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(1)

1. Krajina kol Malína pĜed jeho založením.

Okolí Malínské bylo v pravČku velice lesnaté a moþálovité. DĤkazem toho jsou paĜezy
ohromných dubĤ, vyskytujících se pod vypuštČným nyní rybníkem nádražním, i zuby mohutných zubrĤv a jiné zvČĜe lesní, nalezené ve Vrchlici. Kol Vrchlice nalezeny hlavy a kosti rozliþné zvČĜe lesní u velikém množství. U cihelny nalezena r. 1894. v hloubce 4 m kanþí kostra,
kterou chová u sebe statkáĜ pan Jansa. V mČsíci Ĝíjnu 1896. kopali havíĜi nádržku na ”Beránce” a tu v hloubce 3 m shledána pĤda þerná, bažinatá, rašelinná a v ní nalezena hlava zubra.
Krajina kol Malína byla obyvatelstvem záhy osazena. Po nejdávnČjších obyvatelích zemČ
ýeské, kteĜí nemajíce kovĤv užívali zbranČ a náþiní z kamene, kostí i dĜeva, našlo se nČkolik
kamenných mlatĤv a koštČných šípĤv. U cihelny nalezen v hloubce 3 m mlýnský kámen 30 cm
v prĤmČru mající, zbytek to mlýnku ruþního.
Více však vyskytují se stopy keltických BojĤ, kteĜí kol r. 388. pĜed Kristem do ýech od
západu vešli a pobyvše tu pĤl þtvrta století, zpČt na západ se vystČhovali. Nalezeny po nich náramky bronzové, okrášlené, i prosté kruhy bronzové; (chová je u sebe statkáĜ pan Jansa). Také
nalezeny rozliþné kostry lidí, pĜikryté velikými plochými kameny. JmenovitČ kol školy, u cihelny pánČ Jelínkovy a j.
Že v dobČ té i zlata ku šperkĤm užíváno, svČdþí nález uþinČný dne 14. srpna r. 1625. u Malína. Toho roku nalezl pĜi orání dvorský þeledín pletenec zlatých pramenĤ. NevČda, co by to
bylo, vymČnil pletenec ten za chléb u mlynáĜe v Sedlci. PĜevor Sedlecký vyplatil pletenec ten a
zaslal jej tehdejšímu visitátoru kláštera JiĜímu Vratovi do Zbraslavi. Chronista Sedlecký1 lituje, že nebylo dále kopáno, aby se ještČ na zlato pĜišlo. Ale nebyli by pĜišli na zlato! Byly to po
našem náhledu podobné pletence zlatých pramenĤ, jako nalezeny r. 1852. v Hradci Králové a
chované v tamním museu. Pletenec ten sloužil as za náramek neb za skvostnou sponu, jíž nádherné roucho na prsou bylo spínáno.
(2) Když pak Markomani, kteĜí nedlouho pĜed narozením Kristovým naši zemi opanovali a
v ní pĜes pĤl páta století se drželi, váleþnými bČhy ztenþeni, r. 451. po Kr. ze zemČ vyšli, stČhovala se do opuštČných krajin þetná plemena SlovanĤv a tu se usazovala. Pohanští tito pĜedkové mrtvá tČla pálili a sebraný z nich popel do popelnic dávali a pak pochovávali v polích, na
rozcestí nebo v lesích. Popelnice ty dokazují, že krajina, kde se nalézají, již aspoĖ v 1. polovici
IX. století, než náboženství kĜesĢanské v ýechách se rozšíĜilo, zajisté již obydlena byla. Celé
návrší Malínské je staré pohanské pohĜebištČ, kde nalezeno veliké množství popelnic rozliþného druhu. Nejvíce jich nalézá se kol bývalého kostela sv. Jana a Pavla.
Veškeré uvedené památky svČdþí zajisté s dostatek o dávném osazení krajiny té þlovČkem.
Slované v okolí zdejším náleželi kmeni CharvátĤv a tvoĜili zvláštní župu, jejíž jméno v
dobČ pĜedkĜesĢanské známo není. V 10. století založen byl po zpĤsobu staroslovanském župní
hrad ýáslav, kteréž jméno na ýáslava, syna Slavníkova upomíná. Po hradu ýáslavČ slula pak
župa ta ýáslavskou.
Župa ýáslavská hraniþila na pĤlnoc s OldĜíšskem, (OldĜíš, hrad blíž Oseka) majíc za pomezní místa ěeþeĖany, Kojice, Týnec n./L., M a l í n , Libenice a Suchdol, na západ s KouĜimskem, ÚĜetovskem (Ledeþskem) a ěeþickem (dle ěeþice, nyní v ýáslavsku), na jih s Moravou;
na východ pak þinil hranici hĜbet Železných hor, který podnes pĜirozenČ dČlí kraje ýáslavský a
Chrudimský.
Za panování sv. Václava vládl župou ýáslavskou spoleþnČ se Zlickem (KouĜimskem) a
Libickem kníže Radislav, který proti vrchnímu knížeti sv. Václavu ve zbrani povstal, ale byl
pokoĜen a musel k vČtší poddanosti se zavázati. DČdicem jeho moci byl Slavník, dle Dalemila
sestĜenec jeho, který maje sídlo na velikém hradČ Libici, zachovával vČrnost i poslušnost kní1

MČstské museum v Pardubicích 178/42.
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žatĤm ýeským až do své smrti. S manželkou svou StĜezislavou († 997.) mČl syny SobČbora
(†1004.), Spytimíra, Pobraslava, PoĜeje, ýáslava (všichni tito † 995.), VojtČcha († 997.) a Radima.
ZemĜel r. 981. a vládu nad dČdictvím otcovským pĜevzali synové pozĤstalí. Mezi Slavníkovci a knížetem Boleslavem II. nastaly spory buć o meze, buć o zpĤsob panství synĤ Slavníkových, v kterýchž za jednoho pĜímČĜí kníže dal udeĜiti na Libici, po jejíž dobytí 28. záĜí r.
995. Spytimír, Pobraslav, PoĜej a ýáslav byli pobiti, ostatní k útČku ze zemČ pĜinuceni a veškeré jejich panství od knížete zabaveno. Tím pĜešla krajina kol Malína i Malín sám v úplnou
moc knížete Pražského Boleslava II.
Jižní þásti nynČjšího kraje ýáslavského byly ještČ v první polovici XII. století vČtším dílem
pokryty lesem, který dČlil (3) ýechy od Moravy. Blíže ChotČboĜe nalézala se stráž zemská, která cestu vedoucí z Moravy do Prahy stĜežiti mČla, ”aby jí nikomu bez zvláštního naĜízení knížecího cesta zemí þeskou buć vcházejícímu neb vycházejícímu otevĜena nebyla.”2
Cesta ta vinula se od Jihlavy ke ŠtokĤm, NČm. Brodu, Radostínu, Skuhrovu, Kamenu,
HabrĤm, Kobylí HlavČ, Golþ. Jeníkovu, ýáslavi, kol Církvice, pod Sv. Jakubem, místy nynČjších luk, dále místy nynČjší bažantnice Novodvorské, odkudž zaboþila k poli ”Celná” pod Malínem; odtud smČrem ke kovárnČ a kol KaĖku k LibenicĤm.
Již v listinČ kláštera Želivského r. 1178. nazývá se ”cestou starou,” též HaberskoJihlavskou.3
Jak asi tehdejší cesty þili stezky zemské byly upraveny, o tom nemĤžeme si my ke konci
19. století jasný obraz uþiniti. Dnes máme hojnost dobrých silnic Ĝíšských, okresních a privátních, po nichž s dosti velikým nákladem pohodlnČ jeti a jinému povozu lehce vyhnouti se mĤžeme.
Zcela jinak však vyhlížely tehdejší stezky zemské. Ty byly obyþejnČ úzké, neurovnané, brzy po bažinách, moþálech a travnatých luþinách, brzy po strmých stráních, kopcích a hĜebenech hor, pustými pralesy vedoucí cesty, jimž se dnes žádná polní cesta nevyrovná a po nichž
soumaĜi tenkráte jen na koních soumarských þili nákladných, ale nikoliv na vozech, rozliþné
zboží odvážeti a pĜivážeti mohli; teprv pozdČji, když stezky ponČkud aspoĖ byly rozšíĜeny a
upraveny, užíváno vozĤ. Naše dnešní ”úvozy” jsou jen malou upomínkou na tehdejší stezky
zemské. Aby cesty, po nichž soumarĤm bylo jezditi, jen ponČkud bezpeþnČ pro jízdu upraveny
býti mohly, položeny jsou na místech ménČ bezpeþných hrubé, tesané i neotesané trámy, bĜevna, mostnice, a pĜes moþály kladeny byly tak zvané hatČ þ. otépky z haluzí, nČkdy též ze slámy
vázané (fašina), aby po nich konČ se zbožím pĜejíti mohli.
U stezek hlavních bývaly obyþejnČ kovárny, v nichž soumaĜi konČ své v þas potĜeby okovati dali, pak hospody, v nichž pĜenocovávali. I podnes jsou na staré cestČ této kovárny a hospody.
Stará kovárna Malínská stála v místech, kde dosud kovárna stojí; dĤkazem toho jsou nalezené vrstvy zbytkĤv uhlí dĜevČného na nČkolik metrĤ hluboko. Též hospoda Malínská stála as
v nynČjších místech, kde jest dosud hostinec ”na Velké.”
PĜi stezkách bývala mýta þ. celnice, kde se od soumarĤ zboží vezoucích poplatek celní vybíral. Taková stará celna þ. celnice stávala pod Malínem, kde dosud poli ”na Celné” se (4) Ĝíká.
Pole severnČ od Celné sluje dosud ”pod Celnou.” Takové starobylé celnice byly poþátkem celnic státních, pozdČji vzniklých, avšak na témž místČ obyþejnČ postavených. Na ”Celné” pĜichází se dosud pĜi kopání kĜenu na základy bývalé celnice, odkudž vznikla povČst, jako by staré kĜenovky vezpod dláždČny byly. Státní celnice vznikla zde v 16. století; byla koncem 18.
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Erben: Regesta I. 109.
NynČjší silnice ke Kolínu postavena teprv r. 1752., ke Kutné HoĜe r. 1805.

století zboĜena a do þísla nyní 5. pĜenesena. PatĜila také pod soudní právomoc mČsta Kutné
Hory a teprv 13./11. 1820. vzdal se magistrát Kutnohorský jurisdikþního práva k celnici.4
2. Malín od poþátku až do vypálení r. 1412.
Za nejstarší osady v krajinČ zdejší považovati sluší ty, jichž jména odvozena jsou od starožitných jmen osob: Ljuben-Libenice, BČluch-BČlušice, Ratibor-RatiboĜ a p.
Místa ta stojí vČtším dílem na veleúrodných výšinách opodál Labe a jest patrno, že první
osadníci slovanští byli pĜi volbČ sídla vybíraví. PozdČji, teprve v X. století, když za obou BoleslavĤ podvráceno zĜízení rodové a soustĜedČna i sesílena byla moc knížecí, povstávala sídla
nová, když z pĤvodních sídel, lidem pĜeplnČných neb z jiných pĜíþin po dobrém nebo po zlém
odštČpovali se údové þeledi þ. pĜíbuzenstva, zakládajíce nová sídla na kluþeninách lesních.
Noví osadníci sebravše se z rĤzných pokolení, nezvali se již jménem nČjakého praotce, ale od
sousedĤ dostávali jména buć dle povahy místa a to a) po Ĝekách a potocích n. pĜ.: Trstenice,
BČlá, ýermná, Brod; b) od vrchĤ: Ples, Chlum, HoĜané, Dolané; c) od lesĤv: Chvojen, BĜezina, Bor, ZáboĜí, Maliny (u Skuþe), Malinov (u Petrovic), Malínská (u Nebušic); buć dle oblíbeného zamČstnání, jako: Beþváry (bednáĜi), Štítary (štítaĜi); aneb pĜezdívkou, jako: Nebovidy,
Veltruby a p.; d) dle zpĤsobu stavby: HradištČ, Hrádek, Malý Hrádek þ. Malín a j.
Tyto nové obce byly zakládány od knížat ýeských, kteĜí chtČli z pĜehojných statkĤ zemských míti velký užitek. Obyvatelstvo onČch nových obcí nemČlo již jmČní spoleþného, jako v
pĤvodních dČdinách slovanských, nýbrž každý mČl vlastní své jmČní; spoleþnou byla pak jenom obec þili obþina, jíž nejþastČji pastvou užívali.
Rozhlédneme-li se na polohu Malína, jeví se takto: Stojí na mírném návrší a budovy prostírají se též na svahu. Znalci poskytuje se tu pohled na staroslovanský ”hrádek” - ”hradištČ”,
jehož hlavní þást, kde se Ĝíká ”na Hyvli”5, dosud (5) patrný pĜíkop a val ukazuje. Na temeni stával hrádek dĜevČný na kamenné podezdívce, (kde nyní škola stojí) náspem hlínČným a zpČchovaným obehnaný. Celé ”hradištČ”, dĜíve ovšem vyšší, prostíralo se od kostela sv. Jana, obehnáno pĜíkopem, nyní v cestu promČnČným, jednak smČrem k Velké hospodČ, jednak smČrem
ku kĜenovce na ”pfarrhofČ”, jsouc ovšem nyní silnicí ke Kutné HoĜe pĜerušeno.
HradištČ to povstalo na starém obČtišti pohanském, o þemž jak již uvedeno, svČdþí veliké
množství kostí a popelnic tam nalezených.
Na pohanských obČtištích vystaveny byly pozdČji chrámy kĜesĢanské z kamene. I to pozorujeme v MalínČ. Chrám sv. Jana a Pavla - nejstarší to budova v MalínČ - vystavený na starém
pohĜebišti pohanském, skládá se z apsidy6 ku pĜedu prodloužené tak, že pĜi šíĜce 3·6 m pĜes 4
m je hluboká; k ní druží se 8·6 m dlouhá, 6 m široká loć, pĜed níž v západním prĤþelí nesoumČrnČ umístČna jest hrubá, þtyĜhranná vČž, jejíž severní strana jest pokraþováním zdi lodní,
kdežto jižní o 1·3 m ustupuje. Toto neorganické spojení vČže s budovou chrámovou, dále zdivo z nízkých, pĜitesávaných kvádĜíkĤ složené, nedostatek empory7 a dekorativních þástí patrnČ
ukazují k první þtvrti XI. vČku, k dobČ, kdy na SázavČ opatoval sv. Prokop, muž vzdČláním
vynikající, jemuž pĜiþítati sluší stavbu tohoto kostela.
I vážíme-li vše výše uvedené, jeví se nemalá záhada v názvu místa. Pátráme-li po pĤvodu
jména Malín, octneme se v rozpaku.
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Gruntovní kniha Malínská z r. 1778. pĜi c. k. m. d. okr. soudu v HoĜe Kutné.
Hyvel = Hügel, pahorek. Jméno to dali návrší tomu nČmeþtí horníci.
6
Apsida - polookrouhlý výklenek pro oltáĜ a knČze pĜi chrámech románských.
7
Empora jest vyvýšené místo, jako dnešní kruchty v kostelích. Empora vyskytuje se pĜi stavbách v 12.
století; bylo to místo pro vznešenČjší osoby, kde tyto pobožnost vykonávali. Na empoĜe býval i zvláštní
oltáĜ, jak to bývalo v blízkém chrámu ve vsi Sv. Jakuba, kde listina založení nalezena.
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ýeská jména hláskami ”ín” zakonþena jsou ponejvíce pĜivlastĖovací formy od jmén osobních; ze jmén Mnata, Milota, Kojata, Hrabiša, Teta, Svojše, ýernuše, Libuše a pod. povstaly
místní názvy: ManČtín, Miletín, Kojetín, HrabČšín, Tetín, Svojšín, ýernošín, Libušín. Dle té
obdoby muselo by jméno ”Malín” vrátiti se k nepodobné formČ ”Mala”. Kdyby možno bylo z
pramenĤ historických najíti osobu jménem ”Mala”, pak stvrzen by byl pĤvod Malína mezi V.IX. stoletím. Než toho prokázati nelze. Proto pĜihlédnouti musíme k výše uvedenému druhému
osazování SlovanĤ v století X., kdy dávána jména osadám dle zpĤsobu stavby, nebo polohy
místa. Tu odvozovati lze jméno Malín od ma l é h o , drobného hradu, ”hrádku”, ”hradištČ”.
Prohlížíme-li staré spisy století XIV., jmenuje se všude obec ta Malina.8 Pak odvozovati
možno jméno Malín-Malina (6) od maliny þerné (ostružiny), která u velikém množství v lese na
Vrchlici þili Páchu rostla a dosud roste. Malín by mČl tudíž jméno po lese. ZnamenajíĢ slova:
”malinþí”, ”maliní”, v staroslovanštinČ ”les”. Vsi ”Maliny” u Skutþe, ”Malinov” u Petrovic,
”Malínská” u Nebušic stojí dosud u lesĤ. Nyní ovšem u Malína lesa není. Ale známo jest, že
les u Malína ”Bor”, jednu míli dlouhý, od Kolína k ýáslavi se prostírající, koupil dne 30.
þervna 1278. od krále PĜemysla Otakara II. Mikuláš I., opat Sedlecký, za 150 hĜiven stĜíbra a
dal jej vymýtiti Ĝeholníky.9 Prodej tento opČt svČdþí, že pĤda kol Malína byla královská - zemská - od þasu pobití synĤ Slavníkových. Též klášterníci Sedleþtí psávali ve starých matrikách
klášterních v letech 1650.-1699. obec tu nČkdy Malín, jindy Malina. Taktéž Schaller ve své
topografii království ýeského, vydané r. 1787, nazývá Malín, jinak ”Malina”.
KoneþnČ zbývá úvaha dle obdoby ”Kolín”.
Kolín založen ve století XIII. od vystČhovalcĤ z krajin porýnských do ýech, kteĜí novému
sídlu svému dle Kolína nad Rýnem jméno dali.10 Odvozovati jméno Malín od Malína Belgického,11 nesrovnává se s þasem. Cizinci od Rýna a Severního moĜe, kde veliká lidnatost byla,
voláni byli do ýech od poþátku století XIII., kdežto kostel sv. Jana a Pavla v MalínČ již v první þtvrti XI. století stál a první historická zpráva v 1. roce století XII. se uvádí.
Ze všeho uvedeného dáváme prĤchod domnČnce druhé, že Malín založen byl v století X.
na starém pohĜebišti pohanském, nebo na místČ osady staroslovanské, jménem již neznámé, a
od sousedĤ12 buć jako malý hrádek jméno Malín, neb od lesa jméno ”Malina”, kteréž délkou
þasu v Malín se pĜemČnilo, obdržel.
Také chronista Sedlecký uvádí v zápisech Sedleckých,13 že Malín nedlouho po ýáslavi byl
vystaven. ýáslav pak ve století X. na statku pĤvodnČ knížecím, zemském, byla založena.14
KronikáĜ Hájek þiní ovšem Malín starším.
Ve své kronice (List 59) k r. 888. popisuje jakousi bitvu mezi KouĜímským knížetem
Mstibojem (?), bratrem Hostivítovým, a králem Moravským, který prý knížectví KouĜímské
chtČl (7) kaziti. KouĜimští byli prý u Starkoþe poraženi a zpČt couvli. ”TĜetího dne Mstiboj se
svými se opravil a ranným jitrem strojil se na Moravany. Tu rychle pĜibČhli ýáslavští a M a l í n š t í Mstibojovi na pomoc a Moravané byli poraženi”. Zpráva ta ani s bČhem dČjin tehdejších ani s þasem nesouhlasí. Známo jest, že Václav Hájek z Liboþan mezery starších dČjin þeských libovolnými a nČkdy i nejapnými kombinacemi vyplĖovati se snažil a proto jeho vymyš8

Libri Confirmationum a Libri Erectionum, jakož i Regesta Emlerova.
Emler Regesta II. 481. - Beckovský.
10
Prof. Vávry »DČje Kolína«
11
Mecheln, angl. Mechlin, franc. Malines, odtud Malín, mČsto v Belgii, v provincii Antorfské na Ĝece Dyle, stĜedištČ železniþní sítČ Belgické, se 40.000 obyvateli, sídlem arcibiskupa, university, král akademie.
12
Sám sobČ nikdo jméno nedává, ani rod, ani národ; od jiných jména nabývají. (Grimm, Geschichte der
deutschen Sprache 153.)
13
Archiv musejní v Pardubicích. 137/25
14
Prof. Sedláþka: DČje mČsta ýáslavČ.
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leným zprávám víry se nedává.
Mnozí dČjepisci poþali z Hájkových smýšlenek bludné závČrky tvoĜiti, jako chronista Sedlecký15 a Jos. Devoty, nČkdy faráĜ Sedlecký, který ve svém ”Popsání Ĝehole Cistercienské
(1824)”. Malín již r. 888. ”lidnatým mČstem” nazývá.
První historickou zprávu o Malínu uvádí patriarcha domácí historie ctihodný Kosmas k r.
1101.
Jest známo, že BĜetislav I. († 1055) pĜed smrtí svou ustanovil, aby nejstarší PĜemyslovec
vládl v ýechách a ostatní aby údČly obdrželi na MoravČ. Ale vnuk jeho BĜetislav II. snažil se
zrušiti zákon ten a ustanovil za nástupce bratra svého BoĜivoje II., kdežto panovati mČl dle
staršínského zákona BrnČnský kníže OldĜich II. Jakmile tedy BĜetislav II. 22. prosince 1100.
zemĜel a BoĜivoj II. na trĤn dosedl, tu OldĜich BrnČnský, aby práva svého uhájil, sebrav v mČsíci srpnu 1101. nČco vojska v NČmcích a Rakousích, do ýech vniknul, špatné ovšem tušení
maje. Což když BoĜivoj II. se dovČdČl, sebral vojsko, táhl proti nČmu a setkav se s ním nedaleko mČ s t e þ ka Malína na dvou pahorcích táborem se položil, chystaje se na zítĜek k boji.16
Jen potok Vysplice17 zvaný dČlil od sebe vojska, která obapolnČ dobĜe se spatĜiti mohla.
NČmci (t. j. vojsko OldĜichovo) pozorujíce, že veškeré vojsko BoĜivojovo jest stejné mysli se
svým vĤdcem, Ĝekli OldĜichovi: ”Kdež medle jsou vladykové þeští, o nichž jsi pravil, že tČ
chrániti budou? Sama sebe i nás jsi oklamal a do velikých nesnází pĜivedl”. Vidouce, že niþeho nepoĜídí, chtČli se vrátiti, avšak nemohli, jelikož po té samé stezce Trstenické za nimi táhl
Svatopluk, údČlný kníže Olomucké se svým bratrem Ottou BoĜivojovi II. ku pomoci.
Co mČli þiniti? StísnČni jsouce se všech stran velikou bázní, hanebnČ prchali v noci po jedinké zbývající a velmi (8) tČsné cestČ, po níž se jde lesem k HabrĤm18 (cestou starou = Habersko-Jihlavskou). PĜi vypravování tom nazývá Kosmas Malín o p p i d u m (hrad, hrádek, pozdČji
pĜekládáno mČ s t o , mČ s t e þ ko ).
Tím však nerozumí se mČsto ve zpĤsobu nynČjším, nýbrž hrad, hrádek, hradištČ.
Obcí samosprávných, mČsty zvaných, ve starých ýechách až do konce XII. století nebylo.
MČsta v nynČjším zpĤsobu vznikla u nás teprv bČhem XIII. vČku a to ponejvíce na základČ starých slovanských hradĤv a jich podhradí.
Plemena slovanská zakládala ve vlasti naší hrady a dČdiny. ýeské slovo h r a d , znamenajíc
p o z d Č j i pevné sídlo panské, pĤvodnČ mČlo širší význam.
V kronice své uvádí pak Kosmas tato místa se slovem oppidum: DČvín, Levý Hradec, Malín (str. 149), OldĜiš, Opoþen. MluvČ o hradech v ýechách a na MoravČ vĤbec, Kosmas užívá
názvu ”civitates”, ”urbs”, ”castrum”, ”oppidum”. Že by rozliþným rþením byl rozlišoval vČc a
snad slovem ”civitas” jiného cos vyrozumíval než slovem ”urbs” nebo ”castrum”, nebo že by u
nČho ”oppidum” cos jiného znaþilo než ”castrum” nebo ”civitas”, toho dokonce není; vždyĢ
nČkdy na jednom a témž místČ své kroniky užívá rozliþného rþení o jednom a témž hradČ. S
Kosmovým názvoslovím shodují se staré listiny z vČku XI. a XII. Po všech ostatních Slovanech rozšíĜeno nazvání grad: gród (polsky), gorod (rusky), grad (jihoslovansky). Jediné rozdíly
jsou mezi hrady župními, hrady pomezními a hradci t. j. hrady menšími.19
15

MČstské museum v Pardubicích. 179/43
Nam Borziwoy collecto exercitu occurens eis castra metatus est supra duos colles juxta oppidum Malin, paratus in crastinum cum eis comittere bellum.
17
Herm. Jireþek ve své studii ku kronice KosmovČ uvádí, že jméno Vysplisa þisti nutno Vyrglica = Vrchlice. (ý. ý. M. 1892 str. 273).
18
Stezka Trstenická vedla z Moravy k Litomyšli, PardubicĤm, PĜelouþi, Kolínu, as poblíž tČmi místy, kudy nyní státní dráha vede. PĜišlo tedy vojsko as mezi nynČjším St. Kolínem a N. Dvory pČšinami na
stezku Habersko-jihlavskou.
19
Herm. Jireþek: Studie ku kronice KosmovČ. ý. ý. M. 1892.
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Od 13. století poþalo se starým hradĤm a hradcĤm Ĝíkati mČsto, mČsteþko. NemĤže se tedy
na pravdČ zakládati mezi staršími lidmi v MalínČ udržovaná povČst, jakoby byl mČl Malín jakési listiny, majestáty, na povýšení za mČsto, o které pĜišel. Malín byl ”mČstem” svou polohou
a stavbou a ztrácel ponenáhlu na dĤležitosti své, když v jeho okolí ve XIII. století mČsta nová,
Kutná Hora a Kolín, povstala.
Také vs i t r h o vé nazývaly se v XIII. století v obecné Ĝeþi mČsty (civitates).20 Ale Malín
nebyl vsí trhovou, ponČvadž pĤvod jeho byl starší.
StaĜí Slovanští obyvatelé Malína zabývali se záhy polním hospodáĜstvím, vinaĜstvím, zahradnictvím, rybáĜstvím v Klejnaru i Vrchlici,21 Ĝemesly, pozdČji i hornictvím, jsouce dosti
zámožni, neboĢ veškerá pĤda kol Malína jim náležela.
(9) Malín byl nejpĜednČjším místem v okolí zdejším, neboĢ Kutná Hora a Kolín povstaly
teprv v XIII. století. Tu soustĜećoval se obchod z vukolních obcí staroslovanských, zde držány
trhy na plodiny a výrobky, sem spČchalo od XI. století poþínaje celé daleké vĤkolí do chrámu
sv. Jana a Pavla,22 pĜi nČmž zvláštní faráĜ již ve XIII. století se uvádí. Tu v prvních dobách
služby Boží konali synové kláštera Prokopského ze staroslavné Sázavy v jazyku slovanském.23
R. 1142. za panování Vladislava II. krále, stala se pro pozdČjší osudy Malína dĤležitá událost. Bohatý velmož þeský Miroslav z Cimburka,24 sedČním na hradČ Cimburku nad Vrchlicí u
Poliþan, založil toho roku klášter CisterciánĤ25 v Sedlci. Uvedl pak tam mnichy téhož Ĝádu z
Waldsaska v Horní Falci, jednu míli za Chebem a daroval jim Sedlec s pĜíslušenstvím, aneb
jak pĤvodní výraz zní: ”Bohu a nejsvČtČjší rodiþce Boží”, k užívání bratĜí Ĝeholních. Kostel založen tu o nČco pozdČji, ”službám Božím pĜimČĜený a Ĝádu pĜíhodný.”
Statky klášteru tomu hned pĜi založení dané byly kromČ Sedlec: Solnice (u Zduchovic nad
Vltavou), Hodkovice, Podolšany blíž Opatovic se vším pĜíslušenstvím; HradištČ s Ĝekou, lukami i lesem (u Pardubic), Zdebudice, pak v PoboĜi (u KouĜimi) dvĤr s rolí Odolanovou a Donatovou; dČdiny Bylany, (10) Majelovice, Libenice, Hlízov a Kaþín se vším pĜíslušenstvím až k

Prameny dČjin þes. II. 303.
JeštČ v pĜedešlém století mČla Vrchlice výborné druhy ryb: kapry, štiky, okouny, mĜeĖky, úhoĜe candáty
a j. (Schaller: ýásl. kraj 223).
22
Kostel ten byl pĤvodnČ románský a teprv ve XIV. vČku oklenuta okna a dvéĜe goticky, jak to dosud
spatĜujeme.
23
Z dob tČch zachoval se staroslovanský kĜíž, který pozdČji divným osudem pĜenesen na hĜbitov Malínský. Jest to kĜíž z pískového kamane, hrubČ tesané podoby románské, který nČkdy v polích stával.
24
Cimburkové a Tovaþovští z Cimburka byli staropanským rodem v ýechách a na MoravČ s þerveným a
bílým cimbuĜím na štítČ; na helmČ mČli þeští pánové toho rodu páví ocas, moravší dvČ složená kĜídla
orliþí. Po hradČ Cimburku u Kutné Hory zbylo jen pouhé jméno polohy. Cimburkové pochováváni byli
v klášteĜe Sedleckém a také erb kláštera toho, r. 1407 osvČdþený, byl starým erbem CimburkĤ.
25
Cisterciáci, mnišský Ĝád dle Ĝehole sv. Benedikta, nazvaný po nejstarším klášteĜe svém Citeaux (Cistercium) u Dijonu ve Francii. ěádu tomu dal pĤvod r. 1098 sv. Robert, benediktin a opat v Molesme, jenž
nespokojen se svými mnichy, založil nový klášter v Cistercium. Když pak roku následujícího k rozkazu
papežovu opČt vrátil se do Molesme, zvolen v Cistercium opatem sv. Alberich (1099-1109.), jenž zavedl nový Ĝeholní odČv: bílý hábit s þerným škapulíĜem a kápí; pozdČji pĜidán byl þerný pás a bílý chorální plášĢ. Alberich vydal nové stanovy, jimiž pĜedepsal mnichĤm ruþní práci a dokonalé zachování Ĝehole sv. Benedikta. Nástupce jeho ŠtČpán Harding dosáhl r. 1199. papežského potvrzení pro svĤj Ĝád.
Avšak druhým témČĜ zakladatelem Ĝádu cistercienského stal se sv. Bernard, který r. 1115. opatem novČ
založeného kláštera Cisterciáckého v Clairvaux se stal. Z úcty k muži tomu nazýváni byli cisterciáci
bernardiny. ChtČjíce zachovati jednotu mezi kláštery, sepsali opat ŠtČpán se sv. Bernardem stanovy Ĝádu. Cistercium stálo v þele všech klášterĤv a tamní opat byl generálem celého Ĝádu. Nejprvé rozšíĜili se
Cisterciáni po Francii, pak vnikli do NČmecka, kdež nabyli kolem 500 klášterĤ. (OttĤv N. Sl. 402).
20
21
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potoku, tekoucímu kol lesa ”Bor” Ĝeþeného.26
Byly to vesmČs statky Miroslavovy, jenž maje toliko jediného syna, dále ustanovil, že kdyby také syn mČl zemĜíti bez potomstva, anebo kdyby rod jeho pozdČji vyhynul, všecko jmČní
jeho, bez všeho odporu pĜíbuzných a pokrevných má pĜipadnouti kostelu Sedleckému.27 Což
Držislav, syn Miroslavovy sestry, nemaje syna, také v pĜíþinČ svého dČdictví naĜídil.
R. 1227. obdržel klášter z pozĤstalosti Kojaty Hrabišice dČdiny Sezemice, Chrastno, PĜelouþ a Zimnné.28
K tomu koupil klášter r. 1250. od biskupství Olomúckého ves PĜítoky s pĜíslušenstvím za
70 hĜiven stĜíbra.29
Avšak Malín, 1/4 hodiny od Sedlce vzdálený, mezi statky, klášteru darovanými, jmenován
není. Patrno, že Miroslavovi nenáležel, jsa založen na statku knížecím-zemském a tvoĜil obec
samostatnou. Patrno to též z toho, že v 1. polovici XIII. století uvádí se v MalínČ faráĜ Jan, jemuž náležely pozemky od Malína k západu, tam, kde nyní prostírá se Kutná Hora, a že faráĜ
ten nebyl Cisterciák. Po nalezení stĜíbra u Kutné Hory bydleli první horníci v MalínČ a od nich
as pocházejí nČmecká jména ”hyvel”, ”pfarrhof” atd.
Od zprávy Kosmovy v r. 1101. nenaskytá se zpráva o MalínČ až po smrti slavného krále
PĜemysla Otakara II., který 26. srpna 1278. na Moravském poli zahynul. VítČzný král Rudolf
nČmecký, pĜipraviv Moravany ke své vĤli, vešel v Ĝíjnu s velikou mocí cestou ”starou” pĜes
Habry a ýáslav k Malínu a Kutné HoĜe, kdež se táborem položil, aby další prospČch z vítČzství
svého vyhledával.
Ale ýeští páni sebrali silné vojsko a pĜijavše markrabČte Otíka Braniborského za vĤdce,
položili se u Kolína a tu nepĜítele oþekávali. Leþ král Rudolf nespČchal k boji, ale poležev v
krajinČ zdejší, smluvil se s ýechy a uznal Otíka Braniborského za správce zemČ þeské. Ale nový vladaĜ moci své neužíval k šlechetným úþelĤm, nýbrž svévolnČ zemi plenil, králeviþe pak
Václava II. ve vČzení držel. PČt let trvala neslýchaná strast a bída pro škody od BraniborcĤ,
pro neúrody, hlad a mor, až pak dosednutím mladistvého Václava II. na trĤn otcĤv, lepší þasy
nastaly. Král Václav II., jsa velikým pĜíznivcem CisterciánĤ, mnohokráte v roce navštČvoval
klášter Sedlecký, kamž od Kolína Malínem jezdíval.
(11) Když se mu r. 1290. narodil syn, tu JindĜich II., opat Sedlecký, muž uþený, moudrostí a
opatrností nad jiné obdaĜený, kmotrem mu uþinČn.
Poþátkem 14. století byl Malín svČdkem záhubných bČhĤ váleþných. NČmecký král Albrech I. vida neobyþejné mohutnČní rodu PĜemyslova, jemuž se Ĝíše Polská a Uherská samodČk poddaly, poþal nepĜátelským bČhem na krále Václava II. dotírati. R. 1304. vešel s 50.000
bojovníky u BudČjovic do ýech a 18. záĜí pĜitáhl do krajiny zdejší, aby se bohatých dolĤ Kutnohorských zmocnil. I položila se všecka vojska na širokých lukách okolo kláštera Sedleckého
a okolo Malína, sahajíc až k Ĝece Labi na pĤlnoc. Potok Vrchlice byl jim velmi vítán, neboĢ z
nČho své konČ napájeti mohli. Klášter Sedlecký, z nČhož mniši utekli, celý vybrali. Tu horníci
sami odhodlanČ k hájení hor a mČsta svého se postavili. NepĜítel odtáhl s nepoĜízenou, nadČlav
po celém okolí mnoho škody.
R. 1305. zemĜel král Václav II. a pochován byl v Cistercienském klášteĜe Zbraslavském,
který byl r. 1297. založil a kamž 70 mnichĤ kláštera Sedleckého s pĜevorem Konrádem, jehož
prvním opatem uþinil, uvedl.
Po jeho smrti nastoupil Václav III., který dne 4. srpna 1306. v Olomouci byl zavraždČn.

Erben Reg. I. 103. Fundaþní list kláštera Sedleckého v Devotyho popisu Ĝehole Cistercienské.
D. Z. 447. K. 25.
28
Erben Reg. I. 333.
29
Erben Reg. I. 578.
26
27
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Jím vymĜel panovnický rod PĜemyslovský.
Po nČm panoval Rudolf Rakouský. ZemĜel již 4. þervence 1307., naþež ýechové pĜijali za
krále vévodu JindĜicha Korutanského, kterýž mČl za manželku Annu PĜemyslovnu. Dne 20.
srpna 1307. byl JindĜich v Sedlci návštČvou, kde zapsal klášteru jisté statky na MoravČ.30
CísaĜ Albrecht, chtČje království ýeské rodu svému zachovati na podzim r. 1307. s velikou
mocí opČt vtrhnul do ýech a rozloživ se v MalínČ a okolí jeho, poþal Kutné Hory dobývati.
Strhly se tu boje krvavé; vojsko nČmecké hnalo se k hradbám kutnohorským, ale bohatýrové þeští, páni JindĜich z Lipého a mladý Jan ze Stráže þili Vartenberka v þele mČšĢanĤv a kovkopĤv odráželi je. Byla však již mezi Horníky strana císaĜovým NČmcĤm více, než-li ýechĤm
pĜející, a její hlavou byl Bertold Pirknar, bohatý nákladník hor, který sobČ tvrz Pirkenstein
(Perštejnice) vystavČl.
Proto museli pan JindĜich z Lipé, a Jan ze Stráže všechnu pilnost na to vynakládati, aby
zrada v HoĜe Kutné nemohla propuknouti. CísaĜovo usilování k niþemu nevedlo, zima se valem již blížila a on musel, niþehož nepoĜídiv, od Kutné Hory (12) odtáhnouti. Maje takto král
JindĜich korunu ýeskou sobČ pojištČnu, mohl od té doby bezpeþnČ panovati v ýechách. Avšak
jakkoli statné postavy, zdá se, že naprosto byl neschopen vládnouti Ĝíší ponČkud vČtší a držeti
na uzdČ lid tak bujarý a pohyblivý, jací byli tehdejší ýechové.
Štítil se každé namáhavé práce, spojené s vládou a tak veĜejné potĜeby a záležitosti Ĝídily
se jak chtČly.
Kdokoli poslední s ním mluvil, míval dle jeho zdání pravdu; proto koneþnČ rozmrzely se
naĖ všechny sporné strany. Tak povstala anarchie, k víĜe až nepodobná. Mezi zjevy anarchie té
vyniká dĤležitostí nad jiné boj o práva stavovská, jejž podnikla mČsta proti stavu panskému.
MČšĢané, nabyvše zámožností, zvlášĢ vzdČláváním hornictví veliké zámožnosti, rovnali se
mnohým panským rodĤm a chtČli jim také rovni býti stavem a zákonním oprávnČním k stejnému úþastnČní s nimi v obecných záležitostech zemských.
Když mČlo v Kutné HoĜe snČmováno býti, sešli se poþátkem února 1309. potají v MalínČ,
kde usnesli se branným útokem zmocniti se osob nejvyšších úĜedníkĤ zemských a pĜedních
pánĤv þeských. Král nejen vČdČl o takovém pĜedsevzetí, ale i svolil k nČmu; neboĢ pĜesvČdþili
ho prý spiklenci, že všichni ti páni hledali jen obohatiti se na útraty královy, a že zejména potĜebí bylo, aby správa dolĤ Kutnohorských, tehdáž nad obyþej výnosných, dostala se do nezištných, t. j. jejich rukou.
V noci ke dni 15. února 1309., když pĜední tehdáž šlechtic þeský, nejvyšší maršálek a král.
podkomoĜí JindĜich z Lipé a páni Jan z Wartemberka i Jan z Klingenberka, jakož i pĜední mČšĢan pražský Olbram se uhostili v Cistercienském klášteĜe Sedleckém, pĜepadli je tam houfy lidu Kutnohorského vedením Peregrina Puše a Mikuláše, Albrechta a Konráda, synĤv Ruthartových; vniknuvše do pokojĤ, kde pánové ještČ spali, spoutali je a odvezli jako vČznČ na tvrz Lidici u BuštČhradu, která patĜila mČšĢanu pražskému Pavlíkovi. Zabit byl pĜi tom Jan, rychtáĜ
Kutnohorský, jenž takovému pychu jal se brániti a Olbram, mČšĢan pražský, jenž stranil pánĤm, sotva unikl životem. Taktéž opata Sedleckého JindĜicha, kterého dva dni hledajíce a nalézti nemohouce, pĜi hrdle zanechati museli. Téhož dne jati byli také v Praze, vedením Jana
Velflovice a Mikuláše Tausendmarka, Petr, probošt a nejv. kancléĜ, a starý pán Raimund z
Lichtemburka i nejvyšší purkrabí Berka z Dubé.31
Neslychaný tento skutek ohromil a rozdráždil celý národ; šlechta þeská vzbouĜivši se,
hrozbami dorážela na krále, aby zajatí byli propuštČni na svobodu. Teprve po dlouhém smlou(13) vání a pod jistými výminkami, z nichž nejpamátnČjší byla ta, že v obecných potĜebách a zá30
31

Emler Reg. II. 921.
Kapíhorský: Histor. kláštera Sedleckého str. 40.; Paprocký: str. 250., Palacký: II. str. 333.
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ležitostech zemských nemČlo nic dĤležitého uzavíráno býti bez rady a svolení stavu mČstského, byli zajatí propuštČni v polovici máje 1309.
Král JindĜich Korutanský pro svou nestateþnost a neschopnost nedovedl se udržeti na trĤnČ þeském; roku 1310. 29. þervna na sjezdu šlechty prohlášen byl za sesazena, naþež vyžádali
si ýechové Jana, syna nČmeckého císaĜe JindĜicha III., z rodu Lucemburského, i zasnoubili ho
s Eliškou, dcerou Václava II.
V poselství vyslaném k nČmeckému císaĜi JindĜichovi VII. byl též opat Sedlecký JindĜich
II., který mezi hojnými opaty té doby nad jiné vynikal. Na podzim r. 1310. vešel Jan Lucemburský vojensky do ýech, aby JindĜicha Korutanského z panství vytisknul. Ten však mČl v
Praze hojnost branného lidu nČmeckého; z té pĜíþiny odložil král Jan dobývání Prahy a umínil
zatím v Kutné HoĜe pĜetrvati.
Dne 19. listopadu 1310. pĜitáhl ke Kutné HoĜe. Ale již pĜed tím pomocí strany RutharovcĤ
spojila se Kutná Hora opČt s JindĜichem Korutanským. Byla tu silná posádka Korutanských
pod JindĜichem z Aufensteina, který útok Lucemburských odrazil. JindĜich z Lipé ranČn pĜi
tom nebezpeþnČ. Vojsku Janovu, rozloženému kol Malína a kláštera Sedleckého, škodilo poþasí velmi studené, þímž i lidé i konČ náramnČ trpČti poþali. Proto uzavĜeno táhnouti radČji
hned ku Praze. Dne 3. prosince 1310. se mČsta zmocnil a vlády nad královstvím ujal. Za panování Jana Lucemburského r. 1324. odevzdal faráĜ Malínský OldĜich jako správce duchovní kolatury Kutnohorské klášteru Sedleckému právo nad špitálem v HoĜe Kutné a spolu právo patronátní nad kaplemi Kutnohorskými, jak v odstavci: ”Církevní pomČry” bude blíže vylíþeno.
PonČvadž faráĜ Malínský Jan, jemuž ve XIII. století náležely pozemky západnČ od Malína,
kde nyní prostírá se Kutná Hora, nebyl Cisterciák, ponČvadž nástupce jeho OldĜich, spolu
scholastik pražské kapitoly též Cisterciákem nebyl a buć dobrovolnČ neb i nátlakem práv
svých klášteru Sedleckému zadal a pak sám s pĜivolením papežským do kláštera téhož vstoupil; ponČvadž nástupce jeho Benedikt ze Žćánic až u kurie ěímské si na to stČžoval; ponČvadž
vylíþené spiknutí proti pĜedním pánĤm zemským a klášteru r. 1309. v MalínČ ujednáno bylo, a
koneþnČ ponČvadž Malín v pĤvodním seznamu statkĤ klášterských nenalézáme, soudíme, že
Malín v dobách tČch klášteru Sedleckému nepĜináležel a že teprv od þasu panování Jana Lucemburského buć ponenáhlu v poddanost kláštera upadal, aneb jako majetek zemský buć za
služby pĜi volbČ jeho od kláštera mu prokázané, buć za pĜimČĜený plat aneb okolnostmi již
dnes neznámými v poddanství kláštera se dostal. Škoda, že desky zemské r. 1541. vyhoĜely!
(14) Nevíme proto, kdy a kterak se to stalo. Jen jisto, že Malín r. 1325. již klášteru jako mČsteþko poddané náležel.32
Král Jan Lucemburský byl velikým pĜíznivcem kláštera Sedleckého. Za opata Mikuláše II.
r. 1338. zprostil klášter ”pohostiny” t. j., aby opat kláštera Sedleckého povinen nebyl pocestných a chudých v klášteĜe pĜechovávati a je stravou a obrokem vydržovati.33
Mimo to byl obyþej, z kterého i uþinČno právo, že kdykoli nČjaké panstvo ýáslavskou silnicí pĜes Malín jelo, do kláštera buć k pokrmení neb na noc pĜijíždČlo a opat byl povinen vším
je zaopatĜiti. Pro pohostinu tu, jakož i pro udržování chudých pĜišel klášter k velkým dluhĤm a
škodám. Toto zproštČní ”pohostiny” bylo též Karlem IV. potvrzeno. Po zproštČní pohostiny
dal klášter stavČti hostince, aneb staré hostince ujal. V dobách tČch sluší hledati pĜestavbu hostince ”na Velké” v MalínČ a ozdobení jeho klášterním znakem a vystavČní ”Kuchynky” u Nových DvorĤ.
Král Jan panoval ještČ potom osm let nad ýechy a zahynul hrdinskou smrtí u Kresþak ve
Té doby též patronátní právo mČst: ýáslavČ, KouĜimi, Kolína, Hradce Králové a j. od krále Jana Lucemburského klášteru bylo postoupeno. (Emler Reg. III. 421 a 461.)
33
Emler Reg. IV. 213.
32
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Francii; zanechal vládu synu svému Karlovi, který otce daleko velikostí ducha svého pĜevyšoval. Malín spatĜil tohoto šlechetného panovníka 1. srpna 1364., kteréhož dne Malínem jel k
návštČvČ kláštera Sedleckého. - Po jeho smrti r. 1378. hrnuly se rozliþné pohromy na vlast naši
a i Malín zakusil tČžce národnostních i náboženských sporĤ tehdejší doby.
NČmecké obyvatelstvo, zejména královských mČst, nČkdy králi z rodu PĜemyslova uvedené, vytratilo se bČhem století z mČst tČchto z nejvČtší þásti a tĜetí neb þtvrté pokolení cizincĤ
tČch pĜijalo již Ĝeþ národa ýeského až na nepatrné zbytky. Výminkou z toho byla mČsta horní,
kde proud pĜistČhovalcĤ byl tak mocný, že mČsta ta ráz nČmecký uchovati mohla. A tu poþala
strana nČmecká v mČstech tČch poþtem sice vždy slabší, ale jmČním a mocí silnČjší, utiskovati
živel þeský.
Z mČst horních vynikala vysoko nad ostatní Kutná Hora a nČmecké její hornictvo hrdČ si
vedlo vĤþi okolnímu obyvatelstvu slovanskému.
R. 1412. provedlo násilný skutek, který divné svČtlo vrhá na tehdejší pomČry. Toho roku34
v nedČli po sv. Jakubu (15) vydalo se množství lidu horního na posvícení do mČsteþka Malína, k
jehož faĜe pĤvodnČ Kutná Hora patĜila. Když sestupovali horníci tito se stránČ KaĖkovského
vrchu k mČsteþku, zastavili se na místČ, kde posud ”Servanov” sluje. Tam mČli Malínští sousedé nasetý hrách, horníci pak jali se trhati lusky. I sebrali se po MalínČ lidé a vrhnuvše se na
horníky, sehnali je s polí.
A tu zapuzení odebrali se do Hory a pĜibravše k sobČ ještČ nČkolik tisíc jiných ”havéĜóv
padúchov” vrátili se k Malínu, obstoupili mČsteþko se všech stran a zapálili je. ”Tak ti”, vypravuje letopisec ”ktož utéci chtČli z ohnČ, budú zbiti všichni od tČch havéĜóv a ktož neutekli,
ti uhoĜeli a mnoho panen a paní i mužóv zadusili se v pivnicích.35
”To jsem slyšel” dokládá letopisec ”ani to na kázání knČžie lidem pravie v Praze s velikú
žalostí”. ”I podnes to mČsteþko jest pro ten a takový mord pusto”.36
Mrtvých prý bylo dle zápisĤ klášterních 400, dle Daþického na ”tĜi sta”. Vypravovalo se
tenkráte, že král Václav IV., když mu na ten hrozný pych bylo žalováno, uþinil prý památný
výrok: ”Kdo škodu má, ten ji mČj, kdo zabit, ten tam”. KronikáĜ Hájek pak napsal: ”Král o takové pĜíhodČ zprávu maje, také tomu n i c neĜíkal”.
V archivu Sedleckém byl chován až do zrušení kláštera list krále Václava v té pĜíþinČ. List
sepsán v Ĝeþi nČmecké, a podáváme jej v pĜekladu:
”My Václav, z Boží milosti Ĝímský král, po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše a král ýeský,
doznáváme a oznamujeme tímto listem všem, kteĜí jej vidouce nebo slyšíce, þísti budou.
Stalo se, že poddaní poþestného opata a konventu našeho kláštera v Sedlci s jedné a havíĜi
Kutné Hory s druhé strany v mČstČ MalínČ se obapolnČ zabíjeli; havíĜi místo ono zapálili a poškodili a obČ stany se urazily na svých životech a statcích, jakož jsme se dovČdČli.
Proto jsme na žalobu opata a konventa jmenovaného kláštera, jakož i na žalobu hofmistra,
rychtáĜe a šepmistrĤv a celé obce Kutné Hory, našich milých, Ĝeþ a odpovČć s obojí strany o
34

Daþický a klášterní zápisy uvádČjí rok 1411., Lacinova kronika rok 1413. My uvedli rok 1412. z následujících dĤvodĤ: List krále Václava datován jest v únoru 1413., tedy po události, pĜedešlého roku sbČhlé. Také z podpisu na listu samém patrno, že biskup Kunrád nazývá se tam správcem arcibiskupství
pražského. Jmenovaný byl dne 17. þervence 1413. na arcibiskupství nastolen a vypálení Malína stalo se
ku konci þervence. Patrno tedy, že vypálení Malína nestalo se r. 1413., nýbrž dĜíve.
35
Pivnice byly podzemní pivní sklepy, (lochy, tĤnČ, podruby) na nynČjším »hyvlu«, jmenovitČ kol školy.
Vypravuje se v MalínČ povČst, že pozdČji nalezena pĜi kopání na »hyvli« kostra ženy, držící talíĜ cínový. R. 1896. dal pan Jansa, úþetní obecní, kopati kol školy, aby zjištČna byla pĜíþina sesouvání se školní budovy a tu pĜišlo se za pĜítomnosti spisovatele tohoto díla na chodbu zdČnou, vedoucí k takové pivnici.
36
Staré letopisy str. 20, Lacinova þeská kronika.
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jmenované události za pĜítomnosti Našich rad mile vyslechli a z toho s radami Našimi nejinak
seznali a shledali, než že jmenovaná událost bez vČdomí, vĤle a návodu, jak opata a konventu,
tak i hofmistra, rychtáĜe, šepmistrĤv a celé obce (16) Kutné Hory se stala a poddaní lidé a horníci jen ze zlovĤle a zlomyslnosti se toho dopustili, a že toho obČma stranám jest líto, jakož
jsme o nich se svými radami seznali.
Mimo to jsme shledali, že hofmistr, rychtáĜ a šepmistĜi a celá obec Kutné Hory svou nevinu pĜed Námi a Našimi úĜedníky dokázali a také se z vČci zodpovídali a ospravedlnili a že se
obČ strany uvolili budoucnČ sobČ toho nevyþítati a pokoje zachovati.
Též jsme seznali, že My a napotomní králové þeští žádné škody na horách Našich (t. j. dolování) jsme neutrpČli.
Takovým zpĤsobem s dobrým vČdomím a radou Naší veškeré rozpory mezi obČma stranami zcela a úplnČ urovnáváme a rozhodujeme tímto listem, jakož i mocí královskou v ýechách
naĜizujeme, aby jmenovaný opat a jeho konvent, jeho rychtáĜi a lidé poddaní budoucnČ dobrými pĜátely zĤstali a jedna strana druhé jmenovanou událost nevytýkala ani slovy ani skutky.
A která pak strana tento Náš královský rozkaz by zrušila a to by dosvČdþeno bylo, ta strana
zaplatí pokutu 2000 kop grošĤ pražské mČny, z kteréž pokuty polovic do Naší královské komory a druhá polovice stranČ uražené bez odporu pĜipadne. Kdyby však tento Náš zákaz obecným lidem bez vČdomí a vĤle jich vrchnosti porušen byl, tedy ta strana, která k rozporu podnČt
dala, na hrdle a statcích trestána bude, aby tak stranČ, které se kĜivda stala, zadost uþinČno bylo
a to tolikrát, kolikrát by se to pĜihodilo.
Toho svČdky jsou: Ctihodný biskup Kunrát Olomúcký, správce arcibiskupství Pražského,
šlechetný Jan z JindĜichova Hradce, hofmistr, Petr Zmrzlík, mincmistr v HoĜe Kutné, Mikuláš
z Egerberku, zemských desk království ýeského vrchní písaĜ a Hájek z Hodištkova, téhož království podkomoĜí, Naši radové a vČrní milí. Na svČdectví toho speþetČno jest psaní Naší královskou peþetí.
Dáno v Praze, po Kristovu narození r. 1413., v pondČlí po sv. MatČji, Naší Ĝíše ýeské v
50.37 a Ĝímské v 37. roce.
Z rozsudku toho patrno, jak horníkĤm bylo nadržováno!
MČsteþko Malín vzpamatovavši se z tČžké rány, nepovzneslo se již více k dĜívČjšímu svému rozkvČtu a dĜívČjší rozsáhlosti. - Událost tuto dal opat kláštera zobraziti; tento obraz byl
chován v klášteĜe až do jeho zrušení. Po zrušení kláštera dostal se obraz do Oseka, pozdČji do
arcibiskupské obrazárny. Kopie jest ve Velkém hostinci v MalínČ.
(17)

3. Malín od vypálení až do bitvy BČlohorské. (1412.-1620.)

SmutnČ trþely zbytky nČkdy první obce vĤkolí zdejšího k nebi, podávajíce smutný doklad
národnostních sporĤ.
NČkteĜí ze zbylých obyvatelĤ vystČhovali se do vĤkolních obcí; zdá se, že do Starého Kolína. NČkteĜí zĤstali a poþali sobČ upravovati pĜíbytky; ale tČch bylo ménČ. Z doby té uvádí se
r. 1456. jistý Mikuláš, soused Malínský, který pĜenechal klášteru vinici svou na kopci ležící za
lán polí okolo Páchu, z kterého pĤl kopy grošĤ roþ. platu klášteru dávati byl povinen. Toho þasu prodal též opat Theodorik ladem ležící pole v MalínČ, blíž ulice Aders Ĝeþené (dosud Ĝíká se
tam prostČ ”v ulici”) Lenšovi, obyvateli v MalínČ, za 6 kop grošĤv a roþní þinže 40 grošĤ k sv.
Havlu k vyplácení.38
Jinak byl Malín z vČtší þásti opuštČn a stál tak v zĜíceninách po 66 let, totiž do r. 1478.

37
38

BylĢ Václav ještČ za živobytí otcova 15. þervna 1363. u vČku 2 let za þeského krále korunován.
Devoty: Popis kláštera Sedleckého str. 153.
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Za tĜi roky po vypálení Malína stala se významná událost pro další osudy národa ýeského,
tedy i obcí ýeských.
Upálen dne 6. þervence 1415. mistr Jan Hus, horlitel pro zákon Boží.
Po jeho smrti skoro celý národ þeský povstal, aby náboženství kĜesĢanské nejen ústy bylo
vyznáváno, ale také aby dle nČho život byl zaĜízen.
Upálení Husovo považovali ýechové za urážku celého národa a jmenovitČ po smrti krále
Václava IV. (16. srp. 1419.) poþala bouĜí v Praze válka dlouho trvající.
TrĤn smrtí Václavovou uprázdnČný nastoupiti mČl bratr jeho Sigmund. Ale ten, poþínaje si
krutČ proti HusitĤm vzbudil všeobecné rozhorþení proti sobČ, tak že ýechové zjevnČ opovČdČli
mu válku. Také Sigmund sbíral vojsko, jmenovitČ pĜivedl vojsko kĜižácké z NČmec.
Vojsko Husitské, spojené s Pražany, vytáhlo dne 13. dubna 1421. v znaþné síle vysvoboditi východní ýechy a Moravu z rukou královských. Nejvyšším vĤdcem výpravy té byl Hynek
Krušina z Lichtenburka, v skutku ale byl jím knČz Jan, nČkdy mnich Želivský. Nejprvé dobyli
ToušenČ blíž Brandýsa, 17. dubna Brodu ýeského, 20. dubna KouĜimi, 21. dubna vypálili Cistercienský klášter v Skalici; dva dni poté osadili mČsto Kolín. V pátek, v den sv. Marka, táhli
od Kolína Malínem ku klášteru Sedleckému, kterýž vypálili. Historik Sedlecký mnich Sartorius ve svém díle ”Cistercium bistercium” vypravuje ke dni 25. dubna 1421., že Žižka mnichy
Sedlecké a Kartusiány, kteĜí sem z Prahy se utekli, povČsiti dal; ale že mu líto bylo krásného
kostela Sedleckého. I dal prý žháĜi za odplatu žhavého zlata a stĜíbra v hrdlo nalíti.
(18) Avšak prokázáno, že Žižka 25. dubna 1421. v Sedlci nebyl; dlelĢ toho dne ještČ na
Klokotech u Tábora, kamž se byl za pĜíþinou nČkterých výtržností, knČžstvem osnovaných,
pĜinucen odebrati.39
Po vypálení kláštera byly statky klášterní, mající cenu kol 6 milionĤ, rozebrány. VČtšiny
jich ujal císaĜ Sigmund, aby zastavením jich pomohl si k placení výloh váleþných.
Z klášterníkĤ Sedleckých zbyli opat Jakub I., který s bratry Janem a Václavem do kláštera
Viktorienského v Rakousích se utekli. Opat Jakub zemĜel tam kol r. 1430. Poklady klášterní
zachránili mnichové tím, že je pĜed pĜíchodem HusitĤv odvezli do kláštera Korneuburského.40
Archiv klášterní odeslán byl do kláštera Neuburgu, pozdČji pĜevezen do Jihlavy, kde složen v
radnici a teprve r. 1625. byl odtud do Sedlec vrácen.
Tak stál Malín i klášter v Sedlci v zĜíceninách.
Teprve r. 1454., v pátek po svátku sv. Petra v okovech, vrátil se do zpustlého kláštera opat
Theodorik, který v Hor. Rakousích se zdržoval, uveden byv tam Ctiborem Tovaþovským z
Cimburka, hejtmanem moravským, jehož pĜedkové klášter založili.
Opat pĜikroþil k opravČ kostela sv. Filipa a Jakuba (vedle nyn. fary Sedlecké) a jal se vymáhati klášteru odcizené statky s nevelikým však prospČchem, ponČvadž se vČtším dílem již v
kolikáté ruce nalézaly. Za jeho pĜíkladem nástupcové jeho byli neunavni v té snaze. Opat Jodok obdržel r. 1478., listem daným v HoĜe Kutné pĜed svátkem sv. JiĜí, od krále Vladislava
dovolení statky klášteru odcizené slušným zpĤsobem opČt klášteru pĜivlastniti. Ale obdržel
pouze zpČt vyhoĜelé mČsteþko M a l í n a vyplatil Habrkovice i polovic Horušic; také nČkolik
zahrad a gruntĤ pĜivtČlil klášteru.
Od té doby poþal Malín se zase stavČti a nabyl pak s malou zmČnou asi nynČjší podoby.
Pak nazýván nČkdy vsí, nČkdy mČsteþkem, což potrvalo skoro až do doby císaĜe Josefa
II.,41 kdy pĜestalo se teprv užívati názvu ”mČsteþka.”
Vypálení Malína použila v ohledu obchodním Kutná Hora. R. 1482. a opČt r. 1488 obdrže-
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Palacký III. str. 77.
Beckovský: PoselkynČ I. str. 61.
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R. 1715., 1732., 1733., 1759., 1770. uvádí se v matrice kopulaþní »mČsteþko Malín.«
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la privilej, že všichni formani s herinky, jinými rybami a solí mají po celodenní zastávce v KolínČ vždy do Hory pĜijeti a tam zboží své skládati.
K tomu cíli vymohli sobČ Horští již koncem roku 1481. privilej, že silnice, po které by se s
rybami a solí z Kolína do ýáslavi jezdilo, nemá jíti Malínem, než Kutnou Horou.42
(19) Tím utrpČly hostince Malínské, kde se dĜíve formani stavovali, velice.
I u víĜe stala se zmČna v MalínČ. Aþkoli poddán byl Malín klášteru Sedleckému, držel se s
rozhodnou vČtšinou národa ýeského víry podobojí. Kostel sv. Jana a Pavla stal se kostelem
podobojích. Víra podobojí potrvala v MalínČ do r. 1620. Není divu, vždyĢ sama vrchnost Sedlecká, opati klášterní, naklonČni byli více ménČ k protestantismu.43
Z podobojích Malínských narodil se kolem r. 1480. Bohuslav Bílejovský, potomní církevní historik, o nČmž pojednáno v odstavci ”Znamenití rodáci Malínští”.
Po znovuvystavČní Malína zabývali se obyvatelé opČt hospodáĜstvím, poþali zakládati
zpustošené kĜenovky a starali se o upravení pozemkĤ vĤbec. O pozemcích katastru Malínského jsou z dob tČch tyto zprávy: R. 1486. koupil Mikuláš Saporysta Kutnohorský od Petra Manesa pole ”Stolec” zvané za 62 kopy. PĜi tom ujednáno, aby klášteru roþnČ 54 bílé groše byly
odvádČny. Z toho pole s povolením opata ěehoĜe byl udČlán rybník. R. 1488. byla prodána
”vinice” Janu KadeĜávkovi pod roþní þinži 40 grošĤv. R. 1507. prodal opat Kliment pole nad
”Stolcem”.44
Pozemky Malínské mezi mostem a Novými Dvory byly tehdy pastvinou. Tak doþítáme se
v deskách zemských 50 B 18, že když r. 1552. prodal opat Antonín Nový DvĤr p. Hynku Martinickému z ChĜenovic, bylo vymínČno, aby pastvištČ mezi mosty u Nového Dvoru a Malínem
spoleþné bylo Malínu a Novému Dvoru a pan Martinický i jeho dČdicové, aby tam svobodnČ a
nerušenČ dobytek pásti mohli jako Malínští, poddaní pánČ opatovi, ”bez pĜekážky knČze Antonína, opata, a budoucích opatĤv a konventu kláštera Sedleckého”.
Dále umluveno, že mĤže Hynek Martinický a jeho nástupcové do svého rybníka pod Novým Dvorem pĜes to pastvištČ vodu vésti a stav sobČ v potoce Klejnaru udČlati.45
V století 16. byly, jak známo, ustaviþné války s Turky. Obyvatelstvo trpČlo nejen platy na
vojnu tureckou, ale i prĤchody vojska. R. 1597 táhli z Prahy do Uher Valoni, najatí vojáci,
Malínem, kde se zastavili právČ o posvícení. Tu uþinili šarvátku a dva Malínské zabili, naþež
dále pospíšili.46
DČjiny ýeské ve vČku 16. svým hnutím politickým a náboženským do jisté míry zajisté zasáhly i také Malín. Než (20) zprávy z doby té jsou velmi chudé. V tichosti jinak plynul rok po
roce a obyvatelstvo zvelebovalo polnosti ve století XV. zpustošené a ladem ležící. V ohledu
náboženském bylo obyvatelstvo, jak již praveno, podobojí. Spory náboženské mezi katolíky a
protestanty dosáhly vrchole svého poþátkem století XVII.; než majestátem od krále Rudolfa
dne 9. þervence 1609 daným, zdály se býti urovnanými. Ale tento majestát, kterým sjednoceným stavĤm království ýeského podobojí moc a právo dáno bylo náboženství své volnČ a svobodnČ všude provozovati a vykonávati, maje takto býti základem stálého míru, stal se pĜedmČtem nových sporĤ mezi stavy evangelickými a stranou katolickou. Posléze z tČchto sporĤv a
pĜíkrého proti sobČ postavení stran náboženských r. 1618. vzniklo povstání þeské. Dne 23.
kvČtna 1618. sešli se stavové protestanští na hradČ Pražském, všichni ozbrojeni.
Sepsání majestátĤv a privilegií hory Kutné v tamním archivu þ. 2889.
Viz odstavec »Vrchnost Malína.«
44
Devoty: Popis Kláštera Sedleckého str. 158.-159. - »Stolec« znamená pole rovné jako stĤl.
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Na základČ této smlouvy stalo se r. 1854. dohodnutí mezi velkostatkem Novodvorským a obcí Malínskou o výkupu spolupasení. Pozemky byly na polovic rozdČleny a Malínská obec obdržela 20 zl. odškodného.
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O hodinČ 9. vedrali se do kanceláĜe, kdež byli 4 místodržící císaĜští, jimž vytýkali všeliké
nepravosti, jichž prý se dopustili. Pak vyvedli 2 ze svČtnice; ale Martinice a Slavatu i sekretáĜe
jejich Fabricia vyhodili oknem do hradského pĜíkopu. Zatím uþinili stavové protestanští mezi
sebou jednotu. Zvolili ze svého stĜedu 30 direktorĤ þili nejvyšších správcĤv, aby království
ýeské spravovali a hájili. Ti pak zmocnivše se dĤchodĤ královských, poþali sbírati vojsko k
obranČ.
Té doby byl vrchností Malínskou opat BartolomČj Pika, þlovČk výstĜední, který s Horníky i
s Malínskými, poddanými svými, vždycky se nesvadil a je sužoval.47
Aþkoli Malínští byli víry podobojí, nutil je pokutou k processím katolickým. Tak píší Kutnohorští ve své stížnosti k direktorĤm na mincmistra toto: ”V pominulé kĜížové dni sobČ processí zde v mČstČ zarazil a tu od kláštera Sedleckého s opatem a jezovity šel, též s mnichy a Ĝeholou téhož kláštera; až naposledy také i s poddanými jeho z Malína, lidmi podobojí, kteréž on
opat, že touž processí s nimi držeti museli, pod jistou pokutou k tomu pĜivedl a pĜinutil, skrze
mČsto až na Vlašský dvĤr do kaple královské konal.”48
R. 1618. povstal mezi opatem Sedleckým Bart. Pikou a obcí Malínskou spor ohlednČ vykonávání náboženství, poddanských pomČrĤv a jiných vČcí, tak že obec Malínská opata k direktorĤm žalovala.
”Stížnost obce mČsteþka Malína” proti BartolomČji Pikovi, opatu kláštera Sedleckého zní
doslovnČ takto:
”PĜíþiny položené od obce Malínské zejména v pravé pravdČ proti panu opatovi, jinak BartolomČji Pikovi, klášterĤv Sedlce a Skalice, v artikulích obzvláštČ tČchto:
(21) 1. Proti snešení všech 3 stavĤ království ýeského, proti šlechetným pánĤm a Jich Milostem naĜízení a zvláštČ v náboženství evangelickém poznalým se postavuje, je zamítal, rozbroj a zlou vĤli v pokojném kraji tropil, klíþe od chrámu PánČ (sv. Jana) nám zabraĖoval;
2. do jeho kostela (sv. ŠtČpána) pod pokutou uloženou nuceni jsouce, museli choditi a vedle jeho moci vše jemu pĜehlídati;
3. pĜed rokem více vĤbec nám od nČho vĤþi mluveno, že z nás velmi brzy naše hlavy dolĤ
skákati budou, a že on to snadno uþiniti mĤže, uvrha do vČzení, mocnČ jeho vyveda, dáti z nČho hlavu stíti, tím se pochloubal;
4. jsme za šelmy a zrádce vyhlášeni od nČho pĜed poctivými, šlechetnými pány stavu rytíĜského, i pĜed jiným obecným lidem;
5. v nedČli památnou sv. Martina r. 1618. v noci na pondČlí, na jednoho souseda, kterýž
spolu v obci naší Malínské v závazku, pĜi jiných bratĜích v konšelství, k vyhledávání a rozsouzení lidských spravedlností zĤstává, okolo 2 hodin na noc, spolu s pomocníky svými, jednČmi
dveĜmi od zahrady i s veĜejemi do dvora a potom druhé u sínČ - aþ dosti silné a skobami ubezpeþené byly - dubovým dĜevem vyrazil a vyraziti dal, jej popad za krk, škrtil a jiným velel
prchnouti a þím má, totiž šavlí probodnouti. Manželka jeho jsouc tČhotná, nemohouc se takovému outoku a násilné moci nad manželem svým provozované dívati, kĜikem na lidi volala, retuĖku prosíc žádala, beze všeho ušetĜení toho, což pod srdcem nosila; ta jest od nČho pádu dostala, až se na zem pĜevrhla a hroznČ bolestí kĜiþela, tak že z toho pokĜik vzešel mezi blízkými
sousedy a každý se domníval, že lid nepĜátelský táhne, na zvon šturmovati museli, a jiní, manželku jeho kĜísíce, na to se, co by to bylo, doptávali.
Ale on po takovém ouþinku a skutku svém spáchaném, ne tudy zase z domu, kudy jest se
dobyl do domu, ale shĤry z podkroví do zahrady jest vskoþil, a nČkterých vČcí svých, na znamení po sobČ zanechaje, odbČhl, kteréžto vČci pro další spravedlnosti vyhledání na hotovČ, pĜi
47
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právČ odvedené v obci naší zĤstaveny jsou;
6. kšaftu místa žádnému dáti nechce, po smrti manžela manželce, kteráž se již pro starost
vdáti nemíní, spravedlnost nepropadlou na sebe obrací; to se zápisy, knihami purkrechtními
prokáže, ona pak naþ živa býti nemá;
7. sirotkĤm ubližuje, vezma jej do dvora od nČho pryþ ujíti musí; na jejich pak místa dítky
otcĤm jiným béĜe, tak i sirotkĤv spravedlnost na se obrací, a již truhlici sirotþí vybral;
8. jiným manželkám, která se vdá, na živnosti summy pĜirazí, to jí na jejím podílu porazí,
ostatek summy na se všecku zapíše a grunt zvyšuje; jiný pĜijda, živiti se nemĤže.
(22) 9. dvĤr u nás v MalínČ sežena vdovu z nČho, i mlýn v Habrkovicích ujav k své ruce po
hospodáĜi, na nás podílky, jak pĜi dvoĜe tak i pĜi mlejnČ, i platy, bernČ, nedáváním do obce na
vojáky a obecní potĜeby nám k obtížnosti, na záhubu pak statkĤv komorních vehnal, klášteru
pak malou pomoc a zhola nic neprospČl;
10. k tomu od mlácení za 3 léta od nČho nic placeno nemáme, letošního roku ode žní pšenice, jeþmene, ovsa, žetí i vázání nic nedal a jiná léta od mnohého nám zadržel.
Když jsme mu ponížených supplikací podávali, slyšeti nás nechtČl, a nevyslyšev supplikaci
nás bil, do vČzení mnohokráte dal.
Jestliže pak co od mlácení teć od dvou let na korce s námi smluvil, že platiti chce, když
má co dáti, tedy nČkterý týden zaplatí a když se mu vidí, nedá nic, vyrazí sobČ v nČjaké pokutČ,
buć že do jeho kostela nechodíme, neb v nespravedlivém nás obvinČní a zhola naprosto ani
pĜíþiny neoznámí.
11. Role, louky od živnosti nČkterým nám zodjímal a pobral.
Když co toho pĜed rychtáĜem naším stČžujeme chtČjíce, aby statky Jeho Milosti komorní
nehynuly a sami též mohli pĜi þem s manželkami svými živi býti, tedy kdo toho pĜíþina jest,
jemu vše na toho, nejsa s obcí rychtáĜ trpící, oznámí, a již podle své libosti k tomu pĜikraþuje;
jakož že sobČ rychtáĜe dle své libosti udČlal,49 tím se chlubí, jemu roli od kláštera i louky, drževše je prvé sousedé, dává, podle libosti pánu slouží, nás pak u veliké roboty jemu nahání.”
Obec Malínská,
kromČ tČch, u kterých své noþní lozumenty mívá.50
Opat Pika odjel v mČsíci prosinci r. 1618. do Prahy, jsa tam od direktorĤv povolán, aby
složil 2000 kop míšenských a aby se oþistil ze žaloby.
V jeho nepĜítomnosti pČchota, která v KolínČ ležela, a stavĤm þeským náležela, pĜepadla
klášter Sedlecký, vybila a vytloukla jej a co v nČm kde najíti mohla, pobrala. PĜi tom drancování nikdo z okolních obyvatelĤ tomu neodporoval, jakkoliv takové loupeže byly tuze zapovČzeny.
Ale chasa vojenská nic na to nedbajíc i kostelní klenoty, korunu opatskou, berli, kalichy,
ornáty zlatem, stĜíbrem, perlami a drahým kamením ozdobené i knihy rozebrala a rozchvátila.51 ”Zpohanilá chasa nejpČknČjší ornáty na krávy (23) vstrkala a je do nich oblíkala a zvoneþek, jehož se k pozdvihování užívá, k ocasu pĜivážíc, kratochvíl sobČ pĤsobila.”52
Poklad kostelní Václav VítĤ, rychtáĜ Malínský, zachránil tím, že v noci do kostela vskoþiv,
zámek kladní sekerou od dveĜí hrobu PánČ odrazil a poklad do Malína pĜinesl. Poklad pak zakopal do hromady plev a pĜes 17 nedČl v domČ svém jej choval.53
RychtáĜ ten slul Václav VítĤ a jest o nČm pozdČji Ĝeþ.
Daþický-Rezek PĜílohy str. 273
51
Daþický-Rezek I. 356.
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Kapíhorský: Klášter Sedlecký 48.
53
O pokladu tom vypravuje Kapíhorský tento div: »PĜi pokadu tom mnoho svatých ostatkĤ se nacházelo.
Z nich veliká svČtla þasu noþního vidČna byla, takže mnohdykrát, jakoby dĤm hoĜel, v nČm zĤstávající
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Opat navrátil se z Prahy bez poĜízení. DirektoĜi zemští potĜebujíce penČz, pĜikroþili k zastavování a prodávání statkĤ klášterních. Dne 11. þervna r. 1619. zastaveny byly od stavĤ þeských statky kláštera Sedleckého o 11.000 kopách grošĤ míš. obci Kutnohorské, kteréž statky
následujícího roku 1620. v pondČlí po nedČli Reminiscere prodali jí nejvyšší úĜedníci a soudcové zemští podle moci, snČmem hlavním r. 1619. v pondČlí den sv. Šimona a Judy na hradČ
Pražském držaném, ode všech stavĤ království ýeského jim dané, totiž:
S e d l e c , dvĤr poplužní pĜi témž klášteĜe ležící, s rolemi, stodolami, chlévy, maštalemi,
ovþínem, též i štokem, kterýž opatství aneb dominium slul, s pekárnou pĜi nČm a kuchyní, též s
pivovarem, rybníky, potoky, vodotoþinami, mlýnem, se zahradami, štČpnicemi, chmelnicemi a
což k tomu pĜísluší; též ve s M a l í n , v ní dvĤr kmetcí, Buršovský Ĝeþený, v novČ k statku tomu obrácený, s lidmi poddanými, osedlými i neosedlými, též z gruntĤ zbČhlými, vdovami, sirotky pĜítomnými i nepĜítomnými i spravedlnostmi jich, dvory kmetcími, platy stálými i bČžnými, s úroky, kurmi, robotami i jinými všelikými povinnostmi, jimiž lidé osedlí v té i v nížepsaných vesnicích povinni jsou, s lukami, palouky, pastvišĢaty, porostlinami, dČdinami, s
chrastinami, potoky, Pách a Krejnar Ĝeþenými, dvČma kostely poddacími, s kollaturou pĜi nich
a dvČma krþmami i se vším k tomu pĜíslušenstvím; též ves H a b r ko vi c e s dvory kmetcími, lesy i Ĝíþkou Doubravice Ĝeþenou, s krþmou a mlýnem; ve vsi H o r u š i c í c h lidi poddané, dvory
kmetcí s krþmou, lesy, což k tomu pĜísluší, tolikéž lesy na horách Železných; též platy stálé a
bČžné z rolí, luk, zahrad, pastvišĢ, domĤv, dvorĤv i chalup, kteréž od sousedĤ na Horách Kutných a na KaĖku i jiných osob ze stavu vyššího i nižšího vycházejí, ano (24) i s platy komorními všemi, též i s platem z Gruntlíku, s dČdinami a vším pĜíslušenstvím na Turkanku ležící …
se vší zvolí, lovy a plným panstvím za summu 30.000 kop gr. míš. - a to k dČdiþnému jmČní,
držení i užívání, takže týž svrchu psaný dvĤr poplužní a vesnice i jiné všecko a všelijaké k nim
pĜíslušenství již více nemČly býti neb slouti duchovní, nežli obce mČsta Kutné Hory dČdictví
zpupné a svobodné. Kteroužto summu trhovou obec Kutnohorská takto zaplatila: Odrazila si
11.000 kop míš., které pĜi zástavČ téhož statku k berni dne 6. þervna 1619. složila, pak 5000
kop míš., z nich poþnouc o sv. JiĜí nejprvé pĜíštím 150 kop míš. a pĜi sv. Havlu též 150 kop
míš. a tak dále témuž klášteru Sedleckému dávati povinna byla; pĜi stvrzení trhové smlouvy
zaplatila 3850 kop míš. a pĜi poþátku budoucího generálního snČmu (na den 25. bĜezna 1620.
ustanoveného) mČla složiti 3000 kop míš. nejvyšším berníkĤm, ostatní pak summu, totiž 7000
kop míš., porážíc však z ní, co by se jakých kontribucí a sbírek zemských nebo posudního až
posavád zadrželých spravedlivČ vyhledalo, odvésti mČla pĜi sv. JiĜí nejprve pĜíštím, aneb dvČ
nedČle potom.
Malín sám ocenČn byl za 10.150 kop míš. 55 gr. 5 p. Smlouva tato byla vložena v desky
zemské v sobotu po sv. Janu KĜtiteli r. 1620.54
Po prodeji byl opat Bart. Pika z kláštera vypovČdČn. Ale dlouho nebyla Kutná Hora v držení tČch statkĤ. Poþátkem r. 1620. poþal císaĜ a král Ferdinand II. proti novČ zvolenému králi
od stavĤ ýeských - BedĜichovi Falckému - válku. Vojsko BedĜichovo jsouc o polovici slabší
vojska císaĜského, ustupovalo stále pĜed vojskem císaĜským, až koneþnČ na Bílé HoĜe 8. listopadu 1620. podniklo bitvu, v níž po slabém, asi hodinu trvajícím odporu bylo zahnáno na
útČk. ”Zimní král” BedĜich dostav zprávu o bitvČ, prchl z ýech. PodobnČ také ze stavĤ nepomýšlel nikdo na odpor, tak že jedinou bitvou byla celá válka rozhodnuta.
Hned po bitvČ BČlohorské ku konci prosince 1620. musela Kutná Hora vrátiti všecky statse domnívali. Jako i jednoho þasu týž rychtáĜ Václav takové svČtlo spatĜiv, jináþe se nedomníval, než že
dĤm jeho v plamenu stojí, rychle na zvonici bČžel a znamením zvonu lid svolati chtČl. Ten tedy poklad
potom, aby takovou neobyþejnou svČtlostí prozrazen nebyl, opat od nČho vyzdvihl a v místo bezpeþnČjší schovati poruþil, kdež do roku 1625. zĤstával.«
54
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ky kláštera Sedleckého,55 a tak pĜipadl Malín opČt klášteru.
4. Malín od r. 1620 do r. 1848.
Po bitvČ BČlohorské nastaly hrozné útrapy národu ýeskému. Také Malín zažil jich v míĜe
hojné.
(25) Jak mysliti se dá, nevyĜízena zĤstala stížnost obce Malínské direktorĤm podaná, a Malínští podati se museli opatovi, který hned po bitvČ BČlohorské do kláštera se vrátil, na milost a
nemilost. Opat Bart. Pika žádal o náhradu za užívání klášterského statku, z þehož povstal mezi
klášterem a obcí Kutnou Horou delší spor.56
Po bitvČ bČlohorské rozpuštČni byli kozáci a polští žoldnéĜi. Ti, ubírajíce se do svého domova, rozlétli se jako kobylky po kraji ýáslavském. U vČtších nebo menších tlupách pĜepadali
osady a statkáĜe. Osady, kterých se zmocnili, na þisto vyplenili i lid všelikým zpĤsobem muþili
a trýznili. Též Malín utrpČl mnoho. Z doby té napsal Kapíhorský, který libuje si v ”divech”, toto: ”V ten þas vylíhlo se v MalínČ kohoutČ u nČjakého Homoláka a hned hlasem kohoutím kokrhati poþalo, kterýmžto kokrháním veliké neštČstí hospodáĜi svému pĜedpovídalo; nebo brzy
potom sám byl zastĜelen, manželka hoĜem umĜela, dĤm shoĜel, ale dítČ v ohni ležící zĤstalo.”57
V srpnu r. 1623. vojáci císaĜští rozliþných národĤ položili se okolo Malína. Obyvatelstvo
pĜed nimi s dobytky a svrchky do Hory se uteklo. Ti pak vojáci sami hospodaĜili, brali, drancovali kde a k þemu pĜijíti mohli, i lidi bili a sekali.
Dva mladí vojáci, rození ýechové, odsouzeni jsou pro veliké trápení a zabíjení lidu právem vojenským k smrti a byli nedaleko Malína pĜi silnici na vrbČ obČšeni.58
PĜes to dálo se pronásledování lidu ustaviþnČ. Mnozí ochuzení lidé hladem a morem mĜeli.
JsouĢ zprávy zaruþené, že r. 1623. v ýechách mor velice se rozmáhal a 3 léta trvaje, mnoho tisíc lidu do hrobu položil. Z Jihlavy rozšíĜil se mor do ýáslavska. Také v MalínČ mnoho lidí
pomĜelo, že ani hĜbitov, prostírající se kol kostela sv. Jana a sahající až témČĜ ke kostelu sv.
ŠtČpána, nestaþil. DČtí umíralo více než lidí dospČlých. Kdo se na ten mor roznemohl, dlouho
nestonal; nČkdy smrt již za nČkolik hodin se dostavovala. ObyþejnČ objevovaly se na tČle nemocných hlízy a pryskýĜe.
Mimo tyto útrapy snášelo obyvatelstvo od rozliþných vojsk témČĜ dennČ pĜicházejících,
velmi mnoho. Lid nemoha útrap tČch déle snášeti a nikde práva se dovolati, bránil se sám. Tak
r. 1624. v mČsíci þervenci zabil v MalínČ MatČj Sládek ze Sedlec sekerkou jednoho z vojákĤv,
kaprála, v cestČ na voze ležícího, opilého.59
Byl ovšem vzat a dán do vČzení. - Všecky tyto pohromy mČly za následek velkou drahotu.
Tak platil r. 1623. (26) v HoĜe Kutné strych pšenice 15-18 kop míš.60 Sáh dĜíví stál 2 kopy, kĤĖ
100-400 kop, kráva 200 kop, skopec 10-21 kop, ovce 6 kop, vepĜ 90 kop atd.
CísaĜ Ferdinand II. užil vítČzství svého nad stavy protestantskými ku pĜevratu náboženskému i politickému.
V pĜíþinČ náboženské vypovČdČl nejprvé všechny duchovní nekatolické z ýech a zaþal
provádČti reformaci katolickou mezi obyvatelstvem mČstským i lidem poddaným. ZĜídil totiž
zvláštní kommisse reformaþní, které s prĤvodem vojenským jezdily po mČstech i vesnicích,
obracejíce na víru katolickou. Když se obyvatelé vzpouzeli, bylo vloženo do jejich domĤ voj55
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sko, jež museli na své útraty chovati tak dlouho, až se poddali.
O vojsku takovém v okolí zdejším podává Daþický tuto zprávu: ”Lid cizozemský, vojenský, císaĜský, rejtharstvo a pČchota položili se do mČsta ýáslavČ a tu po vesnicích okolo
ýáslavČ a Hory Kutné na veliké opČtné soužení a záhubu obyvatelĤ toho kraje, prvé vyhubeného a vydrancovaného. Mnozí nemajíce jich þím a naþ vychovávati, od stateþkĤv svých pryþ
ucházeli. Jiní zámožnČjší, kteĜí ještČ co mČli na penČzích a obilí k vychování týchž vojákĤ šacování byli, mimo to, co sobČ tíž vojáci sami loupežnČ brali. Tak se bídná již zemČ ýeská dodČlávala. Útrat a škod zpĤsobili na 32.400 zl.”61
Válka v ýechách r. 1618. poþatá, byla vedena v NČmcích dále; neboĢ mnohá protestantská
knížata bojíce se veliké moci Ferdinandovy, pĜimČla r. 1625. krále Dánského Kristiána IV.,
aby zdvihl válku proti Ferdinandovi; roku pak 1630. král Švédský Gustav Adolf chtČje ku pomoci pĜispČti protestantským souvČrcĤm svým, pĜitáhl do NČmec a bojoval pro zájmy jejich v
NČmecku.
Sasové, spojenci ŠvédĤ, vtrhli r. 1631. do ýech a zmocnili se Prahy. Také krajina zdejší
trpČla mnoho oním vojskem, které v listopadu r. 1631. z Kolína do ýáslavi táhlo a v MalínČ se
stavilo. Od r. 1632.-1637. opČtovala se podobná tažení. Vojska ta pobrala, kde ještČ co zbylo.
Toho þasu byla veliká neúroda; lidé sobČ z ovsu chleba pekli a tČch se ještČ do sytosti najísti
nemohli. Také všelijakého dobytka mnoho zhynulo. R. 1630. a 1632. byla opČt morová rána,
také drahota veliká, že chudí lidé hladem umírali.
R. 1637. bylo veliké sucho a všechna úroda byla zniþena. ZemČ ýeská neustálým tažením
vojska a odvedených nováþkĤ velice trpČla. Malín, pĜi hlavní silnici ležící, zakoušel velice tím
prĤchodem.
V únoru r. 1639. vtrhl švédský vojevĤdce Banner do ýech. PĜitáhna ku Praze, dobýval jí;
potom obrátil se do východní polovice zemČ, dobyl, zloupil a vypálil mČsta Nymburk a PodČbrady. Odtamtud 19. þervence pĜibyl do Malína, kde Švé- (27) dové po zpĤsobu svém Ĝádili.
Nabravše hojnČ koĜisti, naložili ji na konČ, až sotva unésti mohli. Potom u mČsta Kolína trh
sobČ na dobytek zĜídili; krávy prodávali po 1 a pĤl a 2 zl., ovce pak po 3, 4, 5 groších þeských,
jen aby mohli odbýti. A tak škody na všem za mnoho tisíc udČlali. Zatím pĜes zimu sebralo se
nové cís. vojsko z Rakous a Uher, vedením bratra císaĜe Ferdinanda III., arciknížete Leopolda
Viléma, a osadilo jižní þásti zemČ. Z jara pak r. 1640. udeĜilo na Švédy nejprvé u Kolína, potom pak s tČží pĜinutilo Bannera k odtažení do MíšnČ. Že Malín, jímž hlavní silnice z VídnČ do
Prahy vede, tažením vojsk velice byl obtížen, dá se mysliti.
Nový velitel Švédský Torstenson, nástupce BannerĤv, válþil ještČ usilnČji proti zemím císaĜským. R. 1643. vtrhl do ýech. Cís. velitel Gallas chtČje jej zastaviti, položil se v pevném táboĜe u Hradce Králové. Torstenson, aby jej odtud vylákal, dal se v strašné hubení zemČ od
hranic Slezských až k LitomČĜicĤm, a opČt až k Chrudimi. Když pak tím neprospČl, odebral se
do Moravy a hubil tuto zemi i Rakousy až k Vídni. Dne 12. a 13. þervna, když celá armáda
Švédská od Hory Kutné do Moravy k Olomouci táhla, drancovala opČt v celém okolí zdejším.
A tak brzy obyvatelstvo vydržovati muselo vojsko císaĜské, brzy Švédy tudy táhnoucí. Po
srážce cís. vojska u Jankova 6. bĜezna 1645 pĜitáhli Švédové do Sedlec i Malína, kde zle hospodaĜili. Klášter složiti musil 300 zl. Opat Mikuláš uchýlil se pĜed nimi do Prahy, kde v domČ
Králodvorského kláštera se zdržoval. KoneþnČ 3. listopadu 1648., když vojsko Švédské obléhalo vČtší mČsto Pražské, pĜišla zpráva o uzavĜení míru ve Vestfalsku, kterým tĜicetiletá válka
skonþena.
Po skonþení tĜicitileté války poþala opČt reformace katolická, naĜízená král. poruþením ze
dne 15. dubna 1651.
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Co se poddaných nekatolických týþe, mČla je každá vrchnost všemožnými prostĜedky, vČzením i mocí vojenskou k náboženství katolickému pĜivésti.
V MalínČ dokonána již reformace pĜed rokem 1651. úplnČ. Provedli ji Cisteciáci spoleþnČ
s jezovity Kutnohorskými.
PĜi zĜízení matrik v klášteĜe Sedleckém r. 1650. nenalézáme ni jednoho evangelíka.
Jak skrovný byl poþet obyvatelĤ po 30ti leté válce, dokazují matriky. Tak na pĜ. r. 1651.
byla pouze 1 kopulace, r. 1656., 1658., 1660., 1661. žádná. Od roku toho stoupl poþet jich na
2-7 a obyvatelstva ponenáhlu až do konce 17. století pĜibývalo.
Dle matrik tČch62 sestavili jsme jména obyvatelstva Ma- (28) línského v letech 1650-1699.
Mnozí z níže uvedených zakusili útrap války 30ti leté v plné míĜe.
Ze seznamu toho také patrno, které rody dosud v MalínČ se udržely. ByliĢ to tito obyvatelé:
Adalbert JiĜí, Aniþka Václ., Bachtíková Alž., Balun Mart., BartĤnČk Václ., BednáĜ Mik.,
Berka Bart., Berka JiĜí, Berka Lad., Bezdíþková Anna, Bláha Mart., Bohuslav JiĜí, Bouþek Václ., Brunner Jan, celný, Bubeník Jan, písaĜ obce, Buldra OndĜej, Buršová Marie, CypĜíš JiĜí,
ýerný JiĜí, ýermák Jakub, ýermák OndĜ., ýervenka Jan, kantor, ýervený Jan, ýervený Tomáš,
ýíhovský Mat., ýtverák Jan, ýtverák Václav, Damšina Daniel, DaĖková Apolena, DČdourek
Jan, Dobský Adam, Dobšová Just., Dobrovodský Jáchym, kantor, Dolejšek Jan, Doležal Jan,
Doležal Filip, Drbal F., Ferber Mat., hostinský, Fiala Bart., Fiala JiĜí, Fiala Krištof, Fiala Mikoláš, Futrmistr JiĜí, Futrmistr Sigm., Gergolík Tom., Hájek Mat., kováĜ, Havránek Jak., Hlaváþek Jak., Hlávka Havel, Hlávka Jakub, Hlávka Jan, Hlávka Kasp., Hlínomaz JiĜí, Hofman
Jan, Horáþek JiĜí, Horáþek Jak., Horáþek Mart., Horák F., Horák Mart., HoĜický Daniel, Hostinský Jan, Hrdliþka Jan, Hrdliþka Mart., Hruška JiĜí, Hrušková KateĜ., Hruška Tom., Hubený
Vít, Hubert Vít, Humpolecký Mart., Chocholka Mart., Chrudimský Kašpar, Chrudímský Václ.,
Jakeš JiĜí, Jakeš Krištof, Jakeš Tom., Janda Václ., Janíþek OndĜ., Jedliþka Jan, Jedliþka Martin,
Jedliþka OndĜej, Jelínek Bart., Jelínek Ferd., Jelínek Jan, rychtáĜ, Jelínek JiĜí, Jelínek Jelínek
Jakub, Jelínek Karel, JeĜábek JiĜí, Jícha Michael, Jícha Mat., Jichovský Jan, Jichovský Havel,
JiĜíkovský Mat., Kadalín Jak., KadeĜávek Václ., KaĖkovská Dorota, Kašík Tom., Kašíková
Lidmila, Káral Pavel, Klabzuba BartolomČj, rychtáĜ, Klimeš JiĜí, KĖákal Kašp., KĖákal Vít,
Knížko Václ., Koþí Václ., Kochánek JiĜí, KováĜ OndĜ., Kratochvíl Jakub, Kratochvíl Jan, Kratochvíl Mat., Kratochvíl Václ., Kratochvíl Pavel, Kratochvíl Tomáš, KĜepela JiĜí, Kudrna Jan,
Kudrna Petr, Kuneš OndĜ., LáĖova Dorota, Liška Jan, Lišovský Krištof, Malínský JiĜí, rychtáĜ,
Malínský Jan, Martinková Magd., MatČjka Václ., MatČjka Pavel, Melicharová Magd., Michal
Jan, Michálek Pavel, Moravec Jan, Moravec JiĜí, Moravec Julius, Moravcová Magdalena, Moravec Mikoláš, Mráþek JiĜí, Navrátil JiĜí, Nebušil JiĜí, Nebušil Petr, NČmec Jan, NČmec Michal, NČmcová KateĜ., Neupauer Michal, Nikodim Jan, Nový Jan, Novotný Jakub, kováĜ,
Nuxa Jakub, PaĢha Mat., Pazourek Jan, Pazourek Václ., Pelikán Jan, Perník Jan, Peterka Petr,
Pinter Mik., Plachetka Jan, Plachý Mat., Pláteník Mik., Podlaha Jan, Pokorný Jan, Pokorný
OndĜej, Pospíšil Mik., rychtáĜ, Pospíšil Pavel, Prášek Luk., Procházka Jan, Procházka Karel,
Procházka Pavel, PrĤcha Jan, PrĤcha JiĜí, PrĤša Jan, Radímský Jan, Rohlík Martin, RĤžiþka
Jan, RĤžiþka JiĜí, RĤžiþka Petr, Ryba Jan, ěebínek JiĜí, ěeþický Václ., ěehoĜovský Havel,
rychtáĜ, Samek Pavel, Sedliþka Jan, (29) Skála Jan, hostinský, Skaliþka Václ., Skalický Václ.,
SklenáĜ JiĜí, Skopec Jan, Skopec Tom., Skopec Bart., Skopcová Eliška, Skopeþek Mat., SkĜivánek Jan, Slánský Tom., Slavík Pavel, Slávka Jakub, Slávka Kasp., Smetana Václav, Smetana
Jan, Smutný Tom., Stanislav Tobiáš, Stoliþka Mat., Svára Mat., Svatojánský Jak., Svítek Jan,
Svoboda JiĜí, Svoboda Václav, Svoboda Fr., Studenecká Salomena z PašinČvsi, Škopek Pavel,
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Šlechta Jan, ŠĢastný OndĜ., ŠĢastný Petr, ŠtČpánek Mich., Šutera Jan, Šváb Jan, Švec OndĜ.,
Táborský Mart., Táborský Mat., TesaĜ JiĜí, Tichý Bart., Tichý Pavel, TruhláĜ Jan, Ulm Jan,
VáclavĤv Jan, Valášek Jan, kováĜ, Váša JiĜí, Veleba Václav, Veselý JiĜí, krejþí, Vinter Mik.,
Vítek Jan, Vlþek Mat., Vlková Anna, Vodiþka Jak., Vodiþka Melichar, Vodiþková Alž., Vodiþka Samuel, Vokáþek Daniel, Vostrý Tom., Votypka Václ., Vrabec Petr, Vrchlabský Karel,
Vykulil Jan, Vyskoþilová Dor., ZábČhlický Jan, ZábČhlický Jakub, ZábČhlický Mikoláš, Zahrádka Mich., Zach Jan, Zelený Vít, Zima JiĜí, Zima Petr, Zima Pavel, Zmrzlík Dan., Žalud
Jan, Žilka Jan, Žilka Jak., Žilka Mat., Živný Jak. Od ukonþení tĜicetileté války leželo napoĜád v MalínČ vojsko rozliþných sborĤv až do 19.
století. V 18. století ležel zde regiment Wartensleben a artillerie Friedbergrova, poþátkem 19.
století regiment Fröhlich a Kuþera.
Velitelství míval dĤstojník, nebo kornet aneb alespoĖ ”Wachtemaistr”. Vojáci byli na bytu
u rolníkĤv, ale bylo jich také mnoho ženatých. Že v dobré shodČ žili s obyvatelstvem, vysvítá z
þastých kopulac, které tu s domácími dcerkami uzavírali, dále z toho, že kmotrovstvím stáli
obþanstvu, i z toho, že když ”obdankovani”, t. j. z vojny byli propuštČni, tuto se oženivše a
domek sobČ vystavČvše, trvale se osadili.
V letech 1700-1742 požíval Malín nerušeného klidu a obþanstvo ponenáhlu zotavovala se
z útrap století pĜedešlého. Blahobyt se dosti zmáhal. Patrno to z matrik, kdy pĜi kĜtu bývalo
mnoho kmotrĤ, pĜi svatbách mnoho svČdkĤ. Té doby požíval nejvíce úcty v MalínČ hostinský
Láska se svou manželkou. Manželé tito, jakož i potomní Láskové, stáli kmotrovstvím témČĜ
celé obci a nebylo témČĜ jedné kopulace, jíž by se nebyli úþastnili. Také celný Frant. Brunner
se svou manželkou byli voláváni k onČm výkonĤm. Rodina Brunnerova držela se na ”Celné”
od konce XVII. do poþátku XIX. století. Celná nebyla poddána klášteru a celný uvádí se vždy
jako ”svobodný” t. j. nepoddaný.
Po smrti císaĜe Karla VI. (1740.), jímž rod Habsburský po meþi vymĜel, stala se císaĜovnou jeho dcera Marie Terezie. Panovnici té a národĤm žezlu jejímu svČĜeným nastaly doby neblahé. Všichni sousední mocnáĜi povstali proti ní, chtíce Ĝíši její rozdrobiti a uchvátiti. Vznikla
válka. NejzuĜivČjším nepĜí- (30) telem Marie Terezie byl pruský král BedĜich II., který hned v
prvých okamžicích její vlády Slezska se zmocnil. Poté vtrhl do ýech, celou Zálabskou þást
osadil a táhl odtud do Moravy, kdež zatím vĤdce jeho Schwerin dobyl Olomouce. PonČvadž
odtamtud hrozilo nebezpeþí Vídni, musil kníže Karel Lotrinský, vĤdce císaĜský, táhnouti vstĜíc
nepĜíteli.
Na to ustoupil král Pruský do ýech a rozdČlil vojsko své na 3 sbory. Jeden postaven u Litomyšle, druhý u Chrudimi, tĜetí v krajinČ zdejší, blíž k ChotusicĤm.
Rakouský vojevĤdce, kníže Karel Lotrinský, zaujal postavení u Ĝeky Sázavy. PĜešed Ĝeku,
pĜedeslal oddČlení, kteráž si zjistila mČsto ýáslav. Po té soustĜedil král Pruský všechny síly své
u Chotusic a se svou avantgardou postupoval dne 16. kvČtna 1742. dopoledne Malínem ke
Kutné HoĜe. Od návrší u ”Libuše” rozestavČl vojsko po obou stranách silnice, vedoucí Malínem ke Kutné HoĜe a sám v mČstČ KaĖku vyzdvihl hlavní stan. Ve všech vĤkolních vsích dal
sebrati mouku i chléb pro své vojsko. VojevĤdce rakouský stal se mezi tím pánem ýáslavi.
Hlavní tábor pruský ležel na rovinČ mezi parkem Zehušickým a Novými Dvory. VojevĤdcové
pruští vystoupili na návrší u ”Libuše” a spozorovali celou armádu rakouskou, která v noci do
ýáslavi pĜirazila, aby na Prusy udeĜila. Král Pruský naĜídil þasnČ ráno dne 17. kvČtna maršálkovi z Buldenbrocku, aby návrší u hospody Husecké obsadil svým jízdectvem a princ Leopold, aby dvČ tĜetiny pČchoty postavil v první šik a aby pravici šiku druhého nechal pĤdy, na
níž by se 10 praporĤv a 10 švadron, jež král pĜivádČl, postavila. Když byl princ Leopold potĜebné zaĜídil, vzkázal králi BedĜichovi, že se Rakušané blíží a on že již s vojskem pruským se
strojí vytrhnouti. Na to král hnul se z KaĖku kol 8. hodiny ranní a táhl Malínem k ChotusicĤm.
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Tu poþala bitva, která s poledne nepĜíznivČ pro vojsko rakouské se skonþila. Po bitvČ král
Pruský s družinou svou vkroþil do ýáslavi. ýást PrušákĤv obsadila tehdy Malín a rekvírovala,
co se dalo. Setrvali tu do 20. þervna 1742. RychtáĜ tehdejší Pavel Tichý, hostinský F. Láska a
celný Jan Brunner snažili se všemožnČ umírĖovati požadavky Pruské.
Král Pruský uložil celému kraji kontribuci 34.000 zl. Mnoho-li Malínští zaplatili, nezachovalo se nám.
S Pruskem smluven 11. þervna 1742. mír Vratislavský, jímž koruna ýeská o Kladsko byla
zmenšena.
Nedlouho potom poþala opČt nová válka mezi Marií Terezií a králem Pruským; obyþejnČ
slove sedmiletá (1756.-1763.) Marie Terezie nemohouc totiž oželeti ztráty krásného Slezska a
pozorujíc, že pomČry politické v EvropČ jsou jí pĜíznivy, získala Francii za spojence a vypovČdČla válku BedĜichovi Pruskému.
(31) BedĜich hned na poþátku války do ýech vtrhl a zvítČzil u Lovosic a u Prahy 6. kvČtna
1757. Po nešĢastné bitvČ této byla Praha zavĜena a od nepĜítele obležena.
ZbytkĤm poraženého vojska rakouského a jiné armádČ k obranČ Prahy urþené, velel hrabČ
Daun. Když král pruský Prahu obléhal, stál pruský velitel vévoda Bevernský u mČsta Kolína,
aby Daunovi pĜekážel spojiti se s posádkou Pražskou. Daun byl 17. kvČtna 1757. u Starého
Kolína a když Prusové Nový Kolín osadili, táhl s vojskem svým 70.000 mužĤ pĜes Malín k
ýáslavi, kde rozbil hlavní stan.
Jeden oddíl vojska rakouského pod velením generála a bána chorvatského Nadasdyho zdržel se v MalínČ. Nadasdy mČl stan svĤj v LáskovČ hospodČ. Dne 29. kvČtna vyrazil odtud ke
Kolínu, kdež napadl þást voje pruského, tábor jim zapálil a mnoho jich zajal. Dominikáni Novodvorští pozorovali útok ten s vČže residence dominikánské.
Dne 5. þervna 1757. hnul se vévoda Bevernský s 25.000 lidu váleþného od Kolína. Také
Nadasdy opustil Malín a táhl za Daunem k ýáslavi, odkudž oba voje ještČ dále na jih ustoupily
až k Jeníkovu. Prušáci nyní valným krokem pĜišli téhož dne do Malína. Odchod Nadasdyho z
Malína stal se asi velmi na kvap. VypravujeĢ povČst, že ve statku, nyní p. ZábČhlického, kázal
dĤstojník, který mČl pod dozorem pokladnu vojenskou, hoditi tuto do studnČ, aby nepadla do
rukou pruských. StudeĖ ona þasem byla zasypána. Ale povČst neutuchala, tak že poþátkem tohoto století bylo nČkolikráte kopáno po pokladnČ rakouské, však marnČ. Dnes stojí v místech
tČch stodola.
Posádka pruská zpĤsobila zde velikých škod jak na polích, dosud nesklízených, tak i na
majetku vĤbec.
Rekvírováno bylo vše, co se PrušákĤm jen hodilo. V MalínČ zdrželi se Prušáci týden. PonČvadž se nemohla Praha déle proti PrusĤm držeti, naĜízeno Daunovi, který as 60.000 vojska
shromáždil, aby boj s Prusy podstoupil. Dne 12. þervna hnul se Daun od Jeníkova a dorazil ke
Kutné HoĜe. PĜední voj pod velením Nadasdyho setkal se u BykánČ s vévodou Bevernským.
Malý hlouþek tento statnČ vytrval, až dorazili zadní pluky, naþež Prusové couvati poþali ke
Kolínu. Tu vypuštČny byly schválnČ Malešovské rybníky, takže se potok Pách tak rozvodnil,
že PrusĤm pĜechod zpáteþní velice byl stížen. Ale právČ doby té leželo stavební dĜíví kol kláštera Sedleckého ku vazbČ chrámové stĜechy uchystané;63 tu nČkolik jezdcĤ vodu pĜebĜednuli,
lid obecný sehnali a tak v brzce nČkolik mostĤ pĜes Pách položili, takže pČší, dČla i vozy pĜes
(32) nČ pĜejeli a odtud pĜes KaĖk ke Kolínu táhli; jízdní pak vojsko pĜes most Malínský dále ke
Kolínu se ubíralo.
Téhož dne osadili Rakušané Malín a Prušáci hnuli se za Kolín. Zatím byl král Pruský postavení své u Prahy opustil a spojil se s Bevernským u KouĜimi. Dne 18. þervna 1757. strhla se
63

DĜíví to pocházelo z ýestínských lesĤ, náležejících ŠofmanĤm z Hemrlesu.
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pamČtihodná bitva Kolínská (okolo Chocenic). Král Pruský poražen úplnČ; ztrativ 20.000 lidí
musel ve zmatku utíkati ze zemČ. V den ten strašný hukot a stĜelba v MalínČ byly slyšeny.64
Z útrap váleþných mnoho lidí se roznemohlo a zemĜelo. Také rozmohla se ouplavice po
ýechách, na níž mnoho lidí umíralo. Na poþátku r. 1758. nastala velmi tuhá zima a s ní nemoc
stoupala.
ýasnČ z jara r. 1758. poþal BedĜich II. opČt nepĜátelství proti Rakousku a válka vedena se
stĜídavým štČstím. KoneþnČ 15. února 1763. uzavĜen na hradČ Hubertsburce v Sasích kýžený
mír, kterým neblahá válka sedmiletá byla ukonþena.
Marie Terezie po 40tiletém blahém panování r. 1780 zemĜela. Vládu nastoupil syn její Josef II. Za 10letého svého panování vykonal mnoho ve prospČch lidu. R. 1781 zrušil nevolnictví v ýechách a patentem toleranþním ze dne 13. Ĝíjna 1781. dovolil, aby každý podle svého
svČdomí pĜiznati se mohl k vyznání náboženskému, kterékoliv sobČ vyvolil.
V MalínČ pĜestoupilo nČkolik rodin po vyhlášení toleranþního patentu k víĜe evangelické,
jako rodina Jelínkova, Novotnova, Fuxova, Procházkova, v HlízovČ Lacinova a j., ku kteréž
církvi pĜedkové jejich již pĜed bitvou BČlohorskou náleželi. Také židĤm popĜáno vČtší volnosti
po vydání toleranþního patentu. Kol r. 1780. usadili se v MalínČ první židé Markus a HeĜman
Eisler, vinopalníci.65 (Platili z vinopalny vrchnosti 70 zl. roþnČ.)
NaĜízením císaĜským ze dne 24. Ĝíjna 1783. byl klášter Sedlecký zrušen a tím pĜipravoval
se Malín pod novou vrchnost.
CísaĜ Josef II. zemĜel 20. února 1790., a nastoupil po nČm bratr Leopold II., který ku prosbČ stavĤ þeských slíbil dáti se korunovati.
Koruna þeská, která za þasu Josefa II. odvezena do VídnČ, pĜevezena byla z VídnČ do Prahy. Dne 8. srpna 1791. vezena Malínem, kde u slavnostní brány oþekávali ji za zvonČní a
stĜelby z hmoždíĜĤv arcidČkan Kutnohorský, prve probošt Se- (33) dlecký, Ferd. Hausa, rada
Kutnohorská, zástupcové obce Malínské a veliké množství lidu. Brzo potom dal se císaĜ Leopold za krále þeského korunovati. Ku korunovaci jel Malínem, kde opČt s velikou slávou uvítán byl od nadšeného lidu.
Ale již následujícího roku (1792.) zemĜel, naþež následoval po nČm syn jeho císaĜ František I.
Dne 21. þervna 1792. v sobotu o 3. hodinČ vznikl v MalínČ oheĖ v domČ Václava Jedliþky
þ. 52. a zpĤsobil veliké škody.
Téhož roku byla neúroda veliká, že rolníci obilí nemČli. R. 1795. byla veliká zima a mnoho snČhu, z þehož 23. února 1795. povstala veliká povodeĖ, takže v okolí Malína témČĜ všechna pole pod vodou stála a v HlízovČ až do stavení vnikla.
R. 1799. pĜitáhlo do krajiny zdejší ruské vojsko, které táhlo proti Francii a zĤstalo tu od 1.
do 13. þervence, jelikož bylo odtrženo špatným vedením od hlavního voje a þekalo dalších naĜízení, kde spojiti se s armádou hlavní. Potraviny, jichž vojsko sebou pĜineslo, byly brzy ztráveny a tak obyvatelé zdejší krajiny nuceni byli vojsko i s koĖstvem vydržovati.
Po vtrhnutí RusĤ do okolí zdejšího pĜihnáno za nimi stádo polských volĤv. Ale nedlouho
poté vypukla mezi dobytkem plicní nákaza, která tak strašnČ Ĝádila, že v nČkolika dnech veškerý tento dobytek obČtí moru se stal. Nový dobytek pĜihánČn býti nesmČl a tak pobrali Rusové
obyvatelstvu veškerý dobytek a veškeré potraviny.
Tyto ruské tlupy byly rozloženy: v MalínČ, HlízovČ, Sedlci, v Nov. DvoĜích, Církvici, Sv.

Prameny: DČje ýáslavi, pamČtní kniha dominikánĤ Novodvorských, pam. kniha KaĖkovská z r. 1757. a
»Die Schlachten bei Prag und Kolin am 6. Mai und 18. Juni des Jahres 1757. von k. k. Hauptmann Johann Ritter v. Rittersberg 1829.
65
R. 1820. bylo v MalínČ 33 evangelíkĤ, židĤ 14.
64
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JakubČ, TĜebešicích a j.
Podáváme pĜehled vojska toho dle zachované listiny archivu zámku Kaþínského:
Všeho vojska bylo 45 škadron (kyrysníci, dragoni, husaĜi, kozáci, tataĜi, mušketýĜi, myslivci a granátníci), 29 bataillonĤ, 145 compagnií. GenerálĤ bylo 22, štáb. dĤstojníkĤv 114,
vyšších dĤstojníkĤv 1000, mužstva 34.384. Úhrnem 35.520 mužĤ s 21.444 koĖmi. Vojsko
spotĜebovalo dennČ 42.983 bochníky chleba, 93 mČĜice krupice, 2770 mČĜic ovsa, 2909 centĤ
sena, 98 centĤ slámy.
Vydržování vojska toho ublížilo jinými nehodami již vysíleným držitelĤm gruntĤv. Obyvatelé byli sice tČšeni, že se jim od Ruska náhrady dostane, avšak likvidace pĜišla až po 10 letech. Požadavky obyvatelstva byly na nepatrnou cenu uvedeny a koneþnČ vyplaceny tak zvanými þernými bankocetlemi, jichž cena byla velmi nízká.
Dvorním dekretem ze dne 29. dubna 1799. bylo panství Sedlecké odevzdáno fondu náboženskému. Z té pĜíþiny naĜízeno bylo vrchnostenskému úĜadu Sedleckému zhotoviti popis
panství. Z dĤkladné práce té, kterou s velikou pílí sestavil vrchní Josef Pavlík, podáváme nČkterá data:
(34) K panství náleželo 19 vesnic a to: Sedlec, Malín, Habrkovice, Horušice, Skalice, TĜeboul, Volšany, Lhota, SouĖov, TĜebonín, HrabČšín, Krchleby, Šebestenice, Opatovice,
Krchlebská Lhota, ýejkovice, Chlum, Zbejšov a Damírov.
Objem celého panství obnášel více než 8 mil, plošný obsah 9127˝ jitra v základČ mČĜení z
r. 1785.
Panství mČlo koncem 18. století 14 dvorĤ, z nichž 4 ve vlastní regii, ostatní pronajaté.
DvĤr v MalínČ byl ve vlastní regii. Ve dvoĜe byly tyto místnosti: 1 ratejna, 2 komory, 1 kuchyĖ, 1 sklep na mléko. Chlévy byly zdČné pro 20 krav, 1 býka a 4 voly. DvĤr mČl ke konci
18. století 268 jiter 694 þtver. sáhĤ rolí, 104 jitra 1105 þtver. sáhĤ luk, 15 jiter 1507 þtver.
sáhĤ zahrad a 46 jiter 1499 þtver. sáhĤ pastvin.
Tenkráte jak na dvoĜe, tak i na pozemcích poddaných hospodaĜilo se takto: Prvním rokem
sila se pšenice nebo žito, druhý rok v lepší pĤdy jeþmen, v špatnČjší oves, tĜetí rok zĤstalo nČco pozemkĤ ladem ležeti a nČkterá þást oseta byla jetelem a luštČninami.
Mimo to pČstovaly se u Malína tyto plodiny: kĜen, zelí, cibule, þesnek, okurky, petržel,
žlutá a þervená Ĝepa, anýz, koriandr, Ĝetkev.
Ku konci 18. století byly tyto ceny potravin v MalínČ a okolí: fĤra zelí 45 kr. až 1 zl., žejdlík mléka 1˝ kr., libra másla 21 kr., libra tvarohu 3 kr., libra sádla vepĜového 17 kr., libra sádla
husího 20 kr.; libra hovČzího masa 8˝ kr., libra telecího masa 8 kr., libra vepĜového 10 kr., libra skopového 7 kr., libra jehnČþího 8 kr.; houska bílá 1 kr., bílý chléb vážící 10 lotĤ 1 kr., žitný
chléb vážící 11 lotĤ 1 kr., mČĜice mouky bílé nejjemnČjší 6 zl. 23 kr., mČĜice krupice 5 zl. 18
kr., mČĜice mouky výražkové 2 zl. 42Đ kr., mČĜice žitné mouky 2 zl. 26 kr., mČĜice þerné mouky 48˝ kr., mČĜice velkých krup jeþných 5 zl. 39 kr., mČĜice malých krup 4 zl. 51 kr., kopa vajec 30 kr.
Ceny hospodáĜského zvíĜectva byly tyto: kĤĖ 50 až 100 zl., vĤl hubený 45 zl., vĤl tuþný 80
zl., dojná kráva 35-45 zl., švýcarská kráva 80 zl., tele 3 zl. 30 kr., hubený vepĜ 3 zl. 30 kr.,
jehnČ 1 zl., skop 3 zl., kapoun 1 zl. 15 kr., husa 45 kr., kachna 24 kr., kuĜe 15 kr.
Do Malína dodal pivovar Sedlecký roþnČ prĤmČrem 130 sudĤ piva. (Hostinský ”Velkého
hostince” Josef Láska platil vrchnosti úroku z hospody 300 zl., z krámu Ĝeznického 12 zl., z
váhy 8 zl.)
Ceny jiných vČcí: loket plátna lepšího 36 kr., loket špatnČjšího 24 kr., libra mýdla 21 kr.,
sáh tvrdého dĜíví 4 zl., sáh dĜíví mČkkého 2 zl. 38 kr., ĜebĜinový vĤz 70 zl., pluh okovaný s
radlicemi a se vším pĜíslušenstvím 7 zl. (Malínský kováĜ platil z kovárny úroku 8 zl. roþnČ.)
(35) Ceny pozemkĤ byly: korec pole prostĜední hodnoty 90 zl., korec luk 80 zl. Roþní pacht
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z korce polí obnášel 7 zl., z korce luk 5 zl. - Mzda sloužícího a dČlného lidu byla ku konci 18.
století v MalínČ tato: ýeledín mČl roþnČ 20 zl., služka 12 zl. Denní mzda dČlníka polního 12
kr., dČlnice 10 kr., dítČte 8 kr.; zedníka 24 kr., tesaĜe 24 kr., kopaþe 15 kr.
Ve žních byla denní mzda pĜi sklizeni pšenice a žita 18 kr., pĜi sklizeni jeþmene a ovsa 12 kr.
CísaĜi Františkovi I. bylo vésti tČžké války s Francií, které s malými pĜestávkami trvaly od
r. 1792.-1814.
R. 1813. se spojili císaĜ rakouský, ruský a král pruský ku koneþnému zlomení moci francouzského císaĜe Napoleona. Téhož roku v mČsíci záĜí táhlo ruské vojsko Malínem k Lipsku,
kdež Napoleon 18. Ĝíjna 1813. poražen.
Poþátkem 19. století zaujímalo mysl všech obþanĤ Malínských pĜeložení fary Malínské do
Sedlec, o þemž bližších zpráv podáváme v odstavci ”Církevní pomČry.”
Roku 1810. naĜízeno bylo vládou majitelĤm panství stavČti silnici z Tábora do Hradce
Králové, která by pozdČji erárem byla pĜevzata. Majitel Novodvorského panství hrabČ Jan R.
Chotek ujal se ihned myšlenky té a chtČl od Malína až na hranice panství Zdechovického silnici stavČti. Ale Malínští odpírali z poþátku stavbČ té, tvrdíce, že v pĜípadČ povodnČ novou silnicí pozemky jejich by škodu trpČly. Proto dlouhého vyjednávání bylo tĜeba, než potĜebný kus
pastviny mezi Nov. Dvory a Malínem se prostírající obec prodala. Po obou stranách nové silnice dal hrabČ r. 1814. nasázeti vysokokmenné topoly. Stromy ty dosáhly r. 1825. takové síly a
výšky, že majitelĤm vĤkolních pozemkĤ velmi škodily.
Z té pĜíþiny žádali Malínští hrabČte Chotka, by topoly dal vykáceti. Když prosbČ té nebylo
vyhovČno, sešli se majetníci vĤkolních pozemkĤ F. Láska, Jakub Záklasník, Tomáš Zima,
vdova Doležalová, Mat. Jelínek, Josef Fux, Jos. Lacina, Václav Pokorný, Fr. Kremla a Jan
Kremla dne 14. ledna 1825. na rychtČ v MalínČ, kde sepsána žádost k Sedleckému vrchnostenskému úĜadu, by ten v zastoupení Malínských pĜiþinil se o odstranČní topolĤv. Ale žádosti nevyhovČno; topoly ony byly teprve r. 1871. vykáceny. Byly sice ozdobou krajiny a poskytovaly
milého chladu pocestnému, ale škodily velice pozemkĤm Malínským.
R. 1821. nastal ve žních déšĢ, který po 14 dní potrval; všechno obilí zrostlo, následkem
þehož nastala citelná drahota. R. 1826. a 1827. urodilo se zase tolik obilí, že ceny velmi klesly.
R. 1831. vypukla v MalínČ prudká cholera.
(36) Od 28. prosince 1831. do 9. záĜí 1832. zemĜelo v MalínČ 12 mužských a 22 ženských;
úhrnem 34 osoby, tedy každá 20 osoba veškerého obyvatelstva. ýítal tehdy Malín 686 obyvatelĤ.
R. 1834. bylo veliké sucho. Dne 18. a 31. prosince téhož roku zpĤsobil vichr velikých
škod.
Rok 1835. byl velmi suchý. Studny vyschly, následkem þehož byla nouze o vodu. Též
mnoho stromĤ poschlo.
R. 1840-41. byla velmi krutá zima, roku pak 1841. postihlo Malín veliké krupobití. Rok
1842. byl velmi suchý, takže byla nouze o píci, rok 1843. a 1844. velmi mokrý, takže brambory shnily. R. 1845. rozvodnil se Pách v míĜe veliké. Veškerá úroda byla zkažena, následkem
þehož povstala veliká drahota; korec pšenice stál 17 zl., korec žita 15 zl. Rok 1846. byl velmi
suchý a žnČ špatné, takže drahota potrvala až do žní roku 1847., v kterémž roce ceny potravin
klesly.
Rok 1848. pĜinesl národĤm Rakouským veliké pĜevraty, k nimž dala podnČt revoluce únorová v PaĜíži. Na zprávu o ní nastalo podobnČ jako jinde v EvropČ jitĜení i v Ĝíši Rakouské;
všude širší vrstvy obyvatelstva se hlásily o úþastenství ve vládČ i v moci zákonodárné. Ve
Vídni i v Praze obyvatelstvo podepisovalo žádosti k císaĜi za opravy ve zĜízení státním. CísaĜ
Ferdinand byl ochoten vyhovČti žádostem onČm; zrušil proto censuru knih a povolil neobme26

zenou svobodu tisku. Mimo to svolil, aby se zĜizovalo z obþanstva národní vojsko þ. garda národní. Poté prohlásil, že míní dáti Ĝíši své zĜízení konstituþní.
Zpráva o udČlení konstituce naplnila veškeré obce v ýechách plesem. Obyvatelé Malína
oslavili skutek ten osvČtlením a stĜelbou. Avšak klidný vývoj nové ústavy byl hned na samém
poþátku pĜerušen odstĜedivými snahami v nČkolika zemích mocnáĜství. Ani v zemích þeských
nezĤstalo bez bouĜí. NČmecké obyvatelstvo usilovalo o to, aby zemČ patĜící ku spolku nČmeckému pĜipojeny byly k nové Ĝíši NČmecké, o jejíž zĜízení na snČmČ ve FrankfurtČ se mČlo jednati. Tomu však ýechové se vzpírali. I povstaly rozliþné bouĜe v Praze a ve Vídni. JeštČ vČtší
nespokojenost povstala, když v þelo generálního komanda ýeského byl postaven kníže Alfred
Windischgrätz, pĜíkrý vojín. Jeho pĜiþinČním se stalo, že zákonodárný snČm þeský, který v
þervnu svolán býti mČl, se nesešel. Do Malína a Sedlec ohlásilo praesidium zemské 31. kvČtna,
aby s kazatelny bylo lidu ohlášeno, že snČm na neurþito jest odložen.
Od té doby se vzmahalo rozþilení v Praze na a venkovČ víc a více. Studenti pražští po pĜíkladu vídeĖských lid více a více popuzovali a pĜiþinČním jejich byla dne 12. þervna v druhý
svátek svatodušní uspoĜádána slavná mše na KoĖském trhu, jak se pravilo k sbratĜení rozliþných tĜíd obecenstva. (37) Když lidstvo po mši rozcházeti se poþalo, táhl jeden zástup Celetnou
ulicí okolo tehdejšího generálního komanda, vojskem naplnČného, kde pokĜikováním neušetĜil
ani osoby Windischgrätzovy. Tu vyĜítilo se na zástup neozbrojených vojsko s nasazenými bodáky, v kteréž srážce nČkolik osob bylo poranČno. Lid s velikým kĜikem se rozutíkal, voláno
do zbraní a dle pĜíkladu PaĜíže a VídnČ poþalo stavČní barikád.
Tak poþat boj mezi vojskem a lidem. Windischgrätz prohlásil obleženost nad Prahou a
hrozil bombardováním Prahy.
Dne 16. þervna z rána pĜijelo mnoho ozbrojených þeských studentĤ z VídnČ na stanici ZáboĜskou, mezi nímiž byl i student Novodvorský a potomní lékaĜ Jos. Hora. Studenti ti byli návštČvou u studentĤ vídeĖských. V ZáboĜi sdČlil jim pĜednosta stanice, že dále ku Praze jeti
nemohou, ponČvadž nádraží Pražské vojskem bylo obsazeno. I rozptýlili se studenti po obcích
vĤkolních a vybízeli lid ku povstání a tažení ku Praze. JmenovitČ pĜinutili gardu Novodvorskou, by jim pomáhala ve vĤkolních obcích lid verbovati.
I táhli studenti s gardou do všech okolních obcí, kdež zvonČním na zvony kostelní a bubnováním svolávali lid mužského pohlaví k hotovosti zemské, k ozbrojení se a tažení ku Praze.
Dne 17. þervna sešli se studenti a gardisti na námČstí v Nov. DvoĜích. Tu Ĝeþnil student Jos.
Hora a jiní ohnivČ za bouĜlivého souhlasu mnoha tisíc lidu sem pĜišlého.
DĤstojníci gardy mČli ”vojenskou radu”, v níž bylo ujednáno, aby jedno oddČlení gardy
obyvatelstvo Hlízovské do Malína pĜivedlo a ostatní mužstvo v témž þase obyvatele Malínské
ku povstání pĜimČlo. I seĜadili se ”národní obranci” a zamČĜili k Malínu. Brzy po jejich odchodu povstala Ĝeþ, že jeden gardista v MalínČ byl poranČn. SkuteþnČ pĜivezen šikovatel ýermák
domĤ; bylĢ si vymkl nohu.
Malínský exposita P. Pixa varoval již pĜed vtrhnutím gardistĤv obyvatelstvo Malínské, by
se k povstání svésti nedalo a to proto, že by se pozdČji vymluviti nemohlo, že od studentĤ k
povstání bylo pĜinuceno, jelikož tam studentĤ nebylo; kromČ toho poukazoval k tomu, že
všichni dČlníci továrny Sedlecké proti povstalým jsou ozbrojeni.
Když Novodvorská garda s Hlízovskými do Malína pĜitáhla a Malínští spolþení s nimi
rozhodnČ odepĜeli, odvolávajíce se na slova P. Pixy, vtrhli rozhorlení gardisti do fary; ale P.
Pixa zatím tajnČ ušel a skryl se na KaĖku. I vrátili se Novodvorští a Hlízovští z Malína s nepoĜízenou do Nových DvorĤ, odkudž s jinými táhli ku Praze.
Ale již téhož dne, dne 17. þervna ráno, vzdala se Praha bez výminky. Národní obranci dojeli jen do BČchovic. Jakmile vlak v BČchovicích zastavil, poþali palatinští husaĜi v BČchovicích rozestavení lid vraceti a každému ozbrojenému (38) cestujícímu hrozili zastĜelením, ne27

vzdá-li se. Gardisti spatĜivše pĜevahu, rozutekli se a v noci nastoupili zpáteþní cestu k domovu.
Po pokoĜení Prahy byl zĜízen na Hradþanech vojenský soud, který poþal pĜísné vyšetĜování. Garda Novodvorská odvésti musila veškerou zbraĖ do pevnosti Králové-Hradecké. Také
buben, na nČjž Malínský TĜešnák bubeníka Novodvorské gardy Leopolda Vodiþku za 70 zl.(!)
vyuþil, propadl osudu tomu.
Zákonem Ĝíšským ze dne 7. záĜí 1848. zrušeny pomČry poddanské a Malín se stal obcí
svobodnou.
5. VnitĜní pomČry obce Malínské od založení do r. 1848.
Malín požíval po založení svém úplné samostatnosti. Obec si volila sama své sudí a obecní
starší, kteĜí podléhali pouze úĜadu župnímu. Jim pĜíslušelo provozovati jen nižší práva policejní, nikoliv hrdelní, kteráž náležela úĜadĤm krajským; neboĢ jest známo, že do XII. století podléhali všichni obyvatelé jednoho kraje, mČšĢané, vesniþané i hradþané, zemané i bezzemci, bohatí i chudí ve vyšších vČcech soudních úĜadĤm krajským. Soudy patrimoniální byly ještČ neznámy; ty nabyly poþátku svého teprve v 14. století za Karla IV.
Ale již dĜíve podrobovány obce blíže klášterĤ ležící soudĤm opatovým. A jako klášter Sedlecký ponenáhlu v ohledu duchovním nad vĤkolními místy práva patronátního si zjednal, tak i
v ohledu soudním a poddanském Malín ponenáhlu pod klášter klesal.
Bohužel, nemáme o pomČrech tČch pĜímých dokladĤv ani v roztroušeném nyní archivu
Sedleckém, ani kde jinde.
Po zavedení poddanosti obstarávali rychtáĜ a konšelé záležitosti obecní. Voleni byly od
vrchnosti, nČkdy po návrhu obþanstva, nČkdy libovolnČ opatem Sedleckým. Že ustanovení
rychtáĜe bez vĤle obce Malínským proti mysli bývalo, patrno ze stížnosti Malínských k direktorĤm r. 1618. (str. 22.)
Vrchnosti své byli rychtáĜ a konšelé z úĜadování zodpovČdni a pĜedkládali jí též úþty
obecní k revisi. Vrchnost také sama poukazovala vydání z pokladny obecní.
RychtáĜ mČl peþeĢ obecní se vší pilností chovati a opatrovati. PeþeĢ obecní v století 17.
popisuje se takto: Ve štítČ zobrazen rýþ a v prostĜed otep kĜenu s nápisem: ”PeþeĢ obce Malína.”
PeþeĢ ona však se ztratila; ale podoba její byla vyryta též na stĜíbrné a z þásti pozlacené
monstranci kostelní, již obec Malínská r. 1711. kostelu darovala. Monstrance byla r. 1811. (39)
pĜi finanþním úpadku státním jako jiné skvosty doby tehdejší k uhražení dluhu státního státu
odvedena.66
Odznakem rychtáĜovým bylo ”þerné právo”, silná hĤl ovinutá koží, kteráž pĜi každém jednání obecním na stole ležela. Odevzdáním ”práva” opatem za pĜítomnosti konšelĤ jmenován
byl rychtáĜ. Konšelé podáním ruky rychtáĜi slibovali, že ho za svého náþelníka a zástupce
vrchnosti uznávají a k nČmu se tak míti budou, za sebe i celou obec. Když rychtáĜ úĜad pĜijímal neb odevzdával, mČl Pána Boha vzývati: ”Konšelé a všichni pĜísežní, kteĜíž jiné soudí,
práva, dobré a starobylé poĜádky znáti, jim se uþiti a je umČti mají; nebo hanba jest, neumČti a
neznati toho práva, kterýmž jiné rozeznáváš.”
RychtáĜ a konšelé dbali nad veĜejným poĜádkem v obci. MČli jen nižší právo soudní pro
obyþejné menší pĜestupky jako: hádky, pĜe, menší krádeže a pod. Právo hrdelní mČl od r.
1331. klášter a od r. 1765. novČ zĜízené úĜady krajské. Jeden z konšelĤ slul ”obecník”; vybíral
danČ, byl vojenským ubytovatelem a mČl dozor nad inventáĜem obecním. Ale práva všech byla
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více a více omezována jednak novČ zĜízenými úĜady krajskými za Marie Terezie, jednak úĜadem vrchnostenským.
ÚĜadovali po þesku a také do knih v mateĜské Ĝeþi své zapisovali, kdy nČkdo kšaft nebo
smlouvu nČjakou uþinil; též úþty o pĜíjmech a vydáních vedli po þesku. Bohužel, že mimo nČkteré spisy ze starých knih obecních žádná se nezachovala.
Pokud prameny staþily, sestavili jsme postup rychtáĜĤv od století 17.
V á c l a v V í t Ĥ (1615.-1625.); byl ustanoven proti vĤli celé obce a sloužil více opatovi než
obci, jak ze slov stížnosti obce Malínské r. 1618. patrno: ”Není rychtáĜ s obcí trpící a opatovi
vše oznámí. Také dle libosti své pánu slouží a nás u veliké roboty jemu nahání.”
Za to ovšem byl odmČĖován udČlením polí a luk od kláštera, jež dĜíve jiní sousedé drželi.
J a n J e l í n e k 1650.-1657.
B a r t o l o mČ j K l a b z u b a 1657.-1668. Za nČho byli staršími: Jan Jelínek, Daniel Tichý;
konšely: Krištof Jakeš, Jan PrĤša, Vít KĖákal, JiĜí Jelínek.
J i Ĝ í M a l í n s ký 1668.-1683.
M i ku l á š P o s p í š i l 1683.-1693.
P a ve l J í c h o vs ký 1693.-1725. († 21. srpna 1738. v stáĜí 84 let.)
J a n M r á z e k 1725.-1736.
(40) P a ve l Ti c h ý 1737.-1749.
M a t Č j F u x 1749.-1750. († 26. listopadu 1750.) Za nČho byli tito konšelé: Ber. ZábČhlický, Václav Jakeš, Vojt. Kloþek, Fr. Pokorný, Jak. Zima, Jos. PrĤcha. Starší obecní: Jan Smiral,
JiĜí Straka.
V o j t Č c h K l o þ e k 1750.-1760.
V á c l . K r e ml a 1760.-1780. (R. 1796. najal si dvĤr Malínský.)
J a n N e b o vi d s ký 1780.-1799. (Pro své zásluhy o obec ponechán i v nemoci své rychtáĜem a k ruce jemu dán Jan ZábČhlický jako rychtáĜ mladší. Když pak 9. listopadu 1799. v stáĜí
70 let zemĜel, byl opČt jeden rychtáĜ.)
J a n Z á b Č h l i c ký 1796.-1808.
To má š La c i n a 1808.-1812.
F r . P o ko r n ý 1812.-1813.
J a n K r e ml a 1813.-1815.
J a n J e l í n e k 1815.-1818.
J o s . La c i n a (z þ. 10) 1819.-1830. Za nČho byl obecníkem Tomáš Zima.
F r . Z vo n í k 1830.-1848. (Byl pak ještČ, jak bude uvedeno, starostou po novém zákonČ
obecním do r. 1864.)
6. Vrchnost Malína.
Jak již uvedeno, nebyl Malín po svém založení obcí poddanou; podléhal pouze úĜadu župnímu. V úplnou poddanost kláštera dostal se až v století XIV. Vrchností jeho byli pak o p a t o v é Sedleþtí. Aby však postup opatĤ byl úplný, uvedeme všechny od založení kláštera. (PĜi tom
podotýkáme, že se nesrovnáváme úplnČ se jmény a posloupností opatĤ, jak se ve spisech klášterních uvádČjí,67 ponČvadž jiné, pravdyhodné souþasné spisy tomu odporují. K nim vzat byl
též patĜiþný zĜetel.)
Prvním opatem, pĜišlým z kláštera Waldsaského byl H o Ĝ i s l a v. Spravoval klášter 26 let a
zemĜel r. 1169.; pohĜben byl v hlavním kostele klášterním, tehdy ještČ dĜevČném. Téhož roku
byl zvolen bratĜími za opata
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2. P a u s a n i u s , který se úþastnil r. 1158. tažení k Milánu s králem Vladislavem I. Ale královna þeská Judita pĜála si míti opatem svého pĜíbuzného Go t p o l d a (Gotharta þ. Hotarta.)
Byl rodem NČmec a dĜíve mnichem Ĝádu Premostrátského na StrahovČ. Za opata do Sedlec byl
skuteþnČ dosazen místo zvoleného Pausania. Ale ještČ téhož roku byl zvolen za biskupa Pražského. DĜíve však nežli svČcení biskupského dosáhnul, zemĜel 10. bĜezna 1169.68
(41) 3. Go d š a l k.
4. H e Ĝ ma n þ. D i Ĝ i s l a v; pĜichází jako svČdek na listinČ z r. 1188.69 Roku 1189. byl pĜítomen snČmu v Sadské, svolaném þeským knížetem Kondrádem Ottou.70
5. B o h u s l a v.
6. V a l e r i á n .
7. Le o n a r d .
8. Al b e r t .
9. Wo l fa n g, za nČhož Kutná Hora povstala.
10. K r i s t i á n (1250.-1267.) Za nČho koupil klášter r. 1250. od biskupství Olomúckého
ves PĜítoky s pĜíslušenstvím za 70 hĜiven stĜíbra.71
11. B a r t o l o mČ j (1267.-1275.)
12. Wa l t h e l m (1275.-1277.) Dne 15. bĜezna 1276. odevzdal ves Bylany jakémusi JindĜichovi i jeho budoucím dČdicĤm k užívání. SvČdky toho uvádČjí se mimo jiné J a n fa r á Ĝ M a l í n s ký, Markvart z Církvice a syn jeho VojtČch.
R. 1277. ohlásil pĜed mČstskou radou Kolínskou, že jakož Kolínský mČšĢan Gottfried List
a Adelhaida manželka jeho v pobožném úmyslu odkázali klášteru Sedleckému roþního užitku
3 kameny loje vždy z užitkĤ masného krámu Rudlina, Ĝezníka, dČdice Ĝeþeného Gottfrieda Lista, je každoroþnČ bude vyzdvihovati.72
13. J i n d Ĝ i c h I. (1277.-1278.)
14. M i ku l á š I. (1278.-1280.), který dne 30. þervna 1278. od krále PĜemysla Ot. II. koupil
les Bor, jejž dal vykáceti a založil Nový DvĤr.
15. J i n d Ĝ i c h II. (Heidenricus, Heidenreich) (1280.-13./11.1320.), nejvýteþnČjší ze všech
opatĤ. R. 1290. byl kmotrem králi Václavu III. Za doby jeho bylo dne 12. dubna 1292. do nového kláštera Cistercienského na Zbraslavi uvedeno 12 mnichĤ ze Sedlec. DostavČl kol r.
1320. krásný kostel Sedlecký a mnoho statkĤ pĜivtČlil klášteru.
Tak 25. dubna r. 1305. koupil hrad KĜivsoudov s 10 vesnicemi a tvrz Heralec též s 10 vesnicemi za 2000 hĜiven stĜíbra od svého bratra Reinhera, kupce z Florencie, jemuž král Václav
postoupil tyto statky, po smrti OldĜicha z KĜivsoudova na král. komoru pĜipadlé; avšak dle
smlouvy trhové navrátil klášter opČt dotþené statky Heidenrichovi z Florencie za touže summu.73
R. 1309. prodal Milota z Choltic klášteru vsi Veletov s kaplí a Pfaffendorf za 600 hĜiven
stĜíbra.74
(42) Za správy opata JindĜicha II. r. 1291. osvobodil král Václav klášter Sedlecký ode všech
daní na vČþné þasy a udČlil mu právo mincovní; neboĢ k hojným nadáním kláštera náležely též
podíly na stĜíbrných dolech Kutnohorských, r. 1305. ode všech platĤv a kontribucí osvobozených, takže klášter z dobytého stĜíbra razil zvláštní mince s nápisem: ”Moneta monasterii Sed68
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lecensis”.75
JindĜich II. zemĜel dne 13. listopadu 1320. Byl též opatem kláštera Wallis S. Mariae (v
PohledČ u NČm. Brodu.)
16. B e d Ĝ i c h (1320.-15. ledna 1330.) Stvrdil 6. dubna 1324. v Sedlci usazení vsi Bylan,
tak jak r. 1276. v nedČli Laetare opatem Walthelmem bylo uþinČno.76 Jemu postoupil 10. kvČtna 1325. faráĜ Malínský O l d Ĝ i c h kaple a špitál v HoĜe Kutné.
17. O l d Ĝ i c h (1330.-1333.) dĜíve faráĜ Malínský. ZemĜel r. 1333.
18. O r t vi n (1333.-1338.) Za nČho potvrdil r. 1337. král Jan klášteru dČdictví v HoĜanech
s doly stĜíbrnými od krále Václava r. 1299. témuž klášteru postoupené.77 Dle listiny ze dne 21.
bĜezna 1338. náležely klášteru statky Kojice, ZáboĜí a VinaĜe.78
19. M i ku l á š II. (1338.-1345.) Za nČho zproštČn klášter ”pohostiny” (viz str. 14.)
20. J a n I. pĜijmím Holgut (1345.-1363.) Za nČho vystavČn klášter Skalický u KouĜimi r.
1357. Klášter onen byl založen od Theodorika, biskupa Mindenského, pozdČji arcibiskupa
Mohuþského. Do klášterra Skalického uvedeno 12 knČží z kláštera Sedleckého.79
21. V á c l a v (1363.-1368.) Za nČho dne 1. srpna 1364. navštívil Karel IV. Sedlec.
22. J a n II. (1368.-1375.) R. 1369. obdržel od jakéhosi Vítka ze Zehušic stráĖ Dubeneckou
nedaleko Horušic.
23. Th e o d o r i k I. (1375.-1390.) R. 1377. prodal les v Kaþinách za 96 kop grošĤ Fridušovi Kunlovi, mČšĢanu Kutnohorskému.80
(43) 24. V í t (1390.-1. þervna 1396.)
25. J a n III. (1396.-1397.) Za nČho koupil král Václav IV. 15. záĜí 1396. od kláštera Libenice na þas svého života.81
26. P a ve l I. (1397.-1405.)
27. P e t r (1405.-1409.)
28. J a ku b I. (1409.-1430.), za nČhož Malín r. 1412. a klášter Sedlecký r. 1421. vypálen.
Do toho roku vzrostlo jmČní kláštera tak znamenitČ, že mČl pĜed strašnou pohromou tou statkĤ
za 6 milionĤ zlatých a vydržoval na 500 ĜeholníkĤ (300 knČží a 200 laikĤ).
29. P a ve l II. (1430.-1450.) mČl ovšem po vypálení kláštera a pobití mnichĤ jen pouhý titul opata Sedleckého. ZemĜel kol r. 1450. v Hor. Rakousích, kdež se svolením papežského
nuncia Juliana faru spravoval.
30. Th e o d o r i k II. (1452.-1465.) rodák Kutnohorský; zvolen 23. Ĝíjna 1452. v klášteĜe sv.
KĜíže v Hor. Rakouších. Žádal krále Ladislava Pohrobka, aby nČkteré statky klášteru byly vráceny. R. 1454. vrátil se do zpustlého kláštera.
31. P a ve l III. (1465.-1470.)
32. J o d o k (1470.-1480.) Vymáhal usilovnČ statky klášterní, které po husitských válkách
do jiných rukou se dostaly.
33. ě e h o Ĝ , pĜíjmím Ekkard (1480.-1491.)
34. J i Ĝ í (1491.-1496.), kteréhož roku opatství složil.
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35. K l e me n t (1491.-1521.) vymohl na králi Vladislavovi dekret, daný v BudínČ r. 1501.,
jímž navrátil král Nový DvĤr s lukami Kaþínskými klášteru Sedleckému.82
Týž král vykazuje mu roþnČ 100 kop grošĤ þeských a 20 džberĤ ryb z panství kolínského,
ponČvadž prý klášter za þasĤ váleþných ohnČm a meþem zkažen byl, zboží všechna roztržena a
král chce, aby pĜi tom božím domu opat státi mohl, slušným poþtem bratĜí.83
K l e me n t zemĜel 23. ledna 1521. v Praze a pochován byl v Sedlci.
36. J i Ĝ í (1521.-1548.), odprodal nČkteré grunty klášterní a zastavil r. 1552. Nový DvĤr
panu Hynkovi Martinickému z ChĜenovic. Opat JiĜí sestavil seznam statkĤ, které nČkdy klášteru náležely a podal seznam ten r. 1545. králi Ferdinandovi I.84
37. An t o n í n pĜíjmím Flaming (1548.-1552.), kdy odešel na Zbraslav za opata. Prodal r.
1552. Nový DvĤr p. Hynkovi (44) Martinickému z ChĜenovic za 1242 kopy 4 groše a 5 denárĤ.85
38. J a ku b II. (1552.-5. ledna 1565.) Opatu tomu pĜezdíváno: ”Staré pivo.” Kapíhorský na
str. 79. o nČm píše: ”Že pak staré pivo rád píval, Jakub - Staré pivo jej nazývali.”86 Opat ten
našel r. 1554. v kostnici pod oltáĜem 10.000 dukátĤv, od svých pĜedkĤ tam schovaných.87 Byl
také þas, aby se klášteru ponČkud pomohlo; neboĢ byl v špatných pomČrech a vydržovati mohl
jen 6-8 klášterníkĤ.
39. Ad a m (1565.-13. Ĝíjna 1565.)
40. O n d Ĝ e j I. pĜíjmím Vydman (1565.-1568.) Byl opatem 5 klášterĤv: Oseka, Zbraslavi,
Sedlce, Skalice a Nové Celli v Lužici. Kapíhorský o nČm poznamenal: ”Neprokázal klášteru
nic než pláþe hodnou nedbanlivost; byl do konce života svého opatem 5 konventĤv, ale všechny všude pĜivedl na mizinu.” ZemĜel v Nové Celli r. 1591.
41. O n d Ĝ e j II. pĜíjmím Ekkard (1569.-1582.) Jak podivné pomČry v klášteĜích v 16. století panovaly, patrno z toho, že opat OndĜej se odvážil kdysi po r. 1568. veĜejnČ se oženiti; pĜes
to v opatství zĤstal. Vypravuje o tom velmi nČžnČ Kapíhorský, historik Sedleckého kláštera:
”V stav sv. manželství vstoupil a jednu ctnou, šlechetnou a krásnou panenku, jménem Esteru z
Hory Kutny za manželku pojal. Kteráž jsouc s ním nČkolik þasĤ, život svĤj skonala a pod lipou
na krchovČ pĜed kostnicí, kde ten velký kámen, vedle žádosti své pohĜbena byla, aby opat OndĜej oknem z pokojíka svého vykoukna a místo pohĜbu jejího spatĜiv, na ni vzpomenul a pánu
Bohu se za ni pomodlil.”88 ToĢ idylla klášterní! - Jmenovaný opat zemĜel v mČsíci srpnu 1582.
morem.
42. B a r t o l o mČ j II. pĜíjmím Makeš, rodem NČmec (1582.-1587.). ZemĜel v nedČli po
památce vzkĜíšení PánČ r. 1587. v mladém vČku.
43. J i Ĝ í III. pĜíjmím Taxerus 1587.-1595. profess kláštera VyšĖobrodského, obstárlý þlovČk, NČmec. Byl nejprve opatem ve Vyšním BrodČ, pak v Zlaté KorunČ a koneþnČ v Sedlci.
”Byl nevelikého vzrĤstu a veselý, hudby milovný a sám výbornČ ji umČjící staĜeþek.”89 ZemĜel
31. kvČtna 1595.
44. J a n IV. pĜíjmím Macer (1595.-1596.), dĜíve pĜevor Sedlecký. Byl ustanoven z naĜízení císaĜe Rudolfa II. a uveden do kláštera císaĜ. rychtáĜem Mikulášem VodĖanským z Kutné
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Hory, ponČvadž prý opat Zbraslavský, visitátor Ĝádu, zanedbává (45) tak uþiniti.90 A hned potom komora císaĜská vzkazuje primasovi Zikmundu Kozlovi z Ryzntalu, aby Macera v opatství
chránil; prý opatové Zbraslavský Flaming a Plasský opat do Sedlce chtČjí dosaditi nČjakého
Francouze; ”kláštery v království statkové komorní jsou a J. J. císaĜská s tČmi podle vĤle své
þiniti a do nich, když se J. M. císaĜské líbí, opaty z komory své dosaditi moc jmíti ráþí.”91 Po
dlouhém sporu o obsazení opatství dosazen pĜece jako
45. opat F. P e c e l i u s , Francouz, jenž nic þesky neumČl. (1596.-1598.)
O M a c e r o vi pak píše Daþický toto: ”Macer pak rozhnČval se a pĜestoupil k religionu
e va n ge l i c ké mu , mnišství opustil a potom se oženil, pojav k manželství Káþu, dceru Anny
BednáĜky, Ĝeþené ýerná z mČsta Kutné Hory a s ní se pryþ odebral. To je hle dvČma pánĤm
sloužiti!”92 Opat Pecelius zemĜel v klášteĜe Sedleckém r. 1598. a tam také pohĜben. Daþický o
tom píše. ”Praveno a domnČní bylo, že by byl otráven, neboĢ mu po smrti velmi bĜicho oteklo
a se nadulo; urostlý þlovČk byl.”93
46. V a l e n t i n S c h ö n b e c k, (1598.-1609.), ”rozený Prušák, ryšavý, který život svĤj vedl
více svČtsky nežli duchovnČ. Byl to þlovČk mladý, ”hladký”, který s Horníky se nesnadil a zacházel, sahaje jim na role, kteráž nČkteĜí sousedé od téhož kláštera pod plat drželi a užívali.”94
Proto byl u veliké nenávisti u KutnohoĜanĤ. R. 1607. vytloukla chasa havíĜská klášter Sedlecký i kostel. PĜi tom byl opat, aþkoliv byl sám k p r o t e s t a n s t ví naklonČn, v prsa udeĜen, ale
jinak více mu neublížili.95 Nenávist k opatovi byla v HoĜe tak veliká, že když r. 1603. pĜišel s
bratrem klášterským JiĜíkem podívati se do chrámu sv. Barbory, nepustili ho tam, než s posmČchem vyhnali ode dveĜí. Rok potom byly již zase nové žaloby, že mu horští stĜílejí do oken
kostelních, ba i do konventu.96 Za jeho doby byl klášter Sedlecký v špatném stavu. NaĜíkáĢ r.
1608. opat ”že pĜišel do chudobného, sníženého a opuštČného kláštera, pĜi nČmž sotva zĤstalo
na vyživení konventu pĤl tĜetí vsi.”97 Opat Valentin Schönbeck r. 1609. odešel za opata do
Zlaté Koruny. R. 1610. byl obeslán z naĜízení legáta papežského do kláštera kapucínského na
Hradþanech, ponČvadž frejíĜství provozoval, klášter Sedlecký a Zbraslavský obral. Tam byl
vČznČn a i tČlesnČ trestán.98
(46) Po svém propuštČní z vČzení se zdržoval v Kutné HoĜe. Když opČt pro své rozliþné pĜeþiny k zodpovídání byl volán, utekl r. 1616. s dcerou Mikuláše Koryntského, s kterou se dal
tajnČ oddati, na Moravu. Tam se ”s e kt y p i ka r t s ké ” pĜichytil a v Byteši dvĤr si koupil.”99
47. J a n H a r t ma n n (1609.-1610.) Byl rodem NČmec. Ale nadČji na opatství si þinil Klement, pĜevor téhož kláštera. Vida že ho opatství nepotkalo, potrhal registra klášterní a s hnČ90
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vem pryþ odešel.100 Jan Hartmann byl pohĜben v klášteĜe.
48. M a t Č j S a r t o r i u s (1610.-1611.), dĜíve klášterník a historik Sedlecký. Když se r.
1611. dohodl císaĜ Rudolf tajnČ s biskupem pasovským Leopoldem, aby do ýech vtrhl jemu
ku pomoci, obával se opat vpádu vojska pasovského do kláštera Sedleckého. Proto odjel s klenoty klášterními do Pardubic. Když se 19. února 1611. vracel s pĜevorem Majerem, tu v PĜelouþi z ruþnice, broky nabité stĜelil ze zlosti na evangelíky do jednoho domu mezi ženské pohlaví, Ĝka, že stĜelí ”mezi svinČ.” Tou ranou ranil dvČ dČveþky, které chovaly dČti. Po skutku,
dal se v ujíždČní z mČsta, ale lid obecný ho dohonil a zabil i s pĜevorem nevinným; konšelé
pĜelouþtí prý nemohl lidmi zvládnouti.
Mrtvé tČlo opatovo vtaženo do špitálu, odkudž odvezeno v Sedlecký klášter.101 Na omluvu
opatovu jest snad to, že byl dle slov Kapíhorského ”drobet podroušený”, když mezi lid stĜílel
nezbednČ.102
49. J a n R a d o t i n s ký (1611.-1612.) ”þlovČk mladý a nemnoho uþený;” byl stále nemocen
a zemĜel r. 1612.
50. M i c h a e l C u c u l u s , rodem Srb. (1612.-1614.) Stal se r. 1614. opatem kláštera Velehradského.
51. B a r t o l o mČ j P i ka (Straka) od 25. þervna 1614.-1625. Byl ševcĤv syn z JindĜichova
Hradce. Jeho nastolení byl pĜítomen též kronikáĜ kutnohorský Daþický. (O B. Pikovi pojednáno již na str. 20. a násled.)
(47) Byl opatem do r. 1619., kdy klášterní statky prodány Kutné HoĜe. Po bitvČ BČlohorské
opČt dosazen a byl 1. listopadu 1622. k témuž opatství korunován. Ale 21. ledna 1625. byl složen z opatství, ”ponČvadž statek klášterský nedobĜe spravoval a opouštČl.” Správa kláštera svČĜena zatím Simeonu Všeteþkovi, synu MatČje Všeteþky, koželuha v HoĜe Kutné. Jsa dĜíve náboženství e v a n g e l i c k é h o , pĜestoupil ke katolictví a dal si jméno Simeon Kapíhorský. Je to
potomní historik klášterní.
52. J a n Gr e i fe n fe l s (21. ledna 1626.-11. kvČtna 1629.), kdy odešel do Velehradu za
opata. Dal pĜivézti archiv klášterní z Jihlavy, kdež byl již od 15. století.
53. K r i š t o f (1629.-1636.), dĜíve opat Velehradský. R. 1636. se navrátil do Velehradu.
54. J i Ĝ í III. (1636.-1637.) Opatoval pouze 1 rok, naþež zemĜel a pochován byl v Sedlci.
55. J a ku b III., pĜíjmím Vrchota (1638.-1640.), kdy odešel za opata do Plas.
56. M i ku l á š III., pĜíjmím Sperger (1640.-1649.)
57. J a ku b IV. (1649.-1650.), kdy odešel za opata na Zbraslav.
58. J i Ĝ í V. pĜíjmím Junker (1650.-1654.), kdy zvolen opatem Zbraslavským.
59. H i l ge r i u s B u r gh o f (1654.-16. záĜí 1666.) Za nČho r. 1658. daroval ZdenČk ŠĢastný
Lukavecký z Lukavce, klášteru HrabČšín103 a r. 1660. Jan JiĜí SkĜíšovský z KĜeþkovic SouĖov104. Opat tento byl opČt po mnoha letech jedním z lepších opatĤ. DĜíve byl klášterníkem v
Lilienfeldu v Rakousích, odkud pro svou uþenost (byl doktorem písma) povolán za rektora
kolleje sv. Bernarda do Prahy. R. 1654. byl zvolen za opata Sedleckého, Skalického a Žćárského a pozdČji za visitátora Ĝádu. Svou dovedností a pilností pĜivedl malé hospodáĜství k velkému rozkvČtu. Dal kostnici Sedleckou a kapli náležitČ opraviti.
60. V o j t Č c h K a ms , spolu opat Skalického kláštera (19. prosince 1666.- † 21. þervence
1685.) Staral se o navrácení statkĤ klášterních a o zlepšení jeho dĤchodĤ. Koupil r. 1681. ke
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klášteru TĜebonín, vsi Horušice a Habrkovice za 10.000 zlatých rýn.105
61. J i n d Ĝ i c h S n o p e k, dĜíve opat Zlatokorunský (13. záĜí 1685.- † 18. þervence 1709.)
DostavČl r. 1701. kostel a (48) opatství v nynČjší podobČ.106 R. 1708. koupil Novou Lhotu a Olšany za 27.000 zl. rýn.107
62. B o n i fá c B l a h n a (4. záĜí 1709.- † 28. prosince 1718.), první opat z bratĜí Sedleckého kláštera, rodem z BĜeznice v ýechách, dĜíve professor kanonického práva, pak rektor kolleje sv. Bernarda v Praze. Za nČho byl dostavČný kostel Sedlecký 10. þervna 1714. vysvČcen.
ZemĜel jsa stár 50 let.
63. O t t o Z a h r a d n i c ký, (9. bĜezna 1719.- † 31. srpna 1731.), roz. v BrnČ, klášterník
Sedlecký. ZemĜel ve vČku 51 let a pochován u oltáĜe 14 pomocníkĤ.
64. J a n R e i t kn e c h t (21. Ĝíjna 1731.- † 4. þervna 1753.), rodem z Prahy. Dne 16. kvČtna
1758. se stal visitátorem Ĝádu Cistercienského v ýechách, na MoravČ, v Horní a Dolní Lužici.
Za jeho opatování bylo v klášteĜe 52 knČží. ZemĜel jsa stár 58 let a pochován v kapli P. Marie.
65. J a ku b R Ĥ ž i þ ka (7. srpna 1753.- † 21. srpna 1759.), rodem z Lipnice v ýechách.
StavČl po 4 leta nový konvent a poþal stavČti nové opatství. Tím velmi mnoho dluhĤ nadČlal a
klášter ochudil. ZemĜel v stáĜí 56 let a byl pochován v kapli P. Marie.
66. X a ve r i u s F r e i s a u f, narozen v Praze 13. prosince r. 1710., zvolen na opatství 24.
Ĝíjna 1759. Byl doktorem práv a bohosloví. Než do Sedlec pĜišel, byl professorem v Praze.
DostavČl nové opatství, kdež znak jeho dosud se spatĜuje. Pro veliké dluhy klášterní zĜízena
31. srpna 1763. administrace statkĤ klášterních a odevzdána opatu Oseckému, Kajetánu BĜezinovi a Zlatokorunskému Bohumíru Bilanskému.
Od administrátorĤ vytrpČl opat Freisauf mnohá pĜíkoĜí. Sám uvádí, že mu místo 6 spĜežních a 1 konČ jízdního, kteréž prodali, dali pouze 2 sprosté k službČ. Ano opat Osecký chtČl
mu i kĜíž opatský s krku vzíti. Pro taková protivenství tak velice se zarmoutil, že v dubnu r.
1764. do Žitavy v Sasku odjel, odtamtud pĜes Berlín do Hamburku se odebral, kdež se živil
advokacií a poslednČ u jistého bohatého kupce dČti vyuþoval. Zanechal 48 knČží v klášteĜe. Z
tČch 31 rozesláno do jiných klášterĤ; zbylo jich v Sedlci 17. Jak historik Sedlecký poznamenal,108 vzal sebou opat pĜi svém odjezdu 3 pontifi- (49) kální kĜíže, všechny prsteny, 6 párĤ stĜíbrných nožĤv a lžic, stĜíbrnou slánku a 1 velkou lžíci polévkovou a asi 1.000 tolarĤ. Vše cenČno na 30.000 zl.
K stáru žádal za prominutí svého skutku a byl znovu do Ĝádu pĜijat. Ale než se na cestu
vydal, zemĜel ve vČku 70 let v mČsíci listopadu r. 1780. a byl v kostele P. Marie v Hamburku
pochován.
Xaverius Freisauf byl posledním opatem nČkdy tak znamenitého kláštera. Od jeho odjezdu
nebyl více opat volen. V letech 1764.-1769. administroval statky klášterské opat Osecký Kajetán BĜezina, klášter pak spravoval Michael Kostinek, pĜevor, po jeden rok. Od r. 1765.-1772.
spravoval klášter probošt JindĜich Winter.
V letech 1773.-1778. byl proboštem Benedikt Heller z kláštera Žćárského. R. 1778. usta105

D. Z. 395. B. 28; 736. L. 13.
Po vypálení kláštera stál velký kostel 280 let beze stĜechy, všemu povČtĜí vysazený. PĜi dostavČní kostela stála nová okna 5458 zl. 51 kr.; železa upotĜebeno 40180 liber po 4 kr. = 2678 zl. 40 kr. Zámeþnická práce stála 1224 zl. 57 kr. Skla spotĜebováno 92851 kusĤ v cenČ 463 zl. 57 kr. SklenáĜi placeno
1092 zl. Cihel na klenutí a krypty spotĜebováno 188364 kusĤ, páleného vápna 5100 sudĤ, pražského
vápna 660 sudĤ. Železný kĜíž na vČži vážil 149 liber. - Stavitelem byl Pavel Hynek Bayer z Prahy, kamenický mistr Kašp. Lejsek z Prahy, tesaĜský mistr Filip Knop z Prahy. Malbu v kupli provedl malíĜ
Tadeáš Supper.
107
D. Z. 412. C. 28.
108
Opis v mČst. museu v Pardubicích 151/72.
106

35

noven správcem kláštera pĜevor Ferdinand Hausa (narozen v Lab. Týnci 24. Ĝíjna 1745.), který
r. 1779. jmenován proboštem a coadministrátorem kláštera. Za jeho þasu podČkoval se z administrace statkĤ klášterních opat Zlatokorunský Bohumír Bilanský. NaĜízením císaĜe Josefa II.
ze dne 24. Ĝíjna 1783. byl klášter Sedlecký zrušen a r. 1784. se stal probošt Ferd. Hausa císaĜským administrátorem statkĤ Sedleckých. Statky odevzdány do urovnání dluhĤ zatím Ĝádu Cistercienskému. V klášteĜe zĤstal probošt Ferdinand Hausa a 17 knČží ještČ 1 rok.
K urovnání dluhĤ klášterních sjeli se r. 1784. do Sedlec opatové Cistecienští z ýech a Moravy, drželi kapitolu, pĜi níž jednáno, zdali a kterak by se ještČ klášteru Sedleckému pomoci
mohlo. Po delší poradČ ustanoveno, aby všichni Ĝeholníci Sedleþtí poþtem 17 do jiných klášterĤ byli rozesláni, což se toho roku ihned stalo. V klášteĜe zĤstal sám probošt Ferdinand Hausa,
který byl r. 1785. zvolen za arcidČkana v HoĜe Kutné. Tím pĜestal nČkdy slavný klášter Sedlecký, trvající 642 let.
Administrátorem statkĤ klášterních ustanoven Moric Elbl, opat Osecký. Ustanovil pĜíbuzného svého Morice Elbla, klášterníka zrušeného kláštera Zlatokorunského inspektorem panství
klášterních a vykázal mu výživu z dĤchodĤ Sedleckých.109
(50) Opat Moric Elbl zemĜel 26. þervence 1798. Inspektorem panství byl opČt Moric Elbl a
directorem ustanoven Jos. Pavlík.
R. 1798. žádal visitátor Ĝádu Cistercienského Osvald Neumann osobnČ ve Vídni, aby klášter Sedlecký byl zachován; ale niþeho nevyĜídil a klášter byl císaĜským dekretem ze dne 29.
dubna 1799. zcela zrušen a statky jeho pĜiĜknuty þeskému fondu náboženskému.
CísaĜský dekret ten byl 10. záĜí 1799. ýáslavským krajským hejtmanem Ferdinandem z Libína veĜejnČ prohlášen pĜed výše jmenovanými úĜedníky, naþež dne 12. Ĝíjna 1799. bylo odevzdáno panství opatem Oseckým Benediktem Venusim císaĜskému administrátoru Janu Jos. z
Bayerwerku v zastoupení fondu náboženského za pĜítomnosti všech rychtáĜĤ z celého panství.
R. 1801. se odebrali dva bývalí klášterníci Sedleþtí Ant. Strnad, faráĜ v KomoĜanech na
MoravČ a HeĜman Šádek do VídnČ k císaĜi s prosbou, aby Sedlecký klášter udržen a opČt duchovními byl osazen. Z pĜíþiny té docházely rozliþné dotazy na bývalého probošta a pozdČji
arcidČkana v Kutné HoĜe, Ferd. Hausu. Dne 1. þervna t. r. konána kommisse, jíž se úþastnil
kommissaĜ c. k. administrace státních statkĤv, aby byla prohlédnuta stavení klášterská. Poté
dne 17. þervence 1804. došlo rozhodnutí císaĜské, jímž stanoveno, aby klášter pro vždy byl
zrušen.
Tak byl n á b o ž e n s ký fo n d vrchností Malína do r. 1819. Téhož roku bylo panství Sedlecké a statky Damírov, Krchleby, HrabČšín, Lhota Nová a Olšany, SouĖov a TĜebonín, pak vsi
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Opat Elbl prodal r. 1786. všechny kostelní vČci: oltáĜe, kĤr, stolice, železné mĜíže z konventu, nábytek,
stĜíbro, cín atd.; 2 velké zvony z kostela sv. Filipa a Jakuba daroval do Jeníkova, 1 velký zvon a druhý
menší prodány. Velký oltáĜ, na nČmž byl obraz od Brandla a za který Brandl dostal 1600 zl. a 24 vČder
þerveného vína, prodal za 1000 zl. do Vys. Mýta; tamtéž 20 Vilmanovských velikých obrazĤ, cenČných
po 700 zl., tedy za 14.000 zl., prodal za 200 zl.; velké varhany z kostela P. Marie prodány do PĜelouþe;
neví se zaþ. Menší varhany z kapitoly do Bohdánþe u Pardubic; velké varhany z kostela sv. Filipa a Jakuba prodány do Lab. Týnce. Obraz sv. BartolomČje od Skrety, cenČný na 2000 zl., prodán do Pardubic
za 50 zl.; tamtéž prodán lacino obraz sv. OndĜeje od Skrety. VeþeĜe PánČ, obraz od Brandla, cenČný na
3000 zl., prodal za 30 zl. Hodiny s vČže konventské, které v 7 dnech se natahovaly a za nČž opat Snopek 3200 zl. zaplatil, prodal za 500 zl. do Kutné Hory. Nejvíce krásných obrazĤv a kostelních ornátĤ
koupil klášter Osecký. Bibliotéka, která poslednČ mČla 5600 dČl, prodána za 372 zl.
R. 1788. promČnČn kostel a konvent v erární skladištČ mouky pro vojsko. Teprve r. 1806 byl kostel
opraven a opČt službám Božím navrácen. V starém konventu zĜízeny byty a kanceláĜe. Nový konvent
byl v letech 1801.-1805. skladištČm cís. fabriky Linecké na vlnČné zboží; r. 1809. a 1810. byla tam vojenská nemocnice, kde dlelo 300 nemocných; r. 1812. pĜenesena do zrušeného kláštera erární továrna
na tabák z Jeníkova.

Habrkovice a Horušice, kteréž všecky byvše za 507.132 zl. 30 kr. odhadnuty, veĜejnou dražbou prodány knížeti Karlu ze Schwarzenberga110 za 600.100 zl. stĜ. Ale potom byl r. 1821. (51)
statek Damírov v summČ odhadné 12.253 zl. 12 kr. navrácen kostelu sv. Václava v Krchlebích,
jemuž r. 1675. od rytíĜe Rabenhaupta ze Suché byl odkázán. Karel kníže ze Schwarzenberga
pĜejímal panství za pĜítomnosti všech rychtáĜĤ dne 3. února 1820. Panství Sedlecké pak s
ostatními statky r. 1829. bylo postoupeno knížeti BedĜichovi ze Schwarzenberga za 587.846
zl. 48 kr. stĜ.111 Z této summy trhové mČlo býti zaplaceno 126.596 zl. rýn. dluhĤ.112
Malín zĤstal pod panstvím S c h wa r z e n b e r gs kým do r. 1848., kdy byly pomČry poddanské zrušeny.
7. PomČry poddanské, robotní a jiné povinnosti.
Obyvatelé Malína byli témČĜ do konce XIII. století dČdinníky þili majiteli dČdin, nebo-li
svobodných pozemkĤ. P o n e n á h l u upadali v poddanost kláštera; neboĢ stav poddanosti lidu
se nestal pojednou nČjakou náhlou katastrofou; jestiĢ to výsledek dlouhého vývoje. Pak se stali
dČdinníci kmety, t. j. sedláky, vzdČlávajíce pole klášterní a užívajíce jich za jisté poplatky,
úroky a služby, kterými byli zavázáni své vrchnosti.
Byli tedy jako nájemníci z dobrovolné úmluvy a to na ten zpĤsob, že mzda jejich záležela
v tom, co vytČžili z polí svých mimo úroky, dávky a služby klášteru povinné. Za krále (52) Václava IV. byli sedláci povinni pololetnČ o sv. Havle o sv. JiĜí platiti vrchnosti jistý poþet hotových penČz, buć také obilí, slepice, vejce a p. NČkteĜí také mČli konati jisté služby v lese nebo
na poli, nebo robotovati 6-12 dní v roce. PĤda tedy nenáležela již vzdČlavatelĤm, nýbrž vrchnosti. Poddanství bylo utuženo jmenovitČ poþátkem století 16. za panování krále Vladislava II.
Schwarzenbergové se usadili v ýechách v druhé polovici XVII. století. Jan Adolf hrabČ ze Schwarzenberga, roz. 1615., získal si ve službČ císaĜe Ferdinanda III. velikých zásluh, zaþež syn jeho císaĜ Leopold se mu odmČnil povýšením ho r. 1670. do stavu knížecího. Již dĜíve (1660) postoupeno mu bylo za
náklady v službČ císaĜské konané rozsáhlé panství TĜeboĖské; mimo to nabyl koupí panství Hluboké a
mnoho jiných statkĤ v ýechách. ZemĜel r. 1683. DČdicem jeho se stal Ferdinand Vilém Eusebius kníže
ze Schwarzenberga, který rozmnožil pĜikoupením znamenitČ poþet otcovských statkĤv; zemĜel r. 1703.
Syn jeho Adam František Karel rozmnožil ještČ více rodinné statky dČdictvím Eggenberským r. 1719.
Od nČho pocházejí všichni nynČjší þlenové knížecího rodu toho, nyní na linii Krumlovskou a Orlickou
rozdČlení.
111
D. Z. 1138. J. 20. a 1137. D. 56.
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D. Z. 662., L. 5., 663. H. 12., J. 2., L. 9., M. 25., 664. B. 18., C. 29., D. 10., E. 16. - Mimo to byla prodána k ruce fondu náboženského chalupa vrchnostenská v Sedlci za 153 zl. 36 kr. (Arch. místodrž.
126/27.) DĤm opatský v Starém mČstČ pražském na PĜíkopech pod þ. p. 584. ležící, který opat r. 1659.
s 2 zahradami od poruþníkĤ dČtí hrabČte z Waldšteina za 3400 zl. koupil (D. Z. 312. M 14.), byl prodán
r. 1833. od fondu náboženského Ignácovi Glaserfeldovi za 18.000 zl. stĜ. (D. Z. 1186. M. 6.) Zahrady
domu opatskému náležející, totiž a) Zahradu sub Nro. top. 64 o 393˝ þtver. sáhĤ koupil od fondu náboženského r. 1827. za 6340 zl. stĜ. JiĜí Vrba. Nyní stojí tam domy þ. p. 958 a 959 na PĜíkopech. (D. Z.
1144. M. 5. a 1186. A. 11.) - Zahrada sub Nro. top. 63 o 124 þtver. sáhĤv od domu opatského þ. 584-I.
byla odepsána a pĜipsána k prvnímu dílu zahrad k bývalému semináĜi cisterciáckých klášterĤ, t. j. kolleji sv. Bernarda patĜících.
Mimo statky kláštera Sedleckého k ruce fondu náboženského za 612.340 zl. 24 kr. prodané, bylo
odevzdáno témuž fondu ostatní jmČní kláštera, totiž: 67 zl. 33 kr. hotových penČz, 35.995 zl. 3˝ kr. jistin a rozdílných pohledalostí, 12.250 zl. jistin fundaþních na mše, roþ. pĜíjem 466 zl. 40 kr. ze solní
kassy na 4% jistinu uvedený 11.650 zl., za stĜíbro kláštera a kostela prodané s jinými vČcmi kostelními
849 zl. 4 kr., za zpovČdnice prodané 50 zl. (Arch. místodrž. 126/27). - Veškeré jmČní kláštera Sedleckého obnášelo tedy úhrnem 673.202 zl. 34˝ kr. Naproti tomu bylo dluhĤ 251.230 zl. 52 kr. rýn. Po
srážce tČchto dluhĤ zbylo fondu náboženskému 421.971 zl. 42 kr.
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Poddaný byl zavázán vrchnosti oddaností a úctou a musil poslouchati naĜízení vrchnostenských úĜedníkĤ. ChtČl-li se vČnovati Ĝemeslu neb umČní, vstoupiti ve službu, v stav manželský,
nebo chtČl-li se koneþnČ z panství odstČhovati, musil žádati vrchnost o dovolení. Také nesmČl
bez vĤle vrchnosti o svém jmČní, jež si v potu tváĜi vydČlal a uspoĜil, poĜíditi a dle vlastní vĤle
s ním nakládati (viz str. 21. odst. 6.) Jen ”s vĤli a povolením” milostivé vrchnosti smČl statek
svĤj pronajímati, odprodávati, darovati, zadlužiti a zastavovati. Dle þeského zĜízení zemského
nemohl také poddaný þlovČk sám se pĜed soudem hájiti, nebo škĤdce k soudu pohnati, nýbrž
uþiniti tak musil vždy prostĜednictvím svého pána.
A když otcové rodin tak k pĤdČ vrchnosti byli pĜipoutáni, tím více osoby ženské. NesmČly
žádných zápisĤ þiniti bez vČdomí a povolení vrchnosti, nemohly bez vĤle pánĤ svých ani kšaftovati, ani se vdávati.
Opat Pika odebral na pĜ. 1617. vdovČ Doležalové z Malína všechny pozemky (nyní ”Malá
a Velká Doležalka” zvané) a ujal je k své ruce. PonČvadž pozemky ony mČly nejvČtší výmČru v
MalínČ, utrpČlo tím veškeré obyvatelstvo, ježto tím na nČ dávky a služby rozliþné, jež na pozemcích vdovy Doležalové vČzely, byly rozvrženy.
Vrchnost mČla práva politická, moc policejní i soudní. Již r. 1248. osvobodil král PĜemysl
lid poddaný opatství Sedleckého od soudĤ svČtských, takže jenom byl podroben soudu opata.113 Potom 6. dubna r. 1299. osvobodil král Václav II. lid na statcích kláštera Sedleckého
usedlý od právomocnosti úĜadĤ krajských i mČstských, takže každý jenom od opata samého a
jeho úĜedníkĤ mČl býti souzen; pokuty pak provinilým uložené i statky na hrdle trestaných pĜipadnouti mČly klášteru.114
Dne 15. záĜí 1331. obdržel opat OldĜich, dĜíve faráĜ Malínský, od Jana Lucemburského
stvrzení na pĜedešlou výsadu s doložením, ”aby poddaní kláštera Sedleckého k žádnému právu
potahováni nebyli, žádní rychtáĜi aby se jich neujímali, ale každý, kdo nČco proti poddanému
klášterskému má, pĜi opatovi a konventu jeho spravedlnost vyhledával”.115
(53) Klášter Sedlecký obdržel též dne 15. záĜí 1331. od krále Jana Lucemburského právo
hrdelní. JeštČ v pĜedešlém století ukazován byl v Dobrovici meþ popravní s þeským nápisem:
”Právo kláštera matky Boží v Sedlci.116”
Stínání se dČlo pod Malínem na ”biĜictví.” Právo hrdelní potvrdil klášteru Karel IV. 7.
prosince 1357. Právo to mČl pak klášter do r. 1765. Toho roku zĜídila Marie Terezie jen 27 hrdelních soudĤ v ýechách se soudci v právech uþenými; též vrchnosti musely svČĜiti soudy na
panstvích svých justiciárĤm, právníkĤm zkoušeným.
Klášter Sedlecký mČl však již v století 16. ”ku vyĜizování sporĤv, obhajování opata a kláštera” advokáta, ”Ĝeþníka klášterního” zvaného. Takovým byl r. 1530. JindĜich, r. 1570. Linhart
Ohman († 1571.); r. 1573 se pĜipomíná Jan Zlonický, r. 1574. Jan Bradaviþka.
Vrchnost mČla dále právo žádati odchodné, poplatek za dovolené stČhování se z území
panství, právo na poplatek pĜi zmČnČ v osobČ užívatele statkĤ, pĜi smlouvách ”mezi živými”
(tak zvané laudemium), právo rozvrhovati zemČpanské danČ, právo pivovareþné a pálení koĜalky i nalévání tČch nápojĤ, právo prodeje soli, právo honební i na pozemcích poddanských,
pak rybáĜství ve všech Ĝekách a potocích v objemu panství; také náleželo jí právo odúmrtní,
tak že pozemky poddanské, umĜel-li zĤstavitel bez dČdicĤ, pĜipadly vrchnosti; dále náleželo jí
právo na jisté dávky buć penČžité neb naturální a právo na robotu a na poplatek ”za ochranu.”
VĤbec byl poddaný lid þím dále tím více utlaþován, což se dálo jmenovitČ s pĜíkrostí po
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116
MČstské museum v Pardubicích 126/21. - Schallerova topografie ýáslavského kraje str. 63.
114

38

tĜicetileté válce, která zniþila blahobyt þeského rolnictva. Vrchnosti omezovaly práva poddaných a ukládaly jim nebývalé poplatky. Lid marnČ za smilování prosící, vzmužil se k þinnému
odporu.
Když poslové rolnictva r. 1680. v Praze za zmírnČní robot prosící byli uvČznČni, vzbouĜil
se vesnický lid v kraji ý á s l a v s k é m, Boleslavském, LitomČĜickém a Loketském, a snad celé
ýechy by byly povstaly, kdyby oni poslové bývali déle u vazbČ držáni. Generálové Piccolomini a Harant vytáhli do vzbouĜených krajĤv a utišili rozkvašený lid slibem, že bude o zmírnČní
robot jednáno. CísaĜ Leopold I. naĜídil 28. þervna 1680. krajským hejtmanĤm, aby nedopouštČli ukládání nezákonitých robot poddaným, ale aby také pĜísnČ stíhali buĜiþe a rušitele pokoje.
Vrchnosti odporovaly tvrdošijnČ každé úlevČ poddaným, proto jednání o upravení pomČrĤ
poddaných k vrchnostem nebylo ani v polovici XVIII. vČku skonþeno.
(54) Na panství Sedleckém byla robota, zavedená po 30tileté válce, takováto: Každý držitel
statku selského þili celosedlák mČl za povinnost od slunce východu až do západu þtyĜmi potahy týdnČ 3, dle potĜeby i 4 dni na robotu jeti a v ostatních 3 dnech mimo svátek po jednom pČším stateþném robotáĜi odeslati; v þas senoseþe a sekání otav mČl každodennČ 2 statné robotáĜe
v þas dostaviti.
PĤlsedláci a Đ sedláci mČli tutéž robotu, však potažní roboty jen s 3 neb 2 potahy.
Chalupníci byli povinni po všecky dny buć sami na robotu pČší choditi aneb stateþného
robotáĜe poslati a to po celý rok v zimČ i v létČ, vyjímaje když na dČlání dĜíví od 1. listopadu
do konce února šli; tu se jim nČkolik dní dle uznání promíjelo. Když bylo tĜeba, musil místo
pČší roboty po 2 dni s dvČma voly orati nebo vláþeti.
Všichni podruzi a úroþníci byli povinni v senoseþi na robotu jíti a to ženatí 2 dni, svobodní 1 den. Ve žních mČli ženatí 14 záhonĤ panského obilí požíti, neženatí jen polovici. V þas
sekání otav mČli pracovati ženatí den, neženatí pĤl dne; každý mlatec nebo podruh byl povinen
v zimČ 6 sáhĤ dĜíví k palivu sdČlati. Jich ženy mČly za povinnost 6 dní obilí pleti; svobodné
ženské 3 dni.
Mimo robotu odvádČli všickni ”všechny jakékoliv jméno míti mohoucí danČ a kontribuce
dle rozvrhu.” Poddaní byli také povinni panské pĜedivo pĜísti a to celosedláci 2 štuky, nebo za
to 30 kr. platiti, pĤsedláci a chalupníci 1˝ štuky, nebo 22 kr. 3 denáry platiti. Také bylo povinností celosedlákĤ roþnČ 2 kusy panského dobytka vykrmiti; chalupníci mČli panské tele každoroþnČ vykrmiti. (KteĜí mČli stavení na obecním pozemku aneb na gruntČ selského statku vystavČná, platili buć obci, nebo selskému statku úroky z gruntĤ.)
Hospodský ”na Velké” v MalínČ mČl za povinnost: c. k. danČ a úroky vrchnosti z hospody,
pak z Ĝeznického krámu a váhy odvádČti, extraordinarium z držících gruntĤ dominikálních, jakož i ”laudemium” platiti, pivo z vrchnostenského pivovaru, jakož i víno z vrchnostenských
sklepĤv a koĜalku z Malínské vinopalny odebírati a Malínskému uþiteli dar k novému roku dávati.117
(55) Hostinský ”na mýtČ” mČl za povinnost c. k. danČ platiti, vrchnosti 1 zl. 10 kr. úrokĤv
odvádČti, pivo ze Sedleckého pivovaru a koĜalku z Malínské vinopalny odebírati.118
Když od roku 1769.-1770. panovala veliká neúroda a r. 1771.-1772. hlad, a císaĜ Josef II.
sám o bídČ v ýechách zuĜící se pĜesvČdþil, byla r. 1773. svolána kommisse k jednání o ulevení
117

Gruntovní kniha Malínská pĜi c. k. m. d. okr. soudu v HoĜe Kutné. Hospoda ta náležela dĜíve vrchnosti
a byla pĜi zĜízení grunt. knih Josefem Láskou r. 1780. v cenČ knihovní 2000 zl. zakoupena. K ní náleželo 9 jiter 1270 þtver. sáhĤ rolí, 3 jitra 630 þtver. sáhĤ luk a 80 þtver. sáhĤ zahrady. Když r. 1805. Jos.
Láska zemĜel, byla 12. ledna 1805. dČdiþným dČlením ocenČna budova na 7114 zl. 5 kr., obchod pĜi
hospodČ na 13.520 zl., pozemky na 3.111 zl. 52˝ kr.
118
PĜi zĜízení knih byl majitelem hostince Jakub Kuþera, od r. 1807 Jos. Wirth, od r. 1821. Fr. Wirth, od
r. 1833. Marie Procházková, od r. 1836. Václav Podlipný, od r. 1865. ýenČk Podlipný.
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bĜemen poddaným.
Dne 13. srpna r. 1775. byl vydán patent robotní, kterým robota byla valnČ snížena, jímž
však lid, úplnČ zrušení robot oþekávající, byl sklamán. ýetní agenti podnČcovali nespokojenost
rolnictva, rozšíĜujíce povČst, že tento patent jest podvržený, že vrchnosti pĤvodní ”zlatý patent
císaĜský” úmyslnČ zadržují. PobouĜený lid se vždy více jitĜil a zvláštní výbor poþal v ýechách
organisovati všeobecné povstání, které mČlo v den sv. Jana r. 1775. v Praze vypuknouti a po
celých ýechách se rozšíĜiti. Ale celé vzbouĜení nešĢastnČ skonþilo. Mnoho povstalcĤv odsouzeno k smrti i do žaláĜe.
Poté cestoval po ýechách generál Olivier Wallis a ve všech krajských mČstech vyhlašoval
slavnostnČ robotní patent 13. srpna r. 1775. vydaný.
V tomto patentu byla snesena jasnČ a pĜehlednČ veškerá zákonnČ platná naĜízení o robotách z r. 1680., 1738., 1751., 1753., 1770. a 1771., aby poddaní své povinnosti zĜejmČ poznali.
Dle tohoto patentu byli robotníci pČší, potom poddaní, kteĜí pĜes 9 zl. 30 kr. danČ dosud
neplatili, avšak s potahem robotovali, pĜíštČ povinni jen ku pČší robotČ; podruzi mČli roþnČ 13,
chalupníci dle placené kontribuce v témdni 1-3 dny robotovati. Jízdní robotou byli povinni
poddaní, kteĜí více než 9 zl. 30 kr. kontribuce platili a to þtvrtsedlák pĜes 14 zl. 15 kr. kontribuce platící mČl s jedním kusem potahu v témdni 3 dny, pĤlsedlák (kontribuce do 28 zl. 30 kr.)
s párem potahu v témdni 3 dny, od sv. Jana do sv. Václava téhodnČ 2 dny pČší roboty s jednou
osobou konati; ostatní sedláci více než 42 zl. 45 kr. kontribuce platící robotovali týdnČ 3 dny
þtyĜmi kusy potahu a od sv. Jana do sv. Václava týdnČ 3 dny s jednou osobou. Tato ustanovení
byla nejvyšším požadavkem pĜíštích robot. Poddaným bylo volno zĤstati pĜi dĜívČjších robotách, pokud by se jim mírnČjšími býti zdály; ohlášení poddaných o robotách mČla býti do 16.
Ĝíjna 1775. u vrchnostenského úĜadu podána.
Poddaní neb obce však nemohli díl se staré a díl z nové roboty voliti, nýbrž byli povinni
buć k té nebo k oné se pĜihlásiti; avšak mČli právo, že se mohli s vrchností o jiný zcela (56) nový zpĤsob robotních povinností písemnČ porovnati, kteréž porovnání prostĜednictvím krajského úĜadu ke král. zemskému guberniu k nahlédnutí a potvrzení zasláno býti mČlo.
Poddaní panství Sedleckého dohodli se s vrchností r. 1784. tak, že povinná potažní a ruþní
robota byla v peníze pĜemČnČna. Vrchnost k tomu tím spíše svolila, ponČvadž byl r. 1783.
klášter zrušen a 10 dvorĤ pronajato. PĜi tomto výkupu roboty byl dvouspĜežný potah na 18 kr.
a 1 den robotní práce na 6 kr. ustanoven. Na celém panství bylo následkem té úmluvy od 69
sedlákĤ 3195 zl. 50 kr., od 125 chalupníkĤ 1937 zl. 36 kr., úhrnem 5133 zl. 26 kr. roþnČ do
vrchnostenského dĤchodu odvedeno. Smlouva byla každých 6 let obnovována.
KromČ výše uvedeného placení uvolil se každý v þas žní bez rozdílu 4 dni vrchnosti ruþní
práce bezplatnČ vykonávati. Co pak se týþe obyvatelĤv a jiných pole nemajících domkaĜĤ, ti
museli dle výše uvedeného patentu roþnČ každý 13 dní ruþní roboty vykonávati. (ObyþejnČ sekali led, vyhazovali pĜíkopy, pracovali ve žních na poli a obírali housenky.)
Od robot byl na celém panství jen Krchlebský chalupník Josef Sochor již pĜi koupi statku
Krchlebského od barona Dubského na vždy osvobozen.
Bylo-li práce poddaných pĜi dvoĜe potĜeba, pĜicházeli mimo placené roboty ochotnČ s
vlastními koĖmi a voly a obdrželi dennČ za 1 den potahu koĖského 42 kr., za potah s voly 36
kr. a jeden den práce dle þasu buć 10, 12 až 18 kr. Jel-li poddaný dobrovolnČ na robotu, byl
povinen vykázanou práci tak konati, jako služebníci panští.
NepoĜádek ve službČ byl trestán þeledním patentem ze dne 30. Ĝíjna 1782.
Pokud ještČ potažní robota in natura byla vykonávána, nebyl poddaným žádný dvĤr urþen;
jezdili tedy na práci tam, kde jich vrchnost potĜebovala. DvorĤ bylo 14 a to: v Sedlci, MalínČ,
Krchlebích, Skalici, TĜebonínČ, HrabČšínČ, HološínČ, SouĖovČ, LhotČ, Šebestenicích, ZbýšovČ,
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ChlumČ, DamírovČ a dvĤr Šípec.119
Patentem z r. 1775. nebyl však pomČr poddaných k vrchnostem trvale upraven, protože i
potom þeský rolník byl nevolníkem vrchnosti.
Teprve císaĜ Josef II. se ujal ”tohoto nevČdomostí chudého, chudobou bojácného, bojácností ztýraného lidu” a ”z rozumu a z lásky k lidstvu” zrušil patenty r. 1781. a r. 1782. vydanými také nevolnictví v ýechách. ýeský rolník jsa z tČlesné poddanosti vybaven, stal se dČdiþným vlastníkem svého (57) statku, smČl nemovitosti kupovati, bez pĜekážky se ženiti, z panství
se stČhovati, o své vĤli v zemi se usazovati, ĜemeslĤm se uþiti, obchod provozovati, studovati a
j. Ale i malá svoboda tato byla vrchnostenskými úĜedníky ztČžována.
Na poþátku XVII. století odvádČl rolník mimo obecné bernČ pátý mandel sklízeného ozimu a 2 gr. míš. a z kopy snopĤ jarky 1 groš míš.
Desátkový poplatek obilní zavedl snČm r. 1664. a 1665. odbývaný; odvádČlo se z 30 mandel sklízené pšenice, žita a jeþmene po 2, ovsa po 1 þtvrtci, poþítaje korec pšenice a žita po 1
zl. 6 kr., korec jeþmene a ovsa po 45 kr.
V letech 1651.-1653. upravili visitaþní kommissaĜi, kteĜí mČli osobnČ dohlížeti k rozvrhování veškerých bĜemen veĜejných ”v bohumilé rovnosti” prvou berní roli, soupis všech kontribuentĤ, v nČmž byly zapsány netoliko skuteþné usedlosti pozemkové, ale také usedlosti domnČlé, totiž živnosti prĤmyslové, domnČle vypoþteným výnosem usedlostem hospodáĜským
porovnané. Z této bernČ role se vyvinul prodlením let katastr, jenž byl r. 1683. opraven a dle
kterého až do r. 1748. byly rozvrhovány danČ zemské. Usedlost poddaného, 180 zl., pozdČji
142 zl. nejménČ vynášející, byla pĜi vymČĜování danČ dČlitelna. Celým sedlákem byl rolník, jehož usedlost roþnČ také jen 74 zl. vynášela, který v témdni 3 dny þtyĜmi koĖmi robotoval a 30,
40-45 zl. danČ platil.
Nové upravování gruntovní danČ poþalo r. 1713.; základem rozvrhování bernČ mČl býti
výn o s , nikoliv poþet usedlostí.
Nový soupis katastrální byl r. 1725. zhotoven. Poddaní platili do r. 1747. Ĝádnou gruntovní
daĖ, vrchnosti pak dle poþtu usedlostí svých poddaných, totiž mimoĜádnČ zvýšenou daĖ gruntovní.
Nový katastr byl vypracován v letech 1717.-1748., do r. 1751. bylo lze reklamovati. Z celé
usedlosti platili poddaní r. 1748. 56 zl. 57 kr., r. 1749. 60 zl.
Po opČtné revisi byl koneþnČ r. 1751. založen katastr rustikální. Veškeré pozemky bez
ohledu k stavovským rozdílĤm majitelĤ byly rozdČleny dle výnosu a dle jednotlivých cen žita
v 48 tĜíd (výnos 52 kr. až 2 zl. 33 kr. pĜi korci), louky do 3 tĜíd od 40 kr. až 1 zl. 20 kr., pastviny a porostliny byly porovnány s pĜiléhajícími pozemky. Základem této soustavy byla zásada, že každá usedlost má platiti tĜetinu výnosu bernČ.
CísaĜ Josef II. dal r. 1785. celou zemi novČ vymČĜiti a ustanoviti dle jakosti pozemkĤ, kolik by mČl každý platiti. Podle patentu císaĜského mČli poddaní od r. 1789. poþínaje platiti ze
sta zlatých hrubého výnosu 30 zl. a to: 12 zl. 14 kr. (58) státu a 17. zl. 46 kr. vrchnosti, tak že
by jim z takové živnosti zĤstalo 70 zl., z jiné podle téhož pomČru více nebo ménČ.
Rovnoprávné ukládání bernČ se stavĤm privilegia svá úzkostlivČ hájícím arciĢ nelíbilo,
proto berní opravČ císaĜe Josefa II., jakož i koneþnému upravení a ustálení robot, desátkĤv a j.
odporovali.
R. 1792. upravil koneþnČ císaĜ Leopold II. rovnoprávnČ gruntovní daĖ dle výnosu pozemkĤv.
Až na nepatrné zmČny trvala soustava gruntovní danČ z roku 1792. do let padesátých. Zákonem Ĝíšským ze 7. záĜí 1848. byla zrušena bývalá právomocnost vrchnosti a lid jsa osvobo119
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zen od celého jha poddanského, stal se vlastníkem samostatným, skuteþným þlovČkem svobodným.
Na konec podáváme nČkolik dat z dob poddanství:
K Sedleckému panství náleželo 19 vesnic. (Viz str. 34.) Roku 1800. bylo na panství 802
rodin, þítajících 3252 duší.
Z úĜedníkĤ panských se uvádí r. 1660. Bernard ŠindeláĜ, purkrabí a správce statkĤ klášterních. R. 1800. byli úĜedníky: Josef Pavlík, vrchní, Jan Novák, dĤchodní, Leop. Sperling, purkrabí, Mat. Halteš, polesný, Jos. Steinhof, pojezdný. R. 1806. byl vrchním Jan Novák, knihovním Jan Laitl. Od r. 1820.-1840. byl vrchním J. Pfanner, od 1840.-1848. J. Linha.
8. Církevní pomČry.
Nejstarší budovou v MalínČ jest chrám sv. Jana a Pavla, o nČmž se již na str. 5. zmínka stala. Chrám ten (nyní za kĤlnu pro stĜíkaþku užívaný) byl stavČn za opatování sv. Prokopa na
SázavČ. První služby Boží v XI. století konali v nČm klášterníci Sázavští. PozdČji dosazováni k
nČmu zvláštní faráĜi, plebáni, buć knížetem þeským samým nebo biskupem Pražským, anebo
snad i obcí Malínskou, jako se dálo do r. 1325. v obci ýisté na Boleslavsku.120 O tom nemáme
však urþitých zpráv.
První historická zpráva uvádí v MalínČ kol r. 1250. faráĜe J a n a ,121 na jehož gruntech a v
jehož pravomocnosti ruda stĜíbrná na místČ, kde nyní Kutná Hora leží, byla nalezena. Proto
dostával faráĜ Malínský z dolĤ Kutnohorských každoroþnČ 80 hĜiven stĜíbra, což obnáší v
dnešních penČzích kolem 2000 zl. Fara Malínská mČla tak výnosné dĤchody, že ji nikdo jiný
než ze šlechty nebo vysoce uþený obdržel. Mimo pozemky, kde Kutná Hora leží, náležela k faĜe nynČjší ”polouláĖ” a jiné pozemky u Malína. K faĜe Malínské náležely v 11.-15. (59) století
mimo Malín tyto obce: Libenice, Hlízov, Sedlec, Dolany, Kutná Hora a od r. 1278. Nový
DvĤr.
V ohledu církevním náležela fara Malínská k dekanátu ýáslavskému, který byl podĜízen
arcidekanátu KouĜimskému.122
Aby nČmeþtí obyvatelé Kutné Hory nebyli nuceni k pobožnostem chrámovým do Malína
choditi, vystavČli si nejprve na nejvyšším temeni ”Hory” chrám sv. JiĜí zasvČcený, který k obvodu fary Malínské nenáležel, nýbrž k faĜe PnČvické123 pĜíslušel; že však chrám ten pro veškeré obyvatelstvo nestaþil a v nČm služby Boží jazykem nČmeckým byly konány, vidČlo se obyvatelstvo þeské nuceno, pro sebe a služby Boží þeské o jiné chrámy se postarati. StavČliĢ
ovšem nejprve jen kaple dĜevČné, ze stavební látky po ruce jsoucí, v nichž jim faráĜ Malínský
se svými kaplany pĜisluhoval, neboĢ byly stavČny v objemu fary té a na bývalých gruntech téhož faráĜe.
V roce 1300., nebo krátký þas pĜed tím, povstala jakási rozepĜe mezi zámožnými obyvateli
Hory Kutné a jich faráĜem Malínským, jak se podobá hlavnČ z té pĜíþiny, že Kutnohorští v
mČstČ svém i vlastní faru míti si pĜáli, þemuž faráĜ Malínský se protivil a k tomu svoliti nechtČl.
Sousední faráĜ PnČvický, v jehož farní objem hoĜenní þásti mČsta i s chrámem sv. JiĜí náležel, byl ochoten jim po vĤli býti a pobídl je, by pro pĜíští farní chrám o prostrannČjší a mČsta
tak bohatého dĤstojnČjší místo v mezích kolatury jeho se postarali.
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Emler Reg. IV. 734.
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K arcidekanátu KouĜimskému náležel dekanát KouĜimský, ýáslavský, Kolínský, Brodský, ěeþický a
ŠtČpánovský.
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PnČvice, farní ves na »rovinách« u Kutné Hory; zašla v husitských válkách.
121
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Horníci bohatí a hojností oplývající neváhali tedy dlouho s uskuteþnČním návrhu jim uþinČného. Vyhlídnuvše si pro pĜíští chrám místo na vrchu nad potokem Vrchlicí, kde již dĜíve
pro kovkopy v dole ”Osel” pracující kaple ku poctČ patronky kovkopĤ, sv. Barbory, stávala, a
povolavše si mistry, položili po roce 1300. základy k chrámu sv. Barbory, který též chrámem
”Božího TČla” slul, k þemuž i biskup Pražský dal svolení.
Po faráĜi Janovi se uvádí poþátkem 14. století jako faráĜ Malínský muž doby té v ohledu
politickém i církevním znamenitý, O l d Ĝ i c h š l e c h t i c z P a b Č n i c , bratr Hrabiše z PabČnic.124
(60) Již r. 1300. byl tajným radou krále Václava II, a byl vyslán r. 1302. králem v þele znamenitého poselství do Anagnie k papeži Bonifáci VIII., aby ho naklonil k uznání syna jeho
Václava III. na království Uherské.125
OldĜich z PabČnic byl doktorem práv, mistrem svobodných umČní, kanovníkem a scholastikem kapitoly Pražské, protonotáĜem a officiálem Jana, biskupa Pražského, kanovníkem Olomúckým a Vyšehradským a pĜed r. 1317. archidiakonem KouĜimským. Aþkoliv tak vysoké
hodnosti zastával, nebyl v dobČ, kdy stal se faráĜem Malínským, na knČžství vysvČcen a dával
se, jak tehdy bylo v obyþeji, zastupovati knČzem svČceným, vikáĜem zvaným. Také byl zvyk,
že jeden faráĜ držel i více duchovních obroþí. U prázdnilo-li se nČkde beneficium, žádal faráĜ
opČt o nČ. Tak nalézáme i u faráĜe OldĜicha.
Dekretem ze dne 13. dubna 1306. dovoluje papež Klement V. faráĜi Malínskému, aby mimo kanonikáty a prebendy v Praze, Olomúci a VyšehradČ ještČ jedno beneficium, totiž faru v
MalínČ pĜijmouti mohl a zbavuje ho po pČt let povinnosti nabýti pĜíslušných stupĖĤ svČcení.126
Za jeho doby založil dne 24. bĜezna 1324. ŠtČpán Pirknar,127 mČšĢan na Horách Kutných,
špitál pro chudé za zdmi mČstskými a ýáslavskou branou128 a správu jeho odevzdal mistru OldĜichovi, faráĜi Malínskému, jakožto pánu gruntu na ten zpĤsob, ”aby on ŠtČpán Pirknar a jeho
dČdicové právo mČli do téhož špitálu knČze pobožného, pĜíkladného a k vzdČlání spasení lidského náchylného dosazovati, mistr pak OldĜich druhého, kteĜí by chudým a nemocným lidem
ve vČcech spasení jejich se dotýkajících, posluhovali. V kterémžto porovnání i tato klausule se
pĜipojila, aby totiž ti dva knČží pĜísahou zavázáni jsouce, všecky almužny, odkazy, ofČry a jiné
tČm podobné vČci a dĤchody pĜijímajíce, vČrnČ a bez všeho fortele aneb nČjaké vymyšlené lsti,
polovici ŠtČpánovi Pirknarovi a polovici mistru OldĜichovi, faráĜi, odvádČli a oni aby jak chudé, tak i ty knČze, jakby náleželo, vychovávali.”
”Jsa pak mistr OldĜich þlovČk duchovní a smrtelný a potomkĤ nemaje žádných, jimž by takové právo špitálu výše (61) jmenovaného zanechal aneb zanechati mohl, opatu BedĜichovi a
klášteru Sedleckému je na vČþnost odkázal, jímž on aby podle své plné moci, dobré a svobod-
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né vĤle vládnouti, Ĝíditi a šafovati mohl.”129
Toho þasu kolem r. 1324. byl vystavČn v MalínČ kostel sv. ŠtČpána, bezpochyby od téhož
bohatého ŠtČpána Pirknara a právo patronátní k nČmu odevzdáno se svolením apoštolské stolice klášteru Sedleckému. Farní budova byla postavena u téhož kostela v místech, kde se dosud
na ”pfarrhofČ” Ĝíká.130 Fara u kostela sv. Jana a Paula stávala v místech nynČjší školy. Kostel
sv. ŠtČpána se stal farním. Proþ byl opustČn kostel sv. Jana a Paula jako farní, kryje rouška neproniknutelná. Snad to souviselo s domáháním se moci kláštera Sedleckého nad Malínem, nebo souviselo to s tvoĜením všelikých sekt náboženských, jako: bekyĖ, Waldenských a p.
Zprávy, které došly potomstvo o církevních onČch neshodách, jsou velmi chudé a na mnoze nesprávné, tak že pravdy v nich se dozkoumati jest tČžko.
Zmahající se mravní porušenost a svČtáctví knČžstva dávaly hlavnČ pĜíþinu vzniku a šíĜení
se všelikých sekt. Jan IV., biskup Pražský, byl pĜísným proti takovým duchovním a tu ti, kteĜí
pro mravní poklesky od nČho byli káráni, odpláceli se stíháním ho z domnČlého kacíĜství. R.
1318. byl obžalován od JindĜicha, kanovníka Vyšehradského, u papeže Jana XXII., že jest
ochrancem bludaĜĤv a že neposlouchá rozkazĤ stolice apoštolské. I obdržel biskup rozkaz, aby
se osobnČ pĜed papežskou stolici v AvignonČ ve Francii dostavil. Dne 9. kvČtna 1318, odešel z
Prahy; celých 11 let dlel v AvignonČ u dvora papežského, s velikou trpČlivostí oþekávaje výrok papežĤv. KoneþnČ by r. 1329. za nevinného uznán.131 Za jeho nepĜítomnosti byl jistý þas
faráĜ Malínský OldĜich administrátorem biskupství Pražského ve vČcech duchovních a tu se
svolením kapitoly Pražské odevzdal 25. bĜezna 1324. všecky kostely a kollatury na Horách
Kutných klášteru Sedleckému, jako patronu špitálu Kutnohorského.132
Listina za tou pĜíþinou vydaná zní následovnČ:
”Z Boží milosti Hynek, probošt, Václav, dČkan, Tomáš, arcidČkan i všecka kapitola kostela
na hradČ Pražském, toho þasu mocí apoštolskou práva biskupského zhostČného, velebného v
Kristu (62) otce a pána, pana Jana, biskupa Pražského, plnomocenství ve vČcech duchovních i
hmotných v mČstech Pražských i po všem biskupství mající, oznamujeme všem na budoucí a
vČþné þasy:
PonČvadž velebný muž a mistr OldĜich z pĜed jmenovaného kostela hradu Pražského scholastikus a s povolením stolice apoštolské správce kostela Malínského, biskupství Pražského, z
upĜímnosti a veliké náchylnosti pĜed nás pĜednesl, že, ponČvadž již dávno za živobytí Jana, faráĜe Malínského a pĜedka svého na místČ, které se nyní obecnČ Hora Kutná jmenuje, na gruntech, v jurisdikci a obmezení téhož faráĜe Malínského hory stĜíbrné nalezeny byly, pro veliké
množsví lidu na to místo z rozliþných míst pĜicházející, potĜeba byla k pĜisluhování svátostmi
církevními a služeb Božích vykonávání, dĜevČné kostelíky a kaple vyzdvihovati. Z kterýchžto
dĤchodĤv ani na tom místČ hor stĜíbrných, ani jinde, kdežby pro trvanlivost stĜíbrných hor nejistot, též obydlí lidská nejista byla, tak pojednou jisté služby Boží naĜízené, jako i pro zlehþení kláštera Sedleckého, blíže hor jmenovaných ležícího, rozšíĜeny býti nemohly, z þehož se dČje a dálo, že vycházející z pĜed jmenovaných kostelíkĤv užitkové ne na potĜebné a Bohu milé,
ale snad na odporné a nechvalitebné skutky se obracejí; to tedy svrchu dotþený mistr OldĜich
na svČdomí svém tČžce snášeje a svým nástupcĤm dobĜe poraditi chtČje, poníženČ a pokornČ
nás požádal, aby ze svého dobrého zalíbení a rozsouzení dĤchody a užitky, kteréžby koli nyní i
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na þasy budoucí, ježto z þasto jmenovaných kostelíkĤ vycházely, pĜipojeny byly nyní i budoucnČ špitálu nemocným a chudých ku klášteru Sedleckému náležejícímu, tak a tím zpĤsobem, že on opat kláštera Sedleckého (který také patronem Malínského farního kostela jest),
nebo jiný, kterého by opat k tomu ustanovil, týchž kostelíkĤ dĤchody a užitky k dobrému chudých a nemocných lidí, aneb k jiným jakýmkoli pobožným skutkĤm obraceti povinen bude,
beze škody však a umenšení dĤchodĤ faráĜi a farnímu kostelu Malínskému plynoucích, z té
však náležité a potĜebné mírnosti zachováním: že ponČvadž, jakž potĜebí jest, v pĜed jmenovaných hor stĜíbrných kostelících obyvatelĤm a sousedĤm služby Boží vykonávati a svátostmi
posluhovati on mistr OldĜich, faráĜ nynČjší, aneb kdo po nČm bude, již oznámené služby Boží
sám, aneb skrze své zástupce, kteĜíž s mocí a rozšafným uvážením opata Sedleckého dosazováni a sesazováni býti mají, v kostelích již oznámených vykonávati povinen bude, tak aby nČjakou lstí, chytrostí aneb neupĜímností dĤchody a užitky k špitálu kláštera Sedleckého z jmenovaných far pocházející, ztenþením zmenšeny nebyly. Že pak ústa volu mlátícímu zavázati
nesluší a kdo oltáĜi slouží, z oltáĜe vyživení své míti má: povinen bude pan opat jak faráĜe, tak
i jiné služeb Božích vykonavatele, jako i samé kostely k službám Božím vČcmi pĜináležejícími
z tČch dĤchodĤv opatĜiti.
(63) PonČvadž tedy výše uvedená mistra OldĜicha pobožná žádost jakýsi dluh a vyslyšení v
sobČ zavírá, jí pro kĜivdu Boží a vlastního svČdomí ublížení naproti se stavČti nesmČjíce, žádost tu s povolením velebného muže a pana bratra BedĜicha, opata kláštera Sedleckého, patrona kostela Malínského, pĜíznivČ a vdČþnČ pĜipouštíme, dĤchody a užitky výše jmenovaných
kostelíkĤ ku žádosti mistra OldĜicha právem a mocí nám udČlené špitálu výše jmenovanému
pĜivlastĖujeme a pĜipojujeme, tak aby nyní ihned týchž kostelíkĤ dĤchody a užitky k špitálu
Kutnohorskému plným právem pĜináležely, což že se státi mohlo a mĤže bez všelijaké protimyslnosti aneb odporu dĤvČĜujeme, ponČvadž se tím ani kaplím Kutnohorským ani klášteru
Sedleckému, jako patronu kostelu Malínského, žádné protimyslnosti neþiní.
K lepšímu svČdectví toho poruþili jsme listinu tuto stvrditi peþetí kapituly Pražské, jakož i
opata Sedleckého a mistra OldĜicha, faráĜe Malínského. Datum v Praze 25. dubna 1324.133”
Odevzdání dĤchodĤv a pĜíjmĤ kaplí a kostelĤ Kutnohorských ve prospČch kláštera Sedleckého schválil k žádosti opata BedĜicha a k pĜímluvČ krále Jana Lucemburského, Karla, jeho
syna a Blanky, Karlovy manželky, bullou ze dne 26. kvČtna 1343. papež Klement VI.
V dĤvodech stvrzení toho se uvádí, že klášter, ležící pĜi veĜejné cestČ, pohosĢováním nemocných a chudých, jakož i vydržováním lidu váleþného, danČmi a sbírkami doznal velikých
škod a že fara Malínská dosti hojných a poctivých dĤchodĤ má.134
FaráĜ OldĜich vstoupil pak se svolením papežským do kláštera Sedleckého, kde r. 1330.
byl zvolen po BedĜichovi za opata.135 Spravoval klášter po 3 léta a zemĜel v srpnu r. 1333.
Nástupcem OldĜichovým na faĜe Malínské se stal J a n , pĜíjmím V o l e k, probošt kostela
Vyšehradského, nevlastní syn krále Václava II. Dne 30. dubna 1333. dovolil mu papež Jan
XXII., sídlem v AvignonČ, aby k svým þetným farám ještČ faru v MalínČ obdržel. Probošt Jan
mČl mimo probošství 4 kanonikáty s prebendami v Praze, Olomouci, ěeznČ a Bambergu, mČl
od kostela Pražského a Vyšehradského a z kaple u Brna jisté roþní pĜíjmy; kromČ toho mČl vyhlídku na beneficium v Bamberské diecési. Také mu papež farní kostel v MalínČ pĜipsal, v jehož držení ho mČl biskup Pražský uvésti. Ale právČ doby té byl obžalován, že se úþastnil jistého (64) polního tažení v Bavorsku, kde krev tekla, pĜi kterémž byli též dĤvČrníci Ludvíka Bavorského, krále nČmeckého a nepĜítele stolice papežské. Na žalobu tu Jan Volek odpovČdČl, že
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se sice úþastnil polního tažení v BavoĜích, ale jen ke cti a v službách církve a to proti Ludvíkovi Bavorskému; na usmrcení jiných že nemČl podílu a také že nenaĜídil nikoho usmrtiti. Pro
pĜípad, že by pĜece na Janu Volkovi vinna byla shledána, rehabilitoval ho papež listem, aby
farní kostel v MalínČ ujati mohl.136
Snadno se dalo pĜedvídati, že správa nadání špitálu mČstského tak, jak ji byl ŠtČpán Pirknar v roce 1324. ustanovil, mezi konventem Sedleckým a mČstem Horou Kutnou brzy k rozmíškám povede; neboĢ jedna i druhá strana chtČla míti v dosazování knČží do špitálu pĜednost.
K tomu se pĜipojil ještČ nový spor. Po r. 1340. nastoupil za faráĜe v MalínČ B e n e d i kt z e
Ž d á n i c . Ten odevzdání kostelĤ Kutnohorských klášteru Sedleckému, jež se stalo faráĜem OldĜichem, uznati nechtČl a svých práv jurisdikþních se domahal až u stolice papežské.137 Než
papež Inocenc IV. r. 1352. a þeský král Karel IV. r. 1355. stvrdili opČtnČ ono odevzdání. FaráĜ
Benedikt podal opČtovnou žádost k papežské kurii, nejsa spokojen s rozhodnutím. Ale zatím
zemĜel.
Aby spory byly uklizeny, byl mocí listin apoštolských, klášteru Sedleckému r. 1352. udČlených, praesentován za faráĜe v MalínČ klášterník Sedlecký J i n d Ĝ i c h , který zemĜel v listopadu r. 1358. Po jeho smrti, když se zdály pomČry urovnány, stal se faráĜem 3. prosince 1358.
mistr We r n e r Th ymo n z E r t ma n s d o r fu a byl uveden na faru Malínskou faráĜem ze Sv.
Jakuba.138 Tento faráĜ byl dĜíve vrchním písaĜem mČstským (protonotarius civitates) na Starém
mČstČ pražském; byl mužem znamenité právnické zbČhlosti a uþenosti.139 Obnovil požadavek
pĜedka svého Benedikta žádaje, aby bylo zrušeno odevzdání kostelĤ Kutnohorských klášteru
Sedleckému.
RozepĜe ona mezi mČstem Kutnou Horou, faráĜem Malínským a opatem Sedleckým stran
spravování špitálu a kostelĤ Kutnohorských dosáhla po r. 1360. nejvyššího stupnČ, takže z
rozkazu papežského r. 1363. Jan (Volek), biskup Olomúcký, nČkdy faráĜ Malínský, jako nestranný rozsudí a ”takových roztržitostí smírce”, následující porovnání mezi nimi uþinil: ”Opat
kláštera matky Boží v Sedlci mČjž plné a dokonalé právo knČze do špitálu dosazovati, nepobožné sesazovati, služby (65) Boží vykonávati a svátostmi pĜisluhovati beze všelijaké, kohokoliv vymyšlené pĜekážky. MČšĢané pak usedlí, dobĜe zachovalí a na svČdomí svém žádné úhony
nemající, bućtež za správce, úĜedníky a ochrance voleni a dosazeni. Mistra pak aneb správce
školního do Hory Kutné nikdo dosazovati nemČjž práva, kromČ nynČjšího a budoucích faráĜĤ
Malínských pod propadením dvou tisíc zlatých þistého stĜíbra.”
K porovnání tomu všechny strany pĜivolily a na potvrzení toho peþeti své pĜitiskly.140
Narovnání bylo schváleno papežem Alexandrem VI.; též ěehoĜem XI. 9. prosince 1375.141
Roku 1375. pĜemČnil klášter Sedlecký faru v MalínČ se svolením papežským v stálé vikáĜství, t. j. prohlásil, že správa duchovní nad Malínem a kaplemi Kutnohorskými pĜísluší výhradnČ klášteru. Od té doby nebyli na faru Malínskou dosazováni samostatní faráĜi, nýbrž vikáĜi, víceplebani, kteĜí jménem kláštera duchovní správu vykonávali. V obecné mluvČ byli nazývání ovšem ”faráĜi,” ale plných práv farních nemČli; ta náležela klášteru.
Po faráĜi Wernerovi byl ustanoven 29. prosince 1375. k ”stálému vikáĜství v MalínČ a spolu ke kaplím v HoĜe Kutné” Lu d ví k z Ar a n ga r t h u , z diecése Kamínské, dĜíve rector akademie Pražské.142
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Po jeho smrti byli ustanovováni vždy jen mnichové kláštera Sedleckého. Nástupcem Ludvíka z Arangarthu se stal O n d Ĝ e j , který r. 1390. zemĜel. Po OndĜejovi byla svČĜena duchovní
správa v MalínČ ku presentaci opata Theodorika J a n o vi , mnichu Sedleckému, který byl jménem konsistoĜe od generálního vikáĜe Jana z Pomuka dne 21. prosince 1390. potvrzen.143
FaráĜ Jan se stal r. 1396. opatem Sedleckým a praesentoval za svého nástupce v MalínČ br.
P e t r a , což stvrzeno konsistoĜí pražskou 1. þervence 1396.144 Petr zastával úĜad ten do r.
1405., kdy byl zvolen za opata Sedleckého. Svým nástupcem v MalínČ ustanovil br. J a n a d e
R e n o , druhdy opatrovníka nemocných; byl stvrzen konsistoĜí 4. þervence 1405.145 FaráĜ ten
byl nejspíše cizozemec, což asi nepĜispívalo k shodČ mezi farníky a jím samým. Proto odvolal
r. 1409. opat Jakub bratra Jana de Reno ”od kostela farního þ. stálého vikáĜství (66) v MalínČ a
kaplí témuž klášteru stolicí apoštolskou pĜipojených” a ustanovil bratra J a n a H a s e n e r l a na
jeho místo. Stvrzení konsistorní bylo dáno den 2. srpna 1409.146
J a n H a s e n e r l zemĜel v záĜí r. 1409. Za jeho nástupce byl praesentován opatem Jakubem
a 15. Ĝíjna 1409. konsistoĜí stvrzen M a r t i n S ve vi n , klášterník Sedlecký.147 Jeho nástupcem
se stal z jara r. 1410. K u n r á d . ZemĜel r. 1412. a na jeho místo byl ustanoven 12. dubna 1412.
bratr Au gu s t i n 148.
Jak na str. 59. vypravováno, založena byla kolem r. 1300. v Kutné HoĜe kaple TČla Božího, která, i když velkolepý chrám sv. Barbory vĤkol ní byl dostaven, zĤstala netknuta, stojíc
pĜed velkým oltáĜem. Kutnohorští usilovali všemožnČ o povznesení kaple oné a tím i o povznesení kostela sv. Barbory. R. 1401. dostalo se jim od papeže Bonifáce IX. potvrzení na
zvláštní pobožnost v kapli. Tím však nebylo ještČ docíleno pĜání zakladatelĤ chrámu, aby mČl
chrám vlastního faráĜe; vzdor všemu vzpouzení se faráĜe Malínského a kláštera Sedleckého
Horníci o to stále usilovali.
Ustaviþným rozšiĜováním se mČsta Kutné Hory, jakož i zakládáním nových dolĤ pomísily
se hranice pozemkĤ klášteru Sedleckému a kapitole Pražské, jako patronovi fary PnČvické pĜináležejících, jakož i meze jurisdikce nebo práva farního fary Malínské a PnČvické, takže oba
faráĜové o právo farní, klášter Sedlecký pak a kapitola Pražská o vlastnictví nČkterých dolĤv a
tavíren spor vedly, což skorem celé století potrvalo.
Opat kláštera BĜevnovského byl koneþnČ rozhodþím té pĜe ustanoven a dne 2. þervence
1407. uþinil narovnání takové, aby pĜíjmy z veškerých dolĤv aĢ již na pozemcích klášteru nebo
kapitole Pražské náležejících, na míli v okolí Hory Kutné po 4 roky ve 3 stejné díly byly rozdČleny, z nich pak klášteru Sedleckému 2 díly, kapitole Pražské jeden díl pĜipadnouti má. Po 4
letech se mají zase všechny strany k novému narovnání sejíti.
Ale spor o jurisdikci mezi faráĜi PnČvickým a Malínským nebyl tímto narovnáním rozhodnut a byl ponechán pozdČjší dobČ k vyĜízení.
Teprve r. 1410. byl vyslán ke koneþnému rozhodnutí u vČci té Olomúcký biskup Kunrát z
Wechty, rozený NČmec z Westfalska, který se tČšil pĜízni krále Václav IV. Mezi r. 1403.-1405.
byl mincmistrem v HoĜe Kutné a proto panovalo domnČní, že, s veškerými pomČry místními
dobĜe jsa obeznámen, nejlépe onen spor vyĜídí.
(67) I uþinil 16. dubna 1410. následující pĜátelské narovnání mezi opatem kláštera Sedleckého a faráĜem Malínským s jedné a faráĜem PnČvickým se strany druhé:
Ve jménu PánČ, Amen.
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Libri Confirmationum V. a.
Libri Confirmationum V. b. 260.
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Libri Confirmationum VI. 151.
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Libri Confirmationum VI. 271.
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Libri Confirmationum VI. 274.
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Libri Confirmationum VII. 50.
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MALÍN a okolí.

1:10 000, místní názvy doplnČny dle kopie mapy stabilního katastru z roku 1838 (Státní okresní archiv Kutná Hora)

My Kunrát, z Boží milosti volený biskup kostela Olomúckého, mocný smluvce, ubrman a
prostĜedník. Nábožní muži a páni, opat a celý konvent kláštera Sedleckého a pan Kunrát, hlavního kostela Malínského správce s jedné, a ctihodný muž pan Linhart, faráĜ kostela v PnČvicích a správce v nové kapli TČla Božího za zdmi Hory Kutné a prozĜetelné bratrstvo téhož nového kostela neb kaple se strany druhé, složili na nás narovnání sporu svého. Narovnání jsme
uþinili a jest ve ”spise kompromisním”, sepsaném rukou Mikuláše, nČkdy Dilbiše z Prachovic,
Litomyšlského biskupství knČze a veĜejného notáĜe.
Ale k stálé a trvanlivé žádosti pánĤv Kunráta Malínského a Linharta PnČvického, faráĜĤv
pĜedstoupených, ve jménu PánČ a mocí tohoto litu vyhlašujeme, naĜizujeme a oznamujeme:
Nejprve vyhlašujeme, naĜizujeme a oznamujeme, že každý kĜesĢan obojího pohlaví z osady fary Malínské, když k létĤm rozumným a rozvážlivým pĜijde, nejménČ jednou v roce z hĜíchĤv svých se vyznati a zpovídati povinen jest svému vlastnímu knČzi a pĜi své vlastní faĜe, totiž Malínské aneb Hory Kutné, a za hĜíchy uložené pokání vší mocí a silou svou povinen bude
vykonávati, jakož i velebnou oltáĜní svátost též nejménČ jednou v roce pĜijímati.
K tomu pĜipomínáme, že nikdo z knČží nové kaple (Božího TČla v HoĜe Kutné) nesmí v
HoĜe Kutné aneb v jurisdikci fary Malínské kostelĤv navštČvovati, k nemocným pĜicházeti a
jim svátostmi posluhovati bez obzvláštního povolení faráĜe Malínského aneb bez obzvláštního
a zjevného povolení toho, kdo plnomocenstvím a právem v tom dovolovati má.
Zase nikdo z obvodu fary Malínské pochovávati se nemá pĜi novém kostele (t. j. kapli Božího TČla), leþ by zjevnČ a poĜádnČ pohĜeb pĜi nČm sobČ vyvolil.
Ale kdo by zjevnČ, jakž oznámeno jest, pohĜeb sobČ pĜi novém kostele vyvolil, pak jejich
dcery a synové, kteĜí ještČ nedorostlí aneb pod mocí obou rodiþĤ, matky totiž a otce aneb jednoho z nich jsou, jakož i z poddanosti ještČ nepropuštČni, ti mohou pĜi témž novém kostele
pohĜbeni býti.
Také mohou všichni kĜesĢané sobČ vyžádati, aby je po jejich smrti knČží a žáci nového
kostela s procesím a zpČvy nebo beze zpČvu vyprovodili; to státi se však musí tak, aby faráĜ
Malínský v právČ svém obyþejném zlehþen nebyl a aby jeho celé právo dle chvalitebných a dosud trvajících zvykĤ neporušené zĤstávalo. Kdyby nČkdo k doprovodČní tČla mrtvého chtČl míti knČze a žákovstvo obojího kostel, tedy nemá to nikomu, když náležitou náhradu uþiní, odepĜeno býti.
(68) KnČží nového kostela aĢ nikoho k smrti pracujícího, bydlícího v obvodu fary Malínské
nižádným vymyšleným zpĤsobem k tomu nevybízejí, aby pĜi novém kostele místo sobČ k pohĜbu vyvolil, vyvolené již místo zmČnil aneb nČco jim odkázal kšaftem po smrti své, jako na
pĜ. plat za každodenní mše aneb nČco jiného, jakýmkoli jménem to nazváno býti mĤže.
Zase naproti tomu nikdo z knČží z fary Malínské aneb kostelĤv jí pĜipojených nechĢ neodvrací od volby svobodného pohĜbu aneb ustanovení dobrovolného odkazu, ku kterýmkoli místĤm a osobám, jak by se jeho dobrovolné a svobodné vĤli líbilo.
Kazatelové obojí strany jak nového kostela, tak i farního v MalínČ i s kostely k nČmu pĜináležejícími, povinni jsou pĜi každé vČtší slavnosti a dne sváteþního své posluchaþe napomínati a k tomu vésti, aby každý dle práva pĜi své faĜe zĤstal aneb vyslyše slovo Boží jinde do své
farnosti se navrátil a tu poslušnČ vĤli a poruþení biskupa svého vyslechnul.
Kdyby nČkdo z bratrstva nového kostela žádal míti k zpívání žaltáĜe pĜi pohĜbu žákovstvo
”ze škol vyšších” z obvodu fary Malínské a kostelu jí pĜináležejících, to povoleno budiž, kolikrát by potĜeba bylo.
Jestliže by však nČkdo chtČl, aby žáci nového kostela žaltáĜ zpívali pĜi pohĜbu, to budou
moci uþiniti, ale toliko v novém kostele aneb ve svém obvodu, kolikrát toho potĜeba bude.
Aby ruce tČch, kteĜí almužny konati chtČjí, zavĜeny a sevĜeny nebyly, dovoluje se žákovstvu nového kostela choditi ”recordatum” do domĤv obyvatelstva Hory Kutné a tam zpívati v
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jednom neb dvojím kĤru. Mládež pak a maliþtí mohou také svobodnČ po domích choditi
”mendicatum”, kdykoliv jim toho potĜeba ukazovati bude.
KnČží nového kostela nemají více na štČdrý den, nový rok, tĜi krále na koledu choditi po
domích obyvatelĤ Hory Kutné ven z obvodu svého, aniž knČží fary Malínské a kostelĤ k ní náležejících choditi moci budou na koledu po domích k obvodu farnímu nepĜíslušících a tak
škodu a kĜivdu druhé stranČ þiniti.
V kamenném lomu a po skalách, ku klášter Sedleckému náležejících, a na polích ke dvoru
v ”Senné ulici149 pĜed KouĜimskou branou, plným právem ku klášteru Sedleckému pĜíslušících, mohou dČlníci a zedníci nového kostela svobodnČ všelijaké kamení velké i malé k vystavČní téhož chrámu a vČcí k nČmu pĜináležejících, jak mnoho potĜebují aneb potĜe- (69) bovati
budou, lámati, kopati, tesati aneb jakýmkoliv zpĤsobem, na svĤj náklad vybírati a odvážeti
aneb k tesání a jakémukoliv formování používati a to až do vystavČní kostela.
Kdyby se však pĜihodilo, že by pro pĜíští a budoucí þasy lámání a kopání kamene rolím k
jmenovanému dvoru pĜíslušným na škodu a zkázu bylo, tedy bratĜí nového kostela dle usouzení a rozhodnutí þtyĜ moudrých, opatrných a svČdomitých mužĤ povinni budou držitelĤm téhož
dvoru uþinČné škody nahraditi. Tu pak soudcové z obojí strany voleni bućtež.
Pro vČtší uctivost a poþestnost velebné svátosti v den památky Božího TČla, totiž ve þtvrtek mezi oktávem svaté a nerozdílné Trojice bude povinen faráĜ nového kostela se svými
knČžmi a náležitou processí velebnou svátost oltáĜní co nejhluþnČji a nejslavnČji do kostela
Vysokého (sv. Jakuba) pĜinášeti a tu poctivČ Boží drahé TČlo na oltáĜ postavČ s faráĜem kostela
Vysokého a knČžími jeho se spojiti a po ulicích Hory Kutné s náležitou uctivostí choditi. A
když dvakrát ulice Hory Kutné podle obyþeje projdou, tedy se opČt do kostela ”Vysokého” navrátí a faráĜ nového kostela (sv. Barbory) vezma monstranci svou s knČžími svými a žákovstvem do kostela svého ji zase odnese.
Následující pak nedČli mezi oktávem TČla Božího faráĜ kostela Malínského, jakožto správce kostelĤ v HoĜe Kutné, pĜipojiv sobČ knČží a žákovstvo své slavnČ a uctivČ do nového kostela s processím se vypraví a odtud, pĜijma k sobČ faráĜe kostela nového a knČží jeho se slavným
processím po ulicích všeho mČsta choditi bude. Po vykonaném pak processí a navrácení se do
kostela nového vezma monstranci na místa, odkud vyšel, s náležitou uctivostí ji donese.
Bude-li faráĜi nového kostela libo, mĤže v oktav Božího TČla, když obČ dĜíve jmenovaná
processí vykonána byla, se svými knČžími a žáky po mČstČ s processím choditi, zachovávaje ve
všem zpĤsob v pĜed uvedený. Kdyby však nechtČl, mĤže ono processí vykonávati pouze v obvodu fary své, totiž z nového kostela ven z mČsta neb z ”Vysokého” v mČstČ samém, dle toho,
jak se mu lépe a užiteþnČji zdáti bude.
Processí pak sv. Marka a v kĜížové dny nechĢ vedle svého dobrého zdání, jak se na tom
usnesou, vykonávají.”150
Za 2 roky po narovnání pĜikvapil hrozný osud na Malín. Byl vypálen horníky, fara vyhoĜela a zpola ohoĜelé kostely Malínské byly opuštČny.
Poslední faráĜ Au gu s t i n bydlel pak pĜi kostelích Kutnohorských aneb v klášteĜe Sedleckém maje jméno faráĜe Malínského. Dne 14. kvČtna 1415. uvádČl faráĜ Malínský Augustin (70)
faráĜe do Boru (Sv. Mikuláše).151 Dožil se ještČ zpustošení kláštera Sedleckého a zemĜel v HoĜe Kutné 19. dubna 1425.152 Od té doby nebyla fara Malínská obsazena.
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Nyní »Husova tĜída.«
Kapíhorský: Historie kláštera Sedleckého 53. - Graf Sternberg: Geschichte der böhmischen Bergwerke
67.
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Lib. Confir. VII. 158.
152
Po jeho smrti si volili Kutnohorští sami faráĜe, ovšem pod obojího a dali mu titul arcidČkana. Klášter
Sedlecký trval na svém právu patronátním a proto až do svého zrušení proti každé volbČ arcidČkana
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R. 1454. se vrátil do zpustlého kláštera opat Theodorik. První mši sv. sloužil 4. srpna
1454. pod šírým nebem, pĜi níž literáti þeští i nČmeþtí pod dozorem Kutnohorského rychtáĜe
Libaje zpívali. Po svém návratu shledával jako patron a nyní spolu faráĜ Malínský pozemky k
faĜe náležející. NČkolik zahrad a polí blíže kláštera od nepravých držitelĤ zpČt obdržel, jiné jim
právem zákupním ponechal. PĜikroþil také k opravČ pohoĜelého kostela sv. ŠtČpána, kde služby Boží konával. Ale pĤsobnost jeho byla velmi malá. V samém MalínČ po novém jeho osazení r. 1478. byla vČtšina obyvatelstva pod obojího. Ti zabrali starožitný kostel sv. Jana a Pavla a
upravili jej jako kostel své konfesse. Víra pod obojí trvala v MalínČ od r. 1478.-1620. JeštČ v
inventáĜi kostelním z r. 1660. se uvádí ”kalíšek cejnový ku pĜijímání komunikantĤ pod obojí.”
Co se týþe knČžstva pod obojího, uvádíme následující:
KnČžstvo pod obojí svČtil arcibiskup Kunrát z Vechty, který k pod obojím r. 1421. pĜestoupil. Ale když roku 1431. zemĜel, octli se pod obojí v nesnázích. Nedostatku tomu byl uþinČn prozatím konec, když r. 1436. Filibert Konstantský z Normandie do Prahy pĜijel a žáky
pod jednou i pod obojí svČtil až do své smrti r. 1439. Po jeho smrti se vzmáhala nesnáz o knČze þím dále tím více, neboĢ biskupové Olomúcký a Litomyšlský nechtČli klerikĤ pod obojí svČtiti. Tu se utíkali klerikové strany pod obojí o nabytí knČžského dĤstojenství nejvíce do Benátek, kde biskupové žáky þeské na knČžství svČtili.
Z obtíží tČch byla vybavena církev pod obojí teprv Augustinem Lucianem, biskupem
Sanktuarienským, Vlachem z mČsta Vicencie, správcem chudého biskupství na Kykladském
ostrovČ Santorinu. PĜijel r. 1482. do ýech a žáky pod obojí svČtil.
Po jeho smrti r. 1493. chodili opČt klerikové do Modeny (v Italii) k biskupu Filipu Villanuovovi, biskupu Sidonskému. Byl muž rodu šlechtického, nábožný, mravĤ bezúhonných,
dobrotivý a pokojný, vČku již pokroþilého. K pohnutkám kališníkĤv usadil se r. 1504. v Praze.
Ale když v Praze povstaly rozliþné spory mezi konsistoĜí pod obojí a jím, odstČhoval se do
Kutné Hory, kde ho Horníci vlídnČ pĜivítali; tam se zdržoval do své smrti. Kostel sv. Jakuba se
stal kathedrálním kostelem. PĜi nČm založil konsistoĜ Kutnohorskou, v níž kromČ Svatomíra,
(71) arcidČkana kutnohorského, zasedali faráĜi mČstští. PĤsobnost této konsistoĜe, která až do
poþátku vlády Ferdinanda II. potrvala, byla omezena na mČsto Kutnou Horu a 26 okolních
kollatur.
Mezi nimi se uvádí též M a l í n .153 Duchovní správu pod obojí vykonával v MalínČ Kutnohorský arcidČkan svými kaplany. ýtemeĢ v knize Memorabilní archivu Kutnohorského k r.
1578. stížnost arcidČkana Kutnohorského, že opat a konvent kláštera Sedleckého kaplana z
Malína mu vyhnati chtČli, aþ o d e d á vn a kaplan od Vysokého kostela (t. j. sv. Jakuba) tam
pĜisluhuje; páni ”aby nČco horšího z toho nepovstalo,” žádají opata, aby toho zanechal. Z toho
patrno, jak malou moc mČl opat nad poddanými svými v ohledu náboženském.154
Malínští byli horliví pod obojí a z jich stĜedu vyšlo mimo Bohuslava Bílejovského i nČkolik knČží pod obojí. Tak se r. 1551. pĜipomíná v KolínČ kaplan JiĜí Krispus, rodem z Malína.155
Po bitvČ BČlohorské nastalo obrácení lidu k víĜe katolické. Protireformaci v MalínČ provádČl klášter Sedlecký a jezovité Kutnohorští.
Kostel sv. Jana a Pavla byl z trestu zavĜen a obyvatelstvo bylo se vší pĜísností poukázáno
na kostel sv. ŠtČpána, který se udržel po celý þas v rukou katolických. V letech 1660. byl kosprotestoval.
Prof. Jan ěehák: Filip Villanuova, þeský biskup pod obojí. - P. M. Veselský: O konsistoĜi Kutnohorské
v XVI. století. Lumír 1862.
154
Jaké pomČry v XVI. století panovaly, vysvítá též z toho, že r. 1525. utekl z kláštera Sedleckého mnich
Jakub Polák a zdržoval se na faĜe pod obojí u kostela sv. Jakuba v HoĜe Kutné. (ěed. Jos. Šimka pojednání v ýeském ýasopise Historickém I. 49.)
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Prof. Vávry: DČje Kolína 167.
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tel sv. Jana a Pavla opČt otevĜen a bohoslužbČ katolické pĜizpĤsoben. Do nČho chodili nejvíce
obyvatelé z Hlízova a proto byl nazýván kostelem Hlízovským. Ale v dobách Josefinských byl
opČt zavĜen, pustnul víc a více, až koneþnČ administrace statkĤ klášterních, jako patron, prodala jej ve veĜejné dražbČ dne 9. bĜezna 1787. obci Malínské za 125 zl. k rukám náboženského
fondu. Obec Malínská jej sice toho roku þásteþnČ jako kostel upravila, ale posléze byly odstranČny kostelní lavice, obrazy, zrušena dlažba a uþinČn tam sklad prken, slámy, vozĤ, cibule,
þesneku a jiných vČcí. R. 1822. byla zĜízena tam kontribuþenská sýpka pro Malín, Habrkovice
a Horušice a v nejnovČjším þase kĤlna na hasiþské náþiní. Tak klesl tento historický kostel,
nejstarší budova v obci, pamČtník bývalé slávy Malína! Již ve válkách husitských a pak v tĜicetileté válce byly rozebrány pozemky nČkdy k bohaté
faĜe a kostelĤm Malínským náležející.
(72) Po tĜicetileté válce se poþal opat Hilgerius Burghof shánČti po pozemcích, které dĜíve k
Malínské faĜe náležely a založil dne 20. bĜezna 1660. knihu ”Liber Albus” nazvanou, do které
mČly býti veškeré pozemky kostelní i farní od kostelníkĤ, t. j. správcĤ církevního jmČní, vepisovány. Knihu onu poþal psáti tehdejší kantor Malínský, Jáchym Dobrovodský, spolu kostelník. Kostelníky mimo nČho byli Jan Ulm Zlechovský a Pavel Zima z Malína; z Hlízova: OndĜej Buldra a Jan Štolba.
Toho þasu bylo málo listovních zpráv, kde a co dĜíve k záduší Malínskému náleželo. Proto
byli voláni a vyslýcháni lidé starší, kteĜí z vlastní pamČti vČdČli neb od pĜedkĤ svých slýchali o
pozemcích zádušních.
Kostelníci sestavili též inventáĜ zádušní a klenotĤ kostelních. Z inventáĜe toho uvésti sluší:
Kalich stĜíbrný, pozlacený, na nČm vezpod jméno záduší Malínské vyryto. ProstČradlo na oltáĜ
”s krajky, kolem kvítky z bylin ozdobené”, od Anny Novotné, sousedky Malínské, darované.
Plachetka na oltáĜ z þervené pĜíze, vyšívaná, od Alž. KĖákalové, sousedky Malínské, darovaná.
Z téže knihy uvádíme: ”Vyznamenání platĤ rozliþných k záduší Malínské roþnČ patĜících;
pĜednČ z rolí neb jiter:
Obec Malínská z pololání platí k záduší 30 grošĤ (70 krejcarĤ). Od kostela mají najmuty
role zádušní: Václ. ěeþický 10 záhonĤ; platí 15 kr. 1 denár. Tom. ýerný 12 záhonĤ; platí 4
krejcary 4 den. Jan ZábČhlický 3 záhony; platí 14 kr. MatČj Hájek, kováĜ 1˝ jitra = 9 záhonĤ;
platí 24 kr. 3 den. Týž platil z kĜenovky na ”pfarrhofu” 5 grošĤ, t. j. 11 kr. 4 den. Adam Dobský, Ĝezník, 7 záhonĤ; platí 3 kr. 3 den. Václ. KadeĜávek 6 záhonĤ; platí 16 kr. 2 den. Václav
Vyskoþil þili ýtverák 8 záhonĤ; platí 15 kr. 1 den. Václav MatČjka 12 záhonĤ; platí 7 kr. 1
den. Krištof Jakeš 7 záhonĤ; platí 7 kr. JiĜí Jelínek louku, 16 záhonĤ; platí 42 kr. Bart. Klabzuba 12 záhonĤ; platí 5 kr. 5 den. Zikmund Futtermistr 10 záhonĤ; platí 3kr. 3 den. Pavel
Zima 12 záhonĤ; platí 5 kr. 5 den. Mat. Jícha 12 záhonĤ; platí 3 kr. 3 den. Dorota Skalická 8
záhonĤ; platí 3 kr. 3 den. Marketa Kudrnka 12 záhonĤ; platí 3 kr. 3 den. Mart. Horáþek 12 záhonĤ; platí 3 kr. 3 den. Jan Jelínek 6 záhonĤ; platí 14 kr. Vít KĖákal 10 záhonĤ; platí 15 kr.
Týž z kĜenovky na ”pfarrhofu” platí 5 grošĤ = 11 kr. 4 den. Mat. Žilka 12 záhonĤ; platí 10 kr.
3 den. Jan Michal 15 záhonĤ; platí 7 kr. 4 den. Mart. Novotný 10 záhonĤ, platí 3 kr. 3 den.
Mat. Skopec 12 záhonĤ; platí 11 kr. 4 den. Jakub Hlávka 16 záhonĤ; platí 9 kr. 2 den. Petr
Nebrousil, nyní Petr Zima 15 záhonĤ; platí 4 kr. 4 den. Daniel Tichý louku, 6 záhonĤ; platí 37
kr. 2 den. Václav BartĤnČk 20 záhonĤ; platí 12 kr. 2 den. Týž pĜi držaném pachtČ zádušním r.
1659. najal kus role, kteráž (73) ladem ležela a ji k svému gruntu pĜipojil; to jsou 4 záhony, z
nichž platí 9 krejcarĤ 2 den. Jan Smetana 40 záhonĤ; platí 21 kr. Mikoláš Moravec, krþmáĜ 10
záhonĤ; platí 10 kr. 3 den. Mat. Vlk 3 záhony; platí 14 kr. Anna TruhláĜka 12 záhonĤ; platí 15
kr. 1 den. Jan PrĤša 12 záhonĤ; platí 10 kr. 3 den.
K pĜíjmĤm kostela náležely tehdy také tak zvané ”železné krávy,” jichž pĤvod jest tento: Z
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jmČní kostelního byly zakoupeny krávy a dány jednotlivým obþanĤm k užívání za jistý poplatek. Pošla-li kráva, byl povinen obþan jinou koupiti a poplatek nadále odvádČti. Krávy ony,
ponČvadž se stále z nich platilo, sluly ”železné.” Z krávy se platilo 5 grošĤ, t. j. 11 kr. 4 den.
V knize ”Liber Albus” se uvádČjí majitelé ”železných” krav z Malína: Václav ěeþický držel 2 krávy, Jan ZábČhlický 1, Mat. Hájek, kováĜ, 1, Adam Dobský 1, Václav KadeĜávek 1,
Václav MatČjka 1, JiĜík Jelínek 2, Bart. Klabzuba, rychtáĜ, 1, Pavel Zima 1, MatČj Jícha 1, Dorota Skalická 1, Martin Horáþek 1, Vít KĖákal 2, Mat. Žilka 1, Jan Michal 1, Mart. Novotný 1,
Mat. Skopec 2, Jakub Hlávka, pekaĜ, 1, Petr Nebrousil 1, Daniel Tichý 3, Václav BartĤĖka 3,
Mik. Moravec, krþmáĜ, 1, Jan TruhláĜ 2, Jan PrĤša 1 krávu. Všech krav bylo 33.
Orných polí mČl kostel Malínský 2 jitra 1339 þtver. sáhĤ, zahrad 275 þtver. sáhĤ, pastvin
25 jiter 1417 þtver. sáhĤ.
Z Hlízova mČli tito sousedé najmuté kostelní pozemky: Jan Slavík 2 kopy záhonĤ (platil
85 kr.), Jan Ferþal 1 kop. 20 záhonĤ (platil 11 kr. 4 den.), OndĜej Buldra 28 záhonĤ (platil 23
kr. 2 den.) Vrchnost Hlízovská držela 2 kusy rolí; jeden, jenž slul Kuthanovský, mČl 20 záhonĤv a platila z nČho 11 kr. 4 den., druhý kus nČkdy Krištofa Sporše mČl výmČry 24 záhonĤ;
vrchnost platila z nČho 23 kr. 2 den.
Dne 9. prosince 1661. shlédli kostelníci všechny zádušní role a louky a sestavili popis
všech s udáním hranic za pĜítomnosti BartolomČje Klabzuby, rychtáĜe, Jana Jelínka, staršího,
Daniele Tichého a Krištofa Jakše, konšelĤ, pak sousedĤ Malínských Víta KĖákala a JiĜího Jelínka. Za obec Hlízovskou byl pĜítomen soupisu Martin Pospíšil, rychtáĜ. Popis zní takto:
”PĜehled rolí a luk k záduší Malínské pod plat dČdiþný þ. emphitetní náležejících:
A) U M a l í n a : Role v užívání V á c l a v a B a r t Ĥ Ė ky, která se za 20 záhonĤ poþítá. Leží
nad a pod struhou císaĜskou, kudy voda na TurkaĖk bČží; v témž položení drží 4 záhony klínovaté, které jmenovanému r. 1661. pod jistý úrok, totiž 4 groše pronajaty jsou. Role ta hraniþí
západnČ s rolemi Buršovskými, severnČ s rolí Jana Ulma; severovýchodnČ hraniþí s panskými
poli, klášteru patĜícími.
(74) J a n M i c h a l drží kus role zádušní, kteráž se za 15 záhonĤ poþítá, v témž položení pod
a nad struhou císaĜskou, mezi roli Buršovskou, klínem k západu; východnČ hraniþí s rolí Václava BartĤĖka; severnČ hraniþí s Brušovskými poli a k jihu s panskými rolemi.
V í t K Ė á ka l drží kus role zádušní, kteráž se za 10 záhonĤ poþítá; leží vedle silnice nad
Božími mukami, kudy se jde ke Kolínu. Hraniþí na východ s panskými poli, na západ s poli
Jana Ulma, k severu se silnicí a k jihu s rolí Martina Novotného.
M a r t i n N o vo t n ý drží kus role zádušní, kteráž se za 10 záhonĤ poþítá, v témž položení,
jak výše uvedeno. Role ta hraniþí k severu s rolí Víta KĖákala, k jihu s rolí Bart. Klabzuby, k
východu s rolemi panskými.
J i Ĝ í k J e l í n e k drží louku zádušní mezi rolemi Hlízovskými severnČ od louky a panských
polí Hlízovských, kdežto mezník kamenný, hranatý, v kopci leží, východnČ od louky Daniele
Tichého, západnČ od ”moþálu” Jana Štolby z Hlízova. Týž JiĜík Jelínek drží 16 záhonĤ rolí,
kteréž leží východnČ od cesty hoĜejší Sv. KateĜinské, západnČ od Jana Štolby z Hlízova, jižnČ
od Doroty Kolešanky, severnČ od role Pavla Zimy.
D a n i e l Ti c h ý drží louku záduší Malínského v položení mezi poli Hlízovskými vedle
louky JiĜíka Jelínka k západu ležící; východnČ hraniþí ta louka s loukou Buršovskou, severnČ s
panskými poli Hlízovskými, kdež mezní kámen leží, jižnČ s rolí Jana Štolby, kdež sobČ hospodáĜi JiĜí Jelínek a Daniel Tichý mezníky saditi mají. PĜi témž gruntČ Daniele Tichého jest kus
pole zádušního, které se za 6 záhonĤ poþítá. Pole to leží severnČ vedle pole obce Malínské,
východnČ proti poli Tomáše ýerveného.
M i ko l á š M o r a ve c , krþmáĜ, drží k svému gruntu 10 záhonĤ polí zádušních severnČ od
louky Buršovské, jižnČ od rolí OndĜeje Buldry, souseda Hlízovského, východnČ od role MatČje
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Skopce z Malína a západnČ od role J. Štolby z Hlízova.
M a t Č j S ko p e c . PĜi témž gruntu jest role zádušní, kteráž 12 záhonĤ þítá. Leží severnČ od
louky Buršovské, jižnČ od role OndĜeje Buldry z Hlízova, východnČ od role MatČje Žilky a západnČ od role Mikoláše Moravce.
P e t r Z i ma . PĜi tom gruntČ jest kus role zádušní, kteráž se za 15 záhonĤ poþítá. Ta role
leží severnČ od rolí Hlízovských, jižnČ od role Marie Buršové z Malína, východnČ od role Jana
Smetany, západnČ od panských rolí Hlízovských. PĜi této roli vsazeny jsou 2 mezníky; jeden v
rohu pĜi roli Buršovské a druhý k severu pĜi polích Hlízovských.
J a n S me t a n a drží 10 záhonĤ role zádušní, hraniþící severnČ s poli Hlízovskými, jižnČ s
poli Pavla Zimy, východnČ (75) s loukou, zvanou ”rybníþek,” západnČ s poli Petra Zimy a poli
Hlízovskými.
Li d mi l a Ž i l ko vá . PĜi té živnosti jest role zádušní, která se za 12 záhonĤ poþítá. Leží
severnČ od louky Buršovské, jižnČ od role Václava MatČjky, východnČ sahá k cestČ Sv. KateĜinské, západnČ sahá k poli MatČje Skopce.
V á c l a v M a t Č j ka drží roli k záduší Malínskému, þítající 12 záhonĤ; ta leží severnČ od
roli † MatČje Žilky (nyní Lidmile Žilkové náležející), jižnČ hraniþí s rolí Bart. Klabzuby, rychtáĜe, západnČ s poli Skopcovými, východnČ pak s cestou Sv. KateĜinskou.
B a r t o l o mČ j K l a b z u b a . PĜi té živnosti se užívá kus role zádušní, jež se za 12 záhonĤ
poþítá. Hraniþí severnČ s rolí Václ. MatČjky, jižnČ s rolí Pavla Zimy, západnČ s rolí OndĜeje
Buldry z Hlízova, východnČ s cestou Sv. KateĜinskou.
P a ve l Z i ma . K té živnosti se užívá zádušní role, þítající 12 záhonĤ. Role hraniþí severnČ
s rolí Bart. Klabzuby, jižnČ s rolí JiĜíka Jelínka, západnČ s rolí OndĜ. Buldry, východnČ s cestou Sv. KateĜinskou.
D o r o t a K o l e š a n ka drží 8 záhonĤ rolí, jež hraniþí severnČ s rolí JiĜíka Jelínka, jižnČ s
rolí Václava ýtveráka, západnČ s rolí Jana Štolby z Hlízova, východnČ sahá k cestČ Sv. KateĜinské.
V á c l a v ý t ve r á k . PĜi té živnosti se užívá 8 záhonĤ role zádušní, které hraniþí severnČ s
rolí Kolešanky, jižnČ s rolí Jana PrĤši, západnČ s rolí Jan Štolby z Hlízova, východnČ s cestou
Sv. KateĜinskou.
J a n P r Ĥ š a . K té živnosti jsou pod plat 2 role zádušní; jedna se poþítá za 16 záhonĤv a
hraniþí severnČ s rolí Václava ýtveráka, jižnČ s rolí Jana Slavíka z Hlízova, západnČ s rolí Jana
Slavíka, východnČ s cestou Sv. KateĜinskou. Druhý kus role þítá 12 záhonĤ; leží severnČ od role Mat. Jíchy, jižnČ s polem Václ. ěeþického, západnČ s obcí Malínskou, východnČ s cestou,
kteráž od ”Celné” k Nov. DvorĤm vede.
V á c l a v ě e þ i c ký drží 10 záhonĤ rolí zádušních hraniþících severnČ s rolí Jana PrĤšy,
jižnČ s rolí Doroty Kolešanky, západnČ s obcí Malínskou, východnČ s cestou, kteráž od Celné
k Nov. DvorĤm vede.
M a t . J í c h a . K tomu gruntu se užívá pole zádušní, kteréž se za 12 záhonĤ poþítá. Hraniþí
severnČ s rolí Sigm. Futtermistra, jižnČ s rolí Jana PrĤši, západnČ s obcí Malínskou, východnČ
s cestou, kteráž od Celné k Nov. DvorĤm vede.
S i gmu n d F u t t e r mi s t r drží k své chalupČ 10 záhonĤ pole zádušního, jež hraniþí severnČ s obcí Malínskou, jižnČ s rolí Mat. Jíchy, západnČ s obcí Malínskou, východnČ s cestou, jež
od ”Celné” k Nov. DvorĤm vede.
(76) J a n J e l í n e k drží roli zádušní, 6 záhonĤ. Ta leží severnČ od role Daniele Tichého, jižnČ od role zádušní, která se k vlastnímu užitku osívá a drží, západnČ hraniþí s pastvištČm Malínským, východnČ s rolí Tom. ýerveného.
To má š ý e r ve n ý. K té chalupČ se užívá 12 záhonĤ role zádušní. Hraniþí severnČ s obcí
Malínskou, jižnČ s rolí JiĜího PrĤchy, východnČ s obcí Malínskou, západnČ s rolí Daniele Ti55

chého a Jana Jelínka.
J i Ĝ í k P r Ĥ c h a drží 12 záhonĤ rolí, hraniþících severnČ s rolí Tomáše ýerveného, jižnČ s
rolí JiĜíka Šetrného, západnČ s rolí, již záduší k vlastnímu užitku osívá, východnČ s pastvištČm
Malínským vedle Páchu.
J i Ĝ í k Š e t r n ý drží 12 záhonĤ, hraniþících severnČ s rolí JiĜího PrĤchy, jižnČ s rolí Doroty
Dobské, Ĝeznice, západnČ s rolí Jana Ulma, þili Moravce, východnČ s pastvištČm Malínským
vedle Páchu.
D o r o t a D o b s k á , Ĝeznice, drží 7 záhonĤ rolí, jež hraniþí severnČ s rolí JiĜíka Šetrného
jižnČ s rolí Krištofa Jakše, západnČ s polem Jana Ulma, jinak Moravce, východnČ s pastvišti
Malínskými blíž Páchu.
K r i š t o f J a ke š drží 7 záhonĤ, kteréž hraniþí severnČ s rolí Doroty Dobské, jižnČ s polem
Martina Horáþka, západnČ s polem Jana Ulma, východnČ s pastvištČm Malínským blíž Páchu.
Týž Krištof Jakeš drží druhý kus role zádušní, kteráž se za 9 záhonĤ poþítá, blíž ”Celné” leží a
severnČ s rolí Jana Ulma, jižnČ se silnicí k ”Celné” vedoucí, západnČ s polem Mat. Hajka, východnČ s rolí Jana Ulma hraniþí.
M a r t i n H o r á þ e k drží 12 záhonĤ polí zádušních, jež hraniþí severnČ s polem Krištofa
Jakše, 7 záhonĤ zádušních hraniþících jižnČ a západnČ s poli Jana Ulma, východnČ s pastvišti
Malínskými blíž Páchu.
M a t Č j H a j e k, kováĜ, má u ”Celné” pĜes silnici roli zádušní 9 záhonĤ, jež leží severnČ
proti Janu Ulmovi, jižnČ k ”Celné” a silnici, západnČ od cesty k Novým DvorĤm ležící, východnČ od role Krištofa Jakše.
J a ku b H l á vka drží roli zádušní, kde ”v jitrách” se Ĝíká, 16 záhonĤ. Role ta hraniþí severnČ s obecním prĤhonem Malínským, jižnČ s panskými pozemky, západnČ s cestou, která jde
od pustého kláštera vedle zahrad Malínských k Novým DvorĤm, východnČ s poli MatČje Vlþka.
M a t Č j V l þ e k drží roli 3 záhonĤ, jež hraniþí severnČ s rolí Jakuba Hlávky, jižnČ s panským polem, západnČ a východnČ s prĤhonem obecním.
J a n Z á b Č h l i c ký drží podobnČ roli 3 záhonĤ, jež hraniþí severnČ s rolí Mat. Vlþka, jižnČ
a západnČ s panskými poli, východnČ s prĤhonem Malínským.
(77) V á c l a v K a d e Ĝ á ve k drží roli zádušní 6 záhonĤ, jež hraniþí severnČ s rolí Jana ZábČhlického, jižnČ a západnČ s poli panskými, východnČ s prĤhonem obecním.
Dále následuje v knize ”Liber Albus” zpráva o ”jitrech,” které také sousedé nížeuvedení
od záduší Malínského rovným dílem jako luk užívají. Tato ”jitra” zádušní hraniþí východnČ s
loukou Jana Ulma, západnČ s panskými lukami, jež vedou od kláštera, jižnČ s potokem Páchem
neb splavem na mlýn Stolecký vedoucím, severnČ s roli panskými naproti mlýnu. Uživatelé
jsou: Mat. Vlþek, Vít KĖákal, Václ. ěeþický, JiĜík PrĤcha, Václ. KadeĜávek, Jan Jelínek, Václ.
ýtverák, Jan ZábČhlický, Mat. Hájek, kováĜ.
Z p r á v a o ” p fa r r h o fu , ” k t e r ýž v e 2 d í l e c h v e d l e k o s t e l a s v . Š t Č p á n a n a
kĜ e n o v k y u p r a v e n ý l e ž í .
První díl drží V í t K Ė á ka l k své chalupČ; leží mezi prĤhonem aneb k místu, jež ”biĜictví”
sluje naproti poli Jana Smetany.
Druhý díl drží M a t . H á j e k. Díl ten leží k východu vedle Víta KĖákala, na západ ku kĜenovce a na jih k chalupČ Tomáše ýerveného, na sever ke kostelu sv. ŠtČpána. Z tČchto 2 kĜenovek stejný plat zádušní po 5 gr. se odvádí.
Obec Malínská platí z pastvišĢ obecních, jež se za pĤl lánu (40 jiter a 1338?°) poþítají a od
toho ”polouláĖ” slovou, každoroþnČ 1 kopu míš. mimo úroky.
R o l e d Č d i þ n á , j e ž n yn í z á d u š í s a mo u ž í vá :
1. Role v lukách, þítající 24 záhony; hraniþí východnČ a jižnČ s rolí Bart. Klabzuby (nyní
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JiĜíka Berky), severnČ s rolí Jana ZábČhlického, západnČ se struhou ”Beránkou.”
2. Druhý kus, þítající 12 záhonĤ, hraniþí východnČ s rolí Jana Jelínka, jižnČ s rolí nebo
kĜenovkou JiĜíka PrĤchy a JiĜíka Šetrného, západnČ s rolí Jana Ulma, severnČ s ”poloulání.”
3. TĜetí kus leží vedle silnice ýáslavské a þítá 21 záhonĤ; hraniþí východnČ se silnicí, jižnČ
s cestou, kterou od Malína k Stolecké silnici se jde, západnČ a severnČ s rolí Doroty Dobské,
Ĝeznice.
B) Z H l í z o va .
J a n N e Ĝ e z a l drží kus role zádušní, jež se za 80 záhonĤ poþítá. Role ta hraniþí jižnČ s rolemi MatČje Maška, severnČ s rolí Jana Štolby, západnČ s cestou vozovou, která od Božích
muk Hlízovských na pravo jde, východnČ s polem Václava VaĖka z Hlízova.
O n d Ĝ e j B u l d r a má roli zádušní, þítající 28 záhonĤ, jež hraniþí severnČ s rolí Mikuláše
Moravce, krþmáĜe Malínského, jižnČ s polem JiĜíka Jelínka, východnČ s polem Pavla Zimy,
sousedĤ Malínských a západnČ s polem Jan Štolby z Hlízova.
J a n S l a ví k drží roli zádušní, þítající 2 kopy záhonĤ; hraniþí severnČ s rolí Jan PrĤši z
Malína, jižnČ s rolí zádušní, (78) již vrchnost Hlízovská osévá, západnČ s rolí Václava VaĖka z
Hlízova, východnČ s cestou Sv. KateĜinskou.
V r c h n o s t H l í z o vs ká drží 2 kusy role záduší Malínského; jeden sluje Kuthanovský a
þítá 20 záhonĤ; hraniþí severnČ s rolí Jana Slavíka z Hlízova, jižnČ s polem Krištofa Šporše,
jež ale vrchnost Hlízovská užívá, západnČ s panským polem Hlízovským, východnČ s cestou
KateĜinskou, kdež jest nyní v mezi nový mezník posazený, ponČvadž byla mez ta r. 1660. šafáĜem hlízovským pĜeorána. Ale protože se tak stalo bez vĤle a vČdomí vrchnosti Hlízovské, byla
ta vČc od p. visitátora a konventu Sedleckého pro tentokráte pĜehlédnuta.
Druhý kus role nČkdy Krištofa Šporše vedle role ”Kuthanovské” poþítá se za 24 záhony.
Pole ta hraniþí severnČ s rolí ”Kuthanovskou”, jižnČ s polem Jana Smetany z Malína, západnČ
s panskými Hlízovskými pozemky, kteréž mez pĜíþní dČlí; mez ta byla také pĜeorána, proto posazeny tam 2 nové mezníky.
Rozkazem ”opata a visitátora, jakož i celého velebného konventu kláštera Matky Boží v
Sedlci” ze dne 18. února 1661. bylo kostelníkĤm uloženo, aby na budoucí þasy pilný a bedlivý
pozor dávali, by mezníky pĜi rolích zádušních ”nižádným vymyšleným zpĤsobem” se nehýbalo, meze se nepĜeorávaly, nýbrž jak od starodávna v svém položení a obmezení jsou, tak aby
neporušeny zĤstávaly. Kdyby však nČkdo tak tvrdošíjným byl a toto naĜízení pĜestoupil, a to se
prokázalo, že tím nČjakou lest obmýšlel, má role jmenovaná k dobrému záduší Malínského
propadnouti.”
Chrámy sv. ŠtČpána i sv. Jana byly r. 1660. velmi sešlé. Proto prosil dne 2. þervence 1660.
opat Bufghof majitele Hlízova Šofmana z Hemrlesu, aby dluhy ke kostelĤm od obþanĤ Hlízovských byly vymoženy.
Také kostelníci se domáhali dluhĤ zádušních, aby kostely opraveny býti mohly. Z té pĜíþiny psali opatovi: ”Kolatura Malínská byla vzácná a jako ”v zlatém vČku postavena”; ale nešĢastnou ”rebelií husitskou” v zkázu a rum dokonale pĜivedena a není žádného zniku a prostĜedku k spomožení takové ukrutnosti a k zvelebení tČch sv. chrámĤ; co pak pozemských statkĤv aneb rolí k té faĜe a záduší Malínskému náleželo a pozĤstalo, aby ladem a pustinou neleželo, mezi sousedy obce Malínské a Hlízovské s dovolením tehdejšího opata pod jisté roþní platy, nikoliv však za dČdiþné, jakž knihy purkrechtní klášterní sami dotvrzují, rozdČleno jest. A
tudy tĜeba jest, aby jak záduší nČjakého ulehþení, tak i tČm sousedĤm, kteĜí dobytek zádušní
mají, ulevení a spomožení se dostalo.”
Kostelníci si dále stČžují, že urozený a stateþný rytíĜ Adam Jaroslav Šofman z Hemrlesu,
pán na HlízovČ, nČkteré role zádušní, jichž rolníci Hlízovští užívali, k rolím svého dvoru panského pĜivtČlil; jmenovitČ od živnosti Slavíþkovy 47 zá- (79) honĤv, od chalupy Prchalovské 20
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záhonĤv, od Štolbovské, kde nyní rychtáĜ Martin Pospíšil bydlí, 1 kopu 30 záhonĤ, což se ani
v ”pĜedešlých kacíĜských letech” nestalo. Také prý již pĜedešlí držitelé Hlízova nČkteré pozemky odtrhli od záduší Malínského. Proto žádají kostelníci opata, aby hájil gruntĤ kostelních
a pana Šofmana z Hemrlesu vyzval, by je navrátil; dále aby dobytek zádušní, k týmž rolím pĜipojiti a z obojího poplatek roþní platiti si neobtČžoval. JmenovitČ žádají, aby staré resty, jež více 90 zlatých obnášejí, byly jak po pĜedešlých majitelích Hlízova, tak i od poddaných zapraveny. ”Kdyby dluhy ty zadržány byly, musely by tou pĜíþinou tito chrámové svatí dokonalou
zkázu a opuštČní doznati.”
Opat Hilgerius Burghof psal 13. ledna 1661 pánu na HlízovČ, aby lidem svým naĜídil, by
mezníky na patĜiþné místo položili a kostelní pole se selskými nemíchali. Pan Adam Jaroslav
Šofman odpovídaje na dopis onen 14. ledna 1661., pĜeje opatovi ”nového roku” a diví se, že
by on nČjaké pozemky kostelní v užívání mČl. Neví, že by kostelní pole s jeho pomíchány byly
a uvádí, že se po tom poptá. Myslí, že jest to nedorozumČní od kostelníkĤv ”o jichž pĜehmatech by se mnoho psáti mohlo.” Ku konci zve opata, aby ho v HlízovČ navštívil a urþil si den,
že jest ochoten o tom ústnČ s ním si pohovoĜiti.
Poté podali kostelníci zprávu o rolích zádušních, jichž byla r. 1656. vrchnost Hlízovská
užívala. Byly to dva kusy polí, které toliko k užívání za roþní úrok propĤjþeny a to 20 záhonĤ,
pak 24 záhonĤ spolu se 4 kravami zádušními.
Kterak byl spor tento vyĜízen, nedoþtli jsme se; bezpochyby pozemky ony, jako þasem
propadlé, Malínskému záduší více vráceny nebyly.
PonČvadž oba kostely mČly málo pĜíjmĤv a oprav potĜebovaly, starali se obþané sami o
Ĝádnou jich opravu a uþinili v té pĜíþinČ rozliþné dary a odkazy.
Tak D a n i e l Ti c h ý odkázal 26. Ĝíjna 1664. záduší Malínskému 3 kopy 13 grošĤ, kteréž 4.
ledna 1667. Magdalena Tichá složila.
B a r t o l o mČ j K l a b z u b a odkázal záduší 26. února 1663. ”s povolením J. M. pana preláta
a velebného konventu” 10 kop grošĤv, aby je dČdic jeho JiĜík Berka splatil. Dle ”knih purkrechtních fialových” kláštera Matky Boží Sedlecké, r. 1663. založených, splatil JiĜí Berka v letech 1664-1685 výše psanou þástku.
J i Ĝ í k Š e t r n ý z Malína odvedl záduší 1 kopu 25 gr., které Krištof Fiala, nČkdejší hospodáĜ téhož gruntu odkázal.
Týž odevzdal k záduší 4 kopy 26 gr. z gruntu, který Mikuláš Pospíšil koupil.
(80) Dne 19. února 1669. odvedl pĜi držaném pachtČ zádušním Mik. Pospíšil 1 kopu penČz.
Dne 2. bĜezna 1673. vykázal k záduší Mik. Pospíšil na gruntČ Jana PrĤši 5 kop.
Z gruntu Ad a ma B e r a n a v Habrkovicích pĜijali kostelníci 26. listopadu 1664. 43 kopy;
dluhĤ bylo však 125 kop od r. 1616.
Dne 4. bĜezna 1673. pĜi držaném úþtu zádušním poruþil M i ku l á š P o s p í š i l 42 kopy 22˝
grošĤ k záduší sv. ŠtČpána a vykázal je na gruntČ Jana PrĤši.
V á c l . ě e þ i c ký ”stoje 14. ledna 1663. osobnČ pĜi knihách” odkázal záduší Malínskému
20 kop grošĤ míš.
O n d Ĝ e j P o ko r n ý uvolil se 4. února 1670. platiti k záduší 10 kop grošĤ.
J a k u b H l á v k a pĜiznal se dne 4. bĜezna 1673. s manželkou svou, že záduší sv. ŠtČpána
má na gruntČ, kterýž Tom. Kašíkovi prodal, 56 kop 13 gr.
V á c l . B a r t Ĥ n Č k odkázal k záduší sv. ŠtČpána dne 10. Ĝíjna 1670. 10 kop, jež mČl na
gruntČ Jana Jelínka.
M a r i a n a B u r š o vá , pamatujíc na spasení duše své i pĜedkĤ svých, odkázala 28. Ĝíjna
1670. k záduší sv. ŠtČpána 6 kop gr.
M a r t i n a An n a N o vo t n ýc h , pamatujíce na spasení pĜedkĤ svých, odkazují 12. Ĝíjna
1672. k záduší sv. ŠtČpána 30 kop gr.
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J i Ĝ í k P r Ĥ c h a odkázal 22. ledna 1676. k záduší 3 kopy míš.
Dne 1. února 1678. odkázal M a t . H á j e k ”s povolením opata a veleb. konventu kláštera
Matky Boží v Sedlci” k záduší sv. ŠtČpána 25 kop gr.
Z i kmu n d H u s a , správce Hlízovský, odkázal záduší Malínskému 19 zl. 21 kr., které mu
Marie Endelová z Kutné Hory od 11. kvČtna 1666 za pšenici dlužna zĤstala. Po smrti Marie
Endelové pĜijala onen dluh na se Lidmila RĤžiþková a také jej v letech 1668.-1685. úplnČ
splatila.
Dne 2. dubna 1682. odkázala Kutnohorská sousedka AlžbČta Malínská záduší sv. ŠtČpána
4 zl.
Dne 14. kvČtna 1686. odkázal Mat. Hájek, kováĜ, pĜi prodeji svého gruntu záduší Malínskému 10 zl.
Dne 18. þervna 1796. odkázali manželé Václav a Anna Hulákovi kostelu sv. ŠtČpána roj
vþel.156
Dobrodincem obou chrámĤ PánČ byl též JiĜí CypĜíš, hostinský v MalínČ. ZemĜel 16. záĜí
1730.157 Po tĜicetileté válce nebyla druhdy bohatá fara Malínská (81) více obsazena a opat Sedlecký
obstarával bohoslužby v MalínČ svými mnichy, kteĜí byly nazýváni a d mi n i s t r á t o r y fary
Malínské. Bydleli v klášteĜe Sedleckém žijíce se stolu opatova a docházeli do Malína k vykonávání církevních funkcí. Nepožívali desátkĤ jako jinde, ani pĜedešlých dĤchodĤ farních, které
byly úþtovány v klášteĜe. Pro þas nepohody byl vykázán v hoĜejším poschodí školní budovy
administrátorovi 1 pokoj.
Dle starých matrik a zápisĤ klášterních byli po bitvČ BČlohorské následující administrátoĜi
Malínští:
N e va r d u s P a z o u r e k 1650.-1681.
Ad a m P e l i ká n 1681.-1698.
J i Ĝ í Ga ve l i n 1698.- † 25./2.1699.
Al b e r t H á j e k 1699.-1703.
J a ku b S c e b u z s ký 1703.-1704.
E u ge n H e r ge l , rodem z Pusté v ýechách, 1704. až 20./6.1706.
Ge r h a r d S c h i n d l e r 1706.-1712.
D e s i d e r i u s V o r e l , rodem z Prahy 1712.-1716.
Z d Č n e k Wa l z e r , spolu pĜevor klášterní, 17./5.1716. až 19./2.1719.
R o b e r t K o u ko l 1719.-24./2.1722.
P . Z d e n ko 1722.-24./5.1732.
J i l j í N o vá k 24./5.1732.-31./12.1732.
P . E u s t a c h 1./1.1733.-4./10.1733.
V á c l a v D yn ko 25./5.1734.-5./9.1735.
E u s t a c h Lo t h 1735.-3./10.1743.
P . J u l i u s 1743.-1749.
J o s e f J i r ka 1749.-28./5.1758.
M i ko l á š Wo h n s i e d l e r 6./6.1758.-27./5.1761.
B e n e d i kt K o h o u t 26./6.1761.-26./1.1768.
Lu d ví k S l a ví k 14./3.1768.-3./9.1770.
P . J i Ĝ í 8./9.1770.-22./3.1775.
M o r i c S a u e r we i n , rodák Chrudimský, od 30./4.1775. Administrátor tento odstČhoval se
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Liber Albus v Pardubickém mČstském museu 125/20.
Matrica Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum teritorii Sedlecensis ab Anno 1700-1750.
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po cís. naĜízení o zrušení kláštera ze dne 24. Ĝíjna 1783. do Malína, do budovy školní, roku
1743. vystavČné.
Tak se stala budova školní farní budovou a byla r. 1785. nákladem 308 zl. 8 kr. za faru
upravena. (Viz odstavec 9. ”Škola.”)
Administrátor Moric Sauerwein zemĜel dne 23. listopadu 1789. v stáĜí 56 let, ranČn byv pĜi
mši svaté, když ”Credo” odzpíval, mrtvicí. Pochován byl vikáĜem Kutnohorským Ignácem
Trnkou, faráĜem z PotČh, v kostnici Malínské.
Po nČm administroval faru kaplan Církvický J a n P o ko r n ý do 27. února 1790., naþež byl
k návrhu opata Oseckého ze dne 18. ledna 1790. ustanoven administrátorem fary Malínské
klášterník VyšĖobrodský R o b e r t K Ĝ e n e k (naroz. v Netolicích 19. þervence 1752. a vysvČcen 14. þervence 1776.). PĜišel do Malína 27. února 1790.
(82) PonČvadž budova farní mČla velmi málo místa, požádána byla obec Malínská, aby ze
svého gruntu u fary ležícího pro ohrazení studnČ a rozšíĜení úzkého dvoreþka 43 þtver. sáhy faĜe postoupila. Obec k tomu dne 21. ledna 1792. svolila, zaþež uvolil se administrátor za sebe a
své nástupce na úmysl obce Malínské sloužiti tyto mše svaté: na den sv. VojtČcha, sv. Floriána, sv. Jana a Paula, sv. Richarda a zpívané requiem v den po jménu P. Marie.
Dne 28. února 1796. darovala opČt obec Malínská k rozšíĜení farní zahrádky, která mČla
732/6 þter. sáhĤ výmČry, 254/6 þtver. sáhĤv a dne 13. února 1797 opČt 254/6 þtver. sáhĤ. ýítala
tedy farní zahrádka 1245/6 þtver. sáhĤ výmČry.
Guberniálním výnosem ze dne 25. záĜí 1801. byl jmenován dosavadní administrátor Robert KĜenek faráĜem Malínským a byl v hodnosti té 22. Ĝíjna 1801. Královéhradeckou konsistoĜí potvrzen.158
Na str. 50. tohoto spisu jest uvedeno, že veliký kostel Sedlecký byl r. 1788. odsvČcen a
úþelĤm svČtským odevzdán. Ale brzy zželelo se nejen pĜíslušným þinitelĤm, ale i celému vĤkolí krásného kostela a proto bylo r. 1799. jednáno o tom, kterak by chrám ten opČt bohoslužbČ byl navrácen. Bylo to povinností náboženského fondu, který veškerý zbylý majetek zrušeného kláštera a z prodaných vČcí kostelních pĜijal a nájem z budov klášterních bral, ke kostelu
opČt duchovního dosaditi.
Ale místo toho pĜipadl Sedlecký patronátní úĜad na myšlenku faru z Malína do Sedlec pĜenésti. Návrh ten byl dvorním listem ze dne 19. kvČtna 1801. schválen.
Za dĤvod bylo uvádČno: zpustlý a malý kostel v MalínČ, zpustlá fara, malý hĜbitov. Naproti tomu uvádČn krásný, nákladný a starožitný kostel v Sedlci, který by pĜeložením fary opČt
otevĜen býti mohl. Téhož roku byla dne 2. záĜí konána z naĜízení guberniálního ze dne 28.
þervna 1801. þ. 21298. za úþelem tím první kommisse v kanceláĜi Sedleckém. ýleny kommisse
byli: Ferd. Hausa, vikáĜ a arcidČkan v HoĜe Kutné, v zastoupení konsistoĜe Hradecké, Jos. DČdek, c. k. kommissaĜ z ýáslavi, Jos. Pavlík, direktor a Jan Novák, dĤchodní, v zastoupení Sedleckého patronátního úĜadu, F. Hlaváþek, správce v HlízovČ v zastoupení velkostatku Hlízovského, Rob. KĜenek, faráĜ Malínský v zastoupení fary, Jan ZábČhlický, rychtáĜ, Mat. Semelka a
Václav Vlk, konšelé z Malína, v zastoupení obce Malínské, Jos. Štoþek, rychtáĜ a Karel Svoboda, konšel, v zastoupení obce Hlízovské.
PĜi kommissi vyjádĜili se zástupcové obce Malínské, že sice proti pĜeložení fary niþeho již
nyní namítati nemohou, jen že si pĜejí, aby v MalínČ jak pro nČ, tak i pro pocestné nebo (83) cizince, kteĜí VídeĖskou komerciální silnicí velmi þasto a hojnČ jezdí a v Malínské hospodČ se
zdržují, jakož i pro vojsko, které tu ubytováno bývá, v nedČli a svátky velká mše sv. þtena byla
a tak aby vĤbec Malín žádného zkrácení v duchovní správČ nedoznal.
158
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Malín náležel dĜíve k arcibiskupství Pražskému; do r. 1784. náležel celý ýáslavský kraj k arcidiecési a
téhož roku byl pĜivtČlen k diecési Královéhradecké.

Mimo to žádali zástupcové obce, aby náĜadí kostelní, roucha, monstrance, kalichy, zvony
atd. i nadále v MalínČ byly ponechány, ponČvadž vČci ony od nepamČtných dob pĜi kostele byly. KromČ toho si pĜáli, aby kooperátor Sedlecký každého dne v MalínČ mši sv. þetl, jejich dČti
kĜtil, mrtvé pochovával a pĜedešlá fara mu byla za obydlí ponechána.
Správce Hlízovský Hlaváþek vyjádĜil se v zastoupení vrchnosti Hlízovské, aby ku pohodlí
Hlízovských poddaných, pokud snad lokalista v MalínČ zĜízen nebude, fara v MalínČ i na dále
zĤstala. Hlízovští zástupcové pĜidali se k dĤvodĤm obce Malínské.
FaráĜ KĜenek vyjádĜil se takto: Malín leží ve stĜedu kostelního obvodu. Kdyby on jako faráĜ z Malína do Sedlec pĜeložen byl, vzdálen by byl od Malína ˝ hodiny, od Hlízova 1 hodinu.
Z té pĜíþiny žádal, aby mu ku zaopatĜování nemocných vrchnost dala povozy, jako je mČl faráĜ,
který v 17. a 18. století v klášteĜe bydlel. Dále projevil pĜání, aby byli mrtví z celého farního
obvodu v Sedlci pochováváni. PonČvadž v Sedlci byl 1 zvon a v MalínČ 6, žádal, aby byly 3
zvony z Malína do Sedlec pĜeneseny. Také žádal, aby škola do Sedlec byla pĜenesena, ale v
MalínČ poduþitel, který by žáky obce Malínské a Hlízovské vyuþoval, aby zĤstal. NepĜál si,
aby svátosti byly udČlovány v MalínČ, nýbrž ve farním kostele a žádal, aby požadavky Malínských byly odmítnuty. Požadoval též v Sedlci zahradu, o kterou by pĜišel v MalínČ; ponČvadž
užíval v MalínČ 3 korce pole, žádal, aby mu byly nahrazeny 10 mČĜicemi, jak to guber. výnos z
r. 1797. ustanovuje.
Veškerá akta kommissionelní byla zaslána konsistoĜi Královéhradecké, která s pĜeložením
vyslovila souhlas, naþež guber. dekretem ze dne 10. listopadu 1801. þ. 35.709 bylo ustanoveno
faru i školu z Malína do Sedlec pĜeložiti. Pro faráĜe a jemu pĜidČleného kooperátora, jakož i
pro školu a uþitele byly vykázány v Sedlci byty a místnosti v novém probošství a vypoþten náklad na upravení kostela Sedleckého.
KromČ toho bylo ustanoveno, aby mrtví z Malína i Hlízova byli v Sedlci pochováváni, 3
zvony, 1 kĜtitelnice a jiné nádoby bohoslužebné z Malína do Sedlec se odevzdaly, novému faráĜi Sedleckému 10 mír polí z panské štČpnice (zahrady konventní) se postoupilo a v MalínČ
aby byla zĜízena poduþitelská stanice, kde by mládež Malínská a Hlízovská byla vyuþována.
Také bylo ustanoveno, aby ve dnech nedČlních a sváteþních byla v Malínském kostele ranní mše sv. sloužena; (84) každou tĜetí nedČli pak mČly býti Ĝádné služby Boží faráĜem nebo kooperátorem konány.
Proti tomuto rozhodnutí podala obec Malínská a Hlízovská dne 14. prosince 1801. k Jeho
Veliþenstvu císaĜi a králi Františkovi I. následující prosbu:
Vaše Veliþenstvo!
V nejhlubší pokoĜe podepsaní ctí sice nejvyšší dvorní dekret ze dne 19. kvČtna t. r., který
ve srozumČní s Královéhradeckou konsistoĜí povoluje faru z Malína do Sedlec pĜenésti. Ale
pĜece klade jim nejvĜelejší horlivost náboženská za povinnost proti onomu rozkazu následující
rozklad uþiniti, aby totiž fara v MalínČ zĤstala, nebo kdyby již návrh a s ním spojené nejvyšší
rozhodnutí mČniti se nedalo, nejponíženČji žádati ustanovení samostatné lokalie s právy farními, totiž udílení svátostí a pohĜbívání zemĜelých v místČ.
K tomu domnívají se v pokoĜe podepsaní oprávnČnu býti z následujících dĤvodĤv:
1. Za slavného panování J. V. císaĜe Josefa II. bylo za potĜebné uznáno, aby byl v MalínČ
samostatný duchovní správce. Ke kostelu náleží od starodávna i lidnatá obec Hlízov.
2. ObČ obce jsou od sebe ď hodiny vzdáleny, þítají 900 duší a spoleþnČ pĜes 80 školou povinných dČtí; naproti tomu þítá Sedlec nejvýše 200 duší a 5 až 6 školních dČtí, chodících do
Malínské školy.
Jeví se tedy nade vše jasnČ, aby jak fara, tak i škola v MalínČ zĤstaly a malé místo Sedlec
sem bylo pĜidČleno. Mimo to zvláštní ještČ okolnosti tomu nasvČdþují, neboĢ:
3. Malínem vede veĜejná VídeĖská zemská a poštovská silnice, jež se dotýká i obce Hlí61

zovské, která právČ u silnice dobĜe zaĜízený hostinec má. Fara Malínská þiní cestujícím v nedČli a svátek pĜáníhodnou pohodlnost a ulehþuje jim plnČní náboženských povinností.
4. Pro udržení fary v MalínČ svČdþí i to, že skoro všichni obyvatelé byli udrženi v církvi
Ĝímsko-katolické, v níž zĤstanou, kdežto po odstranČní fary nebo lokalie není možno dosavadní horlivost náboženskou udržeti a mohou protivné snahy vypuknouti.
5. Obec Malín, jak dĤkladní historikové vypravují, o staletí dĜíve povstala než Sedlec, má
své vlastní nadace, zvony, kostelní apparamenty, hudební nástroje, farní i školní budovu a rozšíĜila vzhledem k poþtu duší i svĤj hĜbitov. Jest jisto, že by po odstranČní fary mezi nábožnými
všech tĜíd obyvatelstva nestejná mínČní a pĜedþasné úsudky se pronášely, ano i náboženská
lhostejnost se vyvinula. Ale obec Malínská trvá na neporušitelnosti pravého náboženství katolického, které (85) chce podržeti nadšenČ. Že obec naše v pravdČ náboženského smýšlení jest,
patrno, že
6. zavĜený kostel sv. Jana a Pavla, aby úplnČ nebyl zrušen, koupila pĜi veĜejné dražbČ, jej
náležitČ upravila a k þásteþné bohoslužbČ pĜizpĤsobila a jest i hotova na jeho udržování náklad
vésti.
Ale ponČvadž Malín, jak bylo v odstavci 5. uvedeno, dĜíve než Sedlec stál, následuje z toho, že
7. veškeré pozemky farní, z nichž nyní panský dĤchod nájem béĜe, byly od obce ke kostelu
darovány; dĤkazem toho také jest velká monstrance u rychtáĜe v dĤvČrném uschování se nalézající, na níž znak obce Malínské jest vyryt a koneþnČ
8. mĤže ještČ staršími pamČtníky urþitČ udáno býti, kdy obec zahradu k faĜe pĜidČlila, zaþež
se faráĜ zavázal roþnČ 5 mší sv. þísti, což až dosud se zachovávalo; než, bohužel, má i toto
dobrodiní pĜeložením fary a nezĜízením samostatné lokalie býti zrušeno.
9. Také klášter Sedlecký udržoval ku pohodlí Malínských a Hlízovských pĜifaĜencĤ zvláštní administrátory, kteĜí nehledíce na poþasí po všechny dny v roce mši sv. þísti byli zavázáni,
kteréž mši sv. jak tenkráte tak i dnes dosti veliký poþet zbožného obyvatelstva obcuje, v Sedlci
ale ve všední den zĜídka kdo v kostele bývá. Tato pĜání hodná zbožnost mČla
10. také na cestující Malínem dĤležitý vliv. Tito pocestní, spojivše se s domácím obyvatelstvem, zaĜídili v Malínském a Hlízovském hostinci sbírky, z jichž výnosu dávají roþnČ 50 zl.
zvláštnímu duchovnímu, který v žádaných dnech ranní mši sv. slouží.159
Všechna tato zbožná zĜízení Malínská a Hlízovská pro faru v MalínČ, jakož i bohatá nadání, bućtež pĜed nejvyšším trĤnem Vašeho Veliþenstva pĜímluvþími za ponechání fary nebo
zĜízení samostatné lokalie se všemi právy farními.
Po obdržení takové milosti rozšíĜí obec vlastním nákladem též hĜbitov a tak bude každý
možný odpor urovnán.
V MalínČ a HlízovČ dne 14. prosince 1801.
Z a o b e c M a l í n s ko u : Jan ZábČhlický, rychtáĜ, Fr.Veselý, konšel, Jan Lacina, konšel,
Mat. Semelka, konšel, Fr. Doležal, soused, Bernard ZábČhlický, Fr. Vlk, Fr. Pokorný, Fr. Fux,
Václ. Jícha, Jos. Dušek, Václav Kloþek, Jan Jakeš, Vojt. Vlk, Václav Jedliþka, Václav Hulák,
Jan Topinka, Václav Vlk, Fr. Jíchovský, Jan Lacina, Jan Zima, Jan PrĤcha, Vojt. Bílek, Jos.
ýermák, Jos. Kremla, Jos. ýervinka, Tom. Tichý, Mart. Zima, Václav Veselý, Tomáš Lacina,
Václav Pokorný, vdova Lacinka.
(86) Za obyvatele: Jos. Láska, Jos. Mraþek, Václav ýernohlávek, Jan JaromČĜský, Václav
Vlk, Fr. Uher, Václav Doležal, Václav Straka, Jan Bohuslav, Benedikt Vašata, JiĜí Heger,
Václav Kuþera, Josef Mraþek, Václav Pokorný, Fr. Jedliþka, Václav Jelínek, Bernard Vašata,
Václav Trojan, Jos. Jelínek, Jan Dostál, JiĜí Plachý, vdova Kloþková, Jan Kloþek, Jan Málek,
159
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Duchovní ten byl Eusebius Nepalas, exdominikán Novodvorský.

Vojt. Jelínek, Jan Kratochvíl, Jan Straka starý, Jan Zajíc, Fr. Solniþka, Jos. Vašata, Fr. MeruĖka, Fr. Veselý, Jan Straka, Bern. Osoba, Jan Osoba, vdova Doležalová, Václav Zima, Jos. Zeigerschmied, Fr. Kumžák, Jan Lacina, Jan Vašata, JiĜí Pekárek, Fr. Kremla, Jan RĤžiþka, Lorenc Hubený, Tom. Dušek, Jan Semelka, Jos. ŠtČrba, Jan Mraþek, Václav Vlk, starší obecní,
jménem všech ještČ ostatních.
Z H l í z o va : Jos. Štoþek, rychtáĜ, Karel Pošík, K. Svoboda, Jos. Štoþek, Tom. Tuþek, JiĜí
LašĢovka, Jan Pospíšil st., Jan Pospíšil, Karel Kábela, Jan Kureta, Václ. Pospíšil st., Václav
Pospíšil, Jan Kábela, Václ. LašĢovka, Fr. Donát, Jan Vavruška, Jan Tuþek, Jos. Kábela, Václ.
Lacina, Jan Novotný, Jan Straka, Jos. Benda, Mat. Pospíšil, Václ. Pospíšil, Fr. Lukavecký, Karel Pospíšil, Jos. Benda, Václ. Šebek, Jos. Svoboda, Václ. Básl, Václ. Svoboda, Václ. Blecha,
Václ. Beneš, Mat. Cibulák, Jakub Kábela, Jan Vlk, Tom. Cibulák, Jan StĜíhavka, Jan Pospíšil,
Mat. Blecha, Jan Kábela, Jan HandlíĜ, Fr. Miškovský, JiĜí Pospíšil.
Tato žádost došla do kabinetní kanceláĜe J. V. dne 28. prosince 1801. a byla odeslána 3.
ledna 1802. královskému þeskému guberniu k dobrozdání, kteréž ji opČt 9. ledna 1802. Královéhradecké konsistoĜi a ýáslavskému krajskému úĜadu k dobrozdání zaslalo. Mezi tím jednáním podal dne 12. ledna 1802. Novodvorský hrabČ Jan Rudolf Chotek, jako pán na HlízovČ160
c. k. þeské a rakouské dvorní kanceláĜi (nyní c. k. ministerium vnitra) prosbu za ponechání fary
a školy v MalínČ. V žádosti své praví, že se nemá k vĤli kostelu Sedleckému morální a náboženské vzdČlání skoro tisíce duší obČtovati, ponČvadž lidé jsou ne k vĤli kostelĤm, nýbrž kostely pro lidi. Uvádí, že Malín þítá 485, Hlízov 428, Sedlec jen 285 duší; v MalínČ že jest 96,
HlízovČ 59 školou povinných dČtí a že nČkolik dČtí v Sedlci mohou Kutnohorskou nebo Malínskou školu navštČvovati. Dokazuje dále, že Malín uprostĜed mezi Sedlci a Hlízovem leží a
že cesta Hlízovských do Sedlec Malínem vede.
(87) Tím povstávají veliké obtíže v udílení svátostí a pilná návštČva školní tím velice trpí,
zvláštČ v zimních mČsících, kdy vlastnČ mládež do školy chodí.
Navržené sloužení mše sv. ve dnech nedČlních a sváteþních nenahradí ztrátu tu nikterak.
KoneþnČ uvádí, že jest v MalínČ jak farní, tak i školní budova a pĜeložení že by skuteþnČ velmi
škodlivé následky pro vzdČlání obou obcí mČlo. Tato žádost došla 15. ledna 1802. þeskou a
rakouskou dvorní kanceláĜ a byla odeslána odtamtud dne 17. ledna do Prahy královskému þeskému guberniu k dobrozdání.
Mezi tím již 9. ledna 1802. uložilo gubernium vrchnostenskému úĜadu v Sedleckému a faráĜi Malínskému, by všemi možnými dĤvody hledČli pohnouti obec Malín a Hlízov, aby na žádosti své k J. V. netrvali. Ale ani prvému, ani druhému se to nepodaĜilo, o þemž byla podána
zpráva dne 13. února 1802.
Následkem žádosti obce Malínské a hrabČte Jana Rud. Chotka bylo uloženo krajskému
úĜadu v ýáslavi zavésti kommissionelní jednání v té pĜíþinČ. Kommisse konána dne 8. bĜezna
1802. v MalínČ a pĜítomni jí byli: Krajský kommissaĜ rytíĜ Kuenersberg, vikáĜ Ferd. Hausa,
Novodvorský direktor Josef Antony a Sedlecký direktor Jos. Pavlík. Za obec Malínskou: Jan
ZábČhlický, rychtáĜ, Mat. Semelka a Václ. Vlk, konšelé. Za obec Hlízovskou: Jos. Štoþek,
rychtáĜ a Karel Svoboda, konšel.
PĜi jednání tázal se nejprve bisk. kommissaĜ vikáĜ Ferd. Hausa zástupcĤv obcí, jsou-li s
obsahem své žádosti dobĜe seznámeni a zda-li všichni, jichž je pĜes 130, žádost vlastnoruþnČ
160

Po Ad. Jar. Šofmanovi z Hemrlesu držel Hlízov Jan a JiĜí Šofmanové z Hemrlesu. Po vymĜení rodu ŠofmanĤ z HemrlesĤ obdržela Hlízov KateĜina z Widersperku, roz. Šofmanova. R. 1741. prodala Hlízov
ryt. Václavu Klusákovi z Kostelce; po nČm držela jej manželka jeho Marie, která jej odkázala strýci
svému rytíĜi Ant. JestĜíbskému z Risenburka. Ten prodal Hlízov r. 1786. Václavu Janovskému, od nČhož jej koupil r. 1791. hrabČ Jan Rudolf Chotek. (PodrobnČ viz mé DČje panství Nových DvorĤ str.
157-160.)
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podepsali. Zástupcové odpovČdČli, že jest jim dobĜe znám obsah žádosti a že skoro všichni
vlastnoruþnČ podepsali, mimo nČkolik, kteĜí písma byli neznalí; ti jiných k podpisu dožádali.
Poté poþal Sedlecký direktor vyvraceti dĤvody žádosti obcí bod za bodem. UvádČl, že není
v Sedleckém archivu listiny, která by naĜizovala faráĜi Sauerweinovi, aby se do Malína odstČhoval; pochyboval o poþtu obyvatelstva i dČtí školních a uvádČl, že Malín a Sedlec ve vzdálenosti velikou differenci neþiní; pravil, že návštČva cizincĤ v Malínské hospodČ není tak þetná,
že akatolíkĤ jest v HlízovČ jen 26, že od r. 1425., tedy po 359 rokĤ Malín faráĜe nemČl, nýbrž
že tam ze Sedlec docházel. Dále popíral, že by obec kostelní náĜadí sama zĜídila a kostel sv.
Jana a Pavla upravila, dokazoval, že nestává listin, že by obec pozemky k faĜe dala. Popíral veliké stáĜí monstrance Malínské a Ĝekl, že sice obec darovala faĜe pozemek za zahradu, ale že
obec od opata Oseckého za to 3 sudy piva obdržela, že fara v MalínČ byla vystavena r. 1748.
za školu na náklad kostela atd.
Když se mČl koneþnČ protokol podepsati, poznamenali zástupcové obcí, že jen tenkráte
podepíší, když prosbČ jejich, aby buć fara v MalínČ zĤstala nebo samostatná lokalie byla zĜízena, bude vyhovČno.
(88) Na to bylo se zástupci obce Malínské ústnČ jednáno a slibováno, že dostanou do obce
”pomocníka” uþitelského, že mše sv. po všechny nedČle a svátky bude sloužena a naléháno na
nČ, aby od své prosby k Jeho Veliþenstvu upustili. Ale oni trvali pĜi svém a pravili, že se do
žádného vyjednávání nepustí, pokud nejvyšší rozhodnutí na žádost jejich nedojde.
Pak poþal Novodvorský direktor vyvraceti dĤvody direktora Sedleckého. UvádČl, že jest to
jedno, jest-li faráĜ Sauerwein z vlastní moci do Malína se pĜestČhoval nebo tam byl pĜeložen;
pravil, že jest dosti na tom, že tam byl trpČn a tím také mlþky jak od svČtské tak duchovní
vrchnosti to bylo schváleno. Prvá vrchnost mu povolila dĤchody a druhá to považovala pĜi zĜizování far za doby císaĜe Josefa II. za nevyhnutelné ku pohodlí farníkĤ.
Sedlec nemá 284 duší, neboĢ 94 dČlníkĤ Linecké továrny odcestovalo. Sedlec je na nejzazší hranici obvodu kostelního, kamž má obec Hlízov pĜes 1 hodinu. Malín a Hlízov þítají 888
osob a ty mají za 284 osobami choditi. Vytýkal opČt dĤležitost veĜejné silnice, která Malínem
vede a žádal za ponechání fary nebo zĜízení lokalie v MalínČ aneb aby do Sedlec 19. bĜezna r.
1801. ustanovený kooperátor v MalínČ bydlel a bohoslužby všechny vykonával. Poukazoval
také k tomu, že se obec Malín uvoluje rozšíĜiti hĜbitov.
Poté bylo pĜikroþeno k projednání žádosti hrabČte Jana Rud. Chotka, jejíž dĤvody opČt
Sedlecký direktor Pavlík vyvracel, poukazuje ku kráse a velikosti Sedleckého kostela; pravil,
že má kostel 5076 zl. 30 kr. stavebního kapitálu, 12350 zl. nadaþního jmČní a že náklad na
úpravu dle zaslaných pĜedpoþtĤ jen 2265 zl. 56 kr. obnáší, kdežto prý náklad na opravu Malínského kostela, fary a kostnice vČtší by byl.
Poukazoval k tomu, že se populace v Sedlci þasem znaþnČ zvČtší. UvádČl, že z 59 dČtí Hlízovských jen 23 školu navštČvuje, ostatní že nechodí; že nemusí obyvatelé Hlízovští choditi
Malínem, nýbrž pĜímo do Sedlec a p. KoneþnČ pravil, že prý Malínští a Hlízovští byli protiúþelnými pojmy a nepravými pĜedstavami od ”nepokojných, bezuzdných a nepĜíkladných myslí” svedeni a doufá, že v budoucnosti prospČšné pĜeložení fary a školy nahlédnou. OstatnČ nemá proti pĜání, aby kooperátor místo v Sedlci v MalínČ bydlel, jakož aby mrtví z Malína a Hlízova pĜi rozšíĜení hĜbitova v MalínČ byli pochováváni, niþeho namítati.
Naproti tomu žádal Novodvorský direktor, aby mohl proti vyjádĜení Sedleckého direktora
své p í s e mn é vyjádĜení dodati, ponČvadž nebyl pĜedem pĜipraven. Jen pravil, že jest to liknavost patronátní správy Sedlecké, která uvádí, že jest kostel v MalínČ zpustlý, a že nČco podobného pĜipustiti mohla, tĜeba by kostel ten jako filiální zĤstal.
(89) Na konec žádal faráĜ Malínský, aby mu pro pĜípad, kdyby fara v MalínČ zĤstala, obec
sama, nebo z kostelní pastviny ”poloulání” nazvané, ve výmČĜe 25 jiter 1417 þtver. sáhĤ, 10
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mČr pĜiĜkla. (Žádal tak proto, ponČvadž mu bylo guber. výnosem ze dne 10. listopadu 1801.
pĜi obmyšleném pĜeložení fary z Malína do Sedlec slíbeno 10 mČĜic vrchnostenské zahrady.)
Dne 10. bĜezna 1802. podal Novodvorský direktor své oznámené vyjádĜení, v nČmž mimo
jiné praví: ”Zda-li kostel Malínský, jako klášterní kostel Sedlecký, z nČhož sedadla, lavice,
zpovČdnice, varhany, hlavní oltáĜ, zvony rozdány neb rozprodány jsou, kostelní okna rozbita a
prkny zatluþena jsou, za zpustlý považován býti mĤže, ponechávám vyššímu posouzení a uvážení. Ten kostel (t. j. Sedlecký) sloužil skuteþnČ za skladištČ, není ještČ dnes vyþistČn, ani
upraven.” Dále poukazuje, jaký morální vliv by mČlo na vzdČlání Malínských a Hlízovských
odstranČní fary a školy, vysvČtluje, že poþet Hlízovské a Malínské populace dĤkladnČ mluví
pro faru v MalínČ.
Co se týþe dĤvodu, že 39 Hlízovských dČtí zanedbává školu malínskou, sluší uvážiti, že 8
dČtí z Ml. Hlízova chodí do Starého Kolína, 5 do KaĖku a 13 do jiných škol; ostatní z nedostatku odČvu v zimním þase choditi nemohou. OstatnČ bývají rodiþe obþas napomínáni, aby jejich dČti školu navštČvovali.
V pĜíþinČ pĜifaĜení poukazuje k tomu, že mají Hlízovští kratší cestu do Malína, poukazuje
na zanedbávání polních prací, kdyby byli pĜifaĜenci nuceni dále choditi a vykládá, jaké škody
by z toho vzešly. Gub. výnosem ze dne 10. listopadu 1801. bylo odepĜeno pohĜbívání v MalínČ. PĜiĜknutím povozu k Hlízovským nemocným získá jen faráĜ na pohodlí, nikoliv nemocný,
ponČvadž posel jdoucí pro duchovního delší þas na cestČ ztráviti musí.
Odmítá dále narážku direktora Sedleckého, že pĜifaĜenci nejsou tak slabí, že by sami vČc
neuvažovali, ”a že by se protiúþelnými pojmy, nepravými pĜedstavami od nepokojných hlav
svésti a klamati dali.”
Na konec praví: ”Z dĤvodĤ v pĜed uvedených jest podepsaný jménem své vrchnosti z povinnosti nucen pĜi prosbČ k Jeho Veliþenstvu trvati, aby faráĜ i na dále v MalínČ zĤstal.” Spisy
veškerého jednání byly zaslány ke guberniu.
Mezi tím podali, jak na str. 50. uvedeno, 2 bývalí klášterníci Sedleþtí žádost ke dvoru, aby
klášter znovu byl zĜízen. Tu oznámilo gubernium výnosem ze dne 10. þervna 1802. þ. 19053.
Královéhradecké konsistoĜi toto: ”Dvorním dekretem ze dne 26. kvČtna 1802. bylo sem oznámeno, že dle zdejšího uvážení jak pĜeložení fary z Malína do Sedlec, tak i zĜízení kooperátora
v MalínČ na tak dlouho se zastavuje, až otázka týkající se znovuzĜízení kláštera, zaþ nČkteĜí
klášterníci žádají, bude rozhodnuta.
(90) Tím byla záležitost ona na þas odložena a Malínští doufali, že se jim koneþnČ pĜece po
vĤli stane.
Ale již 17. þervence 1804. došlo rozhodnutí císaĜské, aby klášter navždy zrušeným zĤstal.
Následkem toho naĜídilo gubernium 11. srpna 1804., aby Malínští a Hlízovští opČt byli dotázáni, zda-li ještČ na ponechání fary a školy v MalínČ trvají, zda-li by kostel Malínský rozšíĜen
býti mohl a jakého nákladu by to vyžadovalo, kdyby rozšíĜení potĜebným bylo uznáno. V základČ toho byla konána opČt 3. Ĝíjna 1804. poslední kommisse ve faĜe Malínské, jíž byli pĜítomni direktor Sedlecký, Jos. Pavlík, dĤchodní Sedlecký Jos. Novák, direktor Novodvorský
Jos. Antony a Hlízovský správce F. Hlaváþek. Za obec Malínskou: Jan ZábČhlický, rychtáĜ,
Mat. Semelka, konšel, F. Jíchovský, soused, Bernard ZábČhlický, soused. Za obec Hlízovskou:
JiĜík Pospíšil, rychtáĜ a Karel Kábela, konšel.
Když byli farníci dotázáni, proþ ve své žádosti k Jeho Veliþenstvu za ponechání fary prosili, kdežto pĜi kommissi dne 1. záĜí 1801. žádali pouze, aby v nedČli a ve svátek velká mše byla
þtena a oni vĤbec v duchovní správČ žádného zkrácení nedoznali, vyjádĜili se takto: ”Že jsme
ve své žádosti k Jeho Veliþenstvu za ponechání fary a školy v MalínČ prosili, jsou tyto dĤvody:
Dle protokolu ze dne 2. záĜí 1801. nese se pĜání naše k tomu, aby kooperátor z toho dĤvodu v MalínČ bydlel, aby každodennČ mši sv. þetl, dČti naše kĜtil a mrtvé zde pochovával, jakož
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aby dĜívČjší fara za obydlí mu ponechána byla.
Ale ponČvadž guberniálním dekretem ze dne 10. listopadu 1801. byli jsme tohoto dobrodiní duchovního zbaveni a velké bohoslužby jen každou tĜetí nedČli a ranní mše každou nedČli
þteny býti mají, 3 velké zvony z Malína do Sedlec pĜeneseny býti, sv. svátosti jen ve farním
kostele udíleny býti mají, škola do Sedlec pĜeložena býti má a zde jenom poduþitelská stanice
má se zĜíditi, tedy prosíme opČtnČ v tom pĜípadČ, že by fara z rozliþných stavebních pĜíþin pĜece do Sedlec pĜeložena býti musela, aby zde lokalista se všemi právy farními byl ustanoven, t.
j., aby veškeré funkce církevní jako zde konány byly, vykonával. Žádáme, aby 3 zvony, jež do
Sedlec pĜeneseny býti mají, zde i na dále ponechány byly. PrávČ tak žádáme, aby mrtví na
zdejším hĜbitovČ pochováváni byli, jakož aby škola v MalínČ ponechána byla. KoneþnČ ale
pĜece žádáme, aby pokud možno fara i faráĜ v MalínČ zĤstali.”
Co se týþe rozšíĜení kostela v MalínČ bylo od kommisse shledáno, že by rozšíĜení nepotĜeboval, ale toliko jedna zeć že potĜebuje nutné opravy. Naproti tomu bylo shledáno, že (91) jest
tĜeba zvČtšiti faru, což by bylo docíleno tím, aby se jedno poschodí postavilo. Tím byla kommisse skonþena.
Malínští i Hlízovští odcházeli z kommisse s pĜesvČdþením, že spravedlivému pĜání jejich
bude vyhovČno. Ale nebylo tomu tak. Již guber. výnosem ze dne 25. srpna 1803. bylo ustanoveno, aby kostel Sedlecký opČt v poĜádek byl uveden a nutné kostelní potĜeby z kostela sv. Filipa a Jakuba, který pro sešlost odstranČn býti mČl, tam byly dodány. Kostel sv. Filipa a Jakuba
byl znalci shlédnut a nutné opravy vypoþítány na 4000 zl.; proto naĜízeno administrací státních
statkĤ r. 1805. zbourání toho kostela.
Dle úĜedního udání byl kostel na 899 zl. 54 kr. ocenČn, bez kvádrového kamene, oken a
železa.
Dne 7. dubna 1806. v pondČlí Velikonoþní byla sloužena v kostele sv. Filipa a Jakuba zámeckým kaplanem cisterciákem Hylariem Klementem poslední mše sv. Po svátcích Velikonoþních byla dlažba vytrhána a dána do velikého kostela, naþež byl kostel sboĜen.161
Dne 9. dubna 1806. poþala oprava velkého Sedleckého chrámu a 24. dubna byl položen
základní kámen k novému hlavnímu oltáĜi. Nový oltáĜní obraz maloval Ĝeditel Pražské akademie Bergler za 1000 zl. Na vČž dány 3 zvony a to dva ze Lhoteckého kostela sv. Jana a tĜetí z
vČže zrušeného kostela sv. Filipa a Jakuba.162
Po zaĜízení kostela povolil zemský úĜad výnosem ze dne 14. srpna 1806. jeho otevĜení.
Dne 19. Ĝíjna 1806. byl kostel Sedlecký znovu vysvČcen Ferd. Hausou, vikáĜem Kutnohor- (92)
ským, za pĜítomnosti zemČpanského kommissaĜe Norberta ze Schmelzenu. Kázání v týž den
mČl Ludvík Seifert, exdominikán, nČkdy Ĝeditel mČstské školy Novodvorské a toho þasu faráĜ
161

Hrobky rytíĜĤ KlusákĤ z Kostelce, nČkdy pánĤ na HlízovČ, a Lukaveckých z Lukavce, pánĤ na HrabČšínČ, byly otevĜeny. V hrobce KlusákĤ z Kostelce bylo nalezeno tČlo ryt. Václava Klusáka, 15. Ĝíjna
1752. zemĜelého, a jeho manželky Anny Marie, rozené Kauþové z Kauþic, zemĜelé 1. srpna 1757. ObČ
tČla byla pĜenesena do kostnice Sedlecké. V hrobce Lukaveckých z Lukavce nalezen již jen prach. Kámen náhrobní byl pĜenesen do velkého kostela. MČl tento nápis: Léta PánČ 1663. 31. ledna urozený a
stateþný rytíĜ p. ZdČnek ŠĢastný-Lukavecký z Lukavce a na HrabČšínČ a 3. bĜezna 1673. urozená Paní
pí. Salomena Lukavecká, rozená Studenecká z PašinČvsi v Pánu zesnuli. Duši Bohu, statek HrabČšín
klášteru Sedleckému odevzdavše, zde slavného vzkĜíšení oþekávají.
162
VČtší zvon z kostela Lhoteckého má nápis: »Já hlas volajícího na poušti, spravte cestu PánČ. Chrám
tento pro þest a chválu Pána Boha se všemi potĜebami k službám Božím jest dokonán léta 1579. 20.
máje, péþí Jana Salavy z Lípy a na OumonínČ.
Menší zvon má nápis: Tento zvon dČlán jest ke cti a chvále Pána Boha nákladem urozeného Pána p.
Jana Salavy z Lípy a na OumonínČ r. 1579.
Zvon z kostela sv. Filipa a Jakuba má nápis: Tento zvon udČlán z rozkazu dĤstojného a velebného
knČze OndĜeje Ekkarda, t. þ. opata kláštera Sedleckého a Skalického r. 1572.
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ZáboĜský.
Dne 1. záĜí 1807. byl dosazen ke kostelu jako administrující kooperátor Jos. Devoty, kaplan z Nového Bydžova. Po kommissionelním jednání dne 3. Ĝíjna 1804. byla zaslána veškerá
akta dvorní kanceláĜi, kteráž nejvyšším dvorním dekretem ze dne 9. dubna 1807 (intim. gubernia 21. dubna 1807.) rozhodla, a b y b yl a fa r a z M a l í n a d o S e d l e c p Ĝ e n e s e n a , j a k
j i ž b yl o n e j v. r o z h o d n u t í m z e d n e 1 9 . kv Č t n a 1 8 0 1 u s t a n o ve n o .163 Spolu bylo
ustanoveno, aby se kostel Sedlecký stal farním a faráĜ Robert KĜenek do Sedlec pĜesídlil. Tím
byly stížnosti obce Malínské a Hlízovské, jakož i hrabČte Jana Rudolfa Chotka zamítnuty.
Avšak po návrhu spoleþné krajské a duchovní vyšetĜující kommisse bylo svoleno, aby kooperátor, Sedleckému faráĜi pĜidČlený, jakož i novČ zvolený poduþitel do Malína pĜesídlili.
Proto bylo naĜízeno vykonati potĜebné opravy na farní budovČ v MalínČ.
Obydlí pro nového faráĜe Sedleckého a místnosti pro školu ustanoveny v þásti budovy
klášterní a faráĜi, který pĜišel o zahradu, byla ustanovena náhrada. Co se týþe bezplatných povozĤ, jichž žádal faráĜ k nemocným v HlízovČ, ustanoveno, aby to zĤstalo pĜi rozhodnutí zemského úĜadu. FaráĜi mČly býti totiž povozy od vrchnosti bezplatnČ dávány aneb nahrazeny, jak
se dĜíve dČlo, pokud trval klášter. Co pak se týþe Malína, tam mČl faráĜ pČšky choditi, ponČvadž dosud Sedlecké nemocné také pČšky zaopatĜoval.
Taktéž bylo potvrzeno ustanovení, aby mrtví obce Malínské a Hlízovské v Sedlci byli pochováváni s tou však výhradou, když udání faráĜovo, že hĜbitov v MalínČ jest malý, pĜi novém
vyšetĜování dĤvodným bude shledáno. Od pĜenesení nádob bohoslužebných a jiných kostelních vČcí bylo upuštČno, ponČvadž jich kooperátor v MalínČ potĜeboval. Také ustanoveno, aby
ze 6 zvonĤ v MalínČ 2 menší, jichž kostel postrádati mĤže, do Sedlec byly odevzdány.
Za pĜíþinou zjištČní udání faráĜova o nedostateþnosti hĜbitova Malínského byla dne 25.
kvČtna 1808. konána krajská (93) kommisse v MalínČ, která vymČĜila hĜbitov. Kommissi byl
pĜítomen první krajský kommissaĜ z ýáslavi Bauler z Hohenburgu, Josef Novák, vrchní a Fr.
Wildt, dĤchodní ze Sedlec, F. Hlaváþek, správce z Hlízova, J. ZábČhlický, rychtáĜ a F. Pokorný z Malína, Václav Pospíšil, rychtáĜ a Karel Kábela, konšel z Hlízova. Proti sepsanému protokolu protestoval faráĜ KĜenek, ponČvadž prý nebyl ke kommissi pozván a ponČvadž prý se
nová kommisse konala proti zĜejmému znČní guber. rozhodnutí ze dne 21. dubna 1807.
Ale ohražení jeho nebylo do protokolu pojato.
HĜbitov byl koneþnČ nákladem obce Malínské rozšíĜen (21° délky a 10 sáhĤ šíĜky pĜidáno)
a tak Malínu zachováno i pochovávání mrtvých u kostela sv. ŠtČpána.164
Nový Sedlecký faráĜ Rob. KĜenek, který byl hlavním þinitelem pĜi pĜeložení fary z Malína
do Sedlec, nestČhoval se však z Malína, jak bylo ustanoveno. ZĤstal v MalínČ do své smrti.
ZemĜel dne 5. bĜezna 1812. v stáĜí 60 let vodnatelností a pochován byl vikáĜem Ferd. Hausou
v kostele Malínském.
Administrátorem fary Sedlecké se stal kooperátor Sedlecký, který v kvČtnu 1812. do Malína se pĜestČhoval a faru administroval po 8 mČsícĤ. PĜifaĜenci pĜáli si míti P. Devotyho faráĜem, avšak byl ustanoven faráĜem J o s . R a u t e n k r a n c 165, Ĝeditel (94) hlavní školy NovodvorK tomuto novému farnímu obvodu náležely: Sedlec s dvorem »Šipec« se 30 þísly domovními, 166
mužských a 205 ženských = 367 katolíkĤ (2 evang. ref. a 2 augsb. vyz.); M a l í n se 103 þísly domovními, v nichž 315 muž. a 371 žen. = 639 katol. (33 evangelíkĤv a 14 židĤ); Hlízov, Risenburg a hostinec NepĜízeĖ s 83 þísly, v nichž 271 muž., 334 žen. = 531 katolíkĤ (66 evangelíkĤ, 8 židĤ). Celkem bylo v celé farnosti 1599 katolíkĤ, 2 evang. augsb. vyz., 101 evang. ref. a 22 židĤ. - PĤvodnČ náležela k
farnímu obvodu Malínskému také »Skalka.« Dne 13. dubna 1792. byla však pĜidČlena k faĜe KaĖkovské.
164
MČstské museum v Pardubicích 125/20.
165
Jos. Miloslav Rautenkranc se narodil dne 2. bĜezna 1776. v Hradci Králové. Prvního vychování dostalo
163
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ské, pro své nevšední zásluhy paedagogické a vlastenecké. Aþkoliv doposud správu duchovní
a školní vedl toliko na soukromých patronátech, byl nicménČ od konsistoĜe Hradecké v návrhu
o faru tu k c. k. administraci statkĤ náboženských podaném, na prvém místČ praesentován a
obdržel ji nejvyším rozhodnutím ze dne 27. srpna 1812. seslaným. Do Sedlec pĜestČhoval se v
Ĝíjnu 1812. a Jos. Devoty zĤstal jako exposita v MalínČ, vykonávaje všechny funkce církevní,
jak si toho Malínští pĜáli.
Jako správce duchovní byl Rautenkranc velmi horlivým. Byl výborným rádcem a upĜímným pomocníkem osadníkĤ svých. S vroucí láskou budil vždy a pĜi každé pĜíležitosti vroucí
lásku k vlasti a mateĜskému jazyku. VČdČl, že jen dobrá þeská kniha mĤže lásku tuto roznítiti a
proto žádného nákladu nelitoval, aby opatĜil lidu þeské knihy, které první buditelé národa našeho vydávali. PĜíjmy své rozdČlil chudým - a þeským knihám a aþkoliv velmi skrovnČ žil, pĜece nikdy s nimi vystaþiti nemohl; každý rok míval deficit, který musel obyþejnČ kryti pĜítel jese mu v domČ otce jeho a na tamní hlavní škole. V 10. roce stáĜí svého byl dán na gymnasium tamtéž;
skonþiv s dobrým prospČchem tĜídy gymnasialní, odešel r. 1790. do Prahy na studie filosovické, jsa
sotva 15 let stár. Na universitČ dostalo se mu slyšeti muže uþeností a vČhlasností proslulé, jako byli:
Seibt, Meissner, Strnad, Poklet, Kornova a St. Vydra, jichž uþení a pĜíklady mČly nemalého úþinku na
vzdČlání a budoucí smČr jeho života. Tam se také záhy seznámil s muži, kteĜí se toho þasu horlivČ zasazovali o zvedebení národnosti þeské, jakož byli: Pelcl, Procházka, Kramerius, Dobrovský, Puchmajer,
bratĜí Nejedlí, HnČvkovský, Tomsa a jiní. VzdČlav se dĤkladnČ v jazyku þeském, vycviþil se též v polštinČ a ruštinČ, pak v jazycích vlašském a francouzském. Zvoliv sobČ po skonþených studiích filosofických stav knČžský, skonþil r. 1797. bČh theologický, jsa teprve 21 rokĤ stár, naþež byl s prominutím k
stavu duchovnímu vymČĜeného stáĜí kanonického dne 30. bĜezna 1798. v Hradci Králové na knČžství
vysvČcen. Dne 3. kvČtna 1798. byl vyslán Rautenkranc za kaplana do Nebovid, odkudž vša již 9. února
1799. pĜešel do Církvice. Že však poþal churavČti na prsa, dán byl na zatímní odpoþinek a odebral se
dne 8. listopadu 1802. do Hradce Králové k svým rodiþĤm. Tam vyuþoval posluchaþe novČ zĜízeného
ústavu theologického jazyku þeskému, zahájiv pĜednášky své výbornou Ĝeþí, v níž ukazoval: »Proþ a
kterak dokonalé þeštiny známost þeskému duchovnímu pastýĜi jest potĜeba?« (ěeþ jeho jest vytištČna v
Nejedlého »Hlasateli« a v Slovesnosti JungmannovČ r. 1819 a 1845. vydané.) NezĤstal však Rautenkranc dlouho v Hradci, ježto již r. 1803. byl povolán do JaromČĜe za mešního fundatistu. Odtamtud
pĜešel dne 13. Ĝíjna 1805. za katechetu do Nových DvorĤ, kde se r. 1808. stal Ĝeditelem hlavní školy, již
Ĝídil se vzácným taktem paedagogickým. Tu sepsal: »Cviþení v mluvení jazykem nČmeckým,« mnoho
básní a provolání, v nichž vyzýval k lásce k vlasti a k vČrnosti domu panujícímu, kteréž v tehdejších
bČzích váleþných nemalého mČly úþinku na obyvatelstvo.
Práce jeho co do jadrnosti a vybroušenosti jazyka mohou býti dobĜe porovnány s pracemi Procházkovými, Krameriovými a Nejedlého; byl spisovatelem a básníkem oblíbeným, pĜi tom vlastencem horlivým a obČtavým. BásnČ své vydal jednak o sobČ, jednak v þasopisech a sbírkách souvČkých. V letech
tĜicátých dal je bývalý pĜítel jeho Vojt. Nejedlý sebrati a pĜi 2. dílu básní Puchmajerových vytisknouti.
KromČ rhytmických básní vzdČlal a pĜeložil Rautenkranc také nČkteré povídky, zemČpisné a historické
obrazy, podobenství, anekdoty a p. Taktéž sepsal nČkolik vČtších prosaických pojednání obsahu pouþného, z nichž vyrozumíváme, jakým dĤmyslným a praktickým mužem byl a jak se výbornČ znal v jazyku mateĜském.
V Sedlci napsal dĤkladné pojednání, kteréž teprv po jeho smrti vytištČno bylo r. 1818. v »Hlasateli«
s titulem: »Proþ by se mČlo v hlavních školách království ýeského uþiti þesky a þeštinČ?« Pojednání to
jest jedním z nejpodstatnČjších a nejdĤtklivČjších sepsání, s nímžto se v celé první þtvrti tohoto století
na poli domácího Ĝeþnictví politického a veĜejného, ano vĤbec v literatuĜe naší potkáváme. VĤbec co se
týþe vyzdvižení národnosti þeské, mluvíval a psával Rautenkranc tak dĤtklivČ a jednal tak prakticky a
neohroženČ, jako to pĜed tím málo kdo byl uþinil.
Jeho »kázání«, jichž jeden díl vyšel tiskem, druhý pak dosud nČkde v rukopise odpoþívá, a jeho
»modlitební knihy« zasluhují všechny pozornosti. Jak velice spisy jeho oblíbeny byly, toho jest dĤkazem, že modlitební knihy od nČho vydané byly bČhem nČkolika málo rokĤ þtyĜikrát pĜetištČny a že píseĖ jeho »o lásce k vlasti« na císaĜský rozkaz i mezi vojskem rozdávána byla.
68

ho Devoty, exposita Malínský. Úroky pak z dluhu splácel Devotymu obyþejnČ tím, co domácnost Rautenkrancovi vynesla a co nutnČ pro svou osobu nepotĜeboval; bývalo to þasto ovoce,
med, máslo, vejce atd. Sám chodíval do Prahy a do Hradce Králové pro knihy; þasnČ z rána
vyšel a druhý den v noci vracíval se zpČt nesa v balíþku pod pažím poklady své - þeské knihy.
NČkteré z nich prodal bohatším osadníkĤm, ale vČtšinu jich rozdal.
(95) Neobyþejnou þinností a namahavým kázáním v rozsáhlém kostele Sedleckém ublížil si
Rautenkranc pĜi své útlé povaze tČlesné nemálo na zdraví. Po Velikonoci r. 1816. vykonal
pČšky poslední cestu do Hradce Králové; tam ulehnul a proti svému obyþeji byl dovezen do
Sedlec. Od té chvíle chĜadnul a více se nezotavil. ZemĜel dne 22. þervence 1817. o 2 hodinČ
ranní v 47. roce stáĜí svého, byv pĜed tím zaopatĜen svátostmi umírajících od pĜítele svého Jos.
Devotyho, exposity Malínského. Dne 24. þervence byl pohĜben na hĜbitovČ Sedleckém u slavném prĤvodu, jejž vedl vikáĜ Ferd. Hausa.166
Po jeho smrti byl ustanoven faráĜem Sedleckým 1. Ĝíjna 1817. Malínský exposita J o s .
D e v o t y; avšak zĤstal v MalínČ do 4. listopadu r. 1820., pokud fara v bývalé prelatuĜe úplnČ
upravena nebyla. Jemu pĜidČlený kooperátor J a n C e j b e k pĜesídlil téhož roku jako exposita
do Malína.167
FaráĜ Jos. Devoty byl r. 1824. jmenován þestným kanovníkem Vyšehradským a r. 1832.
dČkanem.
R. 1833. zažádal o faru Mikulovickou u Pardubic, kterou též obdržel a v prosinci téhož roku na nové své pĤsobištČ se pĜestČhoval.168
Po faráĜi Devotym administroval faru Sedleckou Ant. Voldan, který se stal pozdČji kazatelem u sv. Barbory v HoĜe Kutné. FaráĜem Sedleckým se stal v dubnu 1834. exposita Malínský
Jan Cejbek a expositou v MalínČ jmenován J . D a Ĝ í l e k, dosud kooperátor TĜebonínský (naroz. v ý. TĜebové 20. ledna 1800., vysvČcen 24. srpna 1823. v Hradci Králové). Setrval v MalínČ do dubna 1839. Jeho nástupcem se stal F r . P i xa , rozený v Písku 15. ledna 1807., vysvČcený 25. þer- (96) vence 1833. Exposita Pixa byl výborným štČpaĜem. Vydal také tiskem: ”ŠtČpaĜský klíþ.”
Sedlecký faráĜ Cejbek zemĜel 8. Ĝíjna 1849. v stáĜí 68 rokĤ, naþež administroval faru expostia Malínský Pixa.
Po smrti faráĜe Cejbka ucházeli se Malínští s Hlízovskými o to, aby byla fara do Malína
vrácena. Za tou pĜíþinou podali žádost podobného obsahu (jako r. 1801.), vylíþivše zároveĖ
všechny pomČry, které svČdþily jasnČ pro faru v MalínČ. Ale žádost jejich byla 18. dubna roku
166

R. 1877. zasadil Kutnohorský archaeolog. sbor »Vocel« do kostnice Sedlecké desku s nápisem: Památce þeského spisovatele J. Rautenkrance, faráĜe Sedleckého, vČnuje arch. sbor »Vocel.«
167
Jan Cejbek se narodil v RychnovČ nad KnČžnou 22. bĜezna 1782.; gymnasium studoval v Hradci Králové, filosofii v Praze, bohosloví v Hradci Králové, kdež byl 15. dubna 1808. na knČžství vysvČcen. R.
1818. se stal kooperátorem v Sedlci. Sepsal: »DČjepis ýech pro národní školy,« a »Návod k hašení ohnČ.«
168
Josef Fr. Devoty se narodil 19. února 1780. v Hradci Králové; studoval gymnasium ve svém rodišti,
theologii v Praze, kdež 19. záĜí 1803. byl vysvČcen. Kaplanoval v HoĜicích, Novém BydžovČ, od r.
1807. v Sedlci, pak v MalínČ; r. 1817. stal se faráĜem v Sedlci, r. 1833. v Mikulovicích. Tam ztrávil 20
let, naþež odešel na odpoþinek do Pardubic, kde zemĜel 17. listopadu 1865. Vydal tiskem: »Popsání
bývalé Ĝehole Cistercienské Sedleckého kláštera« (Praha 1824.), »Vyobrazení chrámu sv. Barbory v
HoĜe Kutné« (1828), »Kratiþký obsah založení kaplí Všech Svatých v ohradí údolí Sedleckého«
(1822.), »O mČrách zemských, od kterého þasu v království ýeském svĤj poþátek mají.« Mimo to vydal
nČkolik obĜadních a modlitebních knih. ýetnými a vzácnými dary získal si zásluhy o rozmnožení sbírek
musea ýeského. - Pokud v MalínČ a Sedlci byl, pĜepisoval mnohé staré knihy a listiny, vztahující se ku
klášteru Sedleckému a farní osadČ. Spisy ty dostaly se po jeho smrti do mČstského musea Pardubického, kdež jest také Devotyho malovaná podobizna.
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1850. konsistoĜí a krajskou vládou v Pardubicích zamítnuta. Po zamítnutí žádosti byla teprve
fara Sedlecká obsazena. FaráĜem v Sedlci se nestal administrátor a exposita Malínský Fr. Pixa,
nýbrž v lednu r. 1851. byl jmenován faráĜem J o s . P i t r a , zámecký kaplan na Vorlíku, rozený
v OstrovČ v Chrudimsku 29. srpna 1812. Byl vysvČcen 25. þervence 1835. v Hradci Králové,
naþež kaplanoval u Devotyho v Mikulovicích. FaráĜ Pitra jest dosud v dobré pamČti osadníkĤ
Malínských, Sedleckých i Hlízovských pro svou šlechetnou a nezištnou povahu. Zabýval se
vČdou, jmenovitČ filosofií a zemČpisem. DovednČ zhotovil plastickou mapu Evropy a vydal filosofský spis ”Žicha a duše.” Také slynul po celém okolí jako výteþný vþelaĜ a vydal též knihu
o vþelaĜství.
Fr. Pixa se vrátil v lednu r. 1851. ze Sedlec do Malína, kdež setrval do bĜezna r. 1856., naþež se stal faráĜem v ýervené (v diecesi BudČjovické). Nástupcem jeho v MalínČ stal se J a n
P o u s t ka , dĜíve zámecký kaplan ve VarvažovČ, nar. v Písku 30. ledna 1817., vysvČcen v BudČjovicích 22. þervence 1841. Pobyl v MalínČ pouze 1. rok, stav se 18. dubna r. 1857. faráĜem
ve VosovČ. Po nČm pĜišel za expositu do Malína 9. kvČtna 1857. An t . Š a fr á n e k, dĜíve zám.
kaplan v ýimelicích, roz. v Písku 20. kvČtna 1819., vysvČcen 1. srpna 1846. Setrval v MalínČ 2
roky. Jeho nástupcem se stal 3. kvČtna r. 1859. H yn e k P a t á k, rozen v Písku 12. þervence
1826., vysvČcen v BudČjovicích 2. listopadu 1851. Byl do února 1852. kaplanem v Starém
Sedle, pak v Chrašticích, od 1. listopadu 1855. do 19. bĜezna 1856. administroval faru ýervenskou, naþež opČt do Chraštic se navrátil. V kvČtnu r. 1857. se stal zámeckým kalanem v ýimelicích, naþež po 2 letech do Malína pĜišel. Exposita Paták byl velice þinným v záležitostech
obecních a dobyl si velikých zásluh o Malín jmenovitČ roku 1866. v okupaci Pruské, mírniv
pĜíkré požadavky PrusĤ. Vynikl také jako dovedný pČstitel kĜenu a napsal r. 1873. v ”Matici
rolnické” pojednání o pČstování kĜenu v MalínČ. Jeho pĜiþinČním byl také chrám sv. ŠtČpána
vnČ i vnitĜ opraven; za své zásluhy obdržel 14. ledna 1864. titul osobního faráĜe.
Z dob pĤsobení jeho v MalínČ sluší také uvésti velice významný ”tábor lidu,” který byl 26.
záĜí 1869. jeho pĜiþinČním na obþinách Malínských poĜádán.
(97) ”Táboru” tomu obcovalo kol 3000 lidí. Co do programu byl to tábor svého druhu jediný v ýechách; pojednáváno tam o záležitostech církevních. Program znČl: ”Jaké jsou pĜíþiny
obecnČ panující neteþnosti v náboženství a v životČ církevním”. O thematu tom Ĝeþnili mimo
P. Patáka MUDr. J. ŠtČtka z Kutné Hory, JUDr. Jablonský z ýáslavi, ý. Hevera, okr. tajemník
z Kolína, rolníci ProkĤpek a Baláþek z KutlíĜ. Byla pĜijata následující resoluce: Proto panuje
neteþnost v náboženství a v životČ církevním: 1. Že lid jazyku církevnímu nerozumí. 2. Vyuþování náboženství dČje se mechanicky. 3. Laikové jsou vylouþeni ze života církevního. ProstĜedky k dosažení úþelu jsou: 1. Jazyk bohoslužebný budiž n á r o d n í . 2. Ústavy bohoslovecké
snažte se, aby se náboženství oþistilo od povČr. 3. Církev vzbuć nový život v sobČ vymanČním
se z ĜádĤ feudálních (šlechtických) a oligarchických (vlády nČkolika lidí) a navraĢ se k prvním
ĜádĤm kĜesĢanským. 4. Budiž navrácen národu vliv na jmČní církevní.
Resoluce tato byla nadšenČ lidem pĜijata, ale faráĜi Patákovi zpĤsobil tento církevní tábor
mnoho nepĜíjemností u konsistoĜe Hradecké a tehdejšího biskupa-NČmce Karla Hanla. Dne 1.
Ĝíjna 1876. odešel Sedlecký faráĜ Josef Pitra na odpoþinek. Tu podali 12. Ĝíjna 1876. obþané
Malínští s Hlízovskými opČtnou žádost o zĜízení fary v MalínČ. Žádost vypracoval velice dĤkladnČ a obšírnČ faráĜ Paták, v níž vylíþeno, že Malín již ve 13. století samostatného faráĜe
mČl, uvedeny podobné dĤvody, jak je nalézáme v žádosti Malínských k Jeho Veliþenstvu r.
1808., ovšem se zmČnČnými pomČry, poukázáno na drahocenné zvony Malínské a projevena
vĤle obce k obČtem pro chrám i faru. Za pĜíþinou žádosti bylo konáno nČkolik šetĜení. Vikariátní úĜad i konsistoĜ však žádost onu místodržitelství neodporuþily. Poté podali Malínští i Hlízovští 26. þervna 1878. opČtnou žádost k místodržitelství; byli však 11. þervence 1879. odmítnuti. Z výnosu toho se odvolali 2. ledna 1880. k ministerstvu kultu, následkem þehož byla na70

Ĝízena v pĜíþinČ jejich žádosti kommisse. Výsledek byl, že ministerstvo výnosem ze dne 15.
prosince 1882. þ. 1491. nedalo místa odvolání obcí Malínské a Hlízovské. ObČ obce chtČly se
odvolati k správnímu soudu, ale dovČdČvše se, že z rozhodnutí ministerského není odvolání,
nezaslali již pĜipraveného spisu.
I dosud myšlenka o obnovení fary v MalínČ mezi obþanstvem neutuchla.
Po odchodu faráĜe Pitry, který odešel na odpoþinek do Kutné Hory, administroval faru
Sedleckou P . P a t á k, naþež se stal 13. února 1877. faráĜem Sedleckým.
Expositura v MalínČ nebyla více osazena a do Sedlec byl dán 28. Ĝíjna 1876. kaplan J o s .
P t á þ e k , roz. v ýermné u Náchoda 24. záĜí 1848., vysv. 3. srpna 1876. Od té doby (98) dochází
kaplan každodennČ do Malína vykonávati církevních funkcí, jež exposita dĜíve vykonával.
R. 1882. odešel faráĜ Paták za faráĜe do Chraštic; pozdČji stal se faráĜem a osob. dČkanem
v Mirovicích, kdež 6. ledna 1897. zemĜel.
Nástupcem faráĜe Patáka v Sedlci stal se J a n S l á d e k, rozený 16. dubna 1843. v Malých
Hyþicích u Horažćovic. Studoval gymnasium v Klatovech, theologii v BudČjovicích, kdež byl
25. þervence 1867. na knČžství vysvČcen. Kaplanoval v Starém Sedle do r. 1882, naþež se 22.
þervna 1882 stal faráĜem Sedleckým. FaráĜ Sládek tČší se pro svou milou a šlechetnou povahu
všeobecné oblibČ i u jinovČrcĤ.
V mČsíci srpnu 1887. odešel kaplan Jos. Ptáþek za faráĜe do Všeradic u Berouna a nástupcem jeho se stal téhož roku 1. záĜí J a n M a r t í n e k, nar. 7. záĜí 1863. ve Chmelné. Studoval
gymnasium v JindĜichovČ Hradci, theologii v BudČjovicích a v Hradci Králové, kde byl r.
1886. vysvČcen. Kaplanoval v Zahrádce a ýervených Janovicích do 1. záĜí 1887.
Filiální kostel sv. ŠtČpána, vystavČný ve slohu románském kol r. 1324., byl do r. 1807.
kostelem farním a uvádí se jako takový v souþasných listinách po r. 1324., jmenovitČ r. 1384. a
1399. Má s kostelem souvislou vČž, jest z kamene vystaven a cihelnou stĜechou kryt. Ve vČži
jest malý zvonek, jehož se užívá pĜi požehnání a pozdvihování. Za velkým oltáĜem jest klenutá
sakristie.
PĜi vypálení Malína r. 1412. shoĜel vrch kostela a kostel stál tak bez stĜechy do r. 1454.,
kdy byl alespoĖ þásteþnČ k službám Božím upraven. Ve válce tĜicetileté utrpČl mnoho, neboĢ
nebyl opravován. Teprve r. 1660. byl pĜiþinČním kostelníkĤ, t. j. správcĤ jmČní církevního,
opraven. DĤkladné úpravy vnitĜní dostalo se mu r. 1710., jak þteme na tabulce, upevnČné po
pravé stranČ hlavního oltáĜe: ”Tento oltáĜ zhotoviti dal a obČtoval soused Kutnohorský JiĜí
ýervený se svou manželkou KateĜinou 26. prosince 1710”. OltáĜ ten jest pČkná ĜezbáĜská práce. JiĜí ýervený daroval též kostelu kalich, na jehož noze jest vyryt latinský nápis: ”Kalich
kostelu sv. ŠtČpána, prvomuþedníka, daroval JiĜí ýervený r. 1698.”
OltáĜní obraz pĜedstavuje kamenování sv. ŠtČpána od neznámého umČlce; po stranách jsou
sochy sv. Bernarda a Albericha, nČkdy mnichĤ Cistercienských (viz str. 9.) Kámen oltáĜní posvČtil 4. bĜezna 1755. opat Sedlecký Jakub RĤžiþka. Mimo hlavní oltáĜ má kostel 2 postranní
oltáĜe a to P. Marie a sv. Floriána. OltáĜ sv. Floriána je krásná ĜezbáĜská práce z konce 17. století. Oba postranní oltáĜe byly 4. bĜezna 1707. opatem JindĜichem Snopkem posvČceny.
(99) R. 1802. a 1803. byl celý kostel kryt prejsy, pĜiþinČním Krchlebského purkrabího Sperlinga.
VnitĜ i zevnČ byl kostel opraven r. 1814., pĜi kteréž pĜíležitosti byly také varhany renovovány.
DĤkladné opravy dostalo se kostelu r. 1863., kdy byl odstranČn nehezký, vodovou barvou
malovaný prkenný strop, a nahrazen stropem rákosovým. O této opravČ svČdþí tabulka po levé
stranČ oltáĜe: ”Tento oltáĜ, jakož i celý chrám PánČ obnoven nákladem zbožných osadníkĤ Malínských a Hlízovských dne 25. Ĝíjna 1863.
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Z nádob bohoslužebných sluší uvésti kalich stĜíbrný, dobĜe zlacený s nápisem: ”Dar osadníkĤ Malínských z Ameriky r. 1860.” Obrazy ”KĜížové cesty” maloval rodák Hlízovský, akad.
malíĜ ýenČk Pošík r. 1879. PodnČt ke sbírce na obrazy ty dala KateĜ. Jelínková, rolnice z Malína. R. 1820. mČl kostel sv. ŠtČpána nadaþních kapitálĤ 880 zl. 59˝ kr., vlastního jmČní pak
1006 zl. 48 kr. víd. þ.
VýchodnČ od kostela stojí na hĜbitovČ ”kostnice”, ozdobená na stropČ rozliþnými obrazy,
jež na z mrtvých vstání upomínají. Kostnice byla r. 1812. z dobrovolných pĜíspČvkĤv opravena. V kostnici jest oltáĜ Božího hrobu. Po obou stranách oltáĜe jsou umČle spoĜádané lidské
kosti a lebky, taktéž v pravo a v levo od vchodu. Kosti ty srovnal, jako v Sedlci, slepý Ĝeholník
Sedlecký. V kostnici byl pohĜben 18. kvČtna 1750. Zikmund Brunner, celný v MalínČ, který
tenkráte požíval v MalínČ velké vážnosti a 25. listopadu 1789. administrátor fary Moric
Sauerwein.
PĜed vchodem na hĜbitov v pravo stojí dĜevČná zvonice na kamenné podezdívce, ze silných
dubových kmenĤ zhotovená a jak patrno, již po svém vystavČní þtvrtou šindelovou stĜechou
pobitá.
Ve vČži jest 5 zvonĤ. NejvČtší váží pĜes 30 centĤ; byl ulit r. 1502. známým výteþným zvonaĜem Kutnohorským OndĜejem Ptáþkem ”ke cti Boha všemohoucího a blahoslavené P. Marie
i sv. ŠtČpána, patrona tohoto kostela”.
Druhý zvon, 20 centĤ tČžký ulit byl r. 1489. ”ke cti Boží a blahoslavené P. Marie” taktéž
OndĜejem Ptáþkem v HoĜe Kutné. TĜetí, 3 centy tČžký, ulit byl r. 1722. Antonínem Scholneidtem, zvonaĜem Pražským. Na zvonu tom jest postava P. Marie. ýtvrtý, vážící 1˝ centu, byl ulit
r. 1703. MatČjem Alexandrem Christlem v Praze. Na zvonu tom jest postava Pána Ježíše. Mimo uvedené zvony jest na zvonici Malínské zvonek ”umíráþek”.
Zvonice byla r. 1818. nákladem 1097 zl. 2˝ kr. víd. þ. dĤkladnČ opravena.
Dne 18. þervna 1860. spadly zvony, pĜetrhše svou tíží lešení; ale byly opČt upevnČny.
(100) Proti faĜe stojí socha sv. Jana Nep., již dal svým nákladem r. 1818. faráĜ Devoty postaviti.
U cesty, vedoucí od kostela k hostinci na ”Velké” stojí kĜíž, který byl r. 1893. k podnČtu
kaplana P. Martínka z dobrovolných pĜíspČvkĤv a nákladem obce Malínské na místČ již sešlého kĜíže ze století 18. postaven.
9. Škola.
Dá se na jisto mysliti, že byla v MalínČ v dobách nejstarších, zvláštČ pĜed jeho vypálením,
jakási škola, kde se dČti literám a nejpotĜebnČjším vČdomostem uþily.
Za Karla IV. (1346.-1378.) bylo dle Balbína (Miscell. IV.) v arcibiskupství Pražském 1914
far, a aspoĖ pĜi tĜetinČ far byly také školy. Nejen všecka mČsta þeská, ale i mnohé farní vesnice
mČly své zvláštní školy. Proto soudíme správnČ, že u bohaté fary v mČstČ MalínČ byla též škola; ale jména uþitelĤ zanikla v nepamČti vypálením Malína r. 1412. a nastalými pak válkami
husitskými. Po opČtném vystavČní Malína r. 1478. bylo obyvatelstvo víry pod obojí a tu mČl
Malín jistČ školu, jmenovitČ v století 16. Ale bezohledným niþením všech památek, hlavnČ po
válce tĜicetileté, zmizely témČĜ veškeré prameny o farách i školách pod obojí. Víra pod obojí
udržela se v MalínČ do bitvy BČlohorské r. 1620., po kteréž 27. þervence 1623. veškeré knČžstvo a uþitelstvo pod obojí z krajiny zdejší se vystČhovalo.
Válkou tĜicetiletou pĜerušen násilnČ bývalý rozkvČt školství þeského, jež dĜíve pod správu
university pražské náleželo.
Rozhodný obrat ve správČ školské zajisté nastal r. 1625., když 25. ledna t. r. po zrušení
konsistoĜe pod obojí byly veškeré kolatury v ýechách pražské konsistoĜi pod jednou odevzdány.
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Školy mČly pak pĜedevším ten úþel, aby vyplenily ”kacíĜský koukol” a vštČpovaly zásady
þistého uþení katolického a proto byla škola pod dozorem a správou pouze faráĜovou, na klášterních panstvích pod dozorem opatovým.
Uþitele, hlásivšího se o místo nebo vyhledaného již uþitele, zkoušel faráĜ neb opat, je-li
zpĤsobilým uþiti, naþež ho pĜijal. Tak byly zakládány mezi rokem 1650.-1660. nové školy v
ýechách. Také v MalínČ byla zĜízena kol r. 1650. škola pro Malín, Sedlec a Hlízov, o níž nám
urþitých zpráv podávají matriky, z nichž lze udati jména jednotlivých uþitelĤ, neboli kantorĤ.169
(101) Dne 28. Ĝíjna 1654. pĜichází kantor Š i mo n J u d a K a d a l í n , který byl asi prvým kantorem novČ zĜízené školy.
Druhým kantorem byl J á c h ym D o b r o vo d s ký, rodák Jiþínský, který byl r. 1658. v lednu kopulován v MalínČ s Annou Dobskou z Malína; dne 31. Ĝíjna 1658. byla kĜtČna jeho dcera
Anna Marie. Jáchym Dobrovodský vyuþoval v MalínČ do r. 1666., naþež se stal ”sekretáĜem
kláštera Matky Boží v Sedlci.” Z toho soudíme, že byl na onu dobu dosti vzdČlaný. Jáchym
Dobrovodský založil v MalínČ r. 1660. knihu ”Liber Albus”, o níž je Ĝeþ na str. 72.
Po nČm následoval od 1. ledna 1667. tĜetí kantor J a n ý e r v e n ka , který po zpĤsobu klášterníkĤ jméno své zlatinisoval na R u b e c u l u s ; jak se zdá, byl rodákem Malínským. Narodilo
se mu v MalínČ 8 dČtí. Pobyl tu do r. 1685. Po nČm se stal þtvrtým kantorem J a n F r a n t . F i ka r , který pobyl v MalínČ do r. 1689. Pátým kantorem byl J i Ĝ í V á c l a v N a vr á t i l , který nastoupil r. 1690. Spravoval školu Malínskou do r. 1702.
Šestým kantorem byl J a n H o r n í k, který zde od r. 1703. do r. 1711. pobyl. Odtud se dostal za kantora do Zbraslavic, kde jako takový v tamních listinách pĜichází. ZemĜel tam v 50.
roce vČku svého dne 2. þervence 1721.
Sedmým kantorem byl To má š J a n o vs ký, rodák TĜebonínský, který setrval v MalínČ do
r. 1716.
Jemu následoval r. 1716. jako osmý kantor J i Ĝ í K a vka , který zemĜel v MalínČ 21. listopadu 1727. v stáĜí 66 let. Byl dĜíve 39 let uþitelem v Chotusicích, pak 11 rokĤ v MalínČ.
Devátým kantorem byl J a n K r a u s , rodák Kutnohorský od 1. prosince 1727. do 17. záĜí
1750., kteréhož dne v stáĜí 55 let zemĜel.
Desátým kantorem byl J a n K o r o t vi þ ka , rodák Novodvorský, který od r. 1750.-1783. v
MalínČ setrval a téhož roku 23. þervence zemĜel. Po jeho smrti vyuþoval mládež Malínskou
poduþitel Dominik Klein do Ĝíjna 1783.
Jedenáctým kantorem byl J a n V á c l a v B o h u s l a v, nar. v MalínČ 4. dubna 1767. Pobyl v
rodné obci do r. 1787.
Dvanáctým kantorem byl od r. 1788. do r. 1805. J o s e f P e t Ĝ í þ e k, rozen 17. kvČtna 1760.
ZemĜel v MalínČ 23. prosince 1805. ve vČku 45. rokĤ, 7 mČsícĤ horeþkou.
TĜináctým kantorem byl J o s e f H a vl í þ , rozený 28. ledna 1780. v Krchlebích. Byl dĜíve
uþitelem ve ZbýšovČ a dekretem ze dne 27. února 1806. byl do Malína ustanoven; nastoupil 1.
kvČtna toho roku.
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. kvČtna 1801., pak po delším jednání nejvyšším dvorním dekretem ze dne 9. dubna 1807. byla pĜeložena fara i škola z Malína do Sedlec a do Ma(102) lína dán dle gub. výnosu ze dne 10. prosince 1807. þ. 46308. poduþitel ”k rukám farního
uþitele”, který poþal od 1. srpna 1808. jako farní uþitel v Sedlci vyuþovati. Poduþitel byl ustanoven dekretem administrace státních statkĤ ze dne 4. þervence 1808. þ. 3213. Byl to J a n
Š u l c , rozený 14. bĜezna 1780. v MalešovČ.
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Matrica Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum teritorii Sedlecensis ab anno 1650. usque 1699. I.,
Matrica B 1700.-1750., Matrika C 1750.-1784. a následující do r. 1824.
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Pobyl v MalínČ do r. 1831., kdy se stal farním uþitelem v TĜebonínČ.
Druhým exponovaným poduþitelem v MalínČ byl M a t Č j P a u e r , dĜíve poduþitel Sedlecký. Narodil se v Petrovicích dne 16. Ĝíjna 1800. Dne 1. bĜezna 1833. byl ustanoven farním uþitelem ve ZbýšovČ. Jemu následoval jako tĜetí exponovaný poduþitel J a n Go l l roz. 20. kvČtna
1808. ve ZbýšovČ. Dne 3. února 1847. nastoupil místo far. uþitele v TĜebonínČ. Téhož dne nastoupil þtvrtý exp. poduþitel J a n B e n e š . Narodil se v PotštýnČ dne 7. kvČtna 1806.
Byl r. 1825. v kursu uþitelském pĜi hlavní škole v HoĜe Kutné, naþež byl poduþitelem v
SudČjovČ 1825.-1827., v ýerv. Janovicích 1827.-1831., a fil. uþitelem v HrabČšínČ 1832.1846. Dekretem ze dne 16. prosince 1846. byl jmenován patronem knížetem Karlem ze Schwarzenberga exp. poduþitelem v MalínČ a byl konsistoĜí Hradeckou dne 7. ledna 1847. potvrzen.
Ve vlastnosti exp. poduþitele setrval v MalínČ do vydání nových škol. zákonĤ, jmenován
byv 18. bĜezna 1872. uþitelem a správcem jednotĜídní školy v MalínČ. Dne 25. kvČtna 1873.
byl zvolen þestným obþanem Malínským a dne 31. srpna 1873. obdržel za horlivé plnČní povinností pochvalný list od c. k. okr. školní rady. Uþitel Beneš byl výborným štČpaĜem a pČstitelem ovocného stromoví, zaþež dostalo se mu 26. srpna 1863. pochvalného listu od c. k. krajského hejtmana v ýáslavi, barona Ferd. Voitha a 18. dubna 1874. k rozkazu ministerstva orby
od zemČdČlské rady království ýeského diplom s premií 30 zl.
Po 51 letém pĤsobení ve školství vstoupil uþ. Beneš na zasloužený odpoþinek s pensí 578
zl., a byl mu udČlen 11. bĜezna 1877. stĜíbrný záslužný kĜíž s korunou.
Bydlel pak ve svém domku þ. 82 a zemĜel dne 30. bĜezna 1887. Byl pochován na hĜbitovČ
Malínském. Uþitel Beneš znám byl daleko široko jako výborný humorista.
Roku 1828. ukázala se pĜibýváním dČtí nutnost zĜíditi v MalínČ ještČ jednu tĜídu a také zĜízeno gub. výnosem ze dne 28. þervna 1828. ještČ jedno místo poduþitelské. Ale nová tĜída byla
zĜízena teprve r. 1836. Prvým poduþitelem v nové tĜídČ jmenován V á c l . Typ l t , rozen ve Sv.
KateĜinČ 10. bĜezna 1818. Pobyl v MalínČ pouze 1 rok, stav se poduþitelem v Církvici. Po nČm
nastoupil V á c l . Z a p a d l o , který r. 1840. pĜišel za poduþitele do Krchleb. Jeho nástupcem
stal se V á c l . K o p á þ , (103) roz. v Loších 1. záĜí 1820. Setrval v MalínČ do r. 1841., kteréhož
roku odešel do Chotusic za poduþitele. Po nČm pĜišel J o s . Ti c h ý, rodák Malínský; r. 1842.
byl dosazen za poduþitele do Sukdola. Jemu následoval J a n K u d r n a , roz. 24. února 1817. v
ýejkovicích. Setrval v obci do 12. ledna 1849., kdy se stal exp. poduþitelem pĜi novČ zĜízené
škole v HlízovČ. V MalínČ zĤstala pak opČt jedna tĜída.170
Služné uþitelstva nebylo od r. 1650. do r. 1773. stálé. Uþitel nemČl platu Ĝádného a dostateþného a byl pĜinucen všelijak chléb si vydČlávati. Po vánocích a o tĜech králích vynášela mu
ovšem nČco koleda a kostelní kaditelnice, s kterou po staveních chodČ, domy vykuĜoval a na
dvéĜe svČtnic a chlévĤ znamení tĜí sv. králĤ psával. V kostele míval obchod se svČcenými
svíþkami, vydČlával nČkolik grošĤ jako kostelník pĜi funkcích kostelních, pĜi hostinách na farách posluhoval a pánĤm hodujícím k jich obveselení šaška dČlati musel. Mimo to i po hospodách hrával, což bylo Ĝádem Tereziánským r. 1774. zakázáno, však až do let šedesátých se
udrželo. Sobotáles sám si vybírati byl nucen, avšak tento krvavČ zasloužený peníz tČžko se
scházel. Zkrátka hmotné pomČry uþitele byly závislé na dobré vĤli rozliþných þinitelĤ. Také
bylo povoleno uþiteli provozovati Ĝemeslo mimo dobu školního vyuþování.
Aby se alespoĖ ponČkud ustálily pĜíjmy uþitelstva, naĜízeno bylo guber. dekretem ze dne
22. kvČtna 1773., aby byly sepsány pĜíjmy uþitelovy a podány fasse uþitelské. Pravidlem ustanoveno: Štola a ostatní akcidence a kromČ toho, co vrchnost neb obec dáti chtČla v naturaliích.
V základČ gub. dekretu z roku 1773. bylo upraveno služné Malínského uþitele takto: Od
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vrchnosti v naturáliích a to piva, pšenice, žita, jeþmene, hrachu, másla, soli v reluované cenČ
71 zl. 33 kr., z kostelní pokladny 13 zl., školné z obcí Malína, Sedlec a Hlízova 179 zl. 34 kr.,
úhrnem 264 zl. 07 kr.171
Když pak poslední farní uþitel Jos. Havlíþ 1. srpna 1808. do Sedlec se pĜestČhoval a v MalínČ byla zĜízena poduþitelská stanice, bylo služné exponovaného poduþitele Malínského dekretem administrace státních statkĤ ze dne 10. srpna 1808. takto upraveno: (104) V naturaliích:
1˝ sudu piva v cenČ 30 zl. víd. þís., 2 mČĜice pšenice v cenČ 10 zl. víd. þís., 6 mČĜ. žita v cenČ
18 zl. víd. þís., 1 mČĜ. jeþmene v cenČ 2 zl. 30 kr. víd. þís., 1 mČĜ. hrachu v cenČ 3 zl. 30 kr.
víd. þís., 25 liber másla v cenČ 10 zl. víd. þís., 12 mázlíkĤ soli v cenČ 4 zl. víd. þís., 8 sáhĤ 5/4
dolnorak. mČkk. dĜíví v cenČ 36 zl. víd. þís. Ze škol. fondu v cenČ 40 zl. víd. þís., úhrnem 154
zl. víd. þís. þili 61 zl. 36 kr. konv. þ., mimo dar ”k novému roku” od tČch obþanĤ Malínských,
kteĜí mČli povinnost tu v gruntovních knihách poznamenánu. K vytápČní školy denní ustanoveno 6 sáhĤv a k vytápení nedČlní školy 1 sáh dĜíví míry dolnorakouské.
Farnímu uþiteli v Sedlci Jos. Havlíþovi ponecháno až do jeho smrti veškeré školné z Malína, Hlízova a Sedlec.
Po zĜízení druhého poduþ. místa roku 1836. upraveno služné druhého poduþitele gub. výnosem ze dne 6. srpna 1838. takto: Od obce Malínské 32 zl. 40 kr. Od natahování hodin na
kostele sv. Jana a Paula od obce 20 zl.172 Od obce Hlízovské 25 zl. ýást ze štoly 10 zl. Od farního uþitele v Sedlci 40 zl. Od faráĜe Sedleckého za službu v kapli Sedlecké 5 zl., úhrnem 132
zl. 40 kr. = 53 zl. 4 kr. konv. þ.
V základČ zákona o vyvazení pozemkĤv a dávek ze dne 4. bĜezna 1849. byly vyvazeny naturální dávky 24. þervence 1851. PĜi tom poþítána míra pšenice po 2 zl. 37˝ kr., míra žita po 1
zl. 48Đ kr., míra jeþmene po 1 zl. 32Đ kr., míra hrachu po 2 zl. 23. kr., libra másla po 19 kr.,
sud piva po 12 zl., libra soli po 5ď kr., sáh dĜíví po 4 zl. 54 kr. Summa výkupu u I. poduþitele
obnášela tedy 88 zl. 43 kr.
Roku 1857. byla upravena fasse malínského exponovaného poduþitele takto: Vyvazovací
renta 59 zl. 07 kr. Z obecní pokladny 21 zl. 04 kr. Za službu chorní 3 zl. 12 kr. Za posvícenské
requiem 57 kr. Ze štoly 3 zl. Školné ze 112 dČtí po 2˝ kr. 197 zl. 47ď kr. Úhrnem 285 zl. 7ď
kr. (105) Z toho odráží se na þištČní školy 12 zl. Zbývá 273 zl. 07ď kr.
Toto služné, po r. 1858. na rakouské þíslo upravené, požíval Malínský exp. poduþitel do r.
1870.
Kde stávala ve 14. století budova školní, není památky; nejspíše v místech nynČjší fary,
neboĢ fara stávala na místČ, kde se dosud na ”pfarrhofČ” Ĝíká. Po vypálení Malína stávala nejspíše škola pod obojí buć na témž místČ nebo nČkde poblíže.
Po tĜicetileté válce, za níž i budova školní sešla, vyuþováno bylo v rozliþných privátních
domech a teprve r. 1748. a 1749. byla vystavČna za Sedleckého opata Jana Reitknechta nákladem 730 zl. 26 kr. dĜevČná, jednopatrová školní budova v místech, kde nynČjší fara stojí. Ruþní a potažní práci pĜi stavbČ školy vykonali pĜiškolení. Od tĜicetileté války nebydlel faráĜ v
MalínČ a správa duchovní, jak již uvedeno, byla obstarávána administrátory, kteĜí v klášteĜe
bydleli a do Malína docházeli.
Ku vykonávání rozl. funkcí farních byl vyhražen v budovČ školní administrátorovi 1 pokoj
v 1. patĜe. Po vyzdvižení kláštera r. 1783. pĜestČhoval se r. 1785. poslední administrátor Moric
Sauerwein do Malína. Za tou pĜíþinou pĜemČnČna budova školní ve farní a upravena nákladem
308 zl. 8 kr. víd. þ.
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Historische Beschreibung der Herrschaft Sedletz. Sestavil director J. Pavlík.
Hodiny na vČž kostela sv. Jana a Pavla poĜídil faráĜ Devoty r. 1820. za pĜispČní obce. Do vČže dán také
zvonek, jímž se do školy svolávalo.
75

Proto byl nucen tehdejší uþitel Jan Bohuslav, za nČhož byla nová budova postavena, vyuþovati v pastoušce. Teprve r. 1786. byla nová dĜevČná škola nákladem konkurenþním vystavČna (nyní þís. 87.) Ale když r. 1817. budova ta byla chatrnou shledána, postavena nynČjší budova školní na pozemku obecním (nyní þ. 80.)
Nová budova byla 25. listopadu 1817. za pĜítomnosti vrchnostenského úĜadu, zástupcĤv
obce Malínské a Hízovské slavnostnČ vysvČcena. Tehdy bylo z obce Malína a Hlízova 126
školou povinných dČtí. Stará školní budova þ. 87. byla dne 2. dubna 1818. za 1214 zl. ve veĜejné dražbČ prodána.173
SkvČlou dobou rozvoje obecného školství v mocnáĜství rakouském a pĜirozenČ i v ýechách
jest doba naše. Základy školy obecné upraveny cestou zákonodárnou. Spoleþné a všem korunním zemím stejnČ dĤležité zájmy veĜejného vychování mládeže byly pojaty zákonodárstvím v
zákony Ĝíšské; þeho pak ta která korunní zemČ pro vlastní potĜeby své si žádala, pojato v zákony zemské.
Avšak proti zákonĤm onČm veden se strany mnohých obcí v letech sedmdesátých odpor a
také Malín se ho úþastnil, odepĜev po dvakráte volbu do místní školní rady. Teprve r. 1874.
provedena volba. PĜedsedou byl Jos. Sekera, starosta. ýleny: ýenČk Podlipný, Jan Kloþek a Fr.
Kostelák, mimo faráĜe H. Patáka a správce školy Jana Beneše.
Když r. 1876. odešel Jan Beneš po 51letém pĤsobení na zasloužený odpoþinek, stal se zat.
uþitelem a správcem školy J o s . P o l e s n ý, poduþitel z Nov. DvorĤ, narozen v PelhĜimovČ (106)
16. února 1854. Studoval na gymnasiu JindĜ. Hradeckém a na uþ. ústavČ v HoĜe Kutné, kde
vykonal r. 1874 zkoušku maturitní. Jmenovaný uþitel pobyl v MalínČ toliko jeden rok, naþež
se stal uþitelem v Zbraslavicích, kde 4. února 1886. jako Ĝídící uþitel zemĜel. Dekretem c. k.
zemské školní rady ze dne 7. þervna 1877. byl ustanoven správcem školy An t . K r u d i š , dosud Ĝíd. uþ. v Jindicích; nastoupil 28. záĜí 1877. Již dne 16. dubna 1874. bylo rozhodnuto, aby
jednotĜídní škola Malínská ve dvoutĜídní byla rozšíĜena.
Avšak teprve r. 1877. zhotoveny plány na pĜístavbu 2 tĜíd a na pĜemČnu dosavadních místností, v byt Ĝídícího uþitele. Rozpoþet obnášel 5109 zl. 85. kr. Stavbu pronajal Václ. Doležal,
rolník z Malína za 4099 zl. Stavba trvala až do prosince r. 1877. Do té doby se uþilo v pastoušce a správce školy bydlel ve faĜe. PĜístavba školy byla 8. prosince 1877. vysvČcena. V nových tĜídách poþalo se vyuþovati dne 2. ledna 1878. Teprve po dokonané stavbČ byl jmenován
správce školy Ant. Kruliš def. Ĝíd. uþitelem výnosem c. k. zem. šk. r. ze dne 8. bĜezna 1878. þ.
4344. PonČvadž byl tehdy nedostatek uþitelstva, ustanoven výpomocnČ jako prvý poduþitel
Al o i s S e me r á d , rodem ze Skuhrova, posluchaþ práv. Setrval v MalínČ do 5. dubna 1878.
Po nČm nastoupil 24. dubna 1878. jako výpom. poduþitel realista J o s . P a c e l t , rodem z Hlízova; setrval tu do konce šk. roku 1878.
Dne 15. záĜí 1878. byl ustanoven def. poduþitelem Al o i s Š e d a , rodem z Kardašové ěeþice, dĜíve zat. uþ. pĜi mČšĢanské škole v Hlinsku. Pobyl v obci do 31. þervence 1879., naþež
odešel na mČšĢ. školu do Kostelce nad Orlicí. Dne 15. záĜí 1879. nastoupil poduþ. místo J o s .
R ö s s l e r , roz. v Bílém Podole 11. bĜezna 1858. Studoval realku i paedagogium v HoĜe Kutné.
Dne 15. Ĝíjna 1883. odešel z Malína za uþitele do Zbraslavic. Po nČm nastoupil zat. poduþitel
P e t r Š a mb e r ge r , roz. v PĜívozci u Horšova Týna 1. záĜí 1857., absolvent paedagogia Kutnohorského. Setrval v MalínČ do 10. února 1885., kdy odešel na matiþnou školu. Po nČm se
stal poduþitelem 4. bĜezna 1885. V o j t Č c h Š Ģ a s t n ý, poduþ. Oužický. Studoval v HoĜe Kutné
na paedagogium, kde r. 1881. zkoušku dospČlosti vykonal.
Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 18. února 1884. þ. 137 rozšíĜena byla dvoutĜídní škola Malínská v t r o j t Ĝ í d n í . V pĜístavbČ upraveny ze dvou tĜíd tĜi; vyuþování ve tĜetí
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tĜídČ poþalo 4. bĜezna 1885. OtevĜením tĜetí tĜídy zĜízeno v MalínČ místo uþitelské, jež obdržel
dekretem ze dne 27. února 1885. J a n M a t e r n a , rodem z Kutné Hory, dosud poduþitel v
Miskovicích. Uþitel Materna onemocnČl však v mČsící únoru chrlením krve a zastupoval jej od
1. bĜezna Al o i s O t t a kandidát 3. roþníku ústavu uþitelského.Vyuþoval v MalínČ do 31. þervence 1885. Uþitel Materna zemĜel v HoĜe Kutné u své matky dne 3. listopadu 1885. Místo
uþitelské po (107) nČm obdržel zatímnČ poduþ. Vojt. ŠĢastný a místo doþ. poduþitele F r . Š ma t ,
který r. 1885. kutnohorské paedagogium obsolvoval. Zat. uþitel Vojt. ŠĢastný jmenován def.
uþitelem 27. záĜí 1886. a doþ. poduþ. Fr. Šmat jmenován zat. poduþit. 29. ledna 1886. Poduþitel Fr. Šmat pobyl v MalínČ do 31. þervence 1888., naþež byl jmenován def. poduþitelem v SázavČ. Po Fr. Šmatovi stal se def. poduþitelem od 1. záĜí 1888. V á c l a v M i n á Ĝ Ĥ dĜíve poduþitel v Solopiskách. Jmenovaný postĜelil se v návalu pomatenosti dne 13. þervence 1890. a zemĜel 21. þervence 1890. Jeho nástupcem se stal D o mi n i k B Č l o v s k ý, který 15. záĜí 1890
místo nastoupil a 10. dubna 1896. osobním uþitelem se stal. Uþitel VojtČch ŠĢastný stal se 1.
února 1896. uþitelem v Sedlci a na místo uþitelské nastoupil O kt a vi á n P a c h o l í k, dĜíve poduþ. v Uhl. Janovicích.
Indrustriální vyuþování bylo zĜízeno v MalínČ výnosem c. k. okr. šk. rady 29. Ĝíjna 1878. od
1. ledna 1879. a uþitelkou jmenována 9. ledna 1879. pí. Marie Krulišová, choĢ Ĝíd. uþitele.
Sbor uþitelský jest v roce 1897. takto složen:
ěídící uþitel: An t o n í n K r u l i š , rozen dne 28. þervence 1840. v Moþovicích; navštČvoval
hlavní a realní školu v ýáslavi, uþit. ústav v Praze r. 1857. a 1858., kde obdržel vysvČdþení
pro školy obecné. PĤsobil jako poduþitel v Zehušicích, v Nov. DvoĜích a ýerv. Peþkách. V
škol. roce 1861./2. se odebral za úþelem dalšího vzdČlání opČt do Prahy. Dne 3. þervence
1862. se stal uþitelem v Krsovicích, kde do r. 1868. pĤsobil. Poté byl jmenován uþitelem a
pozdČji Ĝídícím uþitelem v Jindicích, kdež 8˝ roku pobyl. Jako správce školy Jindické byl jednatelem hospodáĜského spolku UhlíĜsko-Janovického a pĜedsedou uþ. jednoty ”Budeþ” v Uhl.
Janovicích. V záĜí 1877. stal se správcem jednotĜídní školy a pozdČji Ĝídícím uþitelem v MalínČ. ěíd. uþitel Kruliš pĜispíval do þasopisu ”ýeská koruna” a ”Kutnohorské Listy” r. 1878. a
pĜispívá do ”HospodáĜských RozhledĤ.” Jako tenorista tČší se chvalné povČsti.
Uþitel D o mi n i k B Č l o v s k ý se narodil v HoĜe Kutné dne 25. záĜí 1858., studoval na realce a paedagogiu v HoĜe Kutné, kde r. 1880. zkoušku dospČlosti vykonal. PĤsobil na školách
okresu Polenského, Pardubického a Kutnohorského. Nastoupil poduþ. místo v MalínČ dne 15.
záĜí 1890. Dne 29. þervna 1891. byl jmenován poduþitelem a v základČ zákona ze dne 13.
kvČtna 1894. dne 10. dubna 1896. uþitelem v MalínČ.
Uþitel Oktavián Pacholík se narodil ve Zbraslavicích dne 17. Ĝíjna 1869. PĜípravného vzdČlání k stavu uþitelskému nabyl na real. gymnasiu v HoĜe Kutné v letech 1883.-1885., navštČvoval c.
k. uþ. ústav tamže v letech 1886.-1889., kdy obdržel vysvČdþení dospČlosti. R. 1891. podjal se
zkouškám uþitelským. PĤsobil jako zatímní poduþitel v Petrovicích 2½ roku, v ýerv. Janovicích 1
rok a v Uhl. Janovicích 3˝ roku. Uþitelem v MalínČ byl ustanoven 30. srpna 1896.
(108) Industriální uþitelka: M a r i e K r u l i š o vá .
Školní budova byla r. 1817. vystavČna v základech, jež sloužily dĜíve nČjaké dĜevČné budovČ, nejspíše ”hrádku” a pozdČji farní budovČ kostela sv. Jana a Pavla. R. 1896. se objevily
povážlivé trhliny a bylo znalci seznáno, že nutno pĜikroþiti témČĜ k znovuzbudování této þásti
školy. Stavba provedena r. 1896. nákladem 2.349 zl.
10. Znamenití rodáci Malínští.
a) Bohuslav Bílejovský,
spisovatel þeský, narodil se v MalínČ kolem r. 1480. Mládí své prožil nepochybnČ v HoĜe Kut77

né odkudž se pravidelnČ ”z Hor Kuten jinak z Malína” psává.
Jako chlapec vidČl v HoĜe Kutné Augustina Luciána, biskupa Sanktuarienského, r. 1493.
zemĜelého (viz str. 70). Bílejovský se oddal stavu duchovnímu; vysvČcen byv na knČze kaplanoval nČjakou dobu v MČlníce a v ýáslavi. Poté se stal v Kutné HoĜe oltáĜníkem u sv. Barbory
a tam po mnoho let službu duchovní zastával. R. 1532. však Bílejovský již nebyl v Kutné HoĜe, jelikož se Svatobarborským faráĜem jmenuje Václav Seliga.
Po roce 1531. byl již Bílejovský v Praze; tam byl faráĜem nejprve u sv. Lazara (1532.1534.), pak u sv. Michala na Starém MČstČ (1534.). SouþasnČ zasedal v knČžské radČ pod obojí þili v konsistoĜi dolejší, avšak jen krátký þas, neboĢ již r. 1535. byl poslán jako zvláštČ zpĤsobilý za faráĜe do Tábora, by tam ”zcestná kázání pĜetrhl, kteráž se v kostelích dČjí, když se
služby Boží a modlitby konají.”
R. 1539. byl B. Bílejovský opČt v Praze faráĜem u sv. Linharta a zároveĖ þlenem konsistoĜe pod obojí; r. 1540 zastával také místo kazatelské u P. Marie pĜed Týnem. R. 1541. byl dán
za faráĜe k sv. Klimentu na PoĜíþí a téhož ještČ roku pĜešel na faru sv. KĜíže. Poslední doby jeho života byly mu ztrpþeny tČžkou chorobou, takže služeb duchovních konati nemohl; útulek
našel u svého pĜítele Pavla Bydžovského, pĜíjmením Smetany, faráĜe u sv. Havla, kterému za
to v poslední vĤli jmČníþko své odkázal. ZemĜel 8. dubna 1555. jako staĜec a byl pochován v
kostele u sv. Havla.
Kšaft Bílejovského ze dne 17. bĜezna 1555., který t. r. 14. þervna pĜi konsitoĜi pod obojí,
když mu odporu nebylo, podle práva byl stvrzen zní doslovnČ takto: ”Já, knČz Bohuslav Bílejovský, jsa v trestání a v kázni Boží, ale však rozumu zdravého a pamČti dobré užívaje, dožádal
jsem se slovutných pana OndĜeja Kožišníka od fortny a Petra Kosteláka od modrého lva a pana
Martina ŠípaĜe, osadních osady sv. Havla, (109) aby ke mnČ pĜišli na faru sv. Havla; i oznámil
jsem pĜed nimi jistou a koneþnou vuoli svou o stateþku svém, kterýmž mne Pán Buoh nadČlil a
takto jsem poĜídil: Což kolivČk statkem mám, málo nebo mnoho, že to všecko porouþím a
mocnČ dávám knČzi Pavlovi Bydžovskému, faráĜi u sv. Havla na ten þas, a pĜi tom oznamuji,
že žádnému nic povinen a dlužen nejsem, aby jeho kdo mČl po mé smrti viniti. Než sestĜenici
jedné, ApolenČ jménem, vydati má z toho peĜinu, polštáĜ, dvČ podušky, vše jednoduché a plachetku, a druhé, sestĜe její tolar jeden, a mimo to žádnému nic povinen není, neb jsem v svém
nedostatku nemČl se ke komu utéci, nežli k nČmu a jemu jsem se poruþil, aby mne smrti dochoval, dokudž by toho statku staþilo. Pakli by mne pán Buoh ponechal déle, tehdy knČz Pavel
nemá mne opouštČti, by mČl svým statkem na mne dokládati.”
SvČdkem poslední té vĤle byl Petr Kostelák z Tuchoraze, který ji též zpeþetil. Po smrti Bílejovského mČli knČz JiĜík a knČz Jan, kaplani od sv. Havla, kšaft položiti v konsitoĜi pod obojí. Stalo se tak v nedČli tĜetí v postČ léta 1555.174
Bohuslav Bílejovský byl po celý svĤj život horlivým kališníkem starého rázu, þili pĜívržencem té strany pod obojí, která se toliko zpĤsobem pĜijímání líšila od katolíkĤ. Konservativné to stanovisko pojilo ho tČsnČ s nejráznČjšími obhajci starovČrného smČru, zejména s knČzem
Pavlem Bydžovským od sv. Havla, Blažejem Nožiþkou, opatem na Slovanech, M. Janem Chocenským aj. a bylo pĜíþinou, že ve starších i novČjších úchylkách náboženských spatĜoval nejhĜíšnČjší ohavnost, proti níž jest dovoleno každé zbranČ užiti. NejpatrnČjším toho svČdectvím
jest jeho tendenþní a polemické dílo r. 1532. dokonþené a nadepsané: »Kronika þeská: zpuosob víry kĜesĢanské pod obojí zpuosobú tČla a krve Pána Jesu Krista, i také pod jednú v sobČ
obsahuje: opČt Valdenských náboženství, též i jiných sektaĜuov u víĜe zpletených obyþeje ukazuje vše poĜádnČ.« Je to jakási kronika církevní, v níž se vypravují dČje a pĜíbČhy církve þeské
od jejího poþátku až do r. 1520. RozdČlena jest ve 3 þásti. První þást podává historický dĤkaz,
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že pĜijímání pod obojí zpĤsobou v ýechách od zavedení kĜesĢanství až po dobu Husovu bývalo nepĜetržitým obyþejem; druhá þást vykládá o vzniku a rozvoji kacíĜstva v obnovené církvi
þeské, zejména pĜi výstĜedních sektách táborských; tĜetí þást se obrací hlavnČ proti uþení ýeských BratĜí, þili PikhartĤ, naznaþujíc zároveĖ, jak by se mČla uþiniti pĜítrž vzrĤstajícím roztržkám náboženským. Jádro celé knihy jest obsaženo v þásti I.; ta jest namíĜena proti stížnosti
stavĤ pod jednou, která byla r. 1531. na sjezdČ stavĤv a knČží (110) pod obojí v Praze pĜednesena, že totiž 150 faráĜĤ katolických od kališníkĤ bezprávnČ a proti platným úmluvám se svých
míst bylo vypuzeno. V þásti I. mČlo býti ukázáno, že se kališníci nedopouštČjí kĜivdy, pĜivlastĖují-li si kostely strany pod jednou, ponČvadž se takto jen pĤvodního a pĜirozeného práva svého domáhají. Za tím úþelem snesl Bílejovský mnoho zajímavých dokladĤv a podrobností, ale
používal jich nČkde tendenþnČ a strannicky.
Nauku Boh. Bílejovského o historii kalicha pĜijali nekatolíci s povdČkem a nejednou ji
opČtovali (jako na pĜ. Bratr Jafet, Pavel Stránský a skladatel ”Historie o tČžkých protivenstvích
církve þeské”).
Celek byl pĤvodnČ vydán r. 1537. v Norimberce, v tiskárnČ Václava z Ústí a nákladem M.
Jana Chocenského (stran 155 v malé 8°, s 5 dĜevorytinami.) Za našich dnĤ patĜí k vzácnostem
typografickým; exempláĜ uložený v pražské knihovnČ universitní (sign. 54. D. 165) pochází z
bibliotheky nČkdy Vunšvické.
Druhé vydání Bílejovského kroniky církevní jazykem obnoveným a s þetnými poznámkami poĜídil ”knČz strany pod jednou” Jos. P. Ditrich (Skalický) v Praze r. 1816.175
b) Josef Množislav Baþkora.
J o s e f M n o ž i s l a v B a þ ko r a , nČkdy uþitel pĜi c. k. þeské hlavní škole a ústavu uþitelského v Praze, narodil se v MalínČ dne 12. února 1803. v þ. 13. Otec jeho František pĜestČhoval se r. 1795. do Malína z Telþe na MoravČ, kde býval pomocníkem uþitelským. V MalínČ
zakoupil si domek a nČkolik korcĤ polí, z jichž výtČžku se živil; zamČstnával se také vymČĜováním polí obþanĤ.
Josef chodil do školy v MalínČ a pozdČji v Kutné HoĜe; tam navštČvoval nejprve školu
hlavní a potom prĤpravnu uþitelskou pĜi téže škole. Po delší dobČ stálého uþení a snažení dostalo se Baþkorovi místa pomocnického na mČstské škole ýáslavské, což bylo pro nČho velikým vyznamenáním. Aþ byl Baþkora v mČstČ tom velice ctČn a milován, pĜece tam nezĤstal
dlouho, neboĢ toužil po vzdČlání vyšším. Odebral se proto do Prahy na školu normální, aby
nabyl vysvČdþení zpusobilosti pro školy hlavní. Ale jsa tísnČn hmotným nedostatkem, odešel z
Prahy a pĜijal místo vychovatelské v Zdechovicích, kde dva svČĜence své pĜipravoval do školy
stĜední. Vyplniv úkol svĤj a nastĜádav si þástku penČz, odebral roku 1826. po (111) druhé do
Prahy, kde brzy poznovu bylo mu s bídou zápasiti. Ale když byla nouze nejvyšší, šlechetnČ
ujal se ho Ĝeditel normálky Peutelschmied. R. 1827. nabyl Baþkora žádoucího vysvČdþení pro
školy hlavní; ale dlouho, pĜedlouho þekal, než dostalo se mu stálého místa.
ZamČstnávaje se vyuþováním soukromým, s horlivostí velikou oddával se Baþkora svému
dalšímu vzdČlání. I navštČvoval pĜednášky professora na vysokých školách Jana Nejedlého a
vzdČlal se v jazyku þeském tak, že brzy jal se spisovati. KromČ toho pĜiuþil se jazyku ruskému
a polskému a pĜekládal na jazyk þeský vynikající þlánky.
Roku 1835. podjal se Baþkora zkoušek na opatrovnČ hrádecké v Praze, již Ĝídil výteþný J.
Svoboda. Zkoušky ty posloužily mu velice, neboĢ r. 1837. obdržel na základČ jich místo uþitelské na novČ zĜízené opatrovnČ Malostranské.
V dekretu naĜizovalo se mu, aby vyuþoval v Ĝeþi þeské i nČmecké, v instrukci pak dokonce
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se pravilo, že pražská mládež jest z veliké þásti nČmecká a ostatní þást þeská, že má toho potĜebu, aby se nauþila nČmecky. Nesprávným tČmto pojmĤm a kĜivému smČru Baþkora, pokud
mohl, se vymykal, až dokonce vyuþoval pouze jazykem þeským, jímž mluvila všecka mládež
toho ústavu. R. 1843. se vzdal úĜadu toho a zamČstnával se opČt vyuþováním soukromým a
pracemi literárními, zvláštČ pĜeklady z jazyka polského a ruského do tehdejších þasopisĤ.
Když pak byla r. 1848. zĜízena v Praze první þeská hlavní škola s ústavem ku vzdČlání uþitelĤ, povolán byl na ni s jinými vynikajícími uþiteli také Baþkora.
Ve tĜídČ své i na ústavČ uþitelském vyuþoval s horlivostí pĜíkladnou a s výsledkem skvČlým; neboĢ byl uþitelem vzdČlání vzácného, jenž výkony své provází láskou nadšenou.
Kterak v obcování svém s mládeží i s kandidáty si vedl píše paedagogický spisovatel Václav Kredba takto: ”V obcování svém byl Baþkora jemný, humanní, líbezný a tudíž všem milý.
PĜi tom dával si na Ĝeþi své tak záležeti, že mluvil jako kniha a to provádČl i v obcování spoleþenském tak pĜísnČ, že nemluvil jinak, než pĜesnČ. A jakož byla vážná jeho Ĝeþ, vážné bylo i
všeliké poþínání jeho, tak že samodČk vzbuzoval k sobČ úctu, jíž také požíval ode všech, kdo
ho poznali, ovšem kromČ tČch, kdo byli zlé vĤle.”
Jako uþitel vzorné školy sepsal a vydal ”P o þ á t k y v e þ t e n í ” (1848); ”N á v o d n o u
p r o p r a vu k ml u vn i c i ” (1850); ”P r a kt i c ké n a ve d e n í k h l á s ko vá n í a þ t e n í ”
(1854.)
R. 1868. dán nenadále Baþkora s ostatními vlasteneckými uþiteli proslulé Budþe do výslužby, což zpĤsobilo po ýechách velikou sensaci. Téhož roku zvolila jej ”Jednota uþitelská
pro (112) kraj písecký” þestným þlenem a po dání na odpoþinek zvolila jej ”Uþitelská porada v
Mladé Boleslavi” a ostatní pensionované kollegy jeho Amerlinga, Škodu a TesaĜe též þestnými
þleny. Baþkorovi vykázáno výslužné 400 zl., které ovšem nepostaþilo vyživiti þetnou rodinu,
proþež uchýlil se opČt k soukromému vyuþování a r. 1874. dostalo se mu místo výpomocného
uþitele u sv. Petra se služným 600 zl. Však nebylo mu již dopĜáno dlouho v nejmilejší mu škole pĤsobiti; na poþátku škol. roku 1876. roznemohl se a stonav šest nedČl, vypustil šlechetnou
duši dne 5. prosince 1876.
S Josefem Baþkorou položili v chladný hrob volšanský muže velkého. ěeditel a spisovatel
Fr. Zoubek tČmito vĜelými slovy ohlašoval uþitelstvu jeho úmrtí: ”Rozlouþil se s þasným tímto
životem stateþný dČlník na ”národu roli dČdiþné” hned v tČch dobách, dokud role ta ještČ málo
byla zorána, postaviv se tehdáž v Ĝady tČch, kteĜí nejvroucnČjší mČli péþi o zvelebení a rozšíĜení drahého jazyka mateĜského, pĜedevším pak o zdárné vedení mládeže, kvČtnice nadČjí a budoucností národa. SkonalĢ dne 5. prosince t. r. neunavný, vysoce zasloužilý, ode všech Ĝádných lidí velice ctČný, na stará kolena nevdČkem a bídou postižený uþitel na bezdČþném odpoþinku, J o s . M n o ž . B a þ ko r a .”
Jos. Množ. Baþkora sepsal a pĜeložil kromČ spisĤ nahoĜe uvedených: J a n V yž i h yn , povídka od Bulgarina, z ruštiny (1840); M a l ý vyp r a v Č þ (1845) v ”Bibliotéce uþitelské”, již
vydával s bratrem svým ŠtČpánem; P r vn í d o b yt í S i b í Ĝ e od RusĤ (1861) dle Karamzina;
M a r i e a F l o r a , z ruštiny r. 1870. V Bibliotéce zábavného þtení uveĜejnil r. 1875. R u s ký
vr ko þ , Ć á þ e k k o u z e l n í k . Po smrti BaþkorovČ vydány jsou jeho pĜeklady z ruštiny: Ž i vo t
P e t r a V e l i ké h o , S n Č ž e n ky, drobné povídky. KromČ toho pĜispíval Baþkora horlivČ do
”Vþely” do ”Vlastimila”, do ”J i n d y a N yn í ” , do ”KvČtĤ” a j.
Po všecken þas pĤsobnosti své nespustil se ideálu, který si utvoĜil o Ĝádném uþiteli þeském,
aniž ustoupil od zásad svých i v dobách nejnepĜíznivČjších.
c) ŠtČpán Baþkora.
Š t Č p á n B a þ ko r a , bratr pĜedešlého, narodil se v MalínČ dne 2. þervence 1813. v þ. 13.
Rodiþe jeho pĜestČhovavše se r. 1817. odtud do Kutné Hory, dali tam ŠtČpána do školy hlavní
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a pozdČji na uþení vyšší do Prahy, kde starší bratr jeho Josef byl v kursu uþitelském. I ŠtČpán
oddal se brzy uþitelství a odbyv zkoušky pro opatrovny a školy hlavní, ustanoven byl r. 1836.
neplaceným substitutem na první opatrovnČ hrádecké v Praze, již Ĝídil vČhlasný J. Svoboda.
ŠtČpán (113) Baþkora maje tam pĜíležitost studovati sebe sama a svČĜenou jemu mládež, seznal,
že dosavadní vzdČlání jeho nestaþuje uĜadu, jemuž se oddal. I vzal útoþištČ ke spisĤm vychovatelským i jiným. Po nČkolikaletém neplaceném pĤsobení dostalo se mu roþního platu 100 zl.
Byl s bídnou tou mzdou nČkolik let spokojen a nebyl by na vyšší plat ani pomyslil, kdyby nebyl chtČl zbaviti se nČkteré podomní hodiny, aby získal þasu k pracím literárním. I šel k tehdejšímu purkmistrovi pražskému Müllerovi a žádal ho za zlepšení svého postavení. Ale což bylo
Müllerovi do chvalitebných snah pražského uþitele? I odbyl ho krátce, nazývaje žádost jeho
opovážením. R. 1840. zĜídil Baþkora soukromé porady uþitelské, k nímž zval hlouþek z tČch
uþitelĤ pražských, kteĜí byli pĜístupni ruchu vlasteneckému. V poradách tČch þlenové vzájemnČ se vzdČlávali, radili se o prostĜedcích ku povznesení obecného školství a jeho literatury, o
zjednávání þetby lidu zakládáním knihoven. Tak hlavnČ pĜiþinČním Baþkorovým poĜízeny byly
knihovny v Roudnici, v RaþinČvsi, Sedlci, ChrasĢanech, RadechovČ, Úpici, v Kostelci u Náchoda a j. KoneþnČ poradám tČm vymohl Baþkora právo veĜejnosti a zahájil je 1. þervence
1847., kteréž pak pod názvem ”Porady Budeþské” staly se ohniskem národního ruchu po všem
školství þeském. Z porad tČch vyšly zejména Josefa Baþkory: ”P o þ á t k y v e þ t e n í ”, ŠtČpána
Baþkory ”ý í t a n ka ” (1848.), první to samostatná þítanka þeská pro školy obecné a téhož
”P o u Ģ z d o mo va p o vl a s t i ” (1849.), kterýmžto spisem byl položen základ k uþení zemČpisnému a dČjepisnému ve školách obecných a ražena cesta methodČ ”od blízkého ke vzdálenému.”
Od r. 1845. vydával Baþkora ”Budeþskou zahradu”, þtení pro mládež, þímž položen základ
k periodické literatuĜe pro mládež. Z þinĤ jeho mimoškolních ukazujeme zĜízení þeského divadla na VyšehradČ, jež za pomoci Tyla a Kašky velice prospívalo probouzení národního vČdomí. Vedle toho, aþkoliv hlavnČ se škole vČnoval, mČl Baþkora úþastenství i v ruchu politickém.
Jsa þlenem ”Svornosti” ušel zatknutí jediné tím, že zdržela jej kondice a on jda pozdČji do musea, nemohl tam, ponČvadž již þlenové ”Svornosti” vojskem jsouce obklíþeni, byli zatýkáni.
Pobyv 13 let na opatrovnČ Ĝeþené, dosazen byl r. 1850. za poduþitele k sv. JindĜichu. V té
dobČ pĤsobila již reakce. NČkteré školy pražské, dĜíve za þeské prohlášené, staly se opČt nČmeckými. Mezi tČmi byla i škola u sv. JindĜicha. Baþkora maje uþiti na nČmecké fibuli, velice
tomu se opíral, že bázlivci ruce spínali. Než Baþkora nedbaje toho, zda-li se líbí nebo nelíbí,
vyuþoval pĜece po þesku a až pĜed zkouškou dal dČtem fibuli, aby dovedli panu vikáĜi nČco
pĜeþísti. Teprve r. 1860. po válce itálské, když ýechové dobyli vrchu v obecním zastupitelstvu
pražském, vzpomnČli na 47letého poduþitele (114) a ustanovili jej na novČ zĜízené þeské škole
hlavní u M. B. VítČzné Ĝídícím uþitelem, kde až do svého pensinování þile a mistrnČ pĤsobil.
R. 1863. byl povolán do kommisse ku pĜepracování VinaĜického slabikáĜe a þítanek; honoráĜ
za práci tuto, 40 zl., vČnoval jakožto základ ”spolku pro vdovy a sirotky po uþitelích”, jemuž
tak dal vznik a jehož dlouhou dobu byl pĜedsedou.
Od r. 1860. byl zase v popĜedí ruchu školského; pĜedsedal v ”Budþi Pražské”, ”Matici
Komenského” (spolku na vydávání paedagogických spisĤv), úþastnil se pĜíprav a rokování uþitelských sjezdĤ. Po dvČ první šestiletá období nynČjšího zĜízení školního volilo ho uþitelstvo
svým zástupcem do c. k. okresní rady školní. R. 1879. vyznamenala jej pražská Budeþ þestným
þlenstvím. R. 1880. obdržel od ministerstva vyuþování titul ”Ĝeditele”. Jako ruchu školského,
tak i þasopisectva jeho byl Baþkora pĜedním úþastníkem a vzdČlavatelem. R. 1867. a 1868. redigoval s Kredbou ”Národní školu”.
Dne 1. þervna 1886. byl dán k vlastní žádosti na odpoþinek a obecní zastupitelstvo Pražské
uznávajíc jeho zásluhy pĜidalo mu k zákonité pensi 250 zl., takže mČl v celku 1410 zl. pense.
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Za þas jeho pĤsobení na škole u Matky Boží VítČzné vyuþováno bylo tam 15.000 žákĤ. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. záĜí 1886 byl mu udČlen zlatý záslužný kĜíž, který dne 16. Ĝíjna
t. r. starostou Pražským Ferd. Vališem mu byl slavnostnČ odevzdán. Až do své smrti byl pĜedsedou ”Matice Komenského”.” V þase odpoþinku obíral se hlavnČ literaturou paedagogickou a
upravováním svého spisu ”HvČzdnaté nebe” k II. vydání.
ZemĜel dne 17. prosince 1887. Slavného pohĜbu úþastnila se deputace obce Malína skládající se z Jos. Laciny, starosty, Jana Fuxe, þlena obecního zastupitelství a Ĝíd. uþitele Ant. Kruliše. Deputace položila na rakev jeho skvostný vČnec s nápisem: ”Obec Malín svému rodáku.”
Št. Baþkora mimo uvedené spisy vydal: ”M a l ý ke j kl í Ĝ ” (1850.); novČ zpracován pod
názvem ”M a l ý ko u z e l n í k”; ”B á c h o r ky” (1850.); B á c h o r ky p r o d í t ky; N o þ n í r o z ml o u vá n í (Zahrádka Budeþská 1854. þ. VI.); D Č t s ké h r y a z á b a vy (1855.); Z p Č vn í k
p r o ml á d e ž ; P r a k t i c k é u þ e n í z e mČ p i s u ý e c h (1863. druhé vydání r. 1878.). R. 1874.
pĜipravil k novému vydání ”Školku” Svobodovu, pĜipojiv k ní struþný životopis spisovatelĤv.
R. 1881. upravil ke druhému vydání Jos. Baþkory ”Praktické navedení ke hláskování.” Napsal
také þetné þlánky do ”Posla z Budþe,” do ”Budeþské zahrady” a do ”Paedagogia;” ano i v listech politických shledáváme jeho školské práce.
Povaha Baþkorova byla ryzí a vzácná. Spisovatel tohoto díla s radostí vzpomíná na okamžiky, které v jeho spoleþnosti (115) obþas v Praze trávíval. Št. Baþkora rád vídal krajany své z
Malína a okolí a kdykoli bylo se mu s nimi sejíti pĜi zábavČ, vždy bylo jeho milou písní:
”Když jsem šel z Nových DvorĤ, vidČl jsem Kutnou Horu; když jsem šel z Kutné Hory, vidČl
jsem Nové Dvory. Mezi nimi vesnice Malín a Sedlice.” ŠtČpán Baþkora žije ve vdČþné upomínce uþitelstva þeského a všech vlastencĤ.176
d) Josef Lacina (Kolda Malínský).
J o s . La c i n a (pseud. Kolda Malínský), narodil se dne 2. srpna 1850. v MalínČ (v þ. 56.),
kdež navštČvoval také obecnou školu. R. 1859. pĜišel na hlavní školu do Nov. DvorĤ, kterou s
výborným prospČchem odbyl. Na podzim r. 1862. odešel na gymnasium do Hradce Králové,
kde pĤsobili výteþní uþitelé: Ĝeditel Bílek, professoĜi Kosina, Fischer, TesaĜ, Konþinský, Doucha, Hajnovský, Vinohorský, Vyhnis, Velišský a j. Jeho spolužáky na gymnasiu byli pozdČjší
spisovatelé Dr. Urb. Jarník, Alois Jirásek, Bohd. Jelínek a Em. Kaufmann.
R. 1868. pĜestoupil na gymnasium akademické v Praze, kde tehdy chvalnČ pĤsobili professoĜi Niederle, Šohaj, Kobližka, JavĤrek, Aksamit, Jan LepaĜ, Neumann, Baudiš, Durdík. Ze
spolužákĤ jeho sluší uvésti: Dr. Krále, univ. prof. Hejrovského, univ. prof. Vejdovského, Nessla, FoĜta a kapelníka Vyskoþila.
R. 1871. podrobil se tam zkoušce maturitní.
V letech 1871./2.-1875. byl J. Lacina posluchaþem filosofické fakulty na universitČ Pražské. Z professorĤ jeho uvádíme Tomka, Emlera, Kalouska a Hattalu.
Na universitČ byli jeho spolužáky: Dr. Winter, Dr. Rezek, Jar. Vlach, F. Menþík a Emil
Frida (Jar. Vrchlický.)
Dne 17. záĜí 1875. byl jmenován supplujícím uþitelem na piaristickém gymnasiu ve Slaném. Dne 4. þervence 1876. podrobil se státní zkoušce pro stĜední školy z dČjepisu a zemČpisu
a byl approbován pro vyšší gymnasia s vyznamenáním.
Dne 15. záĜí 1877. stal se supplujícím hlavním uþitelem na paedagogiu v Kutné HoĜe, kdež
1 rok za Ĝízení výteþného paedagoga Dra. Lindnera pĤsobil.
Dne 24. þervna 1878. podrobil se státní zkoušce z þeského jazyka a literatury, naþež byl
dne 19. þervence t. r. jmenován skuteþným professorem na obecném gymnasiu ve Slaném, kte176
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ré bylo rokem 1891. do správy státní pĜevzato. Tam dostalo se mu r. 1884. a 1890. pochvalného uznání od c. k. zemské školní rady a roku 1888. dne 12. prosince jmenován byl dopisujícím
þlenem ýeské Matice.
(116) Dne 9. þervence 1895. byl ustanoven professorem c. k. vyšší realky v Praze na Malé
StranČ a dne 5. prosince téhož roku byl jmenován konservatorem c. k. ústĜední kommisse za
okresy Louny, Rakovník, PodboĜany a Slaný.
Pro horlivou þinnost svou uþitelskou povýšen byl 6. bĜezna 1896. v VIII. tĜídu hodnostní.
První literární pokusy Lacinovy sahají do r. 1872., kdy byly jeho nČkteré verše otištČny ve
”SvČtozoru.” R. 1873. napsal veselohry ”Tatínkovy juchty” a ”Sultánova smrt.” R. 1874. vydal
samostatnČ parodii ”Lidiadu”, která po desíti letech vyšla v druhém illustrovaném vydání.
První Lacinovu povídku ”Lesní rĤže” uveĜejnil (SvČtozor r. 1876.) Poté následovaly povídky: ”O posvícení” (Koleda 1877.), ”Žižkova dcera” (SvČtozor 1879.), ”ýeský papež” (SvČtozor 1881.), ”Amazonka” (SvČtozor 1880.), ”Beatrix” (Koleda 1880.), ”Viola” (SvČtozor
1881.), ”U slaného pramene” (Záboj) (Koleda 1881.), ”Kajícník” (Ruch 1881.), ”Meluzina”
(SvČtozor 1882.), ”U zlatého hada” (Ruch 1882.), ”V zemi FaraonĤ” (Paleþek 1882.), ”Maria
z Magdaly” (Ruch 1883.), Dcera emigrantova (Ruch 1883.), ”V poslední den” (Ruch 1884.)
”Pan hejtman” (Na Pomezí 1884.), ”Na štČdrý den” (Vesna 1884.), ”Syn direktorĤv” (Zlatá
Praha 1885.), ”Paní Žofie” (Ruch 1885.), ”U vladykĤ a ve mlýnČ” (Zlatá Praha 1886.), ”Z návratu” (Ruch 1886.), ”Pater Amos” (KvČty 1887.), ”Pod svícnem” (Ruch 1887.), ”Na poþincích” (Švanda 1887.), ”Konšel Pardus” (Paleþek 1887.), ”FedrfechtýĜ” (Za praporem Sokolským r. 1887.), ”Na lešení” (Ruch 1888.), ”Premiant” (DvČty 1888.), ”Proþ se pan Šimon osopil na sv. Gottharda (Švanda 1888.), ”ŠtČdrý veþer patera Adama” (Ruch 1888.), ”Jak se bakaláĜ Vopálka tužil” (Pod perutí sokola 1888.), ”Gradual a Masopust” (Zlatá Praha 1889.), ”Za
pČt set kop” (KvČty 1889.), ”Po vydání majestátu” (Zlatá Praha 1890.), ”Chyba” (SvČtozor
1889.), ”Zemani”, ”Tvrdá hlava” (PĜítel domoviny 1890.),177 ”Pan Abrham” (Švanda 1891.),
”Sokové” (KvČty 1891.), ”Jozka” (PĜítel domoviny 1891.), ”Na vsi” (Zlatá Praha 1892.178).
Povídky tyto vydal Lacina ve sbírkách: ”Kronika I.” (Laciná knihovna), ”Ze starých pamČtí” (Laciná knihovna), ”Slánské obrázky” (Laciná knihovna), ”Starý dluh” (Salonní knihovna),
”SvČtlo a stín” (Illustrovaná knihovna), ”PĜed Pádem” (Modrá knihovna.)
Znaþnou Ĝadu zdaĜilých plodĤ novellistických vyvážil J. Lacina z dČjin a tradic mČsta Slaného. DČjepisné novelly Lacinovy mají netoliko svĤj místní, ale po umČlci také individuelní
(117) ráz, jímž si v celém ostatním þeském písemnictví souþasném zjednávají samostatného postavení a u þtenáĜstva nemalé obliby. Vlastenecká vroucnost prochvívá a ozaĜuje je všecky,
slohová dokonalost stanoví jejich zvláštní cenu jazykovou, ale v každé z nich jest ještČ pĜitkán
pĤvab osobního umČní spisovatelova, dle nČhož je poznáme a rozeznáme mezi všemi novelami
souþasnými. Tento pĤvab se jeví i ve volbČ látky i v komposici a v jejím provedení.
Velikou cenu literární mají však také jeho þlánky a práce h i s t o r i c ké . ZvláštČ kulturnČhistorická pojednání z dČjin mČsta Slaného vynikají hlubokou znalostí odbornou a svČdþí o
neunavné badatelské pilnosti svého pĤvodce. Jako Rakovník Dr. Zikmundem Wintrem, tak
Slaný Josefem Lacinou nabyl zvláštní dĤležitosti literární.
Z þlánkĤv a prací vČdeckých pĜipomenouti sluší: ”O Karlu IV.” (Svornost 1878.), ”O
Kosmovi” (Komenský 1879.), ”O Vršovcích” (Program slanského gymnasia 1881.), ”O prvých PĜemyslovcích” (Historický Sborník 1882.), ”Škola ve Slaném” (Program r. 1882.),
”Slaný v porobČ” (Svobodný Obþan 1882.), ”O váleþnictví starovČkém” (Studentské listy
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DČjištČm tČchto dvou povídek jest Malín a vČnovány jsou památce rodiþĤ spisovatelových Františka a
Marie Lacinových. Druhá povídka má za pĜedmČt pĜeložení fary z Malína do Sedlec (viz str. 84 a sl.)
178
Také této povídky dČjištČm jest Malín.
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1882.), ”Kdo zaplatil Bílou Horu nejdráže?” (OsvČta 1883.), ”Mnoho-li pĜispČla pĜímluva
emigrantĤm” (Lumír 1883.), ”TmáĖský reformátor” (KvČty 1883.), ”Rekruti za války tĜicetileté” (Ruch 1883.), ”Šultysové z Felsdorfu” (Sbor. Hist. 1883.), ”Jak vypadal Slaný pĜed válkou
tĜicetiletou” (Svornost 1883.), ”Polské knČžny na trĤnČ þeském” (Slovanský Sborník 1883.),
”Sousedé ze zlatého vČku” (Zlatá Praha 1884.), ”O životČ a pĤsobení Václ. Beneše TĜebízského” (Ruch 1884.), ”O obchodu a prĤmyslu mČst” (Luþan 1884.), ”Kdy byl založen Slaný”
(Sbor. Hist. 1884.), ”O zaniklých osadách v okolí Slanském” (Sbor. Hist. 1884.), ”O Danieli
VepĜkovi” (Hist. Sborník 1884.), ”O pĜedcích rodin ve Slaném” (Svornost 1884), ”Na dČkanství” (Lumír 1885.), ”Slánští kronikáĜi” (Svornost 1887.), ”Za fortnou kollejní” (Zlatá Praha
1888.) ”Slanské pamČti” (díl I. 1885.), ”ý e s ká kr o n i ka ” (1892.-1896.) VIII svazkĤ, dĤležité to populární dílo o dČjinách þeských.
Z pĜehledu tohoto vidno, že mĤžeme Ĝaditi Jos. Lacinu k nejplodnČjším spisovatelĤm nynČjší doby.
PĤsobení Jos. Laciny, jakožto uþitele a vychovatele mládeže jest neménČ záslužné než jeho
þinnost spisovatelská. Také byl vyzván ministerstvem vyuþování, aby sepsal dČjepis starého
vČku pro školy realné. Jsa ve kvČtu mužného vČku, zajisté rozmnoží novellistiku a historii þeskou ještČ celou Ĝadou cenných prací.
Malín mĤže býti hrdým na tohoto svého rodáka.
Podobiznu Lacinovu pĜinesla Zlatá Praha r. 1886.
(118)

11. Malín svoboden od r. 1848.

ěíšským zákonem, daným 7. záĜí 1848., byly zrušeny pomČry poddanské a prohlášeny za
bezplatnČ zrušené všecky požitky a práva, které pocházely z osobní poddanosti, ochranosti a z
bývalého panství, a zanikla všecka z toho vyplývající bĜemena. Patentem ze dne 4. bĜezna
1849. prohášeno i vyvazení gruntĤ z bĜemen a tedy i z roboty za náhradu.
Zrušeny byly také vrchnostenské þili patrimoniální úĜady, a bývalý poddaný stal se osobnČ
svobodným a postaven byl pĜímo pod c. k . úĜady. Dne 12. ledna 1850. rozlouþil se Ĝeditel
Linha se všemi rychtáĜi panství a odevzdal úĜady berní, politické a soudní pĜíslušným c. k.
úĜadĤm v HoĜe Kutné.
PĜi novém rozdČlení zemČ na 7 krajĤ byl Malín pĜidČlen ku kraji Pardubickému, r. 1855.
pĜi rozdČlení na 13 krajĤ ke kraji ýáslavskému.
Nové obecní zastupitelstvo bylo dle prozatímního zákona obecního ze dne 17. bĜezna
1849. v lednu r. 1850. od samých obþanĤ zvoleno a pĜevzalo správu obecní od bývalé pĜedstavenosti. Starostou byl zvolen opČt F r . Z vo n í k, který úĜad ten za poddanství od r. 1830. zastával. Voliþové byli rozdČlení ve 2 sbory a každý sbor volil 4 þleny výboru. Do výboru byli
zvoleni: Jos. Láska (radní), Jos. Lacina þ. 29. (radní), Mat. Jelínek, F. Zima, Václ. Jícha, Václ.
Pokorný, JiĜí Záklasník.
Starosta F. Zvoník byl poslednČ zvolen za starostu 24. února 1861. za pĜítomnosti c. k.
podkrajského kommissaĜe Hlavy z Kutné Hory. Do výboru byli tehdy zvoleni: kníže Karel ze
Schwarzenberga, exposita Hynek Paták, Jos. Lacina (za I. radního), F. Zima (za II. radního),
Jos. Láska, Mat. Jelínek, Václ. Pokorný.
Po volbČ vykonalo nové zvolené pĜedstavenstvo slib v chrámu PánČ, naþež byla zpívána
národní hymna.
F. Zvoník zĤstal starostou do bĜezna 1864. zastávav tento úĜad ku spokojenosti obce po 34
roky. ZemĜel 22. prosince 1895. v stáĜí 87 rokĤv. Obec malínská vČnovala mu z vdČþnosti vČnec a pohrobní tabulku do kostela s pĜíslušným nápisem.
Po F. Zvoníkovi byl zvolen r. 1864. starostou F . Z i ma . Z dob jeho úĜadování sluší uvésti
toto: 12. bĜezna 1865. sneslo se obecní zastupitelstvo na tom, že obec sama podrží si patronát
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školy, který mČl dosud kníže ze Schwarzenberga. Dne 17. února 1866. povolil výbor na Národní divadlo v Praze 30 zl. Dne 9. dubna 1868. bylo usneseno podati žádost u vyšších míst,
aby obci Malínské byly povoleny trhy a aby byl Malín za mČsteþko uznán a vyhlášen. Stalo-li
se tak, není známo, ponČvadž nijaké vyĜízení nedošlo. Usnesení to jest tím charakteristické, že
staré historické vzpomínky na bývalou (119) pĜednost Malína dosud neutuchly. R. 1869. v únoru bylo otevĜeno slavnostnČ nádraží Sedlecké (obecnČ Malínské zvané).
Po F. Zimovi se stal starostou J o s . S e k e r a . Setrval v úĜadČ tom do Ĝíjna 1877., naþež
zvolen starostou J o s . La c i n a . Byl starostou do ledna r. 1890., kdy zvolen starostou p. J o s .
D o l e ž a l , který dosud k všeobecné spokojenosti úĜad ten s horlivostí zastává.
NynČjší obecní zastupitelstvo jest takto složeno: Starosta p. Jos. Doležal; radní: pp. Václ.
Filip, F. Pokorný, Jos. Pokorný (þ. 29.); výboĜi: pp.: Fr. Jansa, Pavel Zedník, Fr. ZábČhlický,
Václ. Doležal, Ant. Novotný, Jan Vlk, Jos. Zima, Jos. Pokorný (þ. 11.). - Úþetním obecním
jest p. Fr. Jansa, otcem chudých p. Ant. Novotný.
Obecní zastupitelstvo majíc právo voliti þestné obþany, jmenovalo jím dne 5. þervence
1896. p. JUDra. BedĜicha Pacáka pro zásluhy, kterých si jako zemský a Ĝíšský poslanec o obec,
okres i celý národ vydobyl.
J mČ n í o b e c n í sestává z pozemkĤ, budov, státních dluhopisĤ, jistin u soukromníkĤv a
fondu vyvazovacího, z obecní váhy a hasiþského náþiní.
VýmČra obecních pozemkĤ jest tato:
PozemkĤv ocenČných jako zahrada 437?°. PozemkĤv ocenČných jako role 46 jiter, 672?°.
PozemkĤv ocenČných jako luka 6 jiter, 626?°. PozemkĤv ocenČných jako pastvina 8 jiter,
51?°. PozemkĤv ocenČných jako potok 8 jiter, 518?°. PozemkĤv ocenČných jako cesty 9 jiter,
480?°. Zastavené prostory a nádvoĜí 90?°. Úhrnem 78 jiter, 1274?°.179
Veškeré jmČní jest dle inventáĜe ocenČno na 33.611 zl. 58 kr.
Obyvatelstvo Malínské živí se hlavnČ rolnictvím, jmenovitČ zelináĜstvím, které jest proslulé. Vývoz rozliþné zeleniny pĜesahuje každoroþnČ pĜes 200 vagonĤ. Zelenina zasýlá se na trhy
Pražské, PlzeĖské, BudČjovické, severních ýech, do Moravy a NČmecka. Obchodníci dojíždČjí
sem v þas klízení dvakrát v týdnu, kdy se konají trhy.
ěemesla a živnosti zastoupeny jsou takto: obuvníkĤ jest 6, truhláĜ 1, krejþí 1, koláĜ 1, kováĜ 1, zed. mistr 1, Ĝezníci jsou 2, hostinští 4, výþepníci koĜalek 2, obchodníci 2. ěemeslníci
náležejí k živnostenskému spolku v Nov. DvoĜích.
PĜi sþítání lidu r. 1869. bylo napoþítáno v MalínČ 1094 obyvatelĤ (511 mužĤ, 583 žen), r.
1880. 967 obyv. (472 mužĤ, 495 žen), r. 1890. 1001 obyv. (489 mužĤ, 512 žen).
(120) R o z l i þ n é p o h r o my. V mČsíci srpnu r. 1850. vypukla v MalínČ cholera, na kterouž
nemoc 29 lidí zemĜelo. Dne 30. þervna 1853. byla veliká vichĜice. Pod mýtem u Malína stál
silný strom ”linda,” na nČmž byl obraz P. Marie. Strom ten byl z koĜene vyvrácen. VichĜice
byla tak prudká, že pod mýtem mlynáĜe Jos. Sobotku, který jel z Nouzova do Nové Vsi, na 5
sáhĤ se silnice i s povozem uvrhla. Veliké množství stromĤ bylo vyvráceno a pĜelámáno, stĜechy strhány. Barbora Lacinová jdouc s pole s chlapcem Josefem, byla vichĜicí k zemi stržena a
poranČna.
R. 1854. byla tak veliká neúroda a drahota, že korec pšenice stál 30 zl., žita 26 zl., jeþmene
20 zl. a beþka brambor 5 zl.
Dne 20. dubna 1856. v nedČli vypukl o 4. hodinČ odpolední ve vinopalnČ þ. 47. oheĖ. Starobylé to stavení, kde byla též židovská modlitebna, úplnČ lehlo popelem i s budovami hospo-
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Veškerých pozemkĤ poplatných jest v katastru Malínském 534 jiter 1120 þtv. sáhĤ, pozemkĤ nepoplatných 31 jiter 1595 þtv. sáhĤ, prostor zastavených a nádvoĜí 10 jiter 430 þtv. sáhĤ. Veškerá rozloha
obce Malína jest 576 jiter 1545 þtv. sáhĤ.
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dáĜskými. Odtamtud pĜelétl oheĖ na stavení Václ. Fuxe þ. 6.; stavení to i s hospodáĜskými budovami úplnČ vyhoĜelo. Spolu chytila vedlejší chalupa þ. 8., náležející Jos. Filipovi; pĜišel o
celou výstavnost. PohoĜelí nebyli pojištČni. Od onČch dvou statkĤ pĜelétl oheĖ na chalupu Fr.
ZábČhlického þ. 28., kde vše shoĜelo. Také chytala již vČž kostelní, což spozoroval v MalínČ
pĜítomný Ĝezník z Kutné Hory J. NČmþický, který rychlým zakroþením oheĖ uhasil. Spolu v
prach a popel byl obrácen starobylý hostinec þ. 1., náležející Jos. Láskovi. Hostinec ten byl
staven v 17. století klášterem sedleckým velmi nákladnČ a podobal se spíše nČjakému starobylému sídlu panskému než hostinci. OheĖ tam strávil vše.
Též chytila hospodáĜská stavení Jana Pokorného od þ. 11. Obstál jen vnitĜ stojící starožitný, že dĜeva vystavený statek. HospodáĜská stavení, jako stodola, chlévy, sýpka obilní, pak
mnoho stavebního a sáhového dĜíví stalo se obČtí prudkého požáru.
KoneþnČ shoĜel domek þ. 2. východnČ od hostince, náležející dvČma majitelĤm Jos. Veselému a Jos. Duškovi. Také chytala kolna na faĜe. OheĖ tak prudce se šíĜil, že v 10 minutách
bylo vše v ohni. K ohni dostavilo se 28 stĜíkaþek.
Dne 21. ledna 1861. vypukl o 2. hodinČ s pĤlnoci požár v þ. 17. u chalupníka Jos. Doležala, kde všechna stavení v popel obrácena. ZachránČn byl jen domácí nábytek, vymlácené obilí
a hosp. náĜadí.
Roku 1866. zakusilo obyvatelstvo znaþných strastí, když vypukla válka s Pruskem. Vtrhnutí PrusĤ do Saska a do ýech a všeliké nepravé povČsti o nich zpĤsobily v lidu nemalou sklíþenost, k þemuž pĜispívaly váleþné pĜípravy a þasté se stČhování lidí ze severních ýech, kteĜí s
ustrašenou tváĜí vypravovali o blížení se nepĜítele.
Od mČsíce þervna táhlo témČĜ každého dne vojsko Malínem. Na sta povozĤ s potravinami
projelo. Malínští rolníci (121) byli najati, aby dováželi potravu pro vojsko až do Moravy. Obyvatelstvo s dychtivostí oþekávalo utváĜení se vČcí na severním bojišti. Veliká tíseĖ obyvatelstva konejšena dne 3. þervence zprávou, že se voje naše soustĜećují u pevnosti Hradecké a Josefovské a že byli u Nechanic Prusové poraženi. Bylo také téhož dne slyšeti silnou stĜelbu z
dČl. Ale 4. þervence došla zpráva, že levé kĜídlo naší armády od PrusĤ jest poraženo a ve zmatek uvedeno, obČ armády nepĜátelské že se spojily a táhou již smČrem k PardubicĤm. Již docházely urþitČjší zprávy o našem vojsku, že utíká k Vys. Mýtu. Dojem toho byl velmi bolestný
a postrach veliký. Po vítČzství nabytém 3. þervence u Hradce Králové, postupovala pruská armáda k Vídni. PĜed nimi táhlo rozplašené rakouské vojsko. V pátek dne 6. þervence odpoledne
pĜijela do Malína Pruská pĜední hlídka as 20 hulánĤv a za nimi vozatajstvo Pruské, nejvíce Poláci. V sobotu dne 7. þervence pĜitáhl 8. Pruský armádní sbor generála Hervetha z BittenfeldĤ.
V MalínČ bylo ubytováno 100 dĤstojníkĤ s plukovníkem a 6000 mužstva s 1000 koní. Ve faĜe
ubytováni 2 polní kaplani (evang. kazatel dr. Gross z Kolína n. R. a katolický knČz Polák), lékaĜi a dĤstojníci; úhrnem 14 mužĤ, ve škole 5 dĤstojníkĤ. Ve statcích bylo 200-300 mužĤ s 30
až 50 koĖmi.
Na špýchaĜe bylo 500 mužĤ. Toho dne zaplatila obec 10˝ vČdra koĜalky, dala 4 voly v cenČ
450 zl., 4 krávy v cenČ 285 zl., 9 skopĤ v cenČ 45 zl. a 1 vepĜe v cenČ 30 zl. Mouky a chleba
rozdáno v cenČ 70 zl.
Dne 8. þervence úþastnilo se mnoho vojínĤ mše sv., sloužené v chrámu PánČ sv. ŠtČpána.
Téhož dne veþer dalo se vojsko na pochod k ýáslavi. Od 9. do 24. þervence bylo každodennČ dnem i nocí vČtší nebo menší ubytování PrusĤ pČších i jízdných. NejvČtší poþet PrušákĤ
byl 1000, nejmenší 100 dennČ. Nouze o potravu nastala veliká. Requisice byly na denním poĜádku a nemohl-li rolník hned dáti, þeho na nČm žádáno, vyhrožováno mu i zastĜelením. FaráĜ
Hynek Paták mČl se starostou F. Zimou a radním V. Vopelákem na starosti ubytování vojska,
což zpĤsobovalo jim mnoho obtíží a nepĜíjemností. Tak vyhrožoval pruský poddĤstojník faráĜi
zastĜelením, že bránil v þ. 11. vojínĤm vzíti hĜíbČ, jeho majitel utekl do polí.
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Od 24. þervence do 1. srpna, kdy pĜímČĜí trvalo, bylo ubytováno v MalínČ 400 mužĤ. Po
uzavĜení míru bylo od 8. do 28. srpna na 3000 vojska ubytováno.
Náhrady zaplatil Rakouský stát 3054 zl. 98 kr. a pruský 2676 zl. 40 kr., což rozdČleno mezi podílníky.
PĜíchodem PrusĤ vcházela jiná zhouba do obce - cholera. První zemĜelý byl prušák Diepenbrock a druhý dne 1. srpna dČlník Celunda v þ. 38. V MalínČ zemĜelo úhrnem 34 lidí cho(122) lerou, v HlízovČ 19. Ale nemocných bylo tĜikráte tolik. Štábní lékaĜ Gerloff z PomoĜanska
dal obþanĤm v MalínČ recept proti choleĜe; pĜevládalo v nČm opium. Lék ten úþinkoval prý
vždy.
Dne 7. srpna 1872. uhodil o ½11. v noci blesk do þísla 110. náležející Tom. Hylmajerovi.
ShoĜel vrch vazební.
Dne 1. srpna 1876. byla veliká vichĜice s bleskem, krupobitím a prĤtržem mraþen. StĜechy
byly strhány, okna rozbita, stromoví vyvráceno, polní plodiny zniþeny. R. 1875. a 1876. bylo
velmi mnoho snČhu, 19. a 20. kvČtna 1876. velký mráz, který polním plodinám velice uškodil;
neboĢ vše zmrzlo.
S p o l ky. V MalínČ jsou 2 spolky a to: spolek kĜenaĜĤv a sbor dobrovolných hasiþĤ. Spolek kĜenaĜĤ byl založen 30. þervence 1891. PĜedsedou spolku jest p. Jos. Doležal, starosta,
místopĜedsedou p. Jan Sládek, faráĜ v Sedlci, jednatelem p. Fr. Jansa, pokladníkem p. Jan Vlk.
Spolek dobrovolných hasiþĤ byl založen r. 1885. PĜedsedou jest p. Fr. Jansa, velitelem p.
Jos. Martínek, jednatelem p. Ant. Vlk, pokladníkem p. Jos. Hniliþka. Spolek náleží k župČ
Kutnohorské.
12. Malínský kĜen.
NemĤžeme vhodnČji zakonþiti dČjiny obce Malína než struþným pojednáním o rostlinČ, u
nČho vzornČ pČstované - o výteþném malínském kĜenu. Pojednání netýká se však pČstování
kĜenu; podáváme hlavnČ jakýsi dČjepisný náþrtek rozvoje kĜenaĜství v MalínČ.
KĜen, chĜen, má jméno od slova koĜen. KĜen jest rostlinou slovanskou, neboĢ slova ”Kren”
užívají NČmci v tČch krajinách, kde se Slovany se stýkají.
KĜen zastává skuteþnČ u mnohých pokrmĤ místo koĜení. Podporuje záživnost, zevnitĜ jsa
užíván zastává kĜen místo nátČskĤv a požívání jeho s medem a ĜeĜichou hojí plicní neduhy.
Slovem: kĜen jest koĜením i lékem.
KĜen rostl pĤvodnČ jako divoký; teprve pozdČji byl pČstován na nemnohých místech. NejznámČjší kĜeny u nás jsou: pruský v pruském Slezsku u Lehnice, bavorský u Norimberka, temešvárský v BanatČ a hradecký. Malínský kĜen však evropské povČsti požívá a to vším právem; neboĢ žádné z výše jmenovaných míst nepodává kĜenu, v nČmž by sladkost, vĤnČ a pĜíjemná þpavost v takovém soumČru se nalézaly, jako v kĜenu malínském. Bavorský a hradecký kĜen vyniká
sice sladkostí, ale nemá ani vĤnČ ani þpavosti, kdežto pruský pĜíjemné chuti postrádá.
Výteþnost kĜenu Malínského pĤvod svĤj má v pĤdČ, náplavu to potoku Vrchlice, v dobrém
semeni a v peþlivém jeho vzdČlávání a pČstování.
(123) KĜen byl v MalínČ již záhy pČstován; neboĢ jako mylné jest domČní, že vinaĜství v ýechách teprve Karlem IV. bylo zavedeno, tak i mylné jest, že rozliþné zeliny teprve v 14. století
byly pČstovány umČle. Jest zpráva zaruþená, že se dČlo tak již ve 12. století. Proto se domníváme, že i kĜen byl již ve 12. století u Malína pČstován a to dĜíve, než povstal klášter Sedlecký.
Že klášterníci Sedleþtí upravili a zlepšili pČstování kĜenu, nepochybujeme; neboĢ bylo úkolem
ĜádĤ Benediktinských, z nČhož i Cisterciáci vyšli, zamČstnávati se polním hospodáĜstvím. Ve
válkách husitských a válce tĜicitileté byly zpustošeny pozemky, tedy také i kĜenovky; byly proto znovu po válce tĜicetileté zakládány. VČtšina kĜenovek nynČjších jest dosud na tČch polích,
kde založeny byly kĜenovky po válce tĜicetileté. Tak pĜichází zpráva, o kĜenovkách na
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”pfarrhofu” r. 1660. (viz str. 77.). Historik Balbín napsal r. 1688. o Malínském kĜenu toto:
”Malínský kĜen jest již od s t a r o d á vn a pro svou výteþnou jakost a chuĢ všeobecnČ znám, než
abych vidČl se nucena jej zde znovu vychvalovati.”180 V století 17. neb i dĜíve povstalo pĜísloví: ”Jest dobrý jako malínský kĜen.”181
Avšak jako každá rostlina, jež se ustaviþnČ na týchž pozemcích pČstuje, délkou þasu se
zvrhne, a nastane nutnost pĜemČny semene, tak zvrhl se i Malínský kĜen ku konci století 17. v
þernák, kĜen pevný, štíplavý, sladkosti postrádající.
Tento þernák plemenil se rychle a zniþil veškerý kĜen štČpný. Proto byly sázeny do malínské pĤdy matky královéhradecké, které se výbornČ daĜily a výteþný kĜen v zdejší pĤdČ vydávaly. Odtud jméno h r a d á k, kĜen sešlechtČný, štČpný, nejlepší.
PonČvadž byl pod jménem malínského kĜenu prodáván kĜen z kĜenovek v jiných obcích
vĤkolních vypČstovaný a tím povČst malínského kĜenu byla poškozována, založili pČstitelé
pravého malínského kĜenu r. 1891. spolek, pod jménem ”Spolek Malínských kĜenaĜĤ”. Úþelem
spolku jest pČstování kĜenu a obchod s ním povznésti, þiniti opatĜení proti falšování kĜenu malínského, jakož i proti nezĜízené tu- i cizozemské konkurenci, kĜen pro obchod svČtový jako
známý pravý kĜen malínský ochrannou známkou povČĜovati, kĜen ten jen v nejlepší jakosti do
obchodu uvádČti a bdíti nad pravostí a jakostí známkovaného kĜenu až do jeho prodeje.
Spolek malínských kĜenaĜĤ skládá se z osob, pČstujících kĜen na malínských pozemcích pod
jménem ”pravý malínský kĜen”, kteĜí na základČ stanov a jednacího Ĝádu ku spolku pĜistoupí.
Ku spolku pĜistoupiti mĤže každý pČstitel kĜenu, pokud jej v dobré jakosti a druhu na pozemcích malínských pČstuje (124) a zároveĖ se zaváže veškeré výlohy se správou spolku, známkováním
a pĜípadnou koupí nebo prodejí vzniknuvší v pomČru výmČry svých kĜenovek spolunésti.
Do spolku nemĤže býti pĜijat ten, kdo kĜen na pozemcích malínských nebo dobré jakosti a
druhu nepČstuje. Spolek malínských kĜenaĜĤ, který - jak výslovnČ se podotýká - na zisk založen není, mĤže kĜen, který se v obvodu hranic pozemkĤ malínských vypČstuje, se svolením
valné hromady spolku koupiti a ve zvláštním obalu jako obvodní kĜen malínský uvésti.
VystavČním dráhy severozápadní r. 1869. zvelebilo se malínské kĜenaĜství velice. Nyní posýlá se malínský kĜen do Francie, Ruska, NČmecka, Turecka, Bosny, Rumunska, Haliþe, ano i
do Kairo v Africe a do Ameriky. ZvláštČ chutná kĜen malínský v Uhrách, jmenovitČ SrbĤm a
JihoslovanĤm. ýechy, Morava a Slezsko spotĜebují malínský kĜen úplnČ, ano konkurenci malínskému kĜenu þiní v samé Praze kĜen pruský pro svou láci, který se pak v obchodu prodává
pod firmou malínského kĜenu. Tomu zabrániti má ”spolek kĜenaĜĤ malínských”.
KĜenaĜství malínské jest zajisté znaþným þinitelem našeho národního hospodáĜství. Roþní
vývoz kĜenu obnáší kol 1000 centĤ.
Jako zajímavý dodatek otiskujeme sem báseĖ ”O malínském kĜenu”, již napsal ”pČvec od
Otavy”, náš výteþný básník Ad. Heyduk:
Ach, mladším pĜál bych sobČ být!
Žel stár jsem, sláb a chud za lepší cíp bych život chyĢ,
což mám z tČch milých dud?
Nic, zhola nic a zase nic,
jen zpČvného kus hoĜe;
ej, rád bych slunci vyšel vstĜíc
tam k nám, ke Kutné HoĜe!
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Tam na polích a na sadech
malínský roste kĜen,
a proto þilejší tam ýech,
nechĢ druhdy pokoĜen;
a napaden-li v právu svém
a kĜivdou štván-li bývá,
v ráz þilá Ĝíznost roste v nČm
a svČžest odvážlivá.

Z tČch žirných polí malínských,
jímž BĤh tak požehnal,
v ten vyþpČlý náš horský jih
hrst sazenic bych vzal,
a kĜen bych pČstil zas a zas,
jímž bystrota se vejší,
by lid náš - vrchovat je þas byl trochu þipernČjší.
(125)

DODATEK.

Po dotisknutí spisu byl upozornČn spisovatel c. k. konservatorem kraje ýáslavského p. Kl.
ýermákem na dĤležitý a znamenitý nález v ýistČvsi, v okr. Královéhradeckém.
Tam byla pĜi kopání pĜíkou nalezena nádoba tvaru baĖatého, v níž byl uložen poklad, sestávající z 356 mincí, až na jeden starší kus vesmČs z X. století pocházejících a nČkolika zlomkĤ šperkĤ pĤvodu arabského.
Nález onen proto dlužno nazvati znamenitým, že jest jedním z málo na pĤdČ þeské odkrytých nálezĤ, jež nám mince X. století pĜinesly. Ve vnitĜním sestavení svém jest nález ýistČvesský nejvýše pozoruhodným; zastoupenaĢ tu v mnohých penČzích tČch celá Ĝada osob pĜíbuzenstva Boleslava I. (935.-967.)
Pro M a l í n však významným jest ten nález tím, že obsahuje denáry ke konci X. století v
MalínČ ražené. Z nálezu toho patrno, že ke konci X. století na ”hrádku” Malínském sídlel
údČlný kníže S o b Č s l a v, o jehož jsoucnosti historie sice niþeho nevypravuje, který však byl
PĜemyslovec a dle všeho buć mladší bratr neb syn Boleslava I. Dle 15 kusĤ nalezených denárĤ
byl SobČslav nejdĜíve v držení údČlu s hradem Úsovem na MoravČ, pozdČji knížetem na MalínČ. Denáry SobČslavovy jsou vzácnosti prvého Ĝádu. Jest faktum nyní nepopíratelné, že již v
dobách nejstarších, brzy po zaražení mince zemské, právo minci svouvlastní raziti pĜeneseno i
k údČlĤm, jež þleny rodu PĜemyslova pod svrchovaností knížete Pražského stojící ovládány,
resp. jim v užívání puštČny byly, a že pak hned údČlná knížata v poþátku regálu toho výnosného užívala, totiž že mince zvláštní razila.
(126) Z toho také patrno, že byla v dobách tČch v MalínČ mincovna a že na stĜíbro kutáno u
Malína, k nČmuž doly ty náležely, mnohem dĜíve, než jak bylo dosud udáváno. Denáry Malínské jsou nám toho svČdky nejlepšími.
Denáry Malínské takto vypadají:
1. Lí c : † ZOBEZLAVINARA (Zobeslav - ?)
V kroužku poprsí, pĜed prsoma dvojnásobný kĜíž na delší žerdi.
R u b : † MALINCIVITA (Malin, civita.)
V kroužku ruka shora mezi znaþkami Į Ȧ
2. Lí c : † ZOBCZL. AVHARAI (Zobezlav - ?)
V kroužku poprsí, pĜed prsoma znaþka ^
R u b : † MALINCIVITA~ (Malin civitas.)
V kroužku ruka shora, mezi znaþkami Ȧ Į
3. Lí c : ZOBEZLAV. NAIAP (Zobeslav naiap.)
V kroužku poprsí, pĜed prsoma ^
R u b : † MALIN † CIVITAS (Malin civitas.)
V kroužku ruka shora, mezi znaþkami
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z Lichtenburka Raimund 12.
Lilienfeld 47.
Lindner G. A. 115.
Linec 88.
Linha 58, 118.
Linhart, faráĜ, 67.
z Lipé JindĜich 11, 12, 13.
Lipnice 48.
Lipsko 35.
List Gottl., mČšĢan, 41.
Liška Jan 28.
Lišovský Krištof 28.
LitomČĜice 27.
LitomČĜický kraj, 53.
Litomyšl 30, 67, 70.
Ljuben 4.
Lochy 103.
Loketský kraj 53.
Loth Eust. 81.
Lothrinský Kar. 30.
Louny 116.
Lovosice 31.
Lucemburský Jan 13, 14, 42,
50, 52, 63.
Ludvík Bavorský 63.
Lukavecký Fr. 86.
Lužice 44, 48.
M
Majer (pĜevor) 46.
Málek Jan 86.
Malejovice 10.
94

Malešov 31, 102.
Malín Belg. 6.
Malinov 4, 6.
Malínská (u Nebušic) 4, 6.
Malínská AlžbČta 80.
Malínský Jan 28; JiĜí 28, 39.
Maliny 4, 6.
Manes Petr 19.
Manetín 5.
Marie Terez. 29, 30, 32, 38, 53.
Markomani 2.
Markvart 41.
Martinek Jan 98, 100; Jos. 122.
Martinic 20.
Martinková Magd. 28.
Mašek MatČj 77.
MatČjka Pavel 28.
MatČjka Václav 28, 72, 73, 75.
Materna Jan 106.
Melicharová Magd. 28.
MČlník 108.
Menþík F. 115.
MeruĖka Fr. 86.
Michal Jan 28, 72, 73, 74.
Michálek Pavel 28.
Mikuláš I. (opat) 6, 41; II.
(opat) 14, 42; III. (opat) 27,
47; z Egerberku 15; soused
17.
Mikulovice 95, 96.
Milán 40.
Miletín 5.
Milota 5; z Choltic 41.
MináĜĤ Václ. 107.
Mírovice 98.
Miskovice 106.
MíšeĖ 27.
Miškovský Fr. 86.
Mnata 5.
Moþovice 107.
Modena 70.
Morava 2, 3, 7, 8, 11, 17, 27,
30, 45, 48, 49, 50, 110, 119,
121.
Moravec Jan 28; JiĜí 28; Julius
28; Mikuláš 28, 73, 74, 77.
Moravcová Magd. 28.
Mráþek Jan 86; JiĜí 28; Jos. 86.
Mrázek Jan 39.
Mstiboj 6, 7.
Müller 113.
Mýto Vysoké 121.

N
Nadasdy 31.
Náchod 97.
Napoleon 35.
Navrátil JiĜí 28; J. Václ. 101.
Nebovidský Jan 40.
Nebovidy 4.
Nebrousil Petr 72, 73.
Nebušice 4, 6.
Nebušil JiĜí 28; Petr 28.
Nechanice 121.
Nejedlý Jan 111.
NČmcová KateĜina 28.
NČmþický Jos. 120.
NČmec Jan 28; Michal 28.
NeĜezal Jan 77.
Nessl 115.
Netolice 81.
Neumann 115; Osv. 50.
Neupauer Mich. 28.
Niederle J. 115.
Nikodym Jan 28.
Norbert (komissaĜ) 92.
Norimberk 110, 122.
Nová Cell 44.
Novák Jan 58, 82; Jos. 90, 93;
Jiljí 81.
Nové Dvory 3, 14, 19, 30, 31,
33, 35, 37, 38, 75, 76, 86-89,
92, 94, 101, 105, 107, 115.
Novotná Anna 72, 80.
Novotnova rodina 32.
Novotný Ant. 119; Jak. 28; Jan
28; Mart. 72, 73, 74, 80.
Nový Bydžov 92.
Nový DvĤr 43, 44, 59.
Nový Jan 28.
Nouzov 120.
Nožiþka Boh. 109.
Nymburk 26.
O
Ohman Linhart 53.
Olbram (mČšĢan) 12.
OldĜich II. BrnČnský 7; opat 52.
OldĜiš 8.
OldĜišsko 2.
Olomúc 10, 27, 30, 41, 60, 63,
66, 67, 70.
Olšany 50.
OndĜej I. (opat) 44; II. (opat)
44; (faráĜ Mal.) 65.
Opatovice 9, 34.
Opoþen 8.

Ortvin (opat) 42.
Osek 2, 16, 44, 48, 49, 50, 81,
96.
Osoba Bernard 86; Jan 86.
Ostrov 96.
Otta 7; Alois 106.
Ottík Branib. 10.
Oužice 106.
P
z PabČnic OldĜich 13, 42, 59,
60-64.
Pacák Bed. JUDr. 119.
Pacelt Jos. 106.
Pách 6, 17, 23, 31, 36, 76, 77.
Pacholík Oktavian 107.
Pardubice 9, 46, 95, 96, 121.
Pardubický kraj 118.
Paták Hynek 97, 98, 105, 118,
121.
PaĢha Mat. 28.
Pauer MatČj 102.
Pausanius (opat) 40.
Pavel I. (opat) 43; II. (opat) 43;
III. (opat) 43.
Pavlík Jos. 33, 50, 58, 81, 87,
88, 90; mČšĢan 12.
Pazourek Jan 28; Nevardus 81;
Václav 28.
Pecelius F. (opat) 45.
Peþky ýervené 107.
Pekárek JiĜí 86.
PelhĜimov 105.
Pelikán Adam 81; Jan 28.
Perník Jan 28.
Peterka Petr 28.
Petr, faráĜ 65; opat 43; probošt
12.
Petrovice 4, 6, 102, 107.
PetĜíþek Jos. 101.
Peutelschmied 111.
Pfanner J. 58.
Pika Bart. (opat) 20, 22, 24, 25,
46, 53.
Picolomini 53.
Pinter Mik. 28.
Pirknar Bertold 11; ŠtČpán 60,
64.
Pirkstein 11.
Písek 95, 96.
Pitra Jos. 96, 97.
Pixa Fr. 37, 95, 96.
Plaffendorf 41.
Plachetka Jan 28.

Plachý JiĜí 86; Matouš 28.
Pláteník Mik. 28.
Plasy 47.
Plasský opat 45.
Ples 4.
PlzeĖ 119.
PnČvice 59, 66, 67.
PoboĜ 4.
Pobraslav 2.
PodboĜany 116.
PodČbrady 26.
Podlaha Jan 28.
Podlipný ýenČk 105.
Podol Bílý 106.
Podolšany 9.
Pohled 42.
Pokorný Fr. 40, 85, 93, 119; Jan
28, 81; Jos. 119; Jos. (þ. 11.)
119, 120; OndĜej 28, 80;
Václav 35, 85, 86, 118.
Polesný Jos. 105.
Poliþany 9.
PomoĜansko 122.
z Pomuka Jan 65.
PoĜej 2.
PoĜíþ 108.
Pospíšil Jan (st.) 86; Jan (ml.)
86; JiĜí 86, 90; Karel 86;
Martin 73, 79; Matouš 86;
Mik. 28, 39, 79, 80; Pavel
28; Václav 86, 93.
Pošík ýenČk 99; Karel 86.
PotČhy 81.
Potštýn 102.
Poutka Jan 96.
Praha 3, 12, 13, 15, 17, 19, 20,
22, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 37,
38, 40, 43, 47, 48, 59, 60, 61,
63, 66, 70, 81, 87, 91, 94, 99,
107, 108, 110-116, 119, 124.
z Prachovic Dilbiš 67.
Prášek Lukáš 28.
Pražané 17.
Procházka Jan 28; Karel 28; Pavel 28.
Procházkova rodina 32.
Prokop sv. 5, 9.
ProkĤpek 97.
PrĤcha Jan 28, 85; JiĜí 28, 76,
77, 80; Jos. 40.
Prusové 30, 31, 32, 96, 120,
121.
PrĤša Jan 28, 39, 73, 75, 77, 80.
PĜelouþ 10, 46.

PĜemysl Ot. II. 6, 10, 41, 52.
PĜítoky 10.
PĜítoka 41.
PĜívozec 106.
Ptáþek Jos. 97, 98; OndĜej 99.
Pustá 81.
Puš Peregrin 12.
R
RaþinČves 113.
Radechov 113.
Radim 2.
Radislav 2.
Radimský Jan 28.
Radostín 3.
Radotínský Jan (opat) 46.
Rakovník 116, 117.
Rakousy Dolní 18, 27; horní 18,
27, 43.
Ratibor 4.
RatiboĜice 4.
Rautenkranc Jos. 93, 94, 95.
Reitknecht Jan (opat) 48, 105.
Reinher 41.
Rezek Ant. 115.
Rohlík Martin 28.
Rössler Jos. 106.
Roudnice 113.
Rudlin 41.
Rudolf, král, 10, 20; Rak. 11;
II. 44, 46.
Ruthard Albrecht 12; Konrád
12; Mikuláš 12.
Ruthardovci 13.
RĤžiþka Jak. 98; Jak. (opat) 48;
Jan 28, 86; JiĜí 28; Petr 28.
RĤžiþková Lid. 80.
Ryba Jan 28.
ě
ěebínek JiĜí 28.
ěeþeĖany 2.
ěeþice Kardašová 106.
ěeþicko 2.
ěeþický Václ. 28, 72, 73, 75,
77, 80.
ěehoĜ (opat) 19, 43; XI 65.
ěehoĜovský Havel 28.
ěezno 63.
S
Sadská 41.
Samek Pavel 28.
Sartorius Mat. (opat) 17, 46.
Sadsko 120.
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Sasové 26.
Sauerwein Moric 81, 87, 88, 99,
105.
Sázava (klášter) 9, 58; (mČsto)
107; (Ĝeka) 30.
Scebuzský Jak. 81.
Sedlec 1, 6, 7, 9-15, 17-20, 2225, 27, 31, 38, 40-44, 46-49,
52-54, 56, 58, 59, 61, 63-71,
78-93, 95-104, 107, 113,
115, 119, 122, 123.
Sedliþka Jan 28.
Sedlo Staré 96, 98.
Seifert Lud. 92.
Sekera Jos. 105, 119.
Seliga Václav 108.
Semelka Jan 86; Mat. 82, 85;
Mat. 87, 90.
Semerád Alois 106.
Servanov 15.
Sezemice 10.
Schaller 6.
Schindler Gerhard 81.
ze Schmelzenu Norbert 92.
Scholneidt Ant. 99.
Schönbeck Valentin (opat) 45.
ze Schwarzenberga BedĜich 51;
Karel 51, 102, 118.
Schwerin 30.
Sigmund, král, 17, 18.
Skála Jan 29.
Skalice 17, 20, 34, 42, 44, 47,
56.
Skalická Dorota 72, 73.
Skalický Václav 29.
Skaliþka Václ. 29.
SklenáĜ JiĜí 29.
Skopec Bart. 29; Jan 29; Mat.
72-75; Tom. 29.
Skopeþek Mat. 29.
Skoptová Eliška 29.
SkĜíšovský J. J. z KĜeþkovic 47.
SkĜivánek Jan 29.
Skuhrov 3, 106.
Skuteþ 4, 6.
Sládek Jan 98, 122; MatČj 25.
Slaný 115, 116, 117.
Slánský Tomáš 29.
Slavata 20.
Slavík Jan 73, 75, 77, 78; Lud.
81; Pavel 29.
Slávka Jakub 29; Kašpar 29.
Slavník 2.
Slavníkovci 2, 6.
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Slezsko 30.
Smetana Jan 29, 73, 74, 77, 78;
Václ. 29.
Smiral Jan 40.
Smutný Tom. 29.
Snopek JindĜich (opat) 47, 48.
SobČbor 2.
Sobotka Jos. 120.
Solnice 9.
Solniþka Fr. 86.
Solopisky 107.
SouĖov 34, 47, 50, 56.
Sperling Leop. 58, 99.
Sporš Krištof 73, 78.
Stanislav Tobiáš 29.
Starkoþ 7.
Steinhof Jos. 58.
Stoliþka Mat. 29.
Strahov 40.
Straka Jan 86; JiĜí 40; Václ. 86.
Stránský Pavel 110.
ze Stráže Jan 11, 12.
Strnad Ant. 50.
StĜezislava 2.
StĜihavka Jan 86.
Studenecká Salom. z PašinČvsi
29.
SudČjov 102.
ze Suché Rabenhaupt 51.
Sukdol 2, 103.
Svára Mat. 29.
Svatojánský Jakub 29.
Svatomír 71.
Svatopluk, kníže Olom., 7.
Svevin Mart. 66.
Svítek Jan 29.
Svoboda Fr. 29; Jan 29; Jan VI.
111, 112, 114; Jos. 86; JiĜí
29; Karel 82, 86, 87; Václav
29, 86.
Svojšín 5.
Š
Šádek HeĜman 50.
Šafránek Ant. 96.
Šamberger Petr 106.
Šebek Václ. 86.
Šebestnice 34, 56.
Šeda Alois 106.
Šetrný JiĜík 76, 77, 79.
ŠindeláĜ Bernard 58.
ŠípaĜ Martin 108.
Šipec 56.
Škoda 112.

Škopek Karel 29.
Šlechta Jan 29.
Šmat Fr. 107.
Šohaj 115.
ŠĢastný OndĜej 29; Petr 29;
VojtČch 106, 107; Zd. Lukavecký z Lukavce 47.
ŠtČpánek Mich. 29.
ŠtČrba Jos. 86.
ŠtČtka J. 97.
Štítary 4.
Štoþek Jos. 82, 86, 87.
Štoky 3.
Štolba Jan 72, 74, 75, 77, 79.
Šulc Jan 102.
Šutera Jan 29.
Šváb Jan 29.
Švec Ond. 29.
Švédové 26, 27.
T
Tábor 18, 35, 108.
Táborský Mat. 29; Mart. 29.
Tausendmark Mik. 12.
Telþ 110.
TesaĜ Fr. 112, 115; JiĜí 29.
Tetín 5.
Theodorik (biskup) 42; I. (opat)
42, 65; II. (opat) 17, 18, 43,
70.
Thymon Werner z Ertmannsdorfu 64, 65.
Tichá Magdalena 79.
Tichý Bart. 29.
Tichý Daniel 39, 72, 73, 74, 76,
79; Jan 103; Pavel 29, 30,
40; Tom. 85.
Tomáš, arcidČkan 61.
Tomek V. V. 115.
Topinka Jan 85.
Torstenson 27.
ToušeĖ 17.
Trojan Václ. 86.
Trnka Ignác 81.
Trstenice 4, 7.
TruhláĜ Jan 29, 73.
TruhláĜka Anna 73.
TĜebešice 33.
TĜebonín 34, 47, 50, 56, 101,
102.
TĜeboul 34.
TĜebová ý. 95.
TĜešĖák 38.
Tuþek Jan 86; Tom. 86.

TurkaĖk 24, 73.
Tyl J. K. 113.
Týn HoršĤv 106.
Týnec n. L. 2, 49.
Typlt V. 102.
U
Uhry 19, 27, 60, 124.
Uher Fr. 86.
Ulm Jan 29, 72, 73, 74.
Úpice 113.
z Ústí Václav 110.
ÚĜetovsko 2.
V
Václav II. 10, 11, 52, 60, 63; III.
11, 41, 42, 60; IV. 15, 17, 43,
52, 66; dČkan, 61; mnich Sedl., 18; (opat) 42; sv. 2.
VáclavĤv Jan 29.
Valášek Jan 29.
Valerián (opat) 41.
Vališ Ferd. 114.
Valoni 19.
VanČk Václ. 77.
Varvažov 96.
Váša JiĜí 29.
Vašata Bernard 86; Jan 86; Jos.
86.
Vavruška Jan 86.
Vejdovský 115.
Veleba Václ. 29.
Velehrad 46, 47.
Veletov 41.
Velflovic Jan 12.
Velišský 115.
Velká (hostinec) 3, 5, 14, 16,
34, 100.
Veltruby 4.
Venusi Ben. 50.
Ves Nová 120.
Veselý Fr. 85, 86; JiĜí 29; Václ.
85.
Vicencie 70.
VídeĖ 27, 30, 32, 36, 37, 50,
83, 84, 121.
Viktorienský kl. 18.
Villanuova Filip (biskup) 70.
VinaĜe 42.
VinaĜický Kar. 114.
Vinohorský 115.
Vinter Mik. 29.
Vít (opat) 43.
Vítek Jan 29.
Vítek ze Zehušic 42.

VítĤ Václ. 23, 39.
Vladislav I. 40; II. 9, 43; II.
(Polský) 18, 52.
Vlach Jar. 115.
Vlašský dvĤr 20.
Vlþek Mat. 29, 76, 77.
Vlk Ant. 122; Fr. 85; Jan 86,
119, 122; Mat. 73; Václ. 82,
85, 86, 87; VojtČch 85.
Vlková Anna 29.
Vltava 9.
Vodiþka Jak. 29; Leopold 38;
Melichar 29; Samuel 29.
Vodiþková AlžbČta 29.
VodĖanský Mik. 44.
Voit Ferd. 102.
VojtČch z Církvice 41.
Vokáþek Daniel 29.
Voldan Ant. 95.
Volek Jan 63, 64.
Volšany 34.
Vopelák V. 121.
Vorel Desiderius 81.
Vorlík 96.
Vosov 96.
Vostrý Tomáš 29.
Votypka Václ. 29.
Vrabec Petr 29.
Vrat JiĜí 1.
Vratislav 30.
Vrchlabský Karel 29.
Vrchlice 1, 6-9, 11, 59, 122.
Vrchlický Jar. 115.
Všeteþka Sim. 47.
Všeradice 98.
Vunšvická bibliotheka 110.
Vyhnis 115.
Vykulil Jan 9.
Vyskoþil Václ. (ýtverák) 72.
Vyskoþil (kapelník) 115.
Vyskoþilová Dorota 29.
Vyšehrad 60, 95, 113.
Vyšní Brod 44, 81.
W
Waldsasko 9, 40.
Wallis (klášter) 42.
Wallis Olivier 55.
Walthelm (opat) 41, 42.
Wartensleben (regim.) 29.
Walzer ZdenČk 81.
z Wechty Kunrát 66, 67, 70.
Wildt Fr. 93.
Windischgrätz Alfred 36, 37.

Winter JindĜich 49; Zikmund
115, 117.
Wohnsiedler Mikoláš 81.
Wolfgang (opat) 41.
Z
ZábČhlický Bernard 40, 85, 90;
Fr. 31, 119, 120; Jakub 29;
Jan 29, 40, 72, 73, 76, 77,
81, 85, 87, 90, 93.
ZábČhlický Mikoláš 29.
ZáboĜ 4, 37, 42, 92.
Zahrádka 98; Mich. 29.
Zahradnický Otto (opat) 48.
Zach Jan 29.
Zajíc Jan 86.
Záklasník Jakub 35; JiĜí 118.
Zapadlo Václ. 102.
Zbejšov 34, 56, 101, 102.
Zbraslav 1, 11, 41, 43, 44, 47.
Zbraslavice 101, 106, 107.
Zdebudice 9.
Zdechovice 35, 110.
Zdenko P. 81.
Zduchovice 9.
Zedník Pav. 119.
Zehušice 30, 107.
Zeigerschmied Jos. 86.
Zelený Vít 29.
Zima Fr. 118, 119, 121; Jak. 40;
Jan 85; JiĜí 29; Jos. 119;
Mart. 85; Pavel 29, 72-75,
77; Petr 29, 72, 74, 75; Tomáš 35; Václav 86.
Zlatá Koruna 44, 45, 47.
Zlicko 2.
Zlonický Jan 53.
Zminné 10.
Zmrzlík Daniel 29; Petr 16.
Zoubek Fr. 112.
Zvoník J. 40, 118.
Ž
Žalud Jan 29.
Žćár 47.
ze Ždánic Bened. 13, 64.
Železné hory 2, 23.
Želiv 3.
Želivský Jan 17.
Žilka Jan 29; Mat 29, 72-75;
Petr 29.
Žilková Lid. 75.
Žitava 48.
Živný Jakub 29.
Žižka 17, 18.
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