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

ve čtvrtek dne 28. ledna 2021 v 18 hod.  
na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: 

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

 
Ing. Marta Marešová, pastorační asistentka a zapisovatelka 
 

Jednání bylo zahájeno modlitbou. 
 

➢ Otec Jan informoval: 
 

1. O schůzce s památkáři Mgr. Heinrichovou a Bc. Formánkem 14. 1. 2021 

a vikariátním technikem Ing. Šejnohou 27. 1. 2020. 
 

➢ Střecha fary – na schůzkách bylo doporučeno zahájit nejprve opravou 

střechy fary, protože na faře je střecha v horším stavu – zatéká a 
dokumentace je z velké části připravená. Bylo doporučeno použít 

plechovou šablonu Prefa. Cenový odhad na celou střechu cca 
1.700.000,- Kč. 
 

Financování, dotace – Pardubický kraj (PK), zažádat Městys, fond 
solidarity biskupství královéhradeckého, dary farníků, které už za léta 

darovali. 
 
Přítomní se shodli, že bude vyhlášen v nejbližší době dotační program 

Pardubického kraje. O dotaci je nutné zažádat do 31. 3. 2021.  
 
Vzhledem k tomu, že práce, které budou v žádosti o dotaci začleněné 

se musí realizovat do 30. listopadu tohoto roku, navrhl Ing. Šejnoha 
rozdělení na dvě etapy. V roce 2022 by se mohlo zažádat znovu o 

dotaci na PK. 
 
Otec Jan osloví Městys a zažádá o odpuštění odvodu 10 % ze sbírek 

(odsouhlasila ERF). 
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Ing. Svoboda zajistí položkový rozpočet a ohlášku na Městys, Ing. 

Šejnoha připraví žádost o dotaci a osloví p. France z důvodu 
výběrového řízení. 

 
➢ Okna na faře – na schůzkách byla diskutována výměna oken na faře 

kvůli špatné izolaci. Mgr. Heinrichová doporučila udělat cenový 

rozpočet na renovaci oken a zároveň na okna nová. Byla doporučena 
firma TTK zde z Dolní Čermné. 

 

➢ Napadená půda na kostele na Mariánské Hoře – Ing. Svoboda 
informoval o posudku odborné firmy z Brna. Svépomocí je třeba zajistit 

brigádu na odstranění napadených prken, dále zajistit truhláře na 
odborné práce.  ERF odsouhlasila termín první brigády – sobota 8. 5. 
2021. K zajištění brigády se přihlásila Ing. Macháčková. 

 
➢ Střecha kostela sv. Jiří – Ing. Šejnoha získal elektronickou 

dokumentaci z roku 1996. V roce 2021 se bude připravovat 
dokumentace, cenové rozpočty, stavební povolení. Ing. Šejnoha sdělil, 
že na financování by se mohl použít dotační program z Ministerstva 

kultury na památky v havarijním stavu. 
Na střechu je navržena krytina z falcovaného titanzinku, či měď. 
Bude nutné zajistit stavební povolení. 

 
➢ Omítky kostela sv. Jiří – Ing. Šejnoha navrhl připravit na kostele 

omítku, na kterou by se následně mohli nanést barevné vzorky – aby 
se postupně vybírala barva fasády. 
 

➢ Okna na kostele sv. Jiří – vitráže – Ing. Šejnoha informoval, že je 
připravené závazné stanovisko na opravu vitráží. Opravu je možné 

dělat i po zhotovení omítky.  Dřevěná okna je potřeba vyměnit za nová 
ještě před omítkou. 
p. Severin navrhl natřít věžní hodiny a požádat p. Hrodka o dotace. 

 
 

2. Nový oltář (obětní stůl) a ambon na Mariánské Hoře – vyrábí firma 

z Červeného Kostelce. Financováno bude sponzorsky, bude zhotoveno a 
připraveno na první mši svatou v květnu na Mariánské Hoře na 2. května 

2021.  
 

Nový oltář (obětní stůl) v Petrovicích – čeká na schválení z Biskupství. 

 
3. Topení na faře – schváleno ERF elektrické vytápění. Realizací byl pověřen 

pan Petr Mareš, který tomu už věnoval mnoho času, za což mu otec Jan 

upřímně děkuje a obdivuje ho. 
 

4. Ozvučení Verměřovice – otec Jan informoval o nedostatečném ozvučení 
ve Verměřovicích a proto oslovil p. Mareše, aby předložil nabídku na 
ozvučení. 
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p. Severin sdělil, že ani ozvučení na MH není dobré, především na 

kruchtě. 
 

5. Podlaha v kostele v DČ v presbytáři – otec Jan ERF informoval, že 
podlaha v presbytáři kostela u ambonu je velmi nerovná a požádal p. 
Maříka o opravu.  

  
6. Vlhké zdivo na faře – dolní koupelna, chodba, garáž – otec Jan sdělil, že 

požádal p. Maříka o opravu. Práce byly zahájeny 28. ledna 2021. 

 

7. Sbírka na biblické dílo – otec Jan informoval, že tato sbírka u nás nebyla 

vyhlášena. ERF rozhodla, že sbírky se vzhledem ke koronavirové situaci 
nebudou plánovat. 

 

8. Kamna – dolní kuchyně – kamna minulý rok nakoupila Komunita. ERF 
odsouhlasila prodej. Zdá se, že se nebudou využívat. M. Marešová najde 

nákupní cenu. EFR schválila snížení nákupní ceny pro prodej o 10-15 %. 
ERF rozhodla kamínka nabídnout nejprve na stránkách farnosti, následně 
inzerátem v obci, dále pak na různých internetových bazarech. Zajištění – 

Ing. Macháčková. 
 

9. Údržba hřbitova – otec Jan informoval, že se na opakovanou výzvu nikdo 

nepřihlásil až situaci zachránili a přihlásili se manželé Adamcovi 
z Verměřovic. Za což jim otec Jan nesmírně děkuje. Otec s nimi bude dále 

jednat. Je nutné dojednat podmínky s Městysem. Bylo by dobré, aby 
hřbitov byl důstojně upravený.  

 

10.  Hromosvod na kostele v DČ – spadlé šablony ze střechy – M. Marešová 
informovala, že jednala s firmou p. Václava Faltuse z Letohradu a je 
dojednáno, že na jaře tyto závady opraví. 

 
11. Pozemky – Ing. Marta Marešová informovala, že na základě roční uzávěrky 

zjistila, že p. Sirný nezaplatil pachtovné od roku 2018 a proto byl 
neprodleně písemně vyzván k úhradě.  ERF rozhodla, že je nutné projít 
pohledávky pachtovného. M. Marešová informovala, že neuhradil ještě 

jeden pachtýř a ten byl již také osloven.  
 

12. Postní almužna – otec Jan požádal ERF o návrhy na jaký účel tuto sbírku 
použít. Sdělil, že je potřeba pokrýt ještě 2.500 Kč na Adopci na dálku. 
ERF navrhla použít sbírku také na Hospic v Červeném Kostelci a na 

sbírku pro Vašíka Štěpána z Letohradu, který má nemoc motýlích křídel. 
 
 

13. Kácení stromů – M. Marešová informovala, že na základě konzultace s    
p. Macháčkem byly vybrány stromy kolem fary ke kácení, vyplňuje se žádost 

na Městys. Případné kacení provede firma p. Macháčka z Ústí nad Orlicí. ERF 
schválila. 
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14. Sochy sv. Václava, Panny Marie Bolestné – Městys žádá o dotaci na 

opravu těchto soch.  Jelikož se jedná o majetek farnosti – byla farnost vyzvána 
ke spolupráci a doložení majetkových karet.  

 
15. Sakristie oprava – otec Jan informoval o situaci v sakristii. Také jeden 
farník měl podnět, zda tam nedovést vodu, který otec Jan přednesl a nezdá se 

mu špatný. P. Severin sdělil, že to není možné, že je tam zima. 
 
16. Sekačka – M. Marešová předala ERF návrhy vybraných sekaček z prodejny 

Mountfield. ERF schválila tento nákup. 
 

17. Plot okolo farní zahrady – ERF schválila ponechání dosavadního plotu. 
 

18.  Další podněty a návrhy  

 

• Ing. Židková se dotázala, jak budeme informovat farníky o hospodaření v 
roce 2020. Nabídla se, že až p. účetní zašle závěrku, provede zpracování 
zprávy pro farníky. ERF schválila – přečtení této zprávy pouze v kostele 

po mši svaté. 
      
 

Další jednání ERF se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna v 18 hodin na faře 

v Dolní Čermné. Pokud bude třeba, budou členové ERF informování     

e-mailem. 

 

Zapsala: Marta Marešová 

 
Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 

 
 

 


