
 

 

 

 

KAPLICE 

co se nám podařilo: 

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách 

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. slečně Králové) 

- dokončit rekonstrukci narušených stropů na faře 

- zintenzívnit mezifarní kontakty (setkání s vyšebrodskými, společná pouť na 

Svatý Hostýn, utkání v kuželkách) 

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek 

- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 

- konat (i když v 2.pololetí nepříliš často) farní vycházky 

- oslavit výročí 100 let od narození mučedníka P. Josefa Jílka za účasti biskupa 

Pavla Posáda ve Výhni na návsi a pak na podzim zorganizovat pouť do jeho 

působiště v Katovicích. 

- uspořádat dětskou vikariátní pouť na Svatém Kameni (připravit upomínky) 

- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (pro příště by bylo 

ještě vhodné pozvat starostu) 

- organizovat akce pro děti (2x pobyt na Ktiši, dětská pouť, křesťanský tábor – 

s vyšebrodskými), táboráky na faře 

- naučit účastníky bohoslužeb nové písně k bohoslužbám (díky varhaníkovi Jiřímu 

Větrovskému) 

- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním bohatým programem 

pro veřejnost (divadlo Miriam, vystoupení hud. kapel, dětské divadelní 

představení, varhanní koncert) 

- účast mladých na celostátním setkání mládeže na Velehradě 

- obnovit vydávání farního časopisu 

- obnovit v nově rekonstruované místnosti farní knihovnu 

- zavést ekumenické i farní biblické hodiny s tématikou apoštola Pavla 

- uspořádat ekumenické adventní putování po rakouských klášterech 

- udržet počet dětí na náboženství (35) – díky katechetce Štěpánce 

co se nepodařilo: 

- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských 

bohoslužbách více dramatických prvků a zajistit účast katechetky, která bydlí 

mimo Kaplici) 

- zvýšit počet ministrantů 

- zorganizovat bohoslužbu pro nemocné a starší s udílením svátosti pomazání 

nemocných 

- poklesl počet účastníků pátečního společenství mládeže 

- poklesl počet účastníků biblických hodin 

 

 

 

výhled - budeme se snažit: 

- napravit to co se nepodařilo (viz výše) 



- pokud je pro někoho problémem občerstvení při biblických hodinách, tak ho 

přesuneme až na dobu po konci biblické hodiny 

- pokračovat v opravě kostela 

- znovu se pokusíme zorganizovat společnou dovolenou farníků 

- zorganizovat pouť na Svatou Horu a na setkání s papežem 

- vytvořit společenství manželských párů (doufám v pomoc pastor. asistentky) 

- vytvořit společenství dětí (doufám opět v pomoc pastor. asistentky) 

- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 

 

 

STATISTIKA 

 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

K
a
p
li
c
e
 

1993 33 6 31 10 16 53 140 

1994 25 2 34 5 12 63 140 

1995 17 3 26 -  49 140 

1996 24 8 22 1 13 54 140 

1997 20 3 25 2 10 37 120 

1998 16 9 27 14 7 31 130 

1999 16 3 41 2 20 51 130 

2000 25 2 32 2 8 31 130 

2001 26 2 31 1 8 30 125 

2002 15 2 30 1 3 29 125 

2003 18  33 2 3  125 

2004 12  26 1 7  100 

2005 18  33 3 4 35 110 

2006 34 9 20 2 5 33 110 

2007 42 5 23 4 8 39 110 

2008 20 3 22 3 - 35 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLANSKO 

co se nám podařilo: 

KAPLICE hospodaření rok: 2007 údaje v tisících Kč 2008 

zůstatek k 1.1.   5,5 zůstatek k 1.1.2008 195,2 

Sbírky    sbírky zůstávající:    89,8 

průměr. nedělní sbírka 1,3 – 1,7 
103,9 

sbírky zůstavající 73,7 

prům. neděl. sbírka 1,1-1,4 
86,6 

dary 27,0  15,3 

Přísp. z biskupství na opr.fary 400,0 Přísp.z Jč.kraje (opr.varhan Cetviny) 10,5 

náhrada škody od pojišťovny 20,2 příjmy z plesu (bez nákladů) 21,8 

nájemné + úroky 29,2 nájemné 8,4 

půjčka-mezifarní  (příjem peněz) 32,3   70,8 

půjčka-splátka přijatá  2,2   

PŘÍJEM CELKEM 614,8 PŘÍJEM CELKEM 213,3 

VÝDAJE: bohoslužebné 19,2 VÝDAJE: bohoslužebné 24,1 

oprava střechy kostela a fary 21,2 oprava podlah a stropů-fara 222,6 

opravy stropů 184,8;  

oprava kotle 9,7;  rozčlenění půd. 

prostor 13,3;  ost.opravy fary15,7 

223,5 

opravy ostatní+udržovací práce-fara 

(osvětlení kůlen 3, opr. pily1,5, 

zvonek, zámky, klíče, barvy...)  

10,2 

daň z převodu nem.+d. 13,7 náklady na ples 19,4 

elektřina kostel 28,3  8,5 

fara: el.,plyn,voda,topení 80,6  96,4 

obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -82,1  -88,7 

telefon+poštovné 24,5  20,6 

provoz kopírky a počítačů (progr.) 21,8  12,9 

nábytek regály do knihovny, židle 

křesla, stolky, náb. do sakristie, 
 3,6 

 

regály, police, zásuvkové skříňky 
11,7 

splátky mot.pila 7,6; koberce do 

kostela 14,2       ISDN centrála 4,5; 

koberec sál 4;  autob.doprava  3,6 

33,9 

anténní rozvod 5,9; koberce 9,2 

lampičky-věčné světlo 1,3; stanová 

plachta 0,7 

17,1 

knihy a kazety 22,5  33,8 

časopisy 13,0  7,2 

občerstvení (brigád.+hosté) 6,2 např. sele 2,9; děti 1,1; hosté+brig. 2,2 6,2 

pojistné 8,6  4,4 

pobyty dětí 9,6 děti Ktiš+zájezd Pelhřim.+Katovice 19,1 

dárky + charitativní výdaje 6,3  2,9 

podíly okol. farností na režii (odečet) -60,0  -90,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 14,1  12,9 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1  5,1 

výdaje ostatní 11,4  9,9 

  mezifarní půjčka (výdej peněz) 26,4 

VÝDAJE CELKEM 425,0  392,7 

závazky (půjčky přijaté) celkem 392,5 závazky (půjčky přijaté) celkem 463,3 

pohledávky (půjčky vydané) celkem 0,0 pohledávky (půjčky vydané) celkem 26,4 

zůstatek k 31.12.2007 195,2 zůstatek k 31.12.2008 15,9 



- udržet setkávání na faře a biblické hodiny, + promítání 

- získat děti pro tříkrálovou sbírku pro Charitu 

- udržet poutní zájezdy (každý měsíc) na Dobrou Vodu 

- zorganizovat společnou bohoslužbu s německy mluvícími rodáky 

 

co se nepodařilo:  

- pokračovat v organizování táboráků a přitáhnout na ně další děti 

- častěji se setkávat na faře 

- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb 

- zorganizovat pohoštění pro rodáky (kromě rozdaných džusů) 

- zkulturnit bydlení na faře 

 

výhled – budeme se snažit 

- napravit to co se nepodařilo 

- zkvalitnit program poutní slavnosti 

- konat kulturní programy v kostele 

 

STATISTIKA 

 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

B
la

n
s
k
o
 

1993 3  2   5 20 

1994 3  2 1 2 4 20 

1995 - - 1 - - - 20 

1996 1 - - - - - 20 

1997 4 - - - - - 16 

1998 3 1 3 2 - - 20 

1999 1  1 -   15 

2000   3 1   14 

2001 - - 2    14 

2002 1      14 

2003   1    12 

2004       12 

2005   1    15 

2006   3    17 

2007    2   15 

2008   1    15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANSKO hospodaření rok: 2007 údaje v tisících Kč 2008 

zůstatek k 1.1. 3,9 zůstatek k 1.1.2008  14,4 

Sbírky    sbírky zůstávající:11,8 

průměr. nedělní sbírka 0,2 
14,6 

sbírky zůstávající 12,2 

prům. neděl. sbírka 0,2 
15,0 

náhrada škod (z České pojišťovny) 35,2   

Příspěvky na opravy 

-biskupství 80, kraj 150 
230 

Příspěvky na opravy: biskupství 30 

na oltář z MK 100; na zab.zař.MK 84 
214,0 

nájemné 7,7  2,5 

  půjčka přijatá (od farnosti Poh.Ves) 11,2 

ostatní příjmy  ostatní příjmy 0,3 

PŘÍJEM CELKEM  57,5 PŘÍJEM CELKEM 243,0 

VÝDAJE bohoslužebné 0,4 VÝDAJE  bohoslužebné 0,8 

opravy- střechy kostela 22,9 

- střechy fary 11,6 

- čištění komína 0,7 

35,2 

opravy: -okapy 4,5; restaurování 

boč. oltáře 111,5 

drobné opravy 0,4 

116,4 

daně  (z nemov.) 0,3  0,3 

elektřina kostel 5,9  1,4 

fara: elektřina,  27,8 elektřina (44,8)+ voda (9,6) 54,4 

úhrada ubytovaných (odečíst) -33,0  -38,2 

charitativní dar 0,7 pošt. schránka 0,3 

pojistné 3,4  6,8 

svíčky na stromky+kabel 0,3 zabezp. zařízení 94,1 

nástěnky 0,5   

nádobí 0,7   

popelnice 0,9   

úhrada společné režie do Kaplice 0,0   

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8  2,8 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0  1,0 

  půjčka vydaná (farnosti Malonty) 10,4 

VÝDAJE CELKEM  46,9  250,5 

závazky celkem  závazky celkem 11,2 

pohledávky  pohledávky 10,4 

zůstatek k 31.12.2007 14,4 zůstatek k 31.12.2008 6,9 



OMLENICE 

co se nám podařilo: 

- vybudovat a zařídit (díky farníkům i ubytovaným na faře) farní místnost ke 

scházení se ve společenství 

- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny o sv. Pavlovi a promítání nábož. 

filmů 

- pokračovat v opravě kostela (udělala se polovina střechy a věž) 

- konat táboráky pro děti 

- založit pravidelně se scházející skupinku dětí (účastnila se i Tříkrálové sbírky) 

- konat táboráky pro děti (jsou stále oblíbenější) 

- společně oslavit s německy mluvícími rodáky poutní oslavu 

- uspořádat koncert na oslavu výročí obce Omlenice 

co se nepodařilo: 

- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře 

výhled – budeme se snažit: 

- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 

- pokračovat ve schůzkách s dětmi 

 

 

STATISTIKA 

 

 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

O
m

le
n
ic

e
 

1993 - - -     

1994 - - 2    10 

1995 - - - - - - 10 

1996 1 - 1 - - - 15 

1997       13 

1998 1      10 

1999 2     9 18 

2000 1     15 15 

2001   2   15 15 

2002 4 1     15 

2003       12 

2004       12 

2005       12 

2006    1 1  16 

2007 2 1 1 2 - - 15 

2008 2 - - - - - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ 

 

OMLENICE hospodaření rok: 2007 v tisících Kč 2008 

zůstatek k 1.1. 103,6 zůstatek k 1.1.  81,1 

Sbírky    sbírky zůstávající:17,6 

průměr. nedělní sbírka 0,3 
20,3 

sbírky zůstávající 22,1 

prům. nedělní sbírka 0,3 
24,9 

úroky 0,8 dary 1,0 

Příspěvky na opravy: obec 50 

-biskupství 50, stát 400 
500,0 

Příspěvky na opravy: obec 100; 

stát 1000;  
1100,0 

nájemné 23,0 nájemné 25,5 

ostatní příjmy  ostatní příjmy 0,3 

nový závazek  nový závazek 70,0 

PŘÍJEM CELKEM  544,1 PŘÍJEM CELKEM 1221,7 

VÝDAJE bohoslužebné 0,7 VÝDAJE  bohoslužebné 0,7 

opravy fara: - instalace čerpadla 1,2 

- elektroinstalace 10,1 

- stavební materiál 0,3 

11,6 
opravy: - společenská místnost 7,6 

dveře 5,7;  elektroinstalace 12,3  
25,6 

opravy kostel 500,0  1110,0 

daně  (z nemov.) 0,7  0,7 

elektřina kostel 3,5  2,2 

fara: elektřina,  14,5  116,4 

úhrada ubytovaných (odečíst) -20,2  -17,5 

odvoz odpadu 0,5 odvoz odpadu 0,5 

vodoinstal.materiál 1,5 lampy 1,3 

el.svíčky na stromky v kostele 0,5 pošt. schránka 0,3 

audiozařízení 3,1 rohož 1,0 

boiler 2,3 koberec 7,7 

plynová kamna 2,9 kuch. linka 2,5 

občerstvení 0,5 čerpadlo 5,0 

pojistné 5,5   

úhrada společné režie do Kaplice 20,0  10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,7  2,8 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0  1,0 

výdaje ostatní 1,4 ostatní výdaje 2,0 

nová pohledávka 13,9 nová pohledávka 1,2 

VÝDAJE CELKEM  566,6  1273,4 

závazky celkem  závazky celkem 70,0 

pohledávky celkem 144,1 pohledávky celkem 145,3 

zůstatek k 31.12.2007 81,1 zůstatek k 31.12.2008 29,5 

 

Úhrada za odběr el. proudu byla nájemníky vyrovnána jednak přebytkem z z uplynulých 

let a jednak úhradou 50 tis. Kč v letošním roce. (2009) Nemělo by se ještě zapomenout, že 

na odběru el. proudu na faře se podíleli také stavební dělníci, ubytovaní na faře a topící si 

el. kamínky. Dále je pro posouzení vyrovnání třeba vzít v úvahu, že nájemníci platí 

nájemné a s nasazením vlastních sil zrekonstruovali elektrické vedení a vodovod. 
 



 

MALONTY 

co se nám podařilo: 

- zavést setkávání a biblické hodiny, + promítání, zatím sice ne na faře – ale 

v domě  katechetky, schází se nás  8-12. Každý je zván! 

- opět získat děti pro tříkrálovou sbírku pro Charitu 

- udržet vyučování náboženství 

- zorganizovat společnou bohoslužbu s německy mluvícími rodáky a připravit pro 

ně občerstvení 

- zabezpečit opravu střechy kostela a na faře 

- zvládnout důstojně organizaci pohřbu bývalého správce farnosti P. Jana 

Toupalíka, na němž  byli i dva biskupové 

- zavést letní farní táboráky s hrami pro děti 

- uspořádat několik výletů s dětmi 

- vymalovat sakristii, vyklidit nepořádek a nově uspořádat nábytek 

- začít s obnovou místností na faře a s úklidem dvora 

- pořídit polštáře do lavic v kostele  (iniciativa farníků) 

- připravit 2x poslechový večer duchovní hudby s recitací básní 
 

co se nepodařilo:  

- urychlit opravu přízemí fary pro scházení se farníků 

- zavést mše sv. se zaměřením pro děti 

- pověřit někoho k starosti o farní knihovnu a půjčování i prodej knih 

- získat kluky na ministrování při bohoslužbě 
 

výhled – budeme se snažit 

- připravit vše pro opravu vnitřku kostela 

- pokračovat v přípravě poslechů duchovní hudby s poezií 

- zorganizovat v kostele živý koncert 

- připravit místnosti na scházení se dětí i dospělých  na faře 
 

statistika  (dle dostupných  údajů) 

 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 

počet 
lidí v 

kostele 

M
a
lo

n
t
y
 

2001 5  2 5   47 

2002        

2003        

2004        

2005        

2006      5  

2007 - - 2 4  8 30 

2008 2 - 6 - - 8 35 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ: 
 

MALONTY hospodaření rok: 2007 v tis.Kč 2008 

zůstatek k 1.1. 200.6 zůstatek k 31.12.2007 155,9 

Sbírky     
 

7,2 
sbírky zůstavající 25,0 

prům. neděl. sbírka 0,4 
27,9 

úroky z účtu 1,9  1,3 

Příspěvky na opravy 

-biskupství 80, kraj 150 
230   

nájemné 7,2  1,1 

    

PŘÍJEM CELKEM 246,3 PŘÍJEM CELKEM 30,3 

VÝDAJE bohoslužebné  VÝDAJE  bohoslužebné 0,6 

opravy-hř. zeď 215; svody 5,1; 

střecha kost.30,6 
250,8 

opravy: -střechy 9,4;projekt na zeď 

1,8; vnitřek fary 4,8; elektroinst.6,8 

 revize komínů 1,3 

23,9 

daně    

elektřina kostel 0,8  3,2 

fara: elektřina, voda, topení, plyn 2,2  27,0 

úhrada ubytovaných -  -1,8 

telefon+poštovné 9,4  4,6 

osvětl.tělesa kostel 2,7   

občerstvení 0,1  0,4 

pojistné 1,7   

poplatky bance 1,7  1,6 

koberec do kostela 13,6 reprodukční zařízení 5,0 

plyn. kamna 3,8 časopisy 0,8 

varná konvice 0,6 příspěvek na výlet dětí 0,9 

úhrada společné režie do Kaplice 0,0  40,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5  2,9 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,4  2,0 

výdaje ostatní 1,7 ostatní výdaje 1,1 

VÝDAJE CELKEM 291,0  112,2 

výsledek hospodaření -44,7 výsledek hospodaření -81,9 

změna stavu závazků a půjček  změna stavu závazků a půjček: -67,5 

nový závazek  nový závazek 10,0 

závazky celkem  závazky celkem 10,0 

pohledávky  pohledávky 77,5 

zůstatek k 31.12.2007 155,9 zůstatek k 31.12.2008 6,4 
 

Částka pohledávek (77,5 tis. Kč) je částkou převedenou na účet farnosti Pohoří na 

Šumavě. Tyto peníze, určené na opravu kostela v Pohoří, byly na účtě farnosti Malonty 

pouze uloženy, když Pohoří nemělo vlastní účet. 
 

Nový závazek (10 tis.Kč je částka půjčená od farnosti Blansko) 

Úhrada od ubytovaných je malá také proto, že se podílejí na opravě fary. 

V současné době jsme dostali přes 200 tis. Kč od německy mluvících rodáků na 

opravu kostela 



CETVINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETVINY 2008 

zůstatek k 1.1. 0,0 

Sbírky     0,0 

Příspěvky na opravy – varhan 
kraj 

24,5 

přijatá půjčka 26,4 

dary  0,3 

PŘÍJEM CELKEM   51,2 

opravy varhan  50,0 

daně  (z nemov.) 0,1 

elektřina kostel 0,8 

ostatní výdaje  

  

poplatky bance  

splátky půjčky  

VÝDAJE CELKEM 50,9 

závazky celkem 26,4 

pohledávky 0 

zůstatek k 31.12. 0,3 



DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2008 

poznámky k r.2007+2008 (2009)  

zůstatek k 1.1. 122,5 

PŘÍJMY  

Sbírky     10,0 

 zůstávající sbírky 8,0 

prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,4 

Příspěvky na opravy 
M 300,0 

O 100,0 

úroky na běžném účtu 1,4 

splátky půjček 90,0 

dary 0,0 

PŘÍJEM CELKEM 501,4 

VÝDAJE  

bohoslužebné 0,3 

opravy kostela 451,5 

opravy ostatní  5,8 

daně  (z nemov.) 0,0 

elektřina kostel 1,5 

plyn kostel  

úklidové prostředky  

občerstvení  0,4 

pojistné  

kabely  

cestovné-náklady na dopravu 0,4 

hudba  

koberec  

poplatky bance 0,2 

  

úhrada společné režie do Kaplice 0,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,0 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 

ostatní výdaje 0,8 

půjčky vydané 118,8 

VÝDAJE CELKEM 582,4 

závazky celkem 0 

pohledávky 258,1 

zůstatek k 31.12. 41,5 



MALONTY hospodaření rok: 2008 

  

poznámky k r. 2007+2008  

zůstatek k 1.1. 155,9 

PŘÍJMY  

Sbírky    sbírky zůstávající::-25,0 27,9 

úroky z účtu 1,3 

Příspěvky na opravy 

-biskupství 80, kraj 150 
 

nájemné 1,1 

nový závazek 10,0 

PŘÍJEM CELKEM 40,3 

VÝDAJE  

bohoslužebné 0,6 

opravy- 2008 – projekt na opr. zdi 1,8 

- fara 

 

 

22,1 
daně  

elektřina kostel 3,2 

fara: elektřina, voda, topení, plyn 27,0 

úhrada ubytovaných -1,8 

telefon+poštovné 4,6 

osvětl.tělesa kostel  

občerstvení 0,4 

pojistné 0,0 

poplatky bance 1,6 

koberec do kostela  

plyn. kamna  

varná konvice  

reprodukční zařízení 5,0 

příspěvek na výlet dětí 0,9 

časopisy 0,8 

úhrada společné režie do Kaplice 40,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,9 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 2,0 

výdaje ostatní 1,1 

splátka závazku  

poskytnutá půjčka 77,5 

VÝDAJE CELKEM 189,7 

závazky celkem 10,0 

pohledávky celkem 77,5 

zůstatek k 31.12.2007 6,4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHORSKÁ VES 

HOSPODAŘENÍ 
2008 

 210,3 

PŘÍJMY 

 283,0 

přísp. z biskup. 50,00 

přísp. z Min.kult. 150,0 

  

 0,2 

  

 100,0 

 583,2 

VÝDAJE 

bohosluž. výdaje 0,2 

daň z převodu n. 15,6 

dárky rodákům 0,5 

oprava kostela 217,4 

  

katastr 1,1 

knihy 2,1 

výlet do Prahy-cesta 

vlak 

1,3 

výlet-vstupné+další 

jízdné 

2,8 

úklid. prostředky 0,3 

ZOO Hluboká-výlet 0,4 

podíl na spol. režii do 

Kaplice 

40,0 

ostatní výdaje 0,2 

odvod z prodeje na 

biskupství 

103,7 

vydané půjčky 270,0 

  

 655,6 

 0,1 

 170,0 

 137,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2008 

zůstatek k 1.1. 3,2 

PŘÍJMY  

  

Sbírky 10,9 

Sbírky zůstávající 9,3 

Prům. sbírka 0,23 

Příspěvek obce   100,0 

- Jihoč. kraje 350,0 

- Min. kultury 900,0 

- Biskupství ČB 50,0 

úroky 0,1 

přijatá půjčka 152,0 

PŘÍJEM CELKEM 1563,0 

VÝDEJ  

bohoslužebné 1,3 

opravy kostela 1428,4 

daně 0,5 

el. kostel 2,4 

el.,voda, otop fara 22,7 

ubytovaní uhradili -5,5 

občerstvení (táborák) 0,1 

pojistné 2,7 

odvedené sbírky  1,6 

do fondů na biskupst. 0,8 

ostatní výdaje 0,2 

splátka půjčky 100,0 

VÝDAJE CELK. 1555,2 

závazky celkem 64,2 

pohledávky celkem  

zůstatek k 31.12. 11,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2008 

zůstatek k 1.1. 25,6 

PŘÍJMY  

Sbírky Rychnov 
25,6 

Sbírky Sv.Kámen 

Sbírky zůstávající  24,9 

Prům. sbírka Ry 0,3 

Příspěvek obce    

- Jihoč. kraje  

- Min. kultury  

- Biskupství ČB  

dary 10,0 

náhrady škod  

úroky 0,2 

přijatá půjčka 25,2 

splátky vydané půjčky 5,2 

PŘÍJEM CELKEM 66,2 

VÝDEJ  

bohoslužebné 0,7 

opravy Rychnov-dveře 

                rest. průzkum 

3
19,0 
5
4,4 

opravy Sv.Kámen 

-malby P.Ježíš+P.Maria 

+ okapy 

4
20,6 

el. kostel Sv. Kámen 5,5 

popl. za připojení el.  

plyn   

osvětlení kostel Ry 2,8 

tisk obr. Madony z Cetv. 4,1 

poplatky bance 1,5 

občerstvení  1,8 

pojistné 3,3 

odvedené sbírky  0,7 

do fondů na biskupství 0,5 

podíl na spol. režii do Ka  

ostatní výdaje 1,0 

půjčka vydaná 4,5 

VÝDAJE CELK. 70,4 

závazky celkem 30,2 

pohledávky celkem 20,7 

zůstatek k 31.12. 21,4 



 

 

 

 

 

POHOŘÍ na Šumavě 2008 

zůstatek k 1.1. 0,0 

Sbírky     0,0 

Příspěvky na opravy – biskupství 50,0 

Příspěvky na opravy – Min.kultury 665,0 

Úroky z účtu 0,2 

dary  15,3 

přijatá půjčka 95,0 

PŘÍJEM CELKEM 825,5 

opravy kostela 740,0 

ostatní výdaje 0,2 

splátky půjčky 20,0 

poskytnutá půjčka 15,0 

VÝDAJE CELKEM 775,2 

závazky celkem 75,0 

pohledávky 15,0 

zůstatek k 31.12. 50,3 


