Průvodce farní kronikou

Pro lepší pochopení a orientaci jsem farní kroniku rozdělil na tři úseky. První nejstarší
uváděný ve zhlaví v pravém horním rohu jako list I – LXXV začíná v r. 1839, jsou v něm ale i
údaje starší. Druhý, prostřední úsek má v pravém horním rohu arabskými číslicemi značenou
stránku, a to od čísla stránky 75 do stránky 325. Události jsou zde popisovány od r. 1844 až
po rok 1937. Zde je nutné podotknout, že se časově 1. a 2.
ást prolínají. Poslední úsek je z období od r. 1937 až po současnost na stránkách 325 až 365
včetně mnoha fotografií a jsou do něho vloženy dva strojopisy. Mezi stranu 325 a 326
strojopis od Antonína Nývlta, který obsahuje 11 stránek a popisuje události v období obou
totalit od r. 1938 až po rok 1990 a mezi stránky 353-354 vložený strojopis od P. Václava
Hejčla o 7 stránkách, který dokumentuje jeho působení ve farnosti od r. 1994 do roku 2005.
Rejstřík podle stran, dat a událostí
Nejstarší část uváděná v pravém horním rohu římskými číslicemi jako list I – LXXV.
V obsahu budu značit jednotlivé folie jako list (1)A a (1)B
List 1A - německy kurentem zpráva o založení kroniky z 25. 5 .1840
List 2 - prázdný
List 3A- zpráva o založení kroniky kurentem německy z 5. 6. 1840
List 4A – založení farní kroniky r. 1839 duchovním správcem Františkem Hromádkou –
předmluva
List 4B - „Položeni osady“ charakteristika území
List 5A - charakteristika území
List 5B – přifařené osady, počty obyvatel r. 1792, 1809. Štola
List 6A - desátky pro skalického a kosteleckého faráře. Zřízení lokálie „ Za panování slavné
paměti císaře Josefa II., který s ohledem svého přesvědčení a nového far zřízení, mnoho
klášterů po čechách zrušil, bylo nařízeno, aby tam, kde toho bylo potřeba staré zašlé osady
obnovené, aneb nové zřízeny byly. Dle tohoto dvorského od 24. září r. 1785 daného rozkazu,
byla i ve Rtyni r. 1786 nová duchovní osada či lokálie zřízena a potvrzená.“
List 6B - pravomoci lokálie
List 7A - pravomoci lokálie
List 7B – „Původ chrámu Páně Svatého Jana Křtitele“ dle Rohna zaznamenán již r. 1384, další
zpráva je ve farních knihách z r. 1414. Po r. 1624 byly všechny fary na panství spravovány
náchodským děkanem. Dle zmínky v kostelecké pamětní knize byl r. 1679 již kamenný kostel
vysvěcen, po obnovení fary v Kostelci r. 1709 přifařen k této farnosti
List 8A – založení chrámu 1679
List 8B - vybavení chrámu
List 9A – účast svobodných občanů na výstavbě chrámu, tabulka výdajů
List 9B – tabulka výdajů. Věž, zvony
List 10A – věž
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List 10AA – vložený latinsky psaný dokument opatřený biskupskou pečetí dosvědčuje, že 27.
února 1836 byl posvěcen pro rtyňský kostel zvon pod jménem sv. Jan Nepomucký.
Signováno Franc. Guil. Tippmann Episcopus Satalenz. Sufrag. Pragensis
List 10B – hřbitov, kostnice, les
List 11A - zádušní les
List 11B – popis hranic zádušního lesa z r. 1810 – psáno německy kurentem
List 12A – popis hranic zádušního lesa z r. 1810 – psáno německy kurentem
List 12B – popis hranic zádušního lesa z r. 1810 – psáno německy kurentem dále je
pokračováno dalším popisem hranic lesa z r. 1839, tentokrát psáno česky
List 13A - popis hranic zádušního lesa z r. 1839
List 13B - popis hranic zádušního lesa z r. 1839
List 14 A- fundace (majetek věnovaný církvi na dlouhodobé konání obřadů)
List 14B - fundace
List 15A - „Někdejší vzácnosti chrámu Páně“ Inventář, který padl r. 1810 za oběť na
investování napoleonských válek
List 15B - inventář do r. 1838
List 16A - inventář do r. 1838
List 16B - inventář do r. 1838
List 17A - inventář do r. 1838
List 17B - inventář do r. 1838
List 18A - inventář do r. 1838
List 18B - inventář do r. 1838
List 19A – fara - existence fary před husitskými válkami je patrná z urbáře panství
náchodského, zrušena r. 1420. R. 1739 vystavěna nákladem obce chalupa čp. 117, která se
stala příbytkem duchovního
List 19B – stavba nové, stávající fary 1835 – 1837
List 20A – fara, opis povolení německy
List 20B - fara, opis povolení německy, popis budovy
List 21A – fara, kritické zhodnocení stavby, nedostatků a korupce během stavby
List 21B – fara, dokončení zhodnocení stavby, problémy se studní
List 22A – fara, inventář
List 22B – fara, inventář
List 23A – fara, inventář dokončení. „Pole a luka“
List 23B - „Pole a luka“
List 24A - „Pole a luka“
List 24B - „Škola“
List 25A - „Škola“
List 25B – škola, údaje z r. 1816, počet žáků, příjmy
List 26A – škola, údaje z r. 1816, příjmy
List 26B – škola, inventář v r. 1821
List 27A – škola, inventář v r. 1821
List 27B – „Rtyně neb Rtina“, polohopis počty domů a obyvatel 1794, 1828, 1839, analýza
název, příslušnost k panství a údaje z urbáře náchodského panství z r. 1555 a z r. 1628
List 28A - údaje z urbáře náchodského panství z r. 1628
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List 28B – posloupnost některých rtyňských rychtářů
List 29A – sochy a kříže
List 29B – sochy a kříže
List 30A – „O svobodnících“ (občanech a statcích osvobozených od nevolnických povinností
1. svoboda Nývltovská rychetská č. domu 1
List 30B - 1. svoboda Nývltovská rychetská č. domu 1
List 31A - 2. svoboda Prauzovská dolejší číslo domu 21
List 31B - 2. svoboda Prauzovská dolejší číslo domu 21
List 32A - 2. svoboda Prauzovská dolejší číslo domu 21
List 32B – 3. svoboda Nývltovská číslo domu 6
List 33A – opis rozhodnutí a potvrzení svobod od Marie Krystýny kněžny Piccolomini z 2. 11.
1781
List 33B – opis rozhodnutí a potvrzení svobod od Marie Krystýny kněžny Piccolomini z 2. 11.
1781
List 34A – opis rozhodnutí a potvrzení svobod od Marie Krystýny kněžny Piccolomini z 2. 11.
1781
List 34B – opis rozhodnutí a potvrzení svobod od Marie Krystýny kněžny Piccolomini z 2. 11.
1781
List 35A – uhelné jámy ve Rtyni: Požehnání Boží, Dorota, Loise, Petri, Francisci Sales
List 35B – uhelné jámy, protokol o prodeji staré fary z 19. 10. 1838 (patří k listu 19)
List 36A - protokol o prodeji staré fary z 19. 10. 1838 (patří k listu 19)
List 36B – soupis obyvatel z r. 1870 (305 domů, 2488 duší)
List 37A – soupis obyvatel z r. 1870
List 37B – soupis obyvatel z r. 1870
List 38A – soupis obyvatel z r. 1870
List 38B – živnosti, doly silnice v r. 1870
List 39A – r. 1872 požáry, divadlo, r. 1873 oprava silnice
List 39B – r. 1874 stavba nové školy
List 40A – svěcení nové školy 12.9.1875
List 40B – opis smlouvy o koupi pozemku pro školu ze 14.2.1875
List 41A – opis smlouvy o koupi pozemku pro školu ze 14.2.1875 a opisy dalších dokladů
List 41AA – plánek školy na katastrální mapě
List 41B – další opisy dokladů ke stavbě školy, cena (11112 zl.), dotace
List 42A – výměna pozemků pro přístavbu školy r. 1896 – viz str. 231
List 42B – opis dokladu k výměně pozemků v němčině
List 43A - opis dokladu k výměně pozemků v němčině
List 43B - sčítání obyvatel v lednu a únoru 1911 s výsledkem 2800 občanů, 1395 mužů, 1405
žen, 2794 římských katolíků 4 evangelíci a 1 bez vyznání, seznam domů a majitelů, kteří
přibyli během 40 roků (list 37 a 38)
List 44A – seznam domů a majitelů, kteří přibyli během 40 roků, čísla domů 306 – 427 (list 37
a 38)
List 44B – katastrální snímek k smlouvě směnné k listu 42
List 45A - prázdný
List 45B - prázdný
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List 46A – Bohdašín, polohopis počet obyvatel, doklad z urbáře r. 1628, uhelné jámy
List 46B – Bohdašín, založení str. 114, duchovní P. Kašpar Nyklíček 1864 – 68, P. Josef Šulc
1869-80
List 47A – Bohdašín – soupis obyvatel z r. 1870, 47 domů, 280 obyvatel
List 47B – Bohdašín, nová škola v r. 1877, nová budova školy z r. 1899
List 48A – Bohdašín, třetí duchovní Jan Otčenášek, čtvrtý Jan Vojtěch Procházka
List 48B – Bohdašín, události ve škole sčítání 1911, zrušení dolů
List 49A – Bohdašín, události v souvislosti se vznikem republiky a čsl. církve 1918 - 1921
List 50A – Bohdašín, události v souvislosti se vznikem republiky a čsl. církve, zlatá svatba 11.
1. 1925
List 50B – Bohdašín, události v souvislosti se vznikem a čsl. Církve, nové zvony
List 51A – „Wodolow“ - Odolov polohopis, historie
List 51B – Odolov z minulosti v 18. st.
List 52A – Odolov, jáma Ignác a Benigna, soupis obyvatel 1870
List 52B – Odolov, o obyvatelích, události z let 1871 – 1875
List 53A – Odolov, o obyvatelích, události z let 1871 – 1875
List 53B - prázdný
List 54A - prázdný
List 54B - prázdný
List 55A - prázdný
List 55B - prázdný
List 56A – Strážkovice, polohopis, historie
List 56B – Strážkovice z minulosti v 18. st.
List 57A – Strážkovice z minulosti v 18. st., 19. st.
List 57B – Strážkovice z minulosti v 19. st., škola
List 58A – Strážkovice škola, oprava, učitelé
List 58B – Strážkovice, kamenný most 1829, zrušení mlýnů kvůli ztrátě vody v důsledku
budování dolů, soupis obyvatel z r. 1870
List 59A – Strážkovice události 1870, 1871
List 59B – Strážkovice události 1870, 1871
List 60A – Strážkovice události 1877, smrt havíře Jana Podaného a zvětšení školy
List 61B - prázdný
List 62A - prázdný
List 62B - prázdný
List 63A - prázdný
List 63B - prázdný
List 64A - prázdný
List 64B - prázdný
List 65A – P. František Hromádka, nar. 6. listopadu 1786 o své práci na vinici Páně, mládí
List 65B – P. František Hromádka, studia, cesta ke kněžství
List 66A – P. František Hromádka, působení v duchovní službě
List 66B – P. František Hromádka, ode dne 5. 4. 1838 ustanoven duchovním (VII. v řadě) ve
Rtyni
List 67A – P. František Hromádka, problémy s novou farou
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List 67B – P. František Hromádka, problémy s novou farou
List 68A – posloupnost duchovních správců od založení lokálie (viz. List 6A) I. Francis.
Janeba ve Rtyni od r. 1787 – 1791. II. Josef Šenkýř 1791 – 1806
List 68B – posloupnost duchovních - III. Vojtěch Paleček ve Rtyni od r. 1806 – 1824
List 69A - posloupnost duchovních - III. Vojtěch Paleček ve Rtyni od r. 1806 – 1824
List 69B - posloupnost duchovních – IV. Václav Vít ve Rtyni od r. 1824 – 1828
List 70A - posloupnost duchovních – V. Johan Nep. Zumpfe od 1828 – 1829
List 70B - posloupnost duchovních – VI. Anton Älbl – v letech 1829 – 1838 (viz list č. 20 a
21) VII. František Hromádka viz. list 66B. Cholera r. 1831
List 71A – události mezi r. 1831 – 1837 v celé zemi
List 71B – události mezi r. 1831 – 1837 v celé zemi
List 72A – události mezi r. 1831 – 1837 v celé zemi
List 72B – opis německy psaného nařízení ohledně školních požitků
List 73A – opis německy psaného nařízení ohledně školních požitků
List 73B – opis německy psaného nařízení ohledně školních požitků
List 74A – opis německy psaného nařízení ohledně školních požitků
List 74B - mírná zima a studené léto r. 1840
List 75A – vizitace biskupa Karla Borom. Hanla 27. 6. 1841
Další pokračování kroniky je podle číslování stran arabskými číslicemi – střední část do
r. 1844
Str. 76 – události 1844 (špatně čitelný text)
Str. 77 – události 1844 (špatně čitelný text)
Str. 78 – události 1844 (špatně čitelný text)
Str. 79 – události 1844 (špatně čitelný text)
Str. 80 – události 1844 (špatně čitelný text)
Str. 81 - VIII. duchovní správce ve Rtyni 1846 – 1849 František Capoušek stručný životopis
Str. 82 – P. František Capoušek působení ve Rtyni, škody na kostele při orkánu 19. 6. 1848
Str. 83 – prozatímní duchovní správce P. Antonín Müler, ve Rtyni od února do září 1849
Str. 84 – IX. duchovní správce Mikuláš Tol. Funk ve Rtyni od 1849 – 1853, stručný životopis
(zemřel 1858)
Str. 85 – P. Mikuláš Tol. Funk kněžské působení
Str. 86 – P. Mikuláš Tol. Funk kněžské působení
Str. 87 – P. Mikuláš Tol. Funk od r. 1849 lokalista ve Rtyni, události před jmenováním
Str. 88 – události v církvi
Str. 89 – rok 1850 – události v mocnářství
Str. 90 – rok 1850 – události ve státě a ve Rtyni
Str. 91 – rok 1851 – uvítání biskupa ve Rtyni
Str. 92 – rok 1851 - biskup ve Rtyni, o Piu IX
Str. 93 – žádost o povýšení zdejší kolatury (lokálie) na farnost z 20. 9. 1851
Str. 94 - 1852 drahota po neúrodném roce 1851, tři uvolněná místa duchovních na
náchodském panství. Odchod VI. duchovního správce ve Rtyni Antona Älbla na odpočinek
Str. 95 – 22. srpna 1852 sraz duchovních 25 let po vysvěcení v Kyšperku
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Str. 96 – teplý podzim od listopadu 1852 přes vánoce až do 12. 2. 1853. Studený březen – na
velký pátek 25. 3., mnoho sněhu a vánice. Oteplení přišlo až 22. dubna.
Str. 97 - přesuny duchovních 1853 odchod P. Mikuláše Funka do Chvalkovic. Vyznamenání
učitele Václava Petra stár 73 let, 50 let pracoval jako učitel
Str. 98 – slavnostní mše jeho syna doktora theologie na pražské univerzitě P. Eduarda Petra
v neděli 12. 6. 1853
Str. 99 – X. duchovní správce ve Rtyni 1853 - 1858 P. Antonín Charvát, životopis. Farářem
od r. 1854
Str. 100 – P. Antonín Charvát, životopis, sňatek Františka Josefa I. S Alžbětou Bavorskou
1854
Str. 101 – povýšení rtyňské lokálie na farnost
Str. 102 – povýšení rtyňské lokálie na farnost výnosem ze dne 19. 10. 1854, nový baldachýn
Str. 103 – 1855 nové svícny
Str. 104 – v červnu 1856 zardoušení dvou havířů, nová zeď pod farskou zahradou
Str. 105 – 1856 nový oltář sv. Jana Nepomuckého
Str. 106 – 1857 25. října požár čp. 30, popis roku 1857, dobrá úroda stavba železnice
Str. 107 – 1858 odchod pana faráře Charváta ze Rtyně do Německé Brusnice
Str. 108 – 1858 P. Josef Rudisch XI. duchovní správce ve Rtyni – životopis
Str. 109 – 1859 P. Josef Fikejs XII. duchovní správce ve Rtyni – životopis, 1860 zpevnění JZ
nároží fary železnými kleštěmi, otrávení jedem
Str. 110 – 1860 posvěcení nového litinového kříže na kamenném soklu před domem Františka
Prouzy čp. 176
Str. 111 - 1860 posvěcení nového dřevěného kříže při stezníku z Malých Svatoňovic do
Stárkova v Odolově
Str. 112 – 1861 posvěcení nové části hřbitova
Str. 113 – 1861 opisy německy psaných dokladů k posvěcení nové části hřbitova
Str. 114 – Bohdašín, výstavba a posvěcení kaple 19. 10. 1862, 1863 dar nového černého
pluviálu
Str. 115 – 1863 vizitace biskupa Karla Hanla. Odchod faráře Josefa Fikejze na konci roku do
Německé Brusnice. 1864 XII. Duchovní správce ve Rtyni P. Jan Matouš
Str. 116 – P. Jan Matouš životopis
Str. 117 – P. Jan Matouš životopis
Str. 118 – P. Jan Matouš životopis, r. 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu
Str. 119 – 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu
Str. 120 – 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu, sbírka, nový strop, šindel na střeše
Str. 121 – 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu, nové postranní oltáře, tři obrazy od
ak. malíře Gustava Vacka z Červeného Kostelce, nová křížová cesta od Paterny z Vídně za
239 zl.
Str. 122 – 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu, znovuposvěcení chrámu
Str. 123 – 1864 obnova vnější a vnitřní zdejšího chrámu – pochvalný list biskupa (opis)
Str. 124 – 1864 obnova sochy Davida krále u márnice a křížku pod schody ke hřbitovu. 6. 10.
1864 požár statku Josefa Řeháka na horním konci.
Str. 125 – Bohdašín, 1864 rozšíření kaple, právo každodenního sloužení mší, duchovní Karel
Nyklíček.
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Str. 126 – 5. 12. 1864 zasypání horníka Jana Matysky v jámě u stříbrného dolu
Str. 127 – 28. 2. 1865, nalezení oběšené Valerie Seifrtové ve věži chrámové
Str. 128 – 1865, nalezení oběšené Valerie Seifrtové ve věži chrámové, průběh vyšetřování
Str. 129 – 1865, nalezení oběšené Valerie Seifrtové ve věži chrámové, průběh vyšetřování,
zřízení božího hrobu a malého oltáře v kostnici
Str. 130 – 1865, zřízení dvou nových železných křížků u Panského rybníka
Str. 131 – 1866, sázení kaštanů na hřbitově, válka s Prusy a cholera
Str. 132 – 1866, válka s Prusy, popis událostí
Str. 133 – 1866, válka s Prusy, popis událostí
Str. 134 – 1866, válka s Prusy, popis událostí, obec Rtyně musela dát Prusům rekvizici 48
krav a množství koní
Str. 135 – 1866, válka s Prusy, popis událostí – 28. 6. rezervní oddíl Prusů obsadil ve Rtyni
kostel a faru a budoval obranné postavení. K bitvě zde nedošlo a Prusové odtáhli ještě téhož
dne. Po odchodu Prusů z Čech se v září rozšířila cholera. Ve Rtyni na ni zemřelo 6 lidí.
Str. 136 – 1866, cesta mocnáře Františka Josefa I. po Moravě, Čechách a Rakousích na
přelomu října a listopadu, skromná úroda tohoto roku
Str. 137 - 1867, nový betlém od řezbáře Františka Hötzla z Broumova pořízený za 29,50
zlatých
Str. 138 – 1868, pořízení nového ornátu, strašná bouře 16.6.
Str. 139 - 1868, dar nového ornátu, obnova a posvěcení kapličky a kříže nad Rtyní
Str. 140 – 1869 15. února odchod P. Jana Matouše ze Rtyně do Hronova
Str. 141 – 1869, Josef Sychrovský XIII. duchovní správce ve Rtyni, životopis
Str. 142 – 1869 50 let kněžství Pia IX., rozhořčení pana faráře nad novými časopisy „Národní
listy“, „Pokrok“, „Svoboda“, „Obrana“, oprava varhan, restaurování obrazů, nový kříž od
Ferdinanda Bráta
Str. 143 – 1869 8. prosince zahájení 1. Vatikánského koncilu v Římě. 1870 postní kázání, dar
nového ornátu
Str. 144 – 1870 nová šindelová střecha na faře namísto taškové, deštivé počasí, krutá zima,
1871, 25 let papežování Pia IX.
Str. 145 – 1871 opravy při faře, 1872 nový Boží hrob, oprava pluviálu
Str. 146 – 1872 epidemie neštovic, ve Rtyni zemřelo 24 farníků z toho 19 dětí, povodeň 26.
května v celých Čechách, divadlo ve Rtyni
Str. 147 – 1872 povětrnost, úroda, nový Betlém od místních farníků, samouků. Josef Borůvka
vyřezával figurky, Celestyn Kleiner města, ovečky vyřezával Jan Souček, kopce stromy a
ostatní maloval Josef Šrůtek z Náchoda.
Str. 148 – 1872 – náklady na betlém, starý betlém pořízený od P. Matouše odkoupil zdejší
kupec Jan Štouda, nepříznivé počasí je podle pana faráře důsledkem mravního úpadku
Str. 149 – 1873, povětří v lednu, tři zlaté svatby
Str. 150 – 1873, vyznamenání horníka Vincence Matouše
Str. 151 - 1873, stavba nové předsíně, prolomení druhých dveří k jihu, suché počasí v létě
Str. 152 – 1873, světová výstava ve Vídni, náklady na stavbu nové předsíně
Str. 153 – 1874, počasí, jeho rozmary
Str. 154 – 1875, počasí, úroda, velká bouře v neděli 29. srpna na záleskou pouť, nové schody
ke kostelu
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Str. 155 - 1875, nové schody ke kostelu
Str. 156 - 1875, nové schody ke kostelu, 1876 počasí, 22. dubna povodeň ve Rtyni
Str. 157 - 1876, bílení kostela, zednický prapor, hrobka pana Štoudy na jižní straně kostela
Str. 158 - 1876, 1877 počasí, úroda, morální závěr pana faráře, že za liberální postoje lidí
přijde Boží trest
Str. 159 - 1878 od 2. ledna do 3. května administrátorem rtyňské farnosti Jan Evan. Němeček,
stručný životopis, od 3. května XIV. duchovním správcem ve Rtyni P. Jan Stifter, životopis
Str. 160 - 1879, 200 letá památka posvěcení chrámu rtyňského, odchod P. Jan Stiftera ze
Rtyně na Hořičky
Str. 161 - od 14. září 1879 – 8. března 1880 ustanoven administrátorem zdejší farnosti P. Jan
Dvořák. Od 8. 3. 1880 – 30. 9. 1884 se stal XV. duchovním správcem rtyňské farnosti P. Jan
Evan. Němeček (viz. str. 159), 5. 9. 1881 postaven nový hřbitovní kříž od sochaře Fr.
Kofránka z Hořic
Str. 162 - Od 1. 10. 1884 – 13. 1. 1885 administrátorem ve Rtyni P. Jan Tříska. XVI.
duchovním správcem rtyňským ustanoven od 13. 1. 1885 P. Jan Dvořák, životopis
Str. 163 - P. Jan Dvořák, životopis
Str. 164 - P. Jan Dvořák, životopis
Str. 165 – 1885 27.3. dokonal život svůj Bedřich kníže Schwarzenberg, kardinál, arcibiskup
pražský - životopis
Str. 166 – Bedřich kníže Schwarzenberg, kardinál, arcibiskup pražský – životopis
Str. 167 – Bedřich kníže Schwarzenberg, kardinál, arcibiskup pražský – životopis
Str. 168 – 1885, oslava 1000 letého výročí smrti sv. Metoděje, provolání komitétu
Str. 169 – 1885, oslava 1000 letého výročí smrti sv. Metoděje, provolání komitétu
Str. 170 – 1885, oslava 1000 letého výročí smrti sv. Metoděje, provolání komitétu
Str. 171 – 1885, oslava 1000 letého výročí smrti sv. Metoděje, organizace v rámci diecéze
Str. 172 - 1885 30. 8., volba obecního zastupitelstva ve Rtyni
Str. 173 – 1885 z 5. 10., opis rozhodnutí c. k. místodržitelství v Praze v kauze dlouhodobého
sporu o majetek pozemků kostela červenokosteleckého a rtyňského (psáno německy)
Str. 174 – 1885 z 5. 10., opis rozhodnutí c. k. místodržitelství v Praze v kauze dlouhodobého
sporu o majetek pozemků kostela červenokosteleckého a rtyňského (psáno německy)
Str. 175 – 1885 z 5. 10., opis rozhodnutí c. k. místodržitelství v Praze v kauze dlouhodobého
sporu o majetek pozemků kostela červenokosteleckého a rtyňského (psáno německy)
Str. 176 – 1885 z 20. 11., úmluva o narovnání výše uvedeného sporu (psáno německy)
Str. 177 – 1885 z 20. 11., úmluva o narovnání výše uvedeného sporu (psáno německy)
Str. 178 – 1885 z 20. 11., úmluva o narovnání výše uvedeného sporu (psáno německy)
Str. 179 – 1885 z 20. 11., úmluva o narovnání výše uvedeného sporu (psáno německy)
Str. 180 – 1885, opis žádosti o zřízení třech tříd chlapecké měšťanské školy
Str. 181 – 1885, opis žádosti o zřízení třech tříd chlapecké měšťanské školy
Str. 182 – 1885, opis žádosti o zřízení třech tříd chlapecké měšťanské školy, této žádosti
nebylo vyhověno, prozatímní uspořádání kongruy (vylepšení dotace katolického
duchovenstva, německy psané vyzvání hejtmanství)
Str. 183 – 1885 německy psané vyzvání hejtmanství
Str. 184 – 1885 přiznání k výše uvedené výzvě zpracované farářem
Str. 185 – 1885 přiznání k výše uvedené výzvě zpracované farářem
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Str. 186 – 1885 přiznání k výše uvedené výzvě zpracované farářem
Str. 187 – 1885, přípis konzistoře k tomuto přiznání (německy)
Str. 188 – 1887, opis dokumentu o novém uspořádání kongruy (psáno německy)
Str. 189 – 1887, opis dokumentu o novém uspořádání kongruy (psáno německy)
Str. 190 – 1887, opis dokumentu o novém uspořádání kongruy (psáno německy)
Str. 191 – 1887, opis dopisu konzistoře k uspořádání kongruy (psáno německy)
Str. 192 – 1887 31. 12. jubileum 50 let kněžství Lva XIII, oslavy ve Rtyni na Nový rok
Str. 193 – 1887 31. 12. jubileum 50 let kněžství Lva XIII, výčet darů nejrůznějších potentátů
Str. 194 – 1887 31. 12. jubileum 50 let kněžství Lva XIII, chvalořečení pana faráře ne
papežský úřad
Str. 195 – 1887 31. 12. jubileum 50 let kněžství Lva XIII
Str. 196 – 1888, odvolání proti novému uspořádání kongruy
Str. 197 – 1888, odvolání proti novému uspořádaní kongruy, úspěšně vyřízeno
Str. 198 – 1888, zřízení nového kříže panem Janem Pavlem „Na písku“ u čp. 154
Str. 199 – 1888, zřízení nové křížové cesty (na místo barvotiskové z r. 1864) od uměleckého
závodu Mik. Lehmanna, 14 zastavení malovaných olejem na plátně podle dle Führichovy
skladby (přemístěna do Chvalkovic r. 1980 a nahrazena P. V. Matějkou umělecky nepříliš
zdařilou symbolickou křížovou cestou z reliéfů na dřevě vycházejících z motivů ve
francouzském misálu)
Str. 200 – 1888, zřízení nové křížové cesta, získávání prostředků
Str. 201 – 1888, zřízení nové křížové cesta, získávání prostředků, děkovný list konzistoře panu
Štoudovi hlavnímu dárci
Str. 202 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, popis opravy, získávání prostředků
Str. 203 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, popis opravy, získávání prostředků
Str. 204 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, popis opravy, získávání prostředků
Str. 205 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, popis opravy, získávání prostředků
Str. 206 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, popis opravy, získávání prostředků
Str. 207 – 1889, vnější a vnitřní renovace zdejšího chrámu, dokončení oprav, posvěcení
chrámu
Str. 208 – 1889, pochvalný list biskupa Josefa Jana Haise zdejším osadníkům
Str. 209 – 1889, pochvalný list panu Janu Štoudovi
Str. 210 – 1889, pochvalný list ředitelství zdejší záložny a sboru divadelních ochotníků
Str. 211 – 1889, restaurování a posvěcení tří křížků
Str. 212 – 1889, spolek ustavičného klanění Nejsvětější svátosti, 16.2.1890 odchod P. Jana
Dvořáka do Úpice
Str. 213 – 1890, Jan Otčenášek XVII. duchovní správce zdejší, životopis
Str. 214 – 1890, Jan Otčenášek XVII. duchovní správce zdejší, životopis
Str. 215 – 1890, Jan Otčenášek XVII. duchovní správce zdejší, životopis
Str. 216 – 1890, nově opatřené liturgické náčiní, dopis biskupovi o oslavě Nejsvětější svátost
Str. 217 – 1890, cesta přes zádušní pozemky, soupis inventáře a soupis chlapců nar. 1871 – 81
Str. 218 – 1890, nově ustanovená kongrua farnosti rtyňské (německy)
Str. 219 – 1890, farář dvakrát okraden
Str. 220 – 1890, výsledek sčítání lidu (ve Rtyni 2693 katolíků a 2 evangelíci)
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Str. 221 – 1891, nová paramenta pro kostel, 1892 - spor mezi rtyňskými a odolovskými
hudebníky, kdo smí hrát na pohřbu
Str. 222 – 1892, spor mezi rtyňskými a odolovskými hudebníky, kdo smí hrát na pohřbu
Str. 223 - 1892 6. a 7. března, volba obecního zastupitelstva
Str. 224 – 1892, volba starosty a radních, spory mezi obyvateli dolního a horního konce
Str. 225 – 1892, nová paramenta a bohoslužebné náčiní, pokračování sporu hudebníků
Str. 226 – 1892, posvěcení kříže Ferdinanda Bráta na Zadech, poškozeného větrem
Str. 227 – 1892, vedra a sucho v srpnu
Str. 228 – 1892, dary bohoslužebného náčiní, krutá zima od začátku prosince až do konce
března 1893. 1893, dary parament
Str. 229 – 1894 26. 2. odchod faráře Jana Otčenáška do Chvalkovic. XVIII. duchovní správce
ve Rtyni P. Karel Bauch, životopis
Str. 230 – 1895, dary pro kostel, nová silnice ve Rtyni, vizitace biskupa Jana Nepomuka
Brynycha 30. dubna
Str. 231 – 1896, nový regenschori Josef Boura a řídící školy Jan Pižl. Přístavba 2. patra školy
o prázdninách
Str. 232 – 1897, dar Ferdinanda Hrušky, poutníka Jeruzalémského 1000 zl., nové varhany
Str. 233 – 1897, svěcení dvou křížů u kapličky na Bohdašíně, odchod P. Karla Baucha do
Chvalkovic 7.
ervence, XIX. duchovní správce ve Rtyni P. František Bakeš do 17. 11. 2001, smrt dobrodince
chrámu Jana Štoudy, povodeň na Úpě z 26. na 30. červenec
Str. 234 – XIX. duchovní správce ve Rtyni P. František Bakeš, životopis, r. 1900 se usadil ve
rtyni lékař Jaroslav Rotbart, r. 1901 odchod faráře Bakeše do Chvalkovic. XX. duchovním
správcem ve Rtyni P. Jaroslav Souček, životopis
Str. 235 – 1902, nová výmalba, dary pro kostel, 1903 - restaurování kalicha, dary pro kostel,
1904 - zakoupení parament, oprava hromosvodů na faře a kostele, pořízena socha sv. Jana
Nepomuckého před hřbitovem od náchodského sochaře J. Čeřovského, restaurování sochy
Davida krále, neúroda brambor
Str. 236 – 1905, nová roucha, socha P. Marie Lurdské v Odolově od náchodského sochaře J.
Čeřovského, opravy kostela a fary zvnějšku, 1906 na jaře se odstěhovalo ze Rtyně 50 horníků
do Moravské Ostravy, ve Rtyni byla zřízena četnická stanice, zemřel Vilém Schamburk
Str. 237 – 1906, generální vizitace a biřmování biskupa Josefa Doubravy, opravy v kostele,
1907 misie ve Rtyni
Str. 238 – 1907, odchod faráře Jaroslava Součka do Hronova, po jeho odchodu zde působil
pouze 9 dní P. Josef Žďárek, XXI. duchovním zdejším se stal P. Josef Vojtěch (foto na str.
243), životopis, krásný podzim, mírná zima, 1908 počasí, P. Procházka na Bohdašíně
Str. 239 – 1908, nové předměty kostelní, volby do zemského sněmu, povolení nové
měšťanské školy, jubilea 50 let kněžství Pia X., 60 let vlády Františka Josefa I., nadace pro
chudé, statistika pohřbů a svátostí, vloupání do kostela, dobrodinci, úroda, počasí
Str. 240 – 1909, počasí, úroda, nové svícny, nová skříň na paramenta
Str. 241 – 1909, krádeže v kostele a na hřbitově, nový sál u Mikšů, hnutí volné myšlenky
šířené Dr. Rotbartem, nová měšťanská škola.
Str. 242 – 1909, řídící Pižl, divadlo u Mikšů, statistika, úpravy na faře
Str. 243 – 1910, úvaha pana faráře Vojtěcha o duchu doby, pokroku, jeho fotografie
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Str. 244 – 1910, problémy se založením a fungováním křesťanského spolku ve Rtyni
Str. 245 – 1910, nové postranní oltáře od řezbáře Soudila – Jenčovského, nová dlažba a
mřížka u hlavního oltáře
Str. 246 – 1910, smrt učitele Fr. Špeldy, oslavy Husovy, krupobití 1. srpna
Str. 247 – 1910, sjezd agrární mládeže, pohřeb horníka Antonína Vlčka – první pohřeb bez
kněze, rozmary počasí
Str. 248 – 1910, řešení majetkových poměrů mezi farností a obcí ohledně staré fary a školy doklady
Str. 249 – 1910, řešení majetkových poměrů mezi farností a obcí ohledně staré fary a školy doklady
Str. 250 – 1910, řešení majetkových poměrů mezi farností a obcí ohledně staré fary a školy –
doklady
Str. 251 – 1910, řešení majetkových poměrů mezi farností a obcí ohledně staré fary a školy doklady
Str. 252 – 1910, úvodní řeč faráře Vojtěcha k životopisu Ferdinanda Hrušky poutníka
Jeruzalémského
Str. 253 – úvodní řeč faráře Vojtěcha k životopisu Ferdinanda Hrušky poutníka
Jeruzalémského
Str. 254 – úvodní řeč faráře Vojtěcha k životopisu Ferdinanda Hrušky poutníka
Jeruzalémského
Str. 255 – životopis Ferdinanda Hrušky nar. 14. 2. 1828
Str. 256 – životopis Ferdinanda Hrušky
Str. 257 – povaha a zvláštnosti Hruškovy
Str. 258 – povaha a zvláštnosti Hruškovy
Str. 259 – povaha a zvláštnosti Hruškovy, kdy a jak se stal Ferda poutníkem jeruzalémským
Str. 260 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
Str. 261 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch do textu vložena fotka P. Jana Ev. Němečka XV. duchovního správce rtyňské farnosti
(viz str. 161)
Str. 262 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
Str. 263 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
do textu vložena fotka P. Jana Dvořáka XVI. duchovního správce rtyňské farnosti (viz str.
162)
Str. 264 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
Str. 265 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
do textu vložena fotka P. Karla Baucha XVIII. duchovního správce rtyňské farnosti (viz str.
229)
Str. 266 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
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Str. 267 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
Str. 268 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
Str. 269 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
do textu vložena fotka P. Josefa Sychrovského XIII. duchovního správce rtyňské farnosti (viz
str. 141)
Str. 270 – Ferda poutníkem jeruzalémským, z osobního vypravování F. Hrušky zaznamenal P.
Vojtěch
1911 počasí, poslední mráz 11. července
Str. 271 – 1911, neúroda a bída, volby do říšského sněmu, započala výstavba měšťanské školy
Str. 272 – 1911, nová elektrocentrála ve Rtyni, nové lavice v kostele od firmy Soudil a
Lenčovský v Hradci Králové, nová zpovědnice od téže firmy
Str. 273 – 1911, oprava choru a nové varhany, pokračovací hospodářský večerní kurz ve
zdejší škole, smrt matky pana faráře Josefa Vojtěcha
Str. 274 – 1912, počasí, velké množství hub, stávka horníků, smrt vojína Jana Kuldy v Bosně
Str. 275 – 1912, nová socha Božského srdce od firmy Jenčovský – Soudil (dnes v zadní
předsíni kostela), obnova dolejšího kříže (Na Ohradách?)
Str. 276 – 1912, posvěcení nové měšťanské školy na den sv. Ludmily, odchod P. Josefa
Vojtěcha do Úpice, příchod P. Emila Nováka do Rtyně
Str. 277 – 1912, počasí, válka na Balkáně, mobilizace. XXII duchovní správce zdejší farnosti
P. Emil Novák, životopis
Str. 278 – P. Emil Novák, životopis, 1913 dary pro kostel, bída v důsledku balkánské války,
řádění třech opilých mládenců, 1914 opustil Ferdinand Hruška Rtyni a odešel do Prahy do
chorobince Vincentinum v Břevnově, též vdova Štoudová opustila Rtyni
Str. 279 – 1914, obnova komína na faře, výmalba fary, směnná smlouva pozemků mezi
Eduardem Vlčkem čp. 4 a farností
Str. 280 – 1914 pohřeb zdejšího učitele Jana Dostála v Machově, vypuknutí 1. světové války,
ztráty rtyňských občanů
Str. 281 – 1914 důsledky války na obyvatelstvo, 1915, počasí, události v souvislosti s válkou,
soupisy obilí, dobytka, sběr kovů, opis dokumentu o převodu pozemků
Str. 282 – 1915, bída, drahota, pouť do Svatoňovic (200 let od založení studánky), do textu
vložena fotka P. Jana Matouše XII. duchovního správce rtyňské farnosti (viz str. 115), opis
dokumentu o výmazu práva zástavního
Str. 283 – 1915, počasí, příděly chleba, odvody branců, práce na zahradě, 1916, padlí ve válce,
počasí
Str. 284 – 1916, ztráty ve válce oprava fary a kostela (nová dlažba), počasí, drahota
Str. 285 – 1916, úspěšné snahy p. faráře Nováka o zachování tří historických zvonů, které
měly být zrekvírovány pro válečné účely. Odvezeny byly ze Rtyně zvony dva sanktusník a
umíráček z Bohdašína též dva zvony
Str. 286 – 1916, události z válečného období, 1917 udávání, prohlídky v domech, počasí
Str. 287 – 1917, hrozba nové rekvizice zvonů, boj pana faráře s c. k. byrokracií.
Str. 288 – 1917, hrozba nové rekvizice zvonů, boj pana faráře s c. k. byrokracií.
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Str. 289 – 1917, hrozba nové rekvizice zvonů, boj pana faráře s c. k. byrokracií.
Str. 290 – 1917, hrozba nové rekvizice zvonů, boj pana faráře s c. k. byrokracií.
Str. 291 – 1917, hrozba nové rekvizice zvonů, boj pana faráře s c. k. byrokracií. Záchrana
zvonů díky zásahu samotného mocnáře, blahoslaveného Karla Habsburského, posledního
císaře. Sucho, bída o potraviny
Str. 292 – 1918, nedostatek jídla a ošacení, události ve Rtyni, počasí, vznik Československé
republiky, španělská chřipka
Str. 293 – 1919, počasí, četné krádeže, drahota, volby do obecního zastupitelstva, úroda,
vymalování kaple na Bohdašíně. Ve škole zakázán křesťanský pozdrav, zrušeno modlení, děti
chodí ke zpovědi bez doprovodu učitele.
Str. 294 – 1920, smrt matky pana faráře, volby do senátu a národního shromáždění,
proticírkevní nálady
Str. 295 – 1920, aktivity nově vzniklé církve Československé proti faráři a hierarchii, 1921,
pokračování v těchto aktivitách
Str. 296 – 1921, sčítání lidu ve Rtyni 1261 katolíků, 1243 čechoslováků, 1. května přes
protesty a fyzickou snahu faráře Nováka tomu zabránit čechoslováci násilím zabrali kostel.
Str. 297 – 1921, další den byl sepsán protokol o prozatímním společném používání kostela
Str. 298 – 1921, protokol o prozatímním společném používání kostela
Str. 299 – 1921, v následujícím týdnu konsistoř tuto dohodu zrušila jako vynucenou,
pokračování napjaté situace, události týkající se kaple na Bohdašíně
Str. 300 – 1921, soud s farářem Novákem kvůli údajné urážce legionáře, odvolání ke
krajskému soudu, suché počasí
Str. 301 – 1921, trest pro faráře byl v dalším přelíčení zrušen, spor o zádušní pole, spolek
katolické mládeže, lidová strana, události v Československé církvi
Str. 302 – 1922 soud s aktéry zabrání kostela 1. května 1921, u krajského soudu v Hradci
Králové, přípravy ke stavbě čsl. fary a kostela, přemístění kříže, 26. 5. vizitace s biřmováním
biskupa Karla Kašpara
Str. 303 – 1922, pokračován v naschválech vznikající čsl. církve ve výtržnosti na hřbitově,
pozastavení platu regenschorimu jako náhrada za užívání farních pozemků obcí
Str. 304 – 1922, tahanice u soudů o zádušní pozemky, které mohly být prodány nájemci, řada
neúspěšných odvolání
Str. 305 – 1923, usnesení soudu o prodeji zádušních pozemků pronajímatelům po
neúspěšných odvoláních faráře Nováka
Str. 306 – 1923, usnesení soudu o prodeji zádušních pozemků pronajímatelům po
neúspěšných odvoláních faráře Nováka
Str. 307 – 1923, oprava soch, kapličky, orelský slet v Hradci Králové, neznámými vandaly
uražena hlava sochy sv. Jana Nep. u hřbitova, volby do obecního zastupitelstva, 23. 9.
otevření Husitského sboru
Str. 308 – 1923, přemístění starých varhan ze školní půdy do věže, byly na nich nalezeny dva
pamětní nápisy, jeden z r. 1808, druhý z r. 1874
Str. 309 – 1923, stávka horníků, 1824, 2. 2. se utopili v dolech dva horníci, krutá zima
Str. 310 – 1924, otočení zvonů, oprava věže, makovice, doklady v ní byly rozstříleny,
uchovalo se v ní několik mincí, do nové makovice byla vložena zpráva, opis je mezi
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stránkami 309 a 310, misie, zhotovení nové hlavy pro sochu sv. Jana Nep. u hřbitova , útok
dvou podnapilých legionářů na faru
Str. 311 – 1924, el. osvětlení Božího hrobu, protikatolický incident na maškarním bále,
sebevražda Vincence Mikeše, požáry. 1925, mírná zima, dopadení zlodějské bandy
Str. 312 – 1925, další krádeže ve Rtyni, odchod ředitele školy Vobořila do důchodu, příchod
učitelky Ludmily Vobořilové jeho neteře, volby do národního shromáždění. 1926 nový ředitel
Antonín Vorlický, dar Josefa Kuldy, nový starosta
Str. 313 – 1926, prezident Masaryk ve Rtyni, objednávka nového zvonu umíráčku
Str. 314 – 1926, kolaudace a svěcení umíráčku 12. 9., foto z odpolední slavnosti toho dne
Str. 315 – 1926, 4 fotky z odpolední lidové slavnosti 12. 9. 1926
Str. 316 – 1926, další foto z odpolední lidové slavnosti 12. 9. 1926, 1927 počasí, svěcení
křížku a sochy v Odolově, 1928 dlouhá zima, pozlacen hlavní oltář, volby do okresního a
zemského zastupitelstva
Str. 317 – 1929, krutá zima, nové sochy v kostele, dva nové zvony na Bohdašíně, ničivá bouře
9. 6, a 10. 8., 28.7 a 4. 8. zde sloužil mši novokněz Antonín Kadaník zdejší rodák (podrobný
životopis „Rtyňský rodák a vězeň komunismu“ zpracoval Mgr. Antonín Rubáček v r. 2011), do
textu vložena fotka P. Františka Bakeše XIX. duchovního správce rtyňské farnosti (viz str.
233)
Str. 318 – 1929, vizitace biskupa, Karla Kašpara, biřmování, zlatá svatba manželů
Špreňarových, fotka ze zlaté svatby, volby do senátu a národního shromáždění
Str. 319 – 1930, požár, odkaz kostelu, osmdesátiny T. G. Masaryka, neštěstí na motocyklu,
dary kostelu od paní Kuldové, oprava fary a kostela, do textu vložena fotka P. Jaroslava
Šourka XX. duchovního správce rtyňské farnosti (viz str. 234)
Str. 320 – 1930, požár chalupníka Jezbery, sčítání lidu, 1931, neštěstí v obci, změna názvu
obce na Rtyni v Podkrkonoší výnosem ministerstva vnitra z 24. 2. 1931, volby do obecního
zastupitelstva, 31. 12. se vzdal funkce ředitele kůru Josef Mach z čp. 114 a převzal jej Josef
Borůvka jeho zeť. (Pokud je mi známo vykonával tuto funkci do 50. let, kdy se jí pro neshody
s farářem Cyrilem Štěrbou vzdal), úhrada a kolaudace opravy kostela
Str. 321 – 1932, výstava živnostníků, stávka horníků, výmalba kostela Břetislavem Kafkou
z Červeného Kostelce, (přemalována při opravě za P. Matějky v 80. letech), znovuposvěcení
kostela, záškrt.
Str. 322 – 1933, nová studna 30 m hluboká, regulace potoka
Str. 323 – 1934 vypálení farního lesa, zavraždění Františky Tupcové ze Rtyně v Mikulovicích
na Moravě, misie redemptoristů, 1935 obnovení misií
Str. 324 – 1935, volby do národního shromáždění a senátu, celostátní sjezd katolíků
Str. 325 – 1936, do Rtyně se 1. října na důchod přistěhoval broumovský benediktýn P.
Sigismund Bouška, zde zápisy v kronice končí, další zápis je od P. Václava Hejčla z r. 2004
po 67 letech
Str. 326 – P. Sigismund Bouška OSB, životopis (mezi str. 325 a 326 je vloženo 11 stránek
napsaných na stroji Antonínem Nývltem, které popisují události od r. 1939 – do r. 1996, (text
se shoduje se stránkami 325 – 353 psanými ručně P. Hejčlem)
Str. 327 – P. Sigismund Bouška OSB, životopis, foto
Str. 328 – 1939, biřmování, smrt P. Emila Nováka 3. září
Str. 329 – 1939, 6. 9., pohřeb P. Emila Nováka, pět fotek
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Str. 330 – 1939, parte P. Emila Nováka, báseň od Sigismunda Boušky k 1. výročí smrti P.
Emila Nováka
Str. 331 – 1939 v září, příchod Cyrila Štěrby do Rtyně (XXIII. duchovní správce farnosti),
1942 - 50 let kněžství a smrt Sigismunda Boušky.
Do textu vloženo foto P. Emila Nováka
Str. 332 – 1942 zrekvírování 3 zvonů, 1944, P. Cyril Štěrba jmenován rtyňským farářem, 1945
dva historické zvony se vrátily do Rtyně.
Do textu vloženo foto z výročí 50 let kněžství Sigismunda Boušky, a 2 foto rekvírovaných
zvonů
Str. 333 – 1949 provedena v kostele nová elektroinstalace, od r. 1949 pronásledování církve,
na rtyňském katastru byla zřízena na Tmavém dole věznice, ve které trpělo mnoho vězňů
svědomí, mezi nimi řada duchovních. Pod velkým rizikem nosil uvězněným kněžím od P.
Štěrby víno a hostie Pavel Vlček, který byl dlouhá léta kostelníkem a s manželkou, která
obstarávala potřeby faráře jako hospodyně, bydlel na faře
Str. 334 – 1950 – 1970 – pronásledování církve, obnovení činnosti lidové strany v r. 1968
Str. 335 – 1970 – 1975 – oprava zvonice, nový šindel, fary a kostela, nové střechy vše
svépomocí v režii faráře a lidové strany,
Str. 336 – 12. 3. 1976 zemřel po úrazu, když si zlomil v únoru nohu v krčku a následně dostal
zápal plic P. Cyril Štěrba, který působil ve Rtyni 37 let. 15. 4. 1976 přišel do Rtyně P.
Vladimír Matějka, XXIV. duchovní správce zdejší farnosti, stručný životopis
Str. 337 – 1977 – 1980 úpravy na faře, nový kůr a okna v kostele, zamalování stávajících
maleb na stropě
Str. 338 – 1980 byly instalovány nové varhany zčásti původní, zčásti dovezené z odsvěceného
kostela ve Starém Rokytníku, chrámový sbor pod vedením pana Antonína Macha čítal na 20
zpěváků. Úpravy liturgického prostoru kostela, nové obrazy na motivy El. Greka, (v 90.
letech nahrazeny původními od akademického malíře Gustava Vacka z Červeného Kostelce z
r. 1864 viz str. 121). Nová křížová cesta v provedení místního řezbáře Jiřího Prouzy podle
francouzského misálu nahradila původní z r. 1888 (viz str. 199). Úpravy kaple na Bohdašíně
Str. 339 - 1979 – 1980 úpravy přízemí fary, 1981 úprava schodiště ke hřbitovu, 1986 nový
obětní stůl, zhodnocení činnosti P. Vladimíra Matějky ve Rtyni
Str. 340 – 1987 odchod P. Matějky na rodnou Vysočinu do Vrbatova Kostelce. Do textu
vložena fotka P. Matějky, vlevo je Martin Baudyš, vpravo Láďa Staněk
Str. 341 – ze 70. let tři foto kostela se zvonicí
Str. 342 – ze 70. let čtyři zimní motivy kostela se zvonicí
Str. 343 – horní fotka kostela z parkoviště, uprostřed snímek kostela z období před r. 1910,
dole vzhled kostela po úpravách P. Matějky v 80. letech
Str. 344 – 4 foto dokumentující úpravy interiéru kostela za P. Matějky v 80. letech
Str. 345 – 3 foto dokumentující úpravy interiéru kostela za P. Matějky v 80. letech, foto
nástropní malby z dílny B. Kafky z Červeného Kostelce z r. 1932 (viz str. 321) odstraněné při
úpravách v 80. letech, snímek kazatelny
Str. 346 – snímek kazatelny a oltáře P. Marie, na nichž je patrný stav před úpravami za P.
Matějky
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Str. 347 – foto kartuše s Davidem a Jonatánem, dnes na pravé straně lodi, foto sochy
Božského srdce od Břetislava Kafky, dnes v předsíni u zvonice s částí původní křížové cesty,
loď směrem k varhanám z r. 1986
Str. 348 – foto s úpravou za P. Matějky a návrat k původnímu stavu v r. 1990. V pořadí XXV.
správcem farnosti se stal P. František Makovec, který přišel do Rtyně od 1. 7. 1987 do 1. 4.
1989, bydlel v M. Svatoňovicích, odkud spravoval rtyňskou farnost. Od roku 1987 bydlí na
faře rodina Hejnova
Str. 349 – od 1. 4. 1989 spravoval rtyňskou farnost XXVI. duchovní správce P. Václav Hušek
(kariérní životopis je vložen na str. 366), události r. 1989, návrat mons. Karla Otčenáška na
biskupský stolec v Hradci Králové, návštěva papeže v r. 1990
Str. 350 – 1990 22. dubna zemřel P. Vladimír Matějka, 27. 4. 1991 biřmoval ve Rtyni mons.
Karel Otčenášek asi 50 farníků, dvě foto uvítání biskupa A. Nývltem, biskup žehná, vlevo F.
Makovec, vpravo A. Forbelský
Str. 351 – 1990 svobodné volby, ukončení těžby uhlí, v květnu 1991 vrátil do kostela P. Hušek
pod nátlakem J. Matysky z Červeného Kostelce a J. Prouzy do kostela původní obrazy od G.
Vacka (Watzka) a obrazy na motivy El. Greka od akademického malíře Karla Kratochvíla
z Radvanic byly poskytnuty biskupství pro jiné vhodné použití. Na stránce dole foto P.
Václava Huška.
Str. 352 – 1991 začátkem července odchází P. Hušek do Lomnice nad Popelkou a farnost byla
spravována z Červeného Kostelce, sloužili zde P. Pavel Rousek, P. Erik Tvrdoň a později
Marian Lewicki a krátkou dobu v tomto meziobdobí do příchodu P. Václava Hejčla 1. 8. 1994
P. Bohuslav Směšný a P. Obdržálek. Dar od paní Štěpánové a slečny Růženky Svobodové,
jeho použití ve prospěch kostela, 1993 návštěva papeže v Olomouci, návštěva biskupa Karla
Otčenáška ve Rtyni 17. 4. 1996
Str. 353 – 1994 1. srpna nastoupil do Rtyně jako XXVII. duchovní správce P. Václav Hejčl,
životopis, (mezi str. 353 a 354 je vloženo 7 stránek v počítačovém tisku o působení P. Hejčla
mezi roky 1994 – 2005 v kolatuře Rtyně v P. a Malé Svatoňovice)
Str. 354 – životopis P. Václava Hejčla, dvě foto z biřmování 3. 11. 2002
Str. 355 – 4 foto z biřmování 3. 11. 2002 (biřmuje biskup Dominik Duka)
Str. 356 – 4 foto z biřmování 3. 11. 2002
Str. 357 – 4 foto z biřmování 3. 11. 2002
Str. 358 – 5 foto z biřmování 3. 11. 2002
Str. 359 – 2006, 2007 aktivity ve farnosti, 1. svaté přijímání 10. 6. 2007, mezi stránky 359 –
360 vložena počítačová stránka, která informuje o duchovní obnově ve Rtyni 12. 5. 2007
s fotografií P. Michalaka
Str. 360 – tři foto pěti dětí z prvního sv. přijímání 10. 6. 2007
Str. 361 – vložený počítačový list se zprávou o pouti do Malých Svatoňovic 18. 8. 2007
s fotografií
Str. 362 – dvě foto z bohoslužby o pouti 18. 8. 2007 v Malých Svatoňovicích
Str. 363 – 2007 15.9. farní odpoledne, 27. 10. oslava 60. narozenin P. Hejčla v dolní části
stránky foto z pouti na Libici z 26. 4. 2008
Str. 364 – pouť na Libici z 26. 4. 2008, dole dvě foto
Str. 365 – 2009 12.9. farní odpoledne, 6 foto z besedy s Jiřím Macháně (Nývltem)
z Katolického týdeníku
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Str. 366 – kariérní životopis XXVI. duchovního správce ve Rtyni P. Václava Huška (viz str.
349)
Str. 367 – P. Sigismund Bouška OSB, uvítání před kostelem ve výročí 50 let kněžství
v červenci 1942, řeč má Jan Rubáček, kytici Mařenka Máslová, dole P. Cyril Štěrba v srpnu
1971
Str. 368 – první sv. přijímání za P. Matějky 5. 7. 1981 a 12. 6. 1983 (děti na fotce 368C
odleva Pavel Melichar, Jiří Kulda, Markéta Rubáčková, Vlasta Šimková, Monika Vaňková, na
fotce 368F před P. Matějkou odleva Véna Pavel, Pavel Kulda, Jan Rubáček, Markéta
Coblová, Alena Ptáčková, na fotce 368B s výrazným nosem kostelník Václav Prouza)
Str. 369 - první sv. přijímání za P. Matějky 17. 7. 1985 (děti na fotce 369C vedle pana Macha,
Martin Genrt, Cobl, Lukáš Rubáček), za P. Makovce 19. 6. 1988 (odleva dvě holčičky z M.
Svatoňovic, Jana Ptáčková, Norbert Rubáček)
Str. 370 - první sv. přijímání za P. Huška v r. 1990, P. Hušek 1989
Str. 371 – biřmování 27. 4. 1991 (na fotce 371C P. Václav Pavliš vlevo a P. František
Makovec, na fotce 371D P. Mons. Ing. Josef Pospíšil vlevo, biřmovanec Jan Rubáček, na
fotce 371E biřmovanec Lukáš Rubáček, na 371F biřmovanec Norbert Rubáček)
Str. 372 – z Božího těla 13. 6. 1993 s P. Bohuslavem Směšným
Str. 373 – arcibiskup Karel Otčenášek na zahájení výstavby Orlovny 6. 9. 2005 a na její
ukončení 21. 7. 2006
Str. 374 – P. Václac Hejčl 60. narozeniny 24. 10. 2007 za farníky gratuluje Antonín Nývlt,
kytku předává Maruška Hejnová
Str. 375 – rozloučení s P. Hejčlem 27. 6. 2010
Str. 376 – uvítání P. Hojného 1. 8. 2010, za farníky mluví Antonín Nývlt, kytici předává
Maruška Hejnová
Str. 377 – P. Hojný 50, přímluvy čtou manželé Melicharovi
Str. 378 – foto z konce 30. let těsně před druhou světovou válkou, orelská delegace odjíždí ze
rtyňské zastávky na slet do slovinské Lublaně, na fotce jsou odleva: ?, druhý zleva je Václav
Rubáček nar. 1920, v současné době žije v Ostrově nad Ohří, třetím je horník Pavel Vlček
z domku čp. 3 pod farou, za působení P. Cyrila Štěrby, žil se svou manželkou Amálií na faře,
dělal kostelníka a jeho žena farní hospodyni, čtvrtá zleva Růžena Semeráková ?, pátá je
dcerka Františky Valáškové, která byla za P. Emila Nováka farskou hospodyní, muž v pozadí
je asi Antonín Ječmínek.

Text strojopisu vložený mezi str. 353 a 354
Str. 1 – nástup P. Hejčla do Malých Svatoňovic 1. 8. 1994, organizace bohoslužeb, chod
farnosti
Str. 2 – 1995 ke kolatuře spravované P. Hejčlem přibyly Radvanice, Horní Vernéřovice, Horní
Adršpach, Pouť do Golčova Jeníkova 29. 4. 1995 za P. Tvrdoněm
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Str. 3 – 1995 – 1996 zprávy o událostech v kolatuře
Str. 4 - 1996 zprávy o událostech v kolatuře, spory o vyučování náboženství, 1997 nástup
biskupa Dominika Duky, 1999 – 2000 nová fasáda kostela, 2001 nová fasáda márnice, 2002
nátěr zvonice, nová el. instalace v kostele a vymalování kostela.
Str. 5 - 2000 - 2003 události v celém obvodu farnosti, problémy kolem vyučování náboženství
Str. 6 - 20. 6. 2004, první sv. přijímání ve Rtyni, foto sedmi dětí v lavici zleva: (Ivan
Hejna, ?, Marek Křišťák, možná Jakub Svoboda, Tereza Kovalová, Kristýna Kovalová, ?)
Str. 7 – 5. 9. 2004 svěcení praporu Koletovy hudby foto, vyučování náboženství fotka dětí
(v lavicích: vzadu zleva - Tomáš Pulzer, Maruška Hejnová, Ivan Hejna, vpředu zleva - Anna
Hanušová a Jakub Svoboda), úmrtí Jana Pavla II, zvolení Benedikta XV. Náhrada za
zrekvírované zvony za války.

Zpracoval Mgr. Anonín Rubáček v r. 2012
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