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Přepis vzkazu nalezeného v kapli v Rojicích 

Přepsala Nela Vadlejchová, konzervátorka Muzea středního Pootaví Strakonice, 19. 8. 2014. 

 

Obsah: 

1) Vzkaz z roku 1891 – založení kapličky 

Jeden dvojlist, tj. 4 stránky formátu 39 x21,5 cm, popsané 3 strany 

 

2) Vzkaz z roku 1937 – oprava kapličky 

Jeden list formátu 20,2 x 16,3 cm 

Text je místy nečitelný. Pokud je z kontextu dokumentu možné si pravděpodobný text domyslet, pak 

je domyšlený text v tomto přepisu uveden v závorce kurzívou. Kde domýšlení možné není, jsou 

v závorce jen tři otazníky. 

 



2 
 

 

Přepis vzkazu z roku 1891: 

 

 

Pro věčnou památku 

 

My občané obce Rojice usnesli sme se že 

pronájmem naše honiště v katastru obce 

(Rojice) pánu Baronu z Inisu z Lažan 

na 6 roků od roku 1891 až do roku 1897, 

který nám vyplatil za nájem třista zlat. 

Usnesli sme se že zatito peníze posta- 

víme na našem návsi kapličku, kdež 

skutečně se stalo. 

Ujednali sme že přívozi, a ručni práce 

zdarma uděláme. Velko rolnici dělali 

návozi, a dali dříví všechno na stavbu, každy 

podle možností, a chalupnici lamali kamen, 

a potřebné vedlejši práce. 

Toho času byly zde velko rolnici neboli 

sedlaci pán Jozef Talafous starosta obce Čís. domu 1 

Václav Poklop radní Čís. 10 

Jozef Babor vybor Čís. 8 

Jozef Hermach Čís. 23 

Matěj Voldan Čís. 13 

Tež podali sme žádost na Jeho Osvícenost 

knížeti pánu Jiřímu z Lobkovic, maršalku 

(císařské)mu, a našeho panství Drhovelského pánu 

který nám přispěl natuto stavbu 

(???) cihel a 1 500 tašek. 
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Na tuto stavbu zhotovil plán A(ntonín) 

Procházka ze Sedlice Čís. 211, kterýž 

tuto proved. 

Tesařskou práci dělali dva tesaři 

Vojtěch Pavlíček, František Hoštič(ka) 

Klempíř Vaclav Lahvička ze Sedli(ce) 

Dříve sme mněli zvonek na sloupu 

který staval mezi rozcestim před Čís. (???) (pozn.přepisovatelky: asi před číslem 13?) 

a před tímto sloupem stal kříž který 

nini dali před kapličku. 

Toho času byl naš mylostivi vladař 

země pán František Jozef z Hazp(urků,) 

Místodržitel Česky hrabě Thunu, 

Kardinál Arcibiskup hrabě Šenborn, 

Biskup Budějovicky Martin Jozef R(???) 

rodili z Oslavi u Písku. 

Děkan v Radomišli pan Jozef Bastl. 

Mlýn v naší obci býval po mnoha 

tak zvaných Majerů roku 1890 byl 

koupen od knížete Lobkoviců. 

 

Peníze roku 1891 papírový byly 

Všechny modře barvený, tisícky, st(ovky) 

padesatky, desítky, pětky, zlatky, 

Stříbrné byly dvou zlatiniki, zlatni(ki), 

dvacet pět kr. dvaceti kr, desiti kr. 
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Měděne čtiri kr. je(dno kr.) 

(To)hoto roku byla též (v naší) Mylované Vlasti 

(??? Výstava) všeho (co by) národ sám 

(vyrobi)l a vipěsto(val ???) v Naší Matičce 

Práze ve Stromovce. 

Žadáme vás který tento spis, po letech 

otevřete, byste jej zase buď novém 

opsali, budeli zdraví zase doteto schránky 

uskovali 

v Rojicích dne 16 září 1891. 

Tento spis sepsal pro věčnou památku 

Antonín Procházka 

mystr zednický 

 

Josef Talafous 

starost 

 

sám podepsal 

Josef Babor 

rolnýk 
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Přepis vzkazu z roku 1937 

 

 

Připomínka při opravě kaple. 

 

Protože během času plech 

na věžičce této podlehl zkáze 

dali jsme ji opraviti to jest nově 

oplechovati. Opravu provedl 

klempířský mistr Václav Lahvička 

ze Sedlice. 

V obci provádí se zároveň  

elektrizace. 

Nynější obecní zastupitelstvo. 

Václav Báče 

Starosta 

Hrouda Karel                 Alois Pišek 

Hoštička Václav            Alois Vodička 

Varaus Václav         Václav Procházka 

Charvát Josef 

Wolf Karel                  Rojice dne 20. srpen 1937 

 

 

(???)účko klempíř 

P(???)iter 

 

 

 


