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Zápis z 8. setkání Ekonomické rady farnosti Dolní Čermná (dále „ERF“)  

konaného v úterý 17. ledna 2023 od 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: P. Jan Lukeš – předseda ERF  

členové – Hana Vágnerová, Ondřej Málek, Jan Moravec,  

Marta Marešová a Jiří Svoboda 

1. Zahájení jednání 

Otec Jan Lukeš přivítal členy ERF a poděkoval jim za již roční službu v tomto 

složení. Během minulého roku jsme se sešli sedmkrát. Dost se toho podařilo. 
Z hlavních akcí - podařilo se připravit a zahájit akci opravy střechy na farním 

kostele. 

Společné setkání bylo zahájeno modlitbou. 

2. Seznámení se stavem účtu a jiné info, sbírky 

Otec Jan seznámil ERF se stavem účtu farnosti u ČSOB, s poplatky za příchozí 
a odchozí platby u tohoto účtu. Dále radu informoval o úroku od biskupství 

z půjčky peněz v loňském roce. Byl také nově zřízen účet u Moneta Money Bank, 
který je bez poplatků, s úrokem 4,7 % a spořícím účtem s úrokem 5,2 %. Seznámil 
radu s výtěžky sbírek na zálohy za elektřinu ve farnosti; rada doporučila nadále ve 

sbírkách pokračovat, a to každou první neděli v měsíci. ERF doporučila konat 
jedenkrát měsíčně účelové sbírky na opravy ve farnosti. 

Dále byly probrány body a úkoly z minulého jednání ERF dle zápisu: 

3. Informace z diecéze 

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

královéhradecké diecéze. Za náš vikariát se účastnila Marta Marešová a pan 
Skalický z Letohradu. M. Marešová podala zprávu z tohoto jednání. 

4. Opravy a práce na farním kostele a jeho interiéru 

Úvodem tohoto bodu otec Jan seznamuje a předkládá ERF k projednání „Přehled 
zdrojů financování na opravu střechy kostela a fasády – věže kostela v DČ 
v r. 2022–24“ – předpokládané finanční krytí z vlastních zdrojů, dotací, příspěvků 

FS, jiných zdrojů...   

a) střecha 

Otec Jan informoval, že smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána, odeslána 
na BiHK. Biskupství smlouvu schválilo a podepsalo.  Krytina od firmy Prefa byla 
před koncem roku objednána, zaplacena, nyní se čeká na její dodání. Následně 
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bylo BiHK požádáno o proplacení dotace z Fondu solidarity ve výši 80.000 Kč; 
finanční částka byla na účet farnosti poukázána před Vánocemi. 

Dotace – žádosti o finanční podporu na opravu střechy kostela:  

• Pardubický kraj – Program podpory kultury a památkové péče – Podprogram 3 
– Podpora památkové péče, termín podání žádosti je nejpozději do 31. ledna 

2023. Žádost a k ní požadované přílohy se připravují, bude odesláno 
do stanoveného termínu.  

    Zvážíme případné podání dalších žádostí o dotace z vhodných dotačních 
titulů.  

                       Zajišťují: M. Marešová, H. Vágnerová    

• Městys Dolní Čermná – žádost o individuální dotaci 
Otec Jan jednal dne 16. 12. 2022 se starostou městyse, informoval ho 

o investičních záměrech farnosti (oprava střechy a fasády kostela sv. Jiří 
v Dolní Čermné) v r. 2023–2024. V radě městyse bude projednáno zařazení 
finanční podpory pro farnost na plánované opravy a výše podpory do návrhu 

rozpočtu městyse na rok 2023, který musí schválit zastupitelstvo. Poté bude 
podána žádost. 

• Fond solidarity BiHK  
Termín podání žádostí o příspěvek z Fondu solidarity je do 14. dubna 2023.  

   Zajistí: M. Marešová, H. Vágnerová  

Jiří Svoboda informoval, že na plánovanou akci opravy střechy farního kostela 
byla podána ohláška na stavební úřad a bylo vydáno příslušné stanovisko. 

Pro opravu střechy jsou tedy vydána všechna potřebná povolení.   

b) fasáda  

Jiří Svoboda má připraven, zpracován výkaz výměr a položkový rozpočet 
na opravu fasády věže, seznámil s ním ERF. Sdělil, že konzultoval stav omítky 
věže s firmou Weber. Doporučují vápenocementový systém, otlučení omítky 

do výšky 3 m a následnou injektáž uvnitř i zvenčí. Následně je třeba provést 
výběrové řízení na zhotovitele, uzavřít smlouvu o dílo. Vynesení barevných 
vzorků (konkrétního odstínu fasády a římsy) provede až vybraný zhotovitel. 

c) okna – nevitrážová na kostele  

Nutné porovnání dvou nabídek: na opravu stávajících oken a okenic nebo 

zhotovení nových.   

 

Byla oslovena firma TTK, 10. 1. 2023 jsme obdrželi jejich cenovou nabídku na 

zhotovení nových oken. Tuto nabídku nemůžeme akceptovat, nerespektuje 
požadovaný profil stanovený v závazném stanovisku památkářů. Firma bude 
oslovena znovu (zkonzultuje Jiří Svoboda).  

Jan Moravec poptal cenovou nabídku na opravu u firmy truhlářství Ing. Josef 
Novák,  Dolní Dobrouč. Dosud nic neobdržel. ERF rozhodne po dodání obou 

nabídek.  
 

Řešíme další možnosti. 
 

d) okna - okenice na věži 

V jednání. 
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e) světla – spořivější? (lustr a jiné…) 

O. Málek sdělil, že LED žárovky v lustru byly vyměněny, reflektory jsou 
nakoupeny a budou postupně vyměňovány. Následně by se měla provést 

postupná výměna zářivkových stropních světel za světla LED pod kruchtou, 
v síňce, u vstupu na kůr a v sakristii.    

Zajišťuje: O. Málek 

f) topení – regulace  

Termostat byl koupen, instalován. Nyní se testuje.  

Zajišťuje: O. Málek a Pavel Mareš 

g) starý měch varhan na kůru 

O. Jan informoval, že varhanář p. Červenka nemá o měch zájem. Ohledně 

rozebrání byl osloven Jiří Vávra, přislíbil pomoc. Ještě je nutné 
prokonzultovat (Vašíčkovi), zda zrušit příčku, rozebrat celé nebo něco ponechat.   

Zajistí: O. Málek 

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 a na WC – v koupelně. ERF tento návrh schválila.  

Firma TTK zatím z důvodu vytíženosti neprovedla zaměření a nepředložila 

cenovou nabídku. O. Jan firmu znovu požádá. 

b) Odvlhčení zdí fary  

Ondřej Málek sdělil, že část byla částečně otlučena, že je nutná ještě minimálně 
jedna brigáda, zajistí brigádníky. Otec Jan hovořil i o špatném stavu v koupelně 
a WC v přízemí, bude osloven pan Tomáš Mařík. 

ERF diskutovala nad návrhem nákupu systému Drypol (pasivní elektroosmóza) 
a rozhodla pořízení tohoto systému zatím odložit. 

c) Zateplení půdy fary  

Položení pojistné fólie a provedení prkenné podlahy v části zateplené půdy se do 
původně plánovaného termínu (konec listopadu) nepodařilo uskutečnit.  

    Jiří Svoboda nestíhá, otec Jan poprosí, zeptá se, Jiřího Moravce 

d) Řešení pronikání vlhkosti – sklep, garáž  

Navrženo provedení větracích okének do vrat garáže. Okénka dohodnuta. Otec 

Jan se zeptal na větrání stropem garáže. Z diskuze vyplynulo, že vyvedení by bylo 
nutné až nad střechu – prověří J. Svoboda. 

Zajistí: Ondřej Málek, Pavel Okrouhlický  

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

J. Svoboda informoval, že provedli měření s Jiřím Svobodou st. 

Bude zpracována cenová nabídka.  
Zajišťuje: J. Svoboda 

f) Kamna v sále 

Kamna byla instalována, jsou v provozu. Otec Jan sdělil, že je problém 
s přikládáním, topeniště je malé a kamna se dají otevřít, až když je téměř vše 

shořelé. Bylo diskutováno a konstatováno, že by bylo vhodné přidat mřížku 
do topeniště.  
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Zajistí: Jan Moravec  
g) Sklepní okénka  

J. Moravec informoval, že okénka zakryl polystyrenem.  

6. Mariánská Hora  

a) Smlouva o pronájmu Poutního domu  

Smlouva o pronájmu Poutního domu zůstala nepodepsána. Pan Pecháček ukončil 

kostelnickou službu dnem 2. 10. 2022. Otec Jan informoval ERF o další 
komunikaci s Pecháčkovými; paní Pecháčková sdělila, že opustí Poutní dům do 

konce roku 2022 z důvodu vysokých plateb za energie. V průběhu měsíce 
prosince 2022, bez jakéhokoliv oznámení správci farnosti, Poutní dům opustili, 
dům není vyklizen, předán, neodevzdali klíče od kostela ani Poutního domu. 

O stavu ohledně Poutního domu se zajímali z majetkoprávního oddělení BiHK.  

V ERF byl dohodnutý další postup, který budeme koordinovat s BiHK: 

Pecháčkovým bude zaslána výzva k podpisu „Dohody o ukončení užívání 
nemovitostí“ a „Výzva o umožnění prohlídky Poutního domu se stanoveným 
termínem (cca v polovině února)“.  

Prohlídky se zúčastní (dle časových možností) členové ERF. K prohlídce 
přizveme zástupce BiHK (projevili zájem Poutní dům vidět). 

Zajistí: o. Jan, H. Vágnerová 

b) Jak dál s Poutním domem, financování oprav – fond solidarity, či nějaký 

jiný dotační program? 

ERF navrhuje prověřit stav ohledně Poutního domu u ČEZ Distribuce ohledně 
přepisů elektřiny; na ČEZu sdělit, že budeme žádat o převod. 

Zajistí: M. Marešová 

Otec Jan činí kroky k zajištění obydlení domu a získání nového nájemce. 
Po prohlídce a zjištění stavu domu bude nutné zjistit finanční náročnost (alespoň 

nezbytných) oprav a řešit, z čeho je budeme financovat (požádat z FS, najít 
vhodný dotační program,…)       

c) Stromy v aleji  

M. Marešová informovala, že Tomáš Macháček připravuje žádost o dotaci 
na prořezání stromů na MH (měla by být podána do konce ledna). 

Prořezání bude nutné rozdělit do několika etap – podle výše dotace. Pokud dotaci 
získáme, zajistí prořezání T. Macháček s tím, že prořízka stromů by začala u 

podia, kde je instalován venkovní presbytář při pouti. 

7. Pozemek v Ostrově 

Otec Jan a Marta Marešová informovali, že z majetkového oddělení BiHK 

(Ing. Uhlířem) bylo sděleno, že žádosti farnosti o odprodání pozemku ppč. 6564 v k. 
ú. Ostrov u Lanškrouna do vlastnictví obce Ostrov ze strany BiHK nebylo vyhověno. 
Z biskupství mají zájem přesvědčit se o stavu (podmáčeného) pozemku na místě. 

S vyjádřením biskupství byla seznámena starostka obce Ostrov – ta sdělila, že 
opatření ohledně Ostrovského potoka, které chtěla obec na pozemku realizovat 

společně s Povodím Moravy, jsou zatím v nedohlednu. Na uzavření smlouvy zatím 
nespěchá.    

ERF navrhuje nabídnout tento pozemek farnosti Rudoltice (která vlastní sousední 

pozemky) či BiHK.  
Zajišťuje: M. Marešová a H. Vágnerová 

8. Pozemek za Lesovnou  
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Otec Jan informoval ERF, že smlouva byla podepsána paní Stejskalovou 
a schválena z BiHK, nyní čekáme na platbu poměrné části pachtovného za r. 2022. 
Uživatelce bude zaslán dopis s připomenutím platby.        

Zajistí: M. Marešová, H. Vágnerová 

Další body:  

9. Informace o opravě lavic ve farním kostele – otec Jan informoval o opravě lavic, 

kterou provedl začátkem ledna Pavel Okrouhlický – opravy klekátek, podpěr 
sedáků, podlahy. Lavice byly ve velmi špatném stavu a práce bylo víc, než se 

předpokládalo. Faktura zatím nebyla doručena, o konečné ceně bude ERF 
informována.  

10. Studna u fary – J. Moravec sdělil, že voda je uzavřená. 

11. Farní florbal – Marta Marešová a o. Jan informovali o žádostech na tuto 
pravidelnou aktivitu dětí o podporu (o poskytnutí dotace) Městys Dolní Čermná a 

Pardubický kraj. ERF schvaluje.     

Zajistí Marta Marešová 

12. Střecha Petrovice kostel – otec Jan informoval, že střecha tohoto kostela je 

ve špatném stavu, informoval o tom vedení obce Petrovice jako vlastníka. 

13. Elektřina Verměřovice – poskytovatel internetu – J. Moravec informoval, tom, 
že internet převzala firma Alberon a měli by namontovat hodiny pro odpočet 

elektřiny. Vstupy do věže budou zapisovat do deníku. 

14. Stodola u fary – O. Málek sdělil, že prohlídka ještě nebyla provedena. 

15. Postní almužna – proběhla diskuse ERF o účelu letošní Postní almužny. ERF 
schválila finančně podpořit adopci na dálku, sociální služby Domova u studánky – 
klienty žijící v objektu Lesní brána a nabídnout pomoc rodině z Dolní Čermné. 

16. Podněty a návrhy členů ERF – otec Jan informoval o jednání s Klubem českých 
turistů Lanškroun. Byl dojednán jejich finanční příspěvek farnosti 1.000 Kč 

za umožnění využití kostela na MH pro akci Vánoční zpívání koled a 2.000 Kč 
za umístění stánků na pozemcích farnosti při akci Lanškrounská kopa. 

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 

Další jednání ERF se uskuteční v úterý 14. března 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 
 


