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8,

Vážené dámy a vážení pánové,

S.g. Damen und Herren,

Téměř měsíc po posledním dopise č. 7 (viz
též
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty%20dopisBrief%207,%206%20a%205.pdf
a
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Maily-Malonty%201-4.pdf
se opět hlásím s aktuálním souhrnem.

nach fast einem Monat seit dem letzten
Brief
Nr.
7.
(siehe
auch
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty%20dopisBrief%207,%206%20a%205.pdf
und
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Maily-Malonty%201-4.pdf )
melde ich mich kurz wieder mit einer
aktualisierten Zusammenfassung.

V úterý, 4.5. se bude konat druhé
pravděpodobně rozhodující schůzka na
biskupství v Budějovicích. Po několika
Online-debatách a také setkáních je jádro
naší skupiny, která se v podstatě vytvořila
z osob
uvedených
na
seznamu
podporovatelů Malontského Memoranda,
zajedno, že jsme ochotni a připraveni
podniknout nutné kroky pro záchranu fary
ve smyslu memoranda. Formálně by to
znamenalo, že spolek https://dreisessel.cz/
převezme zodpovědnost za organizační
záležitosti. Díky dosavadním dárcovským
příslibům v současné výši lehce nad
200.000 Kč (viz též
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf) bychom měli být
schopni financovat práce, které by ještě v
letošním roce museli být provedeny. Návrh
rozpočtu,
vypracovaný
firmou
www.praktikum.cz pro tento účel, zní na
zaokrouhlenou částku 267.000 Kč (přibl.
10.680 euro) a byla panem Ing. Vinařem
autorovi studie
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f hodnocena jako solidní. Podrobnosti
budou ale ještě projednané. Jednak může
tedy na jedné straně dojít k mírnému
poklesu nákladů, na druhé straně ale víme,
na jaké úrovni se řádově nacházíme.
Vyvstanou jistě i další náklady, které budou
muset být ještě tento rok uhrazeny.

Am Dienstag, 4.5. findet ein zweites und
wohl entscheidendes Treffen am Bistum in
Budweis statt. Nach mehreren OnlineBesprechungen und auch Treffen vor Ort,
ist sich unsere Kerngruppe, die sich im
Wesentlichen aus Personen auf der
Unterstützungsliste des M.Memorandums
herauskristallisiert hat, einig, dass wir bereit
sind, die nötigen Schritte zur Rettung des
Pfarrhofes im Sinne des Memorandums zu
unternehmen. Formal würde das bedeuten,
dass der Verein www.dreisessel.cz die
Trägerfunktion übernimmt. Dank der
bisherigen Spendenzusagen in der Höhe
von derzeit knapp über 8000 € (siehe auch
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malontske_Meinetschlaege
r_Memorandum.pdf ) sollten wir fähig sein,
die jedenfalls heuer noch anfallenden
Arbeiten zu finanzieren. Der von Firma
www.praktikum.cz dafür ausgearbeitete
Kostenvoranschlag dafür beläuft sich
gerundet auf 267.000 Kronen (ca. 10.680 €)
und wurde von Dipl. Ing. Vinař, dem Autor
der
Studie
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Malonty_Vinar_posudek.pd
f als solide bewertet. Details werden aber
noch ausverhandelt. Es kann also
einerseits zu leichten Kostensenkungen
kommen, andererseits wissen wir aber,
woran wir größenordnungsmäßig ungefähr
sind. Auch wird es weitere Kosten geben,
die bereits dieses Jahr zu decken sind.

Oznámený
transparentní
účet
bude
založen, za předpokladu, že úterní schůzka
dopadne dobře, v průběhu května. Do té
doby ale můžete částku, kterou jste
případně ochotni darovat, předem oznámit
mailem na (b.riepl@eduhi.at), což bude
opět jako doposud uveřejněno pod
memorandem online. Ohledně všech těch
milionů, o kterých média referovala, jedná
se v podstatě o částky, které budou
relevantní teprve příští rok a v pozdějších
letech a kde se strany příslušných úřadů
bude existovat ochota nás podpořit. Viz
mimo jiné článek ze dne 24.4.2021
v Krumlovském
vydání
Deníku.
https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/24.4.2021%20Den%C3%A
Dk-Malonty.pdf
Víme moc dobře, že to celé bude velmi
dlouhodobá záležitost. Ale fara nevznikla
přes noc a nemusí také přes noc opět
„povstat“. Důležitý je trvalý vývoj naší práce
a také to, abychom místní obyvatele
přesvědčili o smysluplnosti tohoto snažení.
Velká část zbytku dosud existujícího farního
archivu se ostatně zdá být, díky naší
aktivitě,
již
zachráněna.
Zpracování
nalezených dokumentů slibuje natolik
nevšední informace, že by mohl být
probuzen regionální a také mediální zájem
o historický význam celého tohoto objektu.
Více k tomu o něco později.

Das
angekündigte
transparente
Spendenkonto,
wird,
wenn
die
Verhandlungen am Dienstag gut verlaufen,
im Laufe des Mais eröffnet und online zu
finden sein. Bis dahin können Sie aber
gerne weiter per e-mail (b.riepl@eduhi.at)
Ihre allfällige Spendenbereitschaft vorab
melden, die wieder wie bisher unterhalb
des Memorandums online nachvollziehbar
sein wird. Bzgl. all der Millionen, die in den
Medien usw. kolportiert wurden, sind das im
wesentlichen Summen, die erst nächstes
Jahr und in den Jahren danach relevant
werden und wofür es auch von
Behördenseite die Bereitschaft gibt, uns zu
unterstützen. Siehe unter anderem den
Artikel vom 24.4.2021 aus der Krummauer
Ausgabe
der
Zeitung
Deník.
(https://slunceasvoboda.eu/storage/files/1/P
DF_Word_apod/Den%C3%ADk,%2024.4.2
021%20MALONTY.pdf ). Wir sind uns im
Klaren, dass das alles eine durchaus
langfristige Angelegenheit sein wird. Aber
der Pfarrhof ist nicht über Nacht entstanden
und muss auch nicht über Nacht wieder
aufgebaut werden. Wichtig ist die
Nachhaltigkeit unserer Arbeit und auch,
dass es gelingt, die Bevölkerung vor Ort
von
der
Sinnhaftigkeit
davon
zu
überzeugen. Ein Großteil des noch
vorhandenen Pfarrarchives scheint dank
unserer Aktivitäten übrigens bereits gerettet
zu sein. Es bietet, soweit sich schon sagen
lässt, genug interessanten Stoff, um das
regionale und auch mediale Interesse
daran zu wecken. Mehr dazu ein wenig
später.

Závěrem opět malý bonus: díky práci Helgy
Grimmové z Třeboně je první díl disertační
práce J.M.Klimesche o úloze Michalovců
v regionu Velešín-Malonty již přeložen.
Naleznete jej jako malou pozornost
v příloze tohoto mailu.
Dávejte na sebe pozor, přeji Vám všechno
nejlepší a zdravím Vás srdečně z Kaplice,

Abschließend wieder ein kleiner Bonus:
dank der Arbeit von Helga Grimm/ová aus
Třeboň/Wittingau ist der erste Teil der
Studienabschlussarbeit von J.M.Klimesch
über die Rolle der Michelsberger in der
Region Velešín-Malonty bereits übersetzt.
Sie finden Sie als kleines Dankeschön im
Anhang dieses Mails. Bleiben Sie gesund,
Alles Gute und besten Gruß aus Kaplice,

B. Riepl

B.Riepl
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