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Zápis z 3. jednání Ekonomické rady farnosti Dolní Čermná (dále „ERF“) 

konaného v úterý 10. května 2022 od 18 hod. na faře v Dolní Čermné 
 

 
Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda ERF  

členové – Ing. Marta Marešová (přítomna do 19 hod.), Ing. Jiří Svoboda, 

Jan Moravec, Ondřej Málek, JUDr. Hana Vágnerová 
 

 
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 platbami, s odchozími  

platbami a výtěžkem pokladniček.  
 

3. Opravy a práce na faře 

a) Výměna oken v 1. patře – proběhne, jak odsouhlasila ERF (eurookna vnitřní 
s dvojsklem, s ponecháním stávajících venkovních oken a zajištěním mikroventilace, 

barva oken hnědá). Bylo vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče – 
MěÚ Lanškroun. Nedovolí nám odstranit vnější okna neprakticky otvíravé ven. 

Zhotoví firma TTK, výroba bude zajištěna v průběhu května. Otec Jan požádal 
o příspěvek na opravu oken fary Biskupství královéhradecké z Fondu solidarity 
ve výši 100 tis. Kč. 

 
b)  Odvlhčení zdí fary – minule byla ERF seznámena s nabídkou firmy Elektrofyzika 

– ohledně možností vysoušení vlhkého zdiva metodou elektroosmózy, diskutováno 

o pořízení vysoušeče. Ing. Jiří Svoboda prověří rozdíly aktivní a pasivní 
elektroosmózy z hlediska ekonomické výhodnosti a dá ERF informaci. Je nutné 

odvlhčení zdí v přízemí fary (koupelna, pingpongárna, garáž).  
 
c)  Zateplení půdy fary – pokračování – úkol zůstává - viz zápis ERF z 22. 3. 2022 

 
d) Řešení pronikání vlhkosti – sklep, garáž – nutno zabránit šíření vlhkosti 

ze sklepa (zasklít dveře do sklepa, otevřít okno u sklepa), zajistit cirkulaci 
vzduchu, obnovit odvětrávání mezi pingpongárnou a garáží (vyříznout ve dveřích 
garáže okénko s odvětráváním? – oslovíme Pavla Okrouhlického), otlučení stěn a 

sanační omítka v garáži a v koupelně přízemí? – zeptáme se Tomáše Maříka    
 
e)  Zamezení úniku tepla z chodby u vchodu do farního dvora – probrány 

2 varianty:  

• zástěna na chodbě fary (podobně jako u hlavního vchodu) – stavebně-
technické řešení by bylo obtížnější 

• instalovat nové zárubně s větším utěsněním u dveří do dvora + dotěsnit 
dveře do sklepa – toto řešení je proveditelné – H. Vágnerová osloví pana 
Jiřího Svobodu st. 

 
f)  Co se zbytky materiálu z oprav střechy fary – zatím neprodávat, ponechat 

na opravu střechy kostela příp. kaple sv. Barbory. 
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4. Opravy a práce na farním kostele a jeho interiéru 

a)  Barva střechy a fasády – ERF se seznámila s vizualizacemi – návrhy barevných 
variant fasády a střechy kostela, které zpracoval BcA. František Mareš. Byla 

vybrána varianta V 9/1 (světle žlutá fasáda s okrovými římsami). K tomu nutno 
rozhodnout barvu střechy (krytina – hliníkové šablony PREFA). František Mareš 
ještě dodá vizualizace těchto tří odstínů střechy. ERF bude k tomuto nadále 

komunikovat e-mailem, příp. bude svoláno jednání.      
 

b)  Střecha – otec Jan podal žádost na opravu střechy. Je již vydáno kladné závazné 
stanovisko orgánu památkové péče – MěÚ Lanškroun. Ing. Jiří Svoboda 
informoval o dalších úředních náležitostech – ohláška na Stavební úřad Dolní 

Čermná, žádost na Odbor životního prostředí MěÚ Lanškroun. 

Oprava střechy se bude realizovat po etapách (část směrem k Orlovně, část 
směrem k potoku, presbytář), nutno domluvit a zajistit všechny potřebné 

náležitosti (barva krytiny, úřední věci). Zatím máme 1 cenovou nabídku (f. Faltus, 
Letohrad – Kunčice), bude poptána další firma – zajistí Ondřej Málek.     

 
c)  Fasáda – zatím nemáme závazné stanovisko památkářů. Podle finančních zdrojů 

se začne s opravami nejdříve v příštím roce, bude také po etapách (věž, stěny lodi 

kostela, presbytář). Dle požadavku památkářů máme zpracovaný průzkum 
barevnosti dřívějších fasád. Ing. Jiří Svoboda uvedl, že v součinnosti s vikariátním 

technikem Ing. Šejnohou je nutné zpracovat technologický postup opravy fasády 
(není nutné otloukat stávající fasádu), výkazy výměr, rozpočet; udělat celkový 
plán oprav pro jednotlivé roky – nastíní J. Svoboda a zašle ERF do příštího 

jednání ERF (27. 7. 2022).  Poté požádat 2–3 vytypované firmy o cenové nabídky. 
Na opravu fasády bylo předběžně jednáno s firmou, která by mohla realizovat 
nejdříve na jaře 2023. 

 
d)  Okna – bylo jednáno s památkáři (možná je oprava stávajících oken nebo výměna 

za stejná okna). Firma TTK zaměřila nevitrážová okna na kostele, podala cenovou 
nabídku na výměnu. Otec Jan uvedl, že podal žádost orgánu památkové péče; 
z podkladů pro rozhodnutí zatím vyplývá, že pokud by se okna vyměňovala, 

mohou být pouze s jednoduchým sklem, profil 22 mm (práce truhláře nebo 
specializované firmy, otázka celkových nákladů). V ERF bude po obdržení 

rozhodnutí ještě dále řešeno. Pokud by se okna vyměňovala, byla by lepší 
realizace před opravou fasády.       

 

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 do konce letních prázdnin).    

 
f)  Lavice – na základě úkolu z minulé ERF byla provedena obhlídka lavic (o. Jan, 

Jiří Svoboda, Pavel Okrouhlický). Závěr: řešit opravou (prkna podlahy, klekátka, 
příp. nejvíce (červotočem) poškozené boky lavic; oprava bude probíhat postupně.  

 

f)  Jednání se starostou městyse – proběhlo jednání otce Jana se starostou 
městyse o plánovaných záměrech farnosti – opravách střechy a fasády kostela 
sv. Jiří v Dolní Čermné a žádosti o finanční podporu. Otec Jan starostu 

informoval, že opravy se budou realizovat po etapách v několika letech. Snahou 
městyse – v rámci možností – bude finanční podpora. Bylo dohodnuto, že farnost 

bude konkretizovat etapy oprav v jednotlivých letech, jejich náklady a zdroje 
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financování. Pro jednotlivé roky by si farnost podávala žádosti o podporu v době 

před sestavováním rozpočtu.    
 

5. Mariánská Hora  

a)  Smlouva o pronájmu Poutního domu – ERF se seznámila s aktuálním stavem 
ohledně Poutního domu. 

 
b) Zpěvníky na MH – schváleno zakoupit minimálně 20 ks nových zpěvníků 

Kancionál. Jsou tam ty staré sešitky víc jak 50 let staré. 
(V ostatních kostelech je počet dostačující, nikdo nereagoval na výzvy otce Jana, 
že by chyběly.) 

 
c)  Zpovědní místnost – Ing. Jiří Svoboda zpracoval návrh nové zpovědní místnosti, 

realizaci zajistí Tomáš Mařík a pan Jiří Svoboda st. Bude potřeba zajistit ještě 

vybavení.  
 

d)  Hřeben střechy kostela – zůstává z minulého jednání ERF, zajistí Jan Moravec.  
 
e)  Vymalování sakristie – požádat o vymalování pana Pavla Křivohlávka – zajistí 

H. Vágnerová 
 

f)  Nátěr dveří – požádat o nátěr alespoň bočních dveří p. Kamila Mareše – osloví 
o. 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.  Pana Macháčka osloví Marta Marešová. 

 
6. Tarsicius – poplatek za odebírání časopisu pro ministranty bude hrazen 

ze sponzorského daru  
 
7. Kamna do sálu fary – dle schválení z minulého jednání ERF byla zakoupena nová 

krbová kamna, budou instalována po ukončení topné sezóny (zajistí Ondřej Málek a 
Jan Moravec). Stávající kamna budou nabídnuta k prodeji prostřednictvím inzerátu 

(Bazoš) za nabídkovou cenu 15 tis. Kč, zajistí Ondřej Málek.  
 
8. Pozemek v Ostrově – žádost o prodej pozemku byla odeslána na BiHK 

k projednání v hospodářsko-dislokační komisi. 
 
9. Pozemek za Lesovnou – proběhlo jednání s uživatelkou, je připravena nájemní 

smlouva k podpisu; zajišťuje Hana Vágnerová.  
 

10. Okolí kostela – otec Jan vyslovil poděkování městysu za zajištění prořezání náletů 
pod hřbitovní zdí kolem kostela a úpravu břehu mezi sochou sv. Václava a kaplí 
sv. Barbory; ještě prosí o úpravu zeleně kolem litinového kříže: městys připravuje 

revitalizaci zeleně v okolí litinového kříže pod kostelem. 
 
11. Petrovice ambon – řeší se s Pavlem Okrouhlickým. 

 
12. Farní pozemky a lesy – je nutné hlídat kácení ve farních lesích (spol. Diecézní 

lesy HK, která zajišťuje správu, vše nestíhá). Někteří farníci zajistí obchůzku a 
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vyznačení stromů k pokácení. Diskutováno o využití dřeva z farních lesů na plánované 

opravy.  
 

13. Postní almužna – rozdělení peněz – otec Jan informoval, že výtěžek letošní 
Postní almužny činí 19.400 Kč (je téměř o polovinu nižší oproti loňskému roku, ale asi 
to především kvůli tomu, že byla velká pomoc lidí Ukrajině). 

ERF schvaluje toto rozdělení peněz:   
  5.500 Kč pro adoptivní dívku Cinthiyu z Indie 

10.000 Kč pro Míšu Faltuse z Verměřovic  
  3.900 Kč pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci    
       

14. Hůra – revitalizace - Cesta světla – otec Jan navrhuje – v rámci revitalizace okolí 
kapličky v Hůře by zde mohla být umístěna „Cesta světla“. 
 

15. Příspěvek mladým na CSM – ve dnech 9.–14. 8. 2022 se koná Celostátní setkání 
mládeže v Hradci Králové, zúčastní se i mladí z naší farnosti. Diskutováno o podpoře 

této akce (zda dát do kostela kasičku pro sbírku, ERF navrhuje poskytnout 
jednorázový příspěvek z farnosti na konkrétní náklad (oproti účetnímu dokladu); 
schváleno přispět každému z mladých účastníků 500 Kč.     

 
16. Nový vysavač pro úklid kostela v DČ – z podnětu úklidové skupiny navrhuje Jiří 

Svoboda zakoupení nového „hobby průmyslového“ vysavače pro úklid kostela. 
Stávající je nevyhovující. ERF vyslovuje souhlas.   
 

17. Informace (letáčky) ohledně příspěvků na kostel a služebníky (církevní 
obřady  – pohřby, křty, svatby – zůstává úkol z minulé ERF. 
Dále projednán návrh – dát informaci, jak mají pozůstalí postupovat při zajišťování 

církevního pohřbu (jednání s knězem, hudba při pohřbu,…); dát i do DČ Zpravodaje. 
Zajistí Hana Vágnerová.   

 
18. Příspěvek na farní výlet = investice do lidí, ERF vyslovuje souhlas, aby příspěvek 
byl cca ve výši, co se ušetřilo na příspěvku za Tarsicia + příspěvek mladým, dětem 

a seniorům na cestu 
 

19. Podněty a návrhy členů PRF: 
Ondřej Málek – navrhuje regulaci topení ve farním kostele (čidlo) – prokonzultovat 
s elektrikáři.  

 
Ondřej Málek a Jan Moravec pracují na zástěně kompostu v dolní části farní zahrady.  
 

 
Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 

 

Další jednání ERF se uskuteční ve středu 27. července 2022 v 18.00 hod. 

na faře. Pokud bude třeba, budou členové ERF informování e-mailem nebo bude 

svoláno mimořádné jednání. 

 

Zapsala: Hana Vágnerová 

Schválil: P. Jan Lukeš a členové ERF 


