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Zápis z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) 
ve čtvrtek dne 10. 12. 2020 v 18 hod. na faře v Dolní 

Čermné 

 
Přítomni: 

Mgr. Jan Lukeš, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jiří Mencl, František Severin a Ing. 
Jitka Židková, Ing. Jitka Macháčková 
 

Ing. Marta Marešová, nová pastorační asistentka a zapisovatelka 
 

Jednání bylo zahájeno modlitbou. Otec Jan v úvodu požádal členy o jejich 
větší zapojení, či o zapojení dalších farníků.  Členové ekonomické rady byli 
seznámení se současným stavem farního účtu.  

 

• Otec informoval 
 

1. Zpovědní místnost v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné - Jiří Svoboda 
předal návrh a předložil cenovou nabídku od Jana Svobody na 

realizaci zpovědní místnosti. Otec informoval radu, že na tuto akci 
sehnal sponzora a celá částka bude hrazena sponzorsky. ERF návrh 
schválila. Jiří Svoboda napíše do Poutníka oznámení o zpovědní 

místnosti. 
 

2. Nový obětní stůl na Mariánské Hoře - návrh oltáře je schválen, 

vyrábět bude firma z Červeného Kostelce. Financován bude rovněž 
sponzorsky, realizace proběhne do května 2021.  

 
3. Nový obětní stůl v Petrovicích - farníky byl vybrán návrh Jiřího 

Svobody. Žádost o schválení byla zaslaná na biskupství. Na tento oltář 

proběhne sbírka v Petrovicích, zbytek doplatí sponzor. 
 

4. Dřevěné konstrukce střechy na faře – odborný posudek zpracovala 
firma S.P.UNI z Řetové, je nutná sanace, kontrola pozednice a ošetření 
krovu (zatékání – havarijní stav střechy). Je nutné provést úklid, 

sanaci a zateplení. Úklid je třeba provést brigádnicky. U zateplení se 
zvažovala foukaná izolace a druhou variantou byly tvrdé izolační 
desky. Jiří Svoboda navrhl desky – z důvodu případné další 

manipulace v případě nutnosti dalšího ošetření krovů. 
 

5. Dřevěné konstrukce v kostele na Mariánské Hoře – Jiří Svoboda 
informoval, že z důvodu napadení dřevěné konstrukce dřevokazným 
hmyzem oslovil firmu z Brna k provedení odborného posudku.  Firma 

provedla obhlídku, zprávu nám zašle v průběhu ledna. Příprava na 
sanační ošetření bude provedena svépomocí na jaře 2021. 
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• Spolupráce s Městysem 
 

      Otec Jan jednal se starostou Městyse Dolní Čermná p. Petrem 
Helekalem. 

 
1. Oprava soch –– starosta informoval, že Městys chce zažádat o dotaci 

na opravu soch – sv. Václava, Panny Marie Bolestné a kříže u sv. 
Barbory. Sdělil, že sochy a kříž jsou farnosti, pozemek je Městyse a 
bude nutná součinnost Městyse a farnosti. Opravy by provedl Městys. 

Otec Jan souhlasil. 
 

2. Hřbitov – starosta navrhl, aby farnost sehnala 2 lidi, kteří by pracovali 

na DPP pro Městys a starali se o hřbitov – sekání trávy, hrabání listí, 
popelnice a další práce. Bude vyhlášena nabídka v kostele. 

 
3. Osvětlení hřbitova – Otec Jan požádal o vyřešení osvětlení hřbitova, 

bude řešit Městys. 

 
4. Osvětlení hodin – Otec Jan se informoval, starosta navrhl, aby 

farnost zadala a následně předložila cenovou nabídku na opravu 
elektroinstalace. Městys by přispěl. 

 

• Plánované akce 
 

1. Opravy ve farnosti - otec Jan by chtěl nejprve opravovat střechu a 

fasádu kostela v Dolní Čermné.  Jiří Svoboda zdůraznil, že střecha 
fary je v havarijním stavu a je třeba nejprve udělat střechu fary.  
Sdělil, že u kostela se mohou začít dělat přípravné práce – výměna 

oken u sakristie, zbourání boudy za kostelem, nové dveře u zadního 
bočního vchodu, přerovnat chodník u vstupu. Naplánovat etapy oprav 

na kostele. Je třeba mít připravenou projektovou dokumentaci, 
položkové rozpočty a maximálně využít vyhlašované dotace. 
 

2. Dotace -  M. Marešová informovala, že se spojila se Svazkem Pod 
Bukovou Horou a jednala s p. Bártlovou. Je ve spojení s Ladislavem 

Markem, který rovněž zpracovává dotace. Dále osloví Mas Orlicko a 
požádá o schůzku. Otec Jan informoval, že biskupství možná neotevře 
fond solidarity kvůli situaci s koronavirem, kdy nebyly po celý rok 

běžné sbírky ze kterých se odvádí 10% na biskupství a pak se z tohoto 
fondu solidarity přispívá. 

 

3. Vytápění Fary – Jiří Svoboda i po konzultaci s Šárkou Benešovou 
navrhuje plynové vytápění. Je zvažována i alternativa elektrického 

vytápění, ke které byly předloženy podklady (3 cenové nabídky). Jiří 
Svoboda řekl, že je nutné zvážit jakým způsobem se bude vytápět – zda 
se bude temperovat nebo se bude topit nárazově.  Nedořešeno. 

 

 



Stránka 3 z 3 

 

• Opravené prapory – p. Hrodek zrestauroval prapory z Jakubovic - 
prapory byly darovány do muzea v Dolní Čermné.  Obrazy – kopie – ERF 
navrhla nabídnout farníkům. 

 

• Staré ornáty – ERF rozhodla – propůjčit např. 3 ks ornátu do muzea 
v Dolní Čermné. Dále oslovit P. Martínka z Holic, který se tímto zabývá, 
případně oslovit p. Tacla – Museum řemesel. P. Severín navrhl, že osloví p. 

Voksovou. 
 

•      Razítko – návrh nového razítka udělal František Mareš. Razítko zhotovila 
firma Apos z Ústí nad Orlicí. 
 

• Sbírky – ERF rozhodla, že sbírky se vzhledem ke koronavirové situaci 
nebudou plánovat. 

 

• Mše svaté v době koronaviru – otec Jan vznesl dotaz na názor ERF. 
ERF problematiku nechává na rozhodnutí otce Jana – situace se mění 
neustále 

 

• Časopis Adalbert, InN! – ERF rozhodla zrušit předplatné. Pokud lidé 
mají o odběr těchto periodik zájem – zajistí si odběr sami. 

 
 

Na závěr se František Severin zeptal na cenu Poutníka. Otec vysvětlil, že se 
Poutník nyní vydává pouze v nákladu 150 ks a s barevnou obálkou. Celková 
cena zůstala téměř stejná, ale už nezbývá téměř žádný výtisk. Otec vyjádřil 

svůj názor dávat elektronickou podobu Poutníka na web až o 14 dní déle. 
ERF odsouhlasila dávat elektronickou verzi na web již v pondělí, po neděli 

kdy Poutník vyjde v tištěné formě. 
 

Další jednání ERF se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna v 18 hodin na faře 

v Dolní Čermné. 

 

Zapsala: Marta Marešová 

 
Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 


