
Jen český prvopis listiny nese podpis Rožmberka a je připojen i sigilum. Německý
překlad není podepsán a schází též pečeť.
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Poněvadž jsem nahlédl do dalších osvobození od odúmrtí, lze říci, že se všechny
pohybují v tomto předcházejícím složení textu, pochopitelně s různými, avšak malými
obměnami podle místních poměrů. Teprve 18. května 1606 osvobodil Petr Vok
šedesátjednoho sedláka v Malontech a 3 domkaře v Bělé, kteří patřili k malontskému
kostelu. Přitom byly kladena podmínka, že všichni složí obnos 192 kop. Míš.
Jednorázově, odchylně od tehdejší praxe a poměrů v dědictví a v osvobození od
odúmrtí.
Vrchnost zasahovala i jiným způsobem do majetkových práv svých poddaných.
Když majitel špatně hospodařil nebo vzhledem k vysokému stáří nebo jiné tělesné
nemohoucnosti již nemohl zvládnout své hospodářství tak, že nebylo již výnosné a
panské příjmy se tím snížily resp. Zmenšily, pak postavila vrchnost hospodáře „pod
dozor“, dokonce bylo možné, aby panství ho vydědilo /říkalo se tomu v němčině
„abstiften“/, což znamená, že byl proveden soupis a popis veškerého majetku a byl
na místo hospodáře dosazen spolehlivý správce. V nejlepším případu šel hospodář
příp. se svou rodinou do výměnku, nebo byl i vyhnán ze stavení a musel se spokojit
s obecní pastuškou.
Další povinnost, tvořící další utlačování poddaných, byly robotní požadavky
panské správy. Byly nejrůznějšího druhu. „Robotu provádět musí sedláci jak při
senoseči /Heugen/ s kosou na seno a hráběmi, dále pak sekání se srpem, hráběmi a
vázání obilí, mimo této letní doby kácení dřeva, vožení deputátního a palivového
dřeva pro panství a jiné pochůzkové a pojízdné práce / případně na vrchnostenských
stavbách/ během celého roku podle dobrého zdání a libovůle vrchnosti. Též
k služebním úkonům na panských dvorech i na samotném krumlovském zámku. Zde
se jednalo v první řadě o ženský služební personál.
Dále byli volání při lovech a honitbě zvěře.
Robotní výkony bylo možné též vykoupit penězmi. Do konce 16. století měli
poddaní z Nových Hradů, jejímž byla tato „milost“ poskytována, složit na každý
robotní den 2 groše. Též Malonští se vykupovali za

I/30
Petra Voka z Rožmberka svou robotu tímto způsobem.
Mluvili-li jsme o robo-tě, tak si při této příležitosti můžeme připamatovat i konec této
středověké metly, která ten drobný pracující lid tak značně tížila.
Sedlákům totiž vypověděla trpělivost pro ročně se zvyšující břemena a roboty a
snažili se proto, co u vrchnosti nemohli dosáhnout na podkladě svých ponížených
proseb, prosadit násilím. Tento, z valné části negramotný lid neviděl z těchto útrap
žádnou jinou cestu. Došlo k selskému povstání. Na novohradeckém panství byli jen
tu a tam nespokojenci, rebulanti. Oproti tomu v sousedním Rakousku a v třeboňské
oblasti vypuklo otevřené povstání selského pracujícího lidu. K tomuto povstání se
ještě vrátíme na jiném místě podrobněji.
Zde, ve zdejší oblasti zůstal poměrný klid, poněvadž poddanecké poměry přece
jen byly lepší, než v jiných panských oblastech.
Tak zvaná dvorní urbální komise zaměstnávala se již po další dobu s životními
poměry svých poddaných, přesto byl chod přípravných prací velmi liknavý. V tom
měla pochopitelně ruce feudální šlechta a velkostatkáři, aby neztratili laciné pracovní
síly na svých robotních poddaných a vůbec moc nad nimi a nad jejím osobním a
nemovitým majetkem.
Aby povstání bylo zamezeno, byl uzavřen tzv. urbální patent. V budějovické
oblasti bechyňského kraje stalo se tak 20. září 1775 zvlášť slavnostním způsobem.
Předběžné toužebně očekávané svobody zahájily vrchnosti tím, že zavede t. zv.
„kontrakční jednání“ s poddanými, které se odvolalo na patent, uveřejněný v prvním
roce vlády císaře Josefa ll., který vzal selské stavy v ochranu před libovůli panství.
Dne 1. listopadu 1781 zrušil císař dosavadní nevolnictví zcela a nahradil toto tzv.
mírným poddanstvím, jehož ustanovení byla vyhlášena v Čechách v lednu 1782.
Dřívějším nevolníkům bylo nyní dovoleno bez nějakého „výpustního listu“ se
usídlit, kde se jim zachtělo, Mohl podle své vlastní vůle se oženit nebo provdat, podle
vlastního rozhodnutí s kýmkoliv,
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mohl si vyhledat a určit sám své povolání, řemeslo nebo i umělecké řemeslo,
případně volně a svobodně si vyhledat a věnovat se kterémukoliv studiu i dokonce
na vysokých školách.
Císař Josef ll. Chtěl ještě více. Ve svém zákonu ze dne 10.11.1787 prohlásil, že
všechny dávky, poplatky a služby býv. poddaných vrchností, jakož i roboty mohou
být vykoupeny tzv. „rentou“ peněžitou.
Bohužel zemřel tento lidumilný vladař dříve, než všechny jeho plány se mohly
uskutečnit. Svobodní byli sedláci, jejich majetek byl však stále ještě vázán
příslušným rozhodnutím své vrchnosti, až konečně v revolučním roce 1848 byl ve
vídeňském říšském sněmu dne 29. července podán navrch bojovníkem o svobodu
utlačovaných Hansem Kudliche na úplné zrušení roboty a poddaneckého poměru
vůbec. Dne 7. září 1848 zrušil říšský sněm i dědičné poddanosti a byla zákonem
narovnána úplná svoboda na pozemcích a majetku kteréhokoliv druhu, jak územního
tak i osobního. Provedení vykoupení pozemků bylo ihned zahájeno, poněvadž
dřívější vrchnosti nemohly již do této konečné fáze osvobození selského lidu
zasahovat. Vykoupení bylo ukončeno r. 1853.
Než ukončíme popis života zemědělských poddaných, je třeba se ještě zmínit o
spoji mezi vrchnosti a poddaneckým lidem.
V listině vystavené dne 26. července 1360 určují michelberští bratři Beneš ll. a
Jan ll. tzv. splnomocníky a správce na svých statcích. To byli oni úředníci, kteří si
v rámci své „pravomoci“ utvořili samostatný „stát ve státě“, či-li v oblasti, která jim
bylo svěřena od vrchnosti k poctivému a svědomitému spravování. Známe však dost
případů, jak tito „ poctiví a svědomití“ správcové svou plnou moc a pravomoc
využívali a hospodařili v první řadě do svých vlastních kapes a proto museli tíživé
úkoly, které jim byly vrchností uloženy ve prospěch vrchnostenských pokladen k tíži
svých poddaných zdvoj- ba někdy i vícenásobit, aby pro ně též „něco“ zůstalo. Proto
vznikly uvedené nepokoje a nespokojenosti tohoto utlačovaného zemědělského lidu.
Aby pak jejich příkazy byly náležitě splněny a povinnosti poddaných
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dodržovány, měli toto správcové k ruce místní rychtáře, kteří zastupovali poddané na
venek a měli nad nimi přímý dozor. Majitel panství měl pravomoc, určit rychtáře tj.
drobného lidu, sedláků na vesnicích a měšťanů v městech a v tržištích, až do roku
1848. Nejen to, i veškerou veřejnou správu, vybírání panských i zemských poplatků
obstarávala vrchnost prostřednictvím rychtářů nebo svých úředníků.
A jak panský správce, tak i mnohokterý vesnický rychtář rozuměli své funkci
tak,že i rychtář spravoval svůj úřad též jako malý vládce, aby byl před vrchností
„pěkný“. Ve svých jednáních byl správce vrchností odpovědný jen hejtmanovi panství
nebo jeho zástupci, jehož velepravomoc nad obyvatelstvem vesnic někdy neznalo
hranic. Vesnický rychtář se mohl opět jen obrátit na svého správce.
Úřad rychtáře byl mnohdy dědičný a byl spojen s majetkem tzv. Erbkretscham /
Erbgerechtsam – právo dědičné/. Vlastní i více pozemků, jako obyčejný sedlák.
Toto právo /Kretscham – Gerechtsam/ pojímalo i právo výčepů a bylo
osvobozeno od roboty a poplatcích.
Dočasný rychtář vykonával ve své vesnici nízké soudnictví a měl povinnost dbáti,
aby poplatky pro zeměpána, desátky pro kostel, faráře a učitele a vrchnostenské a
císařské daně byly správně a včas připraveny pro panského výběrčího k odvodu.
Poněvadž rychtář obdržel svou hodnost – úřad – od vrchnosti, nepotřebovala obec
na něho nic platit. Dostával z vybraných daní a poplatků malou odměnu, též mu
připadávaly poplatky ze soudních jednání v obci.
Jako odznak své hodnosti měl rychtář svůj „Jurament“ nebo-li „soud“ tj. soudní
palcát, zvaný též jen „právo“. Právo bylo někdy umně vyřezáváno a neslo též různé
ozdoby. Někdy to bylo skutečné umělecké dílo. Někdy však jen spletená střeva nebo
šlachy různé pomalované nebo červeným suknem potažená palice, případně
ozdobená měděnými hřeby. Tento palcát byl při úředních jednání položen na stůl
nebo pověžen vedle soudního stolu. „Právo“ bylo nově jmenovanému rychtáři
předáno při nastoupení úřadu.
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Úředním „právem“ do stolu zahájil svá jednání slovy“ jménem vrchnosti. Všude
kde úředně jednal měl právo ssebpu, objevily-li se nějaké rozepře, nepřístojná
jednání v hospodách, na ulicích nebo vůbec i jiné nepříjemnosti v soudní síni i mimo
ní a tak nastolil svým právem opět pořádek a klid, nebo navenek, aby ukázal při
úředních jednáních určitou důstojnou representaci.
Obecní úřad v Malontech svého času uschovával ještě své „právo“. Byl to stejně
silný svazek pravidelně propletených volských šlach, 5 cm v průměru a 43 cm
dlouhý. Na třech místech byly ještě patrny stopy obroubení / ve středu a na obou
koncích/ pravděpodobně z kůže. Tehdy, kdy učitel Paschek psal svůj článek pro
Waldheimat /Vll/143-1930/ byl jurament držen pohromadě jen hrubým motouzem.
K ruce obecního rychtáře zasedávali i porotci, kteří si tu a tam mohli sami rychtáři
volit, nebo dokonce si stěžovat na rychtáře u vrchnosti, mnohdy ovšem s opačným
výsledkem. Jen tito a obcí volení starší měli jedině právo zasedávat v soudní
místnosti u soudního stolu. Někde - zejména ve větších vesnicích nebo v tržištích –
byla to pro tento účel zvlášť vyhražena místnost. V menších vesnicích byla to
světnice v domě rychtáře. Byl-li v obci učitel, tak měl úkol soudního zapisovatele.
Vedl též soudní knihu /knihu poroty, Schoppenbuch nebo Schopfenbuch – Schopfe –
porotce/, ve které byly zapisována veškerá úřední jednání po vrchnostenském
schválení, ale též nařízení samotné vrchnosti.
Soudní jednání byla vesměs prováděna v soudní místnosti v přítomnosti
uvedených soudních osob. Rozepře byly urovnány, lehká provinění potrestána, ale i
koupě a prodeje nemovitosti uzavírány a dědické záležitosti projednány. U prodejích
byl určen tzv. Lehkauf tj. závdavek. Poněvadž dříve nebyla domocní čísla, ani
zaměření pozemků, byla poloha kupního objektu určena uváděním sousedních
objektů / domů, pozemků, potoků i stromů nebo pamětních křížů a kapliček/. Ka
částečnému krytí kupní hodnoty byl složen – jak již uvedeno - závdavek, zbytek byl
pak uhražen v ročních částkách, které byly
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určeny v poměrně malých ročních obnosech na celou řadu let. Zcizení nemovitosti
musela pochopitelně schválit vrchnost, právě tak v dědičních záležitostech měla
vrchnost poslední slovo. Ještě k německému slovu „Leihkauf“. Prakticky tímto
slovem nebyla označována kupní cena /kauf – koupí/, ale poplatek, který se platil
rychtáři a přítomným porotcům. Pochopitelně, že se takový poplatek neuhrazoval
pokladně, ale byl přeměněn v tekutý peníz /pivo, nebo pálenku/. Jako tresty byly tzv.
„Ponale“ /peněžní tresty/.
Byly též uloženy i lehká vězení v soudní budově. Stání na pranýři bylo známé, též
byly v praksi „ nákrčníky, náramky a nožnice“/železný široký náramek kolem krku, na
zápěstí nebo na nožním kotníku/ atd. upevněné na veřejném pranýři na návsi, jak jej
ještě dnes vidíme stát v Horní Plané. Malonty takovéto právo na pranýř neměly.
To bylo ve stručnosti zařízení a obyčeje vesnických soudů a jejich rychtářů.
Připomínáme ještě, že ne všude byl „Kretscham“ a proto též nebyl všude dědiční
rychtář. V některých panstvích si mohly vesnice dokonce samy volit rychtáře, by i na
doživotí.
Tento způsob přinášel mnohdy nespokojenosti v obci, poněvadž se vždy a všude
našli protivníci, kteří rychtáři nevyslovili důvěru a vynaložili veškeré úsilí, aby byl
rychtář sesazen.
Podle nalezených spisů neměly Malonty žádný kretscham /obecní neb
samostatný radniční dům/, pouze ve starých dobách jen jednu obyčejnou obecní
hospodu, ze které byly jak u ostatních domovních objektů placeny příslušné poplatky
panství. Rychtář byl v Malontech – jak v ostatních obcích ve zdejším okolí –
jmenování z moci úřední.
V Malontech byl dokumentárně uváděn první rychtář v r. 1458 podle rukopisu
v archivu vyšebrodském /záznam rožmberského úředníka z rožmberského panství.
Jakel Czandl z Malont byl jako ručitel pro Heinzla Wildena z „Ulrichslagu /UretschlagMeziříčí/ za 3 talenty feniků, které jmenovaný dlužil Hansi Schustrovi z Niederhaid
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/Unterhaid – Dolní Dvořiště/. Bylo na malontském rychtáři požadováno, aby jako
ručitel přiměl Ozandla k zaplacení dluhu. Zaznam končil slovy: „Geben zu
Rosenbergk am Mittichen nach sand Jorigentag“ tj. 26.dubna 1458 – dáno
v Rožmberku ve středu po dni sv. Jiřího/.
V r. 1483 měly Malonty vlastní „právo“, ke kterému náležely i Meziříčí a Jaroměř.
V určité zprávě krumlovského porybného Tůmy byl uváděn rychtář z Malont ve
věci lovu ryb na rybníce „Pohoř“, který pro Bartu, Kobovo syna z Tiché ručil, aby mu
bylo vydáno 12 džberů ryb v hodnotě 28 kop z rybníka /arch č. Bd 21 str. 540/.
V r. 1555 byly pozemky zemřelého „starého rychtáře Moteze“ /alte Rychter Motez
– tj. Mathes – Matěj/ odhadnuty na 76 kop. Inventář vykazoval: 4 krávy za 8 kop,
jedno hříbě a 2 telata za 5 kop, 3 ovce a 2 praseta za 1 kopu. Mezi ručiteli se
nachází huťmistr Jakub z Bělé s obnosem 16 kop /hrad. Arch. Kniha odúmrtí 15531571, přihr. 156 č. 481 C str. 113/
Z hradeckého archivu se nechali zjistit následující rychtáři: 11. dubna 1682
podepsal rychtář Georg Weilgune jako zástupce Malont smlouvu o vzájemném
zúčtování s hrabětem Buqvojem a hradeckými poddanými. Rod Weilgune, nebo
Weilguni zachoval se v Malontech a v okolí až do doby odsunu Němců z ČSSR.
3. dubna 1702 byl uveden Valentin Pruckmüller jako rychtář při podpisu seznamu
poddaných panství Nových Hradů.
27. února 1711 podepisuje popis poddaných rychtář Hans Kramper. Proti němu a
obecnímu porotci Marxe Glasera podali r 1716 malontští u hrabětelstížnost pro
špatné nakládání s obecním jměním. Též velmi rozvětvený rod Glasrů /Glaser –
sklenář resp. sklář/ se zachoval do naších dnů a pochází z dob založení prvních
skláren v okolí Malont.
13. září 1732 byl Veit Steinhause vrchním rychtářem v Malontech. Již 25. září
1733 se uvádí jako „Altrichter“ /staršina rychtář/. Během svého uřadování půjčil obci
peníze, jejichž uhrazení jeho následníky odmítali.
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Na jeho žádost resp. stížnost u hradeckého vrchního úřadu obdrželi tito přímý příkaz,
aby odstoupeného rychtáře ihned uspokojili.
25. dubna 1739 měl rychtář celní oficianty Leopodla Ryssnera a Johana
Niemetze podporovat při domovní prohlídce u „velkorychtáře“ /Grossmüller/ pro
podlounictví se solí. Byl nalezen „špalek zahraniční solí“ /ein Stock ausländisch
Salz/. Špalek byl zajištěn /verpetsichert/ a v radní síni /!/ uschován až do vyřízení
případu. Z této poznámky vidíme, že tehdy v 18. století měla obec Malonty
samostatnou „radní síň“.
13. dubna 1758: V rozepři obce s farářem P. Philipem Gerlem, obžaloval „vrchní
rychtář“ faráře u vrchnosti. Následkem toho byl ryhtář – i když byl vrchním rychtářem
– svého úřadu zproštěn, ač jeho stížnost v tomto případu – jak se dozvíme později –
byla určitě opodstatněná a na místě.
Rychtář, který nejen u vrchnosti, ale i u obyvatelstva byl velmi ctěn byl Gallus
Schnabl, o kterém se ke dni 28. listopadu 1795 píše, že svůj úřad zastával již 30 let.
V hradeckých spisech je skutečně uváděn od r. 1766, ale ještě v r. 1799. Hodně mu
bylo pro svůj poctivý rychtářský úřad vrchností odepsáno:
od úřadu purkrabího: pojízdné dny

4 ½ dní

„Blochschlagen“/ledování/ a vožení

¼ hodiny

porážení dřeva /Holzhacken/

2 sáhy

vožení dřeva

1 sáh

pochodové dny /Gehende Tage/

9 dní

dny sekání /ve žních – Schnittage/

12 dní

V hodnotě taxy obnášely odpisy

4 zl. 57 kr.

V hodnotě odhadu

6 zl. 48 kr.

od duchodového úřadu /Kentamt/ peníze za mlácení /dreschergeld/ 1 zl.
peníze za robotu jako odměnu ke dni sv. Havla

4 zl. 25 kr.

Dne 23. dubna 1791 předložil Gallus Schnabl vrchnosti žádost, aby mu k těmto
odpisům byly ještě povoleny 3 kmeny dřeva jako další odměna. Vyhověli mu a jako
doporučení dali mu vyšetřující úředníci následující vysvědčení: „ Je tento rychtář
jeden z oněch spravedlivých kteří si nechal záležet po mnohá léta, kdy zastával
rychtářský úřad,
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plnit a fedrovat vrchnostenské zájmy, uposlechnutí úředních příkazů a udržování
klidu a pořádku“. Ty tři kmeny mu byly povoleny proti zaplacení mzdy za kácení.
Když dosáhl své třicáté rychtářské výročí /1795/ byly mu darovány další 3 kmeny
stavebního a 3 kmeny palivového dřeva.
Ze školních spisů známe další rychtáře:
1820-24: Andres Worzinger
1825 a 1827: Johann Schinko
10.8.1840: Anton Weilguny.
Že však inteligence některých rychtářů a zejména kmetů- porotců nebyla valná,
zjišťujeme z oběžníku hraběnky Marie Magdaleny Buquoyové z roku 1628 /Hr. arch.
přihr. 228/l/. Zjistila totiž, že mezi „radními osobami“ v tržních a větších obcích
nacházejí se sotva 2 nebo 3 osoby které dovedou číst a psát. Pochopitelně byl tento
stav ve vesnických „správách“ pochopitelně ještě horší. Jadrně se paní hraběnka
vyjadřuje, že takovými „idioty“ nemůže být stranám nikdy vykládána sytá pravda, a
též nemůže být chudým vdovám a sirotkům věnována žádná spravedlnost, a proto –
v dalším textu oběžníku – vyzívá a nařizuje, aby dítky i osoby tohoto stavu
navštěvovali školu a současně ukládá rychtářům, aby všemi prostředky, které jím
stojí k dispozici přidrželi děti k návštěvě školy.
Vraťme se však opět k vrchnosti samotné. Jak již dříve uvedeno, jsou zprávy o
panství Rožmberků velmi sporé, pokud by měly vztah k obci Malonty. Objevují se jen
tehdy, když bylo území Malont prodáno, zatíženo poplatky ve prospěch jiné
přechodné vrchnosti, nebo tyto poplatky zastaveny, jak jsme již dříve slyšeli.
Jan Rožmberk, velmistr Johanitů ve Strakonicích musel r. 1529 zasáhnout do
sporu mlynáře Hanse Heinlingera zvaného Hendla, s malontským farářem. Mlynář si
založil na katastru osady Jaroměře rybník a odváděl od něj vodu, na kterou měl
právo malontský farář. Šlo to tak daleko, že tehdejší vladař domu Rožmberského
ustanovil, aby farář mlynáři dovolil odebírat vodu pobočným kanálem pro rybník mezi
Malonty
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/Meinhardschlag/ a Jaroměře a za to měl mlynář při každém výlovu rybníka „podati
15 kaprů velkých a malých“ faráři. Tato povinnost se objevuje v poplatkovém rejstříku
malontské fary ještě v roce 1671.
Dne 6. listopadu 1611 zemřel Petr Vok z Rožmberka jako poslední potomek
svého rodu „ po meči“.
Podle starého ujednání z r. 1484 a v roce 1610 obnoveného dědiční smlouvy,
vstoupil Jan Jiří ze Švamberka na Orlíku a Klingenbergu do pravoplatného
následnictví na obrovském majetku Rožmberků. Převzal ovšem též velké, zejména
posledním z Rožmberků vzniklé finanční a materiálové povinnosti, které pocházely
též ještě z doby vpádů Pasovského válečného lidu v roce 1611, tak že i na začátku
musel sahat k mimořádným prostředkům, aby tak mohl vyhovět požadavkům věřitelů.
A těch byla pěkná řada. Dokonce pojal myšlenku, celé toto dědictví prodat,
přenechal ho však v roce 1615 svému synovi Petrovi.
Poněvadž se tento v roce 1618 zúčastnil prvořadě v českém povstání, byl mu
zkonfiskován celý jeho majetek včetně i býv. rožmberského zboží. Toto bylo císařem
Ferdinandem II dne 6. února 1620 z největší části / panství Nové Hrady, Rožmberk,
Libějovice, dále menší panství a statky Cukenštejn, Chvalkův Dvůr a Žumberk/
předáno darem císařskému generálovi Karlu Bonaventury z Buquoye, jako odměnu
za jeho mnohostranné a věrné služby věnované říši a jako náhradu za značné
peněžní oběti.
Tyto majetkové převody se týkaly jak Malont, tak i Meziříčí a Jaroměře. Generál
Buquoy brzy na to / 10. července 1621/ padl při obléhání uherské pevnosti Neuhausl.
Jeho majetek přešel s povolením císaře na vdovu Marii Magdalenu rozenou
hraběnku z Biglia, která převzala za svého nezletilého syna Alberta správu statků a
vedla tuto k blahu svých poddaných až do své smrti dne 25. března 1654.
Její první snaha byla, zmírnit škody u svých poddaných, jak to jen bylo možné.
Věnovala k tomuto účelu svým chráněncům velký obnos 50 000 brabantských dolarů
a snažila se uspořádat válkou zaviněné nezdravé poměry.
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Našla mezi jiném v náboženském směru velmi neutěšené věci, poněvadž
v městech i na vesnicích svého majetku měl protestantismus četné a houževnaté
příznivce.
I zde se objevila její mírná povaha i když sama byla horlivou katoličkou. Teprve,
když tlak vnější se stále zesiloval a Ferdinand ll. Dne 31. července 1687 nechal
veřejně vyhlašovat, že nechce mít v Čechách jiné poddané než katolické a že ti, kdož
se nestanou katolíky, musí svůj majetek zanechat, případně se vystěhovat z říše.
Panstvo bylo i jinou cestou nuceno, zakročit energicky proti nekatolíkům.
Vdova vladařka píše sama v oběžníku ze dne 17.Vl. 1628, určeném svým
poddaným, že teprve císařským mandátem byla přidržena, zakročit proti
protestantům. O nějakém vystěhování protestantského obyvatelstva ze svého
majetkového území nemohla vůbec být řeč, poněvadž válečným dělením všichni
úplně zchudli a tak byli vázáni ke svému pozemku na straně jedné a na druhé straně
právě válečnými událostmi scházelo všude na pracovních silách.
Dílo obrácení přenechala hraběnka místním farářům, kteří toto dílo velmi brzy
ukončili.
I malontský farář P. Georg Nejmayer obdržel od hraběnky Marie Magdaleny
z Buquoye úkol, navrátit do katolické církve protestanté v Malontech a kolem ležících
osad. V Malontech proběhla záležitost velmi příznivě, poněvadž jmenovaný farář
oznamuje hraběnce, že jen 2 „ženské Kolářová a Urbanová z Malont“ prý prohlásily,
že hodlají zůstat protestantkami. „Dále hlásím, že Andre Janka z Meziříčí prohlásil,
že nechce svůj dům nést sám na tržiště“ a že hamrník z Radčic, hospodský Leffner
z Rapotic se svou ženou a stará Lexinová z Bělé, návrat do katolického náboženství
odmítli.
Vraťme se ještě jednou k původnímu majiteli býv. Švamberských statků na jihu
Čech, v době kde nastoupil Karel Bonaventura z Buquoye v této krajině vládu. Jakou
velikou důvěru měl římsko- německý císař Ferdinand ll /1619-1637/ - syn arcivévody
Karla, štýrského vévody –
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vyplývá z následujícího dopisu, který poslal hraběti Buquoyi. Císař se ihned po svém
nástupu vlády přičinil o vymícení protestantismu a všech podobných sekt a vír ve
svých dědičných zemích. Roku 1617 se stal českým králem, 1618 králem uherským
a 1619 byl korunován na císaře. Roku 1620 potlačil způrné české protestanty, zavedl
katolickou protireformaci a přenesl válku i do ostatních částí Německa. Zemřel 15. ll.
1637.
Výše uvedený dopis se zachoval v městském benešovském archivu /č. l/18/ a pro
zajímavost opakujeme tento dopis v původním tehdejším německém originálu:

Wir Ferdinand der Andere von Gottes Gnaden zu Hungarn vndt Behaimb,
Dalmatien, Croatien vndt Slavonien, Khonig /následují další tituly,/ bekhennen hiemit
offentlich, demnach Wur dem Hoch vndt wohlgebohrenen unserem lieben gedreuen
Carl von Longqueval, Graff von Buquoy unsere in Khonigreich Behaimb auf
gestandene widerwertige Unterthanen, welche bisshero alle Guete aussgeschlagen,
in Ihrem ungehorsamb forgefahren, allerley Hohn und stelligkeit wider unss undt
unseren Gedreuen Landsassen undt Unterthanen von Tag zu Tak je langer je mehr
veruebn, hievor Macht undt Gewalt gebn, durch di Ihme undergebene Kriegsvolk zu
Noss wandt Fuss, dieselben durch Schwerd, auch alle anderen Erstliche Mitl zum
Gehorsamb zu bringen, vndt hergegen die gehorsamb zu schutzen.

Wann wuer unss aber genedigst vorseh wollen, das auf diessem vorgenohmenen
Ernst mitler Weil auss dem Ungehorsamb sich ganze Crais, Statt, Flekh vndt
Landtsassen zu unss ergeben mechte, di selben mise zu gnad an zu nehmen, geben
wuer Ihm Graff von Buquoy hiemit in Graft dies Briefs auch dissen xolkhomen
Gewald und Nacht, das Ermelder Graf alle die welche sich bey Ihme Anmelden
werden, zu Gnad annehmen mege, doch unss von Zeut zu Zeut berichten solle,
welche sich Ihme Graf ergeben und wuerde unss sollisches angenehm und gefallig
sein lassen wollen, treulich undt ohn gefahrlich.
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Geben in der Stadt Wien, den zehent Juli Anno 1619 unserer Reiche dess
Hungarischen im anderen auch des Behmisch im Sten. Ferdinand.
Abychom rozuměli tuto šroubovanou nadutou němčinu, přinášíme stručně a
srozumitelně tento dopis v češtině:
My Ferdinand druhý, z Boží milosti král Uherska a Čech, Dalmacie, Kroacie a
Slavonie /následují další tituly/, doznáváme tímto veřejně, poto My vysoce a
blahorodému našemu milému a věrnému Karlu z Longquevalu, hraběti z Buquoye,
že naše v království Čech porstalí ve své neposlušností. Všelijakou hanu a postoj
proti nám a naším věrným usedlým a poddaným ode dne ku dni i nadále páchají.
Dáváme vám moc a sílu, abyste Vámi poddanými válečnými lidmi na koni a i pěšky,
mečem a i jinými vážnými prostředky je přivedl k poslušnosti a oproti tomu druzí ve
své poslušnosti chránil. Pohledem na tuto okolnost, že vzhledem k této předsevzaté
vážnosti mezitím se v této neposlušnosti hodlají se celé kraje, města, místa a
venkované poddat, títo příjmout do milosti.
Tímto dopisem dáváme vám hraběri z Buquoye i v tomto směru úplnou moc a
sílu, aby jmenovaný hrabě, všichni, kteří se u Vás přihlašují, přijal v milosti. Nám
však čas od času o tom podal zprávu, kteří se vám hrabě, poddali. Bylo-by nám to
velmi příjemné.
Dáno v Městě Vídni, dne 10. července 1619, v naší říši třetího roku v Maďarsku a
též v Čechách.
Tento dopis vyvolal též odchod našeho Komenského se svými věrnými do
vyhnanství.
Jak jsme již slyšeli měla jeho manželka naprosto jinou povahu. Hraběnka Marie
Magdalena dále několikráte připomínala, aby chudí a sirotci byli kdykoliv náležitě
chráněni a povolila dříví a peněžní částky na výstavbu válkou rozbouraných domů.
Jakým způsobem se ujala školství a školního vyučování vůbec, o tom na jiném
místě.
Když zemřela, měla ještě finanční požadavek na své poddané v celkové částce
8 654 zl., na kteréžto půjčky bylo do 11. dubna 1682 zaplaceno 6 490 zl. Onbos
nezaplacených půjček nechal tehdejší majitel hrabě
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Ferdinand Buquoy škrtnout jako zaplacené. „Dále budou všechny activ a passiv
praesentaciones, mimo nově vzniklých particulare, dluhy a protipohledávky
zapomenuty a compensovány.“ Toto porovnání nese podpisy primátorů všech tržišť
panství a představených 38 vesnic a připojením pečeti a mezi nimi též podpis
rychtáře Georga Weilgune z Malont.
Maria Magdalena z Buquoye potvrdila dne 18. ledna 1623 též omilostnění 42
usedlíků osady Meziříčí od odůmrtí, které jim udělil ještě 18.V. 1606 poslední vladař
rožmberský Petr Vok.
Deset let potom dne 6. února 1633 osvobozuje hraběnka Marie Magdalena
poddanstvo panství Nových Hradů od odúmrtí..
Do panování Marie Magdaleny připadají i selské nepokoje, o kterých jsme se
zmínili již dříve.
Zde je ovšem třeba se vrátit do historie světového dění na konci 16. a na začátku
17. století.
Všeobecně byl delší dobu klid, když hordy Turků byly v 16. století poraženy a
vytlačeny z bývalého území rakousko-uherské monarchie a tak byly naše krajiny
před těmito hordami zachráněny. Tento klid byl porušen vpádem pasovských vojsk
v r. 1611 pod velením plukovníka Ramona. Dne 30. ledna byl proveden jeho pochod
do Kaplice.
Petr Vok z Rožmberka byl od ohrožených měst a míst požádán o pomoc,
zachoval se však naprosto nečinně. Ramon mu dne 26.l. v Pragartenu slíbil, že jeho
majetkům nebude způsobena žádná škoda. Skutečně pochodoval ve spěšných
pochodech směrem k Budějovicům, které obsadil dne 31. ledna. Za to byli
v pohraničních obcích četní uprchlíci z Horního Rakouska. Mezi nimi mnoho žen,
které uprchly před bezuzdném chování těchto z národů celého světa složených hord.
Vpád Pasovských nebyl dosud zapomenut, když přišla ona velká hrůza která
začala povstáním Pražanů v r. 1618 a vstoupila do dějin svým strachem a hrůzami,
svým vražděním a pálením a všeobecným morálním úpadem, jako „třicetiletá válka“.
Udržovala obecenstvo ve stálém strachu a zděšení. Zvlášť v prvním a posledním
roce této války
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zažívaly Jižní Čechy svá veliká utrpení. Nenašlo se zajisté na hradeckém a
rožmberském panství žádné místo které-by nezažilo vyplnění a to jednak císařským,
jednak stavovským vojskem, někde více, někde méně. I když nejsou o Malontech
známé z bezprostředních zpráv žádné škody, tak přece dokazuje veliký počet
opuštěných resp. zpustošených domů /v Malontech 13/, které byly počítány ještě 23
let po ukončení této nešťastné války. Obyvatelstvo opustilo dům a dvůr a i když
Malonty leží vlastně stranou, neměly přece žádnou ochranu před potulujícími
loupeživými hordami válečných pacholků. K tomu ještě přistupovala násilná nařízení
císaře Ferdinanda ll, Jesuity vychovaného, proti protestantům Jeho pověstný
reformační patent ze dne 10 října 1625 – nicméně i dopis Karlu Buquoyi, který jsme
již citovali – roznítil již zahájeného povstání hornorakouských sedláků a povzbudil
1626 i sedláky na druhém břehu Dunaje do vzpoury a tak se ocitlo toto nebezpečí i
na samotných hranicích Čech. Dne 27. května leželo 3000 sedláků v Schlaglu
v Rakousku. Poškodili kostel i klášter, pak to šlo Aigenu a Haslachu a koncem května
až do Urfahru u Lince a do Cáhlavy. Celé území severně od Dunaje bylo v rukou
sedláků. Když pak konečně padl dne 1. července i Cáhlav a když u Kerschbaumu,
těsně na česko-rakouských hranicích, se selské vojsko utábořilo, aby vyčkalo
výsledek jednání ve Vídni, lze jen mírnému a přezíravému chování hraběnky Marie
Magdaleny z Buquoye co děkovat, že povstání sedláků nepřeskočilo i na její panství
v Jižních Čechách, na tržní obce a s nimi i na vesnice v okolí a v pohraničí. Sedláci
z této krajiny prohlásili, že budou věrné a statečně stát u hraběnky a v případu
potřeby zasadí svou krev a život. Ovšem teprve vojenská pomoc mohla nebezpečí
zcela odvrátit. Koncem července postavené pohraniční závěry zřízené Breunerským
regimentem znemožnily styk s povstalci. Když pak 8. srpna překročili císařští vojáci
hranice do Horního Rakouska, přepadli tábor u Kerschbaumu a překvapené sedláky
zatlačili od hranic. Cáhlav byl pak osvobozen a tím zmizelo nebezpečenství dalšího
rozšíření povstání na českou půdu.
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Poněvadž sídlo zeměpánů Buquoyských bylo v Nových Hradech a proto spoj
mezi Malontami a Novými Hrady byl těsný a stálý, povšimněme se osudu tohoto
města.
Nové Hrady – německy Gratzen, staroněm. Gretzen, latinsky Novo Castro
popisuje nám R. Huyer ve časopisu Waldheimat /l/117/.
Dnešní Nové Hrady byly založeny na velmi důležité obchodní cestě, na tzv.
„Peheimsteich“, nebo „Peheimweg“ /cesta nebo stezky do Čech/. Tato skutečně
soumarská stezka, šla tehdy hustými novohradskými lesy nad dnešními Šejbami
podél stropnického potoka do Doudleb. V určitém pamětním spisu z 12. stol. se tato
stezka již uvádí tak, že se tato stezka nějak obrací k dnešním Novým Hradům. Roku
1186 daroval totiž český vévoda Bedřich klášteru ve Zwettlu sta- „Zazusich“/
„praedium intra portam provinciae, cui nomen est Zazisich“ – či-li onen statek
Zazisich léžel u brány provincie. Potvrzení tohoto darování potvrzuje Přemysl Otakar
l. r. 1221, kde se uvádí místo „Sarah“ či-li německy Sohorz /dnešní Žďár/. Těsně přd
tím /r. 1185/ předal tentýž vévoda dolnorakouskému šlechtici pánu z Weitry,
Hadmaru ll z Kuenringu tento statek a území kolem dnešní Stropnice. V této oblasti
nebylo mezi hustými pohraničními lesy žádné vhodnější a lepší místo pro „fortnu“ –
bránu do Čech, než tato oblast. V 13. století patřily Nové Hrady do majetku
Landštejnských z rodu Vítkovců. R. 1220 se objevuje „Henricus de Novo Castro“
/Jindřich z Nového hradu – Nových Hradů/ jako svědek v různých spisech. Od r.
1251 do r. 1255 vládne jeho syn Vítek, kterému následuje r. 1279 „pan Hogyrus de
Gretzen“. V tomto roce se též poprvé připomíná i hrad. Skutečným vlastníkem
Nových Hradů se stává jeho Syn Smil, který se zasnoubil s Kunhutou /Kuňkou nebo i
Kunigundou/, dcerou Jindřicha z Kuenringu. Tento Smil se objevuje pak dne 8.
prosince 1303 jako znojemský purkrabí. Po jeho smrti přejímá majetek „Witigo“ /či-li
Vítek/ z Landštejna /zemř. 1312/ a následuje jeho syn Vilém. Poslední
z Landštejnského rodu byli jmenováni vnuci Oger a Witigo, kteří povolali faráře
Johannes de Busco
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z Petrovic na svou faru. Již 23. prosince 1359 doporučují bratři Jošt, Oldřich a Jan
z Rožmberka jako faráře Christianuse – hradeckého rodáka – za faráře. Těsně před
tím získali Rožmberkové hrad a město Nové Hrady, polovinu tržiště stropnického,
dva díly Trhových Svin s hradem a celou řadu vesnic za 7 093 kop 36 pražských
grošů.
Teprve 1491 byl hradecký majetek zcela osvobozen od manství ve prospěch
bratří Voka a Petra z Rožmberka. Po smrti posledního z rodu Rožmberků, Petra
Voka / dne 6.11.1611/ spravoval hradecký majetek Bohuslav ze Švamberka a po
jeho smrti nastoupil Jan Jiří ze Švamberka jako vlastník, který však svůj majetek
zcela ztratil pro účastenství na českém povstání, tak že 6.11.1620 přešel celý do
majetku generála Karla Bonaventury z Longuvalu, hraběte z Buquoye. Zůstal v této
rodině až do vyvlastnění československým státem.
Nové Hrady měly na třech různých místech města zámky. Jednak tzv. Starý
zámek, jednak tzv. Panský dům nebo-li Residence a na konec Nový zámek.
Starý zámek je od města oddělen samostatnými hradbami a pevnostmi a dne 13.
května 1425 tabority vypálen a vykraden. Byl opraven koncem 15. století. R. 1467 byl
opět Zdenkem ze Šternberka úplně vypálen, přestavěn r. 1552 a r. 1573 vyhořel
zasáhnutí bleskem do prachárny. Byl znovu opraven 1605 Antonínem Canevallem,
značně přestavěn 1. pol. 17. stol a pak v letech 1792-98, kdy byla na místě paláce
postavena dvoupatrová budova a zvýšena přední věž. Z původního hradu nejsou již
stopy. Dnešní hrad je v průjezdové dispozici, má oválový půdorys se zachovalým
opevněním z let 1440-80.
Panský dům stojí na náměstí a jehož výstavba byla podle všeho zahájena r.
1573. Přestavby byly celá řada v letech 1634-35, rozšířené 1636 a 1644, částečné
zvýšení pak r. 1718. Dnešní tvar obdržel hrabětem Karlem Kajetánem z Buquoye a
sloužil rodu až do vybudování nového zámku v letech 1801-10, jako nová
„residence“. I zde byly provedeny různé přestavby a přístavby. Tak ku příkladu v r.
1852 jižní schodiště, dvouramenné schodiště na severu následuje r. 1862, rozsáhlé
opravy
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r. 1861. Bývalá bažantnice byla postavena v ll. pol. 17. století a později přeměněna
v park. Nový zámek byl totiž vestaven do rozsáhlého parku.
Veliký vliv na tvářnost dnešních Nových Hradů měla velmi lidumilná a oblíbená
hraběnka Maria Magdalena, která město udělila celou řadu výsad, též povolila
odbývání týdenních trhů vždy v pondělí a 2 výroční trhy.
Naproti residence nachází se renesanční radnice ze 16. stol. Nižší právo soudní
obdrželo město dne 6.1.1368 od bratřích Rožmberkových. Kronikář uvádí, že v r.
1749 a 1887 byla provedena generální renovace radnice, při čemž se pod omítkou
našel letopočet 1215. Opevnění města připomíná se v 2. pol. 14. století. Zachovaly
se jen zbytky. Tzv. Dolní brána je z r. 1829.
Farní kostel v pozdně gotickém slohu stál původně pod patronací kláštera
vyšebrodského a dne 1.9.1677 přešel do patronanci Buquoyů. Kaple sv. Jana
Nepomuckého byla postavena 1854.
Hrabě Ferdinand Buquoy byl v bitvě u sv. Gottharda těžce raněn a učinil slib na
své uzdravení, že v Nových Hradech zřídí klášter. Tak vznikl klášter Servitů. Budova
byla původně postavena před r. 1284, vyhořela 1467, znovu postavena před r. 1500
a dokončena 1590. Věž byla pobořena 1607, poté zvýšena. Oratoř byl zřízen 1682 a
vnitřek důkladně opraven 1864. Nadační listina ke klášteru Servitů byla vyhotovena
ve Vídni dne 6. října 1677. V tomto prostoru se nachází hrobka Buquoyů z let 189092.
Kdežto starý hrad připomíná doby Rožmberků, ukazuje nám ještě dnes v bližším i
širším okolí blahodárnou a podnikavou ruku domu Buquoyského.
Na začátku popisu Nových Hradů jsme se zmínili o tzv. Peheimsteigu. Touto
krajinou však vedla v starodávných dobách ještě jedna velmi důležitá stezka či-li
cesta, tzv. Silnice po pravé ruce.
Získání velešínského panství Rožmberky bylo významné i pro úzkou pohraniční
oblast Jižních Čech. Jak jsme již uváděli bylo území z bývalého majetku Michlsbergů,
zaklíněného mezi panstvím Rožmberků a
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Novými Hrady, tvořilo překážku pro přímý provoz ve směru Cáhlav- Nové Hrady –
Třeboň. Tato dopravní tepna se po převzetí velešínského územního majetku uvolnila,
tím spíše, když se tím utvořil příchod ze staré české stezky tzv. Boheimsteig resp.
Peheimsteich, která vedla z Doudleb přes Nové Hrady podél stropnického potoka již
od pradávných dob od župy Weitra v Dolním Rakousku. Spojení s Weitrou bylo od
Cáhlavy – ovšemže jiným směrem – již po dlouhou dobu. Byla to oná stezka přes
„Raihenod“ k „Schanz“ a pak po tzv. Dlouhé cestě /Lange Strasse/ přes
Grosspertholz do Dolního Rakouska. Tato cesta však vedla dlouhé hodiny
neschůdnou a neobydlenou krajinou hraničním lesem, který se táhne mezi českém
území, Horním a Dolním Rakouskem. Bylo proto uprostřed lesa utvořeno
odpočívadlo a tam, kde později na začátku třicetileté války byl pro ochranu hranic
vybudován „Schanze“ /šance/, chatrč „Buchenhutte /Buková chatrč nebo hutě/
s napajedlem pro koně.
Cesta přes Cetviny a Malonty byla mnohem pohodlnější, vedla přece již přes
kultivované území a zahrnovala nová místa v dopravě na jih a směrem od jihu.
Stezka se křižovala u Benešova se soumarskou stezkou, která přicházela z údolí
„Leinsitz“ a šla dále do Kaplice. Pro Rožmberky měla tu zvláštní cenu, že Nové
Hrady a Třeboň ležely takřka rovnou čárou na této cestě jako pokračování nové
silnice a dosavadní objížďka přes Budějovice mohla býti vynechána. Nesmíme se
proto divit, že Cáhlavští, podporováni Rožmberky zasadili vše, aby získal privilej pro
tuto novou obchodní stezku. Trvalo to však ještě dlouho, než mohla být tato „silnice
po pravé ruce“ /Strasse rechter Hand/, jak byla pojmenována, předána též veřejnosti,
než byly námitky Budějovických vyřízeny.
Takřka nepřekonatelnou překážkou bylo zaknihované právo Budějovických, mezi
jiném zvláště privileji nuceného použití cesty, povolené Karlem lV. dne 4. května
1351, podle které všichni obchodníci chtěli-li se dostat svým zbožím z Cáhlavy do
Čech, nebo opačným směrem do Rakouska, museli vzít svou cestu přes Budějovice.
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Obyvatelstvo a v první řadě pohraniční přepravci si dovedli však pomoci. Jako
jinde, rozvinul se i zde podloudnický obchod ve větším rozměru. Privilegovaná silnice
přes Budějovice byla jednoduše „ odšoupnuta“ na slepou kolej a používaly se bez
zábrany zakázané stezky tzv. Schliefwege – průlezky. „Uberreitři“ /kontrolní jízda/
z Budějovic nemohli být přece současně všude a byli též počtem slabí, aby mohli
zabránit takovým „objížďkám“.
„Uberreittři“ byli z pravidla měšťané, kteří svými pacholky převzali za určitý
poplatek povinnost, jezdit po takových postranních stezkách a kdo byl zde zastihnut
se zbožím a tím, že se chtěl vyhnout proclívání a skladištím v Budějovicích, nebo
nehodlal všude na cestě platit mýto, tomu bylo zboží odejmuto a rozprodáno. Též
povozy a koně byli zabaveni. Teprve po dlouhém jednání a po zvláštních přímluvách,
byl zabavený majetek po složení určitého, ovšemže zvýšeného poplatku, uvolněn.
Hlavním zbožím z Rakouska na cestě na sever do Čech tvořila gmundská sůl
s cáhlavského nebo mauthausenského skladiště, pak štýrské železo a jižní ovoce.
Ze severu přišlo sukno, slad, české pivo a ryby i máslo. Tyto náklady připravovali
povozníci z míst na obchodní cestě, kteří byli případně od vrchnosti pro přepravu solí
nuceně určováni.
Přeprava na stezce „po pravé ruce“ prováděli zejména povozníci a honci z Cetvin
a Malont. Tak ku příkladu byli v určitém procesu Cáhlavštích s Pragartenem
v Horním Rakousku v roce 1670 uváděni povozníci Andre, Hans Handlos a Andre
Moser z Malont jako svědci.
Malonští povozníci se několikráte střetli ve velmi nepříjemném setkání
s budějovickými uberreitry.
Třebonští měli ku příkladu od dob Karla lV. právo přepravovat na dvou povozech
sůl, aniž- by přišli ve styk s Budějovicemi a clo pak zaplatili v Třeboni. Když však na
začátku 16. století silnice Cáhlav- Benešov se jako „skrytá“ /Schliefweg/ silnice
používala, pokusili se i Třebonští po této bezcelní cestě, zjednali si cetvinské a
malontské povozníky, aby právě na nejkratší cestě sůl bez cla přepravovali
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domu. Při tomto počínání bylo jich několika přepravců „kontrabováno“.
Teprve silniční mandát císaře Maximiliána ll. ze dne 25.března 1570 uznal tuto
silnici po pravé ruce jako pravoplatnou, za starou privilegovanou silnici přes tzv.
Kerschbaumský průsmyk. Nařizoval, že „veškeré zabavené zboží a vážená hodnota
včetně suken, kůží, železa, vosku a medu a vůbec všechno, co bylo obchodním
zbožím a bylo určeno do Čech, muselo být přepravováno z Lince přes Mauthausen a
Cáhlav. Odtuď může pak zboží být přepravováno buď přes „Kerschbaum“, Doní
Dvořiště, Kaplice, Velešín, Kamenný Újezd do Budějovic, nebo „po pravé ruce“
z Cáhlavy přes Lichtenau, Passberg, Cetviny, Malonty, Benešov a pak dále do
Trhových Svin, Třeboně, případ přes Stropnice nebo do Nových Hradů a pak dále na
sever. A proto též co se přepravuje z Čech ven jako obchodní statky a druhy, které
nezůstanou v naší zemi, ale dále budou venku v Bavorsku a na jiné místo převezeny
a právě tyto věci mají býti na shora uvedené stezce převezeny. „Těm z Dolních
Rakous, z Gmundu nebo Weitry“ byla předepsána cesta přes Stropnice, Benešov,
Meinhartschlag /Malonty/, Cetviny, Passberg, item z Cetvin na Jaxebach, Engelstein,
Perchtolds, Svobodným lesem /Freien Wald/ do Rauhenod směrek k Cáhlavám.“
Tím mandátem se stala Cáhlav nejdůležitějším obchodním střediskem v Horních
Rakousích. Budějovice ztratily mnoho silnicí „po pravé ruce“i z příjmů z dřívější pro
ně tak důležité cesty.
Pohraniční tržíště Cetviny obdrželo tak určité důležitosti a Malonty získaly též
příjezdní dopravou. Nejdůležitějším bodem pro pohraniční obyvatelstvo bylo, že
mohlo krýt svou potřebu na cizím zboží snadněji, mnohdy i přímo od přepravců –
povozníků, a dále jako farní obec stoupla tak i důležitost místa pro celé své okolí.
Budějovice nesly tuto ztrátu velmi těžce. Nastoupily cestu stížnosí u Rudolfa ll., u
císaře Maximiliána nebylo možno očekávat kladného výsledku, zůstal přece „Silniční
mandát“ v platnosti.
Třicetiletá válka, která zuřila v počátku bojů i v Jižních Čechách,
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Přinesla v tomto skoro nekonečném silničním sporu určité uklidnění. Uberreitři i
vůbec měšťani budějovičtí měli jiné staristi,než kontrolovat pohraniční stezky,
zaplavené hordami „bojovného lidu“.
Když však později potýčky nepřestávaly a budějovičtí jezdci povozníky na silnici
po pravé ruce začali opět obtěžovat a když pak se přihodil přepad Cetvinských a těch
z Bělé dne 24. září 1661, a to dost krvavý, který stál budějovickým značné léčebné
výlohy, zakročil konečně Leopold I. s plnou rozhodností, vrátil silnici po pravé ruce
opět přes 100 let staré právo v celém rozsahu svému účelu.
Na podkladě pozdějších solních patentů byl dovoz gmundské soli pro
obyvatelstvo ještě více ulehčen a mohlo sami provádět obchod solí a nebylo již
vázáno na císařské solní sklady, když před tím byly různé městské sklady zrušeny.
Dne 20. ledna 1690 byl otevřen solní sklad a obchod v Nových Hradech a 28. ledna
náslodoval další ve zrušeném dvorním pivovaře v Benešově a konečně 4. února
podobný v kaplickém pivovaře. Malontští mohli svojí potřebu solí krýt přímo u
projíždějících vozků pod panskou kontrolou.
A nyní navazujeme opět na doby Buquoyského rodu v Nových Hradech. Řekli
jsme, že v hradecké oblasti byl resp. nastal mezi sedláky poměrně klid, když císařské
vojsko překročilo české zemské hranicer a přepadlo sedláky u Kerschbaumu. Že
nastal klid, nutno hledat důvod v tom, že panská správa odstranila urychleně spůrné
elementy. Již v roce 1729 – jak píše dr. J. Endt ve Waldheimat /VIII-91/ - byly
kupříkladu v Dlouho stropnici prodány panstvem dvorce, jejichž majitelé se jevilli
spůrnými proti vrchnosti. Jakub Wienerberger snažil se celou obec pobouřit
v nočních tajných schůzkách stejněmyslících. Zvláštní dvorní komise ho však
odsoudila na 8 let „šancovních“ prací v Bělehradě /!/ a zadluřené hospodářství bylo
jinému zájemci prodáno. Stejný „rebulant“ byl Tobiáš Kupphuber, i jeho zadlužený
statek byl panstvem prodán. A tak by se nechalo vyprávět o Matěji Princovi, Lorenci
herzogovi, Jakubu Grimsovi, Matěji Kupphubrovi a jiných, jejichž nemovité majetky
byly panstvem prodány. „Povstalci“ končili buď dlouhá léta ve vězení,
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Na galérách nebo na nucených šancovních pracech. Podobně to bylo v Jedlici:
sedlák Gregor Mikesch, Jakub Herzog, Wenzl Seidl a jiní byli rukou hrubého osudu
zasáhnuti, rodiny z majetku vyhnány a majetek sám ve prospěch panstva prodán. Ba
dokonce osobní kočí hraběte Karla Kajetána Buquoye utekl v roce 1720 v hrabecím
fráčku. I jeho domov byl prodán.
Z toho stručného obrazu jest vídno, že povstání v některých málo vesnicích
přece jen přeskočilo přes hranice. Skutečný klid začal teprve v roce 1724. Nejdéle to
trvalo v jedlici a Dlouho Stropnici, kde byly vysloveny i nejtěžší tresty a majetkové
sankce.
Při této příležitosti můžeme poukázat na oběžník panství, který dobře ukazuje
starost rodu Buquoyů o pořádek a klid na svém rozsáhlém majetku. Oběžník ukládá
obecním radám a rychtářům novohradských panstvích v oblasto rožmberské
v patnácti bodech /Puncta/ směrnece, jak se má selský lid k vrchnosti chovat. Podle
záhlaví listiny vydal jeho hraběcí excelence pan Albert de Longueval, hraběte
z Buquoye dne 15. 1. 1712 německá puncta /Dr. Eckstein – Waldheimt I/159/.
V násedujícím podáváme stručně obsah tohoto významného dekretu.
1.

Magistráty a rychtáři se musí postarat a fedrovat všemožně náboženství
tím, aby nejen měšťané navštěvovali bohoslužby, ale musí k tomu
přidržet i služebnictvo a ostatní poddané.

2.

Má zabránit klení, chlastu a podob. a mají se a mají se takové /osoby/
trestat.

3.

Během bohoslužby není řezníkům dovoleno prodávat maso, pekařům
chléb a pečivo, šenkýřům kořalku, vyjmuti jsou z toho zákazu cestující.
Přestoupení se trestá pokutou 2 kop a vedle toho může každý rychtář
kořalku zabavit.

4.

Dítky se musí přidržet k návštěvě škol, mají se pěstovat dobré mravy a
cnosti a rodiče musí navštívit školmistry a zejímat se o prospěch svých
dítek. Staré zvyky a obyčeje se mají pěstovat/!/.

5.

Zvlášť se ukládá péče o vdovy a sirotky, bedlivé vedení sirotčích knih
atd.

6.

Inspektorům řemesel se ukládá, aby dohlíželi na správnou váhu pečiva,
chleba a masa. Nepřístojnosti se mají přísně trestat a zboží zabavovat.

7.

Výroba piva se musí velmi bedlivě zapisovat a kontrolovat v příslušném
rejstříku.

8.

Deputátní povo se při trestu 10 kop nesmí čepovat, ani prodávat.

9.

Každá obec určí měšťana, který kontroluje pivní rejstříky a účty a
postará se o to, aby tyto doklady byly včas předány panské kanceláři.

10.

Všechny škody na lukách, zejména pak na ovocných a okrasných
zahradách, musí se nahradit a škůdce bude potrestán dvěmi kopy.
Škody musí být řádně doloženy.

11.

Soukromé cesty všude tam, kde panslé povozy je užívají, musí býti
náležitě ošetřovány, aby panství nemuselo proti nedbalcům zakročit.

12.

Poněvadž víme, že purkmistrovské a rychtářské úřady jsou svými
pracemi zaneprázdněny, musí se obec postarat, aby vypomáhaly
přísežné osoby. Jinak je zakázáno těmi pracemi pověřovat nevhodné
osoby.

13.

je povinnost každého měšťana, aby udržoval svůj majetek v nejlepším
pořádku, zejména se zde jedná o domy, lokuy, rybníky, lesy, okrasné a
kuchyňské zahrádky, živnosti atd. a ukládá se současně, aby obecní
správy se toho všímaly a nastolily případně pořádek.

14.

Každý je povinnen tyto nedostatky hlásit obecním představeným, kteří
mucí zabránit kterékoliv škodě.

15.

Rychtářům se ukládá, aby velmi pilně kontrolovali podezřelé hospody a
doby zavírcí a o nedělích a o svátcích tuto kontrolu provést i v době
noční. Nesmí dojít ke „škandálům“ a osoby lehkomyslné mají být vzaty
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do vazby. Zejména překračuje-li se 9. nejpozděi 10. hodina noční a osoby,
nedbající výzvy k opuštění hospod, mají býti vsazeny do šatlav, a k tomu ještě
solečně s hospodským přísně potrestány. Oběžník končí poznámkou, že byl
sepsán na příkaz hraběcí milosti
Dáno v Nových Hradech dne 15. ledna 1712. Německý text je pochopitelně
v tehdejší vláčné mluvě mnohem ušírnější.
Jak jsme již slyšili byl následníkem zemřelé dobrotivé hraběnky Ferdinand II.
Jeho následník Karel z Buqoye se v roce 1689 přičinil o to, aby „po dlouhá léta pustý
mlýn“ – mylí se zde tzv. velkomlýn na katastru Jaroměřském – byl opět vystaven
Martinem Hausruckerem a o sv. Jiří byl uhražen první poplatek hradeckému
důchodu 4 zl. 30 kr. Za hraběte Alberta z Buquoyeb obnášel r 1707 tento poplatek 19
žejdlíků a od r. 1724 opět jen 10 žejdlíků lněného oleje /Leinölzins/.
Roku 1787 zřizuje Johan Leopold z Buquoye kolonii vorařů na Pohorském
potoku a vzniká tak obec Leopoldsdorf /Leopoldov/ s osídlenci z Rakouska, aby
plavili dříví na tomto potoku. V tomto roku vydává „cýs. král. Czeské Gubernyum“
/18. září 1787/, „Nařjzenj, že geho cýsařské milosti nejvyšší poručenj od 4tého Ledna
tohoto roku giž syce skrz nowiny prohlásseno bylo, aby totiž od té chwjle a na
budaucí čas muži i ženy gab ljbánj rukau goho milosti Pána země, a wssech
neywyššých osob z neygasnegssýho arcyknžecýho domu, tak take poklony ohnutým
kolenem, a klekájn we wssech případnostech zanechaly, následowně nižádný,
kdokoli on býť, něco žádage, aneb dopáwage budaucně nikdy neklekat, poněwadž to
člověka proti člowěka činiti neslussný, nýbrž takowá pocta pro samého Boha
zacowaná býti musý.“ Nová doba nové mravy. Jeho císařská milost připomínátoto
nařízení, jako určité znamení zcela zrušeného poddanství.
V pozdějším nařízení se opět tento výnos připomíná, pokud se týká líbání ruk
farářům a kněžstvu kterékoliv hodnosti vůbec, jak bylo zvykem, zejména na venkově.
V r. 1791 spoji hrabě Jan z Buquoye jednotlivlé samoty /Zinsgeraute – lhoty
podléhající desátkům/ a vytvořil tak osadu „Ludwigsberg“ či-li Ludvíkovy Hory.
Hraběnka Gabriéla z Buquoye rozená hraběnka z Rottenheimu, udělila synovi
mylontského učitele Kašpara Wintera „Expectans – dekret“ /čekatelský dekret pro
malontskou školu/. Po smrti Kašoara Wintra sxhválil
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Hrabě Georg Buquoy 28. září 1822 navrženého podučitele Johana Wintra za třídního
učitele na uvedené škole.
Do této doby připadá dalekosáhlé rozhodnutí rakousko-uherské vlády za
císaře Ferdinanda I. Ve dnech 13., 14., a 15. března 1822 byla na podkladě
„všeobecné petice národům celého císařství“ propůjčena konstituce. Dne 22.
července byl zahájen první konstituční říšský sněm za předsednictví arcivévody
Jana, který byl od 17. května do 8. srpna v Inspruku.
Když 8. října 1896 byly usedlosti sedláka Witzaního a Forstnera v Malontech
zničeny požárem, poslal hrabě Karel Buquoy ihned prostřednictvím statkového
ředitele Antonína Teichla obnos 600 fl. Roku 1903 povolije tentýž hrabě Buquoy
zřízení nového vodovodu pro faru, který prakticky v některých částech existuje i
dnes, bohužel v železných rourách, které silně korodují.
Karel Buquoy zemřel 9. srpna 1911 v sanatoriu ve Vídni /Loew/ a podle
pozůstalostního řízení věnoval 500 K na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje
v Malontech.
Dne 18. května 1930 se zúčastňuje hraběnka Valerie Henrietta Buquoyová
s dcerou Henrietou osobně svěcení zvonů v Malontech, ořízených po první světové
válce, poněvadž během této doby byly všechny zvony – až na nejstarší z r. 1407,
kterým se i dnes zvoní – stáhnuty pro válečné účely.
V letech 1931-1935 nechal patron zdejšího kostela, Carel hrabě Buquoy na
Nových Hradech, postupně pokrýt eternitem kostelní věž, kostelní loď a pak též
střechu nad kněžištěm, kaply sv. Barbory a sákristii. Náklady byly hrazeny z hraběcí
pokladny.
Rokem 1945 zaniká právo vlastnické i patronátní rodu Buquoyů, kterýřídil
osudy na celém novohradském panském území plných 325 let.

III. Doby válečné
Válečná dění, která se rozpoutala náboženskými válkami na začátku 15.
století v Čechách, se netýkala Malont a byly o těchto hrůzách poměrně zachráněny.
Husitské nepokoje vlastně budějovická diecése v dnešní rozloze,
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Hlavním pramenem tohoto hnutí, šly kolem farního obvodu beze škod. Jisté je, že
fara byla v letech 1417 a 1435 obsazena katolickým kněžstvem. Jen ze začátku
století v letech 1406-1409 je v ryhtářské knize pánů z Rožmberka /Mareš:popravčí
kniha pánů z Rožmberka str. 21-23/ uváděno, že se děly různé přepady pod vedením
Beneše Macuty směrem k rakouskému Herschlagu, ke kterým se připojil nejaký
Tomáš z Jaroměře a mlynář z téže obce.
Více neštěstí přinesly pohraniční boje, které se odehrávaly v blízkosti Malont a
ve kterých pohraniční hrad v Tiché hrál velikou úlohu. Dne 15. června 1475 píše
Jaronín z Usuší s Třeboně královskému purkrabímu Konrádu z Petrovic, aby hrad
chránil před Němci /Rakušany/. Skutečně táhl hejtman Hornorakušanů, Bernhard ze
Scharfenberga na podzim tohoto roku k jižním Čechám. Dne 27. listopadu podává
zrpávu tíšský hradní hejtman Czap z Radonic do Krumlova, že 300 jízdních a pěších
táhne z Cáhlova. Scharfenberger řídil své útoky směrem k Velešínu a oce v tomto
kraji byly vyplněny.
Zda i Malonty v tomto tažení trpěly se nedalo zjistit. Rakušani byli sice
zahnáni, tak Němci přepravili majetek s dobytkem a lidmi z největší části do
Německa /Rakouska/ -so haben doch die Teutchen das Guet mit Vich und Leuthen
des maistenteiles in Deutchland /Österreich/ gebracht – píše třeboňský opat Norbert
Heermann ve své rožmberské kronice. Tentýž pisatel podává zprávu i o druhém
vpádu Rakušanů Scharfenbergem /1477/. Píše, že v době noční byli vypleněny a
panství bylo velmi okradeno a vypáleno /man Bestiegen nächtlichter Weile, gar
ausgeblindert ganz und die Herr – schaft sehr beraubet und abgebrandt/.
Přitáhl až v r. 1478. Dne 10. března tr. Sděluje Kuňka /Kunigund/ z Němčic,
který Voku z Rožmberka zastavil desátky z Malont, z Budějovic do Krumlova, že
malontským hrozí od Scharfenberga veliké nebezpečí. Chtělo-by aby bylo nějak
odváceno. Tato připomínka byla několikráte přednesena, Malonty byly podle všeho
přece obsazeny, vzhledem k tomu, že hradní hejtman z Tiché podnikl v srpnu
výpravu do Malont,
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ukradl dobytek, hnal jej do Tiché a tam zabil /třeboňský archiv/. Ještě 16. ledna 1479
prosil Kuňka, aby rožmberkové svým lidem skutečně a vážně nařídili, aby
Malontským dali pokoj. Chce též zápis na „Manholt“ obnovit a sice ve stejném
smyslu a rozsahu jako dříve. Ve kterém směru a způsobu byly Malonty přideženy
opětovnými výpravami proti Turkům v 16. století, není známo. Všeobecně delší dobu
trval klid, který byl porušen vpádem pasovských vojsk v r. 1611 pod velením
plukovníka Ramona. Dne 30. ledna provedl svůj pochod do Kaplice. Petr Vok
z Rožmberka byl požádán od ohrožených měst a míst o pomoc, zachoval se však
naprosto nečinně. Ramon mu dne 26. ledna z Prägertenu slíbil, že jeho majetkům
nebude způsobena žádná škoda. Skutečně pochodoval ve spěšných pochodech
směrem k Budějovicům, které dne 31. ledna obsadil. Za to byli v pohraničních
obcích četní uprchlíci z Horního Rakouska, mezi nimi mnoho žen, které uprchly před
bezuzdném chování těchto z celého světa složených hord.
Vpád Pasovských nebyl dosud zapomenut, když přišla ona velká hrůza , která
začala povstáním Pražanů v r. 1618 a jako „třicetiletá válka“ vstoupila do dějin svým
strachem a hrůzami, svým vražděním, pálením a pleněím a všeobecným morálním
úpadem. Udržovala obecenstvo ve stálém zděšení. Zvlášť v prvním a posledním roce
této války zažívaly jižní Čechy své veliké utrpení. Nenašlo se zajisté žádné místo na
hradeckém a rožmberském panství, které-by nazažilo vyplenění a to jak císařským,
tak i stavovským vojskem, někde více, někde méně. O Malontech nemáme žádné
zprávy, ale nicméně dokazuje dokazuje veliký počet pustých domů /13/ v celé farní
oblasti, že metla války i zde zasáhla.
Sotva byla jedna válečná hrůza zažehnána, nastaly nepokoje rakouských
sedláků, o kterých jsme již podali zprávu na jiném místě.
Přesnější zprávy o Malontech máme z doby Napoleonských válek. Na
podkladě dne 6. prosince 1805 zjednaného příměří po nešťastné bitvě u Slavkova,
obdržela francouzská vojska právo, obsazovat v Čechách místa východně od silnice
z Tábora do Lince včetně Budějovic.
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Dne 20. prosince přišli francouzové pod generálem Dumoline do Nových
Hradů. Předně požadoval přehnané zásobovací dodávky a vypsal nedosažitelné
rekvisice. Když pak v Budějovicích ubytovaný polní maršálek Bernadot vydal
všeobecné předpisy, byly požadavky Dumolina sníženy.
V roce 1913 byla na západní straně sezidence v Nových Hradech nalezena
pamětní deska s následujícím nápisem v německém jazyce: „1805 dne 21. října
zachránila dcera školního učitele Luiza Gollocá, město před vypálením a
vydrancování francouzy za generála Dumouquiena“.
Dr. Robert Teichl nám zachoval pamětní zápis v hradecké kronice: „1805, 21.
října. Na příkaz francouzského generála Dumolina mělo město dostat 2000 pár bor,
500 loktů hrůbého sukna, 500 loktů jemného sukna, 20 volů, 34 koní a zácobu
chleba na 4 dny. Tento nehorázný požadaved vznikl tím, že se z jednoho dopravního
vozu francouzů stratil velký balík sukna a nějaký cenný předmět.
Francouzský generál pohrozil, kdyby věci nebyly vráceny, vypleněním města,
což pochopitelně vyvolalo mezi obyvatelstvem velké rozčílení a strach. Tu napadlo
tehdejšímu školnímu učiteli Franzi Golla, že uspořádá se svými hudebními přáteli
koncert před hlavním stanem generála. Dcera učitele, vycvičená pro jeviště a znalá
francouštiny, zpívala generálovi jako školená pěvkyně též francouzské písně.
Potěšen, poděkoval generál a žádal současně, aby otec i dcera vyslovili nejaké
přání. Oba prosili, aba požadavky a výhrůžky plenění města byly zrušeny. Generál
této prosbě vyhověl.
Tímto bylo město Nové Hrady před velkou pohromou zachráněno. V rodinách
Wanka a Hable v Nových Hradech byli ještě potomci této nebojácné pěvkyně.
V určitém dodatku k zápisu panského vrchního úřadu v Nových Hradech ze
dne 21. prosince 1805 podává se zrpráva o chování francouzů: „Během pobytů
francouzů nežádali francouzové nejen – a to zejména důstojníci – dobré jídlo, víno,
kávu, ale i prostý voják činil si nároky na bílý chléb nebo housky,
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na pivo a pálenku a víno a dokonce i na kávu. Týrání obyvatelstva činilo
z něho zvláště pokorného a snaživého služebníka a snahu, vše splnit s největším
vypětím a námahou. Ve vesnicích byli zejména důstojníci původci nepoměrně
vysokých požadavků. Jen u některých byly podle rady panského úřadu požadavky
odmítnuty. Z největší části byly tyto požadavky pak přece skutečně plněny, tam kde
buď rada přišla pozdě nebo strach měl vrch. Tak se kupříkladu stalo , že na farním
území obce Malont bylo požadováno za látku, podšívku, boty 736 zl.
O tom byla podána zpráva úřadům a pak dále předána generálům, od nich byl
pažadován pak přímý příkaz na zákaz takových požadavků, který byl skutečně
vydán, ale mezitím příslušný vojenský oddíl odpochodoval a vzal s sebou obnos 683
zl., takže vyhovění stížnosti přišlo pozdě. Nicméně bylo rozhodnutí posláno za
vojenským oddílem a u generála požadováno vrácení vyplaceného obnosu. Malonty
však obdržely sdělení, že příslušný velitel za to nemůže, když jeho důstojníci
neuposlechnou danýcm rozkazům.
Dne 23. prosince se ubytovalo v Malontech 5 důstojníků a 156 mužů a den na
to, 24. prosince 4 důstojníci a 197 mužů. 25 prosince 3 důstojníci a 95 mužů.
K uhražení žádané rekvisice byly od panství tržištím a vesnicím předepsány
nucené příspěvky a to bohatším obyvatelům, farářům, mlynářům a průmyslníkům.
Malontský farář Mikolasch Ignác dostal předpis dne 25. prosince na 400 zl. a obci
byla uložena částka 1 zl. Daleko větší oběti museli býti snášeny, když po uzavření
míru dne 26. prosince 1805 v Bratislavě, nastal návrat vojsk.
Počátkem ledna byl ústup vojsk již v plném proudu. Tu žádal naprosto
neočekávaně maršálek Bernadot dne 3. ledna 1806 peněžní tribuci. Obnášela
nicméně 600 000 zl., která se mela na polovinu rozdělit na táborský a na budějovický
kraj. Vzhledem k ltomu, příslušný krajský dopis došel na panský úřad v Nových
Hradech v sedm hodin večer a oznamoval, že když příslušný obnos nebude ihned
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Příspěvek k těm od němeských dědičných zemích k zaplacení určeným
miliónům, uhražen, zaplaví silnými exekučními komandy celý kraj a bude komando
ode dne ke dni sesíleno na 3 pluky vojsk, dokud určená kontribuce nebude složena.
Proto vypravilo hradecké panství ještě v noci své úřednictvo do své oblasti, aby
zahájilo ihned příslušnou sbírku.
Archivář Spazierer, který byl poslán do Kaplic, mohl již druhý den podat
zprávu, že dosud vybral v Kaplici a v Benešově 3948 zl. Vylíčil současně
politováníhodný stav vysátého obyvatelstva, které bylo přes nákladné ubytování
vojsk ještě k tomu takto vypleněno.
Dne 15. ledna předložené vyúčtování vykazuje obnos 29 132 zl. 50 ¾ kr.,
k nímž malonstký farář vydal celou svou hotovost 150 zl., Malonty pak 629 zl. 41 kr.,
Přibrání 107 zl. 15 kr., Meziříčí 433 zl. 33 ¾ kr., Bělá 396 zl.
Jen statečnému a moudrému chování budějovického krajského hejtmana a
tamního purkmistra Franze von Sternecka lce děkovat, že bylo zabráněno již
vyhlášené vojenslé exekuci. Zaplacení této protiprávní kontribuce nebylo provedeno
a z vybraných peněz, po odpočtu již zaplacené kontribuce a dalších obnosů na krytí
ubytovacích výloh, kdy byly peníze obcím resp. obyvatelstvu vráceny. Zpětný pochod
vojsk trval mezitím stále. Hradecká krajina vyla sice již volná, zato místa na linecké
silnici a stranou ležících obcí, měla stále ubytování. „Byly hluboké rány, odebrali
obyvetelstvu poslední potraviny, peníze i šperky a rozmnožili tak stav dluhů“.
Nejpočetnější ubytování bylo dne 9. a 10. ledna pod generálem Waltherem
v doprovedu 16 000 mužů. V Malontech leželo v těchto dnech : 9. ledna – 7 štábních
důstojníků, 10 důstojníků a 328 mužů a dne 10. ledna – 15 štábních důstojníků, 24
důstojníků a 773 mužů.
Dne 20. a 21. ledna se opět dostavily oddíly generála Martiera.

I/60
Malonty dostaly ubytování: 9 štábních důstojníků, 25 důstojníků a 472 mužů.
„Všechny tyto oddíly žádaly ke každému jídlu ráno, v poledne a večer dvojí maso,
pivo a kořalku, ve vesnicích, kde neobdrželi všechno podle svých požadavků, tropili
výtržnosti nebo si ku příkladu sami přinesli s sebou potraviny a podob. a hospodář
musel tyto poživatiny od nich za drahé peníze odkoupit a je s nimi obsloužit. Nádoby,
truhlice, skříně musely jím býti otevírány, ze kterých se pak vzali to, co se jim
zachtělo: plátno, maso, tuk. atd. To právě co zemědělci potřebovali tak nutně pro
svojí vlastní výživu. Tak řádily v první řadě přepravní oddíly při dělostřelecké gardě,
kde bylo dosti možností, ukradené věci vhodně dále přepravovat. I jinak sloužila
k tomu přípřežná zvířata a vozy sedláků, které pochopitelně vzali též s sebou a málo
kdy vrátily.
V Malontech se nacházely dva výkazy, ve kterých jsou uvedeny ubytovací
náklady a vedle toho i učiněné škody.
První podává zprávu, že celkem bylo v Malontech ubytováno: 31 štábní
důstojník, 71 důstojník a 2021 muž, jejichž strava stála 5320 zl. 45 kr. K tomu ještě
bylo dodáno: oves, seno, sláma dále 49 přípřežních koní pro přepravní potřeby
armády. Vedlejší náklady činily 196 zl. 41 kr., dále pak tzv. Brandsteuer /požární daň/
184 zl., za boty a plátno 16 zl. 3 kr., 4 kusy přípřežních koní, kteří se již nevrátili za
300 zl. a za oblečení 19 zl.
Druhý výkaz vyúčtovává škody: na hotovoti 170 zl. 75 kr., 12 párů bot 18 zl.
39kr., 2 páry faldovky 17 zl. 30 kr., 7 ks pačesů /paruk/ 12 zl., 15 loktů plátna 13 zl.
15 kr., 2 prasata po 44 liber vepřového masa 57 zl., 2 lokty sukna 4 zl., 50 liber
železa 8 zl. 20 kr., ve škole 6 kusů kapounů 6 zl., 3 páry punčoch 4 zl. 17 kr., 18
měřic ovsa á 4 tl. 112 zl., 12 ½ metráků sena po 4 zl. – 50 zl.
Dodáno bylo 14 přípřežních koní a vozů, které byly vráceny, až na jednoho
koně /30 zl./.
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Podle výkazu novohradského panství ze dne 16. února: za dobu až do konce
prosince činily za tuto panskou oblast náklada:
1. za stravování a přípřeží ……………………………..73 813 zl. 42 kr
2. rekvisice ……………………………………………….20 528 zl. 55 kr.
počínaje 1. lednem 1806:
1. za stravování a přípřeží ………………………………167 822 zl. 58 kr.
2. rekvisice …………………………………………………20 382 zl. 13 kr.

celkem

za oblast novohradeckou……………………………..282 547 zl. 48 kr.

Nkonec je třeba uvésti, že se v r. 1806 v Londýně utvořila „Společnost
dobročinýcn lidomilů“, která věnovala k podpoře poslední válkou s nepřátelským
vypleněním nejvíce poškozených krajin, mezi jiném i budějovickému kraji částku
4 500 zl. a v roce 1807 dalších 1 500 zl., které byly v malých částkách po 25 zl.
rozdělovány.
Nestačily jen ty kontribuce, které se tak těžko mezi drobným venkovským
lidem sháněly. Císařské a státní pokladny byly tak jako tak válečným děním
vyčerpány a proto nařídil císař František Josef I. odvod veškerého stříbra i zlata, buď
již v surovém stavu, nebo již jako výrobky. Zejména se jednalo o stříbro, pozlacené
stříbro v nejrůznějším nářadí a předmětech součásti oděvů, které se musely
odevzdávat v určených sběrnách do 1. května 1810.
Z tohoto zběru resp. odvodu byly vyjmuty lžičky, stříbrné hodinky, pečetidla,
okrasy, chirurgická nářadí, medaile apod. Bude se na odvedené věci vydávat interní
potvrzení, která budou zajištěna jistotou čtyřech největších – ovšemže židovských –
velkoobchodů Fries a comp. Arnstein a Eskeles, Geymüller a comp. a Steiner a
comp. Do obnosu 125 zl. vyplatí se příslušné částky v convenčích penězích. Za větší
částky budou se vydávat „bancozettle“ /bankovní úpislní lístky/ na veřejnou
desetimilionovou státní půjčku.
Každá marka stříbra se platila 25 zl. 36 kr., každá marka zlata 359 zl. 30 kr.
conv. měny . Poněvadž i kostely byly k tomuto odvodu povinovány, byl proto notou
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čj. 1348 vydány prováděcí směrnice, ve kterých se uvádí pojem
nepostradatelných stříbrných a zlatých předmětů kostelních. Vždy má jen při kostelu
zůstat jeden předmět církevního nebo bohoslužebního nářadí a ostatní se musí
odevzdat.
Zda malontská fara byla též postižena touto kontribucí, nebylo možno zjistit.
Ve farní pamětní knize o tom zápis není.
Po jednom století poměrného klidu, se hluboce zaryl do paměti lidstva celé
Evropy den 26. července 1914. Jako blesk se rozšířila zpráva, že byla Srbům
vyhlášena válka a že je mužstvo do 36 let mobilizováno. Pláč zahalil celou obec.
Zejména druhý den, když se povoláni rozloučily se svými domovy. Vrátí se? Naděje,
že tato válka nad malým Srbskem brzo skončí, naplnila každého. Bohužel situace se
vytvářele jinak. Malá jiskra na Balkáně roznítila celý svět. Bolestně pocítila zdejší
farní obec zprávy o prvních padlých v této válce. Byli to: Meinhard Josef a Gstoll a
brzy na to následovli i jiní.
S válkou přišla drahota, nouze o potraviny. V prvním roce války byli sedláci
z Malont nuceni nakoupit obilí na výsadbu, poněvadž vše bylo vojenskou správou
zajištěno pro stravování armád. Farář sám – jak píše farní kronika – koupil 10
hektolitrů osiva, 17 kr. za jeden hl.
V zimě roku 1915 bylo prodáváno žito hektolitr t. j. 70 kg za 24 Kr za hektolitr.
Úroda byla v roce 1915 průměrná. Žito bylo řídké, ale dobře sypalo. Brambor všude
dost. Obilí bylo zabaveno a smělo být prodáváno jedině eráru /70 kg za 18 Kr 20 h.
Kdo neměl obilí, tomu byly vydávány lístky na mouku, na které pak dostal mouku. I
sedláci se musí uskrovnit v spotřebě chleba. V roce 1916 bylo každému předepsáno,
kolik smí na dům nechat mlýt a to jen v určitých mlýnech, malontští ve velkomlýnu
/Grossmühle, Woidimühle a v Grubmühle/. O zásobách se vede přísná kontrola. I
dobytek byl hrozně drahý. Dva voli, kteří stáli před válkou 800 Kr, platilo se nyní 4000
Kr. Jeden kg žita se před válkou prodával za 90 hal., ale nyní za 3 Kr 80 hal.
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K tomu ještě byly žně roku 1916 špatné. Žito, ač bylo dost slámy málo dávalo,
takže 10 – 18 mandelů se vymlátily na jeden pytel žita. Zejména brambor bylo velmi
málo, což pochopitelně zvýšilo ještě více nouzi venkovského lidu.
Pro farnost byl pamětihodný den 23. ledna 1917, kdy byly odebrány dva zvony
pro válečné účely. Pamětník připomíná, že se jednalo o „ten malý z věže a zvon
pozdvihování“. Malý byl lit zvonařem Josefem Pernerem z Budějovic v roce 1783.
V srpnu 1917 musel být odevzdán ještě jeden zvon vojenskému eráru a zůstal jen
jediný nejstarší z r. 1407. V dubnu 1918 následovaly pak ještě varhaní píšťaly
/principál dle prospektu/. Celkem 27 kusů ve váze 34 kg.
Ministerstvem války, 21. oddělením bylo za píšťaly zaplaceno 642 Kr. Opět
připojuje kronikář výsledek úrody. Byla velmi špatná, což zejména v posledním roce
války ukázalo jako přímo katastrofální.
Těsně před revolučním převratem bylo velmi draho. Sedlák žádal – ovšemže
pod rukou – 40-44 Kr. za prase. Metrák žita stál - též pod rukou, jinak nebylo možno
vůbec nakupovat – 100 Kr.
V červnu a červenci 1918 přišlo mnoho lidí ze severu Čech, z Podmokel n.L. a
okolí, aby zde u zdejších sedláků získávali potraviny všeho druhu výměnou za
prádlo, šatstvo, šperky atd. Žito na mnoha polích vymrzlo, tak, že četné selské rodiny
jedly na jaře 1919 ovesný chléb. I dokonce kukuřiční mouka se stala vzácnou.
A nyní nastává pro Malonty a vlastně pro celé jižní pohraničí nové historické
období: 3. prosince 1918 byly Kaplice obsazeny československým vojskem. V tento
den zvonili příslušníci lidové obrany /Volkswehrsolden/ poplach, uprchli však brzy
k polednímu do Horního Rakouska.
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IV. Farní a školní obec
Než vylíčíme osudy Malont a jeho obyvatelstva ve II. světové válce, obrátíme
se dříve k mírnějším událostem, které souvilí jednak s faarní obcí a jednak ke školní
kultuře v Malontech.
Původně patřily k faře Malonty osady Meziříčí, Velíška, Radčice, Bělá,
Přibrání, Desky, Pohorské lesní domky dále pak Rapotice, Kohlstätten, Leopoldov a
Tonihäuser. Poslední 4 osady byly r. 1785 přiděleny nově zřízené lokalitě v Terčí vsi,
nyní Pohorská Ves. Pohorské lesní domky společně s novým osídlením v okolí,
zejména pak sídliště uhlířů v tomto kraji, byly přiděleny Pohoří na Šumavě.
Jak jsme na počátku již viděli, uvádí farní kronika postupně od r. 1836 počet
duší v celé farní oblasti.
Každá farní obec, jakož i každá školní obec měla svého patrona tj. územního
panského vlastníka, který někdy více, někdy méně farní život a školství podporoval.
Víme, že původní kostel s kulatou věžičkou tj. dnešní kaple sv. Barbory, vznikl
v době Michelsbergů, možná i již dříve před rokem 1285 jako srubová stavba.
V tomto roce přišli do našeho kraje se sídlem ve Velešíně Michelsbergové, kteří
postupně ztratili resp. odevzdali svůj majetek Rožmberkům. Náš nynější kostel sv.
Bartoloměje je jeden z dokladů, že si Rožmberkové přivlastňovali práva na
Michelsbergovy majetky, které jim tehdy tj. jest na začátku 15. století ještě
nenáležely. Víme, že ještě na začátku 19. století byly viditelné rožmberské růže na
zdivu nového kostala. O tom však více na jiném místě.
Rožmbrkové se kostelem postavili v Malontech svůj, chtěl bych říci, věčný
pomník a Eggenbergové se starali prvořadě na Marie Magdaleny z Buquoye, když
majetek přešel na tento buquoyský rod.
Velmi důležitý úkol plnili patroni v dosazování farářů na uprázdněné fary. Jak
budem slyšet, byli přece faráři vedle rychtáře důležitou spojkou k vrchnosti.
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Rychtář se staral o světské věci a farář nebyl zde jen pro církevní záležitosti,
měl na starosti i školství a zejména pak za Ferdinanda II. a Josefa II. a následníky,
byl farář hlásnou troubou pro vysoká nařízení. Z kazatelny ohlašoval nejen slovo
Boží, ale i naprosto necírkevní věci podle nařízení vrchnosti. Vyzíval obyvatelstvo,
aby pilně dodávalo desátky, aby se starolo řádně o chov dobytku, drželo v pořádku
své zahrádky, aby hlásilo veškerý převod majetku, soupis poslední vůle a mnoho
jiných věcí.
Nejvyšší vrchnost v každé samostatné obci byl místní farář, kterému po ruce
stál zvlášť „vikář“ tj. dnešní kaplan, nebo při větších kostelích též altarista, kterému
byl svěřen jen určitý oltář z jehož příjmů /zejména pak darů a nadací/ též žil. Proto
tato funkce v malých farních obcích nepřicházela v úvahu. Funkci altarislty vykonával
ve velkých chrámech normálně svěcení kněz. Funkci „vinkáře“ plnil též svěcený
kněz, zejména pak novosvěcenec, ovšem v podřízené funkci k faráři, jak jsou dnes
kaplani ve větších kostelích. Dnešní vikář je praktisky takovým církevním
inspektorem nad celou okresní oblastí, který je i spojkou mezi svou oblastí a
biskupské konsistoří.
Jednalo-li se o obsazení některé fary, navrhla vrchnost, tj. územní pán, jako
„patron“ kněze, někdy i dokonce i nižšího klerika. Jak již uvedeno, musel klerik

Uchazeči o farářská místa resp. kněží na farářské místo určené, obdrželi od
vrchnosti doporučující list, s kterým šel pak na konsistoř tam se dožadoval svého
úřadu. Později byly předepsány tzv. farářské zkoušky. Důležitým instrumentem na
dosazení na faru, byl právě onen doporučující list. Námitky vrchnosti proti ustanovení
některého kněze nebyly z valné části vzaty na vědomí, právě tak jako námitky
vyhlédnutého faráře.
Potvrzení /confirmatio/ generálním vikářem bylo vydáno buď ihned, nebo až
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nebo až po uplynutí určité doby, když byla případně obava, že farní obec bude
mít proti faráři určité námitky. Později zasílaly vrchnostenské patronátní úřady žádost
o potvzení s příslušným vyjádřením resp. doporučením přímo konsistoři. Stala se
„confirmatio“ právoplatnou, byla zapsána v kanceláře konsistoře do knihy potvrzení
zvané Liber confirmationum.
Některý sousední farář, zejména vyšší hodnost děkana, mnohdy i
představenstvo kláštera, jednalo o dosazení řeholního kněze – byl pak požádán, aby
uchazeče uvedl do svého úřadu a působiště a od tohoto okamžiku byl uvedený
duchovním pastýřem svého „stáda věřících“ ve své farní oblasti. Správně „oblasti“,
poněvadž, jak již nahoře uvedeno, patřila k farní obci celá řada osad a obcí, kde
kostel nebyl. Zejména se tak stalo v době náboženského přelomu v pohusitské době,
kdy mnoho katolických kněží přestupovalo na „novou víru“. Prakticky se tak koná i
dnes, kdy dokonce se spolčují více farních oblastí do jednoho působiště faráře.
Pravidelně byl den „instalace“ nového faráře, spojen se zvláštní oslavou.
Podrobný popis činnosti a života farářů i ve farní oblasti samotné, vylíčíme ve
samostatně stati v ll. části tohoto pojednání. První zmínka o dosazení faráře do
Malont je zapsána v knize potvrzení pražské arcibiskupské konsistoři z r. 1364, kde
se praví 1364, 4. lV.: překlad z latinského textu /“Dne 4. dubna 1364 byl na návrh
Petra z Michelberga pro kostel v Malontech, který byl smrtí faráře Przibika uvolněn,
dosazen klerik Jakub ze Soběslavi a uveden ve svůj úřad děkanem z Doudleb.“
Z tohoto dosažitelného dokladu můžeme dedukovat, že kostel /nynější kaple
sv. Barbory“/ existoval již před rokem 1364, poněvadž před tímto rokem byl již zde
farář Přibík /przibik/, který dne 4. dubna zemřel a za následníka měl pak Jakuba ze
Soběslavi. Dále že jeden z Michelsbergů jako vlastník velešínského panství/ a tím
jako patron malontské farní oblasti a kostela/ měl právo presentační.
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Knihy o potvrzení farářů na farách u Pražského arcibiskupství začínají rokem
1354. V této době jsou též tak zvané knihy o zřízení kostelů /Libri erectionum/, ve
kterých jsou zapsány nově zřízené kostely, buď již farní, nebo i filiální, se svými
dotacemi a zakladatelem. Malonty nejsou mezi nimi, musíme proto mít za to –
poněvadž od r. 1354 do roku 1364 /roku jmenovaní kněze Jakuba/ není v knihách o
potvrzení některého faráře v Malontech žádná zmínka a změna – že před rokem
1354 kostel již existoval se samostatným farářem, tak že Michelbergové,
přistěhovavší se do kraje v r. 1265 – kostel a podle všeho i obec kolem tohoto roku
založili. V jiných – ovšemže nepotvrzených záznamech byl Přibík „po celé své stáří“
v Malontech, což by znamenalo, že zde byl nejméně 40 až 50 let /zemřel přece ve
vysokém stáří kolem 90 let/, tj. že kostel byl vybudován někdy na přelomu 13.-14.
století, což znamená i současně vznik obce malontské.
Jak již nahoře vyznačeno, mluvíme-li v této době o nějakém kostelu
v Malontech, myslíme vždy nynější kaply sv. Barbory.
Dále musíme poznamenat, že v rejstřících o papežském desátku /Tomek
Reg.des.Papalium/ v roce 1352 pro Malonty /Meneslaw i Menoslaw/ nebyl tento
desátek předepsán, oproti tomu požději a ještě v r. 1405 /Menholdslag/ byl poplatek
předepsán obnosem 6 grošů, obnos který platily kostely s malým ročním příjmem. I
zde lze říci, že příjmy kostela před r. 1352 byly tak malé, že k předpisu papežského
desátku vůbec nedocházelo. Potvrzení o tom však nemáme.
Dnešní podobu dostal kostel pomocí Rožmberků. Jak již dříve poznamenáno,
byly na stěnách vidět znaky Rožmberků, pětilistá červená růže, dnes již
přemalována. Poněvadž nosí nejstarší a zbylý zvon letopočet 1407, lze míti za to, že
kostel v nynější podobě byl vystavěn – v několika etapách – na samého počátku 15.
století. Podrobný popis kostela, jeho vznik, vybavení a další dobudování viz ve
zmíněné ll. části k tomuto pojednání, kde je i vznik a vybudování farní budovy,
farního majetku, hřbitova a farní správci vyznačeni.
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Pokud se týká první správy o škole v Malontech, njdeme v Novohradské
pozemkové knize z let 1560-1629, zápis o tom, že jakýsi „Hansl“prodal „v sobotu po
narození P. Marie léta 1584“ svůj domek, který téhož roku získal Jřího Váchy
v Malontech, školmistru Heinrichovi /dle zápisu: Gydrowi školnímu Mistru/. Tento
domek však již 23. října téhož roku prodal Urbanovi z Velíška.
Takřka 70 let později vykazuje farní účet z let 1649/50 vydání s následující
poznámkou : Školmistru, že nechal staré zpovědnice a svícny čistit 12 kr.“
Víme již z dřívějšího vyprávění, že hraběnak Marie Magdalena Buquoyová
věnovala svou pozornost školství ve své oblasti a též i vyššímu stupni vzdělání a
dožadovala se i pravidelní docházky do škol, nejen dětí, ale vyslovila přání, aby i
dospělejší lid, zejména pak obecní funkcionáři se naučili číst a psát a počítat. Její
známý oběžník všem rychtářům ze dne 17. června 1626 /Hr. arch. přihr. 228/l/ jasně
o tom mluví, že mezi radními osobami nechce mít žádné „idioty“.
Radní osoby musí sdělit obecenstvu „sytou pravdu“ o zákonech, a prvořadě o
nařízených vrchnosti. Již 6. nebo 7. věkem musí děti školu navštěvovat a rychtářům
se ukládá, aby věnovali největší pozornost docházce děti, a to bez rozdílu
majetkového stavu. Píše: K dosažení jejímu dobru nebudiž jím bráněno, nebo práco
k tomu odebráno, naopak bude jím přístup ke škole a ke službě Boží blahovolně
povolen.“ V roce 1686 se připomíná změna učitelů v Malontech.
R. 1784 byla škola tvotřídní a musela mít v této době dobrou pověst, poněvadž o
ní se zajímal známý pedagog P. Ferdinand Kindermann /1740- 1801/, vrchní zemský
školní dozorce v Čechách, později biskup litoměřický. Od roku 1777 začal
organizovat nový způsob výuky tím, že školy byly „industriální“, v nichž bylo
vyučování spojeno s ručními prácemi, předením a tkaním. Poslal právě do Malont
svého nejlepšího světského učitele Angonína Holla.
V roce 1788 měla škola 247 dětí, v roce 1892 již 327/ z totho 155
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Chlapců a 183 dívek/ a v roce 1894 bylo již na škole 417 dítek. Z jiných pramenů
víme, že ve středověku a v počátku nové doby nenavštěvovaly dívky školu vůbec.
Byla jen pro chlapce.
Zachovaly se výkazy „Pilnosti“ /Fleiss- und Lections-Katalog/ žáků ll. třídy farní
školy v Malontech z let 1836 až 1845. Podle těchto výkazů – obsahující jména žáků
a jejich stáří podle jednotlivých přiškolených osad- vyučovalo se v tzv. letních a
v zimních kursech.
Počet dnů v zimních kursech: 119 a vletních kursech 106 vyučovacích dnů.
Kupříkladu v roce 1836 bylo v ll. třídě v zimním 86, v letním 71 žák. Výkazy obsahují
vedle výše uvedených osobních dat /stáří mezi 10. až 12. let / klasifikaci o
schopnosti, způsobilosti a o mravech. Ve vyučovacích předmětech bylo na prvním
místě pochopitelně náboženství, pak čtení tisku /německého i latinského/, psaní
/Kurent/, počty a „dictanda“. Podle vykazovaných dnů návštěvy školy lze říci, že
zimní kursy byly poměrně lépe navštěvovány, než letní. Tak ku příkladu navštěvovalo
zimní kurs ll.třídy ve školním roce 1836/37 jen 50 žáků více než polovinu
vyučovacích dnů. V letním kursu byla návštěva ještě horší. Ze 71 žáka bylo přítomno
někdy jen 10 dětí s více než poloviny vyučovacích dnů přítomno. Plný počet jak
v zimním, tak i v letním období nemělo ani jedno dítě.
Ferdinand Kindermann se zasloužil výrazně o zlepšení školství jak všeobecně,
tak i zvláště v Malontech. Tato činnost vyvolala u nejvyšších míst pochvalného
uznání a proto byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem : Richter von
Schulstein/ doslovně přeloženo: rytíř od školního kamene/. V roce 1771 přišel jako
31-letý kněz do Kaplice a věnoval se pilně výchově a vyučování mládeže.
Jaké našel poměry ve školách, o tom se stěžuje v určité zprávě /Hans
Waltenberger, Waldheimat Vlll /78/, kde píše:
V první řadě zde na Kaplicku scházejí vhodní učitelé, kteří by byli schopní a měli
lásku k provádění školských reforem na obecních, zejména pak na venkovských
školách.
A jak to vůbec vypadalo ve školách?
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Kindermann o tom ve své zprávě píše:
Děti, malí i velcí byli mezi sebou smícháni. Jedni žádali, aby se jím podával chléb
/zavádělo se totiž tehdy polední stravování přespolních dítek/, druzí opět, že chtějí
nějaké mléčné jídlo a další nechtěli zase vůbec nic. Chyběli potřební dozorci a proto
nebylo možno udržet disciplínu a pořádek a děti si dělali co se jim jen líbilo.
Někdy nějaké dětsko ze třídy uteklo, druhé zase přišlo během vyučování. Když
jedno odříkávalo svou lekci, druhé se bavilo se sousedem, nebo třetí mumlalo si
něco. Mnozí přicházeli do školy jen tehdy, když nemohli jinak svůj čas zabít.
Školmistr mezi nimi nebyl ani schopen sám nastolit nějaký pořádek a nedovedl
zlořády odstranit. Aby si zjednal vedle sebe nějakého pomocníka, to mu nedovoloval
svůj vlastní skromný příjem, poněvadž pomocníka musel on sám stravovat.
Lehkomyslnostem dětí mohl právě tak málo bránit, jako jídlu, smíchu a mluvě
během vyučování. Trestal-li rozpustilost nebo jiné nepřístojnosti u jednoho nebo
druhého, ihned se objevila láskyplná maminka a zakazovalaučiteli veřejně tuto
„tyranskou“ výchovu dětí, která byla ovšem jediným prostředkem, narovnat trochu
pořádku mezi těmi zanedbalými tvory.
Děti přináší sebou do školy jedině zdravé údy, zakořenou lenivost a rozmazlené
návyky. Rodiče neměli z vylné části o školu vůbec žádný zájem, mnozí nechali děti
doma, aby se „nenakazili“ školskými mravy a nechali je vyučovat pokoutnými učiteli,
starými vojáky. Vyučování je z největší části na venkovských školách naprosto
mechanické. Směřuje jen tam, aby naplnilo hlavy žáčky slovíčkami – pokud jsou
k tomu vůbec přístupní – a tato slovíčka dětem nic nepřinášejí.
Náboženství je jen strohé nahromadění v paměti. Několik otázek z katechismu
tvořily celý děj vyučování v náboženství. Dříve se vyučovala něco hudby, ze kteréhož
předmětu školy utvořovali vlastně svůj nejdůležitější předmět. Aby se děti ještě něco
trochu více naučili, na to byl tak málo pomatováno, i když zodpovědné osoby ještě
k tomu namlouvaly, že bylo co nejlépe vyučováno.
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V tomto politováníhodném stavu živoří školství na Kaplicku“, vzdechne si P.
Kindermann na konci své zprávy, kterou jsme ve stručném překladu pro ilustraci
tehdejších poměrů ve školství v naší oblasti. Malonty v tomto směru nevyjímaje.
10. ledna 1804 byly bydány všeobecné směrnice pro školy, kde byl opět místní
duchovní ustanoven jako vlastní dozorce nad školní instituci. V provádění tohoto
nařízení, lepší řečeno zákona, má místní farář – zejména na vesnicích se starat o:
1. předměty, které bude učitel přenášet
2. způsob a metody, kterých při tom učitel má zachovávat.
3. rozdělení učiva mezi jednotlivými učiteli
4. stanovení a rozdělení vyučovacích hodin
5. rozdělení učeben
6. přestup žáků z jednoho do dalšího ústavu
7. vedení k řádné úření správě nutných úředních knih a pomůcek
8. zkoušky
9. týdenní a výroční prázdniny
Velmi přesně jsou vyjmenovány způsoby vyučování, jak ve čtení, tak i v psaní,
v počtech atd. Nechybí směrnice ani pro kreslení, zeměpis, pochopitelně i pro
vyučování náboženství. Dále, jak mají být učebny vybaveny a zkoušky a klasifikace
prováděny. Je povinnost duchovního se dále starat o docházky dětí do školy příp. o
děti, které již ze školy odešli. Vyučovací rok je rozdělen na letní a zimní vyučovací
„kurs“, jak jsme již dřívepoznamenali.
Na konci nařízení jsou připojena schemata o hodinovém rozdělení učebních
předmětů na vesnických školách, tam, kde je jen půldenní vyučování. Dětí vyšších
tříd učí se denně 3 hodiny, v nižší třídě pak jen 2 hodiny denně.
Zde jen jedna ukázka učiva „kde si to místnosti vyžadují, aby velcí šli dopoledne:
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Pondělí

Úterý

Středa

čtení

náboženství opakování

/1. hodina/

a čtení v katechismu

počty
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čtení

/2. hodina/

čtvrtek
nábožen.

pátek

sobota:

opakování jak

výklad evan-

ve středu
½ hod. dotazy
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psaní a dik-

gelia a epištol
jak ve čtvrtek

techismitáty.
-------------------------------a ½ hod. diktáty------------------------------------------------------------úlohy

čtení a poz-

/3.hod./

námky k pra-

počty

jak v úterý

počty

po půl hod.
psaní a diktát

vopisu
Odpoledne /malá třída/
Nábožen.
/1.hod./

opakování a

prázdno

nábožen.

opak. z úterý vyučování

a čtení z katech.

Škole odrostl.
a starších osob

/2.hod./

po půl hod.

po půl hod. větší píší
začáteč. a

prázdno

malí počty

větší v čtení z hlavy

po půl hod.

po půl hod.

větší počty

větší čtou

z hlavy
malí čtou

pak malí

práce s
mládeží

čtou nahlas

Následují pak schémata „kde to lokality si vyžadují“ – či-li je málo učeben – aby
větší šli odpoledne. Dále pak na poměry kde obě třídy jsou složeny dohromady, či-li
jen jedna učebna, kde třídy jsou zvlášť odděleny ve vyučování a pak směrnice pro
tzv. hlavní škol s větším počtem tříd. Ve 4. třídě se ku příkladu vyučuje: náboženství
5 hodin, geometrie 3, kreslení 6, počty 6, krasopis 3, „diktando-psaní“ 3, mluvnice 2,
úlohy 2, čtení 1 a zeměpis 2 hodiny, celkem 32 hodiny. Vyučování dívek se
přepokládá jen ve dvou třídách.
Současně byli ustanoveni „okresní dozorci“, něco jako dnešní školní inspektoři.
Měl dozor nad duchovním, nad učitelstvem, nad zachováním učebního plánu, nad
obcemi ohledně školní docházky, a konečně i nad stavem školních budov a školního
areálu a vybavení škol vůbec.
Říšský zákon o obecních školách ze dne 14. května 1869 utvořil v zemích
starého Rakouska tzv. novou školu a tím i začalo vzdělávání širokých vrstev
obecenstva. Učitelstvo vítalo toto nařízení a k podpoře provádění tohoto zákona
utvořily se v každém okresním městě
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tzv. učitelské spolky. Pro tehdejší kaplický okres byl založen tento spolek 8. Vl. 1870,
který se pak rozdělil r. 1886 na kaplický a pro učitelstvo novohradského soudního
obvodu.
Ve farní oblasti Malont byl tehdy: v Cetvinách nadučitel Dionys Hert a podučitel
Johann Rank, v Tiché: nadučitel Rudolf Lang, v Bukovsku: nadučitel Franz Muller a
podučitel Johann Mauritz, v Malontech: nadučitel Johann Winter a podučitel Josef
Leberl.
Pozvolna se objevovaly /od r. 1880/ mezi 108 literárních učitelích i 7 učitelek a 25
učitelek pro ruční práce. 1892 stoupl počet učitelů v kaplickém odrese na 121 a počet
učitelek lit. na 12. 1892 zakládá se škola v Bělé a koncem roku 1903 v Jaroměři.
V roce 1893 existuji již 143 třídy ale jen 3 školy vyučují český jazyk jako volný
předmět.
V roce 1903 objevuje se v kaplické oblasti 1 soukromá česká škola jednotřídka.
Po převratu až do 1. ledna 1924 zřizují se 10 městských menšinových škol s 11
třídami a 1 česká měšťanská škola. Ve školním roce 1927/8 zvýšil se počet
menšinových měšťanek ze 3 na 7 a menšinových obecních škol na 13 s 22 třídami.
Pokud se týká školní obce resp. školní oblasti, byl farář vždy současně
představeným učitelstvaa školy, jak se vždy dělo v tak malých obcích a farní oblasti.
Obec jako taková, neměla s technickou a administrativní stránkou školy nic
společného. Musela se ovšem starat o náležitostou školní budovu a její vybavení, ke
které však vždy více méně přispíval patron. Obec též neměla nad učitelem žádná
práva a byla málo kdy dotazována při změně školního personálu. Ba dokonce vůči
vrchnosti, která dotazována při změně školního personálu. Ba dokonce vůči
vrchnosti, která v takových věcech – i případných sporech – měla vždy rozhodující
konečné slovo. Ve sporech a stížnostech zůstal farář vždy v právu i při přijetí a
propuštění školního ministra. Farář – jak později poznáme- zasahoval dokonce i do
způsobu vyučování, určování resp. osvobození od školného atd. O tom však později.
Patronem školy – též kostela – byl vždy územní pán či-li vrchost.
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Je samozřejmé, že farář musel navštěvovat postupně jako „inspektor“ případně i
za účelem vyučování, celou svou rozsáhlou farní či-li školní oblast. Aby mohl tyto
visitace konat, vydalo české gubenium výnos dne 10. prosince 1808 čj. 41040 k tomu
účelu, že pokud farář sám ve svém hospodářství nemá koně, jsou obce povinny
vyslati pro něj povos, zejménak odpolednímu vyučování náboženství o nedělích.
Farářům bylo současně uloženo, aby hlásili každý případ neuposlechnutí tohoto
příkazu resp. i liknavost příslušných osad v dodání povozu.
Před zavedením „nového“ způsobu vyučování – to platí podle všeho též pro školu
v Malontech – neměla taková venkovská škola žádnou stálost i stálého učitele.
Pomocně proto vyučoval farář, nebo – nebyla-li jiná pomocná učitelská síla. – najal
farář nějakého pocestného žáka, který se musel živit ze služeb při církevních
úkonech a z příspěvků žáků. V takovémto případu byla škola resp. vyučování
poněkud v lepším stavu. Všude však patřili školní mistři, podučitelé a učitelští
pomocníci do kategorie zaměstnanců kostela /Kirchenbediente/. Služba škole byla
však často přerušována kostelními povinnostmi. Učitelé přisluhovali faráři při křtech,
svatbách a pohřbech, vedli kostelní rejstříky o zpovědi a jiné záznami obstarávali
natahování věžních hodin a starali se též o kostelní zvony. Jak se dozvíme později,
patřilo k prvním povinnostem zvonění před a při bouřích v době letní. Zanedbání
svých povinností mohlo vyvolat okamžitě propuštění farářem.
Odměna učiteli odpovídalazcela tehdejším nedůstojným poměrům. Za služby,
které konal učitel pro kostel měl farář povinnost mu podat o nedělích a o svátcích
oběd. Duchovní se zhostil této povinnosti tím, že dával učiteli desátky obilí nebo
peníze v hotovosti.
R. 1712 obdržel školmistr za dobu jedna a půl roku, během které byla fara
v Malontech spravována různými duchovními a nebyla mu podávána o nedělích a
svátcích žádná strava, 9 zlatých a později
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za osm týdnů 48 krejcarů. Učitel Kašpar Winter uplatňoval dne 2. listopadu 1787 po
smrti faráře Johanna Leitgeba nárok na nedoplatek stracenéo částkou 7 zl. 35 kr. a
na jeden džber piva, které bylo m vždy věnování při instalace faráře pozvaným
učitelům.
Za upravování věžních hodin obdržel malontský učitel v r. 1682, když byly nové
věžní hodiny namontovány, 3 zl. hraní na varhany /říkali tomu Orgelschlagen/
vyneslo mu 6 zl. Též zvonění při bouřích bylo mu vyplaceno zvlášť. Dříve obdržel
učitel tzv. pivo za letní zvonění a chleba /Sommerlautebier und Brod/. Za vedení
kostelních rejstříků a kostelních účtů směl si r. 1653 počínaje, požadovat 23 kr. 2 fen.
a později 26 krejcarů. Z případných kostelních nadacích připadl na něj podíl uvedený
v nadační listině.
Dále pak dostal z roční mši při bouřích /Wettermesse/, z bohoslužeb za zemřelé a
ze slavnostních mší svatých malou odměnu a konečně měl též podíl z výnosu
kostelního sběráčku /Klingelbeutelgeld/ a ze štoly. Za pohřeb faráře P. Johanna
Leitgeba účtoval si školmistr Winter: „ Za pohřeb a rekviem 2 zl., libera a salve 1 zl.
10 kr., za slavnou mši 1 zl. 10 kr., zpívání u zemřelého 1 zl. 40 kr., zvonění hrané 2
zl. dohromady 8 zl.“.
Roční příjem učitele bylo zpívání koled /Colleda-singen/, které bylo v Malontech
prováděno počátečně v přítomnosti faráře, později jen učitele a ministrantův den před
vánocemi. Nocoeošní groš /Neujahrsgroschen/ nebo dar obilí, lnu a vejcí tvořily
odměnu za to, že po odzpívání krátké písně napsal svěcenou křídou va dvéře obydlí
C + M+ B / Kaspar, Melichar, Baltazar – jména svatých třech králů/.
Toto vykuřování domů a bytů v předvečer vánoc, nového roku a tří králů bylo
guberniálním výnosem ze dne 4. prosince 1785 zakázáno. Nejen to, ale tímto
výnosem byly zrušeny nejen poplatky za koledy, ale i za účast kostelníka a
školmistra při křtech.
Dalším výnosem gubernia ze dne 31.Vlll. 1786 se však připouští, tyto osoby byly
poušálně odměňovány z kostelního jmění a kde takové
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není, z patronátních pokladen pří. z náboženského fondu.
Pokud se jednalo o koledy, by se pak mohlo jednat o druh vánočního daru.
Školmistr by tak mohl uplatnit nárok na 3 kr. , nicméně zůstane každému
představenému rodiny /Hausvater-hospodář/ přenecháno, aby tylo peníze nahradil
naturaliemi. Tím se ovšem pan Hausvater nesmí stěžovat, že mu koleda přijde dráž,
musí však uvažovat, že školmistr věnuje velikou námahu a práci během celého roku
při nacvičování koled, kdy málo vydělává.
Oběžníkem ze dne 8.1. 1807 čj. 43 438 nařídilo gubernium, že při provozování
kostelní hudby – která stála vždy pod vedením učitele – nesmějí se této účastnit
ženy, jedině kdyby se jednalo o manželky, dcery nebo sestry ředitele kuru, školmistra
atd. a dále se nesmí „producírovat“ hudební děla, které „jsou psána více pro divadlo
než pro kostel.“
Školmistři měli dále právo, od dětí dostávat týdenní peníz tzv. sabateles, kterýžto
peníz jako poplatek byl u dětí, které se zabývají s poznáváním abecedy a slabikování
/mit dem ABC item Buchstabenkennen und auch Buchstabieren/ tj. nejmenších též
nejmenší.
Poplatek pak u „čtenářů“ zvyšoval se právě tak u „počítajících“. Vedle too museli
žáci, kteří navštěvovali školu, přinést v období od sv. Havla až do sv. Jiřího denně
jedno poledno k vytápění školního prostoru. Chudina byla od této „dodávky“
osvobozena, další mohli si tuto povinnost vykoupit penězí. Povinná docházka do
školy nebyla. Dále, vzhledem k okolnosti, že ve starých dobách mohli školu
navštěvovat jen chlapci, zcvrkl se týdenní a dřevní groš na minimum. Jak jsme již
slyšei, věnovala hraběnka Marie Magdalena z Buquoye velikou péči o školství pro
blaho svých poddaných. Podporovala i vyšší stupeň vzdělání a tím trvala i na
pravidelné návštěvě škol.
Uváděli jsme již jednou její příkaz ze dne 17. června 1628 /Hr. arch. přihr. 228/l/.
Pro zajímavost citujeme v následujícím český stručný překlad tohoto důležitého
výnosu:
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„Tomuto dění – vytýká členům obecních, že jsou idioti a že neumí číst a psát a
tak nemohou obecenstvo správné právo reprodukovat – jsme sama samotná zjistila,
že je radno a nutné, ba dokonce nevyhnutelné, aby pro čest a slávu všemohoucího
Boha a i pro obecenství k dobru naších občanů a poddaných ve městech, tržištích a i
jinde v celém našem poddanství, kde k tomu jest příležitos a do přání, aby se jejich
milé dítky obojího pohlaví /utruisque sexus/, dívenky i chlapečkové, kteří překročili 6.
nebo 7. rok svého věku se skutečnou otcovskou péčí a pílí posílali do školy v bázně
Boží. A kdyby nějaký občan nebo poddaný – jeden nebo více – který by měl dokonce
ještě majetek a prostředky a toto z hrubé nedbalosti a nepozernosti nedělal, má se
na takové držet bdělé oko a je pilně k tomuto nařízení přidržeti. A aby chudí
nemajetní občané a poddaní jejich dítky od nás obdrželi útěchu a ctnosti a příkazy
k bázně Boží, též mohli získati, mohou se též u nás přihlásit a své děti představit,
ěmto bude naší libovůle a rozhodnutí k dosažení svého dobra neubráněno nebo
odebráno, naopak z našeho bude jim přístup ke škole a ke službě Boží bnlahovolně
povoleno“.
Jaké ovoce přineslo toto nařízení, není známo, je však známo, že za života
hraběnky Marie Magdaleny byli již na celém jejím majetku ve všech farních školách
činní samostatní učitelé a návštěva školy se utvářela pravidelnější.
Teprve asi o 100 let později za Marie Terezie začala veřejnost se zajímat o
venkovské školy. V jižních Čechách byl to – jak jsme již četli – P. Kindermann
Ferdinand, který zahájil v našem kraji přezkupení škol a uskutečnil zde oné
promýšlené plány, které pak zahájily vzestup celého školství v celých Čechách podle
jeho plánů.
Malonty byly první venkovskou školou, ve které byly myšlenky Kindermanna
vyzkoušeny, poněvadž sem poslal podle své metody vycvičeného učitele Antona
Holla a to v r. 1771. Malontská škola pod učitelem Eyssmannem, který byl horlivým
přívržencem faráře P. Philipa Gerla, značně poklesla a to právě přičinilo
Kindermanna k povolání učitelské síly.
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Když se Holl vrátil do Kaplice, byl jeho následníkem na malontské škole Johan
Georg Reidl, též Kindermannem vycvičený učitel. Jaké stanovisko zaujal farář Gerl
k novému způsobu vyučování, prozrazuje jeho dopis hraběti Buquoyi, který odeslal
dne 3. srpna 1774, když po odchodu Riedla jednalo o ustanovení Fraze Wintera za
učitele.
V tomto dopise praví se, že Gerl se nejen staví proti ustanovení Wintra, ale též
prohlašuje, že způsob školního vyučování podle pro-Saganova není přiměřený
zbožnosti mládeže a čistému způsobu vyučování. Současně se snaží – pochopitelně
bez vědomí učitele – vyučovat sám jednotlivé dítky, což mu bylo vrchonstí co
nejřísněji vytýkáno. „Nemá farní obci dát takový špatný příklad a kdyby se jeho
stanovisko vůči škole nezměnilo, muselo by se učinit oznámení konsistoři“.
Naprosto jinak se zachoval následník P. Gerla – P. Johann Leitgeb. Malontská
školní budova – vzhledem k tomu , že vzrůstala větší důvěra ke škole a počet
školáků vzrostl – již nestačila postupně narůstajícímu počtu dětí. Budova pocházelapodle záznamu hradeského zámeckého archivu a ředitele Teichla - let 1675 a byla
jen r. 1688 poněkud vyspravena /kostelní účty 1687-8/.
Dne 3. března 1783 podal Leitgeb do Nových Hradů stížnost, že nová školní
budova není dosud vybudována, ač se tak stalo všude na celém pansství. Přiškolené
vesnické obce sice nemají žádné námitky proti vybudování nové školní budovy, ale
nicméně očekávají říslušný určitý příkaz od vrchnosti. Píše ve svém podání : „a
skutečně musí se taková /budova/ uskutečnit, poněvadž nový způsob vyučování se
osvědčuje, schází však vyučovací prostor.
Školní mládež slále přibývá deno denně, tak, že učitel se svou vlastní
rodinounemá ani místa, kam by se posadila, naopak má své domácí příslušenství ve
školní místnosti, kde musí rodina současně bydlet a proto musí své lidé posílat do
cizích domů. Očekává vážný rozkaz vesnickým rychtářům,
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Pak žádá rozpočet, vzhledem k tomu, že školní komise se rozhodně dožaduje
zřízení ještě jedné školní místnosti.
Mohlo se děkovat stále se opakujícímu naléhání, kterému učitel Winter Kaspar
pilně napomáhal, že konečně dne 15. května 1784 – tj. více než po roce – byl vydán
rychtáři a porotcům obce Malont, Meziříčí, Radčice, Velíška a Rapotice příkaz, aby
se ihned v této věci spojili s farářem a ihned zahájili stavbu školy a aby byla
dokončena ještě v tomto roce.
Když královksý krajský inspektor škol /komisař/ J. Gotthard Kertzer z Budějovic
v r. 1788 provedl ohledání školy, zjistil, že školní místnost je docela dobrá a
předpisově zařízená, že vlastní též potřebné školní rekvizity, nicméně scházely ještě
4 lavice na umístění všech dětí a skříň pro učitele. Poněvadž dětí obnáší 247 musí
se vyučovat ve dvou místnostech a musí se přijmout druhý další učitel.
Druhá místnost školní se musí s ohledem na počet školáků zřídit. Jako učitele
navrhuje Karla Holzingera z Horní Plané, jehož vysvědčení od krumlovské hlavní
školy ze dne 28. června 1788 přikládá ke svému dopisu hradeckému hospodářskému
úřadu.
To bylo jednání po dalších 4 letech. Tento požadavek školního inspektora na
neočekávané potíže. Hrabě Buquoy slíbil sice, že jednak podnikne vše podle své
možnosti aby ke školní budově, terpve před krátkou dobou postavené, byla
přistavěna druhá učebna, pokud se týká ustanovení druhého učitele však, odvolal se
na svého patrona, že ustanovení dalšího učitele provede teprve po zřízení a
dokončení další školní místnosti. Učite Karel Holzinger mezitím se dostavil do
Malont, komisař Krezzer ho musel ale vrátit vzhledem k tomu, že proti rozšíření školy
stavěly se další potíže.
Panství dodávalo na otop 5 sáhů dřeva proti zaplacení poůlatku za kácení
stromů. Otop pro novou v tomto roce dokončenou školní místnost měl se hradit
z příjmů školného, doprava a mzda za kácení stromů měla hradit obec. Tato se podle
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starého způsobu proti takovému zatížení odtahovala. Ve své neústupnosti šla
obec tak daleko, vznikaly postané pokoutné školy /Winkelschulen/. Učitel Karel
Winter byl tím donucen, vrchnosti o tom podat zprávu a žádat zastavení takového
pokoutného vyučování /18. února 1787/.
Jako pokotného učitele jmenuje : v Radčicích – Georga Hochfelnera, v Meziříčí
– Josefa Paschera, v Bělé – Johanna Kocha. „Tito lidé zaujímají matky tou svou
starou pitomou učební metrodou tak, že veřejnou školu navštěvují nyní již jen deset
dětí / z 250/“. Přes to se ještě k učiteli chovají hrubě. Je třeba, aby se energicky
zakročilo a ti, kteří své dítky do školy neposílají, potrestat dvojnásobným školným.
Aby se nastolil opět pořádek, podal své připomínky Winter též krajské školní
komisi, která pak s příkazem ze dne 16. června 1788 roční poplatek za dřevo
stanovila 6 krejcary a dále upravila školné tak, aby nadále každé dítě jednoho
obyvatele druhé majetkové skupiny, týdně platilo 1 ½ krejcarů, třetí třídy 1 krejcar.
Winter dále žádal /18. října/, aby tyto peníze byly vybírány od dočasného rychtáře.
Tu najednou přišel příkaz krajského školního inspektora Kretzera k vybudování
druhé školní třídy /místnosti/ a když se tento příkaz ukázal neúčinným, přišla dne 25.
dubna 1789 připomínka od krajského soudního komisaře hraběte Dohalského
z Budějovic, aby tato školní místnost byla bez prodlení vybudována a to na útraty
panství, kdežto obec má dodat potřebné příruční pomocné práce a přísun stavebního
materiálu.
Panství pozvalo zástupce obcí k poradě, která byla konána dne 5. června 1789
v samotných Malontech, na kterou se dostavili i zástupci vrchnosti, dále pak rychtáři
Gallus Schnabl z Malont, Simon Guschlbauer z Meziříčí, Johannes Kramper
z Velíška a Johann Hafka z Bělé. Tito složili jednomyslně prohlášení, že s ohledem
na teprve před čtyřmi roky postavenou školní místnost a dusud zcela nazaplacených
nákladů, a konečně s poukazem na běžná vydání spojenými s válečnými událostmi
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nejsou sto k výstavbě ůpřispěti a také již proto, že v letní době navštěvují školu
jen 66 dítek, takže nynější školní místnost stačí počtu 120 míst. A vůbec nemohou
pochopit, že by měli jejich farní školu navštěvovat 247 dětí.
Tím byla stavba školy prozatím odročena. Roku 1791 opravili střechu, již zcela
prohnilá, s 5000 šindelemi, r. 1797 byla opravena sesunutím hrozící kuchyně učitele.
Poněvadž v této době byl jmenován Anton Krasny školním pomocníkem. Tomu
panství při příležitosti uzavření sňatku, toto povolila s poznámkou: „jak budete žít je
jiná otázka“. Tak byli aspoň na vyučování účastněni 2 učitelé.
Do roku 1808 muse Kaspar Winter svého školního pomocníka vydržovat
z vlastních prostředků. Dne 20. ledna t.r. nařídila školní vrchnost, aby byla územní
vrchnost, tak i přiškolené obce dotázány, co hodlají dobrovolně přispěti na nanejvýše
potřebného školního pomocníka, vzhledem k tomu, že Winter prohlásil, že ho nadále
vydržovat nemůže. Jednání mělo kýženého výsedku. Za to byl ale v roce 1809 ze
všeobecného školního fondu pomocníkovi jednorázově vyplacen obnos 70 zaltých
con. m. Tato roční odměna byla pak vyplácena ještě v r. 1835.
Podle školního popisu bylo celkem 352 dítky školou povinné, z nichž
navštěvovalo školu pravidelně 260. Tu se dožadoval školní úřad výstavby třetí školní
místnosti a přijmutí druhého školního pomocníka.
Otázka rozšíření školy byla řešena tím způsobem, že správa panství vyměnila
dosavadní starou školní budovu za dům čp. 111 pekaře Franze Mikolsche
s doplatkem 600 zlatých con. m. společně s pozemkem o 241 čtverečního sáhu.
Dále přidělilo panství ještě 218 5/6 čtver. Sáhu obecního pozemku k výstavbě
nové školní budovy pro tři třídy a učitelské byty. Stavba byla ihned provedena, ale
nepodařilo se vikariátnímu správci P. Philipovi Forsterovi v České Rychnově
/Rychnov n. Malší/ sehnat dotace na druhého školního pomocníka.
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Panství tvrdilo, že dalo na výstavbu školy 6000 zl. a obyvalteleé přiškolených
obcí prohlašovali, že nic nemohou platit a kostelní jmění bylo tak malé, aby mohlo být
pro tento účel použito. Dále nebyla docílena dohoda ohledně šlolného a dodávky
palivového dříví pro školu. Rozhodl proto krajský úřad v Budějovicích dne 4. ledna
1828, že ustanovení druhého školního pomocníka odpadá prozatím a v nižší třídě
bude jen půldenní vyučování. Dosud se uspokojil učitel s týdenním školném jednoho
krejcaru. Od této doby bylo podle předpisů z roku 1798 stanoveno 1, 1 ½ a 2
krejcary, nicméně může učitel povolit snížení. Ohledně palivového dříví rozhodl úřad,
že má toto dodat hradecké panství v rozsahu 20 sáhů a přiškolené obce zaplatí jen
kácení a dodají dovoz.
Roku 1835 byla malontská „triviální škola“ stále ještě dvoutřídkou. Další hitorie
školy patří již do novější doby.
11. listopadu 1869 obdržel profesor Richard Mutz, farář v Horním Dvořišti podle
nového školského zákona dekret jako první okresní školní inspektor v kaplické
okresní oblasti. Podle sdělení Karla Paschka z Malont /Waldheimat VII/84/ byl Johan
Plöchl, učitel v Malontech v I. světové válce zraněn, vyléčil se a stal se do prosince
1914 na srbském bojišti nezvěstným.

Na konci školní kroniky zopakujeme se ještě jednou známé učitele, pokud
působili na malontské škole, pokud bylo možno jejich jména a dobu činnosti zjistit:
1584-1589: školní mistr /Schulmeister/ Heinrich. Po delší dobu až do r. 1652-3
je uveden školní mistr Blasius Berkhofer /Berghofer/ jako držitel tzv. „kostelní krávy“.
Co to jsou „kostelní krávy“? Fara obrdžela jako dar, nebo z pozůstalosti resp. jiným
způsobem jedno dobytče. Poněvadž měl dostatek chovu krav, předal farář takovou i
„železnou krávu“ pojmenovanou nejaké potřebné rodině s více dětmi a podob.
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dětmi a podob./. Tento chovatel musel pak faře dodávat určité množství mléka,
případně másla nebo tvarohu tek dlouho, dokud kráva byla živá. Nebyla již způsobilá
dodávek tyto „produkty“, nebo z nějakého důvodu uhynula a podob. Musel chovatel
se postarat o další krávu a znova dodávat resp. plnit zjednané dodávky. To se
opakovalo tak dlouho, dokud původní chovatelská rodina bydlela v Malontech. Proto
pojmenování „železná nebo kostelní kráva.“ Učitel Perkhofer vedl tehdy kostelní účty,
podepisoval je až do roku 1656. R. 1673 schází již v záznamech jako dlužník kostela
/ podle všeho z oné kostelní krávy/ a lze míti za to, že v této době zemřel.
Jméno jeho následníka není známé.
Dne 19. dubna 1686 oznamuje farář Laurens Gregor Hust do Nových Hradů, že
syn zemřelého kaplického školmistra Johannese Freitaga, se u něho hlásil o školní
službu. Poněvadž však volné místo nebylo, doporučuje vrchnost krajskému úřadu,
aby byl na něj vzat zřetel. I když se vrchnostenský úřad vyslovil dne 21. dubna o
propuštění starého školmistra, přece nebyl mladý Freitag přijat. Za to se hlásil dne
21. února 1687 císařský výběrčí vinného poplatku Rudolf Hartmann z Gmundenu o
toto místo: Nové Hrady však přiřkly den 18. února 1688 místo hutnímu písaři
Johannu A. Merbetovi.
Změna učitele nastala podle všeho teprve za faráře Kaspara Melchera, kdy
nastoupil Baltazar Sewera. Sdělil 4. března 1691 hradeckému hejtmanství, že
„svému“ školmistrovi dal výpověď a že Johannes Rienmuller od Svaté Anny z Hojné
Vody /Heilbrunn/ se o místo uchází, kterého též doporučuji farníci.
V roce 1706 byl školmistrem a organistou Peter Hager z Nierchlingu /též
Nirschlern – Koryto, farnost Zátoň/. Dne 1. ledna 1706 vyhotovila jmenovanému rada
města Benešova dlužní úpis na 100 zl. rýn. Jehož amortizace byla však provedeno
teprve po jeho smrti. Zemřel 1759 jako školmistr v Arbesbergu na panství
Rapottensteinském v Dolním Rakousku.
Jeho nástupcem pravděpodobně Johann Steinhauser, který se uvádí
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při příležitosti požadavku o peníze dne 18. října 1720. Ve stáří ho podporoval jeho
syn Wenzl ve výkonu učitelského úřadu. Dne 14. září 1756 žádali malontští
obyvatelé bez vědomí faráře, aby hrabě Franz Buqoy ustanovil jiného školmistra,
který by lepší dával pozor na bouřky. „Jsou zde dva /učitelé/ otec a syn, ale při
zvonění při bouřce se spoléhá jeden na druhého, tak, že v Malonty byly již dvakráte
stíženy hroznou bouřkou. Otec je v první řadě sedlákem jako ostatní malontští a
stará se jen o hospodářství. Mladý nám jen sprostě nadává. „Též farář se střetl
několikráte s Wenzlem Steinhauserem. Několikráte se stěžoval na jeho zlomyslné
chování a když stížnosti neměly kladného výsledku, podal dne 30. listopadu 1759
proti němu žalobu u panského úřadu. Aby byl opět klid, byla navržena 13. ledna 1760
výměna za učitele Phillippa Eyssmanna ze Žumberka. Tento učitel měl následující
příjmy:
25 sáhu žita – 50 zl., 6 sáhu ovsa 6 zl., 1 sáh a k čtvrtku ječmene – 2 zl. 30 kr., 2
čtvrtky „Anbas“ 2 zl., kouřový peníz ze 114 domů 1 zl. 30 kr., o svatýc dnech 15 kr.,
upravování věžních hodin 2 zl., 57 liber lnu – 5 zl. 42 kr., 360 ks. Vajec / 4 za krejcar/
1 zl. 30 kr., štola 30 zl., od školních dětí 20 zl. , celkem 121 zl. 27 kr. Průměrné
příjmy malontských učitelů v tehdejší době byly:
31 sáhů žita 62 zl., 5 sáhů ovsa – 5 zl., 100 liber lnu / po 6 kr./ 10 zl., 380 vajec 1
zl. 35 kr., štola 103 zl., Celkem 151 zl. 35 kr.
Aby nikdo z učitelů nebyl poškozen, rozdělili se přeplatky malontského příjmu o
60 zl. tak, že obdržel malontský 40 zl. a žumberský, pokud bude v Malontech Wenzl
Steinhauser 20 zl.
Učitel Phillip Eyssmann byl již po uplynutí prvního roku po výměně, upomínán,
aby Steinhauserovi vyplatil jemu přináležejících 20 zl.
Hrabě Buquoy snížil dne 9. dubna 1764 tento obnos na 10 zl., „poněvadž“ příjmy
malontského učitele byly uvedeny moc vysoko“. Ale i nyní se zdráhal Eyssmann
zaplatit, až konečně mu bylo vyhrožováno exekucí.
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Podle vyjádření faráře Philipa Gerla byl „jak při hudbě, tak i při dětech pilný“ a
hodí se dobře „ pro takovou rozvětvenou farní školu s mnoha dětmi. Farář měl ovšem
nad ním takový vliv, že učetel stál na straně faráře i když to bylo v jeho neprospěch.
Tak se střetl farář Gerl mezi jiném se svou bývalou kuchařkou Evou
Kollowatschinovou, provdanou Turniovou, pro nezaplacení mzdy. Případ došel až ke
krajskému soudu v Budějovdicích.
Farář se nechtěl vydat po nepříjemnostech, tak vyslal jako svého zástupce
školmistra Eysmanna k jednání dne 15. září 1769. Usenesení soudu vyznělo v tom
směru, že farář zaplatí ihned 50 fl. v hotovosti býv. kuchařce a pak po dobu tří let
pokaždé v den vynesení rozsudku dalších 50 fl. Eysmann se vydal za ručitel.
Takovým způsobem ssi sám podkopal postupně své postavení. V určitém křestním
listu ze dne 12. října 1770 je jako „Ludirector“ se svou manželkou naposledy
jmenován.
Začátkem r. 1772 vystřídal ho již jednou uvedený kaplický školní učitel Anton Holl.
Narodil se 1749 ve Volarech. Dosud byl činný na kaplické škole kde se pod vedením
děkana Kindermanna tak rychle do vyučovacích plánů vpracoval, že Kindermann jej
nazýval jež během jednoho roku za svého nejdovednějšího učitele a mohl mu proto
beze všeho svěřit venkovskou školu v Malontech. Kindermann sám o tom píše ve
své „Nachricht vor der Landschule in Kaplitz, Prag 1774/ zpráva o venkovské škole
v Kaplici, Praha 1774/, že Holl brzy v Malontech dokázal, „že venkovské vesnické
děti podle nového způsobu vyučování, správněji štou a v krasopisu měli mnohom
lepší postup“. Z Malont šel pak Holl zpět do Kaplice a dále do Vyššího Brodu, kde
zemřel 12. prosince 1813.
Za jeho nástupce určil Kindermann se souhlasem hraběte Buquoye
benešovského rodáka Johanna Georga Riedla, který se na nadační listině ze dne 7.
ledna 1774, sestavené P. Gerlem, podepsal jako „p.t. školmistr a vedoucí účetní“ a
na škole účinkoval až do konce března t.r. I on se vrátil na kaplickou školu, později
se stal prvním učitelem v Benešově.
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Holl a Riedl si ve faráři Gerla, kterému se nový způsob vyučování naprosto nelíbil,
nepřítele. Též následník Franz Winter, to pocítil. Winter viděl se nucen dne 3. května
1775 prohlásit, že na podlkadě panujících poměrů, kostelní účty dále vést nemůže:
„Mám anglický život“, píše „pan farář se snaží mě kdekoliv pronásledevat a zmenšit
můj chleba jak jen může, že mu sotva budu možno dále vytrvat“. Brzy na to si opět
stěžuje: „Ani mě, ani mou manželku v masopustní středě nepokřižoval popelem,
naopak, třikráte před veškerým lidem šel kolem nás, jako kdybychom byli pohani“.
K tomu ještě přistoupily u Franze Wintra smutné rodinné poměry. Ze svých sedmi
dětíúčinkoval nejstarší syn Kaspar /nar. 1751/, jako školní pomocník vedle otce.
Otec ho však musel – podle tehdejších směrnic – sám vydržovat. Když Franz
Winter pro vysoké stáří po více než padesátileté službě se musel vzdát učitelského
zaměstnání, byl vystaven nouzi, poněvadž dostával jen dar z milosti 9 měřic žita, 1
sud piva a volný byt ve školní budově, s těchto příjmů pochopitelně nemohl žít.
Kaspar byl sice ustanoven jako následník, ale tím právě musel převzít povinnost
vydržování rodinných příslušníků. Brzy po jeho nastoupení služby v každém pololetí
ve „Schulnachten“ /školních zpráv/ vydaných pro celé školství Čech ve spolupráci
s P. Kindermannem, byla mu vyslovena pochvala a to mělo hraběte Buquoye k tomu,
„pensi“ starého Wintra“ zvýšit na 18 měřic žita, 1 sud piva, 2 měřice hráchu, 1 ½
měřic pšenice.
Kterou námahu to stálo Kasparu Winterovi, přimět školu v Malontech na způsob
odpovídající nové školní reformy bylo již dříve uvedeno. Ve svém synu Johannu si
vychoval následníka. Ten byl původně určen pro studie, musel však špatný zdravotní
stav otce, který potřeboval spolehlivou pomoc, převzít od r 1809 vyučování v druhé
třídě. Dne 2. října 1819 předložil Kaspar Winter hraběnce Gabriele z Buquoye roz.
Hraběnky z Rottenheimu, žádost, aby synovi byl vyhotoven „Expectans – decret“
/čekatelský dekret/ pro malontskou školu, což se též stalo v uznání vykonaných
služeb.
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Dne 30. srpna 1822 podává farář a vikář M. Schmak v Malontech do Nových
Hradů zprávu, že učitel Kaspar Winter ve stáří 71 let zemřel a zanechal vdovu
Kateřinu roz. Pölderlovou a 4 dítky. Současně navrhoval okamžité jmenování syna
Johanna nar. 8. 11. 1791 za učitele. Hrabě Georg z Buquoye dal již 28. září tr. svůj
souhlas a opět se závaznou povinností, „že se musí o výživu a ubytování své matky
a dosud nezletilých nezaopatřených sourozenců sám starat, jakož i o starého bratra
zemřelého otce.
Dne 8. října 1822 nastoupil Johann Winter školní službu, kterou zastával až do
konce svého života. Z jeho služební doby je celá řada „Fasse“ /majetkové a
hospodářské výkazy/, které umožní nakouknout do jeho příjmů. Tak dostával v r.
1840 – odměnu za varhanictví 7. zl. 6 kr., z kostelních nadací 10 zl. 3 kr., od faráře
za obědy v neděli 7 zl., na místo zpovědního krejcaru 2 zl. 10 kr., štola obnášela 16
zl. 20 kr., školné /149 chlapců a 127 dívek, mezi nimi 113 chudých!! 83 zl. 48 kr.
V naturáliích dostával od přiškolenýc obcí: 21 měřic žita, 27 liber lnu, 6 kop vajec, za
koledy k novému roku 4 zl. Desátek z Jaroměře dostával od r. 1839 učitel
z Jaroměře.
Malontská škola byla roku 1822 úplně nově pořízena a měla 3 pěkné pokoje
/učebny/. Ve dvou se vyučovalo 310 školou povinných dětí školmistrem Johannem
Wintrem s pomocníkem Johannem Trutzmüllerem. V pamětní knize obce /do roku
1880/ nacházíme též poznámku, že tzv. malontský dvůr byl povinnen dodávat
desátky jak faráři /ročně 4 ¼ měřic žita a 4 ½ měřic ovsa/ a školmistrovi jeden
mandel žita, mandel musí mít 15 srpů.
V roce 1858 měl učitel jako varhaník 22 zl. 71 kr., jako kostelník 730 zl. 10 kr. /z
toho od faráře za nedělní jídlo 7 zl. 40 kr., zpovědní krejcar činil 44 ½ kr., školní plat
442 zl. 35 kr., za tříkrálové psaní /C+M+B/ 42 kr. Celkem dostával tehdy 538 zl.,
z toho ovšem dostával školní pomocník 150 zl. V těchto částkách nejsou započítány
desátky.
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Po roce 1848 /7. 9./ nastaly ovšem potíže s dosažením desátky. I když v tomto
roce byly žně požehnány /jak píše farář ve své farní kronice, tak se sedláci přede jen
bránili, s odvoláním na vyhlášeny patent, dodávat faráři i školnímu mistrovi desátky.
Terprve v září 1849 desátky za roku 1848 dodány a to dokonce až po vojenské
exekuce.
Na konci ještě malý přehled o počtu žáků, navštěvujících malontskou školu: 1787
– 247, 1788 – 247, 1809 – 257, 1820 – 352 /pravidelně 260, 189 chlapců, 163 dívek/,
1823 – 310, 1835 – 290 / z toho 142 opakovali/, 1846 – 266, 1858 – nenavštěvovali
24 dítky, 1862 – 296, 1882 – 310, 1884 – 410, 1892 – 327 /144 chlapců a 183 dívky/,
1894 – 417.
Pokud bylo možno zjistit jeví se přehled – na podkladě ovšem dost skromných
pomůcek takto:
Školmistr Heinrich r. 1589
Pergofer Blasius /Berghofer/ v letech 1647 i 1652
Merbet A. Johann Wenzel r. 1688
Steinhause Johann Wenzel r. 1689
Winter Franz r. 1778
Winter Kaspar 1787
Holl Anton r. 1771
Eysmann Philip 1760, 1770
Riedl Johann Georg 1774
Winter Johann
Richter Wilhelm
Trutzmüller Johann
Holzinger Karl 1788
Krasny Anton 1797
Bewera Kaspar 1691
Riesmüller 1691
Hager Peter 1706
Steinhauser /též Steinhäuser/ Johann 1720
Steinhauser Wenzel 1720
Winter Johann 1819
Zahradka Karl 1926
Paschek Karl 1937 /ještě v roce 1945 jako nadučitel/
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V. Historicko-významné stavby
Jako původně malá vesnička z prvotních sídlišť, která během jednotlivých ¨staletí
prodělala různé změny jak k lepšímu, tak i k horšímu, nemohla si zachovat stavby
zvlášť historického významu. Jednak to byla původně chudá obec uprostřed lesů.
Zajisté to byli dřevaři, uhlíři, kteří byli svou vrchností – možná, že to byli Michalovi
z Velešína – vysláni do hustých lesů, aby je mýtili, získali ornou a tím poplatkovou
půdu a proto patronátní vrchnostnedovolovala svými robotními a desátkovými
příkazy, nejaký stavební rozmach a bohatství jak mezi obecenstvem, tak i v obecních
pokladnách, když ležey Malonty na dost důležité obchodní cestě. Jak již uvedeno,
zabraňovaly veškerý stavební rozmach a blahobyt husté lesy kolkolem a konečně i
nevýnosné zemědělské hospodářství. Slyšeli jsme to již z „úředních úst“, při
předkládání různých výkazů o poplatcích a robotách. Třicetiletá válka tomu nepřidala
nec lepšího, vždyť známe počty pustých domů, i v samotných Malontech a jejich
osadách. I v novější době scházel nějaký průmysl, který by pozvedl životní úroveň
zdejších lidí. Ty sklárny na východní straně našeho pohraničního kraje byly
vybudovány, kde proto byly náležité předpoklady, a to lesy s bukovým lesním
porostem.
V té době bylo okolí Malont zaměřeno čistě na zemědělskou výrobu po domácku
a lesy pro sklářský nebo podobný průmysl resp. řečeno, již nebo vůbec nebyly. V té
době zůstaly Malonty tou skrovnou, nicméně poměrně dobře zalidněnou krajinou.
Teprve rok 1945, vystěhováním německého živlu, zcelení hospodářských
zemědělských i lesních ploch přinesly obrat k lepšímu. O tom ale na jiném místě.
Nicméně máme i zde významné stavební památky na pradávné doby staré i
středověké.
Je to v první řadě kostel svatého Bartoloměje s kaplí sv. Barbory, původního
kostelíčka z počátku 14. století. Další starou stavbou je farní budova z počátku 18.
století v nynější podobě a dále je to tzv. malontský dvůr z konce 18. stol.
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Je nesorným faktem, že tu a tam nějaký ten dvorec, zejména pak v jednotlivých
osadách má určité své vysoké stáří /viz Jaroměř, Bělá, Meziříčí/, doklady však na
toto nejsou, ztratily se zejména v době vysídlení Němců z naší krajiny. Jména
bývalých majitelů, které se zde do dnešního dne zachovaly /Glaser, Winter atd./ se
vyskytují v prvních středověkých záznamech a ručí za to, že takových
„Erbbauernhöfe“ /dědiční selské dvorce/ byla zde i v osadách celá řada. Vyžadovalo
byl to pro historika podrobné studie rodinných poměrů jednotlivých domácností. toto
je stíženo odchodem původního obyvatelstva v debě po II. svět. válce.
Jak jsme již v úvodu vyznačili, dokumentuje stáří Malont první známý doklad o
dosažení známého faráře Přibíka a jeho následníka Jakuba ze Soběslavi. Kostel –
ten kostelík sv. Barbory – dříve prý zasvěcený sv. Kateřině /proto se zde v křestních
rejstříkách objevuje nápadně velmi často křestní jmého Kateřina/ - existoval již 1364
a řekli jsme si současně, že farář Přibíkmusel zde být několika desítek let, takže lze
mít za to, že kostel resp. kostelík, případně i srubový, musel zde existovat na
přelomu 13. na 14. století. Páni z Velešína museli již tehdy /přistěhovali se tam v r.
1285/ přikládat novému sídlišti tolik významu, že zde postavili kostel a nasadili
k němu faráře.
Již páni z Pořešína měli určitý veliký zájem o malontský kostel, poněvadž od
bratří Jana /1465-1509/ a Přibíka /1481-1493/ - tehdy již existovala dnešní budova
kostela – pochází jedna z nejstarších nadací. Připsali jí dne 18. větna 1481 kostelu
„k vlastní spáse a ke spáse duší svýc předků“, 80 míš. grošů ročního poplatku
z vesnice Blanské s tou podmínkou, že vždy nejstaršímu svého rodu zůstane
vlastické právo nad poddanými zatížených touto povinností /Libri erect. XIII.74,
pražské dom. kapitule/. Tento dokladbyl též zapsán v českých zemských deskách
roku 1509.
V době sepsání nadace se kostel v Malontech – ten kostel sv. Bartoloměje –
dokončoval a možná proto tato nadace.
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Pořešínští měli přímý vztah k oblasti malontský, poněvadž přece vlastnili
v Deskách určitá práva.Byli to šlechtici z nejbižší blízkosti Malont, jak svým hradem,
jednak jak iž uvedeno svým majetkem v deskách. Hrad Tichá byl takřka jen takovou
strážní stanicí, právě tak jako v Bělé
Hrad Pořešínský – dnes v zříceninách, jehož hlavní obranná stěna se zřítila
v roce 1924 – vznikl někdy v druhé polovině 13. století, v době kdy i podle všech
známých a zjistitelných okolnostech vznikly i Malonty. Vybudovali jej páni Bavorové
ze Strakonic, kteří oblast pořešínskou získali za vlády českých zemských knížat asi
ve středu 13. století. Jakým způsobem tento majetek Bavorové získali nedalo se
dosud zjistit. Podle všeho přešel do jejich majetku sňatkem jednoho pánů ze
Strakonic s jednou dcerou Přemysla Otakara II.
Pořešínská oblast přináležela župnímu úřadu v Doudlebech a pojmenování hradu
pochází do blízké vesničky. Páni ze Strakonic vedlive štítu šipku a přináleželi
k tehdejším nejvivnějším šlechtickým rodinám. Poprvé se uvádí statek pořešínský v r.
1312, kdy Bavor II, pán ze Strakonic, prodal některé obce Janu z Vracovy.
Bavor III. zaměnil statek Pořešín za vitějoviský staek v r. 1317 a od té doby
nazývali se tři bratři Racek, Přibík, a Wernherr/??/ z Pořešína, jejichž kmenová
pevnst Vitějovice ležela na Blanici v župě netolické. Kdežto Páni ze Strakonic patřili
k vyšší šlechtě, přináleželi pořešínští jen ke stavu rytířskému a proto směli používat
jen černou pečeť, kdežto strakoničtí měli pečeť červenou. Po smrti Racka vyvolil si
Přibík Pořešín za své sídlo a tím přináležel službám pánů z Růže. Mezi šesti dítek
Přibíka, byl syn Markvart /1358-1406/ nejvýznamnější. Z počátku byl purkrabím na
Rožmberku, pak dvorním mistrem české královny Johanky. Přibík IV. si poději vyvolil
Desky za své sídlo. Markvart dližil Rožmberkům – který ze šlechticů by
Rožmberkům nedlužil- a proto se Rožmberkové nechali zvolit za poručníky jeho dítek
a jako zmocněncem nad celém pořešínském majetku.
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Bratři měli určitý vztah k vyšebrodskému klášteru v tom směru, že oba bratři
osvobodili klášter a Kaplice od všech mýtných poplatků a o 26 let později i Blanské.
Velmi byli nakloněni i krumlovskému klášteru Klarisek a kostelu.
Markvart přispěl též k svobodnějším snahám svých poddaných, udílením určitých
výsad. Zejména je to Kaplice, která obdržela dne 6. 12. 1382 a 1387 malé i velké
městské právo, jak ho měly Budějovice a současně svobodné právo testatace. Ba
dokonce již roku 1405 osvobodil poddané v Pořešíně a v Zubčicích od robotních
povinností. Dva synové dosáhli v Praze nejvyšší místa. Přibík V. se stal 1380
děkanem v kanovnické kapitule a Jaroslav II. byl doktorem práv a později
administrátorem pražského arcibiskupství. I když Husité nemohli dobýt hrad Pořešín,
učinili na okolních vesnicích veliké škody. V té době zemřeli jak poručníci, tak i
potomci Racka II. a Rožmberkové – podle osvědčeného jejího postupu – se ujali
ihned majetku, rozbořili hrad pořešínský, převzali ovšem i dluhy na majetku a nechali
si skutečné majetkové právo potvrdit císařem Zikmundem jako „české koruně
připadající pozůstalost“, do vlastního majetkového stavu. Rytíři na Deskách sice
protestovali proti tomuto nezákonnému přivlastnění Oldřichem II. na Rožmberku,
získali jen to, že 15. 3. 1463 byla jedna třetina pořešínského majetku jim připsána.
Již Jan Bělohlávek III. postoupil Pořešín zcela Janu II. z Rožmberka. 19 dubna 1465
byl celý tento majetek nejvyšším dvorním erbovním soudem v Praze Rožmberkům
zajištěn. Úmrtím jana III. a Přibíka VI. na konci 15. století přešel i poslední zbytek na
Rožmberky.
Rytíři z Pořešína byli znamenití a zasloužení pěstitelé kultury na svém majetku.
Jak po stránce duchovní – náležitým podporováním sousedních farností nadacemi a
dary – jak jsme již uvedli v případu malontského kostela – též i snahou ulehčit
všemožné životní osudu svých poddaných. Proto nasazovali též na fary jen řádně
školené kleriky, zejména z farské školy v Kaplici. I různá rozšíření samotného
pořešísnkého hradu dává doklad o tom, že se přičinili o povznesení stavitelského
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Umění. Zejména Kaplice byla v každém směru preferována, takže již do roku
1382 mohla Kaplice sama volit své rychtáře a kmety. Kapličko soudnictví bylo
podřízeno budějovickému soudu jako soudu odvolacímu.
Hlavní zaměstnání poddaných bylo zemědělství a mýcení lesů na hostpdářskou
půdu. I když pořešínským pánům lze přiznat lidmomilost, která na sousedních
statcích pěstována nebyla, nelze přece i zde mluvit v libovolném přísloví o „dobrých
starých dobách“. A přece při pohledu na zbytky pořešísnkého hradu na vysoké skále,
stojí před námi doba lesklých dnů rytířské doby, ale i pomíjecnost všeho
pozemského /Waldheimat I/92/.
Vraťme se však opět ka malontskému kostelu. Doklady od r. 1647-1648 nesou
titul: Specialregister auf allen Empfang und Ausgaben bei dem ehrwüdigen
Gotteshause Sct. Bartlma in Meinetschlag –zvláštní rejstřík všech příjmů a vydání
ctihodného domu Božího sv. Bartoloměje /Bartlma – je lidovou zkratkou jména
Bartolomous – v malontech. Podrobnosti o těchto účtech uvádíme v II. svazku,
obsahující světskou a duchovní historiri kostela a jeho správců. Pro zajímavost
vyjímáme několik případů, jako ku příkladu jsou uvedeny tzv. „železné neboli kostelní
krávy“. Jak jsme isž uvedli, měl takovou krávu jeden z učitelů přikázanou od
malontského faráře.
To je též jedna z motel tehdejší doby nad drobným zemědělsým lidem. V pamětní
knize prachatického bratrstva literátů čteme roku 1611, že v tomto roce „daruje kněz
Flandrinus Velesching kůrů literátů pro čest a slávu“… jednu krávu, „která zůstává
na městýs Volařích za Voršilou Buthanzlovou“. Taky jedna kráva, která dělala
malorolníkům nebo početným rodinám velké starosti. Tyto krávy nikdy „nevymřou“ a
často se stalo, že církevním hodnostářům buď „ ke cti a k slávě boží“, případně za
odpustky, z pozůstalosti aneb z jiných důvodů byla darována dobytčata. Byla
farářem se slávou přijata a ihned předána nějakému potřebnému hospodáři, a ten jí
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musel na „věčné časy“, poněvadž, kdyby pošla, nebo musela být z jiných důvodů
odprodána, musel na vlastní útraty koupit novou krávu a z té faráři odevzdávat
dohodnuté dávky mléka, másla příp. tvaroh, jako by to byla původní první kráva.
Psali jsme této věčné neboli železné krávě již dříve.
Z farní kroniky můžeme zjistit, že v Malontech se odbývala celá řada „posvícení“.
V prví řadě byla to památka na patrona kostela sv. Bartoloměje, dále v den sv.
Jakuba a Filipa / viz sochy na hlavním oltáři kostela/ a konečně v památní den sv.
Barbory, patronky původního kostela. Páté posvícení se slavilo dne 1. května, jak
uvádí farní kronika v r. 1837. Byl to prý pamětní den vysvěcení kostela. V tomto roce
byly ještě vidět v kostele konsekrační křížky.
Jsme-li u posvícení, je třeba se též zmínit o prastarém zvyku, katrý se na
jihočeské straně málo objevuje. Je to tzv. „Svatojánský doušek – Johannenstrunk
nebo Johannensmine“. Dne 27. prosince slaví církev katolická svátek apoštola a
evangelisty Jana, který při poslední večeři Páně, dělal číšníka. Ze života svatého
praví pověst že v roce 95 byl během vlády císaře Domiciána na příkaz konsula v Asii,
poslán do Říma, kde byl zmrskán a ponořen do kotle s vařícím olejem. Zůstal při tom
však naprosto nezraněn, načež ho císař vypověděl na ostrov Pathmos. V roce 96
směl se opět vrátit do Efesu a pověst praví dále, že mu bylo podáno otrávené víno,
které vypil, aniž by byl na zdraví ohrožen. Apoštol Jan je proto vyobrazován
s kalichem v levé ruce, ze kterého vystupuje had.
Na jeho svátek světila církev víno, které bylo pak věřícím podáno k pití. Proto
tento svatojánský doušek nebyl jen požehnání přinášející léčivý, ale byl v kostelích
podáván jako usmiřující doušek – Versöhnungstrunk. Podle všeho byl tento zvyk
přenesen ze staropohanské doby do doby křesťanské. V Malontech je tento zvyk
uváděn ještě v roce 1736.
V kostelních účtech fary malontské, které se nacházejí v úschově zámeckého
archivu v Nových hradech, jsou o tomto doušku následující údaje:
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1661: ve sváteční den sv. Jana placeno za víno, které v kostele užíváno jako
svatojánský doušek 1 zl. 45 kr.
1670: tohoto roku nebylo ve sváteční den sv. Jana žádné víno na svatojánský
doušek zakoupeno, pněvadž nebyl ani pak farář ani mše svatá.
1672: v den sv. Jana 16 žejdlíků vína na svatojánský doušek v kostele.
Ale nyní zpět k výstavbě našeho farnío kostela. Jak jsme již uvedli vznikl nynější
kostel přístavbou k původnímu kostelíku sv. Barbory. Těsně na začátku 15. století
byla zahájena stavba nynějšího kněžiště a s věží. Pak následovala loď s věřící.
Celková stavba musela býti dokončena na sklonku druhého čtvrtletí 15. století,
poněvadž nejstarší a nyní již jediný zvon pochází z roku 1407. Tato okolnost
nasvědčuje, že podle všeho – i podle své konstrukce ve spodní části – stála věž
původně samostatně, než ještě byla přistavěna kostelní loď. Stáří zvonu je vylito na
plášti zvonu s postavami sv. Bartoloměje a svaté Barbory. Zvon proto byl zhotoven
jedině pro tento kostel a nebyl – jek v některých zjištění se praví – do tohoto kostela
od jiného převezen. Sotva by se někde v nějakém kostele našla ta souvislost těchto
dvou svatých.
Pokud se týká vybavení kostela dokumentují mensy /kamenné oltářní stoly/
bočních oltářů, že nesporně pocházejí z I. poloviny 15. stolletí. Zajímavý zjev byl
zjištěn při renovaci oltářů, že prohlubina v mense oltáře P. Marie byla vedle malé
olověné krabičky se zůstatky některého svatého, vyplněna jedlovým jehličím, což
znamená, že ještě začátkem 15. století byla osada ještě obklopena v nejtěsnější
blízkosti lesem.
Kostelní účetnictví z r. 1705 vykazuje již položky odměn tesařů, kteří pro budoucí
farní budovu připravovali dříví na krov a pořídili pro kostel 4000 kusů šindelí za 22 zl.
41 kr. V roce 1709-1710 jsou pak větší položky na stavbu farní budovy.
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5. ledna 1711 byla uzavřena smlouva /kontrakt/ s budějovickým sochařem
Josefem Dietrichem a hradeckým dvorním truhlářem Johannesem na postavení
nového hlavního oltáře.
Tehdy byla provedena celá renovace kostela, částečně přestavba kůru, okna
úzká, gotická byla rozšířena a obdržela na místo starogotického oblouku lomeného,
oblouky kulaté. Celá tato přestavba byla prováděna na iniciativu tehdejšího faráře
Graffika. Byl v Malontech 20 let od r. 1700 – 1720. ve farním depositáři nachází se
jeho obraz /olejomalba na plátně s legendou/. I freska na jižní stěně kostela ukazuje
jeho vyobrazení nad jeho hrobem.
Dietrich je v jihočekém kraji známý umělecký řemeslník. Celá řada míst vlastní
z jeho dílny výrazné dřevořezby nebo i z kamene vytesané figurální ozdoby. Je to
Samsonovo vodotrisk na náměstí Svobody, sochy a sousoší kalvárie u vchodu do
bývalého dominikánského kostela, bývalý mariánský morový sloup u býv. ústavu
hluchoněmých a též honosný oltář v poutním kostele na Dobré Vodě se mu připisuje.
Pro hlavní oltář a ostář sv. Linharta v Malontech dodal dvě dřevěné sochy sv. Filipa a
sv. Jakuba – s typiskými, pro jeho práce, dlouhými obličeji- dále pak 5 anděl velkých,
sousoší Trojice a glorie, listí na bílé sloupy oltáře, okrasy k svatostánku atd. a
veškerou řezbářskou výzdobu na oltáři sv. Linharta. Práce byla dokončena r. 1713 za
130 zl. Postavení hlavního oltáře včetně truhlářských prací na pobočnýc oltářích
provedla novohradecký dvorní truhlář Johannes, jak již nahoře uvedeno.
Ozdoby na kazatelnu dodal sochař Hans Georg Mayer z Benešova a truhlářské
práce provedl r. 1721 – již po smrti Graffika – truhlář Johannes Egger s Trhových
Svin. Mayer dostal za své práce 35 zl. Ukázka jeho umění je i kazatelna v již
zmíněném kostele na Dobré Vodě /1739/, kam dodal listí a frýs na sloupovou ohrazd
kůrů a 8 andělských hlaviček a 24 kytic pro maramorové sloupy na vnitřních stěnách
kostela.
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Roku 1727 pozlačovač Markus Antonius Forgesser /Borgesi/ veškeré pozlacení
na hlavním oltáři a na kazatelně provedl. Téhož roku doničil tento pozlačovač
z Dobré Vody pozlacování na ostatních oltářích za 310 zl. Marco Antonia Puergesse
pocházel z Janova /Itálie/ a byl volán 1716 k provedení bohatého pozlacení vnetřku
nově postaveného kostela na Dobré Vodě hraběem Karlem z Buquoye. Postavil si
na Dobré Vodě dům, přestěhoval se však r. 1745 do Budějovic, do rodiště své
manželky, kde získal právo měšťanské a stal se tam majitelem domu. Zemřel r.
1752.
V letech 1734 – 1736 byly provedeny oné veliké přestavby v kostele, které
podrobně naplánoval ještě P. Gaffik. Při této příležitosti byl kostel nově vydlážděn.
Pod kruchtou, pod starými poněkud zvýšenými lavicemi zůstalo však původní
dláždění, jak se ukázalo v r. 1972 při renovaci. Dále byly jedny kostelní dveře
zazděny – na sever ve výklenku, kde dnes stojí socha sv. Jana Nepomuckého –
nové dveře do sákristie – kaple sv. Barbory vylomeny, nová oltářní mřížka před
hlavním oltářem postavena. Do oken zasezeny tzv. olověné placky /skleněné koláče
v olověném spojení/, kdteré dodal pohorský huťmistr Elias Vatter. Nynější zasklení
oken vzniklo v r. 1941 sklenářským ornamentálním podnikem Tschönerem
z Kamenice, barevným sklem s obrazem na památku padlých v II. světové válce.
Dokud neměl kostel samostatnou sákristii, plnila tento účel nynější kaple sv.
Barbory, ař v r. 1883 byla nynější sákristie přistavena. V tomto roce byl pořízen velký
skleněný lustr za 119 fl., a nový pseudogotický oltář v kapli za 280 fl.
Již v dřívějších letech se stěžovali aráři na značnou vlhkost v kostele, ač vlastně
stojí kostel na pahorku a již v napatrné hloubce se objevuje skála, která dokonce
vystupuje před levým zadním lavicovým polem asi 10 cm nad kostelní podlahu. Tato
okolnost přijmula posledního německého faráře P. Singra k tomu, tuto vlhkost mírnit,
nebo zcela odstranitn. Na tok 1940 plánované vysoušení technickými prostředky
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Bylo odloženo na rok 1941. Válka mu to však nedovolila a proto nechal odstranit
zeminu kolem základního zdiva kosela, vykopal 80 cm hluboký a 80 cm široký
příkop, který naplnil velikými kameny. Zde udělal P. Sindra nevědomky tu chybu, že
nechal da toto kamení dát cementový kryt, na to písek a dláždění žlulovými kostkami.
Tím nedovolil vlhkoti vystupovat na venek, udusil celé dílo a vlhkost nyní vystupuje
v ještě větším měřítku ve zdiva kostela. Uložené odtokové cementové roury ze
střešních žlabů neplní své úkoly, jednak byly brzo ucpány a právě onen betonový
kryt brání průtok resp. odtok vlhkosti ze zdiva. Dnes je celé to tak dobře promyšlené
ale špatně provedené dílo,zarostlé hustou travou a nízkým mechem.
Roku 1682 byly zakoupeny věžní odiny za 50 zl. Hodináři z Loretty obdrželi za
zabudování 25 zl. a celkový náklad činil 118 zl. a 27 kr. Již roku 1703 nalézáme
účetní doklad, podle kterého soustružník z Hojné Vody vyrobil k hodinám 2 kolečka a
Michel Schiffer hodiny opravil. I když v 18. a 19. ba ještě na začátku II. svět. Války
byly hodiny na útraty obce v provozu, se dnes zastavily, poněvadž se žádný hodinář
s tak starým mechanismem nechce zabývat.
Ještě v roce 1921 uvádí Antonín Cehner ve svém Soupisu historických památek
okres Kaplického celkem tři zvony. Největší z nich – výškya 85, průměr 98 cmpochází, jak již bylo řečeno z roku 1407. Pro způsobilost litiny zůstal obci zachován
do dnešního dne. Nese latisnký nápis v minuskulích a obraz sv. Bartoloměje a sv.
Barbory. Na dubovém čepci je vyryto „1717“, právě oná doba, kdy byla provedena
celková renovace kostela. Cehner pak uvádí další zvon o výšce 65 s průměrem 84
cm s letopočtem 1624, který se stal společně s třetím zvonem /28 cm výška, 33 cm
průměr/ obětí I. světové války. V kostelních účtech obdržel trhovosvinský podkovář
Gallus Wegrat za upevnění a opravení 36 zl. Je to jediná položka vydání za zvony,
která se vyskytuje v období 1647 až 1770. Farní kronika zaznamenává
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Je dne 23. ledna 1917, že byly odebrány pro válečné účely 2 zvony. Připojuje, že
ten malý – třetí v předchozím popisu uvedený, sloužící k zvonění při pozdvihování –
nesl letopočet 1783 a byl ulit zvonařem Pernerem v Č. Budějovicích.
Ještě v roce 1918 byly odevzdány resp. prodány státu varhaní píšťaly v počtu 27
kusů ve váze 34 kg. Kostel musel nést i náklady na přepravu a c.k. ministerstvem
války odd. 21 bylo zaplaceno za vše 642 K.
Roku 1922 byl pořízen ze sbírek faníků za 7300 K nový zvon /140 kg/. Roku 1930
byly od R. Pernera v Č. Budějovicích zakoupeny dva další zvony ve váze 284,5 kg a
370,7 kg za celkem 11 306,35 Kč. Pamětní list ve farní kronice připomíná slavnostní
svěcení svonů k poctě P. Marie s sv. Linharta ke dni 18. května 1930 v přítomnosti
hraběnky Valerie Buquoyové-Kinské a dcery Henriety Buquoyové. S velikou lítostí
poznamenává poslední německý farář P. Singer na tomto pamětním listu, že byli
v roce 1941 bez náhrady resp. úhrady státem /německé říše/ odebrány 4 zvony pro
válečné účely. Zůstal jen ten nejstarší zvon z roku 1407.
Jsme-li u zvonů můžeme si ještě jednou připomenout „zvonění proti resp. při
bouřkách“. Lidé byli toho názoru, že jednak zvonění upozorňovalo lidé na polích a
likách na blížící se bouřku, jednak vládl ten názor, že zvonění kosstelních zvonů
bouřku zažene. Jak z gubernálního nařízení ze dne 26. listopadu 1783 resp. 11.
července 1800 vídno, bylo tímto počínáním docíleno jen opak, jak se ukázalo
zejména ve Vlachovo Březí na Prachaticku, kde byly dv osoby při zvonfění bleskem
usmrceny a sedm dalších bylo poraněno na údech. Toto zvonění – jak jsme již slyšeli
– patřlilo k přednějším povinnostem učitelů na vesnicích. Zanedbání této povinnosti –
jak to právě bylo v Malontech – mělo za následek okamžité propuštění učitele, vždyť
dostal za toto zvonění pivo a chléb /Sommerläuterbier und Brot/ a ročně dostával i za
mši svatou při bouřích /Wettermessen/.
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Při této příležitosti můžeme si připomenout, že krov kostela pochází z roku 1693,
jak je vyryto do jednoho trámu.
Samotní zařízení kostela je podle doby pořízení /na začátku 18. století/ barokní,
z části novějšího data. Z původního zařízení zůstala „kalvarie“, pozůstávající z kříže,
matky Boží a sv. Jana Mil. v životní velikosti /ze dřeva/ z 1. poloviny 16. stol.
Původně bylo toto sousoší umoštěno ve vítězném oblouku, kde ještě dnes lze vidět
patky resp. výstupky, které celou tuto kalvarie – pravděpodobně na silném trámu –
nesly. Kalvarie byla renovována r. 1657 a opět v roce 1972. Sochy jsou červotočem
silně prolezlé, a vyžadovaly si odborné zpevnění dřeva. Další řezbářská práce je
socha sv. Anny /?/ a sv. Jáchyma /?/ ve třičtvrtě velikosti životní. Pochází prý též
z počátku 16. století.
Z kamenických pracech je významná křtitelnice žulová z konce 15. století a
almužnička z r. 1654. Jedna stará, architektonicky bezvýznamná žulová almožnička
pochází podle všeho z počátků původního kostela sv. Barbory. Zajímavé jest na
těchto kamenických pracích /křtitelnice a oltářní kamenná mřížka, i jiné vystupující
kvádry a kameny/ že byly někdy přetřeny původně červenou a pak tmavošedou
barvou. Při renovaci kostel v r. 1972 byl tento nátěr odborně odstraněn.
Zejména v poslední době jeví památková úřad v Praze i jeo pobočka v Č.
Budějovicích veliký zájem o náš kostel a lze – podle vyjádření odborníků – že bude
po nynější úpravě interiéru prohlášen za historicko- významnou památku.
Zvlášť chráněné předměty resp. památky jsou: hlavní oltář, boční oltář sv.
Linharta, kazatelna, křtitelnice, vyřezávané lavice, pokladnička chudých z r. 1653,
obraz světce /sv. Norberta/ -t.č. v depozitáři fary -, Socha světce /sv. Zachariáše
nebo sv. Jáchyma/, kalvarie. Ve farním depositáři se nacházejí další 3 obrazy kněží,
mezi nimi P. Graffika / průměrná velikost 90 x 100 cm/, Jan Nepomucký s anděly a
zvlášť veliký obraz /150 x 245/ označen jako „ bitva“.
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Poslední vymalování kostela kaple se dělo v r. 1880. Až do patek žebroví byly
oba objekty malovány v roce 1973 ze sbírek věřících. Roku 1835 bylo nařízeno
sepsat veškeré kapličky, polní kříže, Boží muka a podob. Soupis byl pořízen r. 1837
a byl pojat do pamětní knihy farní oblasti. Obsahuje v celé farnosti 42 položky, z toho
11 kapliček, 3 kříže, 28 soch. Vedle toho obsahuje soupis popis příslušné věci,
stavební stav, lidové pojmenování, stanoviště, dárce resp. stavebník, komu přináleží
péče a údržba a kdo tuto financuje.
Hřbítov resp. pozemky kolem kostela uvnitř hřbitovní zdi stojí dnes ve správě
místního národního výboru a není bez zajímavosti hřbitovní řád, vydaný Královským
krajským úřadem v Budějovicích dne 14. září 1784:
„Jeho veličenstvo /císař Josef ll./ ráčilo dvorním dekrétom ze den 23. srpna nařídit
toto:
1.

Všechny hrobky a tzv. svatá pole, která se nacházejí uvnitř osad musí být
zrušena a na místo tohoto vyhledána místa vzdálenější od osad.

2.

Mají býti všechny a každá mrtvola jak dosud a i nadále podle poseldní vůle
a nařízení zemřelého nebo podle nařízení příbuzných podle směrnic štoly a
konduktního pořádku ze smutečního vyneseny a ve dne nebo večer
přeneseny do kostela. Pod odzpívání obyčejných kostelních zpěvů žehnány
a pak v doprovodu faráře přeneseny na vyhledané hřbitovy k zakopání bez
/!!/ dřevěné rakve.

3.

Je třeba pro hřbitovy vyhledat podle počtu obyvatel přiměřené místo, které
není vystavené vodám nebo jehož zem brání setlení /mrtvol/ a tento
pozemek se má pak obehnat zdivem a postaven uprostřed kříž.

4.

Při pohřbívání je třeba vše zařídit, aby setlení bylo urychleno a aby tomu nic
nebránilo. Proto se nařizuje, aby všechny mrtvoly byly bez oděvů zašité do
pytle a pak položeny do rakve a v tomto stavu přineseny na hřbitov.

l/101
5.

Na hřbitovech mají být vždy připraveny jámy 6 střevíců hluvoké a 4 střevíce
široké. Zde se dopravené mrtvoly z rakve vyndají, tak jak jsou zašité
v pytly¨, položené do hrobu, posypány nehašeným vápnem a ihned
zasypány zemí. Kdyby byly dopraveny v stejný čas několik mrtvol, tak
mohou být několik najednou vloženy do stejnéo hrobu. Je třeba zařídit, aby
každý hrob, do kterého byla položena mrtvá těla, byl ještě v téže noci úplně
zasypán a to tak, aby mezi jednotlivými hroby byla vzdálenost 4 střevíců.

6.

Z úsporných důvodů bylo-by třeba, aby každá farnost si v různých
velikostech pořídila rakve, které se propůjčují bezplatně. Není námitek proti
tomu, aby si příbuzenstvo zemřelého pořídilo sami truhlu, nesmí však
mrtvola být v této pohřbena, musí být z truhly odstraněna a položena
k ostatním mrtvolám /v pytly/.

7.

Kdyby jejich příbuzenstvo nebo přátelé hodlali pro budoucí dobu zemřelému
pořídit pomník lásky, váženosti nebo vděčnosti, je dovoleno, aby tomuto
počínání bylo vyhověno, ovšem jen podél hřbitovní zdi, nikoliv však uvnitř
hřbitova.

8.

Poněvadž věechny hrobky a pohřební místa u všech klášterech, pak tzv.
vápené jámy nebo šachty při špitálech a /nemocnic/ milosrdných bratří, dále
pak u Alžbětýnek, přestávají existovat, mají se dohodnout s příslušnou
farností, aby při zakládání hřbitova, bylo na tato zařízení pamatováno a
učiněna dále dohoda s hrobařem ohledně odměny za jeho námahu.

Tento nejvyšší příkaz se dává všem magistrátům a radním úřadům na vědomí
podle gubernálního intimátu s příkazem, aby ihned zařídily vše a vyrozuměly obce,
kde se konají pohřby, aby mimo měst, tržišť a vesnic byla stanovena místa po
dohodě s farářem a pak během 10 dnů bylo o zařízeném sem podána správná a
spolehlivá zpráva.“
Jedno pro – zejména malé obce se hřbitovem, bylo nařízení ze dne 14.5.1807 čj.
13 414 o zřizování úmrlčích komor. Ze zdravotních důvodů- praví se tam – zejména
pro zabránění nákazy, se zakazuje – zejména v malých nízkých venkovských
bytových prostorách,
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přechovávat mrtvolu doma.Musí se ihned přenést do úmrlčí komory. Farářům se
proto dále ukládá, aby venkovský lid náležitě, ale se vší důrazností upozornili na
následky nedbání tohoto nařízení. Že obce tohoto nového zařízení nedržely, dokazují
další nařízení, z let 1823, 1830 atd., které připomínají základní příkaz. Naše úmrlčí
komora se zajisté nepostavila podle tohoto nařízení, ale určitě nejméně o 100 let
později.
Cyrkulární nařízení cys. král.česk. Gubernyum vydalo 8. února 1822 dlouhosáhlé
směrnice pro ohledávače mrtvol.
Méněvíce navazuje na toto nařízení i oběžník c.k. zemského presidia v Praze ze
dne 20. prosince 1828 o sebevrazích. Důrazně se ukládá farářám, aby často ve
svém kázání upozorňovali nejširší obyvatelstvo, že takovéto počínání jsou přece
zločinem proti Bohu. Dále mají faráři poučovat věřící, aby byli ve svém pracovním
výkonu co nejopatrnější, a tak nedocházelo k úrazům, jako ku příkladu zakládání
studní, hnojišť atd. při koupání, topení, kácení lesních porostů, na stavbách atd.
Podobných příkazů obdrželi faráři celou řadu. Jak jsme již dříve uvedli, byly pro
vrchnosti „hlásnou troubou“ v oblasti své působnosti. Tak jím bylo ku příkladu v roce
1829 uloženo propagovat zakládání ovocných sadů a zahrádek, pojištění domů proti
živelným pohromám /1830/. Konečně, aby přijměli obyvatelstvo, aby se naučili
nového pravopisu atd.
Vraťme se ještě jednou k malontskému hřbitovu. Roku 1934 stěžuje si místní
farář, že mu pohřbívání dělá mnohé starosti. „Stanovy dosud nejsou“ – píše ve farní
kronice- „a politická správa se domáhá stanov, které dosud nejsou. Na našem
hřbitově schází toho mnoho“ píše. „Zdivo /hřbitovní/ je propadlé, krávy z okolí se
pasou na hrobech, kopalo se kde právě bylo místo. Přál si někdo hrob vedle jiného a
ono to nešlo, tak dobrý hrobař přece jen vyhověl přání a často se přihodilo, když se
kopaly nové hroby, že mrtvý již neléžel pod drnem, nebo se kope kde není rov a tam
se právě naráží na rakev.
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Řady hrobů již nejsou. Hroby jsou bez ladu a skladu do všech nebeských směrů.
Hroby byly též v bezprostřední blízkosti základního zdiva kostela kopány, tím pak
spodní vody vníkaly do základů kostela.“ Farář P. Singer proto sestavil sám
pohřbívací resp. hřbitovní řád, tak že mrtví budou pochováni do řádných řad, které
normálně provýhají s kostelem, tudiž ve směru jiho-severním. Poloha rakve pak od
západu k východu /hlava k východu/. Poblíže kostelního zdiva se nesmí již pohřbívat
a též v psotoru mezi kostelem a farní budovou. Plány vypracoval též P. Singer a
podle nich se i dnes ještě pohřbívá.
Totiž do roku 1872 se pohřbívalo v prostoru mezi farou a kostelem a těsně podél
severní strany kostela. R. 1872 byl zakoupen pozemek severně od kostela ve
velikosti 800, 40 a za 100 fl. a tak utvořen nový hřbitov.
Je nesporným faktem, že na území, kde dnes stojí farní budova, stála zajisté i
původní fara. Podle všeho nevyhovovala jak v technickém stavu, tak i příslušné
bytové a hospodářské prostory požadavkům na počátku 18. stol. Jak již dříve
uvedeno objevují se v roce 1705 položky odměn tesařům, kteří pro budoucí farní
budovu připravovali dřevo na krov a přídili současně i pro kostel šindele. V roce
1709/10 se pak objevují větší obnosy na stavbu fary. Stalo se to v období, kdy
stavbymilovný farář Graffik prováděl i přestavbu kostela, či-li lze říci, že budova fary –
která byla pochopitelně postupně doplňována rozšiřována hospodářskými a
podobnými objekty, si vyžadoval i majetkový stv zemědělského hospodářství fary.
Farní budova je tak 250 roků stará.
Vykazuje dnes /1973/ značné trhliny na všech stranách a zdivo bylo na různých
místech svěrkami částečně zajištěno. V letech 1894-8 dochází k důkladné renovaci a
zvelebení celého obektu. Na východní straně je přestavěna samastatná část farní
budovy tzv. kaplanka. Zde měli kaplani nad hospodářskými stájemi dva pokoje.
Pokud lze ze zápisů farní kroniky zjistit, byli zde kaplani od roku 1798 až do roku
1919.
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Netrvalo ani 50 let, zřítila se v roce 1941 kaplanka a byla opět dána jako bytová
jednotka k pronájmutí do pořádku, tak že farář mohl v době okupace poskytnout
nouzové ubytování a zejména v poslendní době války uprchlickým rodinám.
V roce 1903 bylo povoleno patronátním úřadem položení nového vodovodu
v železných trubkách za velmi nevhodný, i když je na něj připojena škola a školní
kuchyně, poněvadž železné trubky neupravené pro vodovodní potrubí buď
pocínováním nebo jiným protikorosním nátěrem, podávají rezem z těchto trubek
prolezlou vodu. V roce 1973 byla obcí část tohoto vodovodu u sběrné šachty
obnovena.
Elektrifikace fary a kostela včetně celé obce malontské byla provedena v roce
1933.
Další hostoricko-významnou a již v tomto směru zapomenutou budovu
v Malontech je tzv. „Malontský dvůr“.
Malontský dvůr byl založen vrchním hejtmanem Ulrichem Phillippem Spaltem
z novohradského panství. Když byl ještě hejtmanem na Rožmberku, měl již
v Budějovicích na náměstí dům a měšťanské právo města /20.Xll.1724/. Později se
stal hospodářským hejtmanem tehdejšího Buquoyského panství Libějovice. Jako
takový prodal největší část budějovického domu a v posledních letech své aktivní
činnosti získal zemský statek v Cartlicích. Poněvadž mu však k vydatnému a
výnosnému obhospodaření nějakého statku scházely prostředky, prodal 23.X.1745
toto panství hraběti Buquoyi a šel do důchodu.
Krátce před tím podal hraběti zprávu o selských usedlostech v Malontech a
Meziříčí, které jsou prý pusté a jejichž domy jsou již zříceninami, které neplatily
panství příslušné desátky ani zemi daně.
S povolením panství získal dva takové domy pusté v Meziříčí a jeden v Malontech
a spojil příslušně pozemky k jednomu dvorci v Malontech.
Výtěžek z tohoto dvorce mu Franz hrabě z Buquoye s ohledem na dlouholeté
věrné služby „klidně a bez kterékoliv překážky“ /ruhliglich und ohne männigliches
Hindernis/ na dobu jeho života přenechal.
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V předávací listině je poznámka, „že je osvobozen od veškerých vrchnostenských
dávek a povinností zcela a úplně“. Jen královské a zeměpanské poplatky a daně
musí platit a to tak, že příslušný předpis mu bude zaslán přímo od hradeckého
panského úřadu a tím nebude ani on nebo jeho příbuzenstvo potahováno vesnickým
rychtářem. Po jeho smrti vrátí opět dvůr se vším a příslušnými pozemky, lesy a louky
bez kterékoliv úplatky a náhrady panství a to ještě 6 ponechaných volů, 6 krav a 6
prasat včetně příslušného drobného hospodářského nářadí tj. 2 okované vozy, 2
pluhy ze železa, 3 páry železných brán, řetězy, sekery atd. Za to se mu přenechává
ročně z bělského lesa 25 for steliva. Též mu bylo přislíbeno potřebné stavební dříví.
/předávací protokol ze dne 27. října 1745. Hradecký arch. odd. 96/ll-4589/.
Bývalý vrchní hejtman byl však velmi málo zemědělcem, aby tento dvůr přinesl
užitek. Přišel do dluhů, jeho podíl na domě v Budějovicích byl věřiteli prodán a když
pak ještě k tomu v r. 1756 přistoupil ke všem svízelům dobytčí mor a velká část
dobytka uhynula, musel dvůr rozpustit a musel hraběte Buquoye prosit, aby na místo
dvora ho potěšil malým důchodem s ohedem na jeho vysoké stáří.
Správa panství nastoupila na dvoře. Rozšířila ho s připojením dalších pozemků.
Již 26.ll.1757 vyměnil si hrabě Buquoy se Simonem Schvarzem v Meziříčí pozemky
/30 Landseil 50 ½ Kllen/ a za to Schwarzovi odpustil třetí díl robotních peněz, dále 3
dny po jízdné a tři dny pěší roboty. Dále i třetinu poplatku z výmlatu. Jen desátek
faráři měl i nadále plnit. Dnem 1. března 1759 vyměnil opět pozemky s dalšími
meziříčskými sedláky /sedmi – hr.arch. 19.1-2158/. Taktéž byl vykoupen pustý dům
Lorenze Endwebra a připojen ke dvoru a majitel byl vyplacen, aby se mohl opět
z dluhů zotavit. Dále byl panstvím zakoupen pro dvůr za 208 zl. dům zpustošený
Matiášem Pölderlem.
Dvůr se však nechtěl ukázat výnoseným, tak že se hrabě Buquoy rozhodl,
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Nespravovat takový druh nevýnosného dvora a že „imphyteutickým prodejem“ ho
učiní poplatkovým. Prodejní kontrakt byldce 28. června 1779 podepsán a kupci
Josefem Kienzlem z Willentschen a Albertem Ptomerem z Irrseglern, kteří byli též
bez placení

příslušné taxy propuštěni z poddanství. Kupní cen 1700 rýnských

zlatých měli zaplatit jednak v hotovosti částkou 600 zl. a zbytek ve splátkách po 100
zl. a přes to uhradit roční činži 95 zl., bylo pro sebe i pro potomstvo pro panství
svobodnými lidmi bez veškerého poddanství, museli však uznati ve všech
pozemkových,

dědičných

a

příp.

prodejných

náležitostech

poslušnost

ve

vrchnostenských soudních potřebách atd. Jen měli faráři a školmistru podávat
desátek a to faráři ročně 3 měřice a 4 ¼ žita a 4 měřice ½ ovsa, školmistru jeden
mandel žita z 15 snopů. Výčep piva a pálenky, obchod se solí a výkon lovu byly
novým majitelům zakázány. Kupci a dědicové mohli tak volně hospodařit s dvorem,
ho zahrnout do dědictví, vyměnit nebo zastavit, ale jen pro linie rodiny. Při případném
přechodu tohoto majetku na cizí osoby, vyhradilo si panství předkupní právo. Kienzl
a Prommer použili ihned právo volného prodeje a nyní se počínaje rokem 1779
držitelé dvora v rychlém sledu měnili.
První držitel /Zikmund Stahl/ jako jediný vydržel na statku 11 let a pak se střídali
majitelé po jednom až dvou letech. Poslední známý /4. února 1797/ byl Jakub
Guschelbauer.
Pozemnosti se rozpadly na jiné uživatele, jedině dvůr jako takový zůstal po
poslední přestavbě ještě za Buquoye. Dnes je zde umístěno truhlářství ČSSR
v Malontech a jen krásně klenuté bývalé stáje v přízemí v pravo od hlavního vjezdu,
ukazují stavitelské umění tehdejší doby.
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Dalším pamětihodným objektem je tzv. malotský Velkomlýn, ač léží prakticky na
rozhraní Bukovského-jaroměřského územní rozhraní. Tento mlýn byl do roku 1591
ve vlastnictví mlynáře Mertla, byl však v tomto roce vrchností vykoupen.
Aby byly příjmy Viléma z Rožmberka, potřebujícího stále dalších peněz, zvýšeny,
podal hospodářský hejtman Vincenc Holzsporer z Hostýna návrh, aby převzal
rožmberský pán veškeré mlynářské hospodářství ve své oblasti do svých ruk a utvořil
tzv. povinné mletí tj. přidělování hospodářů, kteří hodlali své obilí nechat mlýt, do
určitých mlýnů a mlýny pak ve prospěch vrchnosti a takzvaným poplatkemtrvalým
/Bestandzins/ pronájmout.
Dne 16. prosince 1591 bylo zahájeno „vykoupení“ mlýnů. Archiv v Nových
Hradech má celou řadu takových „výkupních smluv“. Osvobození od odúmrtí a
nepatrná náhrada bylo vše, co dříve samostatný mlynář mohl jako odměnu za svůj
majetek dosáhnout. Mlynář Mertl dostal 40 kop.míš. za uvedený Velkomlýn.
Mlýn nebyl dlouho v panském držení a provozu, poněvadž v hradecké
pozemkové knize z let 1560-1637 /Fol.411/ u 29.dubna 1605 je zapsán kupní
kontrakt, podle kterého „velkomlynář Martl nad Jaroměři“, mlýn pro vysoké stáří a
nemohoucnost a veškerým příslušenstvím prodává za 160 kop Tomandlovi z Bělé
s podmínkou doživotnéo výmměnku pro sebe i manželku Gerusch.
V této době byl velkomlýn přidělen rychtářství ve Velíšku. Byl odhadnut na 104
kopy a byl povinnen v den sv. Jiří a Javla platit berné 34 gr. a 2 fen.
Již r. 1609 prodává Tomand mlýn Albrechtovi z Velíška za 120 kop. V jehož
majetku byl ještě v r. 1637. Později mlýn hynul.
Teprve za hraběte Karla Buquoye byl v r. 1689 „po dlouhá léta pustý mlýn“
Martinem Hausruckerem opět vystěvěn a o sv. Jiří byl uhražen hradeckému důchodu
první poplatek o 4 zl. 30 kr.
Později bylo povoleno zřízení tzv. „černého složení“ /Schwarzgang/ ze kterého byl
první poplatek z lněnéo oleje /Leinölzins/ 10
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žejdlíků vyúčtováno. R. 1707 obnášel tento poplatek za hraběte Alberta z Buquoye
19 řejdlíků a od r. 1724 opět jen 10 žejdlíků lněného oleje.
V urbáři z r. 1598 je předepsáno 6 grošů mlynáři Hansi Heilingerovi /zvaný Hendl/
jako vodné za vodu, který teče do jeho rybníka. Ohledně tohoto odběru vody došlo
v r. 1529 k právní rozepři. Tehdejší mlynář založil rybník a k jeho plnění bral vodu
z nesmenického potoka, tekoucího pod Malontami /Meihardschlag/, na kterou měl
farář právo. Spor byl předložen Janu Rožmberkovi, velmistru Johannitů
v Strakonicích k náležitému rozhodnutí. Ustanovil, aby farář mlynáři dovolil odebírat
vodu pobočným kanálem pro rybník mezi Malontami /Meinhardschlag/ a Jaroměři a
za to měl mlynář při každém rybolovu v rybnice „podat faráři 15 kaprů velké i malé“.
Toto rozhodnutí zůstalo i nadále v platnosti. Když mlynář Hansl „Hendl“ dne 10.
ledna 1615 přenechal svůj mlýn za 400 kop. Svému synovi Urbanovi, byla tato
povinnost v kupní smlouvě zapsána. V roce 1667 chtěl farář Jakob Müller pilaři
Valentinu Munzovi z Jaroměře vodu uzavřit. Ten se však obrátil se stížností na
panskou správu a mlynáři byla na základě rozhodnutí z r. 1529 ponechána za staré
podmínky.
V poplatkovém rejstříku malontské fary je zápis z r. 1671 u vesnice Jaroměře:
„Holle, mlynář je povinnen, když ve svém rybníce loví, dáti faráři 15 kaprů. Posledním
známým vlastníkem a provozovatelem Velkomlýna / do r. 1945 byla rodina
Starbaumova.
Mluvili jsme na počátku této stati o tzv. povinném mletí. Dne 1. lestopadu 1789
bylo toto břemeno zrušeno, břemeno, které tak zatížilo zemědělce. Královské české
gubernium píše v nařízení ze dne 9. srpna 1789,“že v Králowstwj českém jesště
průchod magjcý nucenej poddaných k mlegnům na panstwj wykázáným, začnauc od
lho Listopadu 1789, docela zastaweno, a gednomu každému swoboda dána býti má,
swe obilj tu kde chce, na panstwj a kromě panstwj, ku kterému patřj, swobodnw bez
wsseho wrchnosti powinowaného poplatku
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zejmljt dáti.“
Uvádíme-li pamětihodnosti Malont, nesmíme opomenout se zmínit o osudu
pomníku na malontském náměstí. Jsou velmi pestré tohoto pomníčku.
Farní kronika z roku 1836 nám podává zprávu, že dne 6. června 1911 bylo
odhalení pomníku císaře Františka Josefa l. na náměstí v Malontech. Tento pomník
byl – praví se v kronice – pořízen místní skupinou německého svazu Šumavy
/Deutscher Böhmerwaldbund/ nákladem 713 K 62 hal.
Současně bylo při této příležitosti vesnické náměstí planýrováno. Traviny,
kopřiviště, keře a různé kamení byly odstraněny a tím nabylo náměstí naprosto
změněného a každopádně estetičtějšího vzhledu. Od domu čp. 39 až k poště byl
silniční příkop zaháze, právě tak, jak rybníček před domem čp. 29, kde byla zřízena
vodní nádržka.
V červenci 1926 sděluje dále farní kronika /pozn. v německém textu je vadně
uvden letopočet 1922/ bylo provedeno odhalení pomníku válečníků z Malont z doby
1. světové války. Kronika dále uvádí ještě, že se konaly při odhalení tohoto pomníku
různé církevní a světské uspořádání a oslavy. Císař František Josef l. zmizel, byly
postaveny dva kamenné granáty k jehlanu a byla upevněna deska se
seznamempadlých 1. světové války.
19.V.1946 „byla dopoledne slavnost odhalení pomníku na návsy“, píše se
v kronice. Deskans jmény padlých 1. světové války byla odstraněna na starém
pomníku a na jejím místě byla upevněna plastická deska „Bílá hora odčiněna.“ Tak
byl 35 let starý pomník německý pozměněn na pomník český a poslední německý
farář- antifašista zapisuje do kroniky: Duby před pomníkem byly poraženy.
V brožůrce MNV v Malontech uvádí se, že výše uvedeného dne „byla uspořádána
velká slavnost a odhalen na náměstí pomník“ s uvedenou českou deskou. Tabulka
česká upenvěna, ale granáty z 1. svět. války tam zůstaly stát.
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V červenci 1927 se o Bělé praví, že tam byl odhalen válečný pomník s náležitou
slávou a velkou účastí obecenstva a spolků.
Popisujeme-li náměstí v Malontech musíme s politováním konstatovat, že se
nepodařilo zjistit stáří „kašny“ na tomto náměstí. Podle technického stavu by se
nechal vznik pokládat do konce 19. stol. Málo známá událost – spojena těsně
s náměstím v Malontech, jsou výroční a týdenní trhy.
Podle zprávy bývalého učitele Karla Paschka /Waldheitmat l/173/ uschovávala si
obec Malonty císařskou listinu ze dne 29. ledna 1849. Jedná se o listinu se kterou
byly povoleny trhy v Malontech. Listina je na pergamenu – popisuje Paschek – ve
velikosti 56x44cm. Velmi pěkně psaná a nese vlastnoruční podpis tehdejšího císaře
Františka Josefa l. a hraběte Františka Stadiona.
Na silné hedvábní stužce ve státních barvách starého Rakouska /černožlutých/
visí soustružené pouzdro v průměru asi 12 cm, které obsahuje pěčeť regenta.
Soustružené víčko se dá odklopit.
Volně přeloženo obsahuje listina v tehdejší vláčné úřední němčině následující
text:
My František Josef první , z Boží milosti císař Rakouska, král Hungarie
a Čech, král Lombardie a Benátek, Dalmacie, Kracie, Slavonie, Galicie, Lodomerie a
Illyrie, arcivévoda rakouský, vévoda Lotrinska, Solnohradska, Štýrska, Korutan,
Kráňska, Horního a Dolního Slezka, Velkokníže Sedmihradska, markrábě Moravy,
knížecí hrabě z Habsburku a Tirol etc.etc.etc. vyznáváme veřejně a tímto
oznamujeme, že nás vesnická obec Malonty v Budějovickém kraji prosila o
oprávnění konání dvou výročních trhů a to 1. května a 24. srpna /poznámka
překladatele: 1. květen je pamětní den vysvěcení malontského kostela, 24. srpen
pamětní sv. Bartoloměje, patrona kostela- později byl povolen ještě lll. výroční trh 4.
prosince v pamětní den sv. Barbory/.Poněvadž jsme kdykoliv ochotni podporovati
blaho naších věrných státních občanů, tak jsme po dorozumění se s úřady rozhodli,
vyhověti nejponíženější prosbě vesnické obce Malonty, ovšem bez újmy
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a ke škodě naších zeměpanských a každého jiného práv, ovšem s tou podmínkou,
připadne –li na tyto jmenované dny svátek, odbývá se jarmarka následujícího dne
v týdnu. Vesnická obec Malonty smí proto podle toho pořádati bez kterékoliv
překážky potvrzené jarmarky v určených dnech ve všech dobách, jak to právo tržní a
obyčej přináší. Přikazujeme proto veškerým naším úřadům, obyvatelům a státním
občanům, kteréhokoliv stavu, hodnosti a úřadu, zvlášť však našemu českému
guberniu, aby vykonávání této výsady nebránily, nečinily obci žádné překážky a
případně kdokoliv jiný proti tomu něco podnikati hodlá, při vyvarování se naších
těžkých trestů a nemilosti. To myslím vážně.
K listině tohoto dopisu pečetili jsme naší císařskokrálovskému arcivévody
k připojení větší pečeti.
Dáno v našém královském hlavním městě Olomouci dvacátého dne v měsíci
ledna po Krist. Narození v roce jedentisíc osmset devět a čtyřicet, naší vlády prvního
roku.
František Josef l. v. r.

Franz gf. Stadion v.r.

Od této doby se pořádali pravidelně trhy a ještě tržní kalendáře r. 1943 vykazují
odbývání trhů v Malontech ve dnech 2/5, 29/8 a 4. Xll. Když se bedlivě sleduje text
v této listině, nápadně souhlasí s textem, listiny o osvobození od odůmrtí
Rožmberků.
Karel Paschek nám ještě cituje ve Waldheimat VI/76. Stánkové poplatky o
výročních trzích v roce 1849, v tom směru, že na podkladě propůjčení práva o
odbývání výročních trhů vydal c.k. krajský úřad v Budějovicích n podkladě
gubernilního nařízení ze dne 7. Vlll. 1788 „tarif o poplatcích ze stánků na výročních a
týdenních trzích v convenční měně ve vesnické obci Malonty“ /Uiber die in der
Dorfgemeinde Meinetschlag abzunehmenden Jahr- und Wochenmarkt-Standgelder
in Conventions-Münze/.
V tomto tarifz – sazebníku se stanovují provizorní úřední správou, následující
poplatky:
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A. o výročních trzích:
1. za jednu zbytou /geschlagene/ boudu

8 kr.

2. za otevřený podstavec /Gestell/

4kr.

3. za zboží, které je přenášeno, ne se
prodává na zemi od jednoho vozu

3 kr.

4. za ostatní zboží, položené na zem

2 kr.

B. o týdenních trzích:
1. za jednu zbitou boudu

5kr.

2. za otevřený podstavec nebo za celý vůz
se zbožím

3 kr.

3. za ostatní zboží, které je přenášeno
nebo na zemi prodáváno

2kr.

Obci Malonty bylo právo tržní propůjčeno císařskou listinou ze dne 20. ledna
1849.
Ještě poznámka k výročnímu trhu, který je v císařské listině uvek 1.V. r. Zde se
při opětném podávání tiskem třihodila podle všeho tisková chybu. Poněvadž správně
se držel tento výroční trh v pamětní den sv. Filipa a Jakuba, spolupatronů kostela,
který se slaví dne 3. /!!/ května, i když 1. květen se od pradávna slaví posvěcení
kostela. V tom směru je zajímavé, že se tento slaví jak posvěcení chrámu, když se
ani nezná datum resp. vůbec datum výstavby kostela v nynější podobě.
Jak mlýny byly pro zemědělce, i též trhy, životně důležitým objektem tak tvoří
sklářství v našém pohraničním úseku a zejména v malontské farní oblasti a
v osídlovací politice zeměpánu, též důležitým výdělkovým pramenem pro panské
pokladny.
Na východní a jižní hranici panství Nových Hradů běží dosti široké pásmo lesní
oblasti podél státních resp. historických hranic, které ještě dnes poukazuje svým
růstem a celou svou lesní plochou na původní dříve naprosto neschůdný charakter
krajiny, ačkoliv celá řada osídlení utvořily veliké mezery v této divoké zelení.
Vodní cesty po hořských potocích na splavování dřeva byly nahraženy po více
než 150 letech pohodlnějšími cestami lesní a založením dřevařských kolonií. Tak
bylo umožněno výnosnější využití lesní boatství. Počátečně byly – jak jsme již
v úvodu slyšeli- osadníkům přidělovány
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lesní plochy k mícení, aby se tka mohli usídlit a získané plochy jednak využít pro
svojí potřebu a tím zvýšit panské pokladně výnosné pachtovné. Jednak byly odpadky
z pokácených stromů, i stromy samotné využity, že se pálilo dřevěné uhlí. Kolonie
uhlířů byly bezpočetné. Prodávali uhlí jednak do dtžišť, kovářům atd. Jednak byl to
důležitý provozní prostředek pro skláře.
Veliká plocha lesního porostu tvořily buky, což dokumentují ještě dnes
pojmenovávání sídlišť. A tak došlo k vybudování skelných huťí. Každému takovému
podnikateli přikázala vrchnostenská správa nejbližší lesní dílce jako hutní majetek
k zíkání vhodného palivového dřeva a popele za poměrně přísnách podmínek.
Taková sklářská sídliště byla po obou stranách hraničního lesa. Že toto otevření
„svobodného lesa“, jak byla nazývána ona část pohraniční lesní oblasti, kde se
stýkaly země Čechy, Dolní a Horní Rakousko, nebylo ve smyslu a po chuti Rudolfa
II., ukazuje dopis, ke kterému dal Rudolf sám iniciativu a který byl odeslán
dolnorakouské komoře dne 15. října 1597 radě města Cáhlav, ve kterém se mimo
jiném píše: „Přichází se, že císařský majestátní svobodný les u vás v Cáhlavě byl po
určitou dobu propůjčován sousedními zepěpány, jak jsou páni z Rožmberka,
Zelkingu, Stängl a vdova Artstetter, k mýcení lesa a založení mnoha sídlišť
poddaných a celých vesnic k postavení četných sklárenských huťí, se jeví jako zásah
do majestátních práv a aby ušli tak trestu a zaplacení spotřeby lesa, vzdali se svých
poddaných a nehodlají se jich již více ujmouti.
Kdyby to bylo třeba a hodlali mít o tom známost a k informaci jeho veličensktva,
učinili byste toto: na podkladě dopisu z 25. září komorní rady nemůžeme zanechati,
abychom vám o tom psali, abyste náležitosti na tom nebo onom místě vyšetřili a nám
stav sdělili pro vydání dalších nařízení a provedení. O čemž se stane vaši
veličenstvu vůle a mínění. Že tento dopis nebyl psán tak do vzduchu resp. neměl své
podklady uvidíme ve vylíčení poměrů sklářských huťí ve farní oblasti malontské.
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V oblasti novohradeckého panství se jedná o následující sklářské hutě, o kterých
bylo podle sdělení profesorra Reinholda Huyera možno něco zjistit /Waldheimat
VI/66/.
V nejstarším urbáři panství Nových Hradů bylo v roce 1564 u obce Rapotice
/Rapettenschlag/ poznamenáno: „sklářksý mistr Prosl z hudě k sv. Jiřímu 5 grošů 2
½ fen. od lesa pálení 30 grošů. Stejný poplatek se půatil – podle připojené poznámky
z roku 1596 k sv. Havlu, na podladě uděleného svobodného listu jako protihodnotu
za osvobození od odúmrtí.
Dne 10. července 1569 prodal Prosl sklárnu společně s 4 ½ jiter pozemků
sklářskému mistru Albrechtovi za 235 kom míš., oproti tomu sám získal od Jakuba
Scheyhenwalda v Rapoticích jinou usedlost za 115 kop. Albrecht z Přibrání, jeho
následník, prodal dne 20. června 1585 celý majetek s ůpovolením hradeckého
hejtmana Adalberta Holcsporera za 250 kop. Synové dřívějšího vlastníka proti tomu
podali stížnost a syn Pavel pak r. 1586 nastoupil hutní majetek za stejných
podmíjnek jako Albrecht z Přibrání. Albrecht se pověsil r. 1592. Sklář Pavel měl ještě
v roce 1598 huť. Platil k sv. Jiří a Havlu 10 gr. 5 fen. a za palivové dříví jednu kopu.
V této krajině se objevuje v r. 1564 sklář Toman, kterému následoval sklář Linhart.
Další skelná huť stála ve Veveří /Piberschlag – Piberschlagl – Piwonice wes/,
které jako Rapotice přeško na Rožmbrky /1387/. Oblast tato patřila Michelsbergům
na Velešíně. V urbáři z r. 1564 /“Piwonice wes“/ uvádí se huťmistr Feytt /Knoll/, jako
jediný usedlík. Platil z hutě na Havla i na Jiřího po 12 grošů, za palivové dříví 30
grošů a za jednu louku 2 gr. V roce 1598 byly tam 2 osídlence, mistr Feytt a jeho
bratr Andrle Knoll. Rozdělili si majetek a Feytt převzal dvě třetiny a platil dvojnásobný
paplatek ke dni sv. Jiřího 18 gr. 4 fen. a k sv. Havlu tentýž obnos jako výkupné od
odúmrtí /1596/ a vedle toho ještě jednu kopu za dřevo. V extraktu rule z r. 1653 jsou
vedeni jako následníky Mathias Kastl a Urban Antoni.

I/111
Úplně v lesích, musí nechat nezpracovanou půdu, tvrdá práce. V codexu sleri z r.
1934 má Veveří dvoutřídku a 212 obyvatel. Dnes patří osada – z valné části zrušena
– do Nových Hradů a měla v r. 1965 27 obyvatel.
Další skelná huť ve farské oblasti byla ve vesnici Bělá /býv. Zinertschlag/, která
patřila huťmistrovi Jakubovi a který platil z půl lánu pozemku 8 gr. a za jedno pusté
místo 7 gr. 2 fen. Dále byl mu z potoko přeepsán poplatek 10 gr. a z rybníka, který
založil na lučném pozemku převzatého od panství 60 fen. Z hutě platil též urcitý
poplatek a dále měl povinnost dodávek kopu skleniček pro panstvo. Chtěl se usadit
do vejminku, poněvadž Jakub byl již starý člověk. Prodal protot dům a huť dne 14.
října 1584 za 300 kop za mírné splátky huťnímu mistru Dychtlovi s podmínkou
vejminku pro sebe. Dychtl však splátky nedodržel a Jakub musel v roce 1586 celý
prodaný majetek opět převzít do vlastnictví.
Poněvadž byl od vrchnosti zproštěn z povinnosti sklářského provozu, můžeme
vzít za to, že huť již nedal více do provozu. Dne 22. září prodal za 100 kop Michlovi
Ssinaglovi z Cetvin jednu louku a brzy na to dům Tomanovi z Bělé. Pozdější majitelé
se přivlastnili příjmení Glaser /1683: Simona Glaser, 1676 Andre Glaser, 1696 Urban
Glaser spolumajitel nově založené skelné hutě v Pohoří na Šumavě. Není vyloučeno,
že zbylé rody Glaserů v Malontech, jsou potomky z tohoto Bělského sklářského rodu.
Takzvaná „Pumphütte“ /Pumpovo huť/ ležela původně na rakouském území.
Patřila k panství cáhlavskému a stála poblíže rakouského Hacklbrunnu v těsné
blízkosti pramene Malše /dříve byl pojmenován Hasklbach – Haklův potok/, která
tehdy oddělovala Čechy od Rakouska.
V určitém dopisu rychtáře Floriána Neumanna /kde byl nazýván pěstounem/
z Cáhlavy zd dne 25. července 1735 svému pánovi hraběti Harrachovi, ohledně
průběhu zemských hranic, kde se říká, že v roce 1486 v nejstarším hradeckém urbáři
78 byla podle extraktu z jednoho traktátu historického katalogu arcivévodství
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nad Temží, stála jedna skelná huť ve svoboném lese /Freiwalde/, která byla
nazývána „Pumphütte“. V určité zprávě z července 1629 se uvádí, že „Waczko
z Pumb“ měl pře 40 lety u šance /bei der Schanz/ za 2 malé groše louku, kterýžto
poplatek platil hradeckému důchodovému úřadu. V roce 1634 byl určitý Rebsch
sklářským mistrem na uvedené huti. Přeložil jí však na české území a ospravedlňoval
toto počínaní tím, že němci /tj. rakušané/ ho moc nechtějí, a proto se přemístil do
Čech. I tato uť časem uhynula. Na dotýčeném pozemku byl postaven obytný dům
nazýván „Zum Hüttenbaer“ / u hutního sedláka a ještě 20. února 1733 uvádí se
jméno Hüttenbauer Simon Seuberl/.
V cáhlavské obalssti vznikla v 16. a začátkem 17. století celá řada skláren, které
byly ovšem po vyčerpání lesních porostů zrušeny a začátkem 18. století – z valné
čísti iniciativy panstva – v rakouském-českém území další sklárny.
Jen jedna sklářská huť z doby Rožmberků se ještě do pozdější doby zachovala a
to „Glashütte am Wilhelmsberg“, skelná huť na Vilémovo hoře. Založil ji Vilém
z Rožmberka – proto oné pojmenování hutě, který si tam postavil svou loveckou
chatu poblíže lázní, které též založil a propůjčil místu tržní právo. Tržiště se nazývalo
Wilhemsberg, pozděi bylo přejmenováno na Heilbrunn, nynější Hojná Voda. Huť byla
určitě již v r. 1588 v provozu, poněvadž v této době je uváděn sklář Ludvík Puck a
uhlíř Johann. Dne 26.srpna 1596 osvobodil Petr Vok z Rožmberka na prosbu mistra
Michala Herpedkha jeho pomocníků a spolupracujících /Mitkonsorten/ obyvatele
tohoto místa od odúmrtí a roboty a dovolil jim současně, aby směli u lovecké chaty
kácet stavební a palivové dříví.
Michal Herpeckh /též Haderpeckh/ byl prvím sklářským mistrem a též současně
prvním rychtářem v tomto malém sídlišti. V stéto funci založil knihu „o popisu všech
prodejí domů sousedů při nové skelné huti na Vilémovo hoře.

I/113
Zemřel v roce 1619. následníkem byl syn jako mistr a též jako rychtář. Jan Jiří se
Švanberka, který nastoupila majetek Rožmberků po smrti Petra Voka, neměl o huť
žádný zájem. Třicetiletá válka začala 1620 byla huť zrušena. Staré Hutě byly
původním osídlením sklářů. Hraběnka Maria Magdalena z Buquoye oživila opět hutní
živnost a sama založila 1623 „Novou Huť“ – osada Nové Hutě u Hojné Vody, která
byla pak v roce 1677 jako „Christalhütte“ – Křišˇálová Huť opět otevřena a byla až do
roku 1705 v provozu panství.
Od této doby se rychle rozšířily sklářské hutě po celém pohraničí patřící ještě
k farní oblasti malontské. Založeny byly ještě následující hutě: Lužnice/1677-1715/
poblíže Terčí Vsy – dnešní Pohorská Ves, Pohoří na Šumavě /1693-1744/, Mühlberg
u Hojné Vody /1757-1790/, Terezíní nebo Fürlingerová huť u Hojné Vody /17641798/, Johannestahl – Janovy hutě u Pohoří na Šumavě /1777-1838/, Paulina – též
Paulina huť /1780-1852/, Stříbrné hutě též u Pohoří /1782-1881/, Bonaventura /17941881/, a konečně i huť v Černém Údolí, založená 1838, jako poslední huť v horním
hájemství, zrušena 1903.
Z malontských farních účtů vyjímáme, že r. 1675 obdržel sklář z Hojné Vody za
nová odenní skla 37 zl. 19 kr. 3fen. Roku 1734 dodal pro nová okna při přestavbě
kostela v Malontech pohorský mistr Elias Vatter „Bleischeiben“ – skleněné koláče
v olověném spojení. Jak jsme již uvedli, čerpal jsem látku pro tento historický úsek
z článku profesora Reinholda Huyera /Waldheimat VI/65/ - skelné hutě v 16. století
v česko rakouském pomezním lese. Farní a obecní kronika do r. 1880 přispěly též
k doplnění údajů. Máme co děkovat Alfredu Prokschovi /Waldheimat VII/171/, že se
nám zachovala historie nejvzdálenější farní vsi v malontské farní oblasti osady
Pohoří na Šumavě.
Tam kde stávala r. 1661 kamenná pyramida na rozhraní třech zemí, Čech,
Horního a Dolního Rakouska, nacházel se nesmírně veliký bukový les,
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který sahal do délky tří pěších hodin a do šířky 4 hodiny pěšky. Stála tam hájovna,
která patřila Mart. Vaterovi. Zde byla – jak jsme již slyšeli – postavena skelná huť
v roce 1780 hrabětem janem z Buquoye a byla pojmenována po jeho neteři Pavlíny,
Paulina. Osada , která se zde utvořila kolem hutě měla r. 1906 115 obyvatel. V roce
1934 již jen 76 obyvatel a dnes již neexistuje.
Huť byla pronajata Josefu Schreinerovi a proto známé pojmenování
Schreinerova huť., která byla zrušena 1852. kolkotem stály bydliště sklářů a
dřevorubců a pozdější hospoda – již dříve uváděná – „Na Šanci“ byla obytným
domem správce hutě. Tento dům patřil do Čech hraběti Buquoyi. V roce 1758
vznikají první poddanecké sídliště vedle silnice, která jde do Pertholze a Cáhlavy na
rakoské straně. Hospoda byla později pojmenována „U hospodského v lese“a byla
podle výpovědi stoletého Sebastiána Altmana a jeho 98 leté sestry Barbory
Weilguny, prvním domem v panství dolnorakouského barona Hackelberga. Vyprávěli
též, že v pohorských pralesích zdržovalo veliké množství vlků, kteří byli osídlencům
velmi nebezpeční. Obyvatelstvo se zabývalo, pokud nebylo zaměstnáno v lese nebo
na huti – výrobou různých dřevěných předmětů, jak dřevěných lopat, dřevěnek,
dřevěných lžic, talířů a jiných předmětů pro domácí potřebu.
Jak jsme již slyšeli byla v r. 1683 poblíže pohorského rybníka na šanci postavena
na českém území skelná huť Urbana Krampera. Spolumajitel byl lesmistr Urban
Glaser z Bělé. Huťmistrem byl jistý Brother, který měl huť od panství ve správě.
Následoval jako huťmistr Elias. Huť byla zrušena v r. 1774.
Současně s výstavbou kostela v rakouském Sandlu v r. 1693, byla zřízena
Pohorská huť a cice na místě, kde později stál panský pivovar. Roku 1742 byl
pivovar rozšířen, 1826 pronajat a 1889 zavřen. Prvním huťmistrem v Pohoří byl jistý
Goldfinger, pak přišli pořadě Mayr, Schreiner, Paul Linik. Tento byl krejčím, který
pořizoval pro hutní personál veškerý oděv. Měl tíž v zásobě šatstvo k zapůjčení.
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Stránka v samizdatu vypadla
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1 libra zvěřiny 6-8 fen., a přesto nikdo nekupoval pro nedostatek finančích
prostředků.
Dřevo nemělo vůbec žádnou cenu, ba lidé dostávali dokonce od vrchnosti příkaz,
aby lesy poráželi, dřevo spálili a připravovali půdu pro zemědělské využití. Popel ze
spáleného dřeva se však bedlivě sbíral a odváděl panství, aby se z toho vyrobilo
draslo pro výrobu skla. Pro nadbytek dřeva, které se mohlo ku příkladu
v Budějovicích mnohem lépe zpeněžit a spotřebovat, byla pořízena pohorská vodní
nádž pro splav dřeva /1769-74/. Tento rybník byl vlastně již r. 1518 vybudován,
v roce 1595 byl však pro vysoklou vodu protržen a veliká voda natropila škody až
v Praze. Poněvadž tehdy přišla celá řada lidí o život, vesnice, samoty poblíže
vodotoku byly stženy, též mosty, byl tento rybník nazýván „Mörderteich“ – vražedný
rybník. V roce 1791 se pořádali v Pohoří již týdenní a dobytčí trhy. V tomto roce tam
stálo již 68 domů se 116 rodinami.
Kstel byl 1779 postaven původně ze dřeva a po třech etech pak z kamene. Byl
zasvěcen P. Marie od dobré rady. Pověst praví, že děti, jdoucí kolem staveniště,
viděli na nebi metlu ve zvláštní záři, která sahala až na staveniště. Později zase se
praví, že pantuškové viděli na stejném místě podivnou ženu v nezvyklém oblečení
s dítkem v náruči. Když se při stavbě nemohli stavbaři dohodnout, řekl jeden tesař:
„Panna Marie nám již poradí!“ a tím byl věnován kostel P. Marii od dobré rady.
Stavba kostela trvala od r. 1783 do r. 1791 a farní bidova, původně ze dřeva /1779/
byla r. 1865 postavena z kamene.
V roce 1779 sestavil tehdejší panský ředitel Mann, něco jako zastavovací plán.
Dřevěné domky byly zrušeny a stavěny v pravidelných řadách. Jsou známé první
osídlenci v této nové „regulované“ obci. Osídlenci byli vesměs rakouští němci.
Prvním učitelem byl Johann Wegrath Barter. K obci patřila celá řada osad, které
ovšem již z valné části neexistují /Stadlberg – 1757, Starý a Nový Šanc – 1747,
Beerau nebo Pernou – 1757, Steinberg – 1749, Lužnice, Kiesbach 1793,
Schwarzviertel a Steindörfl/. Pohorský kostel se nachází 918 m.n.m.
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Jak jsme již slyšili, vznikla kolem Pohoří celá řada sklářských hutí. Roku 1785
vznikla Ahornhütte /Janova huť – zde byl postaven později lovecký zámek/. V letech
1771-2 následovaly pak Stříbrné hutě /Silberberg. Prvním sklářem byl Josef Mayer,
který obdržel později – jako držitel vimperských a lenošských skláren – šlechtický titul
von Mayerswalden/. Slkárna, která měla celou řadu provozovatelů byla zrušena
1880.
V Stříbrných hutích byla nejstarší brusírna skla v jižních Čechách. Hrabě Buquoy
věnoval na vybudování brusírny skla 1500 zl. I na další sklárnu „Bonaventura“ přispěl
Buquoy částkou 1000 zl. a 30 strychů pozemků. Další hutě, jako Janovy Hutě
/Johannesthaler Hütte – 1777 a Schwartzthalská huť – 1838/ dodávaly své výrobky
široko daleko do ciziny. Dokonce císař František navštívil dne 6. června 1810 Pohoří
a okolí Stříbrné hutě.
Roku 1789 byla postavena výrobna na pálenku, která byla zrušena 1860. roku
1848 dostalo Pohoří poštovní úřad a 1887 telefonní stanici a o dva roky později i
telegraf. Celá řada požárů ničily vzkvétající obec:1782,1790,1884,1889. Roku 1930
měla obec Pohoří celkem 762 německých obyvatel, 117 domů a celková výměra
2 596 ha z toho 1880 lesa. Podle sčítání lidu v r. 1900 bylo tam celkem 1274/!/ osob,
1910 1164 z toho Pohoří 705, Jiřice /Georgendorf/ 112, Janovy hutě /Johannenstahl/
85, Paulina 85, Stříbrné hutě /Silberberg/ 120 a na Bonaventuře 57 osob.
V roce 1930 vykazuje catalogus cleni 550 obyvatel v Pohoří, Bonaventura 31,
Jiřice 97, Janovy Hutě 65, Maltschbach 10, Paulina 79 a Stříbrné Hutě 107 obyvatel.
Pohoří mělo tehdy čtyřtřídku a Stříbrné Hutě jednotřídku.
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VI. Různé události
V obci jsou stavby, prošli jsme všemi vrchnostmi a válečnými událostmi a zůstane
nám, než dojdeme k posledním 20-30 letům různých událostí a příhody, podíváme se
na věci, které jsme dosud neprobrali.
I dyž následující líčení nemá nic společného přímo s Malontami, přece to byla
veliká událost spojů z Prahy do Nových Hradů. Později budem slyšet, jak se do
Malont dopravovala pošta. Drobný lid, když chtěl s vrchností mluvit, buď již v Nových
Hradech, nebo v Kaplici nebo dokonce u krajckých úřadů, vzal si svojí hůl – sukovici
a do ranečku kus černého chleba. Vepřů se zde v této krajině poměrně málo
chovalo, jen na větších statcích, takže si ten domkař nebo sedlák nemohl vzí s sebou
na polepšenou kus uzeného. A panstvo? Mělo přece své kočáry a slyšeli jsme, že
poddaní byli povinni udržovat cesty, kde panstvo jelo, i posílat rychtářům své posly
na koních. A taková cesta do prahy, nebo dokonce do Dídně byla skutečnou událostí
a mohl jí vykonat jedině zeměpán, nebo své vyšší úřednictvo s náležitým dvorním i
bezpečnostním průvodem.
Proto bylo skutečnou událostí, když „Náwěsstjm do král českého Gubernium“ bylo
dne 21. ledna 1791 oznámeno, že „gjizda posstowniho wozu mezy Wjdni a Prahau
bude se budaucně w každým týhodní dvakráte konajt“ a to počínaje únerem, „a
ktomu patřjcý prwnj wůz, že pátého vnora u Šidně, 12tého pak z Prahy odgede“. A
„Dwornjm listem od 24ho minulého měsýce bylo oznámeno, že se nemá od této
chwjle žádné obtjženě psaj při auřadech k shromaždowánj pošštownjch psanj
zřjzeených přjgjmati, nýbrž s takovými psanjmi přichazegcý partaje že magj
povkázané býti na onau pošštownj sstacý, která také expedicý posstownjho wozu na
sobě má“. Myslí se podle všeho tím to nařízení ze dne 12. března 1791 těžší dopisy,
či-li balíčky nebo balíky.
Návěstím ze dne 8. července 1794 oznamuje pak gubernium, že dnem 27.
července tr. se zavádí týdenní provoz poštovními vozy z Vídně do Třeboně a
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a to dnem 1. srpna, takže poštovní vozy odjíždí každý pátek z Vídně a každé
Úterý se opět vrací z Třeboně do Vídně.
A nakonec se ptáme, kolik vlastně stála tehdy taková cesta, ku příkladu z Prahy
do Nových Hradů? Zachoval se nám takový výpočet resp. cestovní účet v hradeckém
archivu. Účtuje :
25. května 1786

pražská pošta
podmazné
u brány v Jesenicích pošta
Nespeky pošta
Mýto
Podmazné
Bystřice pošta
Podmazné
Votice pošta
Mýto
Poplatek u šrajnku
Sudoměřice pošta
Tábor pošta
U šrajnku
Vosice pošta
Veselý pošta
Podmazné
Do pokladniček
Pokojské
Pacholkovi
Budějovice pošta
Mýto
Podmazné
Celkem

4 zl
20 kr.
4 zl.
4 zl.
32 kr.
14 kr.
4 zl.
14 kr.
4 zl
32 kr
8 kr.
4 zl.
4 zl.
8 kr.
4 zl.
4 zl
14 kr
1 zl
20 kr
20 kr
8 zl
32 kr
14 kr
52 zl. 06 kr.

Z tohoto cesťáku poznáváme jak směr cesty, dále že se muselo platit všude mýto
32 kr., že poplatek u „šranjku“ obnášel 8 kr. a konečně musel cestující, aby se
skutečně dostal dále a místečko ve vozu, platit chtějnechtěj pokaždé 14 kr.
podmazné. Jak vidíme nebylo cestování laciné a mohl si to dovolit, že takový
novohradecký úředník. Takřka o 70 let později, v roce 1850 vzrušila opět další událost
náš jihočeský pohraniční kraj. Čteme ve farní kronice Malontské: V lednu 1850
zahájilo c.k. okresní hejtmanství v Kaplici svou činnost, kam byla též přidělena i
farnost Malonty. Provní okresní hejtman přišel z Prahy, jménem Urban. První okresní
komisaři byli p. Pöschl a p. Gerber. V červenci pak vstoupil nový okresní soud
v Kaplici v život. Na podladě usnesení prvního konstitučního říšského sněmu ze dne
22. července 1848, byly v roce 1850 na kaplicku provedeny volby.
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Malontská kronika tuto událost líčí takto:
Dne 20. srpna ustavily se obce zdejší farnosti. Volba představeného obecních
radních a výborů byla provedena v malontské škole, ctěným páne Leopoldem
Pöschlem, c.k. okresním komisařem v Kaplici. Ignác Starkbaum byl zvolen za
purkmistra za obec Malonty. Za obecní představenstvo v obci Meziříčí a Velíško byl
zvolen sedlák Jahann Jodl z Meziříčí.
Obec Bělá a Ludv. Hory zvolily za purkmistra Johanna Guschelbauera z Bělé.
Vesnice Rapotice byla přidělena do Meziříčí. Obec Desky ustavila společně s Líčovem
za obecního představeného sedláka Johanna Guschla z Líčova.
Složení slibu bylo provedeno dne 22. srpna též v přítomnosti ctěného okresního
komisaře Leopolda Pöschla za provedení slavné mši. V rámci konstitučních úprav
byla v měsíci dubnu 1851 – podle farní kroniky – na nařízení c.k. pozemkové
vyvazovací vyšebrodské komise v Nových Hradech provedeno vyvazovací řízení,
„nemila nežádané a ani důst. Pánu faráři, ani řídícímu učiteli příjemné odškodnění za
materiálové dodávky – desátky- za velmi nískou cenu obilnin a to ještě při zkrácení
jednou třetinou, že byl důstojný pan farář a školní učitel velmi poškozen ve svých
příjmech. Tímto vyvazováním končily i dodávky desátků, které pro oba uvedené
funkcionáře měly jak finanční, tak i materiálové hodnoty pochopitelně mnohem větší.
V roce 1862 měla obec Malonty následující majetek – v pamětní knize je uvedeno
příjmy a podle všeho se jedná o rozsah celé obce- 19 jiter 841 5/10 sáhů luk, 25 jiter
580 4/6 sáhů polí, 7 jiter 931 sáhů pastvin, 5 jiter 513 sáhů lesa, 710 sáhů zahrad, 1
jitro 354 sáhů rybníků.
Jitro je zde stará polní míra plošní, původně snad plocha, která by se dala zorat
jedním spřežením od rána do večera, jinak 2837 čterečných metrů.
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V zápisu k r. 1882 zaznamenal místní farář ve farní kronice, že neustálými
námahami, prosbami a žádostmi neúnavného p.P.Guschelbauera, který pro věc
věnoval své úsilí a oběti, aby byl v Malontech otevřen poštovní úřad. Začátkem
poselskou službou, pak psí poštou a konečně i pojízdnou poštou doprvovaly se
písemnosti a balíky pro Malonty. Prvním poštmistrem byl jakub Guschelbauer, hodinář
a obchodník v Malontech.
A další zápis v roce 1909 nám oznamuje, že k nejdůležitějším událostem pro
Malonty, lze v tomto roce počítat zřízení telegrafní stanice.
Nicméně je též důležitá zpráva z r. 1910, kdy veliké rozčílení vyvolalo t tomto roce
objevení se tak zvané Halleyové komety. Dne 18. května se tato kometa měla srazit
se Zemí a mnoho pověrčivých lidí očekávalo konec světa. Nebe bylo ve tři hodiny
ráno – v tomto okažiku se to mělo stát – hustými mraky pokryté a kometa nebyla vidět
a konec světa se proto odložil.
I jiné zajímavé události jsou líčeny ve farní kronice. Tak ku příkladu jsou to v první
řadě mory, které řádily v malontské farní oblasti. V pamětní knize k roku 1836
poznamenává kronikář, že v posledních měsících tohoto roku v naší milé otčině
panuje nemoc „cholera morbus“, pojmenovaná též „asiatický břišní mor“. Do naší
krajiny nepronikla. K tomu lze poznamenat, že z této doby pochází dřevořezba Srdce
Páně ve zlatých plamenech na hlavním oltáři našeho kostela, pořízená vesničany
z Malont za to, že po devítidenním modlení k Srdci Páně o záchranu před mořem,
obec skutečně byla zachráněna. Na podkladě této skutečnosti a daného slibu, pořídili
obyvatelé Malont onu krásnou dřevořezbu a jedna farní drobotinka nechala – asi o 30
let později – tuto dřevořezbu lineckým zlatníkem pozlatit.
K této cholera murbus podává současně pan farář patřičné návody: „Nemoc se
objevuje ve zvracení a průjmu a usmrcuje v krátké době. Poněvadž proti této nemoci
není znám specifický prostředek, je třeba nemoci předejít přísnou a pravidelnou
životosprávou.
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Jakmile se však objeví první znaky tohoto onemocnění, je třeba se případně ihned
položit do postele, pilně pít heřmánkový čaj nebo čaj z máty peprné a neopomenout
ihned přivolat lékařskou pomoc. A další líčení jiného moru ve farní kronice: „V měsíci
březnu a dubnu 1837 se rozšířila takřka po celé Evropě nemoc zvaná chřipka /die
Gripp/, též u nás a to ve vysokém stupni tak, že takřka každá rodina je touto nemocí
napadena. Tento neduh se objevuje bolením hlavy, rýmou, bolení na prsou a kašlem.
Zachovat se proto v teple, koupání nohou a čaj z otrub /Kleimthee/ ukázaly se jaku
zkušené prostředky. Pro osoby s plicními a prsními chorobami, jakož i pro staré osoby
může být tato nemoc smrtelná“. V roce 1922 se v naší farní obci objevil břišní tyf, na
němž zemřely tři osoby.
Poněvadž v tehdejších dobách nebyla dostatečná lékařská pomoc při nemocech
lidí i zvířat na venkově a ranhojičí bylo málo kde a někdy osvědčené domácí
prostředky, jaké byly bylinky, modlitby, vyhánění zlých duchů a nemocí, nepodaly
náležité účinky, proto se chystal venkovský lid a zejména horalé na samotách,
nejrůznějších svatých, aby pomohli a osvobodili je od různých neduhů a nehod.
Každý neduh a nemoc měly proto svého patrona. Tak ku příkladu sv. Apolena
/panna mučednice, zemřela 249/ pomáhala při bolestech zubů. Bolesti v očích
odstraňovala na podkladě patřiční přímluvy sv. Otílie Abatyše, žila kolem r. 700. Sv.
Aurelie zase odstraňovala bolesti v uších. Biskup a mučedník /r. 316/ sv. Blažej
pomáhal při krčních nemocech. Panna a mučednice na Sicilce /251/ se starala o
odstranění bolestí hrudních. Na suché bolení byl odborník jedině sv. Julián, mučedník
v Alexandrii/250/. Kameny odstraňoval – pochopitelně jako vždy za náležitou
přímluvu- sv. Libor, biskup z Monse /397/. Při bolestech srdečních volalo se k sv.
panny Terezie /1582/ a papež sv. Martin /654/ pomáhal léčit vysoké teploty atd. Pro
červenku – i vepřů – byl příslušný opat a poustevník sv. Antonín /356/. Z padoucnice
uzdravoval kněz sv. Valentin /273/ a v době morů byl volán sv. Šebestián /286/,
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sv. Roch, knížecí poutník /1327/, sv. Rozalie, hraběcí pana a poustevnice /1149 a
konečně i sv. Karel Boromějský, kardinál- biskup /1584/.
Ztracené věci nalézl určitě sv. Antonín Paduánský /1221/ a rodičky volaly k sv.
Ignáci z Loyoly, zakladateli řádů /1556/ a k sv. Markétě, mučedníci /275/. Jak
všeobecně známo, pomáhal se svou „putýnkou“ mučedník sv. Florián /295/ hasit
ohně. Těžké bouřky zahnal sv. Donát biskup a mučedník /362/ a proti zlým duchům
vystupoval opat sv. Magnus /660/, taktéž sv. Ignác, biskup roztrhán lvy v r. 110. Při
velkém suchu volali zemědělci k mučedníkovi sv. Pantaleonovi a k abatyši sestře sv.
Benedikta, sv. Šolastice /542/ Sv. Vendelín, královský syn a opat /ž17/společně se
sv. Linhartem, poustevníkem, léčili nemoce domácího zvířectva a proto nesmí obraz
sv. Linharta nebo jeho socha chabět v žádném venkovském kostelíku
v zemědělském kraji, jak to je i právě u nás na vysoce architektonicky cenném
bočním oltáři v malontském kostele. /Franz Fischer – Waldheimat lll/80/.
Již na jiném místě jsme slyšeli o radách, které dává malontský farář jak zachovat
při výskytu cholery ne chřípce.
Ovšem v prostém lidu se zachovaly v našém kraji ve svých pověrách i další
„recepty“.
Tak ku příkladu ukazují –li naruce znetvoření kostí /überpein/, je třeba při
přibývajícím měsíci vkročit na hřbitov, hledat nějakou lidskou úmrlčí kost,
nejvýhodnější je stehenní kost, obrátit se k měsíci, s nalezenou kosti si kostní
výrůstek dřít a pak se kost hodí přes hlavu dozadu.
Měsíc je vůbec v nemocnicích velikým divotvůrcem, zvláště když se jedná o
otekliny, nežidy a jiné výrůstky a zlořády. Jen při úplňku vyhledává se měsíc při
bolení hlavy a bradavicích.
Abychom zahnali bradavice, vezmeme kousek domácího špeku, vysloví se
nahlas příslušná zaklíací formule a špek se pak musí zahrabat pod okapem, shníje-li
špel, tak určitě též bradavice zmizí.
Bradavice lze vyléčit též nití. V pátek při úplňku měsíce
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nadělají se do nitky – pochopitelně musí to být černá niť – tolik uzlů, kolik máme
bradavic, počítá se pak počínaje docíleným číslem zpět na nulu a nit se pak bedlivě
zakopá. V okamžiku setlení nitky mizí též bradavice.
Při tak zvané „studené teplotě“ napíše se na lístek jednak tři knížky a pod tím
„Abraham Julita“. To opakujeme tolikráte, až nám zůstane poslední „A“. A
nezapomenout: na lísteček musíme namalovat kroužek a lístek upevníme na zádech
pod košily. Po devíti dnech přesně na hodinu a minutu se cedulka odejme a zahodí
se přes hlavu do tekoucí vody. Při návratu domu nesmíme se obracet dozadu.
Při zaříkání dětí závistivými sousedy je třeba předříkávat douhou básničku, olízá
s dítko třikráte na čele, vyplije třikráte a označí se čelo, prsa a ústa dítěte křížkem.
Blatouch zase léčí zvířata. Musí se rozmělnit kvítí, které před sv. Jiřím jako první
uvidíme, vysloví se tajemná uzdravující věta a když kvíteček správně v ruce
rozmělníme přechází léčivá síla blatoucha do ruky. Pak učiníme nad nemocným
zvířetem kříž a rukama přejedem chřbet zvířete.
Má-li sedlák prodat dobytče, ukáže však nákupčímu jiné zvíře, tak se kupec před
takovémto podvodu zajistí trojím byplivnutím.
Hodlá-li někdo poškodit sousedovo dobytek, zahrabe tajně pod práhem celou
mísu kostí, nejlépe telecí hlavu. To je zaručený prostředek, který přines sousedovo
stáji nemoce a škody.
Abychom zjistili škůdce, nebo ku příkladu i čarodejnici mléka, tak se vezme
začarované mléko /vždy je promísené nějakou krví/, vyleje se u plotu a plotní tyčku
vrazíme do vylitého mléka. Určitě přijde ta špatná osoba placíce, poněvadž údery
tyčkou do země jí určitě zasáhly do hlavy.
Tak by se nechala citovat celá řada prostředků proti nehodám a nemocem lidí a
zvířat. Není div, že tehdejší lid takovému resp. takovým receptům v našém kraji věřil.
Žil přece stále ve strachu
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před panstvem, před drábem, před rychtářem nebo sousedem a ani hodinu si nebyl
jist života a svého majetku. Slepá víra ho přivedla pak k různým nesmyslným
machinacím, když vroucné modlitby a volání k různým svatým nepomohlo.
Oběžník gubernia ze dne 23. října 1788 zakazuje vedle jiném svěcení tzv.
léčivých bylin pro nemocný dobytek a současně připomíná se již dřívější zákaz z r.
1741 a 1776 porážení mladých stromků pro májky, pak pro ozdobu na posvíceních
procesích Božího těla atd. a určuje současně trest 3 rýnských dolarů jak pro
představenstvo obce, tak i pro duchovního, kteří takové kázení nařídili resp. trpěli.
Jak pověry, tak se podle nich řídily i zdejší zvyky. Bývalý učitel a pozdější
purkmistr Malont nám zachoval v časopisu „Waldheimet lll/50“ některé velikonoční
zvyky, jaké zde byly prováděny.
Velikonoční týden byl zahájen již květnou nedělí, kdy selská mládež zejména pak
pastuškové svázaly z jedličkových větví a suchého dubového listí tzv. Palmbesen
/Palmová košťata/ pestře okrášlené stuhami. Bylo ke cti každého mládence i
hospodáře, aby měl nejdelší a nejpestřejší „koště“, či-li palmu.
Před „velkou“ mší svatou se shomáždili před věží a zúčastnili se též průvodu
kolem kostela. Ještě před zahájením průvodu udeřili kluci se svou palmou do země,
aby byly zemní plodiny vzbuzeny a žito, aby mělo plné dlouhé klasy. Doporučovalo
se dětem, ab snědli tři jívové kočičky z palmy jako ochranný prostředek proti krčním
bolestem a proti vysokým teplotám.
Když na Bílou soboru přestaly kostelní zvony zvonit /letěly přece podle lidové
tradice do Říma/, rychle musela hospodině vymetat jízbu, zejména pod postelích a to
až ven přes práh. Aby zvony vzaly s sebou všechen neřád a hmyz. Dále bylo třeba
zatřást s ovocnými stromy, aby přinesly hojnou úrodu. Osobám, které trpěly bolením
hlavy, se doporučovalo, aby si myly hlavu různými neškodnými odvary bylin.
V odvaru musí být něco z velikonoční palmy.
Trpí-li někdo bolením v kříži, má se rychle lehnout a něco těžkého zvednout.
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Do polévky velikonoční patří nesporně něco zeleného z ranné kuchyňské
zahrádky, aby i tam byla hojná úroda. Během doby, kdy se zvony odmlčely, se na
kostelní věži v Malontech řehtávalo velkou řehtačkou a měly dvě osoby co dělat, aby
ji utáhly. Vyzávalo se tak obyvatelstvo k modlitbě nebo k bohoslužbě, což bylo
současně příčinou, aby vesnickádrobotina svými řehtačkami obývala dům k domu a
neodešla, dokud selky něco – pečivo, vajíčka a podob. – nedarovaly.
Na Velký pátek a na Bílou sobotu šlo celé domácí osazenstvo společně do
kostela k svatému hrobu.
Na bílou sobotu je třeba kosou na stěnách naznačit kosení, aby se tak z obydlí
ztratily štěnice a šváby, načež se podlaha velmi bedlivě vymete ….hráběmi.
V této době se musí krmit slepice časně ráno při rose, aby nezanášely vejce do
ciích domů. A kohoutu se podávají pepřová zrnka, aby byl na cizí lid zlý.
Na bílou sobotu, kdy opět se přes osada rozprostírá hlahol zvonů, je třeba rychle
zametávat jízby, avšak obráceným způsobem, od práhu dovnitř do světnice. To
přináší štěstí a blahobyt.
Toho dne se barví vejce. V barvení vajec byl zde v německém pohraničí jiný
způsob. Vejce se zde barvívala v cibulových slupkách nebo jiným barvivem, případně
pestře, ale nikoliv jak jsme zvyklí na naše kraslice. Za to se barvené vejce „škrabala“
a to buď ostrou jehlou nebo nalomeným pilníkem. Nicméně se i tak docílily krásně
vzory a pro milou byl tak vyryt nějaký den žertovní pozdrav. Málokde se i jehlou
namočenou v tekutém vozku natahovaly různé vzorce a pak teprve se vejce barvilo.
Nicméně obcházela mládež na Bílou sobotu až do opětnéh hlaholu zvonů rychle
usedlosti a vynutila si ještě nějakéto barevné vajíčko. Na velikonoční neděli opět šla
celá domácnost se svou čeledí ve slavnostním úboru do kostela. Ženatí ve svých
svatebních černých šatech,
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Vdané ženy též ve svých černých šatech a širokou sukni, přepásanou někdy i
velmi umně vyšívanou zástěrou a na hlavě zvláštním způsobem převázaný šátek, jak
jej ještě vidíme na fotografiích na náchrobních kamenech. Vruce pak nedělí
modlitební knížku částečně zabalenou v kraječkovaným šátkem. Kmotrové dávali
svým svěřencům barevná vejce, mládenec své dívce vyšívaný krajkový nebo
barevný šáteček /k modlitební knížce/ a dívka opětovala dárek malou kočičkovou
větévkou s malou mašličkou do kabátové klopy svého mládence.
Po bohoslužbách se na hřbitově „pekalo“. Dělo se tak na různé způsoby. Buď dva
soupeři pekají svá vejce dříve „špičkou“, pak „prdélkou“ a vítězem je ten, kdo soupeři
dříve roztluče vajíčko. Při se bedlivě hlídalo, zda soupeř nemá hliněná nebo sádrová
vejce, případně i nevvařená. Další způsob je tzv. „sekání“vajec. Vejce se položí na
zem a ve vzdálenosti asi kroku musí soupeř pětákem nebo šestákem – na tom se
museli soupeři dohodnout – veškerou sílou udeřit do vejce. Dohodnou se též o tom
kolik hodů každy má a kdo má největší počet „seknutí“, tomu patří vejcei s
„obsahem“.
Na velikonoční pondělí se „palmy“ rozebírají a sedláci společně s mužskou čeledí
jdou s jednotlivými jívovými větévkami na pole, kde je uprostřed pozemku, modlíce
se při tom, do země zapíchnou společně s větvičkou lístkového keře a jedličkovou
větvičkou, načež pokropí pole svěcenou vodou. Když pak při sekání obilí větvičky se
zelenají, pozná sedlák, že bude hojná úroda a doma štěstí. Sekáč obilí, který
větvičku pak najde, obdrží od hospodáře dárek.
Na velikonoční pondělí je též zvykem navštěvovat sousedé v soudedních
osadách a přinést jím malý dáreček na památku události v Emauzích. Pochopitelně
končí den velikonoční pondělí nějakou tancovačkou a to mnohdy až do časného rána
úterka.
Pochopitelně i vánoce měly své zvyky a obyčeje. Již den před svátkem vánočním
se ve všech příbytcích, v chalupách i selských dvorcích čistilo a uklízelo. Plné ruce
práce pro hospodinku a ženskou čeleď. Ale i pacholci museli upravovat stáje a starak
se o nasekání
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palivového dřeva, pokud nebyl barák na podzim s ním již obložen, neb ve stodole
resp. v kůlničce dostatečná zásoba.
Tento den byl dnem velkého půstu. Ranní každodenní zelná polévka proto
odpadle, za to k bezmasnému bohatému obědu byla bramboračka, nudle s mákem a
kyselým zelím, rozvařené švestky sušené hrušky. V vohatších usedlostech přišel
potom na stůl chléb ze sušených hrušek a jablek a nakonec vánočka. A z každého
dostalo i dobytče.
Po obědě přišly na řadu vdavkychtivé panny. Musela sebrat ubrus se stolu se
všemi drobky, zbytky z jídla i švestkovými peckami a vysypat je na mlatu ve stodole.
Při tom musely dívky velmi bedlivě poslouchat, zda neslyší nějaké hudební zvuky. To
se pak dívčina příští rok provdá. Je samozřejmé, že jsou ve stodole velmi bedlivě
schováni mládenci s nějakými housličkami nebo tahací harmonikou, aby tak
poslouchajícím dívenkám udělali radost a naději, která se ovšem někdy neobrátila ve
skutek.
Večer se jedlo stejné věci jako v poledne, zpetřená „sekanou“ nebo „prejtem“.
Někdy i musela stačit mléčná polévka s chlebem, načež hospodář rozdával ořechy i
jablka.
Dětí se již dopoledne radovaly ze „Zlatého koníčka“, který obcházel domy a
babička jím musela vyprávět o zlatém koničku, o Jezulátku a o chudičké maštálce,
jen aby nezkrotnou mládež uklidnila a nerušila při vaření a úklidu. Mezi tím se tiše
otevřely dvéře a do světnice se kutálely ořechy, červená jablíčka a žemle. Rychle
poskočila dětska po kutálejících dárkách aniž by ovšem viděli zlatého koníčka. Kdo
by jinak mohl tyto dárky nadělit. Tak uplynulo v rozčíleném očekávání odpoledne a
večer se rozzářil vánoční stromek.
V chalupách to byla jen chudička lojovka a starostmi zvráštělé obličeje udřených
rodičů nad houfem svých dítek.
Dlouho do večera se krájením jablek napomáhalo štěstí, zda byla zrková
hvězdička pravidelná atd. Vyprávění různých událostí z uplynulého roku a dob
vánočních dřívějších let, bavila se mládež až těsně před půl noci zbudívaly
z hmoždířů před kostelem volaly
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celou farní obec na půlnoční. „Jasná půlnoční – temné stodoly“ praví lesní sedláček
a dívá se na svítící jasný měsíc a usuzuje, že příští žně budou bohaté. Zastírají – li
však mračna měsíc a třpytí se jen námrazové křiš’tály na sněhu ve svitu lucerny
poutníka na půlnoční, pak se zachmuří obličej sedláka: „Bude špatně“.
Kostelní varhany a vánoční zvony dozněly, se svými lucernami v hlubokém sněhu
táhnou půlnoční poutníci do vzdálených domovů v osadách a samotách a opět se
vrací vánoční klid a mír nad vesničkou. Brzy však vzbudívá hospodář svou čeleď na
Den Boží, aby se včas každý ve svých dlouhých ovčinou vyložených dlouhých
kabátcích a vycíděných faldovkách se širokým kloboukem na hlavě a ženský
v sametu a hedvábí, též zabalené do huňaté šátky, vypravili do kostela na „ranní“
nebo „velkou“. V poledne nesmí na sttole chybět tzv. Hammerfleisch – uzená kýta,
dobře opečená, obložená pečenými jablky. Odpoledne se lid opět shromáždí na
„nešporách“ v kostele a pak jde hospodář s hospodyní do obecní hospody v hořejší
části vesnického náměstíčka Malont, na krátké posilnění. Večer se v ten den do
hospody přece nechodí, bylo to znesvěcení tohoto velkého svátku. Vánoční pondělí,
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, tropí mládež své žerty. Chlapci vytáhnou ve
svých kabátcích a v kapsách plných ovsa, házejí jej děvčatům do vlasů. Zejména na
náměstíčku před malontský kostelem je v tomto směru velice veselo. Slepice a
brabci mají z toho pak odpoledne též svůj bohatý „vánoční stůl“. Tento zvyk má
děvčata uchovat před bolením hlavy a před pícháním v bocích. A sotva, že farář ve
slavnostním úboru vysloví své poslední „Amen“, začíná v obecní hospodě veselice
pro mládež, která ovšem trvá dlouho do noci či rána.
Na svatého Jana se mění čeleď, stará nespokojená odchází obdarovaná
hospodářem a nová nastupuje. Nastávající „telecí dny“ tj. prázdniny pro služební lid
až do svatýc Tří králů.
Vraťme se nyní k dosti smutným událostem. Častým zjevem byly v Malontech i
požáry a to v letech 1712, 1863, 1866, 1876, 1883, 1890, 1891, dvakráte v
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roce 1896 / 6. října 16 domů, 8. říjan 4 domy/ a pak v roce 1897. farní kronika zná
i další požáry. Tak kronikář popisuje ke dni 9. července 1837 požár, který vypukl v 11
hodin v noci z neznámých důvodů ve stodole sedláka Johanna janetscho čp. 11,
který se při naprostém bezvětří rozšířil rychle na hospodářské a obytné stavení, i též
na obytnou budovu a hospodářství bezprostředného souseda sedláka Johanna
Schinko čp. 12 a johanna Heradko, které rychle plameny zasáhnuty a museli býti
přenechány náporu ohně.
Jen nebezpečnou námahou přicháticích sousedů, bylo možno zachránit obytnou
místnost Johanna Janetscha a Johanna Heradka, dále i veškerý dobytek a málo
hospodářského nářadí těchto třech posižených rodin. „Zlé lidé použili tohoto
smutného případu, aby ukojili svou loupeživost“, píše kronikář. Všichni tři hospodáři
byli pojištěni /assarkuriert/.
Dne 22. července 1840 přišla mezi 4 a 5 hodinou odpolední z jižní strany bouřka
s krupobitím a natropila takovou škodu v osadách Desky, Velíška a Meziříčí a na
severní straně Malont, tak že mohla být jen jedna třetina úrody vymlácena. V roce
1881 poznamenává farní kronika, že vyhořely stavení od „Fröstla až po k Ondrovi“
čp. 12. I jedna žena uhořela.
Dne 6. října 1896 vypukl ve 2. hodině noční požár u majitele hospodářství
„Weber“ a u Ignáce Starkbauma „škodný požár“, který se rychle rozšířil na sousední
domy „Steckenwirt“, „Odumei“, „Hanesl“, „Pedel“,“Jagl“, „Wencei“, a „Hackel Tomai“.
Celkem lehlo 20 domů. Veškeré zásoby sena a pícnin, jakož i krmivo a donince i
několik kusů dobytka, vzalo za své. Tento zápis ve farní kronice je tím zajímavější,
že se uváděli nikoliv čísla domů, nebo skutečná rodinná jména, ale lidové označení
podle stavení.
Dne 8. října téhož roku vypukl v ½ 8 hodin večer požár u sedláka Wizaniho. Ten
a Forstner vyhořeli. Při požáru se vyznamenal hasičský sbor,
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kterému se společně se sousedy podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru. Pro
postižené byla ihned provedena sbírka v celém okrasu kaplickém, která byla pak
obecním pomocným komitétem na poškozené rozdělena. Jeho excelence hrabě
Buquoy polsal ihned prostřednictvím statkového ředitele Antonína Teichla obnos 600
fl. a pan biskup 100 fl.V roce 1898 vyhořel sedlák Zimmerpauli. Jedna děvečka při
tom uhořela.
Dne 3. července 1900 vznikla o ½ 8 hod. večerní hrozná bouřka s krupobitím.
Kroupy padaly půl hodiny za hrozného blýskání. Oblilí bylo zcela zničeno
v přifařených obcích malonty, Meziříčí, Velíška, v Bělé a Deskách.
Dne 28. července 1902 uhodil blesk do stavení Ferdinanda v Meziříčí a usmrtil
starou ženu Pölderovou v pokoji. Selka a 2 dítky zůstaly beze škody.
Dne 10. června 1903 vypukl ve 12 hodin v noci v Bělé u truhláře Ondřeje
Kadláčka požár, který se rozšířil i na sousední dům Husserů. Zahynulo 12 prasat a 1
koza. Kadláček a manželka utrpěli těžké popáleniny. Dne 7., 23. a 24. července a
dokonce i 6. srpna opět hořelo v Bělé. Postiženi byli následující sedláci: Maurer,
Gangl, Jaksch a Simonai a domek Andresse. Poslední požáry byly podle všeho
založeny. V březne 1906 vypukl v 8 hodin večer požár nezjištěným způsobem ve
stodole domu u Gaterbauera a rozšířil se na sousední domy Lukschei a Feichtl,
přeskočil přes silnici na dům Fröstla. Všechny čtyři usedlosti lehly popelem.
Dne 28. června téhož roku řádila od 9 do 12 hodin v noci hrozná bouřka. U
Kašparů v Malontech uhodil blesk do domu, který se vzňal. Majitel domku J.
Bläterrbauer uhasil oheň sám. V okolí bylo vidět 6 požárů.
Není divu, že se požáry v tehdejších dobách tak rychle rozšiřovaly na sousední
stavení. Bylo přece všechno pokryto šindelem. Kolem stavení spousta kůlniček, na
dvorech seno, sláma atd. Dost příčin k rychlému rozšíření požárů.
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Tvrdá krytina tehdy ještě neexistovala. Dne 2. července 1931 dopoledne se –
podle farní kroniky – přihodilo veliké neštěstí.
V domě býv. Pekařského mistra Pöschko byla umístěna prodejna Konsumního
spolku. V tento den přijelo nákladní auto se zbožím pro prodejnu. Zboží bylo před
domem složeno, mezi jiném i lahev s obsahem asi 35 l benzinu, která při neopatrném
skládánídostala prasklinu. Benzin vytekl a ihned se vzňal. Příčina vzplanutí nebyla
resp. Nemohla býti zjištěna. Zbytek benzínu v lahvi explodoval.
Vykládáním zaměstnaný vedoucí konsumu Krump /svobodný/, závozník Prinz
/otec dvou dětí/ a řidič vozidla byli benzínem postříkáni a ihned se šatstvo vzňalo.
Všichni tři hořeli po celém těle a v plamenech se váleli, bědujíce po zemi, když
plameny kolem nich vyšlehávaly až do výše 15 m. Školák III. třídy, syn hostinského
Paschera myl si ve vytékajícím benzinu nohy a též se vzňal.
Poněvadž benzin se roztékal i v průjezdu domu, zasáhly plameny též obytnou
místnost pakařského mistra Pöschka a i jeho oba synové Ferdinand a Josef byli
plameny napadeni. Celé bytové zařízení se vzňalo. Ferdinand, na celém těle hořící,
prchal oknem a silně krvácející,se mu útěk z plamenů přece jen podařil. Otec vynesl
Josefa z plamenů a utrpěl na rukách a nohách těžké popáleniny. Řidič vozu ihned
skočil do vodní kaluže, uhasil tak plameny na sobě a duchaplně pak utíkal k autu, na
kterém stálo ještě 6 dalších velikých láhví s lihem. Ujel s autem a tím zabránil ještě
většímu nebezpečí.
Naříkajíce, jen kousky šatů na sobě, utíkali postižení, celí černí a pln hroznách
ran z popálenin po silnici, hledaje pomoc. Na místu neštěstí se povalovaly kousky
šatů a spálené kůže, i nehty. Auto s letními hosty, právě příjíždějící z Kaplice,
odvezlo ihned tři nejvíce popálenách do Kaplice k lékařskému ošetření, odkud však
byli ihned převezeni do krajské nemocnice v Č, Budějovicích.
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Ještě téhož dne zemřel v nemocnici závozník a v sobotu na to vedoucí konsumu.
Dne 20. července zemřel Josef Pöschko v Malontech.
I jiné události zaznamenává farní kronika. Tak ku příkladu vyvolalo v roce 1910
veliké rozčílení mezi obyvatelstvem, že se v tomto roce objeví Halleyova kometa,
sesype se na Zem a bude konec světa. Dne 18. května se to mělo stát. pověrčiví lidé
pobíhali po obci, lomili ruce a kostel jich byl plný. Nebe bylo ve 3 hodiny ráno –
v tomto okamžiku se to mělo stát – hustými mraky pokryté a kometa nebyla vidět – a
konec světa byl odložen na neurčitou dobu.
Dne 22. června 1914 strhla se ve 4 hodiny odpoledne hrozná bouřka
s krupobitím, ktrá způsobila hrozné škody, zejména v naší obci. Kroupy padaly skoro
¾ hodiny, zničily všechno, zejména žito. Po bouřce to všude vypadalo jako v zimě,
pokryto silnou vrstvou krup. Ve farním dvoře ležely kroupy ještě ve středu, dva dny
po bouřce. Bouřka se přihnala od lesů kolem Radčic a v celé šířce od dvora Wenzl
až k pozemkům dvora Hlesl a od potoka, který teče od lovčího vrchu až k erlau a
přehnala se přes malontský pozemky až do Bukovska.
Dne 6. července 1931 strhla se nad Malontami těžká bouřka. Blesk sjel do
jednoho mandele žita a omráčil 3 osoby, které se tam před nehodou schovaly. O
život nepřišel nikdo. Dne 23. dubna 1935 byla silná bouře po celých jižních Čechách
se silným krupobitím. Na silnicích velké škody zaplavením pískem. V Tiché byla
jedna osoba bleskem usmrcena, v Mlado’nově byly dvě těžce zraněny.
Měsíc před tím – 23. března 1935 – odkryla silná bouře kostelní střechu na
místech, kde dosud byla pokryta eternitem. A 20. července byla bleskem usmrcena
na poli Anna Mischovská z Jaroměře 10 /roz. Starkbaumová z Malont/.
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VII. Druhá světová válka a jejíi následky
Končili jsme s vyprávěním dob poměrně klidnějších a vstupujeme do doby, která
se stala pro německý živel v Malontech tak osudnou a na druhé straně, nastolila se
v tomto kraji doba českého soužití a kraj se vrátil do českých – a můžeme klidně říci i
do slovenských ruk- poněvadž veliké procento nynějších obyvatel je slovenské
národnosti. Na začátku si klademe otázku: Jak to vlastně vypadalo za II. světové
války v Malontech?
Na tuto otázku nám podává poslední německý farář P. Winter ve farní kronice
podrobnou odpověď. Jeho vyprávění, které – podle všeho i podle místní situace –
svěřuje jen farní kronice, což dokumentuje jeho postoj k národnímu socialismu. Byl
od počátku naprosto negativní a tím pro něj začala pravá kavalerie v době okupace.
V roce 1935 byly zde v Malontech lidové misie a při závěrečné bohoslužbě
upozorňuje jeden z misionářů ve svém závěrečném kázání, že o něm přijdou muži,
kteří budou kázat jinak. Cituje tím místo z písma svatého o falešných věrozvěstů /sv.
Pavel v dopise Efeským/. Bylo to 17. března a každý věděl kdo ti muži jsou. A
skutečně, ještě téhož večera přišel do Malont „falešný proféta“ a řečnil jako
propagátor nové „Heinlenosvké strany“ v sále hostince Pfeifer a měl tak zakládající
projev pro místní skupinu „Henleinovců“ v malontech. Mluvil – mezi jiném – o tom,
že katolická církev je moc mezinárodní a přednášel současně starý šlágr socialistů o
„žehnání zbraní“, ač právě toto žehnání prováděli všichni vojenští kněží v Německu.
Kronikář pak pokračuje o výsledku voleb této místní skupina „SDP“ tj.
Sudetendeutsche Partei /sudetoněmecká strana/. Předsedou se stal /ředitel kůru/
Franz Guschelbauer, syn zakladatele místní skupiny německé křesťanskosociální
strany /Christtlichsociale Partei/ v malontech, Jana Guschelbauera.
Farář Winter varoval všestranně, seč mu síly stačily, před touto stranou,
vzhledem k náboženskému smýšlení předsedy strany Konráda Henleina a
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a vůbec všech špičkových funkcionářů této strany. I když patilo heslo, že
„Henleinovská strana je pro positivní křesťanství“, musíme vyčkat – píše kronikář –
co pod tímto pojmem vlastně nová strana rozumí.
Příčina postoje této strany ke zdejšímu faráři se brzy ukázala a od té doby byl
pronásledován až do konce války. Dne 15. září 1935 bylo tzv. díkuvzdání za žně,
pořádané Henleinovskou stranou – zkratka SDP. Pořadatelé žádali faráře, aby sloužil
polní mši svatou na náměstí v Malontech. Farář odmítl a nesloužil žádnou mši svatou
z následujících důvodů:
1. polní mši biskup neschválil
2. na tuto oslavu byl objednán protináboženský řečník
3. již před tím vydal okresní úřad v kaplici zákaz k celému pořádání.
Nicméně dávala strana za vše vinu faráři. „Tu jde kolem ten čert“! slýchával farář na
vlastní uši nadávat z oken pekařství Pöschko. Nadávka vyšla z úst shromážděných
Henleinovců. Farář ihned vstoupil do pokoje a ptal se, kdo vyslovil tuto urážku.
Zapírali, ale farář se to velmi brzy dozvěděl. Druhý den se pokračovalo v urážkách.
Píše: „výrazy zde nebudou v kronice pro budoucnost uvedeny“. Dva páni odprosili.
Již Řím odsoudil národně-socialistická díla a dal je na idex zakázané literatury.
Řím poznal včas nebezpečí, které vzniká z tohoto nového světového názoru.
Henleinovská strana jen velmi brzy ukázala, čí je dítětem. Jako lesní požár v suché
letní době se rozšířilo Henleinovské hnutí svou ohromnou propagandou. Farář ihned
poznal nebezpečenství a varoval v náboženském směru před hrozící novotou tzv.
„bohověrců“ – Gottgläubliche- jak se to pro nerozumný lid lépe nazývalo. Při křtech
nebyly již voleny křesťanská jména, ale německá a především „Adolf“. Farář stále
varoval s tím výsledkem, že byl potahován v denním tisku. Začala pozvolna doba
utrpení pro faráře, který nehodlal být
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„němým psem a slepým hlídačem svého stáda mu svěřeného“. Jak z dalších
zápisů ve farní kronice je patrno, plní patronátní úřad přispěním Karla hraběte
Buquoye v Nových Hradech své povinnosti i nadále při nestálé politické změně.
V roce 1938 píše: zářijové dny jsou plné napětí. Rakousko je od března 1938
národním socialismem násilně začleněno od Německé říše. Malonty mají na střeše
kostela /správně na kostelní věži/ pro veliký rozhled, zajména na jih, vojenskou
posádku s telefonem. V září začalo veliké běhání přes státní hranice do Rakouska.
Utvořil se sbor dobrovolnílů tzv. Freikopps. Dne 23. září vpadl Freikopps do Malont,
vzal s sebou zajatce a zabavil auto konsumu. Dne 25. září byla farní pacholek Anton
Bieramperl zatčen českými vojáky a odveden.
Dne 27. září byl farář odveden do věznice v Č. Budějovicích do vyšetřovací
vazby, kde dlel 10 dnů. Dne 7. října byl propuštěn bez kteréhokoliv výslechu, aniž by
věděl proč byl vlastně zatčen.
Dne 10. října zažily Malonty příchod říšsko-němexkého vojska. Na faře byl
ubytován nadporučík Stückl, pěšího pluku Friedberg v Hesensku s několika
důstojníky a vojáky mnoho koní. Tak se stalo, že Malonty byly zapojeny do
„Velkoněmecké říše“. Okres Kaplice a Krumlov byly připojeny k župě Oberdonau,
býv. Horní Rakousko.
Roku 1939 začíná doba dalšího utrpení pro kněze národním socialismem – píše
farní kronikář. Ví se již z Rakouska a i ze staré říše o „mravnostních procesech“ proti
duchovním a tím se i též ví, kolik tloklo. Církevně byly okres Kaplice a Krumlov
napojeny na „generální vikariát Vyšší Brod“ a generálním vykářem se stal Dr.
Dominik Kindl, ord. Cist., jako administrátor.
Ve farní kronice je zapsán osobní záznam biskupa, že v neděl v oktávě
Nanebestopení Páně /dne 25. května 1941/ biřmoval v Malontech z příkazu
dicésního biskupa v Linci Dr. Johanese Maria Gfölnera, kterému oblast býv. Diecése
Budějovice k administratuře Římem předána, 727 biřmovanců.
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Podpis: + Josefu Calasantinus Pflissner, světící biskup z Lince.proticírkevní proud
ze strany národního socialismu se stále zvětšuje. Zdržují se poněkud zpět, „jen po
dobu války a odvalují se bouře proti církvi na dobu konečného vítězství“. Dává se
kněžím, kteří nejsou národnímusocialismu příjemní, jednoduše „zákaz vyučování „ ve
školách.
Farář Singer měl odvahu, že nechal – jak již uvedeno – v květnu r. 1941 přivést
biskupa z Lince do Malont k biřmování. Tomu mělo být zabráněno zatčením kněze
jako odplata za odmítnutí polní mše při příležitosti díkuvzdání v roce 1935.
Tak se bavili stranící na silnici v Malontech a nespatřený svědek to zase vyprávěl
faráři. Již 14 dnů před biřmováním se nechala slyšet pověst, že farář bude zatčen.
Farář však mlčel a nenechal se vyprovokovat. Den před biřmováním přišly
telefonixké dotazy od sousedních far, zda je farář ještě přítomen.
V noci – jak se farář dodatečně dozvěděl – hlídalo několik selských synků faru,
aby případně zakročili a znemožnili tajné zatčení faráře. Nestalo se nic.
Dne 25. května přišel na místo těžce nemocného diecézního biskupa, světícího
bislupa v Linci ve vlastním autu přes Bukovsko biskup Dr. Pfissner a vystoupil z vozu
bezprostředně před farou, kde ho farář očekával a přijal. Valiký zástup lidí z malont
byl přítomen. Dodatečně se dozvěděl farář, že faru a celou cestu do kostela hlídali
selští mládenci, aby bylo zabráněno najakému stranickému zásahu. Pro veliký počet
biřmovanců, byli tito postaveni na stezkách kolem hřbitova a kostela. Vše se tak dělo
na kostelním pozemku, tekže z z druhé strany nebyly důvody k zášti a zlobě,
případně k zakročení.
Při biřmování byl na faře skromný oběd, odpovídající válečným dobám a
potravinovému lístkovému systému, v očekávání, že se dostaví gestapo ke kontrole
„hostiny“, zda-li by se nenechalo něco zjistit na černo.
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Při obědě se zmínil farář biskupovi, že v úterý minulého týdne přišel pro faráře
„župní zákaz vyučování pro protistátní chování“ /Gauschulverbot webem
statsabträglichen Verhaltens/ a to s okamžitou platsnotí. Farář prohlásil, že má
v tomto směru čisté a klidné svědomí, poněvadž již 11 let koná věrně svou povinnost
ve škole a že tyto poměry věčně trvat nebudou. A jak měl pravdu!
Podle zvyklostí v Německu byla v roce 1940 swstavena tzv. farní rada. A ihned
měli členové farní rady u místní skupina NSDAP potíže. Generální vikář k tomu
vyjádřil své stanovisko a poukázal na výnos ministerstva vnitra ve věcech církevních.
Podle tohoto výnosu nemůže být členství ve farních radách na škodu, což současně
potvrdil i župní vedoucí Eigruber s tím, že političtí funkcionáři i strana samotná se
nemají míchat do záležitostí církevní farní rady a nesmí farním radám překážet ve
vykonávání svých dobrovolných funkcí. Jak víme, byla strana velmi vzdálená od
těchto lidumilných zásad.
To se ukázalo i v Malontech. Zde používala hostinská z Malont neoprávněně
farskou polní cestu kolem hřbitova směrem k Deskám. Farář jí několikráte na toto
počínání upozorňoval a navrhl, aby zaplatila 1 Kč uznávacího poplatku ročně.
Nedbala upozornění. Aby nenabyla na farní území právo vydržení byl farář nucen
zakročit. Z této poměrně nevinné věci, se měl stát politický akt. Naposledy upomínal
hostinskou a hrozil žalobou. Ta všal faráři sprostě vynadala, takže byla věc
postoupena ordinariátu v Linci, který pověřil s případem svého právního zástupce.
Ten podal příslušnou žalobu poté, když i farní církevní rada hostinskou bezvýsledně
upozornila, aby na cestě již nejezdila bez povolení farního úřadu a aby faráře za
urážky odprosila. Pochopitelně bylo i toto upozornění bezvýsledné. První soudní
jednání vyznělo pro hostinskou bezvýsledně, zejména tehdy když soudci tvrdila, že
v národněsocialistickém státě se může všude jezdit, když se to potřebuje a kde je to
nejblíže. Na to vyhledala celá komice,
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Sestávající z politických, zemědělských a místních obecních funkcionářů faráře –
dokonce na poli, kde právě farář pásl krávy – a chtěla ho přinutit s výrokem, že
beztoho veškerý církevní majetek je zkradený. Na to se farář přísně ohradil, komise
schlípla a faráře musela odprosit. To rozjítřilo stranické předáky ještě více proti faráři.
Soukromý patronát zůstal i nadále se svými povinnostmi a právy, ale správa
jmění a majetku farnosti byla záležitostí farní rady. Předseda farní rady byl farář.
Farář již nedostával plat od státu, jak tomu bylo v Československu, ale z příspěvků
farníků přes lineckou diecésní komoru prostřednictvím generálního vikariátu Vyšší
Brod.
Farní kronikář poznamenává, že nepřátelé církve mysleli, že mnozí vystoupí
z církve, když si budou muset sami platit na církev. Ale nikdo pro tuto okolnost
nevystoupil z církve, naopak, ukázala se veliká horlivost a věřící přinášeli příspěvky
do farní kanceláře sami běžně v určitém termínu. Jen velmi malé procento je liknavé
a bylo upomínáno.
Nicméně uvádí kronikář, že v roce 1942 se též v Malotech objevují výstupy
z církve, ovšem jen ze strany národněsocialistických funkcionářů. Jsou hlášeny
takovými osobami, které jsou sice malontskými rodáky, dlouhá léta však bydlí
v cizině a děje se hlášení o výstupu z církve na podkladě národněsocialistického
světového nazírání, zejména pak z Vídně.
V tomto roce chce při průvodu vzkříšení na pozvání faráře hrát hudební kapela o
počtu deseti můžů. Když se hodlal průvod dát do pohybu, přikazuje pan Ferdinand
Brunner, místní politický předák, aby hudba ihned odstoupila a zakazuje tak účast
hudby na průvodu. Muži jsou však stateční, neposlouchají příkazu a přece jen hrají.
Tlak národněsoc. strany na církev se stává stále větší. Tajné výnosy vycházejí, které
se základními zákony nemají nic společného, provádí se nucené pensionování i
zasloužilých učitelů, když ještě přijímají svátosti. Věřící jsou zadržováníi od návštěvy
kostela tím,
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že během dopoledních bohoslužbách jsou odbývány stranické apely, pochody
atd. Kdo nejde na apel, zaplatí 50 DM pokuty, nebo musí narukovat. Odebírají se i
všemožné podpory a konají se i jiné represálie.Ku příkladu požární sbor nebo
vojenští vysloužilci nesmí při pohřbech a jiných příležitostech vstoupit do kostela, kříž
se nesmí nosit před spolkem. V Malontech již nejsou ve školních místnostech žádné
kříže.
A Genosse Reichsstatthaler in Oberdonau – říšský místodržící pro župu Vrchní
Dunaj – vydal oběžníkem ze dne 22. května 1942 další směrnice, které v první řadě
mají cíl „chránit úrodu“ i přírodu. V první řadě považuje sypání trávy a lučního kvítí na
stezkách, kterými prochází průvod Božího Těla, za plátvání s krmivem. Je
samozřejmé, že k lesnímu pichu patří i použití břízek, kterékoliv síly k výzdobě silnic,
ulic náměstí /pochopitelně navazuje tento zákaz opět na slavnost Božího Těla nebo
jiné církevní slavnosti/.
Starostové obcí se o to mají postarat, aby se místní kapely výše uvedené
slavnosti nezúčastnily. Nezakazuje se to, ale ….. starostové obcí se o to postarají.
Přopadne-li Boží Tělo na pracovní den /jako vlastně vždy/, tak je to skutečný
pracovní den.
A chtěli by se zajatci a cizozemští pracovníci přece jen tento den církevně slavit,
ukládá se starostům obcí, aby tyto osoby ihned přidělili na veřejné práce ku příkladu
na stavbu silnic apod. Nakonec ještě připomíná, že bod ohledně hudebních těles
nutno považovat za důvěrný!!
Takto nařizuje Genose Eigruber, župní vedoucí a říšský místodržitel. Když jsme
na hoře uvedli cizí resp. Cizozemští pracovní síly, můžeme na podkladě dalšího
oběžníku pana místodržitele uvést, že bylo farářům ukládáno, že se tyto osoby nesmí
zúčastnit normálních bohoslužeb, ale může – pochopitelně na zvláštní povolení –
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farář pro ně slavit při uzavřených kostelních dveřích samostatnou bohoslužbu.
Našel se ve farním archivu seznam „polských zemědělských prscovníků“ který
obsahuje 22 jmen pracovních sil polské národnosti. Z toho 9 mužů a 13 žen. Zda je
tento seznam úplný resp. z kterého roku pochází, nebylo možno zjistit. V Bukovsku
byl 1 muž, v Jaroměři 3 muži a 5 žen, v Malontech 2 muži a 1 žena, v Radčicích 1
žena, v Bělé 4 muži a 5 žen. U jedné ženy v Jaroměři byla připsána poznámka
abgereist – odcestovala.
Jednoho podzimního dne sedí farář při otevřeném oknu, tu jdou kolem malí
školáci domů do Velíšky. Farář jim již dříve – dokud ještě vyučoval ve škole
náboženství – návštěvu kostela. Děti pilně zkoušeli visitu v kostele. Několik těchto
dítek běželo po schodech ke kostelu. Tu jeden malý abc-střelec křičí: „Ú, já to povím,
že jdeš do kostela“. Faráře bolelo srdce když musel vidět jak hrozný nepřítel řádí ve
výsevu Božím. Šel za dětmi a ptal se jich, kdo zakázal návstěvu kostela. Děti strčili
prst do pusy a netroufaly promluvit.
Poněvadž farář již nesmí vyučovat náboženství ve školách, má podle dispozic
ordinariátu celebrovat o všech nedělích dětské mši svaté s kázáním pro děti. V roce
1943 se válka obrátila – píše kronikář – velmi nepříznivě pro Německo a tím roste jak
válečný nátlak a požadavky na lid. Propaganda pracuje na plné obrátky a vyžaduje si
velkou víru, lid však mlčí, trpí a nese.
V roce 1944 se ukazuje porážka Velkoněmecké říše stále hrozivější.
Propagandisté vyžadují si od lidu nehoráznosti k víře: „Konečně vítězství je ještě
jisté“. Farní obec ztrpěla během války veliké škody na svých věřících, zejména na
velikém počtu padlých a to zejména mladistvých. Farní kronika je bedlivě
zaznamenává:

1941:

Wabro Josef z Malont

Handles Petr z Bělé

Ottenschläger Alois z Radčic

Donko Karl z Bělé

I/142

1942:

Kneissl Franz z Malont
Hofelmer Leopold z Malont
Prommer Johann z Malont

Zettl Johann z Bělé
Schinko Karl z Malont
Meinhart Johann,farní pacholek

1943:

Schinko Johann z Malont
Hansl Josef z Malont
Pani Johann z Bělé
Schuster Franz z Bělé
Bieraperl Hermann z Velíška
Hoffelner Franz z Radčic
Schwarz Hermann z Bělé
Pasxher Ferdinand z Malont
Esek Johann z Jaroměře
Pfleger Josef z Velíška
Hoffelner Johann z Bělé
Munz Josef z Bělé
Weilguni Johann z Velíška
Spansal Leopold z Desek
Berani Robert z Radčic
Pils Josef
Pux Franz z Malont – hlášen jako mrtvý,bylo stanoveno requiem a vrátil
se živý v r. 1946
1944:

Mesař Karl z Meziříčí
Wortner Franz z Malont
Marschik Johann z malont
Troll Johann z Desek
Krampéř Josef z Malont
Hoffelner Franz z Bělé
Holzer Rudolf z Radčic
Pfleger Franz z Meziříčí
Guschlbauer Alois z Meziříčí

1945:

Zettl Josef z Malont

Proksch Johann z Desek
Irsiegler Josef z Velíška
Danko Johann z Bělé
Kopytech Rudolf z Bělé
Winter Robert z Bělé
Hoffelner z Meziříčí
Gangla Franz z Bělé
Winter Emerich z Bělé

Pokud se týče vyživovací a zásobovací situace obyvatelstva, byl zaveden – jak
píše kronikář již od začátku války lístkový přídělový systém, odběrné lístky na nádobí
a obuv, šatenky, mlecí průkazy a povolení na maso z domácích porážek. Farní
kronikář k tomu poznamenává: „Ale nechalo se z toho dosud žít“. Ano, pokud se týká
osob německé národnosti. Češi přeci měli mnohem menší příděl potravin, šatstva a
všeho jiného. „Body“ na šaty nemají Němci od r. 1945.
Letecky neutrpěly Malonty během války žádné škody, nicméně však zažily
dlouhou dobu zatemnění. Když v roce 1944 anglická a americká vzdušní zbraň byla
již zdaleka v převaze, přelítaly často anglické a americké letouny až do počtu 300
najednou i přes farní obec. Roj za rojem ve veliké výšce, lehká bílá bombardovací
letadla chráněny doprovodními letadly, nejvíce od jihu z Itálie přes Alpy, letící na
sever přes Linec-Steyer nebo nalétající i na jiná místa na
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předstíraných zajížďkových trasách. Poblíže Pohoří byly nouzově shazovány bomby.
K leteckým bojům zde nedocházelo. Nicméně byl jednou shlednut útok na Linec
pouhým okem.
Nouzově přistálo jedno americké letaadlo v Dolního Dvořiště. Posádka letounu se
nechala zajmout. Při transportu ve směru ke Kaplici nechal krajský vedoucí NSDAP
tyto letce jednoduše proti právu národů zastřelit. To vyvolalo dokonce i mezi zdejším
německým obyvatelstvem rozhořčení.
Ještě v posledních dnech války byl v Benešově jeden voják s kolegou jedným
Volkssturmannem zastřelen, prý v obraně, a oby dezertéři byli pak na tržišti
v Benešově zcela nazí po délší dobu pověšeni, poněvadž se vzdávali dalšího
odporu. Ku příkladu i bratr sedláře Schmotze z Nových Hradů.
Na malontském hřbitově byl-podle výpovědi jednoho domorodce – pohřben jeden
voják v sevrozápadním rohu hřbitova, bez dalších ceremoniích. Na ústupu se
zastřelil na okraji Malont. Podle vyprávění domorodce jednalo se podle všeho o
nějakého vyššího důstojníka, který ovšem neměl na uniformě ani hodnostní odznak
ani nějaké vyznamenání. Celý jeho oděv však přispěl k této doměnce. Asi v únoru
1945 byli zajatci jednoho německého koncentračního tábora za velikých mrazech
v otevřených železničních vagonech převáženi ze severu do Mauthausenu. Na cstě
od Budějovic do Kaplice byly jednoduše 50 mrtvol z vozů vyházeny a to během jízdy
na železniční nasyp.
Po převratu byli tyto mrtvoly sbírány a obdrželi poblíže Kaplice v lese důstojný
odpočinek. Hrozné utrpení v koncentračních táborech tak vyšlo podle pravdy ve
známost – píše farní kronikář. Biskup z Münsteru, hrabě Galen, měl odvahu veřejně
z kazatelny poukázat na tyto válečné skutečnosti, ač tímto porjeven se sám vydával
do nebezpečenství života. Měl být zatknut, ale zástup lidí tomu zabránil. V měsíci
lednu 1944 se nacházel v Rakousku 101 kněz ve vazbě. Branná moc jako taková,
nebylo proti kléru kteréhokoliv vyznání, ale byla aspoň objektivní. Kněží podléhali
branné povinnosti
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ale přece byl při každém kostele nejméně jeden kněz ponechán jako rector ecclesiae
a tak od vojenské stužby osvobozen. Mnoho mladých kněží padlo, mezi nimi i jeden
novosvěcenec z Rychnova n. M.
Když sovětská armáda přicházela z Banátu přes Sedmihradsko, přišlo mnoho
uprchlíků německé národnosti do Malont s koňmi a povozy.
Od jara 1945 byla škola pro německé uprchlíky ze Slovenska již vyklizena.
Obuvník Kugler z Bratislavi stál před farou plačící se svou manželkou a prosil o
ubytování. Vyslovil své zklamání nad sliby, které mu „strana“ dala. A poněvadž právě
tyto sliby se nesplnily, umožnilo a ulehčilo mu osud opustit svůj okupační domov a
jak se ukázala skutečnost, že dané slavnostní sliby „tisícileté říše německé“ dopadly
jinak. Na faře se ubytovaly dvě slovenské rodiny s celkem 7 osobami, které zde
zůstanou až do příchodu ruských vojsk. V měsíci červnu museli pak všichni uprchlíci
z obce ven.
Válka se chyluje k hroznému konci – zaznamenává farní kronikář. V březnu
přicházejí uprchlíci z východu, slováci, maďaři, lidová obrana /Volksturm/ se
mobilisuje.
Přes pole, severně od kostela asi 100m od rybníka, vykopávají příkop, na cestách
vykopávají jámy pro pancéřové střelce k obraně proti těžkým ruským pancéřům.
Pancéřové zábrany se staví i na cestě vedle kostela dole na silnici mezi Gláserovo
zdí a farním rybníkem, nahoře u pekaře Pöschko, za zahradou Pauliho na silnici do
Desek, ale vojensky je to přece nesmysl, poněvadž pancéře mohou všude jezdit a
projet jinde.
Rusové mají již Vídeň a stále ještě národně – socialisti nevěří na porážku. Jejich
propaganda pracuje dále, i když je to již nesmysl. Začátkem května 1945 přichází
naše /tj. německé/ poražené vojsko do Malont. Je to 8. armáda generála Wöhlera.
Na faře je veliké ubytování. Dne 8. května byl u místního lékaře Dr. Effenbergera
ubytován jeden hejtman a jeho písař zde na faře. Rozklad začíná. Bezpodmínečná
kapitulace hlásí cizí i německý rozhlas.
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Vojáci se snaží dostat se k civilním šatům a hodlají prchnout do Rakouska.
Nechají všechno stát. Koně, vozy, auta, potraviny jinou výzbroj a výstroj. Večer vidím
za vilou Dr. Effenbergera německého generála s jedním důstojníkem jak „lezou do
civilu“ a jak odjíždí na motorce. Válka skončila i zde v Malontech.
Ve středu se objevuje na faře ještě jeden poddůstojník s „doprovodními dámami“
a chce ubytování, chce zde ještě zadržet Rusy. Farář však nemá pro takové dámy
žádné porozumění ani ubytování. Auta přijíždí a zase odjíždí. Neužitečná zavazadla
se ničí nebo rozdávají, nebo dokonce odhazují do příkopu. Každý se dělá „lehčím“.
10. května přicházejí ještě opozdilci.
Farář jede s párem koní a vozem, které zanichali vojáci na faře, k sousednímu
faráři do Terčí Vsy /Pohorské vsy/. Žalostný je pohled na útěk a rozklad. Auta stojí
v celých skupinách všude opuštěna, rozházené mince všeho druhu, celé i rozbité
pušky, uniformy,polní kuchyně, kanny a vše ostatní, do armády zahazují a
zanechávají na rychlém útěku. Veliké množství je toho. Než ještě přijíždíme do
Pohorské Vsy, dovídáme se, že Rusové jsou již v Černém údolí. Urychlíme návštěvu
a jedem domu v očekávání dalších událostí.
Druhého dne – 11. května 1945, v pátek, dorazí Rusové do Malont. Odpoledne
přicházejí Rusové na faru a nechají si rozbít 30 vajec. Čtyři mužové a pijí k tomu
rum, který si sami přinesli. Večer pak přichází ruský důstojník – nadporučík – s koňmi
a ubytuje se na faře.
12. května – v soboru večer je velký pcůvod celé divise od Jaroměře do Pohorské
Vsy. Při této příležitosti přišli 3 sedláci a jeden uprchlík z Banátu tragicky o život.
Jsou v tzv. Frösterholz pohřbeni. Jména farská kronika neuvádí.
30. května je opět ubytování Rusů na faře.
1. června dojela dvě spřežení v žádném dobrém úmyslu. Jako div, že se nic
nestalo.
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4. června přijíždí 6 amerických vojáků autem. Současně se dostaví téhož dne
české četnictvo do Malont.
5. června prochází jedna ruská divise směrem k Pohořské Vsy.
Nejvraživější a nejnenaviděný národní socialista v Malontech Ferdinand Brunner,
bývalý vedoucí místní skupiny NSDAP, matriční úředník, vedoucí SA, zaměstnanec
krajského selského sdružení v Kaplici, měl v moci všechny svolávací příkazy na
vojnu, i zproštění, obecní tajemník v Malontech, důvěrník župního vedoucího
Eigrubera v Linci, byl zastřelen v lese po levé straně „ U tří smrků“ /bei den drei
Fichten/ směrem na Kaplici zahrabán. Jaroměřští vyprávěli brzy na to faráři, jak sami
Němci z pomsty proti němu zneuctili hanebním způsobem jeho hrob. Vystoupil
z církve, nenechal své děti již pokřtít, obtěžoval vždy lidé, kteří chodívali do kostela.
A nyní má takový konec. Ještě večer před svým koncem nařídil manželce, aby
nechala děti pokřtít a zařídila totéž u zetě Endlwebra. Jeho rodina žije dnes v Linci
n.D.
Téhož dne ráno byl zastřelen i jistý Adolf Weilfuni a byl pohřben za Gregerovým
domem.
V jednotlivých osadách se ustanovují komisaři nad Němci. Na podkladě ujednání
vítězných mocnostech v Postupimy, nařizuje se vystěhování Němců
z Československé republiky.
Potud zápisy ve farní kronice. Sotva se najde německá místní kronika z dob resp.
popisující doby nesvobody. Podle všeho byla – jak z následujícího zápisu patrno –
zničena při odchodu posledních obecních funkcionářů.
Historicky zajímavý je protokol, sepsaný dne 27. června v Malontech
v přítomnosti předávajícího K. Paschka, dosavadního zastupujícího starosty obce
malontské a učitel na malontské škole a nově ustanoveného starosty Jana
Guschlbauera. Jako svědek předávky obecní správy byl na žádost velitele četnictva
přivolán místní farář P. Josef Singer.
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Podle protokolu je předmětem jednání, předávání obecního úřadu v Malontech.
Bývalý zastupující starosta Paschek prohlašuje – podle doslotního znění zápisu,
jehoý originál se nachází v archivu fary: Karel Paschek nastoupil místo starostenství
po narukovaném starostovi obce Malont Janu Endelwebrovi, truhláři z Malont čp. 32.
Toto starostenství vedl Paschek od února 1942 až do Paschkova sproštění tj. 23.
června 1945.
Úřad starosty resp. jeho zastupování převzal Paschek bez jakékoliv úřední
předávání a bez vykázaných aktivních či pasivních položek obce.
Odstupující starosta zastával úřad obecního starosty bez platu neb jiného
odškodnění. Inventář odstupující starosta při předávání agendy obce resp.
nastupující náměstek ani nepředal ani nedostal a tento inventář také není.
Přes Paschkovo námahu a píly po dobu války, pro plnou zaměstnanost jako
zastupující starosta, nemohl tento všechny závady, zde se vyskytující, odstranit.
Proto nemůže býti obecní úřad v plném pořádku předán.
Pro nepřítomnost Paschka v Malontech od 6. dobna do 7. května 1945, kdy byl
narukován, byly spisy a jiné doklady bez jeho vědomí spálením zničeny. Z toho
důvodu nemůže být úřad bez závady předán.
Od předchůdců není zde zaveden nějaký inventář a seznam, který Paschek
založil a který uváděl věci Paschkem pořízené, byl rovněž spálením zničen.
Předávají se následující věci:
Nemovitý majetek obce na polnostech / v knih. vložce?/ č. 121 podle stavu z 10.
Vl. 1943.
Movitý majetek: Podle hlavní knihy příjmů 1944 a kontokorentní knihy stav
pokladny………………………………….155 Rm 76 Rpf. na žírovém účtu spořitelny
v Kaplici ……………………

1140 “ 50 “

Podle posledního výtahu / v příloze/ poštovního šekového úřadu ve Vídni
z 22.3.1945 obnáší pohledávka k dobru ..222“ 24

“

Předány byly následující, neúplně vypsané poukázkové listy poštovního
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Šekového úřadu ve Vídni:
Poukázkový sešit č. 3-88990, poslední poukaz pod č. běž. 31 z 28. 2. 1945
“

“

č. 1-88990, poslendí poukaz pod č. běž. 46 z 25.3.1945

v hodnotě 47 RM 19 Rpf. znějící na Hospodářské družstvo v Kaplici. Tato poslední
uvedená částka 47,19 RM od poštovního šekového úřadu ve Vídni, následkem
válečních událostí již nedošla na místo určení. Dle toho se vysvětluje, že dobropis na
šek. Kontě 88990 dle stavu z 22.8.1945 Rm. 222,24 po odečtení 47,19 RM, jeví se
k dobru celkem RM 175, 05.
Předány byly následující vkladní knížky Reifeisenky v Malontech jako majetek
obce:
Č. 552 obec Malonty /mostní váha/…………………………….79 RM 08 Rpf
Č. 1043 Pomník ve válce padlých v Malontech……………….76 RM 81 Rpf
Č. 1285 Obecní jmění obce Malonty……………………………34 RM 36 Rpf
Č. 60/2

-“-

………………………………4 RM 40 Rpf

Cenné papíry: /4 ½ % půjčka Deutsches Reich/ č. 133 725, 133 726 a 156 203/ll
v úhrnné hodnotě 300 RM chybí. Buď byly v nepřítomnosti Paschka spáleny nebo
jsou spěšném vystěhování místnosti obecního úřadu při vojenském ubytování mezi
jiné papíry a knihy, které dosud nejsou uspořádány, založeny. Tyto doklady mohou
se snad ještě nalézti.
Současně předává odstupující starosta Paschek dobrovolně částku RM 300
hotově za úhradu bez jeho zavinění chybějících dokladu tj. shora uvedených úpisů.
Chovná zvířata má obec 2 býky, 1 kance a 1 kozla.
Kancelářské zařízení, jako knihy a různé tiskoviny a jiné věci nemohou býti t.č.
v pořádku předány, protože kancelář obce byla v několika málo hodinách
vystěhována pro nařízené vojenské ubytování a veškeré věci z kanceláře byly
uloženy prozatímně na farním úřadě v Malontech spolu s věcmi ze školy
v nepřítomnosti Paschka, poněvadž se stále musel starat o ubytování ruských vojsk
v místě. Proto taky leží veškeré knihy a písemnosti na hromadách, neroztříděny a
Paschek neměl pro jiné nutné práce možnost, tyto věci uspořádat.

l/149
U spořitelny v Kaplici jest dle výpisu z 3.10.1944 na půjčce zbytkový kapitál
v hodnotě 331 RM, úroky do 31.12.1944 jsou vyplaceny. U jihočeských elektrických
podniků A.S. v Čes. Budějovicích má obec Malonty podle přípisu této společnosti ze
dne 6. lll. 1945 k 1. březnu 1945 dluh v částce 40 448.—Kč.
Bývalý starosta obce lituje, že mezi zničenými doklady /spálením/, byly zničeny
též pozemkové daňové lístky, že nelze t.č. zjistit, kdo má pozemkovou daň
zaplacenou a kdo nikoliv.
Při jeho návratu, když se Paschek ucházel o doklady obecního a jiného
hospodářství, bylo mu řečeno, že tehdy přijel nějaký kurýr z Kaplice k tehdejšímu
Ortsleiterovi / Ferdinand Brunner/ a nařídil pálení kompromitujících písemností.
Nově jmenovaný starosta obce prohlašuje:
Přejímám od odstupujícího starosty uvedené kapitálové položky, jelikož však
nijakého inventáře není a spisy pro nepořádek doposud nemohly býti roztříděny,
nepřebírá nijaké zodpovědnosti za předšlé hospodářství a béře zodpovědnost toliko
od data převzetí obecního úřadu.
V trojím vyhotovení.

Uzavřeno a podepsáno:

Předávající: K. Paschek v.r.

Přejímající: Guschelbauer v.r.

Svědek: Josef Singer /pozn.: zdejší farář/
K tomuto dokladu poznamenávám, ze je podán tak, jak byl v českém překladu /1/
podán. Německý text je třeba v tomto směru považovati za /originál/ a za
směrodatný.
Tímto aktem vlastně končila německá éra na obecním úřadě v Malontech, i když
prozatímní starosta byl opět Němec.
A nyní lze opět pokračovat v záznamech farní kroniky.
Dekretem presidenta čsl. Republiky konfiskuje se celý majetek Němců. Od června
1945 nastává vlna zatýkání. Straničtí funkcionáři jsou odváděni. V první řadě ti, kteří
byli u Freikorpsu. A to je jich mnoho ve všech vesnicích. Zjištění členů tohoto
polovojenského
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útvaru je velmi lehké, poněvadž jeden z vedoucích funkcionářů Freicorps uschoval
od r. 1938 vstupní prohlášení nových členů současně s podpisy dvou svědků. A tato
prohlášení byla nalezena. V tomto prohlášení je věta: „Prohlašuji vlastnoručním
podpisem před podepsanými svědky, že budu se zbrani v ruce bojovat pro Adolfa
Hitlera proti čsl. Republice.“ Faráři ukázal jeden četník toto prohlášení a tak zná a
cituje obsah tohoto protistátního prohlášení. Podle nezaručených zpráv měl mít tato
prohlášení v úschově krejčí Louda v Kaplici, u kterého byl tento průkazný materiál též
nalezen.
Někteří uprchli, jako rodina dr. Effenbergera do Rakous. Dne 21.9. byl zatčen i
fani pacholek a manžel farní kuchařky a odveden pro členství ve Freicorpsu. Tento
farní pacholek Ferdinand Fiedler sloužil zde již před r. 1938, byl pak celou válku na
vojně a byl častěji v nebezpečí života, utrpěl průstřel nožní kosti a během delší
dovolené po vyhovené rány, slavil na faře svatbu s farskou kuchařkou. Od roku 1931
pracoval pislně a poctivě na faře. Již před tím byli zatčeni řídící učitel a starosta obce
Paschek, místní vedoucí selského svazu Wabro, Malonty 51, skupinový vedoucí
Hosenseidel-Wurzinger, z Meziříčí Pöschko Johann, kovář Rusam a ještě další.
Truhlář Endlweber, národněsoc. Purkmistr pře Paschkem musel svého času
narukovat a tím ušel zatčení, poněvadž se z vojny sem již nevrátil. Taktéž Eugen
Dittrich, dříve holič a funcionář Henleinovské strany, pak poštmistr v Malontech, byl
však brzy volán na vojnu.
V jednotlivých osadách se ustanovují komisaři nad Němci. Na podkladě ujednání
vítězných mocnostech v Postupimy, nařizuje se vystěhování Němců
z československého území.
V červenci 1945 přicházejí do Malont první zástupci orgánů a úřadů člen SNB.
Komisař obce a poštovní zaměstnanci.
20. listopadu 1945 převzal vedení obce Malonty V. Vorlíček, zatímní správce
školy a začal s osídlováním obce. Mezi prvními osídlenci
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byli Jan Toninger, rolník a hostinský na čp. 27, Martin a Václav Šauerovi na čp. 4 a
22, František Klein čp. 49 a Josef Mikeš čp. 32. Koncem roku 1945 bylo v Malontech
24 Češi a 350 Němců. Jak již uvedeno byl první český příchozí člen SNB. V roce
1946 přišlo do Malont dalších 16 zemědělců osídlit německé zemědělské usedlosti.
Sledujme však podrobný popis poměrů v Malontech podle farní kroniky. V listopadu
1945 začínán přestěhování do říše v Kaplici, v Blánské před vánocemi, též zde
v Malontec. Počátkem nemohou lidé ihned pryč, museli jen opustit svůj majetek –
píše farní kronikář – a příšlo do domečků, které byly právě prázdné. Lidé museli vše
opustit a jen 50 kg svršků mohou vzít sebou do nového obydlí. Jením se daří lépe,
druhým hůř, není to u všech stejné, jak právě jsou při přesídlení kontrolováni.
K 19. ll. 1946 není již v zemi žádná sovětská posádka a téhož dne odcházel
první odsun Němců do Říše podle postupimské dohody. České slovo „odsun“ se
tehdy podle všeho u Němců zažilo tak, že i německý farní kronikář používá toto
české slovo ve svých zápiscích. Jen to nejnutnější mohou si lidé vzít sebou, co právě
mají ve svém padesátikilovém ranečku. Vozy stojí na návsy, četnictvo /SNB/
kontroluje zavazadla. Nepřístojné věci nebo bětší množství věcí pro tu okamžitou
životní potřebu, musí zde zanechat. Kronikář uvádí německých rodin, určené
k odsunnu: Pauli, Greger, Forstner, Weber, Philip Tomai, Endweberin /manželka býv.
purkmistra a příbuzná místního vedoucího NSDAP Brunnera/, Štephan, Salzer a
Hausannerl. Pawlíková a manželka jmenovaného ortsgruppenleitera Brunnerová byly
přestěhhovány již v lednu do Rakouska. Prvním odsunem odchází celkem 120 osob.
Při velmi přínosné kontrole odchází dne 28.lll. 1946 86 osob. 16. dubna hodlá
řídící učitel a místní komisař Vilém Vorlíček, napojit školu na farní vodovod. Farář se
brání a zachová vodovod zcela jako církevní majetek, který nepodléhá zabavení.
Referent pro církevní záležitosti u Okresní správní komise v Kaplici rozhodl
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dne 16.lV., na intervence faráře, že farní vodovod nesmí být dotčen. Tím ovšem
sklidil farář nejtrpčí nevraživosti v Malontech a jedno udání stíhalo druhé: že špatně
hospodaří, že jedna kráva po otelení pošla, jeden pluh prý stál na dvoře atd., to bylo
označováno jako sabotáž proti státu, pak byl již zazanmenán pro odsun během 24
hodin, ale Kaplice rozhodla telefonicky, že farář prozatím zůstane.
24. dubna se provádí lll. odsun. Jinak mimo faráře odchází celý farský personál.
/Podle pozdějších záznamů personál na faře přece jen zůstal/.
S vybíráčkem již nikdo v kostele při mši svaté nechodí. Obětní pokladnička se již
nesmí postavit, poněvadž byly jednou v neděli ukradeny.
2. května další odsun třiceti osob.
V. odsun jde dne 15. května – 63 osoby.
19. květen se mezi lidmi proslýchá, že farář bude zařazen do odsunu příštího
týdne. Stalo se tak dne 22. května, že byl farář zařazen do odsunové skupiny, ale
Kaplice opět rozhodla, že farář odejde z obce jako poslední. Ale koně, které farní
hospodářství obdrželo pro duchovní sužbu a farní hospodářství jsou komisařem
odňati i s reversem a předáni novoosídlenci.
25. května odsun 60 osob a 1. června 30 osob. Na posvícenskou neděli jdou
poslední, až na faráře a jeho personál, který byl na faře ponechán a několik
nemocných.
Ve vnějších osadách farní oblasti byl odunut zahájen v září, tak ku příkladu 11.9.
odcházení 5 rodin z Radčic, 17.9. z Bělé, Ludvík. Hory a Meziřící, jen malý zbytek
zůstává. Od začátku srpna se odvádí dobytek ke dráze ve stádech až do 300 kusů.
Němcům se nepovoluje od června 1945 žádné maso. Dostávají jiné potravinové
lístky s menšími příděly než Češi /jak to právě bylo obráceně v době okupace/. Fara
může své žně dopravit domu, protože – dokud je farář v úřadě – nemá dle výnosu
zemského výboru žádný nárok na plat, ale jen příjmy z obročí. U ostatních
německých hospodářů byly žně zabaveny.
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Vojsko je přítomno při žních a Němci musí spolupracovat.
V měsíci říjnu se očekává poslední odsun Němců. V kostele je bohoslužba o
nedělích v 8 hodin pro Němce, v ½ 10 pro Čechy. Německá bohoslužba je nyní jen
velmi málo navštěvována, poněvadž je zde již jen málo Němců, asi 100 v celé farní
oblasti. V české bohoslužbě je přítomno jen 2 až 5 osob, později pak 5 až 10.
Od 1. srpna 1945 je v kanceláři farního úřadu předepsán český jazyk. Farář je od
gymnasia znalý českého jazyka, tak se může bez potíží tento předpis splnit. České
obyvatelstvo se neukazuje vůči faráři nepřátelsky. Je vesměs katolické.
Náboženství německý farář nevyučuje, poněvadž nemá čsl. státní občanství.
Církevní představenstvo docíilo u vlády, že němečtí faráři zůstanou až do odsunu
posledních Němců. List ordinariátu 1946/76 přináší výměr o odsunu německých
kněží a o zajištění far po jejích odchodu. V tomto výměru se určuje, že kněz může vzí
s sebou 100 a více kg věcí, theologické knihy, kněžský šat, jen žádndé věci
z ušlechtilého kovu. Kostelní majetek a majetek kněží se sepisuje ve třech
vyhotoveních v rámci protokolu. Jeden průpis obdrží zemský výbor, jeden konsistoř a
jeden zůstane ve farním archivu. Soukromý majetek kněží je sice též konfiskován,
má však zůstat na farách a následující český kněz má právo si tento majetek od
státu vykoupit, pokud bude mít ovšem o něj zájem.
P. Josef Singer, který se tak statečně stavěl proti německým fašistům, zapisuje
ve farní kronice svůj poslední německý záznam: Dne 29. října 1946 obdržel jsem
příkaz, abych se na zítřek do ½ 11 hod dopoledne připravil na odsun do říše. Jde
sebou celý farní personál a zbytek farníků až na několik nemocných, kteří jdou
později s nemocničním transportem.
Tím končila jedna staletá éra v naších Malontech a pozvolna se objevuje v této
krajině český živel, který se dává po odsunu Němců do nového budování, budování
pro sebe na vlastní české půdě. Víme dosti dobře, že někteří fanatičtí Němci se
ilegálně vrátili, ničili svůj bývalý majetek, ale nicméně nepodařilo se jím nový život
zničit.

I/151
Ano, nastává nová doby. Zejména pro Malonty a jeho okolí, až k samým
hranicím.
Nositel řádu práce a zasloužilý učitel Karel Kozlík poukazuje ve svém úvodu
k brožůrce „25 let české školy v Malontech“ na to, že ve funkci zmocněnce
ministerstva školství a osvěty pověřil Viléma Vorlíčka se zřízením české školy
v Malonech a jemus e za pomoci nových osídlenců podařilo 10. září 1945 tento
základní kámen v bývalém zcela německém pohraničí pro budoucí češství v tomto
kraji úspěšně položit.
Pokračuje: Na celém kaplicku byly školy válečnými událostmi velmi poškozeny,
ale usilovnou prací nového učitelstva, krajní obětavostí místních správních komisí,
později i místních národních výborů.
Pochopení téměř všech osídlenců a značnými podporami ministerstva školství
byly školní budovy brzy opraveny a zařízeny. Tak tomu bylo i v Malontech, které se
ještě v době otevření školy dosídlovaly a kde ještě tehdy bylo mnoho občanů
německé národnosti. Divukrásná příroda nepřichystala novým obyvatelům snadný a
pohodlný život. Podnikavý, vynalézavý doch našich lidí však přemohl všechny
nesnáze, podmanil si horskou přírodu a otevřel krásy těm, kdož se do těchto končin
utíkali z hluku měst. Malonty ve spojení s tehdejším JZD a později se státním
statkem a s rodiči to dokázaly. Nemohu vzpomenout – praví – tohoto vlasteneckého
nadšení učitelů, kteří dobrovolně přicházeli, aby nastupovali do míst czela
neznámých, odlehlých a bez veškerého spojení.
Mnozí z nich zde působí dosud a jmenuji jen dva z nich, Karel Majer, který přišel
do Malont, aby zde už nevyhovující školu přebudoval v devítiletku a přestavbou staré
školy přeměnil ve školu moderně vybavenou. Dále Vilém Vorlíček, prvního českého
učitele v Malontech v roce 1945.
Končí svůj úvodník, že významné výročí osvobození ČSSR a otevření české
školy v Malontech je příležitostí k rozvoji další iniciativy všech občanů
v budovatelském úsilí pro zvelebení Malont a jejich krásného okolí.
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Předseda školské a kulturní komise Okresního národního výboru v Č. Krumlově
František Michálek k tomu pokračuje: V roce 1960 byly provedeny územní změny
v našem státě, při kterých došlo k vytvoření nového českokrumlovského okresu
sloučením bývalého okresu Český Krumlov a Kaplice.
Vytvořením nového okresu vznikly i pro školskou správu nové úkoly vzhledem
k velmi nízkému osídlení některých částí okresu. Bylo proto přikročeno ke zrušení
některých malotřídních škol. V obvodu ZDŠ Malonty došlo ke zrušení jednotřídních
škol v Jaroměři, Bělé a Bukovsku a přeřazení žáků na plně organizovanou školu
v Malontech.
Podobně je zařízená síť předškolních zařízení podle požadavků jednotlivých
městských a místních národních výborů. Mimořádnou pozornost věnuje školská
správa otázce stabilizace učitelského sboru. Učitelům zajišťuje vhodné životní
podmínky, například byty, stravování, poskytování studijních úlev atd. Od roku 1965
se podařilo soubor spoluprací s místním národním výborem a některými podniky
získat pro učitele 39 nových bytových jednotek, z toho 7 bytů pro ZDŠ Malonty.
Rovněž i platová úprava k 1. dubnu 1967, jakož i vyplácení zvláštních příplatků za
ztížené pracovní podmínky, přispívající ke stabilizaci učitelského sboru. A právě na
ZDŠ v Malontech nežádají učitelé v posledních letech o přeložení, zakotvili zde a
založili rodiny.
A ředitel školy v Malontech Karel Majer dokončuje předmluvu s přáním, aby škola
posloužila občanům a žákům k informaci o vývoji školy, aby si na školu a své učitele
rádi vzpomínali, aby i získali vztah k naší pohraniční obci, která se stala jejich
domovem a aby pro její rozkvět vynakládali všechny své síly, dovednosti, rozum a
lásku. Ač je tato brožůrka určena jen jako ukázka českého vývoje školy v Malontech,
charakterizuje přece v celém svém rozsahu již v tomto úvodu osudy osídlenců a
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rozvoj české kultury a života v této pohraniční úplně německé krajině, která byla
českým živlem úplně změněna a utvořena opět do dosažitelných možností české
turistiky a rekreace vnitrozemských občanů.
Z počátečního vyprávění víme, že v malontech existovala škola již v 16. století.
V roce 1686 se připomíná změna učitele. V r. 1784 byla tato škola dvoutřídní. Musela
mít v té době dobrou pověst, což je patrno z líčení činnosti P. Friedricha
Kindermanna /1740-1801/, který vyswlal do Malont své nejlepší učitele, aby jednak
vyzkoušel svou školní reformu, jednak aby povznesl malontskou – ovšem že
německou – školu vůbec. V r. 1777 organizoval školu jako „industriální“. Víme, že
škola měla roku 1788

247 dětí. To se stupňovalo tak, že se vykazují v r. 1894

471 dětí ve škole. Není divu, že byl pro školu zaznamenáván takový počet dětí.
Rodiny byly vesměs mnohodětné. Z jiných pramenů, že pět, deset ba i více dětí
v domácnosti nebylo vzácností. Známe dokonce jeden případ, že se shromáždilo
kolem stolu 18 dětí. A řákáme-li kolem stolu, pak to stůl vůbec nebyl, chudý domkař
si vyrobil jako dřevař ze silného kusu kmene obrovskou mísu, kterou postavil na zem
světnice a chasa se dala svými dřevěnými lžícemi do jídla.
Ve staré v roce 1823 přestavěné školní budově se našel letopočet 1675. na
poslední německou školu máme jen tu vzpomínku, že její poslední ředitel a
místopředseda malontský obce Paschek byl po osvobození okupantů pro jeho
agresivní nacistický postoj a řádění během doby nesvobody odsouzen na 13 let
vězení, byl však ještě předčasně přesunut do Německa.
Uvedená návštěva v německé škole je tím pozoruhodnější, když tuto porovnáme
se sociálním postavením bývalého zdejšího obyvatelstva. Hlavním zaměstnáním bylo
z největší části malozemědělství a lesní prací získal finanční prostředky pro svou
četnou rodinu. Jen některá usedlost měla poněkud větší – na zdejší poměry –
územní hospodářský majetek. Zachovaly se nám a citujeme na závěru tohoto
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pojednání výkazy hospodařících před dvěma a tři sta lety a porovnáme-li počet
domácností s počtem jen školou navštěvujících dítek, poznávame, že na jednu
domácnost připadá nejméne – ovšemže – v průměru 10 dětí.
Těžce ležela na této krajině dřívější robota, když se nám podle sitovaného
seznamu vyk¨ázaný počet dnů je pro nás poměrně malý. Jak víme, nebyli usedlíci
v robotě jen několik těch málo dnů, ale výzaly je i další povinnosti u zeměpána.
Rozvoj sociálních poměrů i hospodářského života se stupňovaly jen velmi pozvolna.
Aby přednostové domácností mohli poněkud svou rodinu uživit, opouštěla v létě celá
jedna třetina své domovy jako zedníci, železniční dělníci, rybníkáři a podobná
řemesla, aby si hledali právě onen pro rodinu tak potřebný výdělek v Rakousku a
Německu, ba i ve vzdáleném Švýcarsku. Charakteristické pro tyto poměry je ta
okolnost, že právě Malonty měly 19 obecních domů, které byly buď na 40 let, nebo
na doživotí pronajaty zájemcům, aby se v této krajině udržely pracovní síly.
Do tohoto prostředí – které se takřka po staletí neměnilo a existovalo ještě v době
nesvobody – přicházejí do Malont v červnu 1945 aprvní čeští zástupci veřejných
orgánů a úřadů, bezpečnost, komisař a poštovní zaměstnanci. Když se pak místní
poměry odsunem německého živlu poněkud urovnaly, přicházely i rodiny těchto
prvních pionýrů. Proto můžeme říci, že jeden z důležitých momentů v životě nových
českých Malont bylo převzetí školy do českých ruk. Škola byla převzata dne 10. září
1945 Vilémem Vorlíčkem, jao zatímním správcem školy, který byl současně
prozatímním pověřencem pro zdejší obec.
První komisař Karel Šíma paktoval s Němci, oddaloval jejich odsun a stejně se
zechoval komisař Cetvin, odkud po únoru 1948 utekl do Rakouska. Druhý komisař
byl Václav Kučera. Dnem 20. listopadu přebírá správu obce současně i školy Vilém
Vorlíček.
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Po odsunu P. Wintra, posledního německého faráře, zůstává fara zavřena a
dochází sem farář z Rychnova n. M.
Budova školy byla ve velmi spatném stavu. Takřka po celou dobu okupace se ve
škole nevyučovalo, poněvadž byla obsazena německými uprchlými rodinami. Lavice
přes sto let staré byly částečně používány jako palivo a co zůstalo z nich, bylo
poházeno po školní zahradě. Kabinet byl celý přeházený a učební pomůcky rozbity.
Školní budova nebyla již opravována přes 30 let, krytina velmi chatrná, okenní rámy
zpuchřelé, tabulky vytlučené. Za komisařa Šímy se pro školu téměř nic neudělalo.
Teprve za komisaře V. Kučery bylo v německých rodinách v Malontech vybráno
65 000 korun a v přiškoleném Meziříčí přes 10 000 Kč a z těchto peněz byla celá
školní budova vybílena a vymalována, okna zasklena a dveře natřeny, podlaha
v jedné třídě vyměněna. Po všech těchto opravách byla škola dne 1. října 1945
otevřena. Asi 140 dětí německých rodin chodilo do školy učit se základům českého
jazyka.
Jak již nahoře naznačeno nebylo v této počátečné době ve vesnici ani jedno
české dítě. Učilo se v jedné třídě tak, že dopoledne chodily děti do 5. do 8. ročníku,
odpoledne pak žáci 1. až 4. ročníku. Děti se velmi rychle učili česky.
Dne 20. listopadu přavzal V. Vorlíček vedení obce a současně její osidlování.
Mezi prvními osídlenci byli Jan Toninger, rolní a hostinský na čp. 27, václav a Martin
Šaerovi na č. 4 a 22, František Klein na čp. 49 a Josef Mikeš na čp. 32. Koncem roku
1945 byli v Malontech 24 Češi a 350 Němců. Malonty byly jednou z máloobsazených
obcí českými lidmi. Byla to obeck bez jakékoliv spojení s městem a ještě hůře na tom
byli občané, kteří osídlili osady a samoty na samé hranici našeho státu. Vylíčili jsme
tento stav již dříve za tzv. německé éry a jak tento kraj vypadal po odchodů němců.
Domky a usedlosti zanechli v naprosto dezolátním nepořádku. Obec měla dost
uprchlíků v posledních letech okupace.
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Ti nepřispěli ke zlepšení stavu nemovitostí, když i jinak se přece během této
doby na budování nic nepracovalo, poněvadž stavebniny i pro německé budovy byly
nedosažitelné. A pak když starousedlíci odcházeli, zajisté nepřidali svému po
staletích generací v rodinách předávaných obydlí nějakému lesku. Naopak, ničili, ba
dokonce zapalovali svá obydlí, aby nepadly do českých ruk v použivatelném stavu.
Přesto většina českých a slovenských občanů vytrvala na dosídlených místech až do
dnes.
Obec se pozvolan dosídlovala a život v obci se plně rozvíjel a přicházel do
normálních kolejí. Osídlenci se plně věnovali rozvoji hospodářství. Tak přispěli svou
dlouholetou prací v pohraničí k dovršení výstavby socialistického státu
v osvobozeném Československu. Ovšem ne všichni zemědělci si vedli stejně.někteří
byli skutečně dobrými hospodáři, jiní „zabrali majetek“, ten pomalu rozprodali a
z toho žili. Pracovní elán nebyl veliký. Funkcionáři obce dbali však o zlepšení poměrů
v obci.
Dvacet let po obsazení obce českým živlem je v obvodu obce Malont již 949
stálých občanů české, slovesnké a rumunské národnosti a 50 dalších občanů,
řiholášených k přechodnému pobytu. V tomto roce – 1965 – se vykazují celkem 194
obytné domy s 251 bytem. Podle jednotlivých osad je v Malontech 385 občanů,
v Bělé 159, v Dolním Přibrání 9, v Radčicích 47, v Rapoticích 2, Jaroměř má 111
osob a v Meziříčí 156 a v Bukovsku 93.
Od 15. ledna 1946 navštěvovali školu jen žáci českého a slovenského jazyka.
V jedné třídě se vyučovalo všech 8 ročníků. Dne 15. května téhož roku byla utvořena
místní školní rada a složila předepsaný slib, do rukou okresního inspektora Kozlíka
z Kaplice. Dne 19. května 1946 byla uspořádána velká místní slavnost odhalení
pomníku na náměstí s nápisem „Bílá hora odčiněna“. Na závěru roku 1945-46
získala škola čestné uznání ministerstva školství za splnění programu za
budovatelskou práci.
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Dne 1. ledna 1946 byla otevřena mateřská škola. Celkem bylo zapsáno 18 dětí
do 3 do 6 let. Bohužel musela být pro nedostatek dětí ve školním roce 1947/1948
opět zavřena. Ve školní kuchyni se stravovalo od listopadu do února 32 přespolních
dětí.
Ve školním roce 1946/*1947 zahajuje dvoutřídní škola s následující organizací: tři
první ročníky tvořily jednu první třídu, ve druhé třídě byli žáci do 4. do 8. ročníku. Bylo
současně zavedeno vyučování dívčím ručním pracem ve třech hodinách týdně.
Z odměny za žákovskou lesní brigádu a sběru lesních semen byly zakoupeny učební
pomůcky pro chudé žáky. Během školního roku vyšetřila a očkovala děti lékařská
brigáda z Prahy.
Ministerstvo školství udělilo škole podporu v celkové výši 70 000 Kč. Za tento
obnos byly zakoupeny 24 okna, školní lavice a další nutné zařízení.
Obyvatelstvo Malont se zúčastnilo brigádou na opatření dřeva pro obecní školu,
pro místní národní výbor a zemědělský útulek. Ve školním roce 1947/48 vysázela
žákovská samospráva 20 000 lesních stromků, provedla sběr odpadových hmot,
zavedla časopisy do tříd a uskutečnila další kulturní akce.
Dne 17. února 1948 byla přechodně uzavřena škola v Jaroměři pro nedostatek
žáků. Devět školních dítek přechází nma školu v Malontech. Otevřen byl zemědělský
útulek. V zimním období od 1. 11., do 29. ll. byly přespolní děti stravováni ve škole.
Vařila se polévka a k svačině dostávaly kakao, rybičky, k obědu polévku a guláš.
Vaření měla na starosti manželka správce školy a žákovská samospráva. Celkem
byly stravovány 32 dětí přespolní.
Ve školním roce 1948/49 provádí zdravotní péči na škole MUDr. Bíca, který
současně vede poradnu pro matky, děti a kojence. V září 1948 byla provedena
kalmetizace dětí.
Spojení mezi městem a osadami bylo v poválečných letech velmi primitivní.
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Lidé docházeli do Kaplice pěšky nebo se dopravovali koňskými povozy. V téd době
koňské potahy dopravovaly poštovní zásilky na lince Kaplice- Malonty- Pohorská
ves- Pohoří. Od roku 1948 dopravoval poštu a provizorně i občany poštovní autobus.
Od r. 1951 jezdil i mezi Malontami, Bělou a Meziříčí. Dnes je autobusem spojení do
Kaplice sedmkrát denně sem a zpět a i nedělní provoz.
Tento způsob periodické dopravy, ale i autopark čsl. státního statku a nicméně i
soukromá autodoprava, která se zejména v posledních letech značně rozmnožila, si
pochopitelně vyžádala i úpravu provrchu silnic. Tak v roce 1956 nahradila se
dosavadní štěrková vozovka z Kaplice do Malont silnicí s bezprašným povrchem.
V roce 1959 byla bezprašná silnice prodloužena do Meziříčí a v roce 1962 byla též
zřízena do Budovska. Mezitím byl neutěšený stav mezi Pohorskou Vsí a Bělou
aspoň částečně upraven. Na opravy cest a silnic bylo v roce 1964 vynaloženo 221
tis. Kč. V roce 1970:71 byl provrch silnice a přípojů z Kaplice do Malont a okolí znovu
upraven s nodůkladnou a moderní bezprašnou pokrývkou na štěrkovém podkladu.
Jak již víme z předchozího vyprávění, byla jen obec Malonty elektrifikována.
V roce 1949 došla pak elektrifikace obce Jaroměř po roce 1950 na osady Meziříčí,
Velíško, Bělá, Radčice, Rapotice, Bukovsko a Janovou Ves. V roce 1951 byl i telefon
rozšířen do všech osad obce, zejména do provozoven ČSSS.
Během prázdnin školního roku 1948/49 se účastnila část učitelského sboru
zemědělských prací a žáci vysázeli 46 000 lesních stromků. První září 1948 byla
opět otevřena mateřská škola.
Ve všech vesnicích a městech se konají r. 1949 oslavy narozenin J.V. Stalina.
Též naše škola se připojila k těmto oslavám. Závazky předložené k této oslavě byly
čestně splněny.
V roce 1949/50 byla v místní hostinci upravena místnost pro biograf a v r. 1950
byl zaveden po Malontech místní rozhlas. 1951/52 došlo ke zřízení kulturní jizby.
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Vzhledem k tomu, že v sousedních vesnicích v Bělé a Meziříčí docházelo
k častým přesunům obyvatelstva a že na hospodaření se výhradně podílely ČSSS,
proto tyto dvě obce přestávaly být samostatnými správními okrsky a staly se
osadami, které připadly dnem 1. ledna 1953 pod správu místního národnío výboru
v Malontech.
V roce 1948 dochází k celostátním volbám. Volilo se bílými lístky a jednotnou
kandidátkou Národní fronty. Kdo odevzdal bílý lístek, nesouhlasil se státním
programem. Dobře připravena předvolební propagace vedla k tomu, že všichni voliči
volili v Malontech kandidátku národní fronty. Na podkladě této skutečnosti byla obec
Malonty vyhlášena „vlasteneckou obcí“.
Na podzim r. 1949 ve zdejší obci založeno Jednotné zemědělské družstvo 1.
typu. Mezi prvními členy byli V. Vorlíček, Josef Vávra, V. Šauer, J. Toninger, J.
Mikeš, L. Brabec, Š. Korýstek, K. Pelech, L. Novák, celkem 10 rolníků, učitel a
příslušníci SNB.
Prvním předsedou se stal J. Vávra. Odpůrců nového života na vesnici bylo dost.
JZD se rozvíjelo jen pozvolna. Stále muselo investovat. Družstevníci si navzájem
pomáhali a menší chalupníci vždy prodělávali. Nedostali odměnu od větších rolníků,
kterým se JZD líbilo. Byla převzata půda od státních statků Malonty, na které si na
jaře r. 1950 družstevníci zaseli 20 ha ovsa, společně zasázeli 7 ha brambor. Tak byla
zajištěna první krmivová základna pro pozdější vyšší typ JZD. Odměňování práve a
organizace však vázla. To byl velký nedostatek JZD. Učitelé pomáhali mladému JZD
při krájení brambor na společnou výsadbu, při sázení, oborávání a sklizni brambor.
Při této příležitosti můžeme si připomenout, že již v roce 1881 byl v Malontech
založen zemědělský a lesnický spolek z podnětu kaplana P. Guschelbauera, což
vedlo pak v roce 1896 ke zřízení pobočky Reifeisenky.
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V plánu školy roku 1950/51 se objevují některé nové cíle a formy veřejné
klasifikace – odstraňování nedostatečných.
Poněvadž dnem 1. ledna 1950 přechází matrikářská agenda- dosud součástí
farní agendy – na obec, byla zejména pro svatby, zřízena oddací síň. První
svatebčané obdrželi jako svatební dar radio v ceně 5000 Kč. /Ladislav Šesták a
Otylie Marková/. Prvním zaškoleným matrikářem se stal Aigl Jaroslav, příslušník
SNB.
Od roku 1951 jsou Malonty sídlem ředitelství státního statku. Dosavadní ředitel
školy V. Vorlíček je /1951/52/ přeložen na osmiletou střední školu v Benešově nad Č.
jako ředitel. Na zdejší škole byl ustanoven novým ředitelem Václav Joska, který do
Malont přišel z národní školy v Rychnově n. M.
Životní potřeby pro domácnost obyvatelstva byly v poválečných letech kryty
prostřednictvím dvou prodejen spotřebního družstva Šumava. Byly to – prakticky
řečeno – bývalé kupecké krámy německé. Jena z těchto dvou prodejen byla zrušena.
Potřeba zlepšit životní podmínky v okolních obcích a osadách vedlo k otevření
prodejen v Jaroměři již v roce 1950, v Bělé a Bukovsku až v r. 1953. V roce 1960
byla prodejna starého typu v Malontech upravena přestavbou na samoobsluhu. Od
roku 1965 dojíždí do osady Radčice pojízdná prodejna potravin a to jednou týdně.
V Malontech souží prodejna textilu obyvatelstvu od roku 1954.
V roce 1973 došlo k savebnímu dokončení novostavby moderní prodejny potravin
na bývalém pozemku farního rybníka, ze které byly veškeré nepotravinové obchodní
přeměty včetně textilu ještě téhož roku, po modernizace staré prodejny do této
převedeny, která vede nyní i veškeré druhy průmyslového zboží. Nová prodejna
potravin může v každém ohledu ve svém vybavení konkurovat s každou městskou
prodejnou.
Hospody a hospůdky poválečných let, převzatých ještě od německé éry, byly
postupně likvidovány, aby si jedna z nich zasloužila
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nového názvu „Pohostinství“. Jak toto pohostinství, též obě prodejny jsou součástí
obchodní sítě spotřebního družstva Jednoty. Úpravou celého domovního objektu
pohostinství vznikl i v 1. poschodí společenský sál, který současně slouží jako místní
biograf. Úpravy tohoto objektu byly prováděny postupně od roku 1958 do roku 1964.
Spotřební družstvo Jednota se tak bedlivě stará o ukojení potřeb zdejšího
obyvatelstva.
V roce 1953 dochází ke změně předsedy MNV Josefa Mikeše a nastupuje Josef
Sládeček. Školní rok 1953/54 přináší zavedení rozšířené vyučování podle
sovětského vzoru. V březnu onemocnělo takřka 60% žáků na černý kašel a spálu.
Školu navštívil krajský školní inspektor Jan Pokorný. Škola dostává telefon.
V únoru bilancovalo JZD a družstevníci dobírali na jednu pracovní jednotku 6 Kčs.
Někteří obdrželi doplatek pět až šest tisíc.
V roce 1954 dochází k volbám do MNV, ONV, KNV a NS.
Jednotná kandidátní listina pro volbu do MNV /konané dne 26.V.1954/ vykazuje
Sládečka Josefa, Cvachovou Jarmilu, Joska Václava, Neumanna Ladislava,
Nebáznivého Zdeňka, Jakla Martina, Broma Františka z Bělé a Janošťáka Adama
Opulku Franška z Meziříčí. V doplňovacích volbách byl za Bělou zvolen Brom
František. Navržená kandidátka prošla na 99,3%.
Do rady MNV byli zvoleni přeseda MNV Sládeček, tajemník Neumann Ladislav a
účetní a finanční pracovník Joska Václav. Do nového funkčního období nastuuje
nový NV bedlivě vypracovaným programem. Nepotěšené poměry v JZD vyvolávají
jednotkovou odměnu u některých jen 20 hal.
V Malontech je již jednotné zemědělské družstvo 4 roky. Jak již uvedeno je však
celkové hospodářství neutěšené. Jením z hlavních důvodů bylo stejné odměňování
jak dobře, tak i špatně pracujících zemědělců. Na konci roků 1954 jevilo asi 50%
družstevníků přání, přejít ke státním statkům. Zásahem KNV bylo přijato řešení na
upevnění JZD.

l/163.
Někteří členové byli vyloučeni a výměra zemědělské půdy JZD byla zmenšena na
180 ha.
Rozhodnutím ONV byla na škole 1955/56 otevřena třetí třída. V důsledku
nedostatku paliva bylo v březnu omezeno vyučování. Bylo soustředěno do jedné
třídy, kde se vyučovalo na tři směny.
Od roku 1955 je holičství a kadeřnictví provozováno službami MNV. V roce 1957
převzaly tyto provozovny komunální služby Kaplice. V budově, ve které jsou tyto
provozovny umístěny, je též sběrna prádla a šatstva do čistíren a prádelen a
současně i týdně dvakráte je zde otevřena prodejna masa.
1955 jsou silné mrazy až 35 stupňů C. Promrzly nejen četné stromy a i ještě
v květnu tyto pomrzly. Situace v JZD se stává ještě svízelnější. Objevují se četné
obchodu ale i vyloučení členů.
1956 odchází z Malont četní osídlenci. ONV nařizuje adaptaci opuštěných
usedlostí /celkem 10 objektů/. Přicházejí rodiny Šonky, Horáčka Petra, Lanky,
Vašíčka, Debnára Jar., Chemíčka a Brože a další. Koncem roku 1956 je zde 250
osob včetně dětí. Podle volebního programu snaží se MNV vybudovat kulturní dům
z budovi „Lajšovny“. Tento objekt nebyl však uznán ONV i KNV za vhodný. Proto
byly již zahájené adaptační práce zastaveny a dům zbourán. Při provádění bouračky
zřítilo se trámový a byl jeden muž usmrcen. Asfaltování silnice Kaplice Malonty
včetně náměstí bylo provedeno současně s úpravou veřejnéo osvětlení. JZD si nyní
vede dobře. Předseda Klein byl odvolán a od prosince vede JZD Braber Ladislav.
Pracovní jednotka se počítá obnosem 8, 20 Kčs.
Zima je poměrně krátká a mírná, pole však měla málo vláhy. Již 2. února
rozkvetly „kočičky“.
Na konci školního roku 1956/57 pdchází ředitel Václav Joska ze školy na školu
v Loučovicích a na jeho místo ředitele nastupuje Karel Majer z Desek. Ve školním
roce navštěvoval několikráte okr. Školní inspektor Karel Kovařík školu s cílem,
připravit počínaje školním rokem 1959/60 zřízení osmileté stření školy. Karel Majer
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Odchází do funkce vedoucího odboru škoství a kultury v Kaplici. Rozhodnutím
školského odboru ONV je od 1. září 1958 vyučování na malontské škole
organizováno na čtyřtřídní školu. Ředitelkou se stává Božena Horváthová, která
vyučovala na škole jako učitelka. Zřizuje se pionýrská organizace.
Na listopadové schůzi rodičovského sdružení podává vedoucí školského odboru
sdělení o připravované přístavbě školy. Rokem 1945 je na MNV v Malontech
založena nová česká místní kronika. Je to vázaná kniha v polokůži velikosti 29,
5x22x3, 5cm s nečíslovanými listy.
Zápisy do této knihy od roku 1945 do r. 1956 prováděl Joska Václav do strany 21.
Postupně od roku r.1957 pokračoval s. Majer Karel, pak Vladimír Havelec, Václav
Šulc a Helena Šulcová do r. 1969. Nyní je kronikářem učitel s. Kubát od r. 1970 do
dnešního dne. Zápisy t.č. končí rokem 1970. Zápisy jsou poměrně velmi stručné a
zabývají se, zejména v posledních letech se statistickými daty, zejména státního
statku, méně se skutečnými místními událostmi. Zejména pposlední léta přece
přinesly pro Malonty rozšířenou výstavbu. Osudy a děje v osadách nejsou vůbec
pomuty a poněvadž historie těchto osad není pojmuta ani v dřívějších pamětních
knihách, je třeba pamětní knihu novou v tomto směru doplnit a vždy pak reagovat na
události v těchto osadách.
Pro očekávané stavební práce byl školní rok ukončen přečasně, poněvadž bylo
třeba, aby pro tyto práce bylo školní místnosti vyprázdněny. Přípravné práce na
adaptaci školy byly současně prováděny.
Prvním květnem zaniká úpadkové JZD a přechází ke Státnímu statku
v Malontech, který vznikl již v roce 1949 z bývalého pastvinářského družstva v Tiché
/1947/1949/.
Při této příležitosti je třeba si něco více říci o státním statku v Malontech.

l/165
Jakou rozlohu měl Státní statek v Malontech v roce 1959?
Patřily k něm farmy v malontech /sídlo st. Statku/. Bělá, Janova ves, Pohorská
Ves, Lužnice, Radčice, Rapotice, Polšov,Meziříčí s Velíškem, Desky a hodice,
Bukovsko.
V roce 1950 má statek již 780 kusů skotu, z toho 210 krav a 1960 ovcí. Jenotné
zeměděská družstva ze sousedních obcích přecházejí do správy statku. Do roku
1952 se pracovalo v hodinové mzdě. V tomto roce najíždí ČSSS na nové normy.
Výdělky v rostlinné výrobě 2500-3500 Kčs, v živočišné výrobě podstatně vyšší.
Ovčáci až 14000 Kč, chovatel mladého dobytka až 18000Kč.
V letech 1953/4 dochází ve všech farmách a příslušných osadách Meziříčí, Bělé a
Bukovsku k elektrifikaci. V Bělé se staví ovčín /celkem dohromady 6 občínů/.
V roce 1955 dochází k telefonizaci všech provozoven ČSSS.
V roce 1956 po nové organizaci státního statku vzniká: odd Bělá s farmou Janova
Ves – odd. Tichá s farmou Sv. Kámen, Cetviny – odd. Rychnov n.M. s farmou
Budákov- odd. Jaroměř s farmami Dobechov, Polšov, Radčice, Pohorská Ves,
Jindřichov – odd. Bukovsko s farmou Obst.
Do roku 1955 jsou dokončeny novostavby provozních budov a v následujících
letech provádějí se jen adaptace generální opravy. V r. 1957 přibývá školní statek
Líčov a utvoří se odd. Líčov s farmami Velké Skaliny a Dluhoště.
V roce 1960 dochází k celkové reorganizaci státních statků s následujícími odd.
Bělá, Bukovsko, Tichá, Rychnov, Meziříčí, Jaroměř, Mostky, Pohorská Ves, Ličov a
Skaliny. K 1. červenci 1960 rozpadává se ČSSS Malonty a vzniká státní statek
Rychnov a Kaplice. Při Státním statku v Malontech zůstávají Bělá s Janovou Vsi,
Malonty, Jaroměř, Meziříčí s Deskami a Velíškem, Pohorská Ves s Lužnicí a Radčice
s Polšovem a Rapoticemi. Rozsah: 3642 zemědělské půdy, z toho 1786 ha orné.

l/166.
V druhém pololetí 1960 získává statek Rudou standartu KNV a KOR a po celý rok
1961 je nejlepším statkem v okrese a držitelem Rudého praporu OV KSČ a OV.
Na statek přícázejí členové ČSN /300 osob/, což si vyžaduje vybudování
ubytoven v Jaroměři a Ticé za 380 000 Kčs a adaptaci různých domovních objektů
v ostatních odděleních statku.
A nyní několik statistických přehledů:
Rok 1960

1965

1974

Orná půda v ha

1 785

2 145

2 251,81

Zemědělská půda v ha

3 635

4 504

4 445,65

Skot /kusy/

1 162

1 705

Z toho krav

459

Prasat

1 101

Z toho prasnic

160

1994

643

745

1 205

1 726

165

162

Počet pracovních sil

415

505

411

Z toho v zeměd. Výrobě

366

418

343

/z toho 343 v zem. výrobě, 20 v ostatních provozech/
Nektárové výnosy:

1964:

1973:

Pšenice

14,7

18,9

21,5

Žito

10

19,7

22,8

Ječmen

12,6

23,9

22,8

Oves

11,5

15,4

18,9

Brambory

79,6

151,5

242,5

Seno

29

36,8

24

Kukuřice

364

V roce 1974 nachází se ředitelství v Malontech v moderních budovách, kde jsou
současně garáže, dílny automech., truhlárna a tesárna, kravíny a jiná zařízení.
V tomto roce má statek následující výrovní provozovny: V Meziříčí, sušárna obilí,
kravín, vepřín, porodna – kravíny v Radčicích a Bukovsku. V Bělé 6+2 občíny a
hřebčín – Pohorská Ves buduje se stáj pro 488 jalovic a v Jaroměři kravín, porodna,
vepřín a 2 drůbežárny.
A nyní se vracíme zpět k obci malontské samotné. 1. září 1960 se zřizuje
jednotřídní mateřská škola s jeslovou třídou, později byla přeměněna na jesle a byla
umístěna v budově bývalého ředitelství statku.

l/167.
Ve školním roce 1960/61 je škola organizována jako neúplná osmiletá střední
škola.
V roce 1959 byla škola umístěna ve staré školní budově, která bez velkých
stavebních úprav stojí již od r. 1829, provedena generální oprava celkvým nákladem
435 000 korun. Byly strženy všechny stropy, které byly shnilé a ohrožovaly provoz ve
škole, zbourány příčky a zrušen byt pro učitele. Generální opravou byly získány tyto
prostory: 6 tříd, 2 kabinety, školní kuchyně, jídelna, spíž. Sborovna a kabinet byly
umístěny mimo budovu a rovněž i 6. třída byla v budově hostince. Bylo to řešení
dočasné a celková výstavba školní budovy měla být vyřešena investiční výstavbou
resp. přístavbou.
Prvním ředitelem osmileté střední školy v Malontech se stal Jan Holba, který
dříve působil v Soběnově a ve Věžovaté Pláni. Osmiletka byla organizována jako
neúplná se 4 třídami na l. stupni a třemi třídami na ll. stupni. Ředitel Jan Holba přešel
již po roce na Základní devítiletou školu v Rozpoutí. Od 1. srpna 1960 stal se
ředitelem Karel Majer, který při zrušení okresu Kaplice přešel na vlastní žádost
z funkce vedoucího školského odboru opět navedoucí místo v malontské škole.
Zástupcem ředitele byl ustanoven Vlastimil Švec, který byl přeložen do Malont
z národní školy v Kuří.
8. prosince 1960 byla v Malontech založena tělovýchovná jednota Hraničář
Malonty s předsedou Vlastimilem Švecem.
V roce 1961 bylo přestavěno nové křídlo školní budovy se 4 učebnami, třemi
kabinety, sociálním zařízením, ventrálními šatnami a odbornou pracovnou pro fyziku.
V tomto křídle je rovněž kotelna parního ústředního topení pro ucelený školní objekt.
Náklad investiční přístavby činil celkem 804 tis. Kčs, náklad na ústřední topení 90
tis. Kčs.
Školním rokem 1962/3 je škola organizována jako úplná devítiletka.
V následujícím školním roce byla na škole v únoru zahájena dostavba školy.

l/168.
Průměrný počet žáků stravovaných ve školní kuchyni zvýšil se na 169.
Rokem 1966/67 se zřizuje jednotřídní zvláštní škola. Poslední fáze výstavby školy
byla ukončena dne 2.1.1967. Celkový náklad /včetně dřívější/ výstavby školy činil
2,165 000.—Kčs.
Dnes v roce 1974 je škola jedna z nejmodernějších v celém okrese Č. Krumlov a
je třeba ještě připojit přehled oněch učitelů, kteří tak úspěšně vedli školu k dnešnímu
stavu:
Vilém Vorlíček, ředitel národní školy od r. 1945-1952
Václav Joska, ředitel národní školy od r. 1952-1957
Karel Majer, ředitel národní školy od r. 1957-1958
Božena Horváthová-Mordová, ředitelka národní školy 1958-1959
Jan Holba, ředitel osmileté střední školy 1959-1960
Karel Majer, ředitel základní devítileté školy od r. 1960 dosud.
Vlastimil Švec, zástupce ředitele 1960/61
Vladimír Havelec, zástupce ředitele 1961- dosud.
Vyprávění o státním statku v Malontech by nebylo úplné, kdybychom neuvedli, že
se při všech pořížích mnohokráte umístil v socialistickém soutěžení na prvním místě
v okrese, jak jsme se již dříve zmínili. V roce 1964 se dokonce umístil v celokrajském
soutěžení Státních statků na druhém místě a získal titul Závod Xll. Sjezdu KSČ.
V Malontech je ještě jeden další závod, jehož zaměstnanci soutěží v brigádách
socialistické práce o udržení titulu Polesí socialistické práce Bělá.
Po zrušení lesního a pastvinářského družstva v obci převzala lesní porosty do
obhospařování Bělá, patřící k lesnímu závodu v Kaplici a to v celkové výměře 2 350
ha lesní půdy.
V roce 1956 si v uvedeném polesí vyžádala polomová kalamita za oběť asi 50 tis.
Plnometrů dřeva, čímž mu vzniklo na 400 ha holin.

l/169.
Zaměstnanci polesí Bělá se však s polomovou kalamitou rychle vypořádali a
dokonce roku 1964 uměle zalesnili 340 ha lesní půdy a dalších 40 ha bylo zalesněno
přírodním náletem.
Až do roku 1956 těžilo toto polesí ročně 3 750 plm. Dřeva a od 1.1.1962 těží
ročně 5 850 plm. Dřeva.
Polesí Bělá je považováno za jedno z nejlepších v celém Lesním závodě Kaplice
a v socialistickém soutěžení se umísťuje na čelném místě každý rok.
Po utvoření Jihočeských státních lesů patří zdejší lesní oblast k podnikovému
ředitelství Č. Budějovice, lesní závod Kaplice s lesní správou v Malontech. V roce
1973 měla lesní správa 45 stálých 17 periodických zaměstnanců, z toho 13 THF.
Obhospodařovaná plocha činí dnes 5 500 ha.
Lesní správa se čině účastňuje na domovní výstavbě v Malontech právě tak jako
Státní statek. První vícebytové domy na silnici do Bělé vznikly v roce 1963 a
panelový blok v roce 1968. První má 27 bytových jednotek pod správou místního
národního výboru a v panelových domech spravuje 12 lesní závod kaplice a 26 státní
satek. Zde jsou reservované byty i pro učitelské rodiny.
Přírůstek v obyvatestvu si vyžádal též uspořádání lékařské resp. vůbec zdravotní
péče.
Po roce 1945 byla veškerá lékařská služba pro obyvatelstvo zdejší oblasti
soustředěna pouze v Kaplici. Při vzdálenosti 11 kilometrů od Kaplice a bez možnosti
dopravy byla návštěvnost lékařské ordinace velmi obtížná.
Samostatná lékařská stanice byla v Malontech zřízena až v roce 1960 s jedným
ordinačním dnem v týdnu. Od roku 1965 má obec již dva ordinační dny každý týden
pro potřeby obyvatelstva u praktického lékaře. Dětská poradna byla v Malontech
zřízena v roce 1957 s docházkou dětského lékaře jednou týdně. A též od roku 1965
ordinuje dětský lékař v naší obci každý pátek a to celé dopoledne.

l/170.
Zubní oddělení pracuje v Malontech od roku 1957 každou středu. Dnes je lékařská
služba upravena pro praktického lékaře v pondělí a ve čtvrtek po dvou hodinách,
zubní lékař ve středu celý den a dětský lékař v pátek odpolední 2 hodiny spolu
s poradnou pro matky a děti.
Lékařská stanice byla původně v budově bývalé ředitelské budově Státního
statku. Od r. 1950 je v mateřské škole a nyní vyhledal místní národní výborvyhovující
prostory v budově čp. 154, kde po náležité adaptace je soustředěno jak všeobecné
oddělení praktického lékaře, tak i dětské oddělení a zubní lékař a je i připraven
případný byt pro závodního lékaře Státního statku. Vhodná sttavební úprava tohoto
objektu pro lékařskou službu si vyžádala kol čtvrt milionu korun. Z podnikového fondu
pracujících Státního statku byla pro zlepšení práce ordinace zakoupena bezbolestná
vrtačka za 30 000Kčs.
Vraťme se ještě je školství v Malontech. V posledním desetiletí byly zrušeny
v obvodu polit. obce Malonty malotřídní školy a to v Bělé a Jaroměři a od 1. září roku
1965 došlo ke zrušení poslední málotřídní školy v Bukovsku. Docházka dětí do
devítileté školy zkvalitňuje vědomosti žáků a tak i přípravu do budoucího povolání.
Autobusem pravidelně dojíždí do malontské školy žáci z Jaroměře, Meziříčí a Bělé,
jakž i z Bukovska. Na docházky pěšky jsou ještě odkázány děti z Radčic a Janovy
Vsi.
Demokratisační proces probíhá v celé naší společnosti od počátku roku 1968 a
byl přijat se zájmem a uspokojením. Projevil se zvýšeným zájmem o veřejné dění,
větší ochotou diskutovat o problémech všech společenských oblastí života.
Na vhodně a vkusně upraveném prostoru přes školním komplexem jsou vysázeny
růže, a svahové plochy byly zatraveny. Též místní národní výbor se připojil zřízením
malého růžového sadu před budovu MNV.
Malontská škola má ve školním roce 1973/74 9 tříd a 174 žáci.

zvláštní škola v jedné třídě 11 žáků a ŠD 27 žáků. Školská kuchyně stravuje 163
žáky a 20 dospělých osob. Následující tabulka podává obraz o růstu malontské
školy:
Školní rok

počet tříd

žáků

školní rok

počet tříd

žáků

1945-46

1

44

1958-59

4

108

1946-47

2

45

1960-61

7

147

1947-48

2

84

1959-60

7

183

1948-49

2

70

1961-62

8

194

1949-50

2

59

1962-63

9

240

1950-51

2

56

1963-64

9

237

1951-52

2

50

1964-65

9

255

1952-53

2

45

1965-66

10

254

1953-54

2

44

1966-67

9

224

1954-55

2

59

1967-68

9

215

1955-56

3

76

1968-69

9

218

1956-57

3

84

1969-70

9

219

1973-74

9

174

zvl. šk.

1

11

DŠ

1

27

A když jsme u tomto vypočítávání uveďme stav obyvatel v roce 1973: celkem
v celé obecní oblasti 949 osob, z toho v Malontech 470, Radčice 11, Meziříčí 127,
Bělá 136, Jaroměř 125, Budkovsko 80 a přechodně 10.
Nerozlučně spojen s obecním životem je tělovýchovná jednota Hraničář, která
v roce 1970 slavila své desetileté trvání. Počátečná činnost jenoty, založené v obci
bez sportovních tradic, se opírala o práci s mládeží, organizovanou v rámci školy.
V roce 1970 měla jednota 84 čly, celou řadu zkušených funkcionářů, kteří řídí činost
oddílu kopané, odbíjené a košíkové. Základní tělesné výchova se pěstuje plně
využívaním školní tělocvičny. Během desíti let bylo vybudováno fotbalové hřiště a
kabinami a dvě hřiště na odbíjenou. Škola samotná má za školní budovou veliké
hřiště. Fotbalová mužstva mužů a žáků hrají v okresním přeboru. Družstvo odbíjené
získalo již druhé místo v okresním přeboru a zvítězilo v řadě turnajových soutěží.
Činnost tělovýchovné jednoty Hraničář Malonty a finančně podporována MNV a
Státním statkem v Malontech.
I další spolek dobrovolných požárníků je dnes pohotově vybaven

l/172.
pohotovostním vozem a přenosnou štříkačkou a potřebným nářadím. Již několikráte
zasáhli požárníci při požáru dvou stohů slámy v Malontech, kde byla škoda na
40 000 Kčs. Dále při požáru skladu píce v Malontech – škoda 180 tis., požár skladu
píce v Meziříčí škoda 150 tis. Kčs – požár skladu v Deskách.
Ale i další smutné události zaznamenává kronika: při demolice Lajšovny 1 mrtvý,
v Bukovsku jedno utopené dítě ve fekální jámě a též jedno utopené dítě v Jaroměři
v potoce.
Všechna zde vylíčená fakta hovoří o tom, že život v této pohraniční oblasti nebyl
lehký, ale ve spojení všech sil naších občanů, které se odhodlali přes všechny
svízela vytrvat na svých místech, podařilo se mnoé udělat, takže obec Malonty může
být hrda na svou práci. Takřka holými rukama přišel český živel do zcela německé
oblasti a musel si dnešní životní prostředí usilovou prací a napětí všech sil a dobré
vůle dopracovat k dnešnímu stavu. Dokazuje, že život v naší vesnici nezůstal stát na
smutných počátcích, ale jde neustále kupředu, s cílevědomým budováním
socialistické společnosti a to v takovém tempu, aby v nejbližších letech jsme dosáhli
ve svém životním prostředí pro svůj domov a svou rodinu nejlepší životní standart.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ll. Část.
Farní obec Malonty.
Úvod

ll/1

Vznik kostela

ll/2

Technický popis kostela

ll/3

Hřbitov

ll/14

Památkově chráněné přeměty

ll/18

Písemnosti – archiv

ll/19

Správcové farnosti

ll/24

ll/1
Úvod k ll. části.
l. část historie Malont se vztahovala na světské události, i když na některých
místech zasahovala do církevního života Malont. Je to pochopitelné, poněvadž
velikou část událostí je čerpána z farní kroniky založené k r. 1836.
Z vyprávění předešé části jsme poznali, že život v obci – a to nejen zde, ale i ve
starých dobách všude, jak v městech, tak zejména na vesnicích – se točil kolem fary,
kolem kostela a pochopitelně kolem faráře. Na něhovázal jednak život ve školách,
kterým byl příjmým představeným, a přímo v obci, kde byl farář mnohdy jediným
inteligentním člověkem, znalého psaní a tisku. A za třetí, tvořil farář vedle rychtáře,
spojku s vrchností. A v nové době se tato funkce ještě více vytvářila, poněvadž farář
tvořil mluvčího resp. lidově „hlásnou troubu“ pro nařízení nejen vrchnostenských
půnů, ale i okresní a zemské spráby. Vždyť víme, že mnohdý rychtář a málokterý
porotce či-li přísedící kmet v obecní správě neovládal ani písmo a tím méně
nedovedl číst. Oběžníky a nařízení dostával farář až do nejposlednější doby a musel
je nechat pak podepsat rychtáři či purkmistrovi.
Je třeba proto, abychom i poznali duchovní život v obci malontské jako
samostatnou část tohoto vyprávění. Mnohé věci a příhody budou navazovat na
historii obce resp. byly v l. části již popisovány a některé události nám vysvětlí a
ujasní celý obraz dějin jak obce malontské samostatně, tak i farní oblasti, která měla
mnohem větší působnost než obvod obecního rychtářství resp. starostenství.

ll/2
Jak jsme již v l. části tohoto vyprávění uvedli, není nám znám rok resp. letopočet
založení obce Malonty, ani doba výstavby kostelíka sv. Barbory /původně sv.
Kateřiny ??/.
Víme, že roku 1285 přišli do této pohraniční krajiny resp. do Velešína
Michelsbergové /česky zvaní Michalovci/ a že začali osídlovat historickou pohraniční
oblast v hustých hvozdech. Cíl této osídlovací politiky měl různě důvody. Jednak
k ochraně panského majetku proti příchodu cizinců z jihu, jednak zpeněžení lesního
porostu a třetí důvod z „neproduktivního“ lesa utvořit poplatkovou půdu.
I když vyslali se svými prvními robotníky „kolony“ – kolonisátora, který zodpovídal
za práci podřízených přistěhovalců, nebyl to mnohdy muž inteligentní, který byl
podával svému panstvu spolehlivé zprávy, ale náboženský život tehdejší šlechty si
přímo vyžádal dosazení duchovního pastýře pro své „ ovečky“.
Víme, že 4.lV.1364 byl Michlesbergy dosazen na faru „Magnalithslag“klerik
„Jacobus de Sobieslau“ na místo zemřelého Przibiconise /Přibíka/ který zde strávil
velikou část svého života, či-li můžeme mít za to, že první kostelík – podle všeho
dřevěný, sroubený – vznikl někdy na přelomu 13. století a že v okamžiku dosazení
klerika Jakuba, byla to již zděná svatině sv. Barbory se svou kulatou věžičkou
v čistém gorickém slohu, jak dnes ještě dokumentuje nízká ulová zárubeň – dnes již
zazděná- typického starogotického stylu, pro vchod do kulaté věžičky na západní
straně nynější kaple sv. Barbory.
V první čtvrtině resp. třetině 15. století vzniklo kněžiště a pak brzy na to i dvojlodí
kostela sv. Bartoloměje. Věž kostela byla podle technické situace půdorysu
vybudována jako osaměle stojící zvojice v době, kdy kněžiště bylo již dokončeno.
Ač se na mnoha místech tvrdí, že dvojlodí kostela bylo postaveno včetně věže
teprve v druhé polovině 15. století, nasvědčuje
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celá kostrukce stropů, žebroví, zejména pak podpěrný sloup pod kruchtou na to, že
výstavba musela být dokončena již v l. pololetí 15. století. Vždyť největší dosud
zachovalý zvon nese letopočet 1407 a nelze mít za to, že tento zvon byl převezen
do malont z jiného kostela, vždyť důkazem je to, že nese na plášti relief sv. Barbory a
sv. Bartoloměje, patronů starého kostelíka a nového kostela. Byl proto nesporně
určen na začátku 15. století pro malontský kostel.
I když rytina na čepci zvonu vykazuje rok 1717, byla to doba rekonstrukce celého
kostela za faráře France Georga Graffigka.
Zvony před touto dobou neměnily svá „stanoviště“ a souhra jmen svatých
/Barbory a Bartoloměje/ na plášti zvonu dosvědčuje, že zvon byl pořízen jen pro
malontský kostel.
Dalším dokladem, že kostel byl v dřívějších dobách konsekrován, jeví se v tom,
že v době založení farní kroniky r. 1836/37 byly ještě viditelny staré konsekrační
křížky na stěnách kostela, jakož že i tzv. posvícení tj. vysvěcení kostela se odbývalo
obvykle 1. května. Kaple resp. kostel sv. Barbory sloužil, po vybudování velkého
kostela, až do r. 1887 za sákristií. Až v uvedeném roce byla na východní straně
postavena nová sákristie za hlavním oltářem.
Podle tehdejších liturgických přepisů je stavba kostela / i kaple/ orientována ve
směru východ-západ. Stavba je kamenná, omítána stojí nad vesnicí na vrchu
uprostřed hřbitova.
Jak bylo již nahoře uvedeno je komplex kostela složen z kaple sv. Barbory o 1
poli a v pěti stranách osmistěnnou s přilehlým točitým schodištěm na kulatou věžičku,
dnes v hořejší části ve-stavěnou do společné střechy hlavního kostela. Dále
z přilehlého vlastního kostela sv. Bartoloměje, přistavěného svým kněžištěm k jižní
zdi kaple. Kněžiště je o jednom poli a závěru ze 5 stran osmistěnnu, sevřeno jest na
východ nízkou novodobou sákristií a na západ dvojlodím o 4 okenních osách na jih.
Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, jejíž západní rohy podpírají 4 opěrné
pilíře, postavené z hladce přitesaných kvádrů ve tvaru zdí, sešikmených od věže na
zem.
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K jižnímu průčelí jsou přistaveny jednak k lodi předsíňka / z dob rekonstrukce
kostela/ a k věži pak skladiště /nyní úmrlčí komora z novější doby/. Předsíňka má
jižní zeď vyvedenou v barokní štít o proláklých bocích a závitech po stranách, na
obou rozích stojí kamenné koule a nízké jehlance.
Průčelí kostela i kaple sv. Barbory rozložena na nízkém žulovém trnoží, jež
ukončena jest na lodi šikmou kloškou, na kapli sv. Barbory proláklou plochou. Zdivo
kostelní je zcela bez ozdob, jen pásovou římsou o desce podporované podbradkou.
Z toho je patrno, i z jiných příznaků, že chrámová síň podléhala časem nejené
proměně. Zachovalejší jest prebiterium či-li kněžiště, které z nejedné příčině
upůmíná na děkanský chrám v Kaplici. Jest vyšší chrámové síně a překlenuto
křížovou klenbou žebrovou, opřenou o pěkné opěráky na straně vnější, kdežto při
lodích opěráků není.
Opěrné pilíře, přistavěné k presbitáři na jižní a východní straně, celkem pět, bez
ústupků, vrchem okosené se štítky rovoramennými v předu, jež vroubeny jsou
římskou téhož profilu, jako kordon. Kryt na závěru kněžiště a na vysoké valbě věže
kůrkový, na ostatních střechách taškový, nyní i na sákristií eternitový. Valba
presbitaře zdobena plechovým kohoutem. Místo santusníku jest vyvedena na
západním štítu nad kněžištěm zídka s otvorem na zvonek. Staré prejsy byly
odstraněny ze střech r. 1902.
Věž je třípatrová / podobná jako v Blansku/, podepřena jest podpěráky novějšími,
které nahrazují porpěráky staré.
Krov střešní konstrukce pochází z r. 1695, jak je patrno z vyrytého letopočtu
v trámoví.
Vchody, celkem čtyři: l. Na jižní straně vede z předsíně do lodi, ostěnní žulové,
profilované, s výžlabkem mezi dvěma šikmými pásky, jest hrotité, v oblouku zazděné,
takže vlastní vchod jest 1,60 x 2,60 m vel., vyzdívka jest po obou stranách
podporována čtvrtkruhovými krakorci.
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ll. vchod 1,30x2,80 m vel. jest pod věží, dnes jen zvonie v podvěží. Žulové
ostěnní hrotité, s okosenou přední hranou, dvoje dřevěné dveře.
Železná ornamentální vrata z páskového železa nechal vyrobit P. Singer v roce
1934 jak u hlavního vchovu, tak do zvonice kovářským mistrem Gustavem Ganglem
z Bělé.
lll. vchod do kaple sv. Barbory vede do západní strany kaple, vchod 1,00x2,00m
veliký, s rovným nadpražím. Stejný vchod ve stejných rozměrech vede od prostoru
hlavního oltáře do východní části kaple.
lV. Vchod do sakristie 1,00x1,90m, obdélný, od jihu rovněž vchody na kruchtu a
do umrlčí komory.
Před rekonstrukce kostela existoval ještě jeden vchod s gotickýcm lomeným
obloukem z lodě na sever / do nynějšího hřbitova/. Při rekonstrukci kostela byl
zazděn, v omítce je patrný.
Okna osvětlují 3 kněžiště / čtvrt okno, za hlavním oltářem jest po oblouk zazděné,
právě tak jako další okno mezi prvním a druhým opěrném pilíři na jih. Do lodě vedou
4 okna. Veškerá okna vedou na jižní stranu, vesměs v rozvírajícíhc se ostěnních,
původně byla hrotitá, mnohem užší, v barokní době byla zaoblená a jsou
v dřevěných rámech, které provedeny po stranách a uprostřed na způsob prutů,
v závěrcích tvoří jednoduché kružby beznosé, z kruhu a dvou poli oblouků složené.
V kapli sv. Barbory 2 větší, svrchem kulatá okna v barokních chambranách a 1 malé
oválovité okna nad oltářem, všechna ve východním směru. Ve věži okna vesměs
obdélná v kamenných ostěních o skosených hranách, v 1. a 2. patře 2 malá, v 3.
patře 4 větší okna.
Vnitřek: Nejstarší část kostela, kaple sv. Barbory, 9,00m. dlouhá, 5,20 m široká,
zaklenutá v obdélném poli křížem a v mnohostranném závěru paprskovitě do
žulových žeber profilu ranně gotického /se slabě proláklými plochami klínu/, jež
sbíhají se ve 2
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svornicích, v patkách jsou žebra místo krákorců jen šikmo sříznuta.
Kněžiště: 10 m dlouhé, 6.3m široké, zaklenuto v pravoúhlém poli křížem v polykonu
paprslovitě do žeber klínovitého profilu, jehož okosené plochy jsou uprostřed
žlábkovány. Zdi jsou hladké.
Vítězný oblouk 5.3 m v rozpětí, s hranami okosenými, hrotitý /na krakorcích byl
dříve umístěn kříž s dvěmi sochami – kalvárie, která se dnes nachází v kněžišti/.
Dvojlodní kostela: 24.70 m dlouhé, 14 m široké. Tyto míry , v původním popisu
uvedené nejsou správné. Délka je 14.70 m a šířka 8.70 m . Tži pilíře v podélné ose
z nichž pravý od kněžiště jest čtvercovitého půdorysu s připojenými 4 poloválci,
ostatní dva jsou osmistěné, 0.80 m v průměru, všecky stojí na trnožích
osmistěnných, různých výšek se skosenými vrchními hranami. Hlavice těchto pilířů
jsou rovné osmihranné hranoly, z nichž se klínová, mělká žebra klenbová odvinují
točně.
Kleba a dvojlodní jest síťová, žebra opírají se o nástěnné kusé válcovité přípory,
se šroubovitě rýhovanýni dříky hladkými kalichovými hlavicemi a různě
zasekávanými krákorci, ve vrcholech protínají se buď prostě, nebo sbíhají se ve
svornicích terčovitých, z nichž dva jsou větší, ostatní z nich duté, sloužící jako
větráky.
Podkruchtí otvírá se do kostela dvěma oblouky hrotovitými a zaklenuto jest
síťovou klenbou bez svorníků.
Předsíňka hlavního vchodu /jižní/ 2x4 m veliká, s postranními výklenkovými
lavičkami jest valeně klenuta.
Výprava barokní, právě tak, jako zábradlí zděného kůru pochází z doby
přetváření kostela na začátku 18. stol. Z původního zařízení zbyl – jak již nahoře
uvedeno krucifix s Matkou Boží a sv. Janem miláčkem Pána v životní velikosti. Toto
sousoší stálo na břevnu ve vítězném oblouku, kde dosud jsou patrny oba krakorce.

II/7
Sousoší se datuje z I. Poloviny 16. století.
Socha sv. Anny 1.30 m , dříve s knihou a svatozáří. Dobře řezaná práce
z počátku 16. století.
Hlavní oltář zakrývá celou východní stěnu kněžiště, dřevěný, mramorovaný,
barokní. Mezi vrtulovými sloupky slabý obraz sv. Bartoloměje. Na zamalovaném a
vypjatém barokně skrojeném kládí v oblacích Nejsvětější Trojice, po stranách nad
brankami sochy sv. Jakuba a Filipa, všechny mají typické veliké hlavy. Pro sochaře
Josefa Ditricha z Č. Budějovic. Dne 5. ledna 1711 byla uzavřena smlouva /kontrakt/
s tímto sochařem a hradeckým dvorním truhlářem Johanesem na postavení tohoto
hlavního oltáře. Sochař Ditrich dodal za 130 zl. dvě dřevěné sochy sv. Filipa a sv.
Jakuba, pět velikých andělů, svatou Trojici a glorie, okrášlení k svatostánku a oblaka
atd. roku 1713 byl hlavní oltář postaven a sochař Ditrich a dvorní truhlář Johanes
obdrželi ujednanou odměnu. Josef Ditrich je v jihočeském kraji známý umělecký
řemeslník. Celá řada míst vlastní z jeho dílny významné dřevořezby nebi i z kamene
vytesané figurální ozdoby. Významné práce nalézají se v Budějovicích. Ku příkladu
Samsonovo vodotrisk na náměstí, sochy u vchodu do starého dominikánského
kostela včetně sousoší ukřižovaného, bývalý morový sloup P. Marie u ústavu
hluchoněmých atd. nad svatostánkem je dřevořezba srdce Páně s trnovou korunou
ve zlatých plamenech. Tato dřevořezba pochází z roku 1837, kdy v okolí Malont řádil
mor. Obyvatelé Malont modlili se devítník k Srdci Páně s prosbou, aby byly Malonty
od tohoto moru zachráněny s příslibem, že pak v kostele nechají umístit Srdce Páně.
Malonty byly skutečně uchráněny a obyvateleé nechali pak uvedenou dřevořezbu
zhotovit. Ošetřovatelka nemocných, malontský rodačka bytem ve Vídni, nechala pak
tuto dřevořezbu Srdce Páně pavým zlatem v Linci pozlatit. /Juliana
Guschelbauerová, pozlacení 1897./
Boční oltáře s slabými obrazy P. marie /1715/ a sv. Linharta /1734/, obdobných
tvarů jako oltář. Obrazy jsou v širokých rámcích s boltcovitými rozvalinami. Nad
obrazem P. Marie socha sv. Floriána – podle všeho lidová dřevořezba.

II/8
Nad sv. Linhartem byl umístěn baldachýn s květináčem s vyřezávanými
květinami. Po stranách a pod baldachýnem olejové malby na dřevě sv. Jana
Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Františka, nejvýš socha Anděla Strážného.
Kolem obrazů bohatá výzdoba listový. Oltář sv. Linharta byl prý též vybaven
dřevořezbami z dílny sochaře Ditricha. Ještě poznámka k hlavnímu oltáři. Roku 1865
se uvádí ve farní ronice obnovení hlavního oltáře vimperským měšťanem za 170 f
cm. Další obnovení oltáře včetně soch až do hořejší římsy bylo provedeno farářem P.
Toupalíkem v r. 1972.
Kazatelna je visutá, dřevěná, hnědá se zlacenými řezbami ornamentálními,
podprsník baňatý, na střížce bohaté třásně dřevořezby a koruna s Kantů sbíhajících
se k střední soše pelikána s mláďaty /tato socha tam již není/. Socha pochází včetně
veškeré ostatní výzdoby kazatelny od sochaře Hanse Georga Mayera z Benešova za
35 zl. Ostatní dřevěná konstrukce byla provedena truhlářem Johanesem Etherem
z Trhových Svin za 42 zl. Od sochaře Mayera pochází mezi jiném kazatelny v kostele
sv. Trojice v Trhových Svinech a zvlášť významná pěkná kazatelna v poutnickém
kostele v Brünl /Hojná Voda 1739/, pro který též dodal listí a frýs na sloupové ohradě
na hudebním kůru a 8 andělských hlaviček a 24 kytic pro 8 mramorových sloupů na
vnitřních stranách kostela. Hlavní oltář v tomto poutním kostele pochází prý též od
sochaře Ditricha. Podoba oblak a zejména protáhlé obličeje soch světčí o této
umělecké dílně.
Dne 6. března 1727 oznamuje farář Zwettler ve farní kronice příchod
pozlacovače Markause Antonína Porgessera /Borgesi/ a vypočítává práce, které byly
provedeny na hlavním oltáři a na kazatelně. Dne 10. července 1727 byla podepsána
smlouva s pozlacovačem z Dobré Vody na výše uvedené práce, za které dostal 310
zl. Farář Ambrož Zwettler věnoval sám k tomuto účelu 100 zl. Marco Antonio
Peurgesser z Janova /Itálie/ a byl volán 1718 k provedení bohatého pozlacení
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ve vnitřku nově postaveného poutního kostela v Hojné Vodě hrabětem Karlem
Buquoyem. Porgesser – jak byl lidově pojmenován – postavil se na Dobré vodě dům,
přestěhoval se roku 1745 do Budějovic, rodiště manželky, kde se stal měšťanem a
majitelem domu a zemřel tam roku 1752.
Křtitelnice je žulová, osmistěná, 1.00 m vyskoká a 0.88 m v průměru mísy.
Dobrá práce z konce 15. století. Sousoší křtu Páně je podle všeho lidová řezba
pomalovaná. Měděný kotlík z 18. stol. Zajímavé na této křtitelnici je, že byla původně
pomalovaná červenou barvou, právě jako mřížka komorná před hlavním oltářem. Pak
přetřena tmavošedou barvou. Tyto nátěry na křtitelnici a mřížce jakož i shnilé
dřevěné obložení bočních oltářů bylo odstraněno při renovaci v roce 1972.
Pokladnice Chudý, žulová, prostý hranol s kovaným svitým uzávěrem
s letopočtem 1653. dodal rychnovský kameník. Další pokladnice chudých se
nacházela vedle oltáře sv. Linharta a pochází – podle svého jednoduchého
provedení z počátku kostela. Nyní v zadním depositáři pod kruchtou.
Dříve visel v kostele obraz sv. Norberta s tepanou lilií a knihou, 5/6 životní
velikosti. Nyní se nachází v depositáři na faře. Tvrdá malba jest nalepena na jiném
plátně, z něhož je vidět obruba s květinami dobře malovaných. Pochází asi z konce
17. věku.
Socha sv. Pavla /polde všeho však sv. Jáchyma, 1.30 m vyskoká ve výklenku
nad východním vchodem do kaple vedle hlavního oltáře. Dobrá řezba z konce 17.
století/.V kapli sv. Barbory: Oltářík s obrazem sv. Barbory, nový pseudogotický stýl
z druhé poloviny 18. stol.
Varhany kostela prodělaly celou řadu změn. Poslední výroba z roku 1845 od
Güsta. Roku 1903 se i tyto varhany odmlčely a byly pořízeny nové varhany,
pneumatické a to po delším jednání s varhanářem J. Lachmayerem z Lince-Urfahr.
Stály 1400 fl.
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Kdy byly první varhany ve zdejším kostelíku pořízeny není známo. Víme z farní
kroniky, že v roce 1706 bylo zaplaceno Hansi Michlovi Mayovi za malování varhan 8
zl.
Dne 12. dubna 1699 podává farář Kašpar Sewera do Hradce zprávu, že nové
varhany byly v Dvořišti ohledány a byly shledány za dobré. Doporučuje se, aby
tamnímu varhanáři Johannu Weberovi bylo svěřeno postavení nového varhanního
díla v malontském kostele. Varhany stály 112 zl. Tyto náklady byly hrazeny částkou
108 zl. z kostelních peněz a 12 zl. sbírkou mezi farníky. Jedná se podle všeho o
varhany, které byly pak v roce 1706 malovány, a může se mít za to, že již před tím
nějaké varhany v kostele existovaly.od té doby obdržel školmistr za hru na
varhanách ročně 6 zl. Již v roce 1719 22. dubna zažaluje farář Ambrož Antonín
Zwettler varhanáře ohledně nepotřebných varhan. Píše dále: varhanář je sice zde,
aby opravil varhany, ale nejsou peníze na zaplacení.
V roce 1845 nalézáme záznam ve farní kronice, že dochází k opravě varhan,
nacházející se v nejhorším stavu. S opravou byl 24. 7. 1846 pověřen Franz Füstl,
městský varhanář z Krumlova, který práce s pomocníkem Josefem Jungwirtem a
Johanem Langvi ihned zahájili. Zde dochází k opravě letopočtu, v dalším zápisu P.
Franze Loberschienera, kde se praví, že oprava varhan byla zásluhou příspěvků
farníků provedena a dokončena 23. srpna 1845 /nikoliv 1846/.
Oprava nebyla dosti důkladně provedena, poněvadž zápis v roce 1847 praví, že
přičiněním učitele Johanna Wintra byly varhany opět dány do používání a
vštafírování bylo provedeno mladým člověkem jménem Johann Kříž, syna optika
z Plzně a to dubové barvy a pozlacenými arabeskami. V roce 1859 vykazuje se
odměna za hru na varhany 22 zl. 71 kr. pro učitele.
Roku 1884 dochází opět k opravě varhan. Stará Jürginová z Radčic věnovala
na to 120 fl. roku 1903 píše farní kronikář, že se staré varhany najednou odmlčely.
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Jsou to oné varhany, o kterých jsme již dříve mluvili. V dubnu 1918 byly
odevzdány resp. prodány státu pro válečné účely varhaní píšťaly v počtu 27 kusů ve
váze 34 kg. Ministerstvo války zaplatilo za píšťaly včetně dopravy 642 K.
Teprve v roce 1931 se objevuje záznam o tom, že od 5. do 12. července byly
opraveny varhany a konfiskované píšťaly nahrazeny novýmivarhaníkem Suratem
z Budějovic za celkem 3800 Kč. Za vedení chrámového sbora Franzem a Johanem
Guschelbauerem z Malont byl tento sbor značně rozšířen o plechové a strunové
nástroje. Cechner vykazuje ve svém popisu kostela celkem 3 zvony.
První a největší svon má výšku 85 cm, průměr 98 cm, hlava šestilaločná, listovce
ozdobená, pod korunou nápis minuskuleni: Eu + ego campancecunquam +
pronuncio + vana + ignem + vel festum + bellum + aut funus + honestum dui + me
fecit magister Bartolomeus nomen habit + in nuvoa civitate + pregensi ad + laudem
/dei/ + Anno + domini + m + cccc + septimo /sic/. Ve volném překladu: pěkně
oznamuji krajině zprávy, ohně nebo i slavnosti, války pohřby. Poctivě mě vyrobil
magister Bartoloměj jménem v Novém městě pražsém ke slávě Boží v roce 1407. na
plášti zvonu je reliéf sv. Bartoloměje a sv. Barbory. Na dubovém čepci je vyryt
letopočet 1717 tj. z doby, kdy dochází k důkladné renovaci kostela.
Druhý dovn má výšku 65 cm, průměr 84 cm pod korunou nápis: Anno domini
MCCCCCC XXIIII fundata est in vigilia sanctar Margaretce. Na plášti krucifix a P.
Marie. Třetí uvedený zvon měl výšku 28 cm a v průměru 33 cm, byl bez nápisu. Roku
1917 nalézáme zápis ve farní kronice, že pamětihodný je den 23. ledna 1917, kdy
nám byly dva zvony odebrány. Jeden malý z věže a zvon pozdvihování. Ten z věže
nesl nápis Jos. Perner, Budwicy fudit ano 1783. tento zvon ve svém popisu zvony
Cehner neuvádí. V únoru a březnu 1919 byla provedena ve farní oblasti sbírka na
zvony, která vynesla jen 2800 Kr a zvonař Perner v Budějovicích za 2 zvony 36 000
kr.
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Roku 1922 se objevuje zpráva, že Nový zvon, na který bylo sbíráno, je již
objednán a stál 7 300 Kr a váží 140 kg.
Kronikář obšírně popisuje, že dne 22. října 1922 byla provedena při krásném
počasí v Malontech podivuhodná oslava a to svěcení dvou zvonů. Jeden zvon váží
136,5 kg ton E za kg 45 Kč s nápisem Nejsvětější srdce Ježíše, smiluj se nad námi.
A.D.1922. Tento text na zvonu je vylit německy. Druhý zvon „umíráček“ s nápisem
„Sct. Barbara A.D.1922“ ve váze 18 kg v ceně 50 Kč za kg. Celkový obnos za zvony
obnáší 8 152 Kč 35 h. Jsou zhotoveny z nejlepší zvonové bronze skládající se z 78
% mědě a 22 % anglického bankacínu. Svěcení zvonů provedl nejdůstojnější pan
biskupský vikář Johann Suchan z Německého Benešova a kázání a mši svatou na
vesnickém náměstí slavil pan farář Franz Kuttan z Terčí vsy. Ověnčené zvony byly
vytaženy na věž za doprovodu hudby a veliké všeobecné účasti a radosti věřících.
Rok 1930 oznamuje příchod dalších nových zvonů od Rudolfa Pernera
z Budějovic. Jeden zvon vážil 284,5 kg druhý 270,7 kg, k tomu dvě armatury /přilby/
tak že celkový náklad včetně daně z obratu činil 11 532,45 Kč. Již 11.srpna 1929
provedl znalec Mag. Wenzl Müller z Prahy zkoušku zvonů a zjistil, že se výlev podařil
a nebyla zjištěna žádná vada. Svěcení a vytažení zvonů bylo provedeno za účasti
hraběnky Valerie Buquoy-Kinské a dcery Henriety Buquojové. Dále poslanec Msg.Dr.
R. Petersilka a četné duchovenstvo.
K tomuto pamětnímu listu připisuje pozdější farář P.Singer Josef, že „Veškeré
zvony, až na veliký starý s malou jakostí pro válečné účely, byly v roce 1941 bez
kterékoliv úhrady státem pro válku zabaveny. Dodány 4 zvony.“ Podle nalezeného
seznamu se jednalo o mešní zvon ve váze 136,5 kg, o 63 cm, další zvon
proměňování kg 18 o 30 cm, mešní zvon ve váze 284,5 kg o 80 cm, a umíráček 86,2
kg o 53. A od této doby zůstal je pouze starý veterán z r. 1407 ve věži.
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Jsme-li na věži, je třeba se zmínit o věžních hodinách. Podle záznamu ve farní
kronice byly v roce 1682 zakoupeny jedné hodiny za 50 zl., hodnáři z Loretty /?/ za
postavení hodin 25 zl. a celkový náklad za hodiny je vykázán částkou 118 zl. 27 kr.
Hodiny však podle všeho nefungovaly, poněvadž v roce 1703 vyrobil soustružník
z Hojné Vody k hodinám 2 kolečka /zwei Radl/ a Michael Shiffer hodiny opravil. Jak
jsme již slyšely, bylo natahování a upravování hodin jeden z úkolů školmistr, který
dostával určitou roční odměnu. Když pak byly upraveny platy i celé služební poměry
učitelů na konci 19. stol. přešla péče o hodiny na obec, která nechala hodiny
několikráte opravit. Tento poměr vyvolal v roce 1940 určité nepříjemnosti pro
místního faráře, poněvadž obec se zdráhala osobu, které bylo nataování a
ošetřování hodin svěřeno, za tyto úkony platit. Farář odmítl kterýkoliv vztah k věžním
hodinám s prohlášením, že kdo chce mít hodiny, tak ať si natahování též platí, kostel
hodiny nepotřebuje. Tím si ovšem rozvířil protiakce nacistů ještě více. Hodiny již od
poválečných dob nejsou v provozu.
Cechner uvádí ve svém popisu kostela i pozlacenou měděnou monstranci, 68 cm.
vys., 32 cm. širokou. Pochází z roku 1813. V roce 1668 vykazuje farní účetnictví
zakoupení nové stříbrné a jedné pozlacené monstrance za 43 zl. Tyto se již
nenachází v inventáři kostela. Monstrance z r. 1813 byla r. 1896 nově pozlacena.
Ke kostelu samotnému by bylo třeba ještě říci, že byl naposledy vymalován v roce
1880 a v roce 1973 byla malba do výšky 350 cm opravena, tak že po
několikanásobném malování a dokonce latexovým vrchním nátěrem zmizely jak
v kostele, tak v kapli sv. Barbory skvrny z vlhkosti ve zdivu.
Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, a to stará část na jižní stran kostela mezi
farou a kostelem a nová část severně od kostela. Tato novější část byla získána v r.
1872 za 100 zl. ve velikosti 800, 40 m2.
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Byl to farní pozemek, který byl prodán obci. 1892 došlo k vydláždění cesty od
náměstí až ke schodům vstupu ke kostelu.
Na starém, již rozpuštěném řbitově je zajímavá část západní, kde byli pohřbíváni
učitelé a jejich manželky z Malont a okolí. Ještě dnes je tam dneska o hrobu prvního
německého učitele Wondraczka z Desek.
Těsně vedle zdiva kostela, byli pohřbíváni kněží zdejší farnosti. Poslední
německý farář Singer si dal námahu pátral blíže o těchto hrobech. Chtěl pro zemřelé
kněze pořídit hromadný hrob. Válečné události mu však v tomto počínání bránily. Ve
farní kronice píše, že ví o 3 hrobech, které se nacházejí u zdiva kostela a sákristie,
které byly při pokusu o vysoušení kostela a dláždění kolem kostela nalezeny a s nimi
byla pak naloženo jako s ostatními v těchto místech. Mrtví zůstali nedotčeni,
poněvadž nebylo s dlážděním tak hluboko kopáno. Náhrobní kameny byly
odstraněny.
Kněžiště má na vnější straně 3 podpěrné pilíře, mezi kterými jsou umístěny okna.
Mezi druhém a třetím nejsou t.č. okna, ale v omítce je patrno, že se i v tomto místě
nacházelo úzké gotické okno s lomeným obloukem. V tomto prostoru je na vnější
straně kostela umístěn fresko-obraz, dnes již dosti sešlý. Tento obraz – představující
umírajícího kněze mezi anděli – má představovat pravděpodobně zdejšího faráře
Graffigka, který se tak zasloužil o celkovou renovaci a přebudování kostela, zejména
pak zvětšení oken, barok. opěry na kůru, postavení nových oltářů, zejména hlavního
atd. Některý nápis na obraze není viditelný, ze kterého by se nechalo nsěco bližšího
resp. spolehlivějšího zjistit. Jeho hrob lze podle všeho hledat v těchto místech.
Podoba faráře Graffigka na fresku je nápadná s obrazem tohoto faráře ve farním
depositáři.
Při tehdejší zalidněnosti krajiny a poměrně malé velikosti původního hřbitova,
nelze se divit – jak se již ve skutečnosti ukázalo – že byly ve starších hrobech nad
sebou několik osob pohřbeny. Tento způsob pohřbívání má svůj „zákonný“ původ
v císařském nařízení
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Josefa ll. ze dne 14.lX.1784, kde se v článku 5 setakovéto pohřbívání přímo nařizuje.
Nedovoluje, aby mrtvoli byly pohřbívány v rakvích, ale dány do pytle, v hrobě
posýpány vápnem a téhož dne musí být zasypány. Bude-li mrtví přinesen na hřbitov
v rakvi, musí být z této odstraněn a výše uvedeným způsobem pohřben. Obec musí
mít dostatečnou zásobu rakví v různých velikostech a rakve, pořízené pozůstalými
prodají ve prospěch obce. Výnos popisuje i velikost hrobu, jeho vzdálenost od
dalšího hrobu. Místo nesmí být zabráno pro kříž, nebo nějký monument. Pozdější
výnos z r. 1807 nařizuje farářům pořízení úmrlčích komor. Mrtvola nesmí být doma
ponechána, ale ihned převezena na hřbitov do umrlčí komory. S těmito komorami
měla státní správa určité potíže, poněvadž po dobu několika let /1813,1823,1830
atd./ se toto nařízení opakuje. V roce 1822 vychází dlouhosáhlé nařízení a směrnice
pro ohledače mrtvol. 1828 nařizuje se způsob pohřbívání sebevrahů a 1831 a 1832
směrnice pro pohřbívání osob, onemocněné cholerou.
Pokud se týká tzv. učitelských hrobů můžeme uvést, že v západní straně
zrušeného hřbitova je pohřbena i manželka řídícího učitele Bratze z Bělé, pak hrob
řídícího učitele Richtera z Malont, který se zvlášť zasloužil o vytvoření většího
kostelního sboru. I při položení schodů u předního vchodudo hřbitova byly nalezené
lidské kosti.
Veliké starosti tvořila farním správcům hřbitovní zeď. Již v roce 1946 byla opět
opravena hřbitvní zeď. „Dítětem mnohých starostí“ nazývá farní kronikář hřbitovní
zeď hřbitov samoté ještě v roce 1934. Stanovy na pohřbívání nejsou, každý si
pohřbívá ja chce a kde chce a politická správase domáhá stále stanov pohřbívání,
stěžuje si P. Singer. Píše: Na našem hřbitově schází toho mnoho. Zdivo ohraničující
hřbitov je propadlé. Jednou večer zaběhlo se dobytče bez pastýře pře zřícené zdivo
do hřbitova a páslo se n hrobec. Farář zahnal dobytče do farního dvora a zavřel ho
až si přijde majitel /diskrétně poznamenává kronikář: jehož jménu nebudiž zde
jmenováno a zapomenuto/ pro krávy přišel. Krávy znečistí hroby trusem.
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Tyto okolnosti dohnaly faráře, aby se konečně ujal věci sám. Hrozily však faráři
mnoha mrzutosti. Výstavby nového zdiva nebylo se co bát, ale udělat pořádek uvnitř
hřbitova, pořád hrobů, byla určitě těžší práce a tím mrzutější. Jak již uvedeno, kopalo
se, kde právě se zdálo být místo, případně, kde již byl starší hrob. Dobrotivý hrobař
vyhovoval každému a často se přihodilo, že se kopaly nové hroby bez ohledu na to,
zda pod drnem již nějaký ten mrtvý léží nebo ne, až se pak konečně naráží na
rozpadlou rakev nebo kostru. Hroby jsou zřizovány bez ladu a skladu do všech
nebeských směrů. Jsou i v bezprostřední blízkosti kostelního zdiva, kterými pak do
zdiva vníká povrchová voda, i když není dostatečně větrán. Farář si kladl podmínku
se sestavení nového hřbitovního řádu. Že mrtví budou pochování do pravidelných
řad, které probíhají ve směru jihoseverním, poloha rakve je pak od západu
k východu. Dále se nesmí pohřbívat těsně u kostelního zdiva a též v prostoru mezi
kostelem a farou. Farář pojmul do svého plánu cestičku tvaru kříže středem hřbitova
a podél hrobů při hřbitovní zdi. Podle tohoto plánu se dnes ještě pohřbívá.
V roce 1935 položil kameník Šimek z Bukovska schodiště k jižní hřbitovní bráně a
k farní budově, prostor před farou zv. Kostelní náměstí byl upravno a vydlážděno
kostkami.
V roce 1935 byla též zahájena obnova hřbitovního zdiva. V tomto roce se podařilo
postavit severní a východní stranu. Brána na východní straně, poblíže sákristie byla
zazděna a přeložena do severovýchodního rohu, poněvadž urovnáním a dlážděním
kostelního náměstí léží cesta k farský pozemkům mnohem hlouběji a příchod
k původní tzv. Wötschko- bráně by byl strmý. Přeložením vjezdu do severního rohu
je umožněn těžkým povozům s náhrobními kameny vjezd až ke hřbitovnímu kříži.
V roce 1936 hlásá ve svých zápiscích farář dokončení výstavby západní a jižní
strany hřbitovní zdi. Před a podél farní budovy na straně
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severní byly ve výkopu uloženy veliké kameny a nad tímto „odvodňovacím“ kanálem
položena celemtová deska, jako odpadová strohou vnějších vod. Dnes lze však říci,
že tato „isolace“ se ukázala během doby za velmi nevhodnou, jak uložení kamenů
s cementovou deskou a dláždění kolem celého kostela, poněvadž právě touto
cementovou pokrývkou byl prostor pod ní udušen a vlhkosti vníkají mnohem lépe do
zdiva jak do fary tak i do kostela, více než dříve. Jak již uvedeno, byl takový příkop
s cementovou deskou a nad tím dláždění provedeno v r. 1940 kolem kostela se
stejným výsledkem.
K obnově hřbitovních zdí, fasády kostel a východní a severní fasády farní budovy
došlo za faráře P.X. Švandy v roce 1970, přispěním finančních prostředků ze strany
obce.
Na jižní straně pře kostelem- na býv. starém hřbitovu a v západní části hřbitova
jsou postaveny kříže ze žuly a kovovým Kristem. Již 1706 bylo vyplaceno jednomu
sochaři za „jeden veliký krucifix a za upevnění tohoto na prázdném kříži před
kostelem“ 5.zl.
9.července 1722 uhodil blesk do velikého kříže /Leerbaum/před kostelem a zavinil
na kostelních oknech a na faře veliké škody.
12. dubna r. 1850 byl postaven nový kříž na hřbitově, na spodním kamenu jsou
písmena „M. et T.“ tj. MadlenaThunová , která kříž pořídila. Kmen ke kříži dal Václav
Pöschko, sedlák v Malontech.
Při příležitosti pořádané lidové misie byl jednak v r. 1880 kostel kaplickým
malířem vymalován a na hřbitově postaven kamenný kříž se železným Kristem a
postavou P. Marie na starém podkladovém kamenu, který tam stojí ještě dnes.
V roce 1898 nalézáme ve farní kronice další zápis o zřízení kamenného kříže na
svém místě. Podkladový kámen nese letopočet 1898 a celý kříž věnoval výměnkář
Josef Pösinger z Malont.
Když zde uvádíme kříže, je třeba poukázat na nařízený soupis všech kapliček,
křížů, Boží muk a soch v celé oblasti farní obce malontské. „Vysokým nařízením“ ze
dne 30. května 1835 čj. 19886 a guberniálním
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dekretem ze dne 4. 7. 1837 čj. 26199, jakož i prováděcím výnosem konsistoře ze
dne 16. 7. 1837 byl tento soupis nařízen s podmínkou, že bude přenesen též do farní
roniky. Soupis obsahuje 42 položek a to: 11 kapliček /Betkapellen/, 3 kříže, 28 soch a
Božích muk, z toho 12 v oblasti Malont. Mimo jiném se zde vykazuje i školní kaple
s obrazem P. Marie, malovaného na stěně pod obecním pozemkem. V Deskách bylo
5 případů včetně jené kapličky s několika obrázkami na skle na dvorním pozemku.
V Radčicích 5 božích muk. V Meziříčí 5 případů včetně kaple na vyšší návsi
/Oberdorfkapelle/s obrazem korunovace P. Marie /na plátně/ a kaple na nižší návsi
/Unteredorfkapelle/ s obrazem P. Marie malovaném na skle. Ve Velíšku jedna
vesnická kaple s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého a jednou Boží mukou.
Tří Boží muka v Ludvíckých Horách, 10 pak v Bělé včetně tzv. Hirschenkapelle
s obrazem bolestné korunovace Krista na plátně, dále pak zděná kaple s kamennou
sochou Spasitele, tzv. Hofbaerova kaple, s zděná s sochou bolestné P. Marie.
V podrobném soupisu se uvádí nejen podrobný popis, ale i stavební stav, lidové
pojmenvání, stanoviště na kterém pozemku, jméno dárce příp. stavebníka a
udržovatele, zda existuje fond údržby atd. na konci poznámku o památkové ochraně
v našem kostele. Je to to první řadě oltář /353/2548/72/, boční oltář sv. Linarta
/354/2549/72/, kazetelna /355/2550/72/, křtitelnice /356/2551/72/, kostelní lavice
s vyřezávanými čely včetně jednoho klekátka /357/2552/72/, pokladnička chudých
s letopočtem 1653 /358/2553/72/, obraz světce – sv. Norberta /359/2554/72/, socha
světce – možná sv. Jáchyma /360/2555/72/, soubor ukřižovaného s dvěmi sochami
sv. Jana a P. Marie /361/2556/72/.
Dále nejsou v památkovém seznamu – socha sv. Anny, a četné obrazy –
oleomalby ze 17. resp. 18. stol. Dokonce jedno plátno – označeno jako bitva –
velkosti 150 x 245 cm.
Památkový ústav byl upozorněn na velmi špatný /vnitřní/ stav oltářů a soch,
červotočem selně nahlodaných. Možná, že vlastními prostředky provedení izolace
v roce 1972, byl tento shoubný stav poněkud zlepšen, nicméně by stálo za to, aby
toto zařízení bylo důkladně a odborně konzervováno,
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poněvadž se přece jedná o předměty a zařízení ze 16., 17., a 18. století.
Pokud se týká písemností farního úřadu, je třeba si všimnout oznámky ve farní
pamětní knize, kde se praví, že první farní matriky prý začínají rokem 1650. Nebyly
však nalezeny – píše kronikář a vyslovuje současně doměnku dle pověsti, že se
z neznámých důvodů ztratily, právě jako instrument zařízení fary a jiné doklady. Měl
je farář Georg Lachwister, který zde přebýval r. 1671 vzíti s sebou do nového
působiště v Malšíně. Ay tato ztráta takto nezbytných dokladů byla nahražena,
setavil P. Kaspar Sewera r. 1689, povýšený na faráře v Malontech, nové knihy o
farních příjmech a břímech, ve kterých jsou uváděny všechny pole, louky, pastviny,
lesy, rybníky, desátky, robotní povinnosti, štolová konvence a jiné poplatky uvedeny.
V tomto novém instrumentu byly též vyznačeny všechny povinnosti vůči patronu
Karlu, knížeti s Lonqualu/Buquoyovi/, který listiny a knihy též vlastnoručně podepsal
a pečetil rodinným pečetidlem v den sv. Jiří r. 1689. Píše sece, že originál tohoto
instrumentu je uschován ve farním archivu, nebyl však nalezen. Jeden opis této farní
fase byl r. 1797 znovu pořízen, představeným úřadem jakož i všemi vesnickými
rychtáři podepsán a s originálem souhlasně potvrzen.
Z této doby se nám zachovaly – podle obení pamětní knihy do roku 1880 –
záznamy o zvláštních vydáníí v kostelních účtech. Tyto účty byly svého času uloženy
v zámeckém archivu v Nových Hradech.
Pamětní kniha uvádí pro zajímavost následující položky:
1651: chudým lidem dáno, že kosti mrtvých sbírali 10 krejcarů
1652: truhláři z Pessbergu za jednu zpovědnici /byla to ona zpovědnice, která
svého času stála v sákristii a pro značnou sešlost byla likvidována
1653: dne 22. května v přítomnosti pana faráře /P. Michala Rittera/ a všech
příslušných rychtářů včetně porotců zakoupena 2 nová mešní roucha od Hanse
Hillische za 30 zl. 15 kr.
1654: dne 4. prosince: Karlu Schwarzpeckovi z Českého Rychnova za jednu
vytesanou almužničku se zámky 5 zl. 21 kr. /stojí ještě dnes v kostele/
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1656: Valtazaru Lehnerovi, malíři z Rožmberka, maloval nové nebe 3 zl. 37kr. /kde to
nebe bylo malováno nebylo možno zjistit –buď se jednalo o stropní malbu v kněžišti
resp. nad býv. hlavním oltářem ??/
1657: Malíři z Rožmberka, aby kříž s dvěma obrazy nově renovobal /podle všeho
sousoší kalvarie /6 zl.
1659: Kalich z cínu ke stravování /!!/ nakoupeno 15 kr /podle všeho na svatojanský
doušek/
nové antiphonium /Kniha mezizpěvů/ od malíře /!/ z Rožmberka zakoupeno pro velký
oltář 3 zl. /podle všeho se nejedná o „antiphonium“ ale o „antipendium“tj. pomalované
plávno na přední stran oltářního stolu, když jej dodal malíř/
1661: Malíři z Rožmberka 4 nové tyče k nebi /tj. tyče na kterých jsou upevněny
ozdobná plávna tzv. nebesa do průvodu Božího těla/
Nová oltářní pokrývka na přední oltář.
1670: Tento rok nebylo pro den slavnosti sv. Jana nakoupeno víno na svatojanský
doušek, poněvadž zde nebyl farář nebo kostelní bohoslužba.
1672: V den sv. Jana 16. žejdlíků vína pro svatojanský doušek v kostele. /jak jsme již
uvedli na jiném místě byl tento zvyk zachován ještě v r. 1736/
1662: za jedno nové zcela stříbrné a pozlacené ciborium/kalich na uschovávání a
rozdělování hosti /27 zl. 30 kr. jedno měsní roucho z černho sametu 10 zl. 43 kr.
1667:plátno /Leinboth – prostěradlo – Leintuch/ k pokrytí oltáře sv. Barbory 1 zl. 4 kr.
1668: jedno měšní roucho z dobrého zeleného damašku /Damaschket/ za 24 zl. –
Z bílého damašku jedno mešní roucho se stolou 17zl. Nový misal 9 zl.
1669: dva mosazné svícny pro oltář sv. Barbory 1 zl. 57 kr.
1666: dne 10.9. v době noční byl dům Boží lehkomylnými bezectnými lidmi otevřen a
bylo tehdy na hotovosti odcizeno a odejmuto 119 zl. 23 kr.
V dopisu hradeckému úřadu, obsahující udání v této záležitosti bylo ještě uvedeno,
že mimo to bylo ukradeno 13-14 liber vosku.
1675: obdržel sklář /Glasmeister/ z Hojné vody za nová okenní skla 37 zl. 19kr. 3
den.
1682: za zakoupené hodiny 50 zl, hodináři z Loretty k postavení 25 zl. Celkový
náklad činil 118 zl. 27kr.
1690:Malíři z Benešova za svatý hrob 16 zl. 39 kr. /neexistuje již/
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Nové kostelní lavice 13 zl. 22 kr. /Bohužel není možno zjistit, které lavice se jedná/.
Stavby v sákrsitií 27 zl. 37kr. / i zde nebylo možno zjistit, co se v kapli sv. Barbory
stavělo.
1689: 12. dubna podává farář Kašpar Sewera do Hradce zprávu, že nové varhany ve
Dvořišti byly ohledány a byly shledány za dobré. Doporučuje se, aby tamnímu
varhanáři Johannu Weberovi bylo předání postavení nového varhanního díla
v kostele. Varhany stály 112 tk, /Viz další líčení pod vybavení kostela/
1703: Soustrážník z Heilbrunnu vyrobil k hodinám 2 kolečka a Michael Schiffer
opravil hodiny. „před Agnus Dei byly vydávány mládeži při dětské pobožnosti
růžence a obrázky.“
1705:Byly odměněni tesaři, kteří pro budoucí faru připravili dříví a pořídili pro školu
40 000 šindelí za 22 zl. 41 kr. / Zde se objevuje první zmínka o výstavby nové farní
budovy která ještě dnes stojí/
1706: Malíři Hans Michel Mayi z Rožmberka za malování varhan 8 zl.
1706: Sochaři tatméž za jeden velký krucifix a upevnit tento na prázdném kříži před
kostelem 5 zl. ˇ/již neexistuje/
1709-1710: proúčtování větších obnosů na stavbu fary. / V této době začíná
renovace resp. výstavba nenej fary a generální renovace kostela za P. Graffigka/
1711:dne 5. ledna byla uzavřena smlouva – kontrakt - s Budějovickým sochařem
Dietrichem a hradeckým dvorním truhlářem Johannesem na postavení nového
hlavního ostáře. První dodal za 130 zl dvě dřevěné sochy sv. Filipa a sv. Jakuba, pět
velkých andělů, svatou Trojici a glorie, listí na sluopy okráslení svatostánku atd.
1713: byl hlavní oltář postaven a sochař Dietrich a dvorní truhlář obdrželi ujednanou
odměnu. O sochaři Dietrichovi jsme psali již na jiném místě.
1719: Trhovosvinenský podkovář Gallus Wegratovi za upevnění a umístění 4 zvonů
36 zl. – jedná se o upravu stávajících 4 zvonů, nikoliv nových – je to jediné vydáni za
zvony, které se vyskytuje v období 1647_1770
1719: dne 22. dubna zažaluje farář Ambros Antonín Zwettler ve věci nepotřebných
varhan
1721: za novou kazatelnu od truhláře Johannese Eggera z Trhových Svin 42 zl.
Sochařské ozdoby k ní dodal dochař Hans Georg Mayer z Benešova za 35 zl.
1722: 8. července uhodil blesk do velikého kříže před kostelem a zavinil na
kostelních oknech a na faře veliké škody
1727: dne 6. březan farář Zwettler oznamuje příchod pozlacovače z Hojné Vody a
vypočítává práce, které byly provedeny na hlavním oltáři a na kazatelně. Dne 10.
července obdržel pozlacovač 310 zl. A farář Ambrož Zwetler /zemřel dne 7. 8. 1728/
věnoval pro tento účel 100 zl. O osobnosti pozlacovače Puergessera viz na jiném
místě
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1729: dodal kaplický truhlář nové jesličky pro kostel /Jsou ještě dnes v používání
1734: Byly zahájeny veliké opravy na kostele, které trvaly do r. 1736. / Je to ona
rekonstrukce kostela, kterou prakticky zahájil a plánoval P. Graffigk/. Kostel byl nově
dlážděn /ovšem jen v přední části lodí až pod kůr, poněvadž tam se ukázalo původní
dláždění kostela po odstranění lavic v severozápadním rohu pod kůrem/. Jedny
kostelní dvéře zazděny /je to onen výklenek, kde dnes stojí socha sv. Jana –
v omítce je ještě patrný lomený gotický oblouk dveří na sever kostela/. Nové dvéře
do sakristie /kaple/ vylomeny /jsou to jedny z obou dveří – podle všeho východní – od
kněžiště do kaple/, nová mřížka před hlavním oltářem postavena, kostelní okna
zvětšena a vyrovnán a zasazeny tzv. olověné desky /Bleischeiben – skleněné koláče
v olověném spojení – jedno okono, kde dnes visí uvnitř kostela tzv. kalvárie, bylo
zazděno/. Sklo do oken dodal pohořský hutmistr Elias Vatter. I jiné drobnější práce
byly tehdy provedeny.
1742: Jeden dobrodinec věnuje do kaple sv. Barbory lampu.
Potuď poznámky z účetních dokladů, jak je vyhledal v Hradeckém archivu
kronikář prof. v.v. Reihold Huyer.
Když jsme u písemnostech farního úřadu v Malontech, je třeba poukázat v první
řadě na farní pamětní knihu, která nám podává obraz nejen po stránce církevního
života farní obce a kněží, ale- a toz zejména – života obce malont v době nesvobody
1933-1946. Je to mohutný foliant 43x28 cm a 14 cm silná. Bohužel, zejména v době
poválečné málo popsaná. Je to důkladná ruční vazba s koženým hřbetem, koženými
rohy a 5mm silných desek. Papír na deskách je hnědší a ruční výrovy. Velikost
nečíslovaných listů 42/27 cm s vodotiskem „A.Heller“. Listy knihy jsou úředně
spojeny černožlutou šňůrkou a pečetěny panství Buquoyského. Legenda pečeti je
nečítelná, znak panství znatelný.
Před prvním textovým listem je vlepena originální vyhláška c.k. zemského prsidia,
vydáva v Praze dne 31. srpna 1835 a tiskem verifikována Karlem hrabětem
Chotkem, nejvyšším purkrabím a c.k. gubernálním presidentem. Vyhláška obsahuje
směrnice o založení pamětních knih.
Zápisy v malontské farní knize začínají rokem 1836. Jsou provedeny do roku
1945 německy a jen dva zápisy z let 1956 jsou psány česky. Faráři resp. správcové
fary neprováděli od roku 1945 do roku 1956 a později žádné zápisy a bude úkolem
farního kronikáře tato léta
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Podle možnosti a dle příkazu instalačního zápisu doplnit.
Dle záhlavního listu obsahuje kniha zápisy osad Desky, Ludvík. Hory, Radčice,
Meziříčí, Velíška, Bělá a Jaroměř. V těchto zápisech jsou všem poukazy na dějinné
případy osad. Zápisy o osadách pojímají pouze léta 1837 až 1840. Málo kde se
nacházejí zápisy novějšího data.
Dne 22. ledna 1960 byly bývalým okresním archivem v Kaplici /dnes okresní
archiv v Č. Krumlově /převzaty četné knihy a písemnosti, které by si vyžádaly
důkladné studium. Tím, že jsou uloženy v Okresním archivu jsou méně přístupné.
Jsou to následující písemnosti podle předávacího soupisu:
1. Pamtní kniha, obsahující léta 1783-1826 /psána latinsky, obsahující jen
události čistě církevní, obsažené pak ve hlavní pamětní knize/
2. Nadační knihy let 1824-1864 a 1868 až 1933
3. Kosteln účení knihy /pět/ let 1786-1850, 1864-1910, 1911-1936, 1936-1946/
1932-1946/
4. Hospodářské rejstříky /čtyři/ let 1795-1827, 1858-1871, 1872-1914, 19141946/
5. Rejstříky desátků /čtyři/ 1788-1792, 1794-1800, 1802-1808, 1839-1850
6. Vyvazování desátků za jednotlivé roky od r. 1782
7. Farní inventáře let 1864, 1700, 1716, 1732, 1741, 1778, 1786-1824, 1841
8. Kostelní rejstříky /čtyři/ 1781, 1800-1810, 1812-1818, 1811
9. kostelní inventáře /tři/1894-1895
10. /Sňatkové knihy/ o poučení svatebčanu, prohlašovací knihy/ z let 1757-1826,
1820-1894/56 sešitů, každý za jednotlivý kalendářní rok. 1895-1909, 19101922, 1922-1933
11. Knihy biřmovanců /dvě/ 1900-1924, 1941-1946.
12. kostelní ohlašovací knihy /šest/ 1919-1922, 1922-1925, 1925-1927, 19271933, 1934-1941, 1944-1946.
13. Persolvační knihy /tři/ 1823, 1826-1856, 1919-1944
14. Podací protokoly: /čtyři/ 1871-1894, 1894-1921, 1922-1932, 1933-1950
15. 9 různých knih z let 1757 až 1937
16. Pokladní kniha hřbitovní správy. 1936-1944
17. Knihy farní rady /dvě/ 1940-1945
18. Seznam farní knihovny a farního archivu 1819
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19. Spolková kniha a listiný materiál Spolku účinné lásky k bližnímu 1780-1786
20. Různé písemnosti od r. 1774 do roku 1900
21. Různé oběžníky pastýřské listy, indexy, nařízení atd. z let 1725 až 1844.
Tento seznam uvádíme z toho důvodu, kdyby někdo hodlal v tomto listinném
materiálu dále pátrat. Okresní archiv v Č. Krumlově nechá velmi ochotně do tohoto
materiálu nahlédnout.
Ve farním archivu jsou ještě uschovány některé nadační listiny starších data.
Farní pamětní kniha obsahuje počínaje r. 1837 samozřejmě též údaje o počasí, o
cenách obilí, masa a o úrodě, poněvadž při zdejším větším farním hospodářství byl
přece v tomto směru veliký zájem, zda byla úroda dobrá, k tomu hned nepřízen
počasí a podob. údaje. Dále se uvádějí počty „duší“. I tento stav „duší“ byl důležitý
pro vybírání desátků faráři a školmistrovi od podaných a farníků vůbec.
Než budeme pokračovat v historii farnosti, vraťme se do prvotních dob existence
kostela a farnosti a její duchovních pastýřů. Jak jsme již v 1. části tohoto líčení slyšeli
již víme z písemnostech resp. ze zápisu v Libri confimationum/ Kniha o potvrzení
farářů na farnostech/, že první zmínka o dosazení duchovního na farnosti Malonty
pochází ze dne 4. dubna 1364 /Emler Libri conf. Lb F Vlll, 44/, kde se v originálním
latínském textu praví, že „Die lV. Aprilis Jacobus de Sobieslau, clerius ad
prsentacionem Petri de Michelsperg ad eccles. In Magnalit- slag per mortem
Przibiconis vacantum fuit institutus.
Executor decanus Dudlebensis,“ což znamená česky, že dne 4. dubna 1364 byl
na návrh Petra z Michelsberga pro kostel v Malontech- všíměte si způsobu psaní
názvu obce Malontské- Magnalitslag – který po smrti faráře Przibika je uvolněn, byl
dosazen klerik /kněz/ jakub ze Soběslavi a uveden ve svůj úřad děkanem z Doudleb.
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Dokumentárně není doloženo, zda byl onen farář Přibík prvním knězem
v Malontec resp. zda měl nějakého předchůdce, víme však, že Michelsbergové přišli
r. 1285 do našeho kraje a že začali mítit lesy a mítiny /Schlag/ osídlovali a tak získali
nejen půdu zemědělskou tj. úrodnější, ale i pro sebe poplatkovou. Německý
šlechtický rod si přivolal německé osídlence bu´d ze svých stacích na severu Čech,
nebo z bližšího Rakouska. Dále víme, z nepotvrzených pramenů, že Přibík zde strávil
zakřka celý svůj život, což znamená, že přišel na malontskou farnost 40 až 45, když
ne 50 let před svou smrti. Z toho můžeme dedukovat – ovšemže nepotvrzený závěr,
že Přibík byl zde možná prvním knězem a vybudování kostela resp. prvního – možná
jen dřevěného srubového kostelíka – lze pokládat do doby přelomu z r. 13. na 14.
století.
Při výkopu vysoušecího příkopu na severní straně / u zdiva kaple sv. Barbory/
našel farář Singer kusy silných trámů, které možná pocházely z onoho prvního
kostelíka. Lze míti za to, Michelsbergové postavili první zděný kostel tj. nynější kapli
sv. Barbory.

16.

března 1376 vyměňuje si Jacobus ze Soběslavi v „Meinholtslagu“ své
služební místo oněm v Míšenci a tamní farář johlinus vstoupil na jeho
místo. Johlinus byl na toto místo navržen Tymem z Koldic, poručníkem
Jana lV. z Michelsbergu. Johlinus zde nebyl dlouho, poněvadž zemřel již
r. 1379.

17.
Na návrh johanna z Michelsbergu přišel do Malont /Emler Lib.conf. ll/42/Nicolaus
/Mikuláš/ Rechnicones „syn Gregora z Teczyn“ /Děčín/. Čtyři roky po jeho nástupu tj.
dne 2. dubna 1383 vyměnil si farář Mikuláš místo s farářem Lythwinusem /Lytvínem
z Doudleb /Emler lib. Conf. lV. 149/. I tuto presentaci ještě provedl Johann lV.
z Michelsbergu pro farnost „Manholt“. Farář Litvín byl synem Gregora z Herschlagu a
bratr Konráda z Trojanova, Beneše z Heschlagu, Mikuláše z Perna a Dvořaty
z Herschlagu. Byl do svého úřadu uveden benešovským farářem Mathasem. Během
jeho působení vznikl kostel v Cetvinách. Tento kostel
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Neměl tehdy samostatného faráře a byl podle všeho – jako později mnohokráte –
administrován malontským farářem Litvínem. Sloučení obou kostelů pod společnou
správou netvořilo žádné překážky. Poněvadž se již tehdy cítili Rožmberkové za páni
na Velešíně a Rožmberků. Zajímavé jest, sledovat majetkové resp. finanční
náležitosti tohoto nového kostela v Cetvinách. Podle všeho nebyl svými zakladately
obdarován nějakými zvláštními nadacemi a proto byly dne 9. dubna 1384 pro tento
kostel vydány pražským arcibiskupem Janem odpustky na 40 dní a to pro všechny,
kteří se vyzpovídali a přispěli finančně k potřebám dosud úplně nevybaveného
kostela.
Farář Litvín zemřel v dubnu 1393. Jeho bratr Beneš z Herschlagu učinil nadaci za
zemřelého opat Otta jménem klášterního koncentu v tom směru, že budou
odslouženy mše svaté jak se to pro vznešené a dobrodince kláštera sluší a patří.
Závazek učinil opat dne 25.ll. 1396 /Vyšebrodská kniha dokumentů str. 212 č. 153/.
12. dubna 1393 byla farnost Malonty obsazena na návrh Jindřich Rožmberka
knězem Wenceslauzem /Václavem/ z Bělé. Zavedl ho do úřadu farář Hostilaus
z Krumlova /Lib. Conf.V./159/. Byl sice dne 18. srpna 1394 navržen pro kostel Všech
Svaatých v Litoměřicích, nastoupil však podle všeho tuto prebendu až v roce 1396,
poněvadž byl na návrh Jindřich z Rožmberka teprve 11. března 1396 /Tingl.Lib. conf.
V/249/ ustanoven následník klerik Hohannes z Czechtic / z Čachtic?/, kterého uvedl
v úřad velešínský farář a děkan Johann Rzecziczta ze Zděšova. Farní kronika o
tomto knězi píše, že byl 11. března na faru „Maynhoth“ dosazen po resignace
uvedeného kněze Václava. Johannes z Czechoczicz byl knězem diecéze pražské a
byl presentován Jindřichem z Rožmberka a delegován velešínským děkanem.
V roce 1417 následoval altaristou Johannesem /Emler:Lib. Conf.Vlll- 220/,
s kterým si Johannes z Czechtic místo vyměnil.
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O dalších farářích z XV. Století je jen známe, že farářem v „Manholt se stal 2.
března 1435 Chrisostomusz Benešova a že den 3. listopadu 1499 /??/ nějaký farář
Matthias v Malontech zemřel.
To bylo jmenování a uvádění farářů do malontské farnosti v nejstarších dobách.
Celá oblast Jižních Čech, pokud se týče církevních poměrů, patřila k doudlebskému
děkanátu, kde bylo též sídlo dočasnéo – oblastního - děkana, který byl současně
prostředníkem mezi přidělenými farnostmi a pražským arcibiskupstvím.
Mechelbergové si vymohli, vzhledem k k vlivům na nejvyšších místech, že
děkanát v Doudlebech byl přložen do Velešína. Kostel tohoto prastarého sídlištětržiště se uvádí v r. 1285, kdy právě michelsbergové přicházejí do jihočeské oblasti a
vylili si Velešín za své hlavní sídlo.
Až do r. 1385 byli proto velešínští faráři děkani z Doudleb a teprve, když vlev
Rožmberků rostl a Velešín připadl do vlastnictví tohoto rodu a konečně, když celé
panství velešínské se stalo rožmberským vlastnictvím, byl dočasnému krumlovskému
faráři propůjčen titul a hodnost děkana z Doudleb.
Z 1. dílu tohoto pojednání víme, že vrchol každé obce byl farář, kterému byl
k ruce pro případ potřeby „vikář“ tj. funkce dnešního kaplana. Farář spravoval a vedl
ve starých dobách i školství v obci, jak již dříve uvedeno, byl do své funkce
naavrhován svou patrnátní vrchností a schválen biskupské konsistoři a konečně do
svého úřadu uveden určeným sousedním duchovním /nejbližším děkanem, ku příkl.
z Doudleb, z Velešína, nebo Benešova a podob.
Toto „uvádění“ /zv. Instalace/ se konalo slavnostním způsobem.
O malontských farářů v 16. století nebylo možno získat spolehlivých zpráv, pokud
se týká jich jmenování nebo jich pořadí. Z jednoho hradeckého spisu ze dne 10.Vl.
1529 víme, že zdejší farář P. Hans Prinnshauser byl zapleten do nějakého vodního
sporu s jaroměřským mlynářem Phillippem. Toto jméno je též uvedeno ve visitačních
knihách pražské diecése. /pam. Arch. Vll. Str. 595/.
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V roce 1573 se objevuje jméno P. Adalberta Pechtla, o kterém nemáme bližších
zpráv.
Dále je malontský kněz jménem Albrecht uváděn v pozemkové knize panství
Nových Hradů z r. 1560/i 1561 – Poz. Arch odd 156 fol. TJ. 17. dubna / prodává
malontský farář pan Albrecht čtvrtinu pozemku Gallusovi, odtuď, za 41 kp. Grošů
s 30 kopami závdavkem a 3 kopami splátkové hodnoty“. V roce 1587 obdržel farář
Albrecht poslední splátku /píše se tam Wehrung/. Ještě jednou je uváděn
v pozemkové knize v roce 1601.
V roce 1614 nalézáme zprávu o tom, že byly Cetviny opět administrovány
z Malont. Příčinou tohoto opatření byl nedostatek kněží. Protestantské hnutí a odpad
mnoho katolických duchovních vyvolalo poměry, které si vynutily opatření zvláštního
rázu a současně i nové rozdělení farních oblastí.
Bylo proto třeba jednotlivým duchovním přidělit několika far. Arcibiskup pržský,
Johann Lohelius /1612-1623/ sestavil pro tento účel zvláštní komisi, která však svo
činnost zahájila za jeho následníkem hrabětem Ernstem z Harachun /1623-1667/.
Nové obsazení far bechyňského kraje bylo svěřeno vyšehradskému kanovníkovi
Davidovi Drahovskému z Hostýna.
Na schůzce konané v dnech 11. a 12. září 1624 v Krumlově účastnili se víře věrní
kněží bechýnského, doudlebského a volýňského dekanátu. Jako duchovní komisaři
byli přítomní: arciděkan Mathias Thomas z Lustenecku z Krumlova, děkan Christof
Thomae z Budějovic, zástupce rektora krumlovského Jezuitského střediska Veit
Johannides a jezuita Heinrich Müller.
18. prosince 1619 se uvádí v pozemkové knize panství Nových Hradů /15901637/ jako farář „dvojctihodný“ kněz Baltazar. Měl v držení pohořeliště, dříve patřící
rychtáři Michlovi Asrlerovi, které prodal malontskému nájemníkovi Georgu Havlovi za
54 kop.
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Kněz Baltazar, rodinným jménem Scultetus v „Meinhardschlagu“, obdržel jako
administrátor r. 1624 vedla farnosti malontské i farnost cetvinskou a dále Rychnov n.
M., který stál pod patronaci kláštera Klarisek v Č. Krumlově.
Vrzy na to vystřídal Scultetus faráře Eliáše Heppa v Kaplici a dokonce svého
života administroval též faru v Blanské.
V Malontech nastoupil jako následník P. Georg Neumayer, který obdržel od
hraběnky Marie Magdaleny z Buquoye úkol, navrátit do katolické církve protestanské
„odrodilce“ v malontsk farnostvní oblasti. Jakým způsobem se zhostil tohoto úkolu,
resp. příkazu, vyplývá z jeho dipisu ze dne 24.ll.1629 na adresu hraběnky, jehož
obsah jsme uvedli již na jiném místě. Stručně řečeno, všíchni protestanti prohlásili,
že od své víry neustoupí a tím vlastně celá rekatolisace v naší oblasti končila.
Jak dlouho dlel P. Neumayer na malontské faře, nebylo možno zjistit, taktéž nebyl
zjištěn jeho následník. Dne 3. července 1645 byl do Cetvin dosazen samostatný farář
P. Johann Lang, který administroval malontskou farnost z Cetvin/!/. Dne 9. ll. 1649
opustil Cetviny a přestěhoval se do farnosti Sct. Seonhard v Rakousku, která stála
pod patronanci hraběte Sprinzensteina.
V kostelních účtech, dříve uschovaných v hradeckém zámeckém archivu /16471770/ byl od roku 1651 počínaje P. Michel Ritter uváděn jako farář v Malontech.
Zemřel r. 1662. Jeho pozůstalostní inventář má darum 8.9. 1662. V kostelních účtech
se uvádí částka 89 zl. 30 kr., jako příjem z jeho pozůstalosti. Ritter je v některých
spisech psán též jako „Riestl“.
Podle kostelního inventáře ze dne 9.9. 1662 převzal tímto dnem P. Magister
Wolfgang Veicht /psán též jako Veichtner/ faru malontskou. Nastoupil úřad 30.dubna
1662. Neúčinkoval zde dlouho. Kostelní účty z r. 1663/1664 uvádějí poznámku, že
fara zůstala třičtvrtě roku neobsazena. Taktéž se uvádí ještě v účtech 1664/65
poznámka: „farář zemřelý“.
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Přechodně spravuje faru P. Johann Lang, farář z Benešova a to od 28. dubna do
1. září 1664. Následník není známý, až do roku 1666 do poloviny října 1670
účinkoval v Malontech regulovaný kanovník P. Jakob Müller jako farář. Pozůstalostní
inventář byl sestaven 20. X.1670. Byl rodák z Chvalšin, před nastoupením
v Malontech prozatímním správcem, pak farářem a zemřel 19.10.1670 ve stáří 61
roku.
Dne 15. prosince 1670 byl pro Malonty presentován jako duchovní P. Georg
Lachenwitzer /psán též Lachwirzer, Laschwitzer i Lackwitzer/. Nastoupil dne 21.
prosince 1670 a byl zde do 22.10.1671, kdy odešel jako farář do Malšin a pak stal se
buquoyským dvorním kaplanem. Jak jsme již dříve poznamenali, nebyly po jeho
odchodu nalezeny starší farní matriky, farní a kostelní inventář a jiné doklady. Ma se
za to, že je vzal sebou a na urgenci jehonásledníka je již nevydal.
Nicméně zůstal zde tzv. Zvláštní resjtřík fary Malonty /Spezialregister der Pfarre
Unterthanen Schuldigkeit“ tj. kde jsou obsaženy desátky, jakož i povinnosti
poddaných. Rejstřík se ovšem dnes již nedá zjistit.
Podle tohoto rejstříku z r. 1671 obnášel desátek v Malontech ze 64 domů /13
dalších pustých / po 113 ½ věrtele žita a ovsa.
Z Desek z 15 domů /3 další pusté/ po 42 věrtele, mázly žita a ovsa
Z Meziříčí 37 domy /5 pustých/ po 99 věrtel žita a ovsa
Z Radčic 21 dům /1 pustý /po 45 ½ věrtele žita a ovsa
Z Rapotic z 15 domů /4 pusté/ po 21 ½ věrtele žita a ovsa
Dále měl dodávat každý dům jedno draní /Reissen/lnu, po 1 krejcaru poplatku pro
biskupa a na „počasí“ /za zvonění proti bouřkám/ 3 krejcary „tvarohový desátek“ a 3
vejce.
Dále měla malontská fara po 3 poddaných v Blanské a Příbraní
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a desátkem a jinými pracovními a dodávkovámi povinnostmi.
Od 22. října 1671 do 12. dubna 1672 spravuje faru benešovský farář P. Valentin
Lausecker.
Dne 7.ledna 1672 přimluvil se opat Norbert Weermann z třeboňského
augustiniánského kláštera, u hradeckého vrchního hejtmana Eliáše Mayerhofera
z Koburgu a Angern, za člena svého řádu P. Gaudentia Gelku, aby mu byla předána
prebenda v Malontech, kterou pak skutečně v únoru obdržel. Byl kanovníkem
v Třeboni a nastoupil svůj úřad v Malontech dne 26. dubna 1672 a byl zde do 12.
dubna 1684. Pozůstalostní inventář se sice datuje dnem „4.“dubna 1684 a podle
všeho je správný den sestavení pozůstalosti „14.“ duben. Zemřel v Malontech.
V roce 1667 administroval též Cetviny. Je územně zajímavé, že dosti vzdálené
Cetviny na tehdy velmi neuspokojivých silničních spojí, měl mnohdy navzájem
duchovní spojení s Malontami i naopak.
Po jeho smrti vystupuje jako ucházeč a následovník jednak nejstarší kaplan
krumlovské fary P. Christoforus Ferdinandus Flegelius a cisterciák P. Josefus ze
Stropnice. Jako prozatimní administrátor byl ustanoven hradecký servit fr.
Peregrinus. Zajímavá je jeho žádost ze dne 26. dubna 1684 hradecké panské
správně, aby mu něčem přispěla, poněvadž „by nemohl ke dni sv. Filipa a Jakuba na
faře nastelenou hostinu pro přicházející faráře náležitě vybavit.“
Jak jsme již dříve zmínili, je to zvláštnost farního kostela v Malontech, že se zde
slavily „posvícení“několika do roka.
V první řadě byl to svátek sv. Bartoloměje, patrona farního kostela. Dále pa
pamětní den sv. Jakuba a Filipa, jejichž sochy nebo příkladně obrazy musely již před
rokem 1720 – rok postavení nového hlavního oltáře – existovat. Dalším kostelním
svátkem byl pamětní den sv. Barbory, patronky původního kostela z přelomu 14. na
15. století. A konečně 1. květen, den kdy dle pověsti měl být nový kostel /sv.
Bartoloměje /vysvěcen.
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Později administroval v Malontech P. Lauretius Gregor R U S, který byl 27.9.1685
hrabětem Buquoyem navržen pražskému arcibiskupovi Johannu Friedrichu hraběri
z Waldsteina. Odstoupil však od svého úřadu. Rust měl titul „acrae Theol.et ju.
Utriusque candidatus“. Byl původně správcem malontské farnosti od 1. května 1685.
Kdy z farnosti odešel nedalo se zjistit. Jméno faráře Rusta se objevuje též
v oznámení ze dne 19. dubna 1686 na adresu patronátní vrchnosti, že se u něj
uchází syn kaplického školmistra Johannes Freitaga o malontskou faru. Následníkem
se stal dne 4. února 1689 dosavadní kurát v Malonicích P. Kaspar Melchior Baltasar
S E WER A, který byl na návrh hradeckého panského úřadu pro malontskou faru
presentován. V březnu 1689 se přestěhoval a 24. dubna převzal dle „popisu majetku
a desátků /Besitz und Zehentbeschreibung/ z tohoto dne faru.
R. 1689 sestavil farář Sewera novou knihu o farních příjmech a břímech ve které
jsou uváděny všechny faře přidělených pol, luk, pastvin, lesy, pak rybníky, desátky,
robotní povinnosti, štolová konvence a jiné poplatky. Tuto sestavu schválil Karel,
kníže z Longualu- Buquoye vlastnoručním podpisem a rodinným pečidlem v den sv.
Jiřího r. 1689.
Za faráře Sewery bylo dne 16. června 1696 krumlovskou přelaturou rozhodnuto,
že osoby patřící k „Nové hospodě“ a k malontské faře.
Jak jsme již slyšeli v popisu zřízení kostela, přičinil se o pořízení nových varhan a
předložil 12. dubna 1699 hradecké správě svůj posudek s návrhem o zakoupení
těchto varhan.
Malontská fara dostává v osobě P. Franze Georga Graffigka /též psán Gaffig/dne
22. prosince 1700 nového budovatele, který prováděl po dobu svého působení,
poměrně krátkého/ dne 14.8. 1712 zemřel v Malontech /velikou rekonstrukci celého
kostela a výstavbu farní budovy. Rávil na malontské faře celých 12 let a zde též
zemřel. Podle názoru P. Singera, který se zasloužil o vyhledávání kněžských hrobů,
je P. Graffigk
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zpodobněn ve fresce na jižní straně kostela, kde lze hledat i jeho hrob. Nemohl již
během svého života dalekosáhlé plány vnitřní úpravy i fasádní úpravy kostela, o
nichž jsme psali již na jiném místě. Výstavba hlavního i bočních oltářů a kazatelny
zůstala již úloou svých následníků, podle všeho jeho návrhů a myšlenek.
V depositáři kostela se nacází obraz P. Graffigka, který ukazuje inteligentního
čkověka své doby. I dyž pochází obraz z dřívějších let, kdy byl ještě 47 let starý,
přece se může říci, že ukazuje člověka budovatelského rázu. Obraz má v levém
dolním rohu následující legendu: Munutanos/?/ Gótza Sta. Generose Dolos P.
Georgius Francus in Motibus vulo :/Pergkrejchenstein De-fide 1693 Die
25.Septembris aetati Sue 47 Annorum.
Podle tohoto teštu učinkoval v Kašperských Horách /Bergreichenstein/, kde byl
též ve stáří 47 let malován, tak že zemřel v Malontech ve stáří 66 let. Lze říci, že tato
stará olejomalba v původním rámu, se podobá fresce na kostele.
Po jeho smrti sprvovali farnost od 18. Vlll. 1712 do 4. října téhož roku hradečtí
seviti.
4.10.1712 nastoupil na místu zemřelého jako farář P. Ambrož Zwettler, který byl
před tím 10 let farářem v Cetvinách. Spravoval farnost malontskou plných 16 let, až
do jeho smrti dne 7.8.1728. Během jeho působení byl 1713 sochařem Dietrichem
postaven hlavní oltář / z vlastních prostředků faráře/. Jak již víme následovala 1721
kazatelna a již 1715 oltář P. Marie. P. Zwettler věnoval z vlastních prostředků 100 zl.
na pozlacení hlavního oltáře, kazatelny a oltáře sv. Linharta.
Brzy po jeho nástupu v Malontech stěžuje se 22. dubna 1719 na nepotřebné
varhany a na nedostatek mešních rouch.
Jen krátkou dobu spravoval faru P. Wenzl Höhebergerz z Benešova /od 7.8. do
2.10. 1728/.
Dne 18.9. 1728 patronátem presentovaná farář P. Anton Franz Gaberle /též
Gaberl/, před tím farářem v Blanské, byl instalován
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26.10.1728. Byl zde do roku 1741 a stal se farářem v Kaplici. Do jeho období
/1734/připadá pořízení bočního oltáře Sv. Linharta s překrásnými dřevořezbami,
červotočem však značně nahlodanými.
Následuje opět chvalšinský rodák P. Martin Josef Náder, dříve kaplanem
v Kaplici. Byl na malontské faře od 4.11.1741 do 1. lll. 1750.
Do jeho doby patří nadační listina od „pany Johanna Felicitas Mesmerin, hoch
fürstliche hofkastnertochter, in Passau gebürtig“tj. Jana Felicitas Mesmerová,
vysoceknížecího dvorního truhláře dcera, ze dne 13. května 1748, sepsané v Linci
n.D. nadace na titul „Stiftsbrief zur Errichtung und ewiger Fundierung des
Jerosolymitanischen heiligen Kreuzweges in dem löblichen Pfarrgotteshauses
Meinetschlag“ tj. nadační listina o zřízení a věčné /!/ fundace jerosolymitánské
křížové cesty ve ctěném farním domě Božím v Malontech. Nadace s kapitalem 1000
zl. /!!/ ukládá faráři takové povinnosti, které by sotva mohl splnit. Listina byla pak dne
20.10.1796 na příkaz konsistoře dle potřeby doby upravena. Dne 1. prosince 1754
pořídila zakladatelka nadace dalším obnosem 300 zl. druhou nadaci pro chorální
mše svaté duším v určitých dnech a ukládala současně rozdávání tištěných knížeček
/12 kusů – Kreutzwegbetbüchlein – modlitební knížečka křížové cesty/ a 6 kusů
„Herz Jezu Betbüchlein/ modlitební knížečka k Srdci Ježíšovo/. Dalším darem pak
zvýšila celkový nadační obnos na 1500 zl., který dává ročně 3 ½ % úroků tj. 52 zl. 50
kr., které podle ustanovení nadční listiny budou rozdávány a to jednak faráři,
kostelníkovi a varhaníkovi. V době ll. svět. války byl zbytek této nadace přeměněn na
válečné půjčkové papíry a tím byly pro další užívání ztraceny.
Několikráte jsme uváděli slovo „štola“. Vysvětluje nám to „specifikace oněch
poplatků, které podle nejvyššího štola – patentu ze dne 30. května 1750 se mají od
oněch poddaných pánu duchovnímu a kantorům zaplatiti za hotové“.
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V první části vyhlášky se rozděluje obyvatestvo na pět tříd. Do první třídy
s největšími poplatky patří „celí sedláci“- láník, mistr- ovčák a šafáři. Do druhé třídy
patří půlláníci, do třetí pak čtvrtláníci, ovčí a beranní pacholci, do čtvrté chalupníci a
konečně do páté „lid domácí, služebnílid a nádeníci“.
Po zajímavost podáváme sestavu poplatků v tabulce, kdežto ve uvedeném
patentu jsou podle jednotlivých tříd samostatně uváděny:
Bohoslužební úkon:

Třída l.

ll.

lll.

lV.

V.

/obnosy ve zlatkách a krejcarech/
panu duchovnímu za prohlášky

-.24

-.18

-.12

-.06

-.03

panu faráři za „copulace“

1.--

-.45

-.30

-.18

-.18

kostelníkovi za zápis

0.10

-.10

-,10

-.5

-.05

panu faráři za posvěcení nevěsty

0,20

-.10

-.08

-05

-.03

0,30

-. 20

-.10

-.08

-.04

1,--

-.30

-.18

/oddavky/

a rodičky
panu faráři za dětský pohřeb dítek
do stáří 9 let.
Panu faráři za pohřeb dospělé osoby

-.16

-.12

starší 9 let
Poznámka doplňuje tento sazebník takto:“Vele totho Přináleží panu faráři u
pohřbech jedna voskovice velká nebo malá, podle libosti každého, kdežto pan farář
je povinnován pro tyto dny modlit se u pohřbech všechny potřebné a obyčejné
modlitby a provést ceremonie až de skutečnému pohřbení zemřelého do země
bezplatně.“
Kostelníkovi při pohřbech dítek
do 9.let včetně
Kostelníkovi při pohřbech dospělých
nad 9 let starých
Ze zhudebněné Salve Regina, když
se to výslovně požaduje, jest regentovi
kůru zaplatiti paušálně:
Panu faráři za vyhotovení křestního
nebo sňatkového /kopulačního/listu
nebo úmrlčího listu:
Panu faráři přináleží za zpívanou
mši svatou za zemřelé:
panu asistentovi:
ministrantům:

-.10

-.07

0,04

-,02 -.01

0,20

-10

0,06

-,04 -.02

2.—

-.24
1,30
-,30
-.03

-.18

-.12

-.08 -.05
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za tichou mši svatou
-.30
za modlení úmrtčího oficia každému
duchovnímu
-.30
Za zpívanou tzv.chorální mši svatou
za zemřelé panu faráři:
1.—
každému levitu
-.24
ministrantům
-.03
choralistům, nebo při tom na kůru
zpívajícím panům duchovním paušal
2.—
hudebníkům za zpívanou mši svatou
když je taková výslovně požadovaná
a to: organistovi
-.30
každému instrumentnímu hudebníkovi
-.30
basistu nebo tenoristu
-.30
každému dalšímu zpěváku
-.15
tomu, kdo tahá měchy
-.15
Poznámka praví, že při tzv. malé mši svaté, když se zpívá nebo hraje, přináleží jím je
polovina výše uvedených tax.
Při promluvách nad hrobem:
Jest zaplatiti panu faráři, když se takové
promluvy výslovně žádají:
2.—
Za vyzvánění a to za tak zvané první
a celé zvonění se všemi zvony, za jednu
hodinu:
-.45
za jené a poslední jest uhraditi
-.24
každému je přenecháno , aby si určil po
kolik dnech a jak často a jak dlouho se
má zvonit. Proto se řídí platba podle poměrů delšího nebo kratšího vyzvánění.
Za pokrývku na máry a na mrtvolu bez
Rozdílu osoby k rukám kostela

-.15

Za hroby: bez rozdílu osoby k rukám
-.15
Kostela u dětech do 9.let
-.7 ½
Hrobaři:přináleží u zámožných sedlácích
a době zimní
1.—
od méně zámožných
-.45
V době letní nebo když v zimě
zem není tak promrzlá, od zámožn.
-.35
Od takových nezámožných lidech
-.18
A od dítek mladších 10 let se platí polovina
K tomu je připojena poznámka, že kdyby v některých z far byla uzavřena vyššími
místy konfirmována konvence mezi panem duchovním a poddanámi ve věci poplatků
odchýlných, platí poddaní poplatky bezvýhradně podle výše uvedených convenčních
tax.
Tento „patent“ byl vydán 6.června 1825.
Když dnes sledujeme výše uvedené sestavení, považujeme to za velmi podivné. Kdo
by dnes zpíval „prosté“resp. „ordinární“ Salve Regina? A že basista a tenorista obdrží
30 krejcarů a ostatní, včetně „šlapač“varhan jen 15 krejcarů! Dnes má taková

ll/37
„specifikace“ jinou tvářnost, zejména pokud se týká „specifikace“ obyvatelstva podle
zámožnosti.
A proč se těmto taxám říká – ba dokonce i dnes – „štola“ nebo štolapoplatky?
Katolický kněz i dnes při veškerých svých bohoslužebných úkonech nosí jako přímou
a neoddělitelnou součást svého bohoslužebního úboru podšitý pás látky, podle
barvy, přizpůsobené celému jeho úborů mešnímu resp. bohoslužebnímu, nošenému
buď voně kolem zátilky a ke kolenám, vystoupí-li ve své bohoslužebné funkci. Proto
poplatkům, které jsou spojeny s bohoslužebními úkoly se též říká „štola“.
Podle článku učitele Karla Paschka v časopisu Waldheimat l/114 byl nám
zachován zápis v tzv. ceremoniální knize /Zeremonienbuch/ z roku 1775, sestavené
nadučitelem Franzem Wnterem a jeho synem Kašparem. Mezi obyvatelstvem Malont
byl rozšířen následující zvyk v předvečer štědrého večera: V den před štědrým
večerem, čte se mše v 6 hodin ráno. Po této se zvoní velkým zvonem, načež začíná
„koleda“. O koledě jsme již mluvili na jiném místě a chtěli bychom tam uvedené
připomínky ještě doplnit.
Tak po mši jdou kluci v průvodu / oblečené jako ministranti/ se zvonečky,
kadidelnicí, lodičkou s kadidlem a kropěnkou do ulic.
Následuje pak školmistr a kněz v komži a štole s pacifikálem v ruce od domu
k domu. Když přicházejí do domu, začíná kněz citací latinské modlitby, jak se při této
příležitosti přednášela. Pak následuje vykuřování a pokropení připravených jídel
knězem a když koná kněz své orace zpívá školmistr a zpěváky určitou vánoční píseň
a na dveře píše vedle letopočtu křídou i znaky tří králů.
Píseň je jednoduché melodií ve spisku uváděna a podle všeho se zpívala právě
jen tato písnička /ve volném překladu : Dítě narozené v Betlémě, Betlémě, čehož se
raduje Jeruzalem, alleluja, alleluja/. Po odzpívání této písně podává k políbení všemu
pacifikál/ je to malá monstrance, obsahující zůstatky svatých/ a přeje současně
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všem členům rodiny společně se školmistrem šťastné svátky vánoční a Nový rok.
Každá domácnost dává určitý počet krejcarů, které ovšem ve spisu vedený není.
Školmistr pak dostane v každém selském stavení jednu misu žita a 1 mísu ovsa.
Spolubydlící, kteří nepatří přímo k rodině /čeleď, podomkové, nájemníci/ podávají
školmistru po 1 krejcaru. Podle výpovědi starých usedlíků byl tento zvyk ještě
provozován v letech 1820-1830. Další popis doporučujeme sledovat ve stati „ o
vykuřování bytů“, včetně příslušného vrchnostenského zákazu. V jiných obcích, jako
ku příkladu ve farní obci Pohoří na Šumavě /Buchers/, šel vždy 5. ledna školmistr a
několik hochů od domu k domu se zpěvem o třech králích v doprovodu houslí učitele.
Tento zvyk se tam zachoval ještě na konci 19. století.
Když pak vydáním říšxkého školního zákona z roku 1869 bylo postavení, zeména
cesnických učitelů upraveno a byli vázáni přímo jen na úkony ve školách a farářům
byla tak vzata pravomoc nad školou vzata, zanikl i tento starodávný zvyk vánočního
zpěvu a jen v některých obcích se zvyk zachoval díky určité činnosti/ jistě že
výdělečné/ kostelníka, který obcházel domy, psával na dvéře letopočet a CMB a
dostával za to několik krejcarů nebo velikonoční poživatiny. V Malontech ovšem tento
zvyk se již neobjevuje v sedmdesáti letech posledního století.
V sousedním Rakousku se opět pěstuje tento tříkrálový zpěv a vybrané peníze
/jsou to ročně milionové částky/ se věnují nevyvinutým zemím na stavbu škol,
nemocnic atd.
Přivolejme si ještě jednou z první části tohoto pojednání úsek o příjmech farářů ke
konci 18. století.
Vedle vpředu uvedených úředních poplatcích /štol/ měl farář i příjmy naturální,
jednak z vlastních tj. farních pozemků a hospodářství, jednak z desátků přifařených
osad. Že ku příkladu hospodářství na malontské faře nebylo malé, svědčí o tom, že
ještě v l. čtvrtině 20. století byl na faře jeden vedoucí pacholek /nižší šafář/, pacholek
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k dobytku a ke koním, děvečka u dobytka, kuchařka /hospodině/ a služka.
V citováném soupisu hodnotily se příjmy faráře z vlastního hospodářství a od
vlastních robotníků na 546 zl. 24 kr. 3 den. P. Lachenwitzer uvádí v r. 1670
desátkové dávky u přivařených obcí Malonty, Desky, Velíška, Meziříčí, Radčice,
Rapotice a Bělá celkem 403 věrtelů žita a stejného množství ovsa. K tomu přistupuje
po 1 draní /Reissen/ z každého domu, lnu, po 1 krejcaru biskupský poplatek a
poplatek na „počasí“. Po 3 krej. „tvarohový poplatek a dále z každého domu 3 vejce.
Konečně měla fara po 3 poddaných v Blanské a v Příbrání s desátkem a jinými
robotními povinnostmi.
R. 1689 vykazuje se desátkový poplatek z Desek od třech hospodářů 44kr. a 14
den. Stejný poplatek odváděli krumlovským Jezuitům. Tento poplatek váže ještě na
darovací listinu bratří Jana a Přibíka z Pořešína ze dne 18.V. 1461.
Další výkaz z roku 1671 doplňuje ještě výkaz z roku 1670, že osadníci z Desek
odváděli v tomto roce a určitě i v příštích, vedle 42 strychů 4 měřic žita a stejné
množství ovsa i 15 „Reisten Haar“ /15 koudelu lnu/, po 15 kr. biskupský a bouřkový
poplatek, 45 kr. poplatek z tvarohu a 45 vajec. 1687 byly tyto dávky narovnány
poněvadž poplatníci z Desek zůstali v nedoplatku a současně určeny splátky, celkem
ale nicméně obnášela povinnost Desčanů 256 zl. k ještě od mlynáře Hitlera 24 zl,
jistě značný obnas pro tento zemědělský lid v této horské krajině.
Uváděli jsme na jiném místě i další podrobnosti a když pak v roce 1848 vyšla tzv.
konstituce, kdy byly zrušeny veškeré poddanecké a robotní poplatky a úkony, bránili
se i malontští farníci dodávat desátky svému duchovnímu a učiteli. Teprve v září
1849 byly desátky za rok 1848 složeny a to dokonce jen po uložení vojenské
exekuce. Desátky z roku 1849 – poslední – byly dodány v prosinci téhož roku.
Při vypočítání těchto po horský selský lid tak tíživých dodávek, uvedli jsme již
věčnou dodávku ty tzv. „železné krávy“.
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Vpředu uvedené dodávky a konečně i výsledky vlastního zeměděsslkého
hospodářství vyvolaly pochopitelně u farního správce velký zájem a bedlivé
sledování počasí, sledování výnosnosti žní a docílené ceny za zemědělské výrobky a
jiných hospodářských náležitostech. Proto ihned po založení farní pamětní knihy
zaznamují malontští faráři, jak počasí, vydatnost žní a ceny zemědělských produktů.
Uvádí ku příkladu za rok
1836: „rok byl v průměru požehnaný. Ceny obilnin: žito 2 fom, oves 1 fom, ječmen 2
fom, seno, len, brambory, zelí byly pro velké sucho méněcenné hodnoty.“
1837: „Tento rok byl v průměru, pokud se týká obilnin, dobrý, sena dostatek,
brambory jen prostřední, len krásný a dost. Průměrné ceny: žito 2 fom, ječmen 2
fom, oves 1 fom 12 kr.“
1838: „žně střední, poněvadž následovaly po sněhu dne 10. května mrazy, škody na
zimním obilí, pěkně a vydatně se letos vydařily plodiny. Průměrné ceny: žito 3 fom,
ječmen 2 fom, 48 kr. obes 1 fom 36 kr.
1839: „Žně a obilninové ceny jak v r. 1838“
1840: „ Dne 22. července veliká bouřka, která silně poškodila pole, tak že mohla být
jen jedna třetina vymlácena. Ceny: žito 3 fom, oves 1 fom 36 kr., ječmen 1 fom 49
kr.“
1846: „ V tomto roce vyhnily ještě v zemi brambory. Listí na stromech uschlo již
kolem Jakuba.“
1847:“ Letošní zima byla zvlášť studená a když se i léto pokládalo všeobecně za
suché, tak bylo nicméně než suché. Během senoseče stále pršelo tak, že mnohým
seno odplavalo, Drahota byla tak velká, že žito se paltilo až 22 fom, psenice 32 fom,
ječmen 18 zl. a oves 8 f 20cm. Mnohý lid trpěl velkou nouzy. Vina byla na straně
žitných lichvářů, poněvadž o žito nebyla taková nouze.“
1848: „Žně byly požehnané, podařilo se žito, pšenice, ječmen, oves i brambory.
Z brambor bylo jen málokteré černé. Ihned po žních se platilo za žito mezi 6 až 7 fom
za strych.“
1849: „Tento rok byl požehnaným rokem na plodiny. Cena obilí byla nízká: žito 6fom
30, kteroužto cenu měl takřka i oves a to pro naléhavé dodávky pro vojenské účeůy, i
když rolníci měli v tomto roce, i předešlém – dobrou úrodu, bránili se s ohledem na
konstituční patent, odvádět desátky.“
1851: „ V tomto roce bylo zahájeno řízení podle nařízení c.k. pozemkové vyvazovací
vyšebrodské komise v Nových Hradech.“ Jak jsme již na hubí místě uvedli, stěžuje
se školmistr i farář na velmi nízkou cenu obilnin při tomto řízení, „a to ještě pro
zkrácení o 1/3.“
Od tohoto roku bylo sledování počasí, žní a cen zemědělských výrobku jen velmi
sporé. „Konstituci“ zájem o tyto věci poněkud ulevil.

ll/41.
1897: od 27. července do 4. srpna pršelo bez přestávky. Pole a louky byly zničeny.
Žito bylo pokoseno a začalo vyrůstat dokonce od kořenů.
1900: 3. července byla hrozná bouřka s krupobitím. Obilí bylo zcela zničeno jak
v Malostech, tak i v Meziříčí, Velíšku, Bělé a v Deskách. Zelí a brambory byly
kroupami přímo vytlučeny do země, zotavily se však a přinesly pak dosti dobrou
úrodu.
1906: velké deště mezi 14. a 17. červencem zaplavily veškerou úrody.
1908: rok byl dosti suchý, ale úrodný. Značné množství ovoce, vyjma hrušek. všude
se lisoval mošt. švestky následkem brzkých mrazů zmrzly. též zimní ovovce ještě na
stromech. Vyschly i prameny. Vznikla veliká nouze o vodu a lid musel během celé
zimy nosit vodu pro dobytek z daleka.
1909:zima byla bohatá na sníh. Provní sníh padl 23. listopadu 1908 a 14. května
1909 ještě sněžilo.
1910: byl velmi vlhký. Od května do září stále pršelo, takže úroda byla jen s těžkými
potížemi přivezena domů.
1911: letošní léto bylo velmi teplé a suché, že nastala veliká nouze o vodu.
Ve farní budově bylo však pro domácí potřebu vody dost.
1914: 22. června veliká bouřka s krupobitím, která na úrodě způsobila hrozné
škody, zejména v katastru malontské obce. Kroupy padaly skoro ¾ hosin a zničily
všechno, zejména žito. Po bouřce vypadalo jako v zimě, všude bílo, vše pokryto
kroupami.
1915: mluví se o zabavení žita. Cena za jeden hektolitr tj. 70 kg za 24 kr. Úroda byla
průměrná, žito řídké ale dobře sypalo. brambor všude dost. Obilí bylo skutečně
zabaveno a smělo být prodáváno jedině eráru 70 kg za 18 K 20h. Kdo neměl obilí,
dostal lístky na mouku. Sedláci se museli uskrovnit ve spotřebě chleba.
1918: těsně před revolučním převratem byla prodávána prasata velmi draho. Sedlák
žádal za 1 kg mrtvé váhy 40 – 44 K. Metrák žita stál pod rukou – 100 K. Jinak nebylo
možno nakupovat.
Žito na mnoha polích vymrzlo, tak že četné rodiny jedly na jaře ovesný chléb.
1919: v květnu stálo zde 100 kg sena 60 Kr. Živá váha dobytka 14 – 16 Kr, vepřové
maso 22 – 24 Kr.
1928: byl to dobrý rok na úrodě v malontské krajinfě. V srpnu poškodily kroupy oves
a druhé seno. V lednu a únoru bylo ohromné množství sněhu. Největší zima byla 3.
února a v masopustu v 8 hodin ráno 26 oC a v poledne 20 oC pod nulou. 11. února
ráno 30 oC pod nulou.
1936: 23. dubna silná bouřka s krupobitím, všude těžké škody zaplavení pískem.
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Všimněme si, že v posledních letech již nejsou uváděny ve farní kronice ceny
obilnin. Lze míti za to, že jednak poslední německý farář nebyl z počátku vůbec
zemědělcem a byl odkázán jednak na pomoc usedlíků, jednak na vlastní zmenšený
počet vlastního personálu a na konec se ztenčila zemědělská půda fary, tak že
poznámky o počasí a žních jsou uváděny ne povšechně.
Po roce 1945 přešly farské pozemky do držení Státního statku. Byly to veškeré
pozemky na sever od kostela tj. na svahu včetně rybníků a lesů.
Nyní se obra’tme opět k obsazování malontské fary.
Pouze třičtvrtě roku /od 30.Vl. 1756 spravoval faru kaplický kaplan Laurenz
Starkbaum. Ještě během jeho činnosti nastoupil dne 26. ledna 1757 farář P. Philips
Gerl.. Počátečně jako administrátor a od 11. ledna 1768 jako farář. nebyl zde zvlášť
oblíben. S každým se hádal, s každým měl rozepře, jak s personálem na faře, tak i
s obyvatelstvem.
ku příkladu 13. dubna 1758 měl rozepři s vrchním rychtářem s tím výsledkem,
že vrchnost věřila faráři a rychtář byl vrchností svého úřadu zproštěn. Jeho neblahý
vliv se ukázal i na škole. Malontská škola spravována učitelem Phillippem
Eyssmannem, horlivý přívržencem faráře P. Gerla, značně poklesla a to právě
přičinilo P. kindermanna faráře z Kaplic a velkého zastánce moderního školství, aby
do Malont dosadil vycvičeného učitele johanna Georga Riedla, pocházející ze školy
P. Kindermanna. Které stanovisko zaujal farář Gerl k novému způsobu vyučování,
prozrazuje nám dopis hraběti Buquoyi, který odeslal dne 3. Vlll. 1774, když se po
odchodu učitele Riedla jednalo o ustanovení Franze Wintera za učitele. V tomto
dopisu se P. Gerl nejen staví proti ustanovení učitele Wintera, ale prohlašuje též, že
nový způsob vyučování Saganovo není příměřené zbožnosti mládeže a čistému
způsobu vyučování. Současně se snaží – pochopitelně bez vědomí učitele –
vyučovat sám jednotlivé dítky, což mu pak bylo vrchnosti co nejpřísněji vytýkáno.
Patronátní úřad mu píše, aby farní obci nedával takový špatný příklad a kdyby se
jeho stanovisku vůči škole nezměnilo, muselo by se učinit oznámení konsistoři.
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Z obecní kroniky víme, že se přívrženství učitele Eysmanna k faráři nevyplatilolo,
i když se jednalo o odchod Eysmanna ze školy, vyhotovil P. FGerl jmenovanému
vysvědčení, že Eysmann „jak při hudbě, tak i při dětech“ je pilný a že prý se hodí pro
takovou rozvětvenou farní školu s mnoho dětmi jak je právě malontská. Farář měl na
učitele takový vliv, že Eysmann stál na jeho straně i když to bylo v jeho neprospěch.
tak se ku příkladu farář Gerl mezi jiném též střetl se svou bývalou kuchařkou
Evou Kollowatschinovou, provdanou Turnirovou, pro nevyplacenou mzdu. Případ
došel až ke krajskému soudu v Českých Budějovicích. Farář se nechtěl vydat do
nepříjemností a vylsal jako svého zástupce školmistra Eysmanna k jednání dne 16.
září 1769. Usnesení soudu vyznělo v tom směru, že farář zaplatí kuchařce ihned 50
fl. v hotovosti a pak po dobu tří let pokaždé v den vynesení rozsudku dalších 50 fl. A
Eysmann se vydal jako ručitel. Takovým způsobem se podkopal postupně své
vlastní postavení.
V jednom křestním listu ze dne 12. 10. 1770 je jako Ludirector /ředitel školy/ se
svou manželkou naposled jmenován. Následující učitelé Holl a Riedl dosazeni P.
Kindermannem, našli se ve faráři Gerla, kterému se – jak již víme – nový způsob
vyučování vůbec nelíbilo, zapřísáhlého nepřítele. Též jich následník Franz Winter, to
trpce pocítil. Viděl se nucen dne 3. května 1775 prohlásil, že na podkladě panujících
nezdravý poměrů, kostelní účty dále vést nemůže. „Mám anglický život“, píše „pan
farář se snaží mě kdekoliv pronásledovat a zmenšit můj chleba jen jak může, tak že
sotva budu moci dále na svém místě vytrvat“. Brzy lna to si opět stěžuje: „Ani mě, ani
manželku v masopustné středě nepokřižoval popelem, naopak třikráte před
veškerým lidem šel kolem nás, jako kdybychom byli pohani“.
P: Gerl. nechal v obci dobrou pověst. Rozdvojil se i ze školmistrem Johanem
Wenzlem Steihauserem, který byl pak kvůli němu přeložen z Malont do Slunečné.
Rozbroje měl též s osazenstvem osady Bělé. Dokonce se dostal do dluhů a byl na
molontskou faru ustanoven
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kaplický kaplan P. Andreas Schimanko na podkladě usnesení pražské konsistoře ze
dne 11.Xll. 1766, jako administrátor. Tato nucená administrace byl dnem 8. května
1769 zrušena. Stížnosti proti faráře P. Geral však nevzaly konce. I oni tří poddaní
v Příbrraní Gregor Zettl, Ignaz Winter a Georg Gangl se stěžovali u panské vrchnosti
proti faráři, že od nich požaduje nadměrné robotní výkony. K tomu ještě přistoupilo
jeho chování ve škole a ke školmistru Franzi Winterovi a konečně i stále stoupající
zadlužení, tak že se konsistoř dne 3. Vlll. 1778 po provedeném vyšetřování usnesla,
zakázat faráři Gerlovi další činnost „in spiritualibus ac temporalibus“ a dosadit
kaplického kaplana P. Johanna Leitgeba jako správce farnosti. Dne 25. lX. 1778
převzal P. Johann Leitgeb farní inventář.
Po smrti suspendovaného faráře Gerla stal se P. Leitgeb skutečným farářem až
do dne 31. 10. 1787, kdy ve stáří 54 let zde zemřel. Odkázal kostelu 120 zl. 50 kr. na
mši svaté, kterýžto obnos byl rozdělen na 9 far.
Za P. Leitgeba mašla malontská škola v obecenstvu mnohem větší důvěru tak, že
brzy školní budova pro narůstající počet žáků nestačila. Proto podal 3. lll. 1783
stížnost k patronátnímu úřadu v Nových Hradech, že nová budova není dosud
vybudována a stará pochází z let 1675, ač všude v celém panství se školní budovy
upravovaly případně rozšiřovaly. Přiškolené vesnice sice nemají žádné námitky proti
úpravě příp. rozšíření školní budovy v Malontech, ale nicméně očekávají příslušný
přímý příkaz.
O tomto školním sporu, který se vlekl několika let, jsme již podrobně psali
v kapitole školství v Malontech. Teprve po připomínce krajského soudního komisaře
ze dne 25. dubna 1789 došlo k vybudování další školní místnosti na útraty panství.
Až do jmenování nového faráře po smrti P. Leitgeba, spravoval faru kaplan P.
Gottlieb Schweighart.
Dne 1. května 1788 instalovaný farář P. Ignaz Mikolasch patřil již do novější doby.
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P. Ignaz Mikolasch byl instalován 1. května 1788 a zůstal zde do jeho smrti dne
19. Vll. 1819. V Malontech prožil i válečné tažení a průchody obci v Malontech.
Na několika místech jsme se při uvádění dne úmrtí tohokterého faráře na
testament faráře. K tomu bychom chtěli připomenout celou řadu gubernálních výnosů
z 18. století v této věci, které ukládají faráři, aby bezpodmínečně sepsal závěť či-li
„testament“. Tento požadavek se opakoval a opakuje v oběžnících konsistoře,
poněvadž zejména v 18., i někde v 19. století se míchal majetek fary, kostela a
vlastního hospodářství a majetek faráře. Po jeho smrti pak nastaly rozepře mezi
příbuzenstvem, konsistoři a dokonce i farským personálem, který si činil – podle
udaňlivých příslibu – též nároky na pozůstalosti faráře. A mnohdy se do takových
sporů míchala obec a přeevším panská správa.
Proto již gubernální správa se domáhala pořízení testamentů a to v takové formě,
aby později obstály v případném soudním sporu.
Podpisy věroodných osob jako jsou rychtář, další duchovní představený nebo
kněz a podob. byli na závěti podmínkou. Nebylo-li možno takové osoby sehnat,
musely závěť s testujícím podepsat nejméně 3 osoby. Provedení poslední vůle faráře
se tehdy nedělo – prakticky – podle vůle zemřelého, ale podle určitého klíče, který se
v gubernálních výnosů stále a několikráte opakuje. Tak ku příkladu připomíná
„nařízení cís. Král. Českého Gubernyum“ dáo „W Praze dne 13ho čerwence 1789“,
podepsaném Ludwigem Graf Cavriani a Johannem Marzelnv. Hennet, že řádně
sepsaný majetek faráře /myslí se pochopitelně osobní majetek duchovního/ se dělí
na 3 díly a to na prvním místě příbuzným, za druhé chudým a na třetím místě
přichází v úvahu kostel. Patron resp. patronátní úřad má nárok na podíl s vyjímkou
této gedině příhody, kdyby totiž patron dokázati mohl, že zakladatel nějakého
beneficium a w listu založenj sobě práwo k dědictwj weyslowně wymjnil.
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Nicméně má patron právo na dobrovolně a bez pozvání / podle ck. Spelačního
soudu v Praze ze dne 6. lV. 1786/ k projednání dostaviti, nesmí však žádat ani jinak
předepsané „taxe“ ani cestovné nebo jiné poplatky v prospěch patronátní pokladny.
Než přejdeme do novější doby, musíme se uvědomit, že farář neměl na starosti
jen svou farnost a touto spojenou agendu. Víme, že se musel starat o školství ve své
oblasti a koneckoncům byl i „hlásnou troubou“ svého panství, gubernia a ostatní
státních a veřejných orgánů. Z oběžníku Marie Magdaleny z Buquoye víme, že ve
správě obce i v obcích samotných, bylo velmi málo lidí, kteří ovládali čtení, psaní a
počítání. Kdo mohl proto jedině obci oznámit vrchnostenské nařízení, nejen že farář.
Proto se nařizuje výnosem z 29. ledna 1789 budějovickému ordinariátu, aby nejen
rychtář, ale především faráři oznamovali z kazatelny všechny výnosy a nařízení,
zejména vydané pro případy špatného nakládání se svými poddanými a to, zda se to
duchovenstvu líbí či-li nic, tj. je „mu proti srsti“ lidově řečeno. Ba dokonce jsou
povinni takové případy sami krajskému úřadu oznámit, abyl mohl učiniti náležitou
nápravu. K tomu účelu se mají i již dříve vydané nařízení a výnosy opět obecenstvu
připomínat.
Důkaz toho jsou podpisy / ku příkladu v Dolním Dvořišti/ purkmistra či rychtáře na
různých výtiscích sbírky úředních nařízení což jest potvrzení obecních
představených o tom, že jím byl ten nebo onon výnos přečten resp. dán na vědomí.
V nesčetných výnosech a nařízení, které se vůbec netýkají ani náboženských ani
kostelních věcí, je vyzýváno duchovenstvo, aby tato nařízení a výnosy gubernia
hlásalo na kazatelně v kostelích, kde se zejména tam, „kde valná část obecenstva
nedovede číst a psát“. Je to ku příkladu nařízení ze dne 27. října 1791, ve kterém se
vydávají směrnice o tom, jak se mají zeměpanské nařízení „ od valvas publicae“
/širokém lidu/ vyhlašovat. Na vesnicích a tržištích mají se tato nařízení od týdnu
k týdnu po odpolední
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Bohoslužbě v určité hodině na radnici v přítomnosti faráře a purkmistra /rychtáře/
oznamovat. Na vesnicích, kde je právě farář, má se dít vyhlašování – jak již uvedeno
v přítomnosti rychtáře, nebo školmistra. Stejným způsobem, kde farář nemá své
sídlo, v době kdy provádí křesťanské vyučování v přifařených obcích a osadách. Po
vyhlášení se příslušná nařízení přibíjí, aby vyrozumělo a dbalo na přísné dodržování
představeným nebo rychtáři obcí a osad.
Jak již vpředu uvedeno, stával se farář – zejména na vesnicích – vedle svých
duchovních funkcí a úkolech současně úřadu nebo patronátu ve své oblasti v tomto
směru tou „hlásnou troubou“.
To se ukazuje i v gubernálním nařízení ze dne 27.Vll. 1799 čj. 28114 Královské
právo ukládá totiž pro třetí sekci zemských desek hlavní knihu, ve které se budou
zaznamenávat veškeré změny v nemovitém majetku, jak změny terotoriální /způsob
užívání/ tak i vlastenecké.
Buď již zcizení prodejem, oddělení z hlavní hospodářské podstaty nebo jinak a to
pokud se změny týkaly domů, hodpod, chalup, vinic, polí, luk, pastvin nebo jiných
pozemků, skelných huť, mlýnů, rybníků, potoků, lesů nebo houštin a tak dále. Aby se
docílilo přesných a spolehlivých údajů ukládá se duchovnímu stavu, aby příslušná
hlášení o změnách v nemovitostech ve své farní oblasti, hlásil takovéto změny
nejdéle do čtyřech neděl.
Nakonec ještě ukádá 28.Vll. 1800 gubernium kněžím, aby ve svých lidových
projevech a kázáních moudrým a skromným způsobem upozornili poddané na jejich
povinnosti vůči knížecímu zeměpánovi, který chce přece jen „to nejlepší“ a aby takto
zkvétal blahobyt a dále, že plněním svých povinností je vše jen ve prospěch a
k dobru každého jednotlivce. Je dále povinností farářů, aby tak povznášeli příznivou
náladu a tuto stále udržovali, aby – kdyby skutečně jednou zemi a současně majetku
každého jednotlivce hrozilo bližší nebezpečí
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bylo obyvatelstvo ochotno, a to každý jednotlivec svým jměním a majetkem a zvláště
svou vlastní osobou tyto statky schraňovat.
Lze též poukázat na veřejný dopis budějovickému biskupovi ze dne 15.Vll.1805,
ve kterém se zdůrazňuje lidumilnost a mírnost monarcha, který dvojitou návštěvou
v Čechách se osobně snažil všeobecně panující nouzy zkrotit atd.
Výnosem č. 388857 ze dne 2. prosince 1808 ukládá se budějovickému
biskupskému konsistorium, aby mělo svá duchovní k tomu, aby – dnes bychom říkali
– „propagovali“ chov dobytka, poučovali zemědělce o chovu vůbec, upozorňovali na
malé pro dobytek nezdravé stáje, na jich nevhodné větrání. Aby faráři propagovali
zakládání domácích zahrádek, sadů ovocných vůbec atd.
A když hrozilo roku 1809 slavné monarchií skutečné nebezpečí a zakládal se tzv.
Landsturm /zeměbrana/ a s ním to podle všeho tak „neklapalo“, jak se to veličenstvo
představovalo, obrátilo se c.k. zemské presidium přípisem ze dne 15.lll.1809 čj. 6098
na bisdějovickou biskupskou konsistoř, a žádá, aby nově založena česká zeměbrána
náležitým a účelným poučením obyvatestva přišla nejen do dožadovaného pořádku,
ale i do příslušného pořádku, ale i do příslušně nálady, podle všeho se myslí „bojové
nálady“, poněvadž se slavná zeměbrana se na mnohých místech rozprchávala,
nezachovala disciplinu atd. Proto je třeba – píše se v dopise – aby k docílení této
skutečnosti byly používány všechny účelné prostředky.
Pan zemská prsident je toho názoru, že nálada v české zeměbraně je všeobecně
dobrá /!!/ a pro tento úkol nadchnuta tak, že ve solupráci s ostatními vojenskými
složkami docílí očekávané skutky.Tento účel bude splněn, když při kterékoliv
příležitosti je na zdárné splnění daného úkolu bude hlásáno a proto vyzývá konsistoř,
aby duchovní v kostelích a v denním styku s obecenstvem náležitě spolupracovali ku
zdárnému splnění tohoto „vznešeného“ úkolu.
Zmínili jsme se, že P. Mikolasch prožil v Malontech i francouzká

ll/49.
Tažení, která dost bolestně zasahovala do hospodářských poměrů malontských
občanů. Velmi podrobně se rozepisuje kronikář v obecní kronice o tehdejších
svízelech a mezi jiném též poznamenává, že faráři Ignáci Mikolaschovi byl doručen
v rámci francouzké rekvisice předpis dne 25. prosince 1805 na částku 400 zl. Obci
byla uložena částka 150 zl.
P. Mikolasch měl v roce 1798 k ruce kaplana Bartoloměje Menigela a pak
kaplana Kastla Antonína /1805/. Kaplani se poměrně rychle střídali, takže kolem roku
1815 byl zde kaplan Berger Laurenz, kolem roku 1818 Gutwirth Johann.
Dne 5. listopadu 1819 byl v Malontech instalován farář P. Michael Schimak /též
Schimek?. Stal se později děkanem a zemřel zde dne 8.9. 1823 ve stáří 48 let.
K ruce měl kaplana P. Leopolda Procházku / kolem r. 1921/.
Dne 17. Xl. 1823 byl presentován P. Johanna Michael Ernst. Byl jmenován
farářem v Malontech dne 23.11.1823 a do svého úřadu zaveden dne 29.11.1824.
Zůstal zde do června r. 1841, kdy se stal faráem v Beešově. V této době byli na
farnosti kaplani Karl Pascher /1825/ a P. Ernst Josef /1833/. Nástupcem byl pak P.
Iserle Johann /1837/, který po smrti P. Ernsta spravoval sám faru od 15.Vl. 1841 do
15.9. t.r. P. Johann Nep. Ernst se stal farářem a vikariátním sekretářem
benešovského traktátu na místo dne 7. lV. 1841 v Benešově zemřeléo děkana P.
Pilse. R. 1836 sestavil soupis duší ve své farnosti počtem 2500 osob.
Podle obecního kronikáře byl zde 1822 farář a současně vikář P. M. Schmack,
který dne 30. srpna t.r. podal do Nových Hradů zprvu o tom, že učitel Kaspar Winter
zemřel a zanechal vdovu Kateřinu roz. Pölderovou a 4 dítky.
V této době stanovila c.k. státní účtárna v Praze /5.l.1824/ „Spotřební normy pro
kostelní potřeby“.
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Pro dva duchovní tj. ro faráře a pro jeho kaplana vylo vysázeno: spotřeba vína
104 žejdlíků – voskovice 42 liber – hostie za 6 zl – za kostelní prádlo /podle všeho za
praní a spotřebu/ 6 zl, lojové svíce 2 libry. Dále pak mohl se spotřebovat olej pro
lampu /věčnou/ hořící ve dne i v noci 42 liber – za zpovědní cedulky 24 kr. – svatý
olej 1 zl. – odměna poslům 2 zl. – kadlo 3 libry – kostelní kalendáře 1 kus. Tato
spotřeba zahrnuje období jednoho roku.
Dne 15. září 1841 nastoupil na duchovní správu v Malontech P. Josef Holk. Brzy
však odešel dne 31. 7. 1845 na faru Soběslavskou. Předepsaný farářský slub složil
dne 7. 9. 1841. Do nastoupení v Malontech byl farářem v Cetvinách. Ve svých
zápiscích ve farní kronice píše, že během jeho krátkodobého působení v Malontech
se nic zvláštního nepřihodilo, ale napsal do farní pametní knihy ve smyslu
gubernálního nařízení ze dne 30. 5. 1835 čj. 19886 a dalších nařízení soupis všech
kapliček, Božích muk atd. o nichž jsme se zmínili již dříve.
Roku 1844 byl kostel z příspěvků farníků vybílen a v roce 1845 dochází k opravě
varhan. Byly již v nejhorším stavu a s opravou byl dne 24. 7. 1845 pověřen
krumlovský varhanář Franz Füstl. Tento zápis ve farní kronice nezdá se být správný,
poněvadž P. Franz Lobeschiener píše, že oprava varhan se prováděla teprve během
jeho administrace dne 23. 8. 1845.
Dne 13. listopadu 1845 nastupuje na malontské farářksé místo P. Franz Mauritz a
zůstal zde až do své smrti dne 22. 4. 1871 tj. plných 26 let. Během jeho působení byl
kaplanem na malontské faře výše uvedený P. Franz Lobeschiener. P. Mauritz byl
před nasdtoupením v Malontech, farářem v Šumavských Hosticích na prachaticku
/viz též kněžské hroby/. Kaplan P. Leobschiener sluduje soukromě bohosloví a dne
29. dubna skládá první rigorosum na c.k. Karlově univerzitě v Praze.
V roce 1846 dochází k opravě hřbitovních zdí, jednak z příspěvků farníků jinak
matriální pomocí patrona.
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V září 1847 provádí Johann kříž z Krumlova z podnětu Johanna Thumy
renovaci staré křížové cesty a též vyčistil i ostatní obrazy v kostele. Obraz sv. Jana
na stěně naproti kazetelně byl na náklad kuchařky Kateřiny Macové pomocí P.
Lobeschienera renovován. Obraz tento již dnes neexistuje a na jeho místě visí dnes
sousoší kalvarie, která byla v této době ještě umístěna v triufálním oblouku mezi
kněžištěm a lodí. Z milodarů a sbírek opravuje se též obraz sv. Bartoloměje na
hlavním oltáři a rám byl pozlacen. Kronikář poznamenává, že škola dostává 2
prapory ze zeleného taftu a bílého sukna.
Dne 1. listopadu přivezl sedlák Johann Guschelbauer z Bělé 4 v+ětší a 2 menší
hmoždíře, které se dnes již v majetku kostela nenachází. S vydáním konstituce a
příslušných následků v roce 1848 se zabývá tento spis na jiném místě.
V květnu 1848 skládá P. Lobeschiener své druhé rigorosum. Od počátku srpna až
do 6. ledna 1849 zdržoval se na zdejší faře P. Jan Sedlák, exjezuita ve Lvově, kde
byli všichni členové tohoto řádu ze zěmě vyhoštěni. Rodákem byl v Bavorově, svého
času 7 let kaplanem v Č. Krumlově. V lednu pak odcestoval jako misionář do
Ameriky.
Kronikář nezapomíná ani poznamenat, že dne 2. prosince 1848 skládá císař
Fardinand vládě korunu a obdržel jí, poněvadž se arcivévoda František Karl této
zřekl – jeho syn František Josef I. Rok 1849 přináší pro farní hospodářství již plody
konstituce. Kronikář zaznamenává, že ač bylna plodiny požehnaný rok, bránili se
rolnící stále – právě s odvoláním na konstituční patent ze dne 7. září 1849 – odvádět
desátky svému duchovnímu a školním učitelům. Teprve v září 1849 byly desátky
dodány. Mezi sedláky, kteří intervenovali v Praze byl i sedlák Moser z vesnice
Meziříčí. Nepřinesli žádné kladné a přímé rozhodnutí a byly na výkupní komisi.
Dne 30. dubna odsstranilo násilně pět sedláků oplocení zahrady, přidělené
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Zdejšímu učiteli podle fase a prohlášena za pastvinu pro dobytek. Učitel se
během svého 35. letého působení v Malontech vypěstoval na tomto pozemku
kuchňskou zahrádku. Stěžoval si u patronátního úřadu a kdyř byl bývalým ředitelem
panství odmítnut a za pozemek mu určená náhrada 42 ½ tol. obrátil se na c. k.
zemský úřad v Praze. C. k. místoředitelství jeho žádosti ze dne 7. 2. 1850 vyhovělo
a bylo mu přiznáno plné právo na užívání tohoto pozemku, což mu bylo sděleno
biskupským vikariátním úřadem.
Dne 13. června skládá P. J. Lobeschiener své třetí rigorosum. Bartoloměj
Guschelbauer daruje 3. 3. kostelu žlutou mosaznou kadedelnici.
Rok 1850 zaznamenává, že kaplan Lobeschiener byl jmenován asistentem
theologické fakulty v Praze a opustil dne 4. červana Malonty. P. Lobeschiener se stal
pozděi krumlovským prelátem a přičinil se o to, aby tělesné zůstatky svatého Jana
Nepomuckého dlely v Českém Krumlově 3 hodiny. V roce 1866 byly totiž zůstatky sv.
Jana ze strachu před protetantským nepřítelem převezeny do Solnohradu a když
nebezpečí pominulo, vrátily se zůstatky přes Linec a Vyšší brod do Čech.
Na prosbu P. Dr. Loberschienera u kardinála Bedřicha, knížete ze Švarcenberka,
vzal průvod cestu přes Č. Krumlov. Dne 16. října dorazil slavnostní průvod do
Krumlova se zůstatky na vozu, taženým koňmi. Zůstal před kostelem stát a byl
četným obyvatelstvem uctíván. Dr. Loberschiener doprovázel zůstatky až do Č.
Budějovic, kde byly 17. října v hlavním kostele vystaveny.
Jako kaplan přišel do malont r. 1850 P. Schneedorfer. Do tohoto roku připadají
volby do nových obecních zastupitelstev a volby představených v jednotlivých obcích
a osadách. V dubnu r. 1851 zahajuje vyvazovací komise v Nových Hradech svou
činnost, která přináší jak faráři, tak i učiteli značné poškození ve svých finančních i
materiálových příjmech. Jednak byly obilniny ohodnoceny za velmi nízké ceny a to
ještě při zkrácenía o jednu třetinu.
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V roce 1856 provádí jeden vimperský měšťan obnovení hlavního oltáře za
160 fl.
Dne 22. dubna 1871 zemřel farář P. Mauritz a nastupuje na jeho místo P.
Josef Reichenauer, dosavadní kaplan v němeském Benešově /22: 4. 1871/. Roku
1872 se rozšiřuje hřbitov zakoupením pozemku za 100 fl. Zdejší dlouholetý kaplan P.
Franz Klein / v Malontech od roku 1859/ v roce 1876 jmenoaván farářem
v Johanisburgu a na jeho místo nastupuje P. Mattheus Guschbauer, kaplan
v Benešově. V tomto roce byly dodány rožmberským hodinářem věžní hodiny a dále
byla provedena renovace obou postraních oltářů, soch a dalších obrazů v kostele.
V roce 1880 došlo k vymalování kostela. Od této doby nějaká renovace
vymalování kostela nebyla již provedeny, až v roce 1972 byl kostel vymalován
Okresním stavevbním podnikem v Kaplici do výšky žebrových patek, jak v kostele,
tak i v kapli. V tomto roce byla pořádána lidová misie.
Přičiněnímzdejšího kaplana Guschelbauera byl založen zemědělský a lesní
spolek a spolek dobrovolných hasičů /1881/. Obec zakoupila stříkačku –
pochopitelně že ruční.
Kaplan P. Guschelbauer se přičinil dále v r. 1882 o zřízení poštovního úřadu
v Malontech. Vedle farské stodoly byla postavena kolna. Byt kaplana a faráře byl
současně upraven. Rok 1883 přináší postavení nové sákristie na východní straně
kostela s vchodem do kostela za hlavním oltářem. V kapli byl postaven novogotický
oltář za 280 fl. Na vánoce byl pak ze sbírek mezi farníky zakoupen skleněný listr a
sv. hrob /119 fl./. Obraz nad zpovědnicí – podle všeho obraz sv. Barbory – renovoval
sám kaplan. V roce 1972 byl tento obraz a jeho rám restaurován.
Na opavu varhan věnovala stará Jürginová z Radčic 120 fl. P. Guschelbauer
odchází z kaplanského místa v roce 1890 a nastupuje kaplan Berger Johann
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jeho následníkem v kaplanství je Johann Klein.
V roce 1892 byla vydlážděna cesta ke hřbitovu a též farní dvůr. Kaplický děkan a
vikář P. Schneedorfer zemřel v roce 1893. Na jeho místo nassupuje zdejší farář P.
Josef Reichenauer dnem 27. 7. 1894 jako děkan a farář. Zemřelý uspořádal
v Malontech dne 25. července 1893 zkoušku z náboženství, při které ho ranila
mrtvice.
Do nastoupení nového faráře administroval v Malontech P. Petr Chalupa a 11
října 1894 přišel na malontskou faru soběslavský kaplan P. Franz Příhoda jako farář.
Za jeho působení byla malontská farní budova důkladně renovována, střechy, jak na
obytné budově, tak i na hospodářských staveních nově zakryté. Stodola, která
hrozila sesutím, byla nově postavena a zřízeny kamenné pilíře. V kuchyni byla
instalována nová kuchyňská kamna, přesíň obdržela skleněné dveře a vedle bytu
faráře byl zřízen nový záchod a to vše podle dispozic hraběcího stavitele stavebního
inž. Johann Bažanta z Nových Hradů.
Ihned po příchodu nového faráře P. Příhoda dovolil sousedovi Paulimu, aby
mohl jezdit po farní cestě podél hřbitova až k Boží muce na jeho pole. Za to pomůže
odvážet seno z dvorní louky nebo dříví ze sousedních lesů. Za led z příkopového
rybníka /Grabenteich/ obdržel ročně 1 hl. piva.
Na náklad staré Mieglové byl v r. 1895 pořízen za 120 fl bílý pluviál a červené
roucho mešní z hodvábí. Dne 3. července provedl jeho excelence Dr. Martin Říha
kanonickou visitaci.
V roce 1896 nechal farář monstranci a 3 kalichy nově pozlatit za 101 fl. Náklad
uhradil jednak kostel, jednak dobrodinci. Dále zakoupen nový mešní misal a misale
defunctorum a 2 misaly byly nově vázány. V této době je kaplanem na faře P. Tuschl
Johann. V roce 1897 se měla fara opravovat. Přifařené obce se však zdráhaly dovézt
stavební materiál, farní úřad předložil toto odmítnutí
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c.k. hejtmanství, které sestavila komisi, složené z c.k. okresního hejtemana
Řezníčka, patronátního komisaře A. Teichla, stavebního inž. Bažanta a obecních
představených. Okresní hejtman rozhodl podle zákona, že přifařenci jsou povinni a
musí stavební materiál dovážet. Pošetilé poznámky řídícího učitele Vincence
Schöpse z Bělé, že se opět zavádí robotní povinnosti, byly rozhořčeně okresním
hejtmanem odmítnuty. Po tomto aktu dováželi pak farníci vše bez dalších námitek.
Malontská rodačka Juliana Guschelbauerová, bytem v Linci, věnovala kostelu
veliké věčné světlo /t.č. ve farním depositáři/a nechala též Božské srdce na hlavním
oltáři krásně pozlatit. Pozlacení provedl linecký pozlačovač Andreas Michanek.
V roce 1898 nastupuje na faru kaplan P. Boschek Václav. V tomto roce byl též při
dalším kostele založen spolek neustálého klanění se nejsvětější svátosti oltářní. Též
byla pořízena v sakristie nová skříň na roucha za 40 fl.
Výměnkářka Simonka z Malont zakupuje pro kostel nové hedvábné roucho
/1900/.
V roce 1902 přichází na faru kaplan P. Chadim Jaroslav. Celý rok 1903 byly
bohoslužby bez varhanního doprovodu. Byly proro zakoupeny a postaveny nové
varhany /viz. V popisu kostela/. Patron kostela povolil zřízení nového vodovodu –
Bohužel v železných trubkách, na místo dosavadních dřevěných. Přifařenci měli
roury přivést z kaplického nádraží /40g/ a měli vykopat strouhy na položení
vodovodu. Proti tomu opět osady protestovaly až c.k. okresní hejtmanství rozhodlo,
že přifařenci jsou povinni shora uvedený závazek plnit. Obce podaly odvolání
k místodržitelství, byla však všude zamítnuty a odsouzeny k provádění potřebných
prací. Teprve po tomto dlouhém procesu byla v roce 1900 k vánocům z nádraží
přivezení vodovodní trubky.
V roce 1906 byla vymalována kancelář a veliký pokoj obytný faráře. Dne 24. září
r. 1907 bylo zahájeno pokládání železního vodovodu

ll/56.
K farnímu dvoru. Roury uložil velmi bedlivě a svědomitě pan Karl Matschi, hraběcí
vodák /Wasserkehrermeister/ z Nových Hradů. Dne 12. října bylo dílo ukončeno. Též
vodní nádrž /Wassergrand/ byla postavena pod kolnou na místo dosavadní dřevěné /
v dolejším průjezdu do dvora/ a z této byla voda vedena pumpou do kuchyně. Voda,
která je pumpována z vodní nádrže do kuchyně je rezavá, poněvadž roury nejsou
pocínované. Jsou to jen plynové trubky. U hlavního vodovodu byla použity
asfaltované litinové roury, proto je voda velmi čistá. Délka vodovodu obnáší asi
350m.
K tomuto vodovodu vraťme se do dnešní doby: Po vybudování školy, byla tatoo
na vodovod farní napojena. Sotva se dnes nechá zjistit, k tomu dal souhlas. Nicméně
tuto rezavou vodu nečerpá jen fara, ale i škola a podle všeho jsou na tento vodovod
napojeny i sousendí budovy /Vávrů/ a i jiné, možná i hospoda. Voda od školy jde
přes pojler /sběrač/ a když ten vypoví službu, jak se to mnohdy ku příkladu stalo
v roce 1973, nemá ani fara, ani sousedé vodu. Když byla uložena při silnice do
Meziříčí větší vodní nádrž, poškodily budozery vodovod a při této příležitosti bylo
zjištěno, že voda, která teče do kamenné nádrže v průjezdu do dvora, má
samostatný vodovod a je to podle všeho onen vodovod v litinových rourách. Voda je
naprosto čistá, až do okamžiku rozruchy. Vodovodní trať byla pod „pramenem“ –
sběračem na louce opravena a položena několik metrů pocínovaných trubek.
Nicméně je nyní fara i nadále odkázána na rezavou vodu přes školu. I když vysadí
přítok přes školu, vodní nádrž má vždy dost vody. Jen nádrž jejiž velmi rozrušena.
Přechůdce nynějšího administrátora, P. Švanda popisuje ve svých poznámkách
velmi podrobně průběh „farního vodovodu“. Dne 15. a 16. dubna 1959 byly dřevěné
roury až na část první roury vedoucí od vodovodního domečku /sběrače/, která byla
ponechána v délce 3. 60 m. 17. dubna pak byly položeny roury pozinkované a
napojeny na staré litinové v celkové délce čtyř šestimetrových trub.
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První u domečku /sběrny/ bede v délce 3, 60m starou dřevěnou rourou /jak již
dříve uvedena byla tato odstraněna a nahražena pozinkovanou trubkou/ 6m od
vnější ždí sběrny, na spoji první a druhé roury jest odbočka oět kovovou
pozinkovanou rourou menší velikosti se studánkou spojena. P. Švanda ještě
připojuje, že práce nádenické provedl sám s manžely Krninských a odborné zapojení
provedl instalatér p. Zikeš. Roury přepustilo ředitelství ČSSS v Malontech.
V roce 1909 dochází – jako nejdůležitější událost roku – ke zřízení telegrafní
stanice. Zkoušky z náboženství byly provedeny dne 12. června. 18. srpna slavil „náš
vzdnešený císař“ a král František Josef l. své 80. narozeniny. Kronikář ještě
doplňuje, že v jižní Itálii bylo silní zemětřesení, které zničilo město Mesina.
Dnem 1. března 1910 odchází farář P. František Příhoda do výslužby a
dosavadní kaplan P. Florián Kohout /spán Kohaut/ byl jemnován administrátorem a
od 1. července byl pak ustanoven farářem na farnosti malontské. Místo kaplana bylo
obsazeno novosvěcencem P. Franzem Dnakou, rodákem z Trhových Svin. P. farář
P. Příhoda odešel do výslužby do Soběslavi. Zkoušky z náboženství byly provedeny
dne 25. června.
Zajímavý objev zaznamenává farní kronika. Objev, který měl resp. má vyvolat
v tomto roce tzv. Halleyova kometa. Dne 18. května měla se tato kometa srazit se
zemí a monoho pověrčivých lidí očekávalo proto konec světa. Mělo se to stát ve 3.
hodině ranní. Ovšem …. husté mraky pokryly nebe a kometa nebyla vidět a konec
světa byl odložen na další … neurčito.
V roce 1911 bylo slavnostné odhalení pomníku císaře Františka Josefa l. na
náměstí obce 30.července byl svěcen prapor c.k. vojenských vysloužilců /k.k.
Militärveteranenverein/ v Malontech. Kmotrem praporu byla hraběnka Filipína
Buquoyová, zastoupena lensí správcovou Martinou ze Žofínského zámku
/Sofienschloss/.
Svěcení provedl zdejší farář Florian Kohout za asistence pana kaplana P. Franze
Danko. Pedsedou spolku vojenských
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Vysloužilců se stal pan Michael Straberger z Malont čp. 44.
9. srpna 1911 zemřel v jednom sanatoriu /Loew/ ve Vídni patron hrabě Karel Buquoy,
z pozůstalosti bylo kostelu věnováno 500 Kr. na mše svaté.
7. ledna 1913 přišel kaplan P. Franz Danko do Malont jako výpomocný duchovní do
Soběnova na místo kaplana P. Aemiliana Wagnera, odcházejícího dočasně na
dovolenou, z důvodu léčení v Meránu.
Do Malont přišel dne 11. l. 1913 P. Alois Maria Sihorsch, řádový kněz servitů ze
seviského kláštera v Nových Hradech jak výpomocný kněz.
6. dubna provedl zde jeho biskupská milost Magr. Joseph Antonín Hůlka
kanonickou generální visitaci a udělil 309 biřmovancům svátost biřmování. Biskup
přijel z Rychnova n. M. v 7 hodin ráno.
Následoval pak slavnostní vstup do kostela, kde bylo zpíváno nejdříve „Ecce
sacerdos magnus“, pak následovala slavná pontifikální mše svatá. Modlitby za
zemřelé obce byly v kostele, poněvadž pršelo, načež následovalo kázání faráře P.
Floriána Kohouta a promluva biskupa o pokladu víry. Následoval visitační ecclesiál a
nakonec zkouška z náboženství ve dvou oddílech v V. třídě školy.
O 1.hodině končila oslava. Na nařízení jeho biskupské milosti slavil P. Alois
Sihorsch mši svatou. Ve 4 hodiny odpoledne odjel biskup do Kaplice. Zdejší slavnost
se účastnil: farář P. Karel Kopecký z Terčí Vsi /Pohorské Vsi/, kanovník Joannes
Praschl, okresní vikář a děkan v Německém Benešově, Joannes Suchan, biskupský
ceremoniář, Dr. Thomas Šlegr, děkan z Rychnova n.M. Franz Puffer a kaplan též
z Rychnova n. M. Engelbert Schwarzbauer, farář Johann Šimánek z Cetvin, Petr
Valenta, farář z Blanské, Robert Růžička, jako zástupce patronátního komisaře
Molitora z Nových Hradů.
Dne 15. ledna 1913 byl za nemocného faráře P. Floriána Kohouta ustanovený
pomocným duchovním P. Alois Sihorsch, jako administrátor spiritualibus dekretem ze
dne 1. července 1913 čj. 7080.
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Od 1. listopadu 1913 byl pak interkulárním administrátorem.
P. Florián Kohout zůstal jako farář v důchodu ještě v Malontech. Byl již velmi
nemocen. Od 14. července se nemoc zhoršila a zemřel v neděli dne 20. července v 7
hodin ráno na rychlou srdeční mrtvici. Slavný pohřeb byl vykonán 22. července
dopoledne. Výkrop provedl biskupský vikář P. Johann Suchan za asiastence
sousedního duchovenstva. Dostavili se: farář František Kopecký z Pohorské Vsi,
farář Johann Šimánek z Cetvin, děkan František Puffer z Rychnova n. M. s kaplanem
Engelbertem Swarzbauerem, farář Petr Valenta z Blanské, kaplan Friedrich Proksch
z Německého Benešova, děkan Franz Schützner s kaplanem Friedrichem Holým
z Kaplice, farář P. Berger z Pohoří, kaplan Franz Dank z Velešína a veliká část
farníků. Farář P. Karl Kopecký měl u hrobu smuteční projev.
31. října nastoupil v Malontech nový P. Friedrich Holý, dosud kaplan v Kaplici.
Dne 5. listopadu přijel do Malont v 1 hod. odpoledne a byl uvítán slavnostně uvítán
administrátorem P. Aloisem Sihoschem, představenstvem obce, učitelského sboru,
školní mládeží, vysloužislcemi a hasičstvem, načež vstoupi do kostela, kde pan farář
Holý promluvil ke svým farníkům. Slavnost byl ukončena požehnáním. Všude v obci
byly vyvěšeny prapory.
22. listopadu byl farář P. Friedrich Holý, instalován panem biskupským vikářem.
Slavnostní kázání měl děkan z Kaplice P. Franz Schützner. P. Alois Sihořsch OSM
zůstal zde do 1. září 1914 na výpomoc. Hluboce se zaryl do paměti lidstva
26.červenec 1914. Jako blesk se rozšířila zpráva, že byla srbům vyhlášena válka a
že je mužstvo v záloze do 36 let mobilisováno. Brzy se objevily zprávy o prvních
padlých. Byli to Meingard Josef a Gstoll a nedlouho poto následovali další. S válkou
přišla drahota, nouze o potraviny. V prvním roce války byli sedláci z Malont nuceni
nakupovat obilí na výsadbu, poněvadž veškeré zásoby byla zabaveny.
I kostel dal svou oběť válce. 23. ledna 1917 byly pro válečné účely odebrány 2
zvony. Jeden malý z věže a zvon pozdvihován. První nesl
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Nápis Jos. Perner, Budwicy fudit ano 1783.
F. Friedrich Holý navštívil svou otčinu Domažlice, kde dne 16. července ve stáří 32
let zemřel ne zápal plíc. V Malontech sloužil poslední mši svatou dne 2. července.
Zápal plíc zachvátil tohoto tělesně silného člověka. Zpráva o jeho smrti vyvolala zde
všude smutek. Dne 24. července v 8 hodin ráno bylo ve zdejším kostele slouženo
rekviem za zemřelého. Při hojné účasti z přifařených osad.
Od 16. Vll.1917 do 1.lV. 1918 byl zde zdejší kaplan P. Josef Koydl farním
administrátorem. Byl zde kaplanem již od r. 1914. Uprázdněné místo farního správce
bylo vypsáno dvakráte k obsazení.
Dne 1. ledna 1918 převzal P. Vojtěch Mach, nar. v Doudlebech, býv. kaplan ve
Volenicích u Strakonic, duchovní správu. Byl dne 27. ledna 1918 hrabětem Carlem
z Buquoye v Nových Hradech presentován a dne 28. dubna tr. panem vikářem P.
Johannem Suchanem, děkanem v Německém Benešově instalován.
V srpnu 1917 musel se kostel vzdát dalšího zvonu pro válečný průmysl, tak že
zůstal starý veterán z r. 1407.
3. prosince 1918 byly Kaplice obsazeny československým vojskem, píše farní
kronikář. V únoru a březnu byly provedeny ve farní obci sbírky na zvony, které
vynesly 2800K. Zvonař Perner v Budějovicích však žádal zadva zvony 36 000Kč.
V roce 1919 nastoupil posledn zdejší kaplan P. Zeman Johann. V roce 1922 řádil
ve farní oblasti břišní tyf. Zemřely 3 osoby. Nový zvon, na kterého bylo loňského roku
sbíráno, jejiž objednán a bude stát 7 300Kč. Váží 140 Kč.
Dne 19. června bylo oslaveno padesáté výročí založení požárního sboru.
22. října 1922 provedeno svěcení dvou zvonů. Jeden váží 136,5 kg/za 1 kg 45
Kč/ a druhý „umíráček“ ve váze 18 kg v ceně 50 Kč za 1 kg. Svěcení provedl
biskupský vikář P. Johann Suchan z Německého Benešova a kázání a mši svatou
měl na vesnickém náměstí pan farář P. Franz Kuttan z Pohorské Vsi.
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V tomto roce došlo též k opravě vnější fasády kostele. Kolem roku 1970
provedl oprau vnější fasády P. Švanda. V době od 4. do 11. února 1923 resp. do 13.
února byla zde pořádána misie, kterou vedli P. Wenzl a P. Sebastian Waldner Css,
redemptoristi od Sv. Anny u Plané. Asi 1950 věřících účastnilo se sv. zpovědi a
3568 k sv. přijímání. Mezi 1. až 8. prosincem 1923 došlo pak k renovaci misie výše
uvedenými pány. Nějprve byla provedena přednáška o sv. zpovědi školní mládeži ve
škole. Asi 1687 zpovědi byly slyšeny a asi 3500 sv. přijímání byly podány. Někdy šla
i celá rodina k sv. přijímání, otec, syn, matka a dcera. Též mnoho mužů šlo
několikráte ke sv. přijímání. Kázání byla přijata s největší pozorností. Asi 50 děvčat
se hlásilo jako kandidátky do mariánské kongregace a 8. prosince na Neposkvrněné
početí P. Marie byla děvčata slavnostně přijata jako kandidátky.
Během prosebních dnů uspořádal ve dnech 25. až 28. května 1924 P.
Sebastian Waldner od sv. Anny u Planné exercie pro děvčata, zejména pro sodálky
mariánské kongregace. Dne 29. května byl pak slavnostně svěcen prapor Mariánské
kongregace P. Msgr. Thdr. Johannem Praschlem, kanovníkem v Č. Budějovicích a to
po mši sv. v malontském kostele. Prapor stál 4000 Kč a jedna stuha na prapor 700
Kč.
Peníze na prapor sbíraly sodálky v celé farní oblasti. Prapor byl zhotoven
v klášteře sester v Nezamyslicích na Moravě. Roku 1926 byl odhalen pomník
padlých válečníků na náměstí v Malontech. Podle výpovědi starousedlíků byl to
tentýž pomník, u kterého před válkou stála busta Františka Josefa I.
Dne 15. srpna 1927 byl uspořádán v Č. Budějovicích euchaistický diecésní
kongres, kterého se zúčastnilo asi 35 osob a asi 20 sodálek s praporem ze zdejší
farní oblasti. Pro nedestatek kněží vypomáhli v době postní při sv. zpovědi dva důst.
pánové z kláštera Sv. Kamene u Rychnova a to po dobu pěti dnů od 22. do 26.
února 1928.
Dne 13. května byl slaven den matek, svatá zpověď a generální sv. přijímání
matek bylo důstojné.
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Po dopoledním požehnání vyhledávaly matky hroby zemřelých matek a
okrášlily je květinami. V srpnu byla nahražena dřevěná zárubeň u vnějšího vchodu
do kaple sv. Barbory kamaným ostěním. Dne 28. února nechal spolek vojenských
vysloužilců /veteránů/ pro Malonty a farní obec sloužit mši svatou za zemřelé členy
spolku a padlé vojíny. Pak se odebral spolek v plném počtu a hudbou k pomníku
padlých na náves, kde byla uspořádány malá pamětní pobožnost.
Na náklad buquoyského patronátu byla stodola ve farní budově zakryta
eternitem. Taktéž byly zřízeny odpadové roury z kuchyně též na náklad patrona.
V květnu 1929 nechal farář civilním geometrem inž. Exnerem z Trutnova zaměřit
pozemky na straně souseda Odrho a to společně se sousedem Johannem
Hoffelnerem. Hraniční kameny budou v roce usazeny a to starými hraničními
kameny.
Jak loňského roku, tak i v roce 1930 vypomáhali o popeleční středě 5. a 9.
března při zpovídání dva páni redemptoriti z kláštera Marie Sněžné u Rychnova nad
Malší. Každý den odpoledne byly stanovené přednášky a zpověď. Ráno kázání pro
všechny stavy. V tomto roce byla zakoupena lampa před oltář sv. Linharta. Nové
zvony od Rudolfa Pernera slály 10 008,90 Kč. Celkový náklad Kč 11 532.
Kmotrovství přijala hraběnka Valerie Buquoyová – Kinská. Svěcení bylo dne 18.
května za hojné účasti hostí a obecenstva /viz zvony/.
Bohužel se stal farář P. Adalbert Mach prvním mrtvým, kterému nové zvony
měly vyzvánět na poslední cestě. Týž den před letnicemi onemocněl, musel být
v noci na svatudušní sobotu dopraven do Č. Budějovic do nemocnice k provedení
operace slepého střeva a zemřel 8 dní po operaci dne 15. června. Dne 18. června
byly zůstatky zemřelého převezeny do Doudleb, do jeho rodiště, kde byl pohřben
v hrobu své matky.
Administrátorem byl jmenován farář P. Pius Glockner z Rychnova nad Malší.
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Když po dvakráte vrátil dekret, přijal administraturu ex currendo farář
z Blanské p. Farnz Heidler. Duchovní správu však vedl P. Franz Nygl Css ze svatého
Kamene do 14. října 1930 než se dostavil dosavadní kvildský administrátor P. Singer
jako administrátor v Malontech.
P. Josef Singer se narodil 7. 2. 1903 v Biskupském Týnci, byl ordinován dne
4. 7. 1926 v Č. Budějovicích, od 1. 8. 1926 do 31. 6. 1930 byl kaplanem ve
Vimperku, pak do 1. 10. 1930 administrátorem v Kvildě. Než ještě složil farářskou
zkoušku, žádal již o farní beneficium v Malontech. Když se po uplynutí konkurenční
doby nikdo o toto místo neucházel, obdržel jej a ihned se přestěhoval do Malont.
Převzetí veliké hospodářské fary bylo pro tohoto mladédo 27 letého faráře těžké,
zejména v době hospodářské krize v Evropě.
Předchůdce měl hospodářství doma a po jeho smrti byl farní dvůr až do
příjezdu nového faráře vyklízen, tak že následník se musel pro hospodářství nově
zařizovat. Nicméně musí se farní obci vyslovit pochvala, že prováděla začátečníkovi
potřebné povozy a obdělávání polností na podzim roku 1930 a na jaře 1931.
Podivuhodně onemocněl Josef Singer opět, jako předchůdce na slepé střevo
v době, kdy ve svém farním beneficiu dlel ještě jako administrátor až do vyřízení
obsazení fary nadřízenými místy. Byl dne 19. 11. 1930 v Č. Krumlově s dobrým
výsledkem operován. Dnem 1. prosince se stal P. Josef Singer farářem a složil dne
13. prosicne 1930 předepsaný slib na biskupslé konsistoři v Č. Budějovicích. Dne 11.
ledna 1931 provedl pan vikář instalaci. Dnem 31. ledna 1931 složil učitel Paschek
své místo jako dirigent kůru, kterážto funkce byla byla převzata oběmi pány syny
pana Guschelbauera. Od této doby spoluúčinkují pilně hudebníci při bohoslužbách.
Dne 21. května 1931 účatnil se farář slavnostního vyznamenání patronátní
paní hraběnky Valerie Henriety Buquoyové v Nových Hradech papežským
vyznamenáním „Záslužného kříže pro Ecclesie et Pontifice“.
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Ve farní pamětní knize pak následuje podrobná výkaz způvědí a sv. přijímání za
všechny osady, podle osad rozděleně v letech 1931-32 i podle pohlaví. Po seznamu
následuje pak výpočet v hromadných číslicích ročně podávaných sv. přijímání
v letech 1931, 1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945 a 1946.
Pro farní účetnictví byl důležitý rok 1932 kdy se vyměňovaly rakouské cenné
papíry za československé.
Snaha zachovat si celou farskou zahradu v dosavadním rozsahu, ztroskoltala.
Chtěj nechtěj postoupil farář 808 m2 MUDr. Franz Effenbergerovi, obecnímu lékaři
v Malontech zahradní pozemek pro stavbu rodinné vily. Konsistoř v Č. Budějovicích
stála na straně lékaře. Tato budova je dnes Obecní mateřská školka a opatrovna.
Jako náhradu za ztracenou zahradu, přeměnil farář pole za stodolou na ovocný
sad. K tomu daroval patronátní úřad betonové sloupy. Plot, který byl postavením vily
přesazen, zůstal „korupčním dílem“. Mnicha v rybníce musel pan doktor nechat
vystavět a odvodňovacími cementovými trubkami. Odpad vody, který šel dříve do
zahrady Ondreho, jde nyní přímo do silnice. Mluví se tehdy ještě o rybníku na jižní
straně pod farou. Dnes je tento rybník již dlouho zaházen a na jeho místo byla po
postoupení další části zahrady, vybudována moderní prodejna potravin.
K zřízení vodovodu na okraji rybníka musel farář dát též svůj souhlas, aby se tak
vyhnul dalším rozporům. Farář P. Singer nesl ztrátu části zahrady farní velmi těžce,
vpravil se však konečně do dané situace a pro příznivý průběh duchovní správy a ve
prospěch celé farní obce, vstoupil pak dokonce i do přátelského sousedního poměru
k rodině Effenbergerové, která byla jinak velmi katolicky založen. Konečně se musel
obyvatelstvu Malont a okolí zachovat lékař. Vrátka ze zahrady lékaře k farnímu
rybníku jsou jen něco dočasného, dobrovolného a jsou povolena jen do odvolání a
byly zřízena pro snadnější sousedský styk a vvštěvy a nemohou proto tvořit servitut.
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Farní kronikář konstatuje v roce 1933, že obětní peníze z kostelní sbírek stoupají
každým rokem. Lidi vidí, že se pro kostel stále něco zařizuje. Zpráva o ročním
odpočtu přednesena sumárně a působí výborně.
V tomto roce se provádí elektrifikace obce. Pro kostel provedl příslušný instalační
podnikatel elektrifikaci zadarmo. Instalací elektriky pro celou obec byla pověřena
firma Brunnhofer z Č. Budějovic. Náklady instalace ve farním dvoře nebudou kryty
žádnými přirážkami při mších svatých, při křtu a svatbách etc. V kostele byl
zamontován světelný věnec kolem titulního obrazu na hlavním oltáři, u srdce Páně a
nahoře na sloupech, pak k svatému hrobu, k jesličkám, k elektrickým lampám na
obou stranách mřížky, v hlavní lodi, na rohu fary k osvětlení kostelního náměstí při
ranních a ničních bohoslužbách. Konečně na kuru, v kapli sv. Barbory a v sákristii.
Ve farní kanceláři byla stará archivní skříń odstraněna pro hnilobu a zahnízděný
hmyz. Nová archivní skříň byla objednána u truhláře Hanse Endelwebra v Malontech
32.
Pokoje v l. poschodí byly vymalovány, podlahy natřeny, okna částečně obnovena,
opravena a lakována. Od této doby již nebylo malována, ani když kolem roku 1970
byla umístěna nová okna, až teprve v roce 1971, když se nastěhoval nový
administrátor P.J. Toupalík.
Paní Pilsová z Velíška věnovala finanční prostředky na zakoupení nového, v ohni
pozlaceného ciboria.
Přičiněním faráře bylo provedeno zaměření farního lesa a vykolíkování bylo
provedeno panem inž. Kollem z Nových hradů na podkladě prostředkování
patronátnícho úřadu. Plány jsou ve farním archivu. /S politováním se však musí
konstatovat, že tyto a další doklady o zaměření a pozemním majetku fry vůbec,
nebyly nalezeny./
Kostelní zpěv byl dosud velmi nejednotný. Pan učitel Paschek sestavil sám – jak
dřívější organista před rokem 1930 – kostelní zpěvník a nechal jej vytisknout. Věc
však nešla podle přání, tím méně, když složil své místo jako organista. Farář znal
lidovou varhanní knihu od
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Schwalbeho z Chomutova jako levnou knížku za 4 Kč a zavedl tuto se skutečným
dobrým výsledkem. Největší část věřících mají tuto knížečku kostelních písní –
Kostelní hudba se snaží, aby o svátcích něco ukázala a přináší v kostele skutečně
něco pěkného k přednesu.
Bratři Franz a Johann Guschekbauer z Malont ovládají vahany, první je též
bezvadný primhouslista, druhý zase hraje na plechové nástroje, tak, že na ranní a
velké o nedělích a o svátcích se vždy hraje na varhany. Uspojují se štolou a s málo
korunami z kostelního účtu na struny a podobně.
Katolický život se pomalu rozkvétá. Mariánské kongregace panen, katolický svaz
dívek a katolický svaz žen pracují pilně a podporují duchovní správu. Doktor
Effenberger vede Křesťanskosociální stranu německou, která je v obci po stránce
politické nejsilnější.
Farář vyučuje neúnavně ve školách: v Malontech 4 třídy, v Deskách v jednotřídce,
stejně v Radčicích a v Jaroměř a ve dvoutřídce v Bělé. Týdně vyučuje farář 18 hodin
náboženství, v každé třídě odděleně 2 hodiny týdně. Výuka náboženství má jako
vyučovací předmět svou svobodu, učitestvo se chová přátelsky a vychází faráři
v každém ohledu vstříc.
Cesty do škol – asi 70 km týdně – jsou zajisté tvrdým oříškem, ale vděčné,
poněvadž výsledek se v mládeži ukazuje. Při zkouškách z náboženství panem
biskupským vikářem z Kaplice jsou děti vždy prvotřídní.
Bohoslužby v neděli a o svátcích jsou dobře navštěvovány, tak že lze říci, že je
na obou mši svatcýh kolem 1000 osob. Od dob svého předchůdce / v roce 1930/
v Malontech má farář při obou mší svatých kázání. O obyčejných nedělích káže
systematicky theologii. Od roku 1931 do roku 1933 byla kázání probírána věrouka a
od r. 1934 tj. od roku minulém byly látak vzata z mravouky.
Je radostné kázati před takovým množstvím lidí, kteří vytrvají nejen na celé mši
svaté se svatým požehnáním, ale i v kázání.
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Poutní zájezdy jsou každoročně 3. Na svatého Josefa a v říjnu o posvícenské
sobotě k svatému Kameni /Maria Sněžná/ pod vedením faráře a na svatého Jana
Křtitele do Dobré Vody pod vedením předzpěváka. Aby bylo možno nahlédnout do
kostela mimo bohoslužeb a aby bylo zařízení kostela před nepovolanými živly
chráněno, byla v roce 1934 u obou vchodů do kostela pořízena mřížovitá vrata.
V zápiscích tohoto roku se stěžuje farář na nezdravé poměry na hřbitově /viz tam!/.
Od 10. do 17. března se uspořádala lidová misie oběma redemptoristy od Hory
Matky Boží u Králíkách. P. Reinhold Matig, rektor a P. Franz Tinkl. Při zahájení misie
byla veliká zima, sněhové závěje, nicméně byla kázání dobře navštěvována. Někdy
byl jistel lidmi tak přeplněn, že kněží mohli jen stěží konat své bohoslužební úkony na
největším stupni hlavního oltáře. Sv. zpovědi byly slyšeny asi 1800 a sv. přijímání
podáváno k 3700 osobám.
V posledním kázání poukázal P. Matig na muže, kteří přijdou po něm a budou
kázat jinak a to podle rozloučení sv. Pavla s Efeskými. Při tak značné návštěvě
děkoval farář za to, že právě „ostře“ misionáři nekázali.
A prorodství misionáře se splnilo ihned 17. března večer, když přišel do Malont
takový falešný proféta. Byl to propagační rečník na schůzi Henleinovské strany
národně- socialistické.
29. března odkryla silná bouře kostelní střechu, kde dosud nebyla eternitem
pokryta.
Dne 7. března měl poslanec něm. křesť. Soc. strany Msgr. Dr. Karl Petersilka,
profesor theologie v Č.Budějovicích, v sále Paule voličskou schůzi, která byla velmi
dobře navštivena a neměl zádného protiřečníka.
27. dubna porhlédla patronátní komise škody na kostele a farní budově po
bouřce, o které byla již nahoře zmínka. Schvaluje zastřešení část střechy kostela,
která dosud nebyla eternitem pokryta. Taktéž schválila různé stavební úpravy ve
farním dvoře. Dále schvaluje opětnou výstavbu zborcené hraniční zdi /17.lll.1935/
k Pfeiferům
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a současně přenechává komise faráří vyřešení přání pana Pfeifera ohledně této zdi.
V dubnu nechal patronátní úřad zaměřit zbytek farních pozemků inž. Lesmistrem
Karlem Friedrichem z Nových Hradů. Hraniční kameny a figuranty uhradil farní úřad.
Od 6. do 20. července se zúčastnil farář zájezdu Uranie, cestovní společnosti, do
Itálie. Byly navštíveny Benátky, Florencie, Řím s audiencí u sv. Otce Pia XI.,
návštěva katakomb atd. Neapole, výstup na Vesuv /tehdy vyvíjel velikou činnost/,
Amalfi a zpět přes Neapol-Řím- Ostii-Boloň-Benátky přes Taury domů. Byla
zakoupena 3 antipendia /červené, zelené, fialové/.
V roce 1935 začínají již potíže s Heinleinovci. Nedůvěra, nemístné urážlivé
poznámky a jiné vzdory se množí proti faráři, jehož postoj k tomuto hnutí je této
straně dobře znám a trnem v oku.
V roce 1936 dokončuje se výstavba hřbitovních zdí. Dne 16. srpna bylo svěcení
motorové stříkačky požárního sboru v Malontech. Farář slavil polní mši svatou a měl
současně slavnostní projev. Někteří sousedi nejsou spokojeni se zaměřením farních
pozemků. Ku příkladu louku v Dolním Přibrání si přivlastnili sousedé až do hloubky
20m. Z tohoto důvodu nastoupil farář zákonistou cestu, zastoupen finanční
prokuraturou v Praze
Jeden menší kalich včetně pateny nechal farář u firmy Volk v Opavě pozlatit. Byl
poslán do Budějovic ke konsekraci. Ordinariát nechal kalich u zlatníka Kříže
prohlédnout, který zjistil, že materiál kalicha není správný a kalich proto nebyl pro
účely mešní schválen.
Ve farním dvoře byl postaven vepřinec s kurníkem nad ním. Stáj koní byla
betonována. V roce 1937 byl pokoj kaplana /zcela zpustošený/ v kaplance a balkon
opraven, podlaha v druhém pokoji natřena, okna a kování důkladně restaurována.
Všechny dveře bíle natřeny, okna na balkoně
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nově pořízena a některé prkna obnovena. Do druhého pokoje přišla nová moderní
kamna a do 1. pokoje nová kuchyňská kamna. S povolním zemského úřadu a
konsestoře byl byt kaplana pronajat a nájemné určeno pro udržování kaplanky.
V srpnu 1937 vykonal farář poutní cestu do Lurd přes Vídeň- Solno hrad – Maria
Einsiedl ve Švýcarsku – Freiburg /hrob sv. Petra Canisia/, Ženevu /návštěva paláce
spojených národů/. Lyon – odbočka autem k sv. faráři Jana Vianneye – ParayLeomonisl/hrob sv. Marie Alacoque /-Paříž/ světová výstava, jízdy městem autem/.
Před Paříží byla zastávka a navštivena neporušena mrtvola sv. Bernardety.
Z Paříže do Lisieux k hrobu sv. Terezičky. Dál pak do Bordeaux-Biaric- Lourdy/pobyt
3 dny, právě v den Nanebevzetí Panny Marie, kde byli poutníci z nejrůznějších zemí,
kolem 30 000/. Denní procesí s nejsvětější svátosti, žehnání nemocných a světelné
procesí večer jsou nadmíru povznášející. Zažili jsme v den Nanebevstoupení P.
Marie zázračné uzdravení jedné ženy z italské potnické výpravy. Mohla jen léžet
následkem choroby v páteři, byla v průvodu nesena a pak odešla sama bez cizí
pomoci. Na italských hranicích byla tato paní viděna ve vlaku, který stál naproti nám.
Byla požádána, aby vystoupila sama z vagonu a byla fotografována. Vrátil se pak
přes Marsaill- Montecerlo – Genua – Milán – Padovu- Benátky a přes Taury do Lince
a domu.
Farář přivezl s sebou růžence a zázračnou vodu z Lurd a dal jí několika
nemocným. Brzy na to přišla jedna žena – Roza Böhmová z Meziříčí – a poděkovala
se u faráře, který se ptal: „Za co?“ „Jsem uzdravena“, byl jeí odpověď. Paní Böhmová
vyprávěla: Od roku 1932 měla nohu otevřenou od kotníku až nahoru ke kolenu, rána
tak velká, že bylo možno shlédnout kost. Dva roky později přešla nemoc i na druhou
nohu. Čtyři lékaři jí ošetřovali a žádný jí nemohl pomoci. Byla zcela vázána na lůžko
a musela být nesena. Jeden lékař se vyslovil : „Pfui jak ta noha vypadá!“. Vzala vodu
z Lurd, jen malou láhvičku, přepálila jí přes nohu, když jí tak trápily v noci
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bolesti a přes noc byla uzdravena. Před uzdraením nemohla vůbec bolestmi spát,
pak spala stále dobře a šla takřka denně k svatému přijímání z Meziříčí do Malont
pěšky. I obecní lékař Effenberger, jeden z ošetřujících lékařů, nemohl jinak a musel
zázrak uznat.
V roce 1937 byly ve schodišti farní budovy položeny dlaždičky. Soudní komise
provedla v roce 1938 zaměření sporných pozemků. Dosákristie byla dodána nová
skříň na parametry.
18.června byl farní příslušník Franz Czotscher z Meziříčí /vulgo Bauerschneider/v
chrámě v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze. Měl 26. Vl. 1936 ve farním
kostele v Malontech slavnostní přimici.
10.října 1938 nastává pamětní den pro Malonty, kdy byly obsazení německým
vojskem a Malonty byly tak začleněny do zupy Oberdonau. V roce 1938 byla dodána
další archivní skříň pro farní kancelář. Rok 1939 přináší začátek války.
Farář ještě pořizuje koberce, kostelní prádlo, 18 svícnů, nová pokojská kamna do
zadního pokoje a nechá provést betonování žumpy. 27. Vll.1939 hlásí P. Singer
biskupskému komisariátu /vikářství/v Vyšším Bodě poměry ve své farnosti.
Zajímavé je hlášení ve stati finančních obratů farnosti malontské. V první řadě
uvádí finanční potřeby farnosti:
Měl výdaje v r. 1929: 27 053 Kč, z toho hradil schodek patron 25000K
1930: výdaje 17 632Kč, schodek 15 792. Kč hradil patronát
1931:

„

1932:

„

1933:

„

1934:

29 419 Kč, „

22 282 Kč

-„-

„

652Kč

„

9 592Kč

„

3 884Kč

„

„

15 245Kč

„

977Kč

„

1935

„

22 371Kč

„

11 171 Kč

„

1936:

„

4 750Kč

„

nebyl

1937:

„

6 932Kč

„

„

1938:

„

„

„

5 073Kč

757Rm
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Uvádí ve svém hlášení, že dosud byl kostelní persovál odkázán na to, co jím
věřící při svatbách, pohřbech atd. sami dávali. Tímto způsobem dostával ředitel kuru
ročně 2000 Kč, kostelník až do Kč 3000, měchošlap do 200 Kč. Ministrant nyní
dostává za jednu mši svatou 10 pf a při svatbách a pohřbech 60 pf. Nyní si však
Ministranti nic nevydělávají, poněvadž nejsou již uvolňování ze školních
povinnostech.
Na podkladě těchto okolnostech žádá farář o zařazení do vyšší místní skupiny,
poněvadž Malonty má svou oblast v okruhu 14 km a patří ke kostelu 8 vesnic se
vzdálenějšími roztroušenými samotami a nakonec má nejhorší spojovací cesty. Je
zde celkem 1948 katolíků, kteří splňují na 90% své velikonoční povinnosti, často
během roku se zpovídají. Farář vyučuje náboženství v devíti třídách, týdně 18 hodin.
Mimo Malont jsou školy v Radčicích /4,2 km/, v Bělé /4,5 km/, v Jaroměři /3,7 km/ a
konečně v Deskách, /5,2 km/.
Vzdálenosti jsu uváděny od farní budovy. Všechny spojení s těmito místy
neexistuje. Totéž platí pochopitelně o školách. Malonty mají čtyřtřídku, Bělá
dvojtřídku a ostatní mají jen jednu třídu. Pro vysoko polohu nad mořem /680 km/ je
v zimě vysoký sníh. Kaplan zde již není od r. 1923, tak že farář musí soužit vždy 2
mši svaté. Farář P. Singer ještě ve svém hlášení doplňje, že je 14 služebních let zde
na faře a spravuje ve svém hospodářství 29 ha zemědělské a lesnické půdy.
Rokem 1940 je farní oblast Malonty přidělena vikariátu Vyšší Brod. Farář konal
v tomto roce v Solnohradě pro kostel veliké nákupy. Z každé barvy nová mešní
roucha, tři bílé slavnostní antipedia, potní a 2 bílé korouhve a ještě další různé
drobné předměty pro kostel. Bílé gotické slavnostní roucho je dar ošetřovatelky
nemocných a velké příznivkyně Marie Starkbaumové ve Vídni /pochází z tzv.
Velkomlýna v Malontech jako dcera „Webrů“ čp. 77/. Roucho bylo zhotoveno
sestrami kláštera Srdce Páně v Č. Budějovicích.
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Do tohoto roku připadá i zřízení farní rady.
Tímto rokem se množí pochopitelně i potíže na všech stranách posobnosti
farního správce. Nejen politické, ale i jiné nesnáze se objevuji. Tak ku příkladu
upozorňuje P. Singer dopisem ze dne 29. l.1940 obecní úřad v Malontech, že se
nemají faru svalovat náklady, které dosud hradila po léta obec. Jedná se zde o
natahování věžních hodin. Podle toho lze říci, že tehdy ještě fungovaly. Konstatuje
v dopise, že od jakživa platila obec natahování hodin, což obstarával původně starý
„Schmidtfranzerl“ a dostával za to od obce 45 zlatek. Následoval pak Jakub
Guschlbauer, který obdržel ročně 200 Kč. Jednak Josef Rusam a konečně i jeho
manželka Marie Rusamová obstarávali tuto službu, ba dokonce předložil Josef
Rusam svůj účet za natahování hodin okresnímu úřadu, aby jeho práce byla
zaplacena. Paní Rusamová dostávala za rok 1938 M 24 Rm. Za rok 1939 byla
odměna zamítnuta obcí, že prý jí nyní bude platit farář. Nakonec poukazuje na výnos
ministerstva osvěty ze dne 15.10.1887, podle kterého není kostel povinnen věžní
hodiny udržovat, a proto ani v rámci jich obsluhy. Kdo chce, aby věžní hodiny šly,
musí též hradit příslušné náklady.
V roce 1941 se zřítila západní část kaplanky a byla úplně nově vystavěna.
Podpírání klenutí stáje bylo velmi obtížné a byla to velmi nebezpečná práce,
poněvadž podpěry stáje proti dvora byly zcela prohnilé a hrozily sesunutím. Poschodí
bylo drženo klenutím stáje.
V tomto roce byl zbytek hotovostí z běžných kostelních příjmů požit k pořízení
malovaných oken. Mistr Tschörner z České Kamenice pořídil toto krásné dílo
společně se svým synem. Okno srdce Páně vedle hlavního oltáře věnoval sám farář,
okno srdce Pany Marieuhradila opět dobrodinka kostela Starkbaumová a okno nad
hlavním vchodem uhradila rodina dr. Effenbergera. Prostřední okno pořízené na
památku padlých ve světové válce zaplatila obec.
Československé ceniny byly zaměněny na říšské půjčky, což znamená
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opět ztrátu pro staré finanční nadace, které již byly jednou se ztrátou vyměněny
na československou měnu.
Farní kronikář popisuje rok 1942 zcela v rámci nacistického útlaku. I další léta
jsou ve farní kronice léčeny dosti podrobně až do konce války. /viz tam v l.části/
Přehnaly se hrůzy a následky ll. světové války a i když Malonty nebyly zataženy
do krvavého zápolení, micméně vykazují i ony ztráty na lidských životech a lze říci,
že Malonty – podle zápisů ve farní kronice – dožíly drastickým způsobem poslední
fáze, tj. konec války.
Právě tak, jak na obecním úřadě v Malontech se předávaly funkce i finanční
prostředky, tak i farní úřad v Malontech za posledního německého kněze P. Josefa
Singera sestavil k 17.Vlll. 1945 „ Přehled kostelních kapitálů v roce 1945 byly u
poštovnío úřadu v Malontech odevzdány hotové peníze v markách 3 910 Rm. A sice
kostelní obětní peníze na zachování kostelních /myslí se církevních / budov a
ostatních kostelní potřeb

2 754.—Rm

Kostelní příjmy pro kostelní personál

371.- Rm

Dotace věřících na mši svaté

217.- Rm

Kostelní sbírka na kněžský dorost

24,40 Rm

Kostelní příspěvky vybrané od 1. ledna do 30.dubna 45

926.—Rm

Kostelní příspěvky od 1. května do 12. června t.r.

117,60 Rm

Poslední dvě položky celkem ……………………1 043,60 Rm
Z toho odvod kostelních příspěvků diecésní finanční
komoře dne 13. března 1945

500.—Rm

Zbyte kostelních příspěvků odevzdaných poštovnímu úřadu
V Malontech dne l. Vlll. 1945

543.60 Rm

Služné obdržel farář od generálního vikáře ve Vyšším Brodě brutto 217 RM až do
května včetně, pro květen již v korunách Kč. 2 170.—
Vkladní knížky: spořitelna Kaplici /nadace pro kaplana/ 1 961.59 Rm
Spořitelna Kaplici /kostelní majetek/

6 341,96 Rm
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Spořitelna v Malontech /kostelní majetek/

6 625,32 Rm

Spořitelna v Malontech /hřbitovní peníze/

348,42 Rm

Poštovní spořitelna ve Vídni /kostel maj./

5 610,66 Rm

Celkem vklady bez úroků………………….20 887,95 Rm
Cenné papíry

7 100 Rm

Tvrdé správy spořitelny v Kaplici v r. 1972 veškeré vklady, ač řádně hlášené
propadly. Tím bylo na kostelní jmění ztraceno Rm 36 727,95.
Jak jsme v první části tohoto pojednání již vyčetli, byl P. Singer několikráte místní
národním výborem v Malontech určen pro odsun do Německa. Teprve 29. října 1946
zapisuje poslední zápis do farní kroniky, že obdržel příkaz, aby se na zítřek tj. 30.
říjny 1946 připravil do ½ 11 hod. dopoledne na odsun do říše. Jde sebou celý farní
personál a zbytek farníků až na několik nemocných, kteří budou odcházelt zvláštním
transportem nemocničním.
Nyní chybí spolehlivých zpráv o tom, kdo a jak dlouho bylo farní místo
v Malontech obsazeno. Podle zápisů v křestní knize se objevuje v červnu 1947 zápis
P. Josefa Vacovského, který zde byl určitě jen přechodně, poněvadž v červenci
administruje zde z Cetvin P.J.Liedl. Vzáří 1948 objevují se zápisy P. Stanislava
Zdenka a v listopadu téhož roku P. Fr. Boudala. Asi od září 1949 byl na zdejší faře
administrátorem P. Václav Kaše, až do příchodu P. Josefa Liedla, za zrušené fary
cetvinské. P. Václav Kaše musel nastoupit tříletou vojenskou službu. Dekretem KNV
v Č. Budějovicích a biskupem Dr. Josefem Hlouchem byl dosazen 1. prosince 1951
farářem – administrátorem P.J. Liedl.
Jak již uvedeno, čerpáme poslední údaje z křestní matriky malontské. Nicméně
lze poznamenat, že se vystřídalo na zdejší faře, ovšemže krátkodobě, další
administrátoři.
P. Josef Liedl, jako jediný, pokračuje v zápisech v pamětní knize fary malontské,
že farnost cetvinská byla po odsunu německých věřících
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skoro bez lidí. Jen několik německých rodin a rakušané zůstalo ve farnosti. Tito si
přáli a přemlouvali P. Liedla, aby na svém místě zůstal, pokud to bude možné. Po
otevření pohraničního pásma Z /zapovězené pohraniční území/ v r. 1950 mluvilo se o
tom, že budou i Cetviny vyprázdněny od lidí. Jako první obdržel P. Liedl od
církevních orgánů tj. od generálního vikáře Josefa Buchty v Č. Budějovicích příkaz
k přesídlení do vnitrozemí, v první řadě na jednu faru na Budějovicku, kterou však ve
svých zápiscích P. Liedl neuvádí. Vzhledem k tomu, že v malontech a v přifařených
vesnicích jsou ještě německé rodiny byl přeložen – po odchodu P. Kašeho – do
Malont.
P. Liedl ve svém českém /!/ zápisu uvádí, že se narodil dne 29.l. v Blatní ??/ na
Šumavě okr. Kaplice, tedy v úplně německém kraji. Německé gymnasium
navštěvoval v Bohusudově /Mariaschein/ v Severních Čechách u Jezuitů. V třetím
semsetru se pak přestěhoval do bližšího města, do Č. Krumlova, kde maturoval v r.
1933. Bohoslostudoval pak v Č. Budějovicích a byl tam 19.Vl.1938 vysvěcen. První
jeho působiště byly ihned Cetviny. Jako kněz německé národnosti a německé
výchovy měl stále jazykové potíže a proto žádal ministerstvo zahraničních věcí
v Praze o povolení k vystěhování. Dne 10. listopadu bylo této žádosti pro Západní
Německo povoleno. P. Liedl má v NSR svého starého otce od 5. Vll. 1956 a bratra
od roku 1950. I ostatní jeho příbuzenstvo je v NSR. Odchází z malontské farnosti dne
6. prosince 1956 do Stophenheimu, želez. Stanice Ellingen, Mittelfranken.
Podle vlastního prohlášení ve farní kronice byl v Malontech rád, jeho kněžská
činnost byla přece hodně omezena pro částečnou znalost českého jazyka, nicméně
je jeho český zápis ve farní kronice zapsán v bezvadné češtině.
K zápisu P. Singra ještě doplňujeme , že se ve farním archivu našel průpis jeho
žádosti ze dne 22.10. 1945 čj. 135 na adresu okr. Správní komise v Kaplice, ve
kterém žádá o přiznání československou státní příslušnost.
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Vyřízení k této žádosti se nenašlo, buď neobdržel vůbec žádně vyřízení, nebo
byla žádost zamitnuta s ohledem na tu okolnost, že byl zařazen do odsunu do
Německa, přes jeho postoj k nacismu. Sám odůvodňuje svou žádost s poznámkou,
že „byl vždy protivníkem strany Konrada Henleina a Nacismu a byl proto třikráte
stíhán od německého gestapana od roku 1941 byl mu zakázán přístup do školy pro
„staatsabträglichen Verhalten“ tj. státu /německému/ nepříznivé chování.“
Na jeho místo nastupuje 22. prosince 1956 jako administrator a zároveň jako
excurrando administrátor v Rychnově n. M. a později i v Dolním Dvořišti P. Xaver
Josef Švanda O. Cist.
Zapisujje do farní kroniky, že se narodil 14.ll.1915 z rolnických rodičů ve Vrábčí,
studoval na Jirsíkově gymnasiu v Č. Budějovicích a od sexty na arcibiskupském
gymnasiu v Praze XlX. Po maturitě vstoupil v červenci 1934 do noviciátu kláštera ve
Vyšším Brodě, kde sloužil dne 21.Vlll. 1938 řádové sliby. Bohosloví studoval 7
semestrů v Inspruku, 3 semestry v Praze, kde byl vysvěcen na kněze 29.Vi.1939. Od
5. Vll.1940 byl ll. kaplanem v Sušici a excurrendo administrátorem ve Svojšicích. Od
ledna 1944 do května intervenován v Zásmukách, pak od července vypomáhal
v archivu při matričních dokladech z matrik farnosti Plzeňské a okolí uložených
v Obořišti. Až do konce války byl pak výpomocným kaplanem v Praze lll. u Matky
Boží Vítězné. 2.Vl.1945 vrátil se z kláštera ve Vyšším Brodě, byl jmenován
excurrendo administratorem v Rožmberku a r. 1948 ještě v Rožmitále na Šumavě.
Koncem dubna 1950 k tomu ještě v Dolním Dvořišti. Od 3.V. 950 di 3.lV. 1956 byl
v soustředění řeholníků v Osekách u Duchcova, v Želivě a v Králíkách. Po
propuštění pracoval půl roku jako topič v drtírně lipenské přehrady u Vyššího Brodu a
měsíc jako lesní dělník v Polesí Vyšší Brod.
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F. Švanda nedoplnil svůj původní zápis ve farní kronice, poněvadž podle
vlastního prohlášení – nevyskytli se události, jichž bylo třeba zaznamenat. Nebylo ani
původně plánované biřmování v místě během celé doby své činnosti v Malontech.
Zařídil však úpravu elektrické instalace jak v kostele, tak i na faře. /1968/
Obec adaptovala byt bývaléh varhaníka Kninského.
V roce 1969 financovala obec Malonty též úpravu fasády kostelaa a hřbitovní zdí,
též fasády farní budovy na východní a severní straně a na to obdržel P. Švanda od
konsistoře 10 000 Kč a od MNV v Malontech kolem 35 000 Kč. Jinak se na farní
budově nic neupravovalo.
Pokud se týká širší farní oblasti Rychnov n.M., Dolní Dvořiště, Cetviny a Pohoří n.
Š., sděluje, že ihned při nastoupení na malontské farnosti přebzal dnem 1.1. 1957
administraturu v Rychnově, kterou měl již jeho předchůdce P. Liedl. V září 1957
převzal též administraturu nad Dolním Dvořištěm, které bylo do této doby obslouženy
důst. pány z Vyššího Brodu resp. Sv. Kamene.
V roce 1948 bylo u Sv. Kamene veliké biřmování udílené 400 biřmovancům p.
Dr.Hlouchem, budějovickým biskupem, za administrace P. Míky, který ještě v tento
den odešel do zahraničí a dle důslechu zemřel v Australii. Administraci v Rychnově a
v Dolním Dvořišti měl do 14.lV.1950 p.P. Červinka. Pokud se týká osudu farního
inventáře u Sv. Kamene, v Rychově a v Dolním Dvoříšt není mu ničeho známo a bylo
toto zařízení rozebráno nezodpovědnými živly po odchodu posledních farářů.
Totéž platío kostelích v Pohoří na Šumavě a o Cetvin, kteréžto farnosti byly před
příchodem P. Švandy již administrovány Malontami. P.Liedl přestěhoval zařízení fary
z Cetvin do Malont, kde bylo zahrnuto do zdejšího farního inventáře.
Pokud se týká kaplí a kapliček, Božích muk atd. v celé farní oblasti, není p.
Švandovi známo, kdy tyto zařízení přecházela do veřejné správy místních národních
výborů. Stalo se fak podle všeho již ihned po roce 1946.
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Po odchodu P. Švandy do Lhenic nastupuje na farní oblast Malonty P. Jan
Toupalíkdnem 1. Vlll. 1971. Po dvouletém kaplanování v Č. Krumlově převzal ex
cutendo administraturu i v Rychnově, Dolním Dvořišti a i v Pohoří na Šumavě.
Stavebně i úklidově musel dát faru a kostel do pořádku do použivatelného
pořádku, tak že se svými rdiči po jeden a půl měsíčních adaptačních prací,
provedených vlastní silou a pomocí rodičů a bratra, nastěhoval na faru.
Pokud se týká kostelů v Rychnově a Dolním Dvořišti, našel stený nepříznivý stav.
Farní budova v Rychnově je zříceninou. Jednání s úřady ohledně nápravy či
zbourání je dosud nedokončeno. Nájemní poměr s československými statku,
používající hospodářskou část fary, bylo naleziště v mezích zákova upraven.
V Dolním Dvořišti se též MNV domáhá odstranění farní budovy. Ze sstrany farní
správy není námitek, avšak památkáři disud nedali pře naléhavé domáhání obce,
souhlas ke zbourání farní budovy, která v nejbližší době bude též zříceninou. Část
zahrady při malontské faře bylo svého času předána MNV pro účely mateřské šlolky.
Dohodnuté roční nájemné obnáší 30 Kč.s. Přes vybídnutí farního správce nepřevzal
MNV tento pozemek do vlastnictví, ač je to dnes neoddělitelná součást uvedené
školky.
V roce 1971/72 pokračuje se jednak v úravě a obývatelsnosti farní budovy
/elektroinstalace, vodoinstalace, malířské, stavební a pokrývačské práce, atd./
Souběžně s úpravou a opravou fary běží i úprava vnitřku kostela /odstanění
neestetických a schnilých kostelních lavic a zpovědnic, konservace všech soch a
oltářů, též obrazů, vyspravení omítek, odstranění a kamenické opracování mens
postranních oltářů a mřížky před hlavním oltářem a křtitelnice. /úprava žumpy a
odvodnění odpadových vod v samostatném kameninovém potrubí zabrala dalších
úsek zvelebení fary.
Celková renovace kostela byla ukončena 19.8.1972, kanalizace 30.8. a úprava
bývalé farní kuchyně včetně etážového toení 15.11.1972.
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Do roku 1972 připadá velmi smutná událost, která otřásla celou
českobudějovickou diecésií. Dne 10. června 1972 zemřel ve stáří 70 let sídelní
českobudějovický biskup Mons. Thdr. Josef Hlouch po třetím infarktu. Narodil se dne
26. března 1902, vysvěcen na kněze 5. 7. 1926, na biskupa 15, 8, 1947. Dlouhá séta
musel trávit mimo své diecése a po jeho návratu v roce 1968 nebylo mu dopříne
svou blahodárnou činnost v diecési ad multor annos vykonávat. Děkujeme jeho úsilí
za nádhernou úpravu diecézního hlavního kostela v Českých Budějovicích.
za účasti nepřehlédnutelného zástupu věřících i veřejných funkcionářů, dále pak
světícího biskupa Wagnera z Lince, biskupa Žáka ze Sv. Hypolitu /St. Pölten/, Mons.
Kylyho jako zástupce sv. Otce, dále za přítomnosti zástupců německých biskupů ze
zahraničí a kněží z celé diecésní oblasti, byl k věčnému zasloužilému odpočinku
uložen na hřbitově sv. Otýlie v Č. Budějovicích.
Do roku 1972 připadá i vystěhování rodiny Leninského do Německa. Byl
dlouholetým varhaníkem našeho kostela, bývalý učitel a později pracovník na ČSSS,
naposledy v důchodů. Dne 31, 10, 1972 bůla provedena visitace k jeho úplné
spokojenosti. K 31, 10, 1972 byla provedena generální inventura movitého majetku
v celé oblasti působení. Prověrku provedl p. vikář Dr. Krčál k plné spokojenosti.
Současně bylo v Malostech provedeno očíslování inventarizovaných předmětů.
Státní památková péče včet. sekce v Č. Budějovicích porvedla kontrolu památkově
chráněných předmětů a doplnila si svou evidenci.
Při této příležitosti byl kostelní inventář označen za velmi cenný po provedené
úpravě. Tato kontrola byla provedena i v Rychnově n.M. a v Dolním Dvořišti. Ještě
téhož roku vyslalo památkové ústředí fotografa k zajištění nově upraveného interiéru
zdejšího kostela a kaple.
V roce 1973 byla loď kostela a kaple sv. Barbory po uspořádání inventáře a kaply
malována do výše 3,5 m. Kaple slouží se svými

II/80
lavicemi z rychnovského kostela za křestní kaply, kde v zimě tříkráte týdeně je
místenost novými kamny vytápěna při večerních bohoslužbách a někdy i při křtu.
Dále byla provedena úprava svatostánku a k tomu opravnými historicky cennými
svícny. Dále byl upraven oltář k lidu vhodnou deskovou výplní a prostranství před
kostelem.
Ve farní budově se rozšiřují staré trhliny mezi stropem a východní stěnou
obývacího pokoje.
Komisionelní jednání ohledně zříceného kostela u Sv. Kamene, po úplném
zřícení tzv. klášteříčka vedlo k tomu, že dojde k mapování základů kostela včetně
ambit a kapli, případně ke zbourání zbytku kostela a klášteříčka, a ambit ponechání
býv, kaple se posvátnými kameny.
K úplnému zbourání obytné části farní budovy v Rychnově nedojde, ač stropy
jsou již úplně propadlé a hrozí nebezpečé zřízení další části zdiva. Nájemní smlouva
na hospodářské budovy s ČSSS dohodnuta na 3 000 Kčs ročně.
Též nedojde k odstranění Dolnodvořištní fary, až si do zástavba obce vyžaduje a
neobydlená budova chátrá, tak že se též stane zříceninou. Nájemník se již před
rokem vystěhoval. Památková péče má zájem o zachování budovy.
Náboženství se vyučuje v Malostech /1 hodina týdně/. V Deskách a Rychnově se
od školního roku 1973/4 již nevyučuje.
Bohoslužby se konají každý den v Malostech ve večerních hodinách. V neděli
v Malostech v 9 hodin, v Dolním Dvořišti v 11 hod. a v Rychnově n.M. v ½ 1 hod.
7. ledna 1974 zemřel následník po zemřelém biskupu Dr. Hlouchovi, kapitulní
vikář českobudějovický Miloslav Trdla. Pohřeb byl konán dne 15.l.1974 v Českých
Budějovicích za účasti duchovenstva z celé diecéze. Následníkem je P. Kavala jako
kapitulní vikář.
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Rejstřík l.
Obec Malonty

Vznik a popis:l/1, /4, /7, /18, /21, 67, - ll/1, /2.
Rozloha a poloha: 1/10, /12, /120- ll/71
Pojmenování: 1/7,/8,/20,21,/25,/49,/56,/108,
ll/2,/24,/29
původní osídlení: l/7, /13,/17,/18,ll/2
Počet obyvatel:l/9,/10,/11,/151,/156,/163,/171,/viz i přílohu/
Třídění obyvatelstva ve farních poplatcích: ll/ 34
Rychtářství: l/32 a dále, Malontské právo l/33
Správcové vrchnosti: l/31
Rycháři: l/32,/34
Známí rychtáři: Ozondl Jakub l/34,
Motez l/35

Pruckmüller Valentin l/35
Kramper Hans l/35

Weilgune Georg l/35,/42, Steinhauser Veit l/35
Schnabla Gallus l/36, l/79, Schinko Johann l/37
Worzinger Andreas l/37, Weilguny Anton l/37
Volby:

l/120,/162

Místní správa l/150, /154
l. purkmistr: Starkbaum Ignatz l/120
Předsedové MNV l/162
Urbáře: l/14, /22, /110
Majetek sedláků l/29, /34, ll/46
Pusté domy: l/43, ll/30
Odůmrtí: l/25, /26 až /29, l/42
Poplatkové zástavy l/25
Poplatkové povinnosti a desátky: ll/30
Robota, nevolnictví, poddanství: l/29, /53, /154
Líbání ruk: l/53
Konstituce: l/54, ll/40
Vyvazovací zařízení: l/120

lll/2
Silnice: Böhmeteig l/44,/46,/48
Dlouhá cesta /Lange Weg/ l/46
Silnice po pravé ruce: l/46, /47
Budějovičtí Ueberreitři: l/48,/50
Silniční mandát l/49
Výdělek: l/12
Úroda: Žně a počasí: l/163, ll/40
Ceny zeměd. Plodin: l/62,/63,/115,ll/40
Bouřky:l/130,131,/133
Kometa: l/121,/133
Požáry: l/129,/130,/171
Mory a nemoce: l/121,122, ll/60
Neštěstí: l/132,/171
Patrony nemocí atd. l/122
Pověry: l/123,/124
Zvyky: l/125 až /129, ll/37,/38
Dvůr v Malontech: l/104
Dvory a stavení“ l/13,14
Mlýny: l/36,51,107,108
Pomník a kašna na náměstí: l/107a, 156, 108a, ll/57,/61
Trhy: l/108a, 107b, 108b
Úprava náměstí a obce: l/107 a
Úprava silnic: l/158, /163
Pošta, telefon, telegraf: l/121, 165, ll/53
Doprava: v 18. stol.: l/118, nová:l/157, l/170
Reifeisenka: l/160
Elektrifikace: l/104, 158

lll/3
Nová doba:
Doba poválečná: l/151a
První osídlenci: l/151,154
Matrikářství: l/161
Zdravotní péče: l/157, 169, 170
Výstavba: l/169
Úprava 10 byt. objektů: l/163
Projekt kult. domu: l/l/163
Biograf a hostinec: l/150,161
Obecní rozhlas: l/158
Prodejny a služby: l/161, 163
JZD: l/160 a dále, 164
Zeměd. a lesn. Spolek: l/160,ll/53
Lesy: l/168,169
Státní statky: l/161 a dále, 165 a dále
Spolky: Požárníci: l/171,ll/53,60,68
Vysloužilci:ll/57
Jednota Hraničář: l/167, 171
Pamětní knihy: l/3,4,22,164, ll/22
Předsedové MNV: l/162
Rejstřík ll.
Školství /německé/
Vznik a různé: l/37, 64, 68, ll/21,44
Inteligence obyvatelstva: l/37, 70,76
Patronát: l/73
Vedení a dozor: l/72,73,73a
Školní budova, přístavby a opravy: l/77,80,153a
Triviální škola: l/81
Vyučování náboženství /viz farnost/
Pokoutné školy: l/79
Ustanovování učitelů: l/73
Škola industriální: l/153a

lll/4
Způsob vyučování: l/69,71,72
Nová organizace: l/68,72,74
Docházky žáků:l/69,77
Počet žáků: l/68,69,80,86,87,153a
Školné: l/75,81
Otop školyy: l/78,79,81
Učitelské spolky: l/73
Menšinové školy: l/73
Škola v době ll. světové války: l/144
Škol. Organizátor: Kindermann Ferdinand /viz „Osoby“/
Němečtí učitelé: Heindrich /1584-89/ l/68,81
Perkhofer Blasius /1652/3/ l/81,82
Merbet A. Johann /1688/
l/82
Sewera Kaspar /1691/
Riessmüler Johann /1691/ l/82
Hager Petr /1706/
l/83
Steinhauser/Steinhäuser Johann /1759/ l/82
Steinhauser Johann Wenzel /1760/
Eyssmann Phillip /1760/ l/83,84, ll/42,43
Holl /též Goll/ Anton /1772/ l/68,77,84,85
Riedl Johann Georg /1774/ l/77, 84,85, ll/42
Holzinger Karl /1788/
Winter Franz /1755-1822/ l/85, ll/37,42
Krásný Anton /1797/ l/80
Winter Kaspar /1776/ l/53,78,79,80,85,86, ll/37
Winter Johann /1822/ l/54,73,85,86, ll/10
Trutzmüller Johann /1822/ l/86
Richter Wilhelm ll/15
Leber Josef l/73
Zahrádka Karl /1926/
Plöchl Johann l/81
Paschek Karl /1931/ l/81 / viz i „Osoby“/
Školní pomocníci: l/78, 81
Odměny, desátky, povinnosti učitelů: l/73 a, 74,80,83,85,86,87, ll/10,13,
Sabateles: l/75,98,106
Školství /české/
Výstavba a opravy školní budovy: l/157,163,168
Třetí třída: l/163
Čtyřtřídní: l/164
Rozšíření na osmiletku: l/167
Devítiletka: l/167, 170
Mateřská škola a jesle: l/156, ll/64

lll/5
Škola německá a poválečná: l/152a, 153 a, 156
Zemědělský útulek: l/157
Zvláštní škola: l/168
Zrušení malých osadních škol: l/170
Byty pro učitele: l/152 a, 156
Čestná uznání: l/156
Stravování žáků: l/157
Počet žáků a tříd: l/171
Ředitelství školy: l/161,163,164,167,168
Rejstřík lll.
Války
Husitská a pohusitská doba: l/54,91
Selské války: l/30,40,42,50,51
Vpád Pasovských: l/42,55,56
Povstání Pažanů: l/42
Třicetiletá válka: l/15,49,56
Napoleonské války: l/56 a dále
Zeměbrana: ll/46
Kontribuce a rekvizice l/58,61
Ubytování: l/59 a dále
Škody: l/60
l.světová válka: l/62 atd. ll/59
obsazení Malont: l/63, ll/60
ll. světová válka: ll/70 a dále
obsazení Malont ll/70
zatýkání: l/135,149
Freikorps: l/135,149
Volkssturm: l/143
Příchod německého vojska: l/136
Politické strany: ll/61,67,68
Válečná opatření: l/144
Zásobování: l/142
Letecká válka: l/142
Mravnostní procesy: l/136
Polští pracovníci: l/140,141
Uprchlíci: l/143,144
Pochod smrti: l/143
Zastřelení obyv. l/143
Seznam padlých: l/141,142
Průchod poražených něm. armád: l/144,145
Konec války: l/144,145

lll/6
Rusové a američani v Malontech l/145
Předávání obecní agendy německé l/146
Komisaři l/150,/154
Odsun Němců l/151 a dále
Osídlení Malont l/150
Rejstřík lV.
Kostel
Vznik: l/22,64,66,88,94, ll/2
Kaple Sv. Barbory /Sv. Kateřiny / l/22,64,66,88,89,94, ll/2,3,5,9,25,53,79
Konsekrace /Vysvěcení/ ll/3
Stavba /stav, úpravy, opravy/ l/96, ll/17,22,33,53,67,77,78 a dále ll/79
Sakristie l/96,ll/3,53
Všeobecný a technický popis. ll/3
Průčelí ll/4,14
Freskoobraz ll/14,33
Opěrné pilíře ll/4
Věž l/94,ll/2,3,4
Vchody ll/4,5,67
Předsíňka ll/6
Kněžiště ll/2,3,4,6
Vítězný oblouk ll/6
Dvojlodí a klenba: ll/2,6
Podkruchtí ll/3,6
Křtitelnice l/99,ll/9,18
Almožničky ll/9,18,19
Okna l/96, ll/5,20,72
Krytina l/133, ll/66,67
Krov a střecha l/54, ll/4
Vysoušení kostela l/96,97, ll/13,14,16,17,24
Vymalování kostela l/100, ll/13,17,51,53
Věžní hodiny l/97, ll/13,20,21,72
Zvony /viz i dále/ l/54,62,67,94,97,98, ll/3,11,12,21,59,60,62
Elektrifikace l/104,ll/65,77
Bleskovody l/104,ll/65
Zařízení a vybavení kostela: ll/7, a dále, 6, 70
Varhany a varhaníci: l/98,ll/9,a dále, 21,32,33,50,53,55,65,ll/66,71,11,63
/viz odměny učitelů/
Oltáře: l/94,95,96,ll/21,51, Srdce páně: l/121, ll/55, Mensi: l/7, Boční oltáře:
l/123,ll/7,18,34,9,53, Olt. mřížka: l/96

lll/7

Kazatelna

I/95, II/8, 18, 21

Kostelní lavice

II/18, 21

Zpovědnice

II/19

Křížová cesta

z roku 1933

Obrazy

I/95, 99, II/9, 14, 18, 33, 53,

Kalvarie a sochy

I/99, 93, II/6, 9, 18, 53,

Svatý hrob

II/53

Skleněný lustr

I/96, II/53

Svícny

II/20

Věčná lampa a svítilny

II/22, 55

Jesličky

II/21

Monstrance

II/13, 20

Kalichy a ciboria

II/20, 54, 65, 68

Ceremonienbuch

II/37

Kadidelnice

II/52

Hmoždíře

II/51

Roucha

II/19, 20, 33

Desátky

/viz farnost a fara/

Poplatky věnované

I/54

Poplatky za úkony a šlola

II/35, 37

Nadace

I/89, II/34

Staré pokladní doklady

/viz písemnosti/ I/92, 93, 94

Malé svíčky, peníze z holi, kostelní krávy

I/81

Kapličky ve farniosti

I/100, II/18, 49

Povětrnostní škody

II/17

Zvonění při bouřkách

/viz učitelské odměny/ I/82, 98

Krádež v kostele

II/20

Památkový úřad a památ. předměty

I/99, II/18

III/6
R E J S T Ř Í K V.
Farnost

Rozsah

I/64, II/1, 71, 77, 78

Patronát

/viz vrchnost/ I/54

Matriky

I/161, II/19, 22, 74

Písemnosti – archiv

II/19, 22, 30, 32

Finance

II/64, 70, 72, 73

Uvádění a dosazování farářů

/viz Michelsbergové/ I/65, 66, 67

Poslední vůle farářů

II/45

Nový způsob obsazování far

II/27

Poměr farářů ke škole

/viz i školství/ I/73a, II/42

Vyučování náboženství

I/72 a dále, 168, 141, 153, II/66, 71, 80

Poutě a posvícení

I/93, II/3, 31

Poutní zájezdy

II/67

Svatojánský doušek

I/93, II/20, 31

Víno k sv. přijímání věřících

II/31

Spotřební normy

II/49

Desátky faře

I/106, II/71

Kostelní /železné/ krávy

I/81, 92, II/39

Papežský desátek

I/67

Nadace

I/89, II/34

Návštěva bohoslužeb

I/153, II/64, 66

Biřmování

I/136, II/58

Primice

II/70

Misie

II/61, 67

Katolické spolky

II/55, 61, 66

Kněžská výpomoc

II/62, 61

Farář jako „hlásná trouba“ pro vrchnost I/102, II/1, 46
Zázračné uzdravení

II/69

Diecésní kongres

II/61

Husitská doba

I/54, 55, II/28

III/9

Rekatolizace

I/39, II/33

Napoleonské války

/kontribuce faráře/ II/49

Konstituce

I/54, II/40

Poměr faráře k fašismu

/viz II. světová válka/ I/134, 70, II/73

Farní rada

II/72

Účinkování hudby a spolků

I/139, 140

Dekanát a vikariát

I/136, II/27, 71

Zpívání koled

II/37

Vykuřování bytů

II/38

Svěcení bylin atd.

I/125

Chráněná úroda

I/124

Cizí pracovní síly na bohoslužbách I/140
Výstupy z církve

I/139

Odsun německého faráře

I/151 a dále, II/74
R E J S T Ř Í K VI.
Farní budova a hospodářství

Vznik

I/88,94, 103, II/21

Byt a stavební úpravy

II/54, 62, 68, 70, 72, 77, 78 a dále

Farní kancelář

II/65, 70

Hospodářské objekty a dvůr

/hospodářství farní/ II/32, 38, 51, 53, 39, II/54, 68,70

Kaplanka

I/104, II/53

Budova fary – krytina, vnitřní úpravy a malování I/103, II/54, 55, 65,
Nynější stav fary

I/103

Vodovod

I/54, 104, 151, II/55, 64

Žumpa a kanalizace

II/78

Zahradní zeď

II/67

Farní pozemky

II/32, 42, 51, 52, 62, 64, 65, 68, 70

Rybníky

II/54

Pozemkové spory

Effenberger II/64, Pfeifer I/138

Elektrifikace fary

I/104, II/65, 77

Příjem a desátky farářů

I/38, 86, 106, 139, II/30, 38, 39, 51

III/10
Fara po odchodu německého faráře I/155
R E J S T Ř Í K VII.
Hřbitov
Pohřební řád

I/100, II/15

Poměry na hřbitově

I/103, II/14

Hřbitovní řád

I/16

Poloha a rozšíření

I/103, II/13, 53

Kněžské hroby

II/14

Učitelské hroby

II/14, 15

Kříže

II/17, 21

Dláždění a podob

II/16, 54

Vysoušení kostela

I/96, 97, II/13, 14, 16, 17, 24

Úrtčí komora

I/101, II/15

Ohlédač mrtvol

I/102

Sebevrazi

I/102, II/15

Kapličky ve farnosti

I/100, II/17
R E J S T Ř Í K VIII.
Faráři a správcové farnosti

Przibiconis /Přibík/

I/8, 66, 67, 89, II/2, 24

1364+/

Jacobus de Sobieslav

I/8, 21, 66, 89, II/2, 24

1364-1376

Johlinus

II/24

1376-1379

Rechniconi s Nikolas

I/21, II/25

1379-1383

Lythvinus z Doudleb

I/21, 25,

1383-1393

Wenzel z Bělé

II/26

1393-1396

Johann z Czeskovicz

II/26

1396-1417

Johannes

II/26

1417-1435

Chrisostomus z Benešova

II/27

1435?

Matthias

II/27

1499

Prinshauser Hans

II/27

1529

lll/11
Pechtl Adalbert

ll/28

1573

Albrecht

ll/28

1560/61,1587

Scultetus Baltazar

l/8,ll/28

1619-1624

Hepp Elias

ll/29

?

Neumayer Georg

ll/29

1629

Reistl/Richter/Michalel

ll/19,29

1651,1662

Veichtner/Veicht/Wolfgang

ll/29

1662/63

Lang Johann

ll/29,přechodně l/21

1645-49,a 1654

„Farář zemřelý“

1664-65

Müller Jakob

l/108,ll/30

1656/1670

Lachwitzer/Lachenwitzer/Georg ll/19,/30

1670/71

Lausecker Valentin

ll/31

1671-72

Gelga Gaudentius

ll/31

1672-84

Peregrinus

1684

Rust Gregor

l/82,ll/32

Sewera Kaspar Melichar Baltazar

1685/86
1689-99

l/82,ll/10,19,21,32
Graffigk Franz Georg

l/95,96,103,ll/3,14,32

1700-1712

Zwettler Ambros

ll/8,10,21,33

1712-1728

Höheberger Wenzel

ll/33

1728

Geberl Anton

ll/33

1728-1741

Nader Anton

ll/34

1741-50

Stadler Ignaz, Johann Konrad

1750-56

Starkbaum Lorenz

ll/42

1756/57

Gerl Filip

l/36,77,84,85,ll/42

1757/78

Schimanko Stefan /nucený administrátor vedle Gerla/

1766-69

Leitgeb Johann

l/4,22,74,77,ll/44

1778-87

Schwinhart Gottlieb

ll/44 přechodně správce fary

Mikolasch Ignaz

l/58,59,ll/44

Schimek Michael

l/86,ll/46,49

Ernst Johann Michael

ll/49

1823-1841

Isrle Johann

ll/46

1841

1788-1819

lll/12
Holk Josef

ll/56

1841-45

Mauritz Franz

ll/50

1845-71

Richenauer Josef

ll/53

1871-93

Chalupa Petr

ll/54

1893

Prihoda Franz

ll/54

1894-1910

Kohout Florian

ll/56,57

1910-13

Sihorsch Alois Maria

ll/58

1913-14

Holy Friedrich

ll/59

1913-17

Koidl Josef

ll/60

1917-18

Mach Adalbert

ll/60,62

1918-30

Glockner Pius

ll/62

1930

Singer Josef

l/98,134,146 atd, ll/12,14,32,63, atd. 75
Zahraniční cesty ll/68,69

1930-46

Heidler Franz

ll/63/přechodně/

1930

Nygl Franz

ll/63/přechodně/

1930

Vacovský Josef

ll/47

1947

Zdenek Stanislav

ll/74

1948

Boudal František

ll/74

1949

Kaše Václav

ll/74

1949-51

Liedl Josef

ll/74,77

1951-56

Švanda Xaver Josef

ll/56,75,77

1956

Toupalík Jan

ll/78

1971 do dnes

Rejstřík lX.
Kaplani.
Schweingart Gottlieb /viz faráře/ ll/44

1787 +/

Menigl Bartolomaus

ll/49

1798

Kastl Anton

ll/49

1805

Berger Laurenz

ll/49

1815

Guthwirth Johann

ll/49

1818

Procházka Leopold

ll/49

1821

Pascher Franz

ll/49

1825

lll/13
Ernst Josef

ll/49

1833

Isrle Johann

ll/49

1837

Lobeschiner Franz

ll/10,50

1842-50

Schneedorfer

ll/52

1850

Klein Franz

ll/53

1859-72

Guschelbauer Matheus

l/121,160,ll/53

1872-1890

Berger Johann

ll/54

1890

Klein Johann

ll/54

1890

Tuschl Johann

ll/54

1896

Boschek Wenzl

ll/55

1898

Chadim Jaroslaus

ll/55

1902

Danko Franz

ll/57

1910-1915

Sihorsch Alois Maria

ll/58

1913

Koidl Josef

ll/60

1914-1918

Zeman Johann /poslední kaplan/

ll/60

1919

+/ Letopočet uvedený vedle jména kněze udává dobu, ve které byl uváděn
v kronikách, nikoliv přesný čas od, do kterého zde byl. Zejména u kaplanů se
nenechalo zjistit kterou dobu zde pobyl.
Rejstřík X.

Vrchnosti.
1. Michelsbergové l/7,l/16,64,89,ll/2
Jindřich

l/7,16,19

Sourozenci Beneš, Jan, jindřich ml.

l/7,16,17

Petrus

l/8,16,21,22,65

Johanka z Rožmberka

l/17

Beneš l.

l/18,20,21,22,31

Jindřich l.

l/18,20,21

Beneš ll.

l/31

Jan lll.

l/19

Jan lV.

l/21,ll/25

lll/14
Jindřich ll

l/19

Markéta

l/20

Rozsah majetku

/17,19
------------------------------------------------------------

V tomto rejstříku i v násedujících „vrchností“ nejsou jména šlechticů uvedena podle
posloupnosti, ale jen, pokud se týkají vyprávění o osudech naší obce.
------------------------------------------------------------2. Rožmberkové: l/22,23,64,109.

Finance majetek:

l/23

Pořešínský majetek:

l/91

Velešínský majetek:

l/22

Sklárny:

l/110,112

Petr:

l/19

Petr Jan

l/22

Jindřich

l/24

Jindřich l.

l/24,ll/26

Oldřich

l/24

Petr

l/19,24,45

Jošt

l/19,24,25

Oldřich ll

l/19,24,45,91

Jan,velmistr Johanitů

l/37,45

Jan ll

l/91

Vok

l/25,45,55

Vilém

l/16,107,112

Petr Vok

l/24,26,29,42,45,56,112

3. Švamberkové:
Jan Jiří

l/38,113

Petr

l/38

Bohuslav

l/45

lll/15
4. Buquoyové:
Karel Bonaventura

l/35,36,39,43,45,ll/19

Maria Magdalena

l/37,38,39,41,43,46,68,76,113,ll/29,46

Albert

l/38,51,53,108

Ferdinand ll.

l/42,46,53

Georg

l/54,86

Filipína

ll/56

Valeria Henrieta Kinská

l/98,54,ll/12,52,63

Valerie dcera

l/54,98,ll/12

Karl Kajetán

l/45,51,54,136,96,107,131,ll/58

Gabriela

l/53,85

Jan Leopold

l/53,114

Franz

l/83,104

Patronát –viz „Farnost“
Zánik patronátu

l/54

Úhrada škod a dluhů poddaných: l/38,41
Zákroky proti povstalým sedlákům l/41,50,51
------------------------------------------------------------------------------------------Rejstřík Xl.
Osady:
Bělá.l/4,7,19,22,24,25,39,59,64,79,89,108a,111,120,152,152a,158,160,161,165,166,
168,170,171
Bukovsko: l/73,152a,158,161,165,170
Desky: l/4,10,64,90,91,120,130,165,ll/14,18,30,66,71
Jaroměř: l/4,19,22,38,53,55,89,133,152a,157,161,ll/66,71
Ludvík. Hory: l/4,10,53,120,152,ll/16
Meziříčí:
l/10,18,24,25,34,38,39,42,59,64,78,79,89,104,105,120,130,131,150,152,160,171
Ll/18,30,51,69,70
Radčice: l/4,10,18,19,26,39,64,79,133,152,158,165,ll/10,18,30,66,71

lll/16
Velíška: I/4, 10, 19, 24, 64, 78, 79, 107, 120, 130, 158, 165, II/18
Další přifařené obce, jako: Pohoří na Šumavě, Přibrání, Rapotice – viz mezi „Místa“
R E J S T Ř Í K XII.
Osoby
Seznamy býv. osadníků: 1666/67

I/13

/viz v přílohách/

1670

/viz v přílohách/

1702

/viz v přílohách/

Seznam rychtářů

I/32 a dále

Seznam německých učitelů

I/81

Seznam českých vedoucích učitelů

I/168

Seznam padlých v II. svět. válce

I/141, 142

Seznam správců a předsedů MNV

I/162

Seznam farářů

III/10

Seznam kaplanů

III/12

Aigl Michal, matrikář
Albrecht, mlynář
Albrecht, sklář
Altmann Sebastian
Alžběta z Lugau
Andre, povozník
Asrler Michal rychtář
Bavorové ze Strakonic
Bažant Joh. Hrabět inž
Beneš z Herschladu
p. Berger
Bernadot, franc. generál
Bierampel Ant. Pacholek
Blätterauer, domkař
Brabec Jos. JZD
Bratz, učitel Bělá
Brenner, generál
Brickcives Flandrius
Brocher sklář
Brož, osídlenec
Brunner Ferdinand purkm.

I/161
Brunhofer, elektrozávod
II/65
I/107
P. Buchta Josef
II/75
I/110
Buzek z Bělé
I/24
I/114
Cehner Ant.
I/5, 97, II/11, 13
I/24
Canevall, stavitel
I/45
I/48
Cavriani, Lud. Hrabě
II/45
II/28
Čáp z Radonic
I/55
I/90
p. Červinka
II/77
II/54, 55
p. Czotler Franz
II/70
II/25, 26
p. Dank Franz
II/59
II/59
Debnár, posídl. Pošt.
I/163
I/57
Dietrich, sochař
I/95
I/136
Dietrich Eugen, holič
I/150
I/136
Dohalský, hrabě
I/79
I/160, 161 Dumolin, generál
I/57
II/15
Dychtl, sklář
I/115
I/43
I/92
I/114
I/163
I/139, 146, 151

III/17
Dr. Effenberger
I/144,145,150
Egger Joh. Truhlář
I/98,II/8,21
Eigruber Gauleiter
I/138,140
Eliáš, sklář
I/114
Endlweber, truhlář
I/150
Edelweber Lorenz
I/105,151
Ernst Mathias
I/115
Exner inž. Geometr
II/62
Eyssner Leopodl
I/36
Feichtl, domkař
I/131
Ferdinand I.
I/54
Ferdinand II. I/15,39,40,43,65,II/51
Ferdinand z Bělé
I/131
Feytt-Knoll, sklář
I/110
Filip, mlynář
II/27
Flagelius Christ. Kaplan II/31
Franz Josef I. I/107,II/15,51,56
Franz Karl, arcivévoda
II/51
Freitag Johann učitel
II/31
Friedrich Karl, lesm
II/68
Filip Forster
I/80
Forstner sedlák
I/54,130,151
Fröstl rolník
I/131
Füstl Franz varhaník
II/10,50
Gallus domkař
II/28
Gangl z Bělé
I/131
Gangl Georg, rolník
II/44
Gatterbauer sedlák
I/131
Gerber, okr komise
I/119
Gfölner, biskup
I/136
Glaser Simon, sklář
I/111
Glaser Andre, sklář
I/111
Glaser Urban, lesm.
I/114
Glaser Marx
I/35
Goldfinger, sklář
I/114
Goldmann sklář
I/115
Grohmann sklář
I/115
Goldstein sklář
I/115
Gollová Luiza
I/57
Grims Jakob
I/50
Grosmann sklář
I/115
Gstoll, podles.
II/59
Guschelbauer Simon
I/79
Guschelbauer Jakob, rolník I/106
Bartl, rolník I/106
Juliana, ošetř. II/55
Jakob, poštm I/121
Franz, I/134,146,II/11,51
JohannI/134,II/11,63,66

Handlos Hans
I/48
Hanesl, domkař
I/130
Hausennerl
I/151
Hansl z Malont
I/68
Harrer joh. Weghrath I/116
Harrach Ernst, hrabě I/111,II/28
Hartmann Rud.
I/82
Hausrucker Martin I/53, 107
Havelec, kronikář I/164
Hackl tomai, domk I/130
Heermann opat
I/55
Heradko Johann
I/130
Heilinger Hans
I/37,108
Hennet J. Marzel II/45
Hert Dionys
I/73
Dr. Hlouch Josef II/79
Herpeck
I/112
Herzog Jakob
I/51
Hoffelner Johann II/62
Hochfelner Georg I/79
Holý Friedrich
II/59
Holcšporer I/26,107,110
Horáček Petr
I/163
Hostislav, farář
II/26
Hůlka Jos, biskup II/58
Huser, domkař
I/131
Huyer Reinold I/4,14,44,113
Hynek ze Sudoměře I/25
Chemíček
I/163
Jagl domkar
I/130
Jaksch z Bělé
I/131
Jakob, huťmistr
I/111
Sv. Jan Nepom. Ostatky II/52
Jan z Kozí
I/25
Jan z Jehnic
I/25
Jan z dívčic
I/25
Janečko Johann
I/130
Janka Andre
I/39
Jaronín z Ususi
I/55
Jindřich z N. Hradů I/44
Jindřich z Kuenringu I/44
Johann z Lugau
I/24
Johannes do Bosco I/44
Johann, uhlíř
I/112
Johannes, dvor. Truh. I/95
Johanicdes Veit
II/28
Johanka, čes. královna I/90

III/18
Güstl, varhaník
II/9
Gregor z Herschlagu
II/25
Hable
I/57
Hafka Johann, ryhtář
I/79
Hackelberg, baron
I/114
Karel IV
I/21,47,48
Kavale
II/80
Kastl Albrecht
I/24
Kastl Mathias, sklář
I/110
Kateřina z Cehic
I/25
Kateřiny
I/89
Kadláček Ondřej
I/131
Krčál Josef
II/79
Kaspar z Malont
I/131
Kienzl Josef, rolník
I/106
Kindermann Ferdinand I/68-70,76
Klarisky z Krumlova
I/91
Klein, předseda JZD
I/163
Klein František
I/151
Knoll Feyt
I/110
Knoll Andre
I/110
Kozlík Karel
I/115a
Konrad z Trojanova
II/25
Konrad z Petrovic
I/55
Kolářová
I/39
Komenský Amos
I/41
Koch Johann, učitel
I/79
Kolowatschina Eva, kuch. I/84
Korýstek, JZD
I/160
Kovařík K., škol. Insp
I/163
Kopecký Karel
II/58
Kretzer J. G.
I/78,79
Kramper Johann, ryht.
I/79
Kramper Urban, sklář
I/114
Krump, vedoucí kons.
I/132
Kříž Johann, malíř
II/10, 50
Krninský varhaník
II/56
Kunáš z Machovic
I/25
Kundlich Hans
I/31
Kunka z Němčic
I/55, 56
Kučera Václ., komisař
I/154
Kupplhuber Math.
I/50
Kugler Franz
II/12
Kuttan Franz
II/12,60
Lachmayer, varhanář
II/9
Langwi Johann
II/10
Lanka, osídlenec
I/163
Lang, učitel
I/73
Leffler z Rapotic
I/39

Josef II.
I/30,31,65,100
Josefus ze Strakonic
II/31
Joska Václav učitel
I/162-164
Jungwirth Joh, varhaník II/10
Jürginová z Radčic
II/10,53
Maxmilian II., císař
I/49
Macuta Beneš
I/55
Mauritz Johann, Pohoří I/73
Mauritz J., učitel
I/73
Müller J., učitel
I/73
Maria Terezia, císařovna I/76
Maier H. G. , sochař
I/95
Maier Josef, sklář
I/114
Majer Karel, učitel I/151a,163,168
May Hans , malíř
II/21
Mayerhofer z Koburgu
II/31
Matig Reinh
II/67
Martinová, manž. Les. Spr.II/56
Matchi, hrab vodák
II/56
Martl, mlynář
I/107
Mann, ředitel skláren
I/116
Maurer z Bělé
I/131
Meinhard Jos., nadlesní II/59
Messnerová Jana
II/34
Mikuláš z Perna
II/25
Mikuláš, astarista I/22, 24
Mikesch Gregor
I/51
Mikolausch Fr., pekař
I/80
Michovská Anna
I/133
Mikeš josef
I/160,162
Michálek Frant. ONV
I/152a
Mieglová, vdova
II/54
Michánek ant., pozlacovač II/55
Míka
Militor, patron komisař
II/58
Moser Andre
I/48
Moser, sedlák
II/51
Müller Frant., učitel
I/73
Müller Heinr. Jezuita
II/28
Mutz Rich., farář
I/81
Mutz Valentin, mlynář
I/108
Neumann Florian, rychtář I/111
Neumann Ladislav MNV I/162
Niemetz Johann
I/36
Novák JZD
I/160
Odumei, domkař
I/130
Oger z Landsteina
I/44
Ondra, domkař
I/130
Ota, opat Vyšší Brod
II/26

III/19
Lentold z Landštejna
Leopold II.
Lehner Balt. Malíř
Lexinová z Bělé
Linek Paul, sklář
Lohelius Johann, biskup
Lukschei, domkař
Lusteneck Chr.Th.děkan
Lux Hans
Perner, zvonař
Petersílka
Pfeifer, hostinský
Pfitzner , biskup
Pilsová, vdova
Pils, Benešov
Pösinger, výměnář
Pöschl, okr. Komisař
Pöschko Johann
Pokorný Jan, škol insp.
Pölder, rolník
Rod Pořešísnký
Jan
Přibík
Racek
Markwart
Přibík IV.
Wernher
Přibík V.
Jaroslav II.
Racek II.
Jan Bělohlávek III.
Jan III.
Přibík VI.
Přemysl Otakar I.
Princ Matej
Prommer Albert
Praschl Johannes
Prosl, sklář
Proksch Alfred, historik
Prinz, závozník
Prunner Adam
Puergesser Markus pozl.
Puck Ludvík, sklář
Puffer Franz
Radslav z Bavorova
Ramon, fr generál
Radmar II. z Kueringu

I/20,44
I/50
II/20
I/39
I/114
II/28
I/131
II/28
I/24
II/11
II/12,67
I/134
I/136
II/65
II/17
I/119,120
I/150
I/162
I/105

I/89
I/89,90
I/90
I/90,91
I/90
I/90
I/90
I/91
I/91
I/91
I/91
I/91
I/44
I/50
I/106
II/58,61
I/110
I/113
I/132
I/24
I/96,II/8,21
I/112
II/58,59,60
I/21
I/42,56
I/44

Pascheek, učitel
I/33,108a,146
Pascher josef, učitel
I/79
Pascher, hostinský
I/132
Pable Ant., učitel
I/73
Paul, sklář
I/110
Pauli
I/151
Pawlík
I/151
Pedrl, domkař
I/130
Pelech, JZD
I/160
Simonka, výměnář
II/66
Sladeček Josef MNV
I/162
Spalt Ulr., vrch hejtman I/104
Spazierer, archivář
I/59
Společnost lidumilů
I/61
Sprinzenstein, hrabě
II/29
Stahl Zikmund, rolník
I/106
Starkbaum, ošetřov.
II/71
Suchan
II/12,58,59
Straberger Michael
II/58
Šauer Martin a Václav
I/151
Šesták Lad. A Otýlie
I/161
Schimanek Johann
II/58
Šíma Karel
I/154
Šlégr Thomas
II/58
Šlik Štěpán, hrabě
I/17
Šonka
I/163
Šubert fr. Ant
I/5
Šulc Václav a Helena
I/164
Švec Vlastimil, učitel
I/168
Schaller
I/9
Scharfengerg Bernard
I/55
Schewela z Tiché
I/24
Scheyhenwald
I/110
Schinko Johann
I/130
Schinagl Michael
I/111
Schmidtfranzl
II/72
Schmolz z N. Hradů
I/143
Schneedorfer
II/54
Schreiner, sklář
I/114
Schwarzbauer Engel
II/58
Schwarz Simon, rolník
I/105
Schwarzpeck Karel
II/19
Schuster Hansi
I/34
Schützner Franz
II/59
Teichl Ant. I/14,54,57,77,131
Tinkl Franz
II/67
Thiem z Koldic
I/21
Tomacz z Jaroměře
I/55

III/20
Vítek z Landštejna
I/19,44
Vilém z Landštejna
I/44
Vítkovci
I/44
Vorlíček V., učitel I/150,151,155,160
Wagner, biskup
II/79
Wanka z N. Hradů
I/57
Wabro, politic funkc.
I/150
Waldner Sebastián
II/61
Weinberger Jakub
I/50
Wegrat Gfallus, kovář
I/97,II/21
Weilguny Barbara
I/114
Weilguni Adolf
I/146
Weber, domkař
I/130,151
Wenzel, domkař
I/130
Wenig Wenzel, misionář II/61
Winter Ignác, domkař
II/44
Wirth Zdenek
I/5
Wilden Reinzl
I/34
Witzany, sedlák
I/54,130
Wöler, general
I/144
Zdenko, kaplan z Benešova I/21
Zdenek ze Sternberka
I/45
Zetll Gregor, domakř
II/44
Zikmund, král a císař
I/21,91
Zimmerpauli, odmkař
I/131
Žák, biskup
II/79
Žďár
I/44
Žižka
I/16
________________________
Chlupatá Ves
I/24
Christienbergova Huť
I/115
Chvalkův dvůr
I/138
Jaxenbach
I/49
Janovo Hutě
I/113,117
Janova Ves
I/158,165
Jedlice
I/51
Jindřichov
I/16,18,165
Jiřice
I/117
Johannenstahl
I/113,117
Kašperské Hory
II/33
Kamenný Újezd
I/49
Kaplice I/42,47,49,50,56,59,91,92,119,165,168
Kerschbaum
I/43,49
Kiessbach
I/116
Klení
I/18
Kohlstätten
I/64
Křišťálova Huť
I/113
Kuří
I/18,115

REJSTŘÍK XIII.
místa
_______________________
Aigen
I/43
Ahornhütte I/117
Benešov I/18,19,20,25,47,48
Bejnov
I/18
Beeran
I/116
Bínov
I/24
Blanská I/25,91,II/30
Bonaventura I/113,117
Bratislava
I/58
Budákov
I/165
Cáhlav I/43,47,48,49,55,109
Cartle
I/104
Cetviny I/18,47,48,154,165,
České Budějovice I/42,47,49
Český Krumlov I/55,II/27,28,52
Dalovice
I/117
Děvín
I/16
Dlouhá cesta I/47
Dluhoště
I/18,165
Dolní Dvořiště I/34,49,143,
Doudleby I/44,48,66,90,II/27
Dobechov I/165
Dobrá Voda I/49
Engelstein I/48
Fidretschlag I/24
Fürlingova Huť I/113
Georgenthal I/117
Gmund
I/49
Golnetschlag I/18
Gross-Gallein I/18
Guguova Huť I/115
Hartůnkov I/25
Haschlach I/43
Hackelbrunn I/111
Heinrichschlag I/18
Heckelbach I/111
Herschlag I/55
Heilbrunn
I/112
Herrmannschlag I/18,115
Hodice
I/165
Hojná Voda I/16,112,113

Lensitz
Libějovice
Lichtenau
Linec n.D.
Líčov
Lužnice
Leopoldov
Maltschbach
Malše
Mauthausen
Michalovice
Mladonov
Mokrý Lom
Mörderteich
Neustifft
Na Šanci
Niederhaid
Nové Hrady
Nové sstavby
Nový archiv
Solní sklad
Solní doprava
Solní pansktví
Odúmrtí
Napoleonské války
Jindřich z N. Hradů
Syn vítek z N. Hradů
Syn Smil z N.H.
Manželka Kunhuta
Obst
Oppoltz
Otttenschlag
Paulina
Piberschlag
Přibrání
Pumphütte
Pašberg
Peheimsteig
Pernau
Polšov
Pohoří na Šumavě
Panský pivovar
Nadrž a plavení
Sklárny
Pohorský potok
Pohorské lesní domky
Pohořský rybník
Pohorská Ves
Pořešín
Prägarten

I/47
I/38,104
I/49
I/56
I/120,165
I/113,116,165
I/64
I/117
I/19
I/48
I/17,16
I/133
I/19
I/116
I/19
I/114
I/34
I/44,45
I/45,46
I/14,35
I/50
I/118
I/26,38,44,50
I/42
I/57, 58
I/44
I/44
I/44
I/44
I/165
I/18
I/113,114,117
I/110
I/18,22,24,25,59,64, II/30,44
I/111,112
I/49
I/46,47,49
I/116
I/18,165
I/19, 64,73,113, II/77
I/114
I/116
I/7,111,113,115,117
I/53
I/64
I/35
I/64,113,165
I/90,91
I/42,48,56

Radimetschlag
Rapotice
Rauhenschlag
Rauhenöd
Rychnov n. Malší
Sandl
Silberberg
Skalený zámek
Slunečná
Slávkov
Schanz Nový a Starý
Schlägl
Sochoř
Soběnov
Schwarzviertl
Schwarzthaler Hütte
Svatý kámen
Šejby
Stadlberg
Staré Hutě
Steiberg
Steindörfl
Stříbrné Hutě
Stropnice
Stropnice Dlouhé
Štýrsko
Šumavské Hoštice
Svobodný les
Valltéřov
Velešín
Veveří sklárny
Veské Skaliny
Vídeň
Vitějovice
Vilémova Hora
Vlachovo Březí
Vyšší Brod
Tábor
Tichá
Třeboň archiv
Trhovy Sviny
Weitra
Uretschlag – viz meziříčí
Zettwing – viz Cetviny
Zubčice
Zwettl
Zinertschlag – viz Bělá
Žumberk

I/18,64,78,110,158,39,120, II/30
I/4
I/47,49
I/165, II/29,77,78,80
I/114
I/113,117
I/2O
II/43
I/56
I/47
I/43
I/22,44
I/19
I/116
I/117
II/77, 80
I/44
I/116
I/113
I/116
I/116
I/113, 117
I/24,44,45,49
I/24,50,51
I/48
II/50
I/112
I/18,25
I/7,16,19,20,21,49,55,64, II/27
I/110, 111
I/165
I/43
I/90
I/112
I/98
I/112
I/56
I/18,19,20,25,55,56,73,133,164,165
I/24,47,48,49
I/24,45,49
I/47,49,115

I/91
I/44
I/38

1185
1217
1220
1221
1251
1255
1279
1283
1284
1285
13. století
14. století
1300
1303
1312
1317
1320
1327
1342
1351
1352
1354
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1368
1376
1378
1379
1380
1382
1383
1384
1387
1393
1394
1396
1397
1399

I/44
I/16
I/44
I/44
I/44
I/44
I/44
I/16
I/46
I/67,89, II/2,27
I/7,16,44,II/2
I/8,46,88,89
I/17
I/44
I/44,90
I/90
I/17
I/19
I/62
I/47
I/19,67
I/67
I/18
I/22
I/19,90
I/20,45
I/20,31
I/20,21,24
I/22
I/20
I/8,21,66,67,II/2,24
I/21
I/8,21, II/25
I/21
I/8,21,22,24,II/25
I/91
I/91,92
I/8,21, II/25
I/8
I/21,91,110,II/26
I/8, II/26
II/26
II/26
I/21
I/8

III/22
15. století
1403
1405
1406
1407
1409
1417
1434
1435
1440
1448
1465
1483
1491
1493
1499
16. století
1500
1509
1518
1529
1541
1552
1553
1555
1560
1561
1562
1564
1569
1573
1583
1585
1586
1587
1588
1590
1591
1592
1595
1596
1597
1598

I/7,17,25,54,91,99,II/2,3,9
I/24
I/8,24,67,II/27
I/55,90
I/54,63,67,94,97,98,II/11,12
I/55
I/8,55,II/26
I/45
I/8,45,55
I/45
I/24
I/89,91
I/25
I/45
I/89
II/27
I/14,16,43,56,99,112,153,II/7
I/46
I/89
I/116
I/8,39,108,II/27
I/8,9,25
I/15
I/14
I/35
I/68,107,II/28
II/28
I/45
I/14,110
I/110
I/45,II/28
II/28
I/110
I/111
II/28
I/112
I/46, II/28
I/9,107
I/26
I/26,116
I/110,112
I/26, 109
I/5,9,12,14,15,108,110

III/23
17. století
1601
1605
1606
1607
1609
1610
1611
1612
1614
1615
1617
1618
1619
1620
1621
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1633
1634
1635
1637
1645
1647
1649
1650
1651
1652
1654
1656
1657
1661
1662
1663
1664
1665
1668
1670
1671
1672
1676
1682
1683
1685

I/45,46,112,113,II/9
I/45
I/56
I/9,24,29
I/46
I/107
I/38
I/38,42,45
II/28
II/28
I/38,108
I/40
I/38,40,42
I/39,40,II/28
I/15,38,40,45,113
I/38
I/15,42,113,II/28
I/8,II/11
I/43,45
I/43
I/39
I/37
I/112
I/42
I/45,112
I/45
I/39,107,II/26
II/29
I/87,II/29
I/17,68
I/9,68,II/29
I/9, II/19,29
I/81,82,87,99,110,111
I/38
II/20
I/99,II/20
I/50,94,113
II/20,29
II/29
II/29,30
II/29
I/92
I/34,94,II/10
I/16,38,76,108
I/94,II/20
I/12,13,15
I/35,41,46,81,97,II/13,2O
I/114
I/68,II/32

1686
1687
1688
1689
1690
1693
1695
1696
1699

I/82,153a,II/32
I/77,82
I/77,82,87
I/87,107
I/50,II/20
I/99,113,114,II/33
II/4
I/111,II/32
II/10,19,32

18. století
1700
1702
1703
1705
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1728
1729
1730
1732
1733
1734
1735
1736
1739
1740
1744
1747
1748
1750
1754
1756
1757
1758

I/88,103,112,II/6,9
I/95,II/32
I/9,12,13,35,II/32
II/13,21,33
I/94,103,113,II/21
I/53,108
II/33
I/94
I/94,103
I/9,35,94,II/7,21
I/51,53,73
I/113,II/7
I/35
I/97,115,II/3,11
I/45,96
II/10,21,33
I/51,83,87.95,II/31
I/95,II/21,33
II/17,21
I/13
I/51
II/33,34
I/50,II/22
I/9
I/35
I/35,112
I/96,113,II/7,22
I/111
I/93,96
I/36,95
I/68
I/113
I/116
II/34
II/3č
II/34
I/83,105,II/42
I/105,113,116,II/42
I/36,114

lll/24
1759
1760
1763
1764
1766
1768
1769
1770
1772
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
19. století
1800
1803
1805
1806
1808
1810
1815
1818
1820
1823
1825
1826
1827

l/82,83,105
l/83,87
l/115
l/83,113,115
l/36,ll/44
ll/42
l/84,106,116,ll/44
l/84,87,117
l/84,96,115,117
l/77,84,87,116,ll/42
l/30,85,ll/37,43
l/125
l/68,113,117,153a
l/22,87,ll/44
l/105,116
l/113,114
l/30
l/30,117
l/4,62,68,77,98,100,ll/11,44
l/78,153a,ll/15
l/74,117
l/74,119,ll/46
l/31,53,74,79
l/68,78,87,153
l/9,108,117,ll/44
l/113,117,
l/36,52,80,86,118
l/116
l/113,118
l/36,37
ll/34,
l/80,87,ll/19
l/81,103,113,ll/49
l/36,ll/47
ll/13
l/98,ll/47
l/84,
l/57,ll/48,49
l/9,61
l/73,80,ll/48
l/45,
ll/49
ll/49
l/37,87,ll/37
l/87,102,153a,ll/15
l/9,37,ll/36,49
l/4,114
l/37,

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1835
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1854
1858
1859
1860
1862
1863
1864
1865
1866
1869
1870
1872
1876
1880
1881
1882
1884
1886
1888
1889
1891
1893
1895
1896
1897

l/81,102,117
l/46,102,107b,108b,ll/45
l/102,ll/15,37
ll/15
ll/15
ll/49
l/80,81,100,ll/17,22,50
l/4,10,69,100,122,130
l/113,3,ll/40
l/86,ll/40
l/4,10,37,86,130,ll/40
l/10,ll/49,50
l/10
l/10
l/10,ll/50
l/10,69,ll/9,10,50
l/10,87,ll/10,40,50
l/10,ll/40,51
l/10,31,32,87,117,ll/40
l/10,87,108a,ll/40,51
l/4,10,119,ll/40,52
l/10,120,ll/40,52
l/10,45,113
l/10
l/86,87
ll/10,53
l/117
l/10,11,45,120
l/129
l/46
ll/5,52
l/129
l/71,81,ll/38
l/72
l/103,ll/13,53
l/129,ll/53
l/5,72,86,ll/13,53
l/113,160,ll/53
l/68,ll/53
l/117,ll/10
l/72,
ll/17
l/114,117
l/129,ll/14
l/17,72,ll/54
l/4,ll/54
l/54,130,160
l/130,ll/41,54

1898
1899
1900
1902
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

lll/25
l/131,ll/17,55
l/11,14
1952
l/158,161,168
l/117,131,ll/41,55
1953
l/160,162,165
l/11,131,ll/4,55
1955
l/163,165
l/54,72,104,113,131
1956
158,163,164,168
l/11,114,141,ll/41,55,
1957
l/163,164,165,168
ll/55,
1958
l/162,164,168
ll/41
1959
l/164,165,167,ll/56
l/4,121,ll/41,57
1960
l/152a,163,166
l/117,133,ll/41,57
1961
l/66,167,168
l/54,107a,ll/57,58
1962
l/158,167,169
ll/58
1963
l/167,169
l/62,81,133,ll/41,59,60
1964
l/162,168,169
l/62,ll/41,76
1965
l/17,111,165,161
l/62
l/63,98,ll/11,59,60
1966
l/168
l/4,63,98,ll/11,41,60
1967
l/152a,168,170
l/63,103,ll/11,41,60
1968
l/169,170
l/97,ll/49
1969
l/64,
l/98,107a,ll/12,60
1970
l/158,164,171,ll/17
ll/61,71
l/72,90,ll/61
1971
l/158,ll/65
l/5
1972
l/94,99,ll/8,18
l/87,107a,ll/61,63
1973
l/103,161,169,170
l/5,108a,ll/61
l/4,72,ll/41,61
1974
l/166,170
ll/62,70
l/11,54,98,ll/12,62,66,70
l/54,67,133,ll/11
ll/64,69,70
l/104,ll/65,70,75
l/11,102,114,ll/67,76
l/54,133,137,ll/16,68,70
ll/16,41,64,70
ll/64,68,69,70
l/49,ll/70,72,76
ll/70,76
l/96,138,ll/13,17,76
l/96,98,136,ll/12,64,76
l/139,140,147,ll/73
l/141,142,147
l/142,143,ll/76
l/54,87,142,143,145,147,149,150,151,ll/73,75,76
l/107a,151,153,156,ll/64,74
l/157,164,ll/74
l/157,158,ll/74,76
l/157,158,160,164,ll/74
l/158,160,161,165,ll/61,75,76
l/158,161,ll/74

III/26
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I/11
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I/118
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II/57
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I/54
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I/30
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I/15
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I/11,II/55
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II/79
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I/15
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I/11
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I/88
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I/30
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I/30
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I/6,26,33,44,50,51,69,92,108a,113,125,II/37
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I/8,24,25,89
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Seznam I.
Majitelé domů a usedlostí v malontech v r. 1598
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

jméno

domovní poplatek

Hnas Jodl
Bartl Jaksch
Filip Fiedler
Michael Aschler
Georg Goldschnit
Bartl Hans
Hansl Handlíš
Wenzel Wolther
Moz Kafferl
Wenzl Hammerpauer
Mozl Bauerfeitl
Mathes Trapler
Steff Weber
Jakob Plotter
Hans Weber
Wenzl Podsad
Mikl Ekh
Jakob Schaufler
Michl Hofflener
Mikl Podsad
paul Burze
Miksch Platit
Albrecht Puschlbauer
Mert Hossenseidl
Gerg Zerer
Stefl Sumer
Linhart Kreuzer
Fencl Pilch
Peter Zerer
Hansl Weber
Augustin Binder
hansl Haas
Simon Koczhiedl
Mertl Kauczer
Wenzl Risnessl
Filip Weber
Gerg Diepold
Gerg Glasser
Gerg Binder
Steffl hable
Gallus Secu
Lux Glassar

10,5
5,3
11,1
11,1
10,5
14,2
14,2
14,4
12,2
113,
23,4
23,4
19
18,6
16,5
11
10,5
11,6
13,3
25,1
12
18
17,6
18
24,6
12,2
9,9
12
12,4
14,4
21
17,1
9
30,4
17,6
14,4
24
18
16,6
6,4
6,6
20,4

počet rob.dnů
3
1,5
3
3
3
3
3
6
6
9
6
6
4,5
3,5
3
3
2
3
3
6
4,5
6
7,5
4,5
6
3
2
3
3
3
3
3
3
3
6
4,5
9
7,5
4,5
1,5
1,5
6,5

odhad kop
53
19
28
37
32
36
35
55
65
65
40
46
40
40
41
36
32
36
36
70
53
47
61
61
54
24
28
25
33
56
56
35
29
57
59
28
69
62
63
18
17
51

44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Hansl Endelweber
Veit Knadl
hansl Gangl
Hansl Heinczl
toman Pek
Fencl Pilch
Mertl Lux
Christl Bastl
Ulrich onghansl
Lorenz Frestl
Motz Kneyss
Toman Klosser
Galle
urban Hermann
Hansl Kaufmann
Simandl
Gerorg Robausch
Linhart Plesberger
Wenzl Schneider
Georg von der Brettsäger
Hansl Herlinger

10
25,2
17,1
17,1
12
9,9
10,1
11,6
17,1
43
15,6
15,3
9,2
10,1
11,4
24,2
37,4
2
6,6
30,3
6

3
6
4
3
3,5
3
2,5
3
4,5
7,5
3
3,5
3
3
3
6
6

32
55
46
40
54
24
19
31
57
95
43
48
26
32
25
32
87

1,5

Tento úřední seznam končí poznámko, že v obci je 61 usedlíků, 6 pustá místa
domů, 3 chalupy. Dále se uvádí 1 kostel, 1 fara, 1 hospoda a 1 pila na prkna.
Rozebereme-li se výše uvedenou sestavu, zjistíme, že v e skupinu odhadu do 20
kop či-li nejmenší, je stav 4 domy s odhadním průměrem 18 kop.
Ve skupině do 30 kop odhadu 10 domů s průměrem 26 kop
Ve skupině do 40 kop odhadu 14 domů s průměrem 34 kop
Ve skupině do 50 kop odhadu 10 domů s průměem 43 kop
Ve skupině do 60 kop odhadu 12 případů s průměrem 55 kop
Ve skupině do 70 kop odhadu 7 případů s průměrem 64 kop.
Dále jsou jednotlivé případy největších usedlostí 70 kop, 87 kop a 95 kop. Či-li se
nám jeví cekový obraz, podle kterého je 10 největších a větších usedlostí, středních
je 22 a menších 24 případů. Zajímavé jest, že poplatek k sv. Jiřímu a sv. havlu, nelze
porovnat s odhadovou velikostí usedlosti.
Tak ku příkladu je 9 případů domovních poplatků k sv. Jiřímu

a k sv. Havlu ve skupině do 10 gr průměr 8,1 gr.
Ve skupině do 15 gr 21 případů v průměru 12,4 gr.
Ve skupině do 20 gr 10 případů v průměru 17,3 gr.
Ve skupině do 25 gr 12 případů v průměru 23,4 gr.
Ve skupině do 30 gr jen 5 případů v průměru 28,1 gr.
Ve skupině do 35 gr jen 3 případy v průměru 31,5 gr a nakonec jen dva případy
po 43 a 52,4 gr.
Porovnáme-li ještě nakonec navzájem počet robotních dnů, zjistíme, že 4 případy
po 4 dnech, 1 případ po 2,5 dnech, 26 případů po 3 dnech, 3 případy po 3,5 dnech, 1
případ po 6,5 dnech, 3 případy po 7,5 dnech a jen 2 případy po 9 dnech.
Z toho je patrno, že sepisující úředník vrchnosti jednal podle vlastního posudku
nebo podle posudku rychtáře či porotců.

Seznam II.
Zachovaly se nám ruly /poplatkové seznamy/ z let 1653 a 1676 obce Malont a
dokonce s jmény příslušných usedlíků, výměry pozemků zemědělských a lesů a
k tomu ještě poznámka rok usídlení. S překvapením musíme zjistit, že počet
„sedláků“ /německy nazývaly tuto kategorii „Geschirrbauern“ – tj.sedláci, kteří
používali přístroj koní, či-li byli chovatelé koní a tím považování za zámožnější nebo
vůbec zámožnými. Podle následujících výměr pozemků poznáváme, že se tato
výměra při 24 usedlostí / u 3 dalších výměra uvedena není/ pohybuje takto: 1 případ
12 sstrychů, 7 případů 13 strychů, 7 případů 16 strychů, 2 případy 17 strychů a po
jednom případu po 18,19,20,26,a 28 strychů.
Uvedení chalupníci vykazují ve 3 případech po 10 strychů, 5 případů po 9strychů,
6 případů po 8 strychů, 5 případů po 7 strychů a 8 případů po 6 strychů a 4 případy
po 5 strychů. Porovnáme-li sestavu s I. Seznamem, musíme konstatovat

že se poměry v držbě zemědělské půdy během těchto kol 60 let značně změnily.
Oproti 28 případů majetnějších usedlíků stojí 32 chalupníci.
Ze seznamupoznáváme též, že se jednak držitel, či-li vlastník během soupisových
let 1653 a 1676 značně změnil, zejména u chalupníků a že na začátku II. poloviny
17. století byl značný příliv chalupníků, což dokumentuje tu – možno říci ojedinělou
skutečnost, že obec sama vlastnila větší počet chalup či-li rodinných domků a
prováděla ve vyznaččném období mezi rokem 1667 a 1670 jich osídlení a tím i
získání pracovních sil, jednak pro zemědělské, jednak pro lesní hospodářství
panské. Celkem se na této osídlovací akci podílelo 20 rodin.

Seznam II.

1653

majitelé

1676

výměra/strychů/

les

Sedláci /Geschirrbauern/
Adam Steinhauser
Lorenz Steinhauser
Gregor Kneisl
Gregor Hammerbauer
Johann Bösser
Urban Mutscheidel
Nikolaje Pehl
Adam Weiguny
Gregor Puffer
Thomas Stienessl
Nikolau Jodl
Mathias Schuster
Paul Weilguny
Paul Kneissl
Urban Kneissl
Johann Kneissl
Marek Gangl
Sebastian Weilguny
Valentin Endelweber
Filip Osetzer
Martin Wurzinger
Daniel Weitguny
Vinzenz Rossko
Lorenz Pruchmüller
Mathias Weitguny
Martin Fischer
Simon Hoffelner

Marx Glasser
Andreas Steinhauser
Christoff Kneisl
Georg Krampéř
Gregor pascher
Filip Hoffelner
Urban Mutscheidel
Martin Weilguny
Jakob Hoffelner
Gregor Stienessl
Nikolaje Jodl
Simon Weilguny
Paul Weilguny
paul Kneissl
Georg kneissl
Urban Kneissl
Marx Gangl
Martin Weilguny
Gallus Endelweber
Mathias Witzane
Filip Weilguny
Filip Weitguny
Paul Weitguny
Urban Pruchmüller
Georg Wetguny
Gallus Fux
Valentin Steinhause

13
13
14
16
17
16
13
18
16
17
19
16
16
16
13
14
17
20
26
28
13
13
13
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Chalupníci /Chalupper/

Valentin Hoffelner
Wenzl Fux
Veit Weitguny
Georg Paschko
Michael Pruckschneider
Ssimonowsky
Daniel Lehr
Ambros Rienessl
Wenzl Pihl
Georg Glasser
Tomas hamer
Martin Spyss
Christof Hoffelner
Mathias Kohl
Anton Rienessl
Simon Offengatter
Martin Pössinger
Georg Musseytl
Georg Pascher
Ulrich Steinhauser
Kašpar Jaksch
Valentin Weitguny
Valentin Kneyssl
Martin Robass
Martin Turn
Johann Sebrat
Bertl Jauges
Blasius Wenuss
Matthias Bayerfeitl
Benedikt Triplet
Gregor Flaglinger
Urban Dopplehammer

May Hoffelner
Gallus Weitguny
Simon Ottenschläger
Hans Passinger
Mathias Kastl
Simon Pösinger
Matias Kopist
Wenzl Rienessl
Petr Kneyssl
Georg Tiepold
Mathias Forschter
Marx Gangel
Valentin Pruckmüller
Andre Thuern
Wenzl Guschelbauer
Gregor Wurzinger
Gregor Pössinger
Hansl Walter
Andre Witzane
Bastl Wurzinger
Kašpar Jaksch
Valentin Kapist
Valentin Kneyssl
Georg Weitguny
Martin Turn
Georg Weiblinger
Adam Buschl
Dlouhá Lhota
Görg Peusmüller
Adam Endelweber
Simon Obermayer
Dlouhá Lhota

9
10
8
6
6
8

1

8
9
6
5
5
7
6
6
8
8
10
6
6
7
7
10
9
5
8
7
6
9
9
5

1
1

K tomuto seznamu je třeba si opět opakovat připomínku, kterou připdal
sepisující panský úředník: „Tato vesnice leží nedaleko lesa, má mokré, nevýnosné,
bezcenné a zcela neplodné pole, tak že sedláci sotva – jako letos /1677/ - mohou
dostat setbu, nedostatek žita, ovsa, a sena, panská pomoc, jinak by museli
chcípnout, sotva způsobilí pro kontribuci.
Nový soupis domovního majetku a nájemníků byl proveden 29. 3. 1702. je
politování hodné, že v seznamu, který nám stojí k dispozici, jsou uvedena jen pouze
rodinná jména a nikoliv další podrobnosti o majetku atd.

Seznam III.
Hans Wurzinger /Adam Wurzinger nájemník/
Marx Jodl

Johanes Pascher /Andrea Witzaum, nájemník/
Paul Jaksch
Marx Glasser
Wenzl Pruckmüller
Lorenz Kneissl /Christof Kneyssl/
Mathes Kneyssl
Georg Pruckmüller
Jekob Jodl
Marx Hoffelner
Martin Ottenschläger
Veit Steinhause
Lorenz Bössinger
Mathias Weilgune
Gregor Pössinger
Lorenz Pascher
Bartl Walter
Mathes Mutschlpitl
Filip Hoffelner /Marx Weilgune, Gregor Kneyssl/
Thomas Weigune
Simon Walter
Marx Fux /Elizabeth Fuxin/
Valentin Edelweber
Vincenz Kneyssl
Hans Weilgune /Valentin Kabesch/
Adam Kneyssl
Simon Ottenschläger
Mathes Weilgune /Jakob Stierössl/
Peter Wyswinger /Martin Weilgune/
Jakob Hoffelner
Georg Stiernössl /Maria Stiernössl/
Galle Weilgune
Thomas Fröstl
Simon Weilgune
/Martin Weilgune/
Benedikt Weilgune
Thomas Weilgune
Hans Cramper
Egid Schnapl
Michl Kneyssl
/Christiane Kneyssl/
Urban Pruckmüller
Adam Kneyssl
Lorenz pruckmüller
Jakob Marschik
Thobias Glaser
/Mathias Forstner/
Valentin Pruckmüller
Ambros Cramper
Paul Weilgune
Mathias Weilgune
Bartl Pösinger
Andrea Thuern
Simon Wiplinger

Zacharias Weilgune
/Irsek Weilgune/
Georg Wurzinger /Adam Glaser/
Galle Endelweber
Paul Witzane
Mathias Pehml
Franz Pascher
Mathias Lang
/Halter – správce/
Seznam byl sestaven 3. dubna 1702 a podepsán rychtářem Valentinem
Pruckmüllerem a porotci Georgem Witzanem a Simonem Wipplingerem.
K druhému seznamu bychom chtěli připomenout značku x v rubrice lesů. Zde je
všude zapsána „1“ a podle všeho znamená, že příslušný majitel domu byl současně i
majitelem lesa.
Pokud se týká jmen starých malontských rodů, můžeme posoudit, že jeden
z nejstarších rodů byl rod Glasarů či-li Glaserů, který se zachoval do dnešního dne.
Taktéž rod Plesbergerů a Endelwebrů. Rod Kneisslů zmizel úplně, zachoval se však
rod Weiguny /psán též Weitguny, nebo Weilgune, Hoffelnerů, Pascherů a
Pruckmüllerů.
Jak jsme již v první části uvedli, bylo v Malontech 58 domů, 20 nájemníků a 74
obyvatel pod a 197 nad 10 let, celkem 271 odob, což znamená, že počet obyvatel se
rozmnožil teprve ve II. polovině 19. století /1841- 120 domů a 813 obyvatel, 1899126 domů a 768 obyvatel/.

P Ř Í L O H A IV.
Statistická data podle sčítání roku 1970

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů nejsou jen pramenem informací, suchá
nezáživná data, která jsou potřebná pro řízení hospodářství, kulturního a
společenského života. Představují také významný doklad úspěchu, jichž dosáhl náš
stát jednotlivé kraje, okresy i města a vesnice v posledním desetiletí vývoje naší
socialistické společnosti. Zvlášť zřetelně demonstrují údaje sčítání pronikavý rozvoj
těch stránek životní úrovně, jakými je standart bydlení a vybavení domácností.
Všechny tyto údaje jsou spjaty s úsilím o hmotný a kulturní vzestup společností
vyvíjeným komunistickou stranou Československa, jejíž padesáté výročí založení
náš lid v roce sčítání právě oslavoval.
I když některé ukazatelé a tabulky nemají přímý vztah k naší obci, chceme tato
data v tomto pojednání přece uvádět, tak jak je uvedl JčKNV v rámci svého krajského
oddělení českého statistického úřadu v Českých Budějovicích a tím i zachovat pro
čtenáře tohoto pojednání v budoucích letech.
Bydlící obyvatelstvo a jeho věková struktura
Území

bydlící obyvat.

Hustota na 1 km2

Clk. x/muži ženy

% obyvatel ve věku
0-15

16-59 60-

ČSSR

14,35 6,99 7,36 51,3

112

24,6

58,4

17

ČSSR

9,81

4,75 5,06 51,6

124

22,6

59

18,4

SSR

4,54

2,24 2,30 50,7

93

28,9

57,7 14

Jč kraj

0,65

0,32 0,33 51,2

58

23

57,4

19,6

Společně hospodařící domácnosti a jejich velikostní struktura
Počet společně
Území

hosp. domác. Celkem

podíl% společ. Hosp. domácn. S počtem čl.
1

2

3

4

5

6

7

ČSSR

4,6

17,5 23,6 20,9 21,0 9,9 4,2

2,9

ČSR

3,35

19,4 25,1 21,8 20,6 8,4 3,1

1,6

SSR

1,26

12,5 19,6 18,6 22,1 13,9 7,1

6,2

Jč kraj

0,21

18,6 23,8 20,4 21,3

+

9,9 3,9 2,1

-v milionech

Struktura trvale obydlených odmů podle druhu a doby výstavby
Podíl v % trvale obydlených domů
Území

RD zem.obj. byty

-1900

1900

1946

1961

1968

1945

1960

1965

1970

nezj

ČSSR 70,2

18,4

8,7

24,3

43,5

17,4

7,1

6,6

1,1

ČSR

67,3

18,3

11,1

30,2

48,1

11,3

4,7

4,5

1,2

SSR

76,1

18,4

3,8

12,5

34,4

29,6

11,9

10,7

0,9

39,5

8,3

39,1

9,4

4,5

4,8

1,3

Jč kraj 49

40,9

Skladba bytů podle velikosti a obsazení bytu
Podíl v % bytů

průměrný počet

Území jen garsonka 1p 2p 3p+ spol. osoby m2
Kuch.
ČSSR 2,7

Dom.
4,4

24

38,1

30,8

1,09

3,38

62,9
62,3

ČSR

3,2

4,1

25,2 37,3

30,2

1,08

3,18

SSR

1,5

5,3

20,7 40,2

32,3

1,09

3,95

64,3

Jč kraj 3,2

3,0

25,8 40,2

27,8

1,07

3,25

63,8

Trvale obydlené byty podle vybavení
Ústřed.,etáž

kupelna vodovod kanalizace elek,plyn ohř.vody kuch. Sporák

Topení
ČSSR 29,4

57,2

ČSR

30,1

60,6

SSR

27,3

48

Jč kraj 22,4

57

76,7

50

98,6 30,3

57,3

98,9 35,3 10,8

43,3

30,5

97,9 16,8

4,1

22,2

50

98,7

2,2

20,5

83
59,8
80,8

I. počet obyvatel
Muži
Ženy

8,3

9

37,6

977
523
454

Obyvatelstvo ekonomicky činné
Muži
Ženy

483
278
205

Z ekonomicky činného obyvatelstva pracuje
V obci
V okrese mimo obec
Mimo okres
II. věkové složené obyvatelstva

375
85
23

977
0-2r
3-5
6-15
16-17
18-34
35-59
60 a více

74
52
236
50
311
195
61

III. společně hospodařící domácnosti, domácnosti celkem 268
Z toho: s 1 členem 48, 2 členy – 41, 3 členy – 44, 4 členy – 58, 5 členů 38, 6 členů –
19, 7 a více členů 22
IV.domy podle obydlenosti
Počet domů
Trvale obydlených
Jen dočasně obydlených
Rekreační domy
Neobydlených

230
168
21
7
41

V. počet bytů podle obyvatelnosti
Celkem
Trvale obydlených
Jen občas obydlených
Neobydlených

293
244
26
23

VI. stáří bytového fondu
Postavených před r. 1870
1870 – 1899
1900 – 1945
1946 – 1965
1966 – 1970

34
81
32
27
44

VII. trvale obydlené byty podle velikosti – 244
Jen obytná kuchyň
1 pokoj bez kuchyně
1 pokoj s kuchyní
2 pokoje s kuchyní
3 pokoje
4 a více pokojů

0
4
39
115
73
13

Cekový počet obytných místností nad 8 m2
Plocha bytu v m2 celkem
Plocha obytných místností
VIII. byty podle vybavenosti
S ústředním nebo etážovým topením
S koupelnou nebo sprchovým koutem
S vodovodem
Připojených na kanalizaci
S elektřinou
S elektrickým ohřívačem vody
S ohřívačem vody na plyn
S elektrickým sporákem
S plynovým sporákem
Teplá voda z mimobytových zdrojů
IX. zvelebení obce
Výstavba koupaliště – plánovaná hodnota
Finanční náklady
Ve skutečnosti vytvořené dílo za
Skutečné finanční náklady
Odpacováno brigádnických hodin
Kanalizace v Bukovsku – plánovaná hodnota
Vytvořená hodnota za
Ve skutečnosti v hodnotě
Skutečné finanční náklady

546
26 469
10 381

44
180
203
77
244
11
1
50
10
35
79,000 Kčs
55,000 Kčs
80,300 Kčs
55,800 Kčs
250
15,000Kčs
20,000Kčs
20,100Kčs
14,900Kčs

Vybudování vodoteče u retenční nádrže: dodavatelským způsobem
v délce 200 m
77,134Kčs
Ústřední topení v mateřské škole:
Rekonstrukce a oprava v hodnotě

24,249Kčs

Úprava parčíků před školní budovou a bytovkách:
Svépomocí učitelů a žáků a obyvatel bytovek.

Hospodářský stav největšího podniku v Malontech – ČSSR
1/ celková obhospodařovaná plocha zemědělské půdy
Z toho připadá:

4,501 ha

Na hospodářské stř.
Bělá
Bukovsko
Jaroměř
Malonty
Meziříčí
Pohorská Ves

orné půdy
249 ha
252
263
304
548
510

výměra zeměd. půdy
1032 ha
504
452
503
855
1149

2/ pomocné provozy
Oprávářské dílny o kapacitě 1 196 tis výkonů
Stavební středisko 3940 tis výkonů / z toho 2973 invest/
Ostatní pomocné provozy: autodoprava, upravna krmiv a osiv, hlavní sklad
Závodní jídelna s počtem 100 783 hlavních jídel a 35 635 doplňkových jídel.
Vedení statku Malonty je v Malontech.
3/ finanční stav: 1970 čiský zisk
3 004 000Kčs
Plán
2 308 000Kčs
Nejvyrovnanějších výsledků dosáhla střediska Jaroměř a Meziříčí
4/ hospodářská zvířata
Roční užitkovost krav
Denní přírůstek skotu
Denní přírůstek prasat
Roční snůška na jednu slepici
Stav skotu k 31. 12. 1970
Z toho krav
Prasnice
Slepice
5/ osiva

hektarový výnos
Osevní plocha zrnin

2 664 l
0,58 kg
0,52 kg
194 KS
1 761 ks
728
122
2500
zrnin
Brambor

16,7 kg
204
1250 ha

6/ jiné dodávky

Brambor
Dodávka zrnin celkem
Konzumních brambor

110 ha
1056 q
109 610 q

maso z toho hovězího
Vepřového
Dodávka mléka
Vajec

2131 q
2202 q
1 785 000 l
453 000 ks

7/ výrobní hodnoty
Hrubá zemědělská produkce celkem
20 546 000Kčs
Hrubá zemědělská produkce na 1 ha zemědělské půdy
4 565Kčs
Hrubá zemědělská produkce na 1 pracovníka
48 004Kčs
Výkony celkem na 1 pracovníka
64 843Kčs
8/ pracovníci a jejich výdělkové poměry
Počet pracovníků celkem
428
Na mzdách vyplaceno celkem
9 991 000Kčs
Na jednoho pracovníka připadá mzdových nákladů 23 343
Průměrný měsíční výdělek 1 pracovníka
Z toho
traktoristé
Kočí
Ošetřovatelé dojnic
Ošetřovatelé skotu
Ošetřovatelé prasnic
Ošetřovatelé prasat
Dělníci statkových dílen a řemeslníci
Dělníci stavební čety
Technicko-hospodářští pracovníci
Sezónní dělníci a brigádníci
9/ základní prostředky: celkem v hodnotě
Z toho budov a staveb
Strojů

1 945Kčs
2 487
2 068
2 086
1 842
2 649
1 917
2 058
1 999
2 413
1 405
58 226 000Kčs
45 243 000
12 983 000

Na 1 ha zemědělské půdy připadá strojů a zařízení za 2 884Kčs
Na 1 traktor o síle 15 k připadá
49,46 ha
10/ stavební investice byly v roce 1970 dány do provozu
Administrativní budova včetně závodní jídelny nákladem
Sklad píce v Jaroměři
Sklad hnojiv v Malontech
Vodovod v Pohorské Vsi
Meliorace v Malontech

1 505 000Kčs
320 000
408 000
1 410 000
1 145 000

