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LÉTo        2008      Druhý život kunějovských osadníků?

                                Tak zvaný „druhý život“ (Nachleben) je všude ve světě bohatě dopřáván množině dávno

zemřelých skupin osob i jednotlivcům zřizováním či bouráním jejich pomníků, osazováním/snímáním pamětních

desek, stále dokonalejší mediální prezentací jejich zpravidla původního díla při kulatých jubileích. Jména tak i onak

významných osobností přetrvávají generace a věky v legendách a pověstech (nebe: Kubata, Kozina, státníci a poli-

tikové, peklo: von Lammingen resp. Lomikar, Grassel, státníci a politikové). Se stovkami jiných se míjíme v pojme-

nováních pozoruhodných staveb, v názvech ulic, náměstí i turistických stezek. Historicky jaksi odložený odkaz těch

méně známých, nebo zcela zapomenutých poutníků stoletími pak rádi nacházíme v jihočeské regionální literatuře.

Kunějov - dříve též Kunas, Gunass nebo Kuňov  je ves na Novobystřicku, kterou stále

ještě obklopuje krásná a nezničená příroda. Většina domů tu slouží k rekreaci. Česká

poválečná historiografie se však dějin obce téměř nedotkla. Jména a osudy jejích

někdejších obyvatel nyní připomíná knižní novinka archiváře Pavla Koblasy, nazvaná

Paměti Kunějova. Posledními vlastníky lokality v rámci novobystřického panství

postupně byli Antonín sv. p. Hochberg z  Hennersdorfu, rytíři Rieseové, Otto princ

Schönburg-Waldenburg a v letech 1909 - 1938 rodina Kernů z Vídně.

Monografie je rozdělena chronologicky do šesti období v kapitolách s názvy:

Osudy vesnice v období středověku, V rámci slavatovského dominia, Na sklonku feu-

dalismu, V nových poměrech, Po zániku podunajské monarchie, Doba nejnovější.

K dějinám mikroprostoru autor premiérově zpřístupnil i demografické, resp. rodopis-

né prameny, např. přehled hospodářů z nejstarší kunějovské pozemkové knihy zalo-

žené r. 1612 za Radslava Kinského ze Vchynic a Tetova, jmenné soupisy  k  r. 1773,

1810 a 1828, vypsání poplatníků a přesných vyvazovacích částek ve vídeňské měně

u jednotlivých kunějovských domů (1852),  soupis osob podle domů a bytů v roce 1869 (čp. 1 - 78) a při sčítání lidu

r. 1910. Jiný jmenný seznam nám odhaluje osadníky v Kunějově, Kunějovském dvoře, Kunějovských samotách a

myslivnách podle domů a domovních jmen k roku 1930. Držitelé pozemků s výměrami polí a luk jsou zaznamenáni

k létu 1939 po předchozím začlenění do Říše (župa Niederdonau), završeném arizací zdejšího majetku rodiny Kernů.

Další texty pak mapují příchod Rudé armády, tzv. odsun

původních obyvatel, nové osídlence v přehledu prvních pří-

chozích po roce 1946 a dnešní majitele domů. Kunějov je od

roku 1964 osadou střediskové obce Člunek. Knižní celek

uzavírá vyprávění věnované místním pamětihodnostem (kaple

sv. Filipa a Jakuba z  r. 1853 aj.),  dějinám obecné školy

a první učitelům v  Kunějově v  letech 1819 - 1900. Připome-

nuti jsou významní rodáci a také 28 jmen z původního po-

mníku padlých ve Velké válce 1914 - 1918 (dle instrukce

z ONV byl po roce 1946 nevratně upraven, aby nepřipomínal

zdejší německé obyvatelstvo).

V závěru potěší nahlédnutí do tajů místního nářečí (kunějovský dialekt
v číměřské intonaci, příklady němčiny na Novobystřicku, speciální tvary pro
některá osobní jména). Knížku zdobí pečlivá ediční příprava korektorky
Markéty Lilákové, vyobrazení obce s okolím na rakousko-uherské vojenské
mapě, kunějovské usedlosti na mapě stabilního katastru 1828 a několik
dokumentárních  fotografií, vše ve vkusné grafické úpravě Emy Majerové.
Dokonalé využití bohatství národních, oblastních i okresních archivních
pramenů svědčí o dalším autorově vkladu do rodinného stříbra malých
monografií Jindřichohradecka.

Pavel Koblasa: Paměti Kunějova. Vydal Historicko-

vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, jako svou 47.

publikaci. České Budějovice 2008.  Knížku si zájemci mohou

objednat e-mailem na adrese povilas@volny cz

O autorovi „Pamětí Kunějova“: Pavel Koblasa je českobudějovický rodák. Archivnictví vystudoval na Filosofické

fakultě University Karlovy v Praze. V letech 1992 - 1997 pracoval jako praktikant na jindřichohradeckém pracovišti

Státního oblastního archivu Třeboň, v Okresním archivu v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. V letech

1998 - 1999 byl archivářem českobudějovického okresního archivu a roku 2000 se stal městským kronikářem

ve svém rodišti. Je autorem čtyřiceti publikací a kolem 160 odborných článků týkajících se historie jižních Čech,

českých panství a středoevropské šlechty. Od roku 2007 pracuje v pražském Národním archivu. Aktuální bibliografii

jeho prací z let 1992 - 2008 pro periodika Rodopisná revue, Hrz, Menhart, Obnovená Tradice a Výběr - časopis

pro historii a vlastivědu jižních Čech, najdete na adrese http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/biblio-koblasa.html.


