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I . Vývoj původce archivního souboru

Rod Valentů, z něhož získal v roce 1894 Jan Valenta (1882 - ?) svojšický statek, pocházel

patrně  z jižních Čech. V roce 1850 držel ve vsi Suchdole na panství třeboňském statek č.  91 a

hostinec č. 92  jeho předek Jan Valenta spolu s manželkou Annou, roz. Schreinerovou.

 Jejich syn Karel (4.9. 1840 - ?) měl s manželkou Žofií, roz. Appeltauerovou (15.12.1841 - ?)

celkem šest dětí, z nichž nejmladšímu Janovi (1882 - ?) odkázal jeho strýc z matčiny strany (Žofie

Appeltauerová, provd. Valentová, byla sestrou Bohumila Appeltauera) svojšický statek.  Oba dva

Janovi bratři Karel a Maxmilian zemřeli ještě před rokem 1903.

Jan  Valenta vystudoval  v  letech  1894  –  1897  Českou  reálnou  školu  v  Českých

Budějovicích a pak rolnickou školu s lesnickým učilištěm v Písku. Po dobu jeho nezletilosti vedl

svojšický statek jeho otec  Karel Valenta.  V roce 1902 pak převzal Jan Valenta velkostatek do

přímého vlastnictví. Jeho manželkou byla vdova po třeboňském sládku Marie Killmajerová, roz.

Körnerová.  Z dochovaných písemností  vyplývá,  že statek po celou dobu jeho správy příkladně

hospodářsky prosperoval a náležel k jednomu z nejvýnosnějších v okolí.

Poslední majitel tam hospodařil až do jarních měsíců roku 1949, kdy nabídl celý statek

státním statkům s podmínkou, že bude přijat do služeb státních statků jako správce. Vedle správy

velkostatku byl Josef Valenta v rámci své veřejné činnosti zároveň předsedou silničního komitétu a

plnil úlohu komisionáře válečného obilního ústavu pro Svojšice, Žikov a Maršovice.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Zlomek písemností uložený v přízemí staré tvrze ve Svojšicích byl podle zápisu ze dne 23.

října 1950, jenž tvoří součást spisu o fondu, převzat do tehdejšího Zemědělsko – lesnického archivu

v Horšovském týně o celkovém množství asi 0,60 bm.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archiv velkostatku Svojšice byl spolu s rodinnými písemnostmi jejich majitelů Appeltauerů

a Valentů uspořádán v březnu roku 1958 archivářkou J. Hofmannovou. Písemnosti byly roztříděny

do věcných skupin rozdělených na hospodářskou správu a rodinné písemnosti označené umělou

signaturou R2a – R3e a uložené do dvou kartonů. K archivnímu souboru byl zároveň vypracován

inventární  soupis a  v této  podobě  byl  fond popsán pak i  ve 4.  svazku Průvodce po archivních
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fondech (Praha 1975) na str. 158 – 159.

K definitivnímu pořádání a inventarizaci se přistoupilo v roce 2006, kdy byly z archivního

souboru velkostatku vyčleněny rodinné písemnosti majitelů Appeltauerů a Valentů a vytvořeny z

nich dva samostatné archivní soubory.

Jazykem písemností je němčina. Ve fondu se nalézají archiválie II. kategorie

Rodinné písemnosti  Valentů  byly s přihlédnutím k jejich malému množství rozděleny na

osobní pozůstalosti jednotlivých členů rodu. Jejich součástí je i jedna kniha (i.č. 8). Při pořádání

nebylo ve fondu skartováno. Rod Valentů je zachycen v Rozrodu rodu Appeltauerů – Příloha č. 3 v

archivním souboru Rodinný archiv Appeltauerů. 

Celý fond se dochoval v dobrém fyzickém stavu.

IV. Stru čný rozbor archivního souboru

Dochované rodinné písemnosti obsahují z větší části majetkové záležitosti (mj. majetek v

Suchdole). Zlomek soukromé korespondence Apolonie Appeltauerové s Karlem Valentou osvětluje

okolnosti převzetí statku Svojšice v roce 1897 a dává též nahlédnout do způsobu hospodaření na

velkostatku. 

Nezbytným doplněním při využití fondu je archivní pomůcka Velkostatek Svojšice.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Rodinné písemnosti Valentů z let 1850 – 1943 uvedené v této archivní pomůcce uspořádala

v roce 2006 na základě starších pořádacích prací Mgr. Ladislava Váňová. 

Inventář sestavila a úvod k němu napsala Mgr. Ladislava Váňová.

V Klatovech 30.9.2006
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

SOkA Klatovy, AO Svojšice, Kronika obce Svojšice od roku 1928 – 1950

Státní oblastní archív v Plzni. Průvodce po archívních fondech. Svazek 4, Praha 1975, s. 158-159.
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Příloha č. 2 – Archivní struktura archivního souboru

Časový rozsah Inv. č.     Kart.    Knih  Fot. a alb    Jiné

Osobní pozůstalosti jednotlivých 1850 – 1943  1 – 15 1 1  -  -

členů rodu Valentů



Inventární seznam
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VALENTOVÉ

Pozůstalosti

Inv.č.    Obsah                 Čas. rozsah   Č. Knihy 

 JAN (?)  

1  Zlomek majetkových záležitostí (mj. hostinec v Suchdole, 1850 – 1853 N1

 propinační právo)

 KAREL (1840 - ?)  

2  Zprávy z křestních, oddávacích a úmrtních matrik o rodině 1903 N1

 vydané farním úřadem v Suchdole

3  Lékařské vysvědčení pana Karla a Žofie Valentových 1903 N1

 sepsané rodinným lékařem dr. Breyem

4  Svatební smlouva manželů Karla a Žofie Valentových resp. 1869 N1

 smlouva na reality č. 92 a 91 v Suchdole mezi Janem Valentou 

 a Annou, roz. Schreinerovou a jejich synem Karlem spolu

 s jeho manželkou Žofií, roz. Appeltauerovou

5  Zlomek soukromé korespondence (mj. švagrová Apolonie 1874 – 1896 N1 

 Appeltauerová, advokát dr. E. Benoni)

6  Poručenské účty (správa jmění nezletilého synovce Jana 1895 – 1902 N1

 Valenty)
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Inv.č.    Obsah                 Čas. rozsah   Č. Knihy 

7  Majetkové záležitosti (mj. záležitosti jihočeské usedlosti č. 91 1869 – 1900 N1

 a 92 v Suchdole, její popis z roku 1875, nájemní smlouva na  

 rybník v Suchdole nad čís. pop. 19, mlýn, pozůstalostní řízení 

 po zemřelém B. Appeltauerovi)

 JAN (1882 - ?)

8     Deník odvodu obilí komisionáře Válečného obilního ústavu       1916 -1917   K 1  

 v Praze Jana Valenty

9  Školní vysvědčení (Česká reálná škola v Budějovicích, 1895 - 1899 N1

 Rolnická škola v Písku)

10  Notářský zápis o sňatku s Marií Killmajerovou, roz. 1923 N1

 Körnerovou, vdovou po třeboňském sládkovi

11  Zlomek soukromých účtů (mj. za časopisy) 1919 – 1923 N1

12          Veřejná činnost (korespondence v souvislosti s funkcí předsedy 1916 – 1917 N1

 silničního komitétu (stavba silnic Hrádek – Sušice – Petrovice)

13  Korespondence v souvislosti s funkcí komisionáře Válečného 1916 – 1917 N1

 obilního ústavu pro obce Svojšice, Žikov a Maršovice

14  Členství ve společenstvu Hospodářské záložny statkářů 1922 N1

 a nájemců

15  Peněžní, majetkové a hospodářské záležitosti (kvitance, 1902 – 1943 N1

 daňová přiznání, daně z obratu, V. rakouská válečná půjčka, 

 běžný účet s Bankou pro pivovarský průmysl)
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Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Valentů

Časový rozsah archivní pomůcky: 1850 – 1943

Počet evidenčních jednotek

zpřístupněných pomůckou: 2 (1 karton, 1 úřední kniha)

Počet inventárních jednotek

zpřístupněných pomůckou: 15

Rozsah pomůckou zpřístupněných

archiválií v bm: 0, 13 bm (0, 12 karton, 0, 01 úřední kniha)

Stav pomůckou zpracovaných

archiválií ke dni: 30.9.2006

Archivní soubor zpracovala: Mgr. Ladislava Váňová

Pomůcku sestavila: Mgr. Ladislava Váňová

Počet stran: 11

Počet exemplářů: 4

Pomůcku schválil: PhDr. P. Mužík, ředitel SOA v Plzni

vildova
Text napsaný psacím strojem
25. 10. 2007, č. j. SOAP/006-3046/2007

vildova
Text napsaný psacím strojem




