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Zápis z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) 
ve čtvrtek dne 10. 6. 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 informoval 
 
1. Farní pozemky – Ostrov - o. Jan informoval o obhlídce farního 

pozemku v Ostrově. Jedná se skutečně o mokřad v záplavovém území. 

Obec Ostrov projevila zájem o tento pozemek. ERF schválila prodej 
tohoto pozemku. M. Marešová s H. Vágnerovou zajistí projednání na 
biskupství. O. Jan informoval, že pokud by došlo k prodeji musela by 

farnost peníze investovat. 
- Pozemek za Lesovnou – biskupstvím byl schválen pouze pronájem 

tohoto pozemku. 
 

2. Okna na faře – máme cenovou nabídku od TTK. Je nutné ještě 

schválení od památkářů. 
 

3. Kamna z kuchyně – zájem projevili farníci z Dolní Čermné. 

 

4.  Voda v sakristii – pí. Marešová oslovila několik instalatérů. Na 

obhlídku přišel p. Grúza. Vodu je možné do sakristie zavést, ale pouze 

v režimu jako na hřbitově, tozn. v zimě je voda zaražená kvůli 

možnému zamrznutí. V sakristii by byl umístěn průtokový ohřívač. 

Cenová nabídky cca 8-10.000 Kč.  Překopání chodníku je nutné 

provést svépomocí. ERF návrh schválila. 

 

5. Nová skříň v sakristii – Ing. Svoboda provedl obhlídku sakristie. 

Skříň vyhodnotil jako nevyhovující. Po setkání se e-mailem domluvila 

rada, že by se to nechalo zhotovit z lamina. Otec Jan má sponzora. 

Dále Ing. Svoboda navrhl – změnu uspořádání nábytku v sakristii a 

dát k zvážení kostelníkům. Kostelníci chtějí současné uspořádání. 

 

6. Podlaha v knihovně – budeme řešit s panem Kamilem Marešem. 

 

7. Mikrofon na kůru v Dolní Čermné – již v provozu. 

 

8. Farní výlet – o. Jan požádal ERF o schválení příspěvku pro děti na 

farní výlet. ERF tento příspěvek schválila. 
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9. Ozvučení MH – požádat P. Mareše o zajištění mikrofonu na hlavní 

oltář, mikrofonu na kůr. 

 

10. Spořící účet – účetní p. Meisnerová navrhla část peněz 

z běžného účtu vedeného u ČSOB převést na ČS, kde má biskupství 

sjednanou rámcovou smlouvu s úrokem 0,35 %. 

Dle zjištění - Spořící účet u ČSOB rovněž existuje – ale pouze s úrokem 

0,02 %. 

O. Jan přednesl nabídku biskupství – poskytnout peníze přímo 

biskupství na dobu 1 roku s úrokem cca 2 %. ERF schválila půjčku 

biskupství. 

 

   11. Okolí kostela  

Mez pod hřbitovní zdí – tento pozemek je Městyse. Některé velké 

stromy je určitě nutné ponechat, zpevňují břeh, ale prořízka by byla 

vhodná. Nálet – nutné podat podnět na Městys.  

 

Kabely u schodů a lampa – projednat s p. Radkem Rollerem.  

Oboje zajistí Ing. Jiří Svoboda. 

 

  12. Zahrádka na farní zahradě – o. Jan informoval, že na výzvu o zájem 

mít zde zahrádku nikdo nereagoval. P. Severin sdělil, že maminka už 

nebude chodit, že u zahrádky není voda a navrhnul zrušení. ERF 

návrh přijala. 

 

  13. Oprava střechy fary – o. Jan informoval o získané dotaci od Fondu 

solidarity 150.000 Kč, od Městyse 50.000 Kč a PK 0 Kč.  

 

  14. Oprava střechy, případně hromosvodu na kostele v Dolní Čermné – 

proběhne v případě příznivého počasí příští týden. Opravu provede 

firma p. Faltuse z Letohradu. 

 

  15. Petrovice – o. Jan informoval, že byl instalován nový koberec a oltář. 

Návrh na nový ambon ještě nebyl dodán. 

 

  16. Dveře u kostela v Dolní Čermné – o. Jan navrhl provést nový nátěr 

dveří – ERF sdělila, že není třeba jednat s památkáři a je třeba oslovit 

p. Nováka nebo p. Bedrníčka. Zajistit cenovou nabídku. 

 

  17. Informace z biskupství – otec Jan se účastnil vikariátního setkání 

kněží, kde byli informování o upozornění z biskupství. Jedná se 

především o poskytovatele internetu – že si farnosti musí hlídat platby 

za poskytnutí prostoru a elektřiny. 

 

Farní pozemky – požádat své farníky, aby si všímali farních lesů a 

hlídali tak farní majetek.                    Ing. Svoboda osloví Ing. Zpěváka. 
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  18. Mariánská Hora – ERF schválila provést narovnání nájemní smlouvy a 

oddělit nájem od správcovství.  Je nutné řešit danou situaci.  Poutní 

dům byl opraven, než přišli Pecháčkovi. Až na výměnu oken nedošlo 

na poutním domě k žádným opravám.  ERF navrhla jednání o. Jana a 

vybraných zástupců s ERF a PRF s Pecháčkovými na faře v Dolní 

Čermné. 

 

19. Garáž – o. Jan informoval o schůzce s p. Jandou. P. Janda si chce 

přistavět garáž u garáží pod farou, bylo by nutné provést úpravu 

plotu. Tuto úpravu by provedl p. Janda. ERF návrh schválila. 

 

• Mariánská hora – p. Severin uvedl, že od varhan nevidí na nový oltář, 
ani na kněze na sedes - neví kdy má začínat hrát. Ing. Svoboda navrhnul 
pořízení webkamery a tabletu.  

 

• Pouť na MH – ERF navrhla ponechat poplatky ve formě daru za stánky 
jako v předešlých letech. 

      

 
 

Další jednání ERF se uskuteční v pondělí 23. srpna 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 


