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Informace ze 7. setkání Ekonomické rady farnosti Dolní Čermná (dále „ERF“) 

konaného v úterý 25. října 2022 od 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda ERF  

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

platbami. 

Jiří Moravec zajistil dotaci od firmy Lux na nákup topných koberečků do nových 

lavic kostela ve Verměřovicích. 

Spořící účet – Marta Marešová informovala, že úrok nebude BiHK zvyšovat. Peníze 
uvolní hned. Finančně je pro farnost výhodnější založit spořící účet u bankovní 

společnosti. 

ERF rozhodla založit spořící účet v bance. 

3. Informace z diecéze 

Otec Jan seznámil ERF s obsahem jednání vikářů se zástupci biskupství. 
Probírána byla zejména opatření v souvislosti s energiemi. Byla také nabídnuta 

možnost založit na Alze účet – slevy až 30%. ERF doporučila této nabídky využít 
pro farnost. 

Dne 23. 11. 2022 se uskuteční setkání zástupců ekonomických rad farností 

Královéhradecké diecéze. Bylo by vhodné, kdyby se zúčastnil alespoň 1 zástupce 
z našeho vikariátu. Případná účast bude dořešena dle časových možností.  

4. Opravy a práce na farním kostele a jeho interiéru 

a) střecha 

Na projekt „Kostel sv. Jiří Dolní Čermná - oprava krovu a střechy“ byla vyhlášena 

výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu. Z nabídek 
doručených do stanoveného termínu, které byly otevřeny a vyhodnoceny dne 

25. 10. 2022, je cenově nejvýhodnější nabídka firmy Václav Faltus, Letohrad-
Kunčice, IČ 61213675. 

ERF byla seznámena s nabídkovou cenou a dobou (termíny) plnění díla: realizace 

díla by byla zahájena od 1. 12. 2022 (přípravy) – po uzavření smlouvy o dílo, poté 
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bude následovat oprava poloviny střechy na jihovýchodní straně a presbytáře. 
Dokončeno by mělo být do října 2023. Oprava druhé poloviny střechy 
na severozápadní straně bude probíhat v roce 2024, dokončení do října 2024.   

ERF se shodla na přijetí nabídky firmy Václava Faltuse a uzavření smlouvy o dílo 
s touto firmou.  

Dotace – žádosti o finanční podporu na opravu střechy kostela:  

• Pardubický kraj – Program podpory kultury a památkové péče – 
Podprogram 3, termín podání žádosti leden 2023, 

případné podání žádosti o individuální dotaci,  

Zajistí: M. Marešová, H. Vágnerová  

• Městys Dolní Čermná – žádost o individuální dotaci,  

termín – projednat se starostou do konce roku 2022 (zařazení do rozpočtu a 

podání žádosti) 

Zajistí: otec Jan  

• Fond solidarity BiHK  

termín podání žádosti duben 2023, 

Zajistí: M. Marešová, H. Vágnerová  

Jiří Svoboda informoval, že na plánovanou akci opravy střechy farního kostela 
byla podána ohláška na stavební úřad. 

b) fasáda  

Jiří Svoboda potvrdil dokončení výkazu výměr a položkového rozpočtu na opravu 
fasády do konce listopadu 2022, potom by se provedlo výběrové řízení na 

zhotovitele. Vynesení barevných vzorků (konkrétního odstínu fasády a římsy) 
provede až vybraný zhotovitel. 

c) okna (nevitrážová na kostele a okenice na věži)  

Nutné porovnání dvou nabídek: na opravu stávajících oken a okenic nebo 
zhotovení nových.  Oslovena firma TTK – dosud nezaslala cenovou nabídku 

na nová okna. Jan Moravec zajistí obhlídku, zhodnocení a cenovou nabídku 
na opravu u Vojtěcha Faltejska z Letohradu. ERF poté rozhodne. 

d) světla – spořivější? (lustr a jiné…) 

ERF projednala situaci s osvětlením kostela v Dolní Čermné. Marta Marešová 
informovala o tom, že přišlo vyúčtování k 31. 8. – s nedoplatkem 833 Kč.  

Otec Jan informoval, že světla u křížové cesty na vlastní náklady vyměnil za LED 
kostelník Stanislav Moravec.  ERF rozhodla požádat Pavla Mareše o okamžitou 
výměnu reflektorů, žárovek v hlavním lustru za LED žárovky a reflektorů 

v presbytáři. Následně provést postupnou výměnu zářivkových stropních světel 
za světla LED pod kruchtou, v síňce, u vstupu na kůr a v sakristii.  

osloví: O. Málek 

e) topení – regulace  

Odsouhlasen nákup termostatu.  

f) starý měch varhan na kůru 

O. Jan informoval, že varhanář p. Červenka nemá o měch zájem. ERF navrhla 
oslovit Jiřího Vávru, zda by měch rozebral.     zajistí: O. Málek 
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5. Opravy a práce na faře 

a) Další výměna oken v přízemí  

O. Jan navrhl provést výměnu okna v pingpongárně směrem do dvora – z důvodu 

stálé ventilace.  ERF tento návrh schválila. 

b) Odvlhčení zdí fary  

Ondřej Málek zajistí brigádníky na otlučení omítky v garáži.  

c) Zateplení půdy fary  

Jiří Svoboda s brigádníky zajistí do konce listopadu položení pojistné fólie a 

provedení prkenné podlahy v části zateplené půdy. 

Je třeba provést kontrolu dřeva. Byli jsme upozorněni na napadení škůdcem.   

d) Řešení pronikání vlhkosti – sklep, garáž  

Navrženo provedení větracích okének do vrat garáže.  

Zajistí: Ondřej Málek s Pavlem Okrouhlickým  

e) Zamezení úniku tepla z chodby u vchodu do farního dvora  

Jiří Svoboda informoval, že provedli měření s Jiřím Svobodou st. Bude 
zpracována cenová nabídka.  

f) Kamna v sále 

Jiří Svoboda informoval, že zvážili vyrovnání podlahy. Plech pod kamna je 
připraven. V příštím týdnu bude realizováno.  

Zajišťuje: J. Svoboda 

g) Sklepní okénka  

Jan Moravec prohlédl tato okna a sdělil, že klenba není prasklá, že je prasklý 
pouze rám. ERF rozhodla pro letošní zimu pouze okénko zakrýt polystyrenem 
s větráním. Zajistí: J. Moravec 

6. Mariánská Hora  

a) Smlouva o pronájmu Poutního domu 

Otec Jan informoval ERF o jednání s manžely Pecháčkovými. Ze strany farnosti 
jim byly zaslány 2 výzvy o umožnění prohlídky Poutního domu zástupcům 
farnosti, která je vlastníkem této nemovitosti, a navrženy konkrétní termíny. 

Prohlídku Poutního domu však uživatelé neumožnili. Pan Pecháček sdělil, že se 
odstěhují, k několika dotazům farnosti však nesdělil konkrétní termín 

odstěhování.   

Po setkání ERF mluvil o. Jan s paní Věrou Pecháčkovou. Plánují opustit Poutní dům 
do konce roku 2022 kvůli vysokým energiím. Je třeba hledat nového nájemníka.  

b) Stromy v aleji  

Konzultováno s Tomášem Macháčkem – prověřil možnost dotace. Dotaci  na 

prořezání stromů v aleji je možno získat, někdy až ve 100% výši. Do konce ledna 
se podávají žádosti. 

Zajistí T. Macháček.  

Prořezání bude nutné rozdělit do několika etap – podle výše dotace. Pokud dotaci 
získáme, provede prořezání T. Macháček s tím, že prořízka stromů by začala u 
podia, které je instalováno na pouť. 
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7. Pozemek v Ostrově 

Žádost o schválení prodeje pozemku ppč. 6564 v k. ú. Ostrov z majetku farnosti 
byla odeslána na BiHK 24. 3. 2022 – dosud nepřišla žádná odpověď. O. Jan na 

BiHk nezastihl vedoucího odboru správy majetku p. Uhlíře osobně. Marta 
Marešová se s p. Uhlířem spojí a zjistí stanovisko BiHK. 

8. Pozemek za Lesovnou  

Hana Vágnerová informovala, že smlouva je připravena k podpisu. Bude 
podepsána o. Janem za farnost a poté bude odeslána s výzvou k podpisu 

doporučeně poštou uživatelce pozemku.  

Zajistí M. Marešová. 

9. Projekt topení ve farním kostele  

Marta Marešová ho nalezla. Předán Ondřeji Málkovi. 

10. Podněty a návrhy členů PRF 

a) Misijní koláč  

Otec Jan informoval ERF o tom, že PRF schválila datum společného setkání 
farnosti na příští rok opět v říjnu. Sdělil, že akce se bude konat 15. 10. 2023. 

Misijní neděle, kdy je celostátní sbírka na misie, je v neděli, když je posvícení 
v Jakubovicích a nelze konat akci (Misijní koláč). Proto navrhuje – Misijní koláč 
přejmenovat na Farní dopoledne nebo Kavárnu. 

ERF návrh schválila a stanovila vybírat na misie pouze v době celostátně 
vyhlášené sbírky (ne při farní akci). 

b) Pravidelné sbírky na elektřinu 

ERF – upřednostňuje méně topit, provést výměnu žárovek, světel za úspornější, 
provést regulaci topení. 

Sbírku na elektřinu – dělat vždy 1. neděli v měsíci.  ERF navrhla informovat 
pouze o výtěžku sbírky za celou farnost; z výtěžku sbírky hradit solidárně zálohy 

pro celou farnost.   

 

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 

Další jednání ERF se uskuteční v úterý 17. ledna 2023 v 18.00 hod. na faře. 

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

mimořádné jednání. 

 

Zapsaly: JUDr. Hana Vágnerová a Ing. Marta Marešová 

Schválili: P. Mgr. Jan Lukeš a členové ERF 

 


