
 
 

 

 

 

22.8.2021 dopis č. 11, Malonty 
 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, milí přátelé 
myšlenky záchrany fary v Malontech! 
 
 
S aktuálním stavem debaty poněkud 
reflektované se můžete seznámit v obou 
tiskových zprávách dole na odkazu a v 
příloze: 
 
 
ODKAZ K VYSÍLÁNÍ Jč ROZHLASU 
16.8.2021 
 
https://budejovice.rozhlas.cz/zchatrala-fara-
v-malontech-zustava-kulturni-pamatkou-
budoucnost-cenneho-arealu-8555776 
 
Poté, co biskupství podalo odvolání proti 
rozhodnutí ministerstva kultur, ohledně 
nezrušení statutu památkově chráněného 
objektu fary v Malontech, což nás 
překvapilo, docházelo přechodně k interním 
diskusím, reakcím a projevům. Po několika 
telefonních rozhovorech, mailech a 
jednáních se zdá, že došlo 
k vyjasnění stanovisek. Kritické hlasy se 
ovšem ozývaly a ozývají, jsou brány na 
vědomí a jsou nadále důležité.    
 
Dovolujeme si nyní, Vás pozvat na středu, 
dne 25.8.2021 v 17 hodin do Pořešína, 
kde se koná ustavující schůze spolku pro 
záchranu fary v Malontech. 
 
 
Jako hosté na historické půdě na hradě 
Pořešín a spolku 
 www.hradynamalsi.cz/hrad-poresin měly 
by být nastaveny výhybky, aby téměř již 
nekonečnému příběhu bylo možno 
vtisknout rozhodující impuls, který je nutný 
pro spuštění potřebných prací a činností. 
 
 
 

¨ 22.8.2021 Brief Nr. 11, 
Malonty/Meinetschlag 
 
 
S.g. Damen und Herrn, liebe Freude der 
Idee der Rettung des Pfarrhofes in 
Malonty (Meinetschlag)! 
 
Den aktuellen Stand der Debatte finden Sie 
ein wenig reflektiert in den beiden 
Medienberichten unten im Link und in der 
Beilage: 
 
 
LINK ZUR SENDUNG DES 
TSCHECHISCHN RUNDFUNKS VOM 
16.8.2021 
https://budejovice.rozhlas.cz/zchatrala-fara-
v-malontech-zustava-kulturni-pamatkou-
budoucnost-cenneho-arealu-8555776 
 
Nachdem es von Seiten des Bistums eine 
Berufung gegen den Entscheid des 
Kulturministeriums gab, dem Pfarrhof in 
Malonty den Denkmalschutzstatus ´nicht 
abzuerkennen, was für uns unerwartet kam, 
gab es kurzzeitig interne Irritationen. Nach 
einigen Telefonaten, Mails und 
Besprechungen scheinen diese beseitigt, 
aber kritische Stimmen wurden und werden 
registriert und sind weiterhin wichtig. 
 
Wir erlauben uns nun, Sie für Mittwoch, 
25.8.2021 um 17 Uhr nach Pořešín 
einzuladen, wo die 
Gründungsversammlung des Vereins zur 
Rettung des Pfarrhofes in Malonty 
stattfindet.  
 
Als Gast auf historischem Boden (der Burg 
Pořešín) und des Vereines 
www.hradynamalsi.cz/hrad-poresin 
sollen die Weichen gestellt werden, um 
einer fast schon unendlichen Story den 
entscheidenden Impuls zu geben, damit mit 
den nötigen Arbeiten begonnen werden 
kann. 
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Prosíme Vás, abyste zvážili, zda a v jakém 
rozsahu byste byli ochotni se angažovat 
jako člen spolku či osoba 
zastávající nějakou funkci v tomto spolku 
nebo mimo něj, abychom mohli společně 
začít pracovat na velkém úkolu, který 
máme před sebou. 
 
 
Moc Vám všem děkuji a těším se na 
shledání ve středu nebo někdy příště.   
 
Martin Polák 
Karla Kašparová 
Pavel Halada 
Helga Grimmová 
Bernhard Riepl 
 
 
PS.: od cca min. 20 nepřímo trochu i náš 
případ 
 
https://plus.rozhlas.cz/cirkev-proda-budovy-
o-ktere-se-nezvlada-starat-neni-prece-
pamatkovy-ustav-mysli-
8558536?fbclid=IwAR11_T7vtPZieXjt2037x
tTI4vSGBgrrW6h6B4cShwJ0UV5Y_g2vFX
bS-2Q  
  
                                                                      
         

Überlegen Sie sich bitte, ob und inwieweit 
Sie sich vielleicht auch persönlich als 
Mitglied oder in einer Funktion innerhalb 
oder außerhalb des zu gründenden Vereins 
einbringen können und möchten, und 
lassen Sie uns die anstehende große 
Aufgabe gemeinsam angehen und auf gute 
Schienen bringen. 
 
Besten Dank vorab und Auf Wiedersehen 
am Mittwoch oder sonst bald mal wieder, 
 
Martin Polák 
Karla Kašparová 
Pavel Halada 
Helga Grimmová 
Bernhard Riepl 
 
 
PS.: ab ca. Minute 20 indirekt auch ein 
wenig unser Fall (tschechisch)  
 
https://plus.rozhlas.cz/cirkev-proda-budovy-
o-ktere-se-nezvlada-starat-neni-prece-
pamatkovy-ustav-mysli-
8558536?fbclid=IwAR11_T7vtPZieXjt2037x
tTI4vSGBgrrW6h6B4cShwJ0UV5Y_g2vFX
bS-2Q  
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