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Zápis z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) 

konaného ve čtvrtek 8. října 2020 v 18 hod.  

na faře v Dolní Čermné 

 

Přítomni:  P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jiří Mencl, František 

Severin a Ing. Jitka Židková 

Omluveni: Ing. Jitka Macháčková 

Hosté:  Petr Mareš na bod č. 4,  

Ing. Marta Marešová – nová pastorační asistentka a zapisovatelka 

 

1. Zápisy z ekonomické rady 

• Vyhotovením zápisu byla pověřena Marta Marešová. 

2. Nový člen ERF 

• Od 1. 10. byl jmenován novým členem ERF Ing. Jiří Svoboda. 

3. Pastorační asistentka 

• O. Jan sdělil, že dne 30. 9. se na biskupství připomněl a bylo vyhověno 

jeho žádosti podané 26. 8. a byla pro farnost Dolní Čermná schválena 

pastorační asistentka na poloviční úvazek. Zároveň sdělil, že požádal 

o tuto službu Ing. Martu Marešovou, která tuto práci přijala. 

• ERF schválila návrh předání Martě Marešové vedení pokladny, 

provádění plateb z běžného účtu, připravování a zasílání dokladů 

vikariátní účetní. Zároveň o. Jan děkuje za mnohaletou službu paní 

Ing. Židkové, která tuto službu perfektně odváděla.  

4. Topení  

• Jako nové řešení vytápění byl Ing. Svobodou navržen teplovodní systém 

s plynovým kotlem, P. Mareš navrhl jako další možnou alternativu 

el. vytápění moderními sálavými přímotopy s částečnou akumulací, které 

jsou úspornější než stávající akumulace nebo přímotopné konvektory. 

K této variantě předložil předběžnou cenovou nabídku od firmy EVO. 

Předpokládaná cena za kompletní realizaci cca 200.000 Kč. 

• Vzhledem k tomu, že budova fary je zapsána v seznamu kulturních 

památek ČR, byla by realizace teplovodního systému topení příliš 

velkým zásahem do budovy, a proto se přítomní přiklonili k variantě 

el. vytápění, pro které jsou základní rozvody el. vedení již hotové. 

Pro konečný výběr varianty bude provedena Ing. Svobodou kalkulace 

variant. 

• Marta Marešová zjistí spotřeby el. za minulá období, na 20. 10. svolá 

schůzku na další jednání ve věci vytápění. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústřední_seznam_kulturních_památek_České_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústřední_seznam_kulturních_památek_České_republiky


Stránka 2 z 5 

 

• Ing. Svoboda dokončí z poskytnutých podkladů výpočty pro dimenzování 

nových topidel a výpočet celkových tepelných ztrát obytných prostor. 

• J. Svoboda a P. Mareš provedou obhlídku půdních prostor fary 

za účelem zateplení stropu. V případě foukané izolace zajistí 

M. Marešová realizační firmu a její cenovou nabídku. 

• Tři možná řešení: 

1.  plyn – vysoká pořizovací cena, hodně práce při instalaci, pravidelné 

revize, komíny apod. 

2.  elektro topení – nižší pořizovací cena, vyšší provozní cena (nutné 

zajistit změnu tarifu) 

3.  řešit částečně – dvě místnosti o. Jana, modrý pokoj a chodba 

Dále bylo navrženo: 

• sklepní okénka – nutné provést utěsnění, zateplení 

• František Severin upozornil na ochlazování dolní chodby dveřmi 

do dvora – navrhl udělat zateplení. 

• Do konce října je nutné rozhodnout jaká varianta topení bude 

realizována. 

5. Vrácení se k zápisu z minulé schůze 

➢ Účelová sbírka farnosti na vybavení fary  

Jitka Židková seznámila ERF s průběhem této sbírky. V současné době 

zbývá ještě cca 2.700 Kč. 

➢ Farní výlet  

19. září se uskutečnil farní výlet. ERF byla informována Jitkou 

Židkovou, že úhrada všech výdajů je pokryta z vybraných peněz. 

➢ Poskytovatel internetu 

Internet na faře zajišťuje nyní firma OMEGA tech. Technik byl osloven, 

přijel zprovoznit internet v přízemí fary. Na firmu OMEGA tech bylo 

zažádáno o změnu zasílání faktur za poskytování internetu na adresu 

dolnocermenska@farnost.eu. 

➢ Mobilní telefon 

Telefonní číslo, které oficiálně používala p. Marie Macháčková pro účely 

informování chrámového sboru v případě pohřbů, bylo nabídnuto 

k užívání Martě Marešové. Marta Marešová sdělila, že nabídku 

nevyužije a bude používat své vlastní. Telefonní číslo bude zrušeno. 

Zajistí Marta Marešová. 

 

 

 

 



Stránka 3 z 5 

 

➢ Záměry otce Jana Lukeše 

ERF byla seznámena se záměry otce Jana:  

• zpovědní místnost – Ing. Jiří Svoboda předal nákresy, je sponzor 

• zhotovit obětní stůl do kostela na Mariánské Hoře a do kostela 

v Petrovicích – rozpracované – jsou sponzoři 

• vybavit přijímací místnost a kancelář v přízemí fary  

• společenskou místnost vymalovat a natřít podlahu – doporučení 

odložit na příští rok 

➢ Sekání farní zahrady 

Městys již provedl jedno sekání farní zahrady. Pastorační asistentka 

zajistí u p. Rollera pravidelné sekání a s pí. Kubíčkovou následně 

platbu za sekání.   

➢ Topení na faře 

Orel jednota zapůjčila 5 ks přímotopů. Petr Mareš vyrobil k přímotopům 

nohy. Přímotopy zprovoznil. 

➢ Dveře na oddělení bytu kněze v prvním patře 

Zhotoví firma TTK Dolní Čermná v měsíci listopadu sponzorsky. 

➢ Hromosvod na farním kostele 

Marta Marešová informovala, že oslovila firmu KSK, která provedla 

obhlídku, vypracovala a zaslala cenovou nabídku na opravu 

hromosvodu. Cenová nabídka byla zaslaná na pojišťovnu. 

➢ Ornáty 

Otec Jan sdělil, že zakoupil dva zelené ornáty a jeden mariánský. 

Objednán je ještě červený a bílý. 

➢ Plánované investiční akce 

ERF prošla dlouhodobě plánované investiční akce: 

• střecha farního kostela – dohledat projekt, případně dokončit 

vypracování 

• střecha fary 

• fasáda farního kostela  

➢ Využití dotací 

Pastorační asistentka osloví Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

(Mgr. Bártlová) a dohodne jednání o možné spolupráci v oblasti 

zpracování žádostí o dotace. 

➢ Spolupráce s vikariátním technikem p. Šejnohou 

Otec Jan dohodne setkání s vikariátním technikem p. Šejnohou. 
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➢ Skříně na chodbě 

Zajištění archivace dokumentů převzala JUDr. Hana Vágnerová. 

Oslovila archiváře na biskupství. Domlouvají termín setkání na faře. 

6. Setkání zástupců ekonomických rad v Hradci králové 16. 11. 2020 

• otec Jan informoval o tomto setkání – účast možná max. 2 členové 

• Ing. Jiří Svoboda navrhl zjistit přesný program schůze – zajistí otec Jan 

• Otázka, zdali se bude moct konat kvůli coronaviru  

7. Měsíčník Poutník 

• Otec Jan informoval, že rada Poutníka nerespektuje jeho žádost 

tisknout pouze 200 ks Poutníka. 

• ERF farnosti doporučila zadat v tiskárně na trvalo tisk pouze 200 ks 

časopisu. 

• ERF odsouhlasila Poutník nerozdávat, umístit na stoleček mezi 

lavicemi i s krabičkou na výběr peněz za tisk. Uvidí se opravdový zájem.  

8. Sbírky 

• Otec Jan se dotázal, zda zveřejňovat vybranou částku při sbírkách 

každou neděli. 

• ERF rozhodla vyhlašovat vybranou částku pouze u účelových 

vyhlášených sbírkách a celkově za celou farnost ne po jednotlivých 

kostelech a stačí jednou za rok. 

9. Liturgie na neděli 

• Otec Jan informoval, že snížil odběr kusů na 15 ks z 30, protože zbývají. 

Tento krok řešil s pastorační a ekonomickou radou předtím po e-mailu. 

Sám by se klonil k tomu úplně tento odběr zrušit, neboť nevidí zájem.   

10. Okna na faře 

• Vnější okna jsou natřena. O. Jan děkuje dobrovolníkům, kteří tyto 

okna celý měsíc postupně natírali. 

11. Časopis IN, Tarsicius 

• ERF schválila – časopis IN! si lidé mají objednat sami, Tarsicius 

rozdávat ministrantům za službu. 

12. Zahradní sekačka 

• Otec Jan navrhl nákup malé sekačky. 

• ERF tento nákup schválila a navrhla zakoupit sekačku ve firmě Škýz 

Letohrad. 

13. Varhany 

• ERF se shodla na tom, že je třeba udělat „technickou kontrolu“ varhan. 

• ERF schválila návrh o. Jana oslovit varhanáře z Červeného Kostelce. 
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14. Dveřní sbírka na misijní neděli 18. října 2020 

• ERF schválila tuto sbírku – sbírka proběhne umístěním kasičky 

na stolku uprostřed kostela. 

15. Prodej misijních kalendářů 

• Misijní kalendáře budou rovněž uprostřed kostela, lidé si zajistí zaslání 

příspěvku sami. 

16. Sbírky na příští rok 

• Sbírky na příští rok budou naplánovány na příští ERF. 

17. Plot kolem farního pozemku 

• Otec Jan navrhl natření plotu. 

• Ing. Jiří Svoboda si vzal za úkol, že zjistí stav případně navrhne 

variantu živého plotu. 

18. Podlaha na půdě kostela na Mariánské Hoře 

• M. Marešová informovala o stavu podlahy na půdě kostela na MH. Je 

třeba zajistit brigádu, vynosit napadená, shnilá prkna, dát nová 

pochozí. 

• Brigádu by bylo potřeba udělat ještě letos.  

19. Nákup laviček a stolů 

• Otec Jan navrhl nákup alespoň dvou pivních setů na faru na různé 

akce, že by se to využilo. 

• ERF tento nákup schválila na jaro 2021. 

20. Adopce na dálku 

• Otec Jan informoval, že přišla připomínka platby adopce na dálku 

a že o tom nic neví. Jestli to nemá někdo z farnosti na starosti. 

• ERF – navrhla zjistit od sestry Ludmily – zajistí M. Marešová. 

 

 

 

Další jednání ERF se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince v 18 hodin na faře 

v Dolní Čermné. 

 

Zapsala:  Marta Marešová 

 

Schválil:  o. Jan Lukeš, předseda ERF 


