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Výlety okresem Chvalšinským.
Šumavou na Křišťanov (Christianberg), do Seníků a Broukáren r. 1908
Z obce Ktiš (Tisch) vede nás cesta lesem přes Tisovku a odtud při dosti velkém stoupání přes
Markov ku Křišťanovu (Christianberg, fara, škola, pošta, telegraf). Jest v něm sice 186 domů, ale
většinou jednot, v nichž bydlí 953 lidí. Počátek vesnici této dán od knížete Jana Kristiana
z Eggenbergu. Pán tento rád honíval v lesích okolních a bydlel vždy v Myslivně, nyní znovu
nádherně postavené. K jeho obveselení přicházíval sem jakýsi Janek, který znamenitě napodobil
kokrhání kohouta a při tom různé šprýmy prováděl. Za odměnu dal mu kníže tolik pozemků,
ovšem lesem pokrytých, co by chtěl. Janek si jich zabral co nejvíce a časem jich větší část
odprodal. Tak položen základ k vesnici, která v brzku vzrůstala.
Obyvatelstvo zdejší živí se kácením dříví, děláním šindele a dřevěného drátu, neb lámáním
granulitu a jeho spracováním ve žlaby, schody a dveřeje, neb pomníky. Krásný kostel Jména Pána
Ježíše byl r. 1799 posvěcen. Odtud a z vedlejší školy jest pěkná vyhlídka na údolí Blanice,
pohraniční velikány šumavské, jakož i na Liščí louky. Všude kolem velké husté lesy, jen málo
žírných polí, vesměs to majetek vévod Česko-Krumlovských. Po veliké oklice vede nás silnice do
Ebenavy (Ebenau, Zátoňské Dvory), vesničky to s 11 domy a 99 lidmi, o níž s jinými okolními
vesnicemi ve XIV. věku veden tuhý spor po 35 let mezi klášterem Zlatokorunským a proboštem
Vyšehradským, pánem na Prachaticích. Nedaleko odtud za lesem na říčce Blanici sklárna Arnoštov
(Ernstbrunn) se školou. Založena byla r. 1804 továrníkem Blechingerem, když mu zde knížecí
řiditel Arnošt Mayer pozemky byl vykázal. Od r. 1862 zřízena při huti parní brusírna. Vyrábí se zde
stolní nádobí a různé sklenice. Ku Křišťanovu patří obcí vesnička Schoberstätten (Seníky) se
zbytky staré skelné hutě, dále Chlumany (Chumau) s bývalou sklárnou a Broukárny - domky to
nedávno postavené pro lid, aby sbíral škodlivé kůrovce.

