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Informace z 5. jednání Ekonomické rady farnosti Dolní Čermná (dále „ERF“) 

konaného ve středu 27. července 2022 od 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 

Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda ERF  

               členové – JUDr. Hana Vágnerová, Ondřej Málek a Jan Moravec 

Omluveni: Ing. Marta Marešová a Ing. Jiří Svoboda 

 

1. Zahájení jednání 

Otec Jan Lukeš přivítal členy ERF. Společné setkání bylo zahájeno modlitbou. 

2. Seznámení se stavem účtu  

Otec Jan seznámil ERF se stavem účtu farnosti, aktuálními výdaji a příjmy. 

3. Opravy a práce na faře 

a) Výměna oken v 1. patře – proběhla v první polovině měsíce července, práce 
provedeny dobře, otec Jan oceňuje možnost větrání vyklápěním oken, i když 

zachování vnějších oken a jejich otevírání není praktické, ale vylepšení a zateplení 
je těmito vnitřními. 

b) Odvlhčení zdí fary – viz zápis ERF z 10. 5. 2022.  

Nabídka firmy Elektrofyzika – možnost vysoušení vlhkého zdiva metodou 
elektroosmózy. Zkusíme. Ještě se zeptáme farností, kde s tím mají zkušenost 

(Liberec, Jablonec nad Nisou – otec Jan) 

c) Zateplení půdy fary – pokračování – úkol zůstává – viz zápis ERF z 22. 3. 2022. 

Na jedné polovině půdy je rozložena vata bez fólie, na této části nutné zakrytí a dát 

pochozí prkna. 

Ondřej Málek informoval ohledně zajištění dřeva – z farních lesů by vyšlo stejně 
jako zakoupení na pile a bylo to složitější. Dřevo dostat z lesa apod. Ceny dřeva 

stouply (pohybují se mezi 7 až 9 tis. Kč/m3). ERF schvaluje zakoupení 4 m3 z pily, 
na půdě nedělat pokládku po celé ploše, zvlášť v místech na krajích. Dřevo zajistí 

Ondřej Málek. 

Je nutno vyklízet druhou polovinu půdy. Jsou zde také dokumenty z bývalého 
archivu (kanceláře) z přízemí. Budou prověřeny možnosti archivace a skartace 

u biskupského archiváře – zajistí Hana Vágnerová. 

d) Řešení pronikání vlhkosti – sklep, garáž – konkrétní opatření: 

• zasklít dveře do sklepa – oslovit p. Macháčka z Verměřovic – zajistí otec Jan 

• zajistit cirkulaci vzduchu – větrání přes léto, nutno ale najít řešení pro zimní 
období  

• obnovit odvětrávání mezi pinpongárnou a garáží – vyříznout uzavíratelné okénko 
ve dveřích – Pavel Okrouhlický – osloví Ondřej Málek 

• otlučení stěn a sanační omítka v garáži – Tomáš Mařík – probere s ním otec Jan 

• zvážit řešení elektroosmózou    

 e) Zamezení úniku tepla z chodby u vchodu do farního dvora – probráno na ERF 

10. 5. 2022 – řešit instalací nových zárubní s větším utěsněním u dveří do dvora 
+ dotěsnit dveře do sklepa. Oslovíme p. Jiřího Svobodu st., zajistí Hana Vágnerová 
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4. Opravy a práce na farním kostele a jeho interiéru 

a) Oprava fasády, barevnost – byla projednána a odsouhlasena na setkání ERF 

10. 5. a 7. 6. 2022 v odstínu žluto okrového nátěru základních ploch a tmavěji 
provedenými vystupujícími prvky v odstínu hnědočerveného okru 

• bylo vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče, oprava fasády a její 
nátěr takto povoleny   

• je nutné zpracovat technologický postup opravy fasády (není nutné otloukat 
stávající fasádu), výkazy výměr, rozpočet – zajištuje Ing. Jiří Svoboda 

v součinnosti s vikariátním technikem 

• oprava bude probíhat po etapách (nejdříve věž, pak stěny lodi kostela – viz zápis 
ERF ze 7. 6. 2022), dle finančních zdrojů 

• budou zajištěny cenové nabídky na zhotovení prací 

• budeme sledovat vhodné dotační programy (Pardubický kraj, Ministerstvo 
kultury), požádáme o finanční podporu městys 

Podle zajištění dostatečných finančních zdrojů, lze uvažovat o opravě fasády věže 
v průběhu r. 2023.   

b)  Střecha – barevnost a materiál projednány na setkání ERF 10. 5. a odsouhlaseny 

7. 6. 2022:  

• krytina – čtvercové šablony ze slitiny hliníku o rozměru 38,5 x 38,5 cm, 
odstín antracit 

• sanktusová věžička, svody, žlaby a parapety oken – titanzinkový plech 

➢ je zpracován projekt na opravu krovu a střechy, výkazy výměr, položkový 
rozpočet 

➢ bylo vydáno závazné stanovisko orgán památkové péče – MěÚ Lanškroun, 
oprava krovu a střechy kostela jsou povoleny 

➢ je nutné podat ohlášku na Stavební úřad Dolní Čermná a žádost na Odbor 

životního prostředí MěÚ Lanškroun  

➢ v pondělí 18. 7. 2022 se uskutečnila prohlídka krovu kostela, Ing. Jiří Svoboda 
zpracoval výkaz řeziva pro objednání materiálu pro výměny v krovu. 

Nákup materiálu na opravu celé střechy – střešní krytiny by si zajistila farnost, ještě 
v letošním roce; budou 2 cenové nabídky – zajistí Marta Marešová a Ondřej Málek. 

Nutno vyřešit, kde bude nakoupený materiál uskladněn. 

Zhotovení díla – budou zajištěny min. dvě cenové nabídky firem na zhotovení prací 

- bude po etapách (viz zápis ERF ze 7. 6. 2022, dle finančních zdrojů) 

- budeme sledovat vhodné dotační programy (Pardubický kraj, Ministerstvo 
kultury), požádáme o finanční podporu městys 

- byla prověřena možnost využití dotace na nákup materiálu – výjimečně 
umožňuje Podprogram 3 Pard. kraje „Podpora památkové péče“  

d) Okna  

Nevitrážová okna kostela 

-  zajistit cenovou nabídku na výměnu oken u firmy TTK (okna s jednoduchým 
sklem, profil 22 mm) – otec Jan 

-  zajistit cenovou nabídku na opravu oken u truhláře nebo u specializované 
firmy – Jiří Svoboda 

-  porovnat nabídky, zvážit, co bude výhodnější  
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Okna u sakristie 

- bylo vydáno závazné stanovisko na výměnu dvou šestitabulkových oken (vnitřní 

i vnější) v sakristii orgánem památkové péče – MěÚ Lanškroun, povolena 
výměna. Otec Jan osloví TTK na cenovou nabídku.  

Výplně ve věži 

-  řešit opravou (povrchová úprava), oslovit Pavla Okrouhlického 

e) Varhany – oprava varhan se prozatím odkládá (varhaník z Červeného Kostelce 

nemůže z rodinných důvodů přijet na delší dobu, ale bude se snažit přijet alespoň 
na den na podzim a příští rok by udělal větší opravu); úkol zůstává       

f)  Lavice – bude provádět Pavel Okrouhlický, nákup materiálu již proveden 

5. Mariánská Hora  

a) Smlouva o pronájmu Poutního domu – ERF byla informována o aktuální situaci;   

ERF se shodla na tom, že budeme jednat o uzavření nové nájemní smlouvy.  

Termín jednání navržen na úterý 13. září 2022 na faře v DČ, čas bude upřesněn.  
Otec Jan dohodne schůzku. Jednání se zúčastní někdo z členů ERF a PRF.    

b) Zpěvníky na MH – zakoupeny kancionály, úkol splněn 

c) Zpovědní místnost – kříž, dveře, křesla a stolek – pořízeno, zbývá zakoupení 

koberce a položení koberce, zajišťuje Ondřej Málek s panem Petrem Benešem 

obraz – zajistí Jiří Svoboda – poptá u Jana Svobody 

výmalba – zvenku i uvnitř tónovaně – oslovit p. Kamila Mareše – zajistí otec Jan 

d) Hřeben střechy kostela – splněno, opravu provedla f. p. Faltuse z Letohradu – 
Kunčic. Otec Jan poděkoval Janu Moravcovi za zajištění firmy. Zároveň byly 
opraveny nejvíc poškozené části střechy na Poutním domě, využitý byl materiál – 

hřebenáče z kostela.     

e) Vymalování sakristie – vymalování provede p. Pavel Křivohlávek. Po mši v neděli 

7. 8. bude ještě organizační domluva.  

f) Nátěr dveří – požádat o nátěr bočních dveří p. Kamila Mareše; zajistí otec Jan 

g) Stromy v aleji – zajistit prořezání stromů v aleji, požádat o obhlídku a zajištění 

cenové nabídky (firma Haupt) Tomáše Macháčka s tím, že prořezání by se řešilo 
postupně v průběhu několika let kvůli finanční náročnosti.  Zajistí Marta 
Marešová. 

6. Kamna do sálu fary – byla zakoupena nová krbová kamna, instalaci zajistí Ondřej 
Málek a Jan Moravec.  

Stávající kamna byla nabídnuta k prodeji prostřednictvím inzerátu (Bazoš) 
za nabídkovou cenu 15 tis. Kč, zajišťoval Ondřej Málek. Měl dva zájemce, nelíbilo se jim, 
že se kamna musí rozebrat, tato cena je vysoká. ERF schválila snížit cenu na 8 tis. Kč. 

7. Pozemek v Ostrově – žádost o prodej pozemku byla odeslána na BiHK k projednání 
v hospodářsko-dislokační komisi; úkol zůstává. Na BiHK zaurguje otec Jan. 

8. Pozemek za Lesovnou – po jednání s uživatelkou BiHK připravilo nájemní smlouvu 
k podpisu, nebylo však možné akceptovat požadavek na zřízení předkupního práva. 
Uživatelka smlouvu nepodepsala z důvodu investic (poškozená plotová podezdívka). 

Projednáme s BiHK úpravu smlouvy. Zajišťuje Hana Vágnerová   
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9. Okolí kostela – otec Jan prosí o úpravu zeleně kolem litinového kříže (který se nyní 
restauruje). Městys a komise životního prostředí zajistí revitalizaci tohoto místa 

(včetně vykácení přerostlých tisů).  

10.  Petrovice ambon – řeší se s Pavlem Okrouhlickým 

11.  Farní lesy – je nutné hlídat kácení ve farních lesích. Vyznačení stromů k pokácení 
musí označit někdo ze spol. Diecézní lesy HK, která zajišťuje správu.    

12.  Postní almužna – rozdělení peněz – výtěžek letošní Postní almužny – peníze byly 

předány či zaslány dle schválení ERF ze dne 10. 5. 2022 

 13.  Hůra – revitalizace – Cesta světla – splněno – v rámci revitalizace okolí kapličky 
v Hůře zde byla „Cesta světla“ umístěna, děkujeme obci Petrovice a panu Vondrovi 

Josefovi ml. 

14.  Příspěvek mladým na CSM – podpora akce – jednorázový příspěvek schválený 

v ERF na jednání dne 10. 5. 2022 byl účastníkům proplacen.  

15.  Nový vysavač pro úklid kostela v DČ – z podnětu úklidové skupiny byl na ERF 
10. 5. dán návrh na zakoupení nového vysavače do farního kostela. Byla provedena 

údržba stávajícího vysavače, který je funkční. S případným pořízením nového zatím 
vyčkáme.     

16.  Informace (letáčky) ohledně příspěvků na kostel a služebníky (církevní obřady 
– pohřby, křty, svatby – úkol zůstává  

17.  Příspěvek na farní výlet – bude cca ve výši, co se ušetřilo za časopis Tarsicius + 

senioři, děti a mládež 50 % za dopravu 

18.  Zajištění dodavatele elektrické energie pro farnost – otec Jan zaslal členům 
ERF na vědomí dopis generálního vikáře z 25. 7. 2022, ve kterém sděluje 

farnostem, že pro další období roku 2022 a dál se ekonomicky nevyplatí soutěžit 
dodávky elektrické energie za celou diecézi. Cenově bude dále výhodnější, aby si 

dodávku elektřiny zajistila každá farnost sama (bude použit ceník pro malé firmy). 
Zajištění nového dodavatele je nutné do 20. 8. 2022, aby od 1. 9. mohl plynule 
navázat s dodávkou nový dodavatel. BiHK doporučuje oslovit „tradiční“ dodavatele 

– např. ČEZ, Innogy, … 

Zajistí Marta Marešová    

19.  Podněty a návrhy členů PRF: 

Ondřej Málek dává podnět k prodeji spodní části farní zahrady, dalo by se využít 
k výstavbě rodinného domu. Hana Vágnerová prověří využití pozemku z hlediska 

územního plánu. Otec Jan se případně dotáže na Biskupství, zda by k prodeji 
pozemku vůbec dalo souhlas. 

Jan Moravec zjistí u P. Pavla Seidla, zda byl projekt na topení ve farním kostele.   

 

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 

 

Další jednání ERF se uskuteční v úterý 6. září 2022 v 18.00 hod. na faře. Pokud 

bude třeba, budou členové ERF informování e-mailem nebo bude svoláno 

mimořádné jednání. 

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová                            Schválil: P. Jan Lukeš a členové ERF 


