
Kupující vyslovili vesměs přání, aby návrhy smluv i smlouvy trhové byly vyhotoveny 
v kanceláři p. JUDr. Františka Přibyla, advokáta v Březnici. 
 

    Skončeno a podepsáno. Josef Stupka v.r., starosta, Ing. Fr. Blažek v. r., patronátní komisař, 
Karel Martinovic v. r., patronátní účetní 

 

Do tohoto prodeje zaplatí: 
Hutr Josef, Zad. Hutě č. 2          2 600 Kč  
Polák Fr., Před. Hutě č. 21         2 960 Kč  
Nusl Fr., Před. Hutě č. 7           2 959,39 Kč   
Kříž Fr., Před. Hutě č. 20          2 074,57 Kč 
Zemanová Anna, Před. Hutě č. 25     2 073,85 Kč.  
Úhrnem                     12 667,92 Kč“ 
 

(Pokračování příště)                                                                                                                       Ivana Hoyerová 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zprávy a oznámení 
Setkání nad Biblí 
Středeční setkávání nad Písmem svatým budou po vánoční přestávce pokračovat na faře 
od 23. ledna. S ohledem na dosavadní zkušenosti prosím zájemce, aby se předem telefonicky 
ohlásili. Hodí se, když vím, s kolika návštěvníky mohu počítat, případně když budu vědět, že nikdo 
nepřijde a neztratím čas zbytečným čekáním. 
 

Mše v domově důchodců 
Ve čtvrtek 24. ledna bude opět sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek 
bohoslužby je stanoven na 14.30 hod. 
 

Beseda ČKA 
V rámci besed České křesťanské akademie si vás dovoluji pozvat na svou přednášku s tématem 
Pius XII. a II. světová válka. Beseda se uskuteční v pátek 25. ledna od 18.30 hod. v Modrém 
salonku Brdského památníku na rožmitálském náměstí. 
 

Hromničky 
V sobotu 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu (na Hromnice) budou při mši sv. svěceny 
hromniční svíce. Podobně budou k dispozici pro zájemce i v neděli 3. února, kdy bude po mši sv. 
udělováno též svatoblažejské požehnání.  
 

Úmysly mší svatých od 21. ledna do 3. února 2008 
 
 

 

Ranní mše sv.   R: Ne  8.15 hod.          R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále   

            m: Čt   8.00 hod.         m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
 Večerní mše sv.  M: Út, St, Pá, So   18.00 hod.   M - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí    

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
℡ 318 665 182   Uzávěrka příštího čísla je ve středu 30. 1. 2008.  Redakce: P. Ivo Prokop, Ivana Hoyerová 
V příspěvcích Z historie je doslovným citacím z farní kroniky ponechán jejich původní pravopis i stylist. úprava. 

 
 

 FARNÍ ZPRAVODAJ  

 
  Číslo 1   Ročník V          20. ledna 2008 
 
 
 

 

VÝSLEDEK CHARITNÍ 
„T ŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008“ 
 

Vybralo se celkem  26 023,50 Kč. 
 

V minulých letech se vybralo: 
 

v r. 2002 – 11 174, -- Kč,  z toho 65 %  – příspěvek na lyžařský výcvik 5 dětem        
                  ze 7. a 8. tříd ZŠ J. J. Ryby Rožmitál 
v r. 2003 – 16 321,70 Kč,  z toho 65 % na pomoc 10 rodinám nejvíce postiženým      
                    srpnovými povodněmi 
v r. 2004 – 17 032,50 Kč,  z toho 65 % příspěvek 5 sociálně potřebným dětem na obědy a 
                    17 soc. potřebným dětem na škol. výlet  ze ZŠ a ZvŠ Rožmitál  
v r. 2005 – 14 645,50 Kč,   z toho 65 % v rámci projektu „Adopce na dálku“ zaplaceno   
                    roční vzdělání 11letému chlapci z Indie (cca 4 900 Kč) a     
                    zbytek částky se převádí do r. 2006 
v r. 2006 – 18 715, -- Kč,  z toho 65 % – příspěvek na vzdělání a zdravotní péči        
                    12letému chlapci z Indie Sachinu Sadhure v rámci projektu   
                    „Adopce na  dálku“ (4 900 Kč), 1 dítěti  ze soc. potřebné     
                    rodiny zaplacen lyžařský výcvik (2 247 Kč), 20 dětem ze     
                    ZŠ praktické Rožmitál příspěvek na pobyt na  Šumavě v rámci 
                    programu prevence drog a kriminality, příspěvek dětem ze   
                    ZŠ J. J. Ryby na protidrogový program u Sobeňského rybníka 
                    (1 500 Kč), na placení obědů 1 soc. potřebnému dítěti ze     
                    ZŠ J. J. Ryby,  příspěvek Mateřskému centru Rozmarýnek    
                    Rožmitál p. Tř. na herní prvky pro děti (1 235 Kč). 
v r. 2007 – 22 802,50 Kč,  z toho 65 % příspěvek na vzdělání a zdravotní péči 13letému  
                    chlapci z Indie Sachinu  Sadhure v rámci projektu „Adopce na 
                    dálku“, dále 4 900 Kč na zakoupení venkovního betonového  
                    stolu na stolní tenis do skateparku Březnice, zbytek částky se  
                    převádí do r. 2008   
 

 „Tříkrálová sbírka“ pro Charitu proběhla v Rožmitále už posedmé.  

Po   21.1. mše sv. není Po  28.1. mše sv. není 
Út   22.1.   
M 

Za † Jiřího Váně Út  29.1. 
M 

Za Karla Kozla a za d. v o. 

St    23.1.   
M 

Za Miloslava Máru a rodinu Šaršovu St   30.1.   
M 

Volná intence 

Čt    24.1.   
m  

Za Františka a Jarmilu Liškovy a 
jejich rodiče 

Čt  31.1. 
m 

Za Boží milosrdenství pro 
zbloudilé a nevěřící 

Pá   25.1.     
M    

Za Marii Hochmutovou a celý rod 
Hochmutových 

Pá  1.2.             
M 

Za Boží požehnání a dar víry pro 
děti vnoučata 

So    26.1.   
M 

Za Františka a Miladu Češkovy, 
Vojtěcha Halíka a celý rod 

So  2.2.    
M 

Za † Jiřího Dammera 

Ne   27.1.   
R 

Volná intence Ne  3.2.    
R   

Volná intence 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál 



Do sbírky se zapojily také 2 skupinky rožmitálských skautů pod vedením paní Šebkové a  
2 skupinky dětí v Březnici.  

Částka byla odeslána na konto Charity ČR Praha a odtud bude zasláno Charitě Rožmitál 
65 % z vybrané částky bude použito  na roční vzdělání a zdravotní péči 13letého chlapce 
z Indie Sachina Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku“ (4 900 Kč). 

Ostatních 35 % výtěžku využije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a 
sociální pomoc po celé ČR i do zahraničí. 
 

Velký dík patří:   • DĚTEM – TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍK ŮM,  
                kteří byli moc šikovní při koledování  
               • VŠEM DÁRCŮM, kteří i z mála přispěli 
               • VEDOUCÍM SKUPINEK 

Pokud by se někdo chtěl přidat k organizování sbírky, budeme rádi. Potřebujeme 
VEDOUCÍ SKUPINEK KOLEDNÍK Ů = OSOBY STARŠÍ 15 LET. Přihlásit se 
můžete u paní H. Hochmutové nebo J. Horníkové.  
KDO BY CHT ĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRKY, M ŮŽE TAK 
UČINIT POMOCÍ  DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. 
 

Jana Horníková a Helena Hochmutová 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       indický chlapec Sachin Sadhure                      Sachinovo vysvědčení 

     Z historie 66. část – P. František Roubík (23.) 
 

     I v novém roce budeme, dá-li Bůh, pokračovat v našich výletech proti proudu času. Naposledy 
jsme se vypravili do roku 1924. K němu ještě sluší uvést zmínku duchovního o honebném, které 
měly obce faře platit. „Honebné faře zdejší vyplaceno bylo od obce Starorožmitálské r. 1923 
162 Kč, r. 1924 162 Kč a r. 1925 152 Kč. Obec Přední Hutě a Voltuše nevyplácela ničeho.“ 
      Celý tento díl našeho historického seriálu věnujeme prodeji farních pozemků. To, k čemu se 
dlouho schylovalo, to, čemu se duchovní správce zpočátku bránil, to se stalo v r. 1925 skutečností.  
    
     „Prodej farních pozemků v Předních Hutech. 
 

     Fara Starorožmitálská byla pokládána za faru bohatou, ježto u ní bývalo mnoho pozemků, jako 
při faře v Bělčicích, Blatné, Slivici, Kasejovicích aj. Pozemky u Voltuše a u Předních Hutí náležely 
z velké části faře. Také panský Malý Obůr náležel prý k faře a po jeho zabrání k panství 
arcibiskupskému (ke dvoru Podzámeckému) dostal farář ročně 50.90 hektol. piva z arcibiskupského 
pivovaru. Za zabraný farní les pro železné hutě v Rožmitále k dělání dřevěného uhlí dostává farář 
palivového dříví z arcib. panství, kolik spálí, a mimo to i dříví dlouhé. Položky ty jsou stálé, trvalé, 
ve fassi obsažené. Aby předepsaná vysoká dávka z majetku pro beneficium zdejší mohla býti 
zaplacena a nový dluh na obročí nebyl proto uvalován, odprodány farní pozemky v Před. Hutech, 
když bylo předem vyžádáno svolení státní a konsistorní. Protokol o tom zní: 
     Protokol sepsaný dne 25. října 1925 v Předních Hutích v hostinci p. Emanuela Šarše za 
přítomnosti podepsaných zástupců arcib. patronátního úřadu v Rožmitále, p. obecního starosty 
v Zad. Hutích a účastníků veřejné dražby. Předmětem jest záznam o dražebním prodeji pozemků 
patřících farnímu beneficiu ve Star. Rožmitále. Do prodeje ve dražbě přicházejí následující 
pozemky v kat. obci Přední Hutě,  čís. kat. 152 louka ve výměře 2194 m2, čís. kat. 161 louka ve 
výměře 7690 m2 ,čís. kat. 160 role ve výměře 619 m2 ,čís. kat. 172/4 louka ve výměře 5823 m2. 
 

     Dražební podmínky jsou následující: 
 

1) Pozemky se prodávají dle výměry v pozemnostním archu uvedené a prodávající neručí za 
výměru pozemků. 

2) Prodej pozemků bude platným s výhradou souhlasu církevního a státního úřadu dozorčího. 
3) Prodávané pozemky jsou do 1. listopadu 1926 pronajaté. Nájemné od 1. listopadu 1925 do 

1. listopadu 1926 budou nájemci platiti tomu, kdo pozemek ve dražbě koupí. Daně a 
všechny veřejné dávky až do 1. listopadu 1926 bude platiti farní úřad, resp. dp. děkan. 

4) Vydražitel pozemku složí do 8 dnů po dražbě u patronátního úřadu resp. do arcib. důchodu 
v Rožmitále pod Třemš. zálohu obnosem 2000 Kč na každý 1 ha koupeného pozemku 
(okrouhle 575 Kč za 1 korec). Zbytek kupní ceny složí kupující při podpisu trhové smlouvy. 

5) Kupující nesou ze svého veškeré útraty spojené s uzavřením, sepsáním a schválením 
smlouvy i jejím knihováním provedením, a to i kdyby ku schválení nedošlo, jakož i veškeré 
poplatky z důvodu tohoto vyměřené, zejména nahradí farnímu úřadu, resp. dp. děkanovi jím 
zaplacenou obecní dávku z přírůstku hodnoty nemovitostí a všechny jiné případné dávky a 
poplatky. 

6) Bude-li zapotřebí některou pozemkovou parcelu děliti, zaplatí měření a plánky oni kupující, 
jimž dělené části pozemků připadnou. 

7) Pod vyvolávací cenu pozemky prodány nebudou.  
 

     Po přečtení těchto podmínek bylo přikročeno ku dražbě s tímto výsledkem. 
 

a) Pozemková parcela čís. kat. 152 v katastr. výměře 2194 m2 vyvolána na 1900 Kč a prodána 
nejvíce podávajícímu Josefu Hutrovi ze Zadních Hutí č. 2 za 2600 Kč. 

b) Pozemek čís. parc. 160 role ve výměře 619 m2 a 161 louka ve výměře 7690 m2, úhrnem 
8309 m2. Z pozemků těchto utvoří se 2 polovice a sice půjde hraniční čára od cesty čís. kat. 
453 směrem ku hranicím věšínským.  
1) První díl vedle čís. kat. 159 ve výměře 4155 m2, vyvolaná cena za 1 korec 2000 Kč, 

nejvyšší podání učinil 2050 Kč za 1 korec p. Polák Frant. z Předních Hutí čp. 21.  
2) Druhý díl podél cesty čís. kat. 452 ve výměře 4154 m2, vyvolaná ceny za 1 korec 2000 Kč, 

nejvyšší podání učinil 2050 Kč za 1 korec p. Nusl Frant. z Předních Hutí č. 7. 
c) Pozemek čís. parc. 172/4 louka ve výměře 5823 m2, vyvolán 1 korec za cenu 2000 Kč, 

nejvyšší podání učinil 2050 Kč za 1 korec p. František Kříž z Před. Hutí čp. 20. Louka tato 
rozdělí se na 2 polovice od jihu k severu vedoucí dělící čárou a připadne západní polovice 
Fr. Křížovi z Před. Hutí čp. 20 a východní polovice Anně Zemanové ze Zadních Hutí č. 25. 


