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

dne 11. 1. 2022 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, JUDr. Hana 
Vágnerová, Ondřej Málek a Jan Moravec 
Omluveni: Ing. Jiří Svoboda a Ing. Jitka Židková 

 
V úterý 11. ledna 2022 se konalo první jednání nové ekonomické rady 

farnosti. Schůze byla zahájena modlitbou. 
ERF byla informována a projednávala: 
 

1.   Předání dekretů – o. Jan předal nově jmenované ekonomické radě 
dekrety. 

2.   Dojmenování z pastorační rady – o. Jan sdělil, že z nové PRF 
bude dojmenován člen jako zástupce z pastorační rady. 

3.   Stav účtu – o. Jan sdělil stav účtu k 31. 12. 2021. 
4.   Budoucí práce ve farnosti  

- Kostel Dolní Čermná – otec Jan se ptal, jestli ERF také vidí 
prioritu právě zde – z nutných oprav - střecha, výplně, fasáda.  
interiér  

• lavice – otec Jan připomněl, že lavice jsou ve špatném stavu a 
budeme muset počítat s jejich opravou či výměnou.  

• varhany – další opravou by měly projít varhany.  Varhanář 
z Červeného Kostelce cenu opravy odhadl na cca 60.000 Kč. 

Práce by mohly začít začátkem léta.  ERF odsouhlasila udělat 
již na jaře sbírku na tento účel. 

- Kostel Verměřovice – kostel je v majetku obce Verměřovice 

• lavice – nové lavice ve Verměřovicích  
- Kostel Petrovice – kostel je v majetku obce Petrovice  

• vchodové dveře – obec Petrovice v letošním roce zajistí nátěr 
vchodových dveří 

• varhany – varhanář opravu odhaduje na 12.000 Kč. Tuto 
částku přislíbila zaplatit obec Petrovice. 

- Fara  

• okna – ERF se dohodla přistoupit na návrh památkářů udělat 

nová vnitřní okna a venkovní ponechat, udělat v nich ventilaci. 
Nyní je nutné zažádat o závazné stanovisko. Zajistí H. 
Vágnerová a M. Marešová ve spolupráci s p. J. Svobodou. 

• půda – polovina půdy je zateplena, ještě je nutné zakrýt fólii a 
dát pochozí lávky. Zajistí J. Svoboda.  

• vlhké zdi - M. Marešová informovala o případném odvlhčení 
zdí, že požádala o technický posudek firmu Elektrofyzika.  

• stodoly u fary – v budoucnu místo pro setkání při farním 
odpoledni a nemuseli by se vozit slunečníky 

- Kostel Mariánská Hora  

• hřeben střechy kostela – zajistí Jan Moravec u p. Fr. Kylara 

z Kunčic. Odhad opravy 35.000 Kč.   
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- Lidi – otec Jan řekl, že je potřeba také investovat nejen do staveb, 

ale do lidí a můžeme přemýšlet jak, ale snad to děláme – 

příspěvek na farní výlet (děti a senioři), zaplacení elektriky a 

občerstvení v Orlovně při ekumenickém setkání, opravy pro lidi, 

větší komfort (topení při mších svatých, nové lavice v Turecku, 

zpovědní místnost v DČ, …) apod. 

 

5. Oprava kostela v DČ a rozhodnutí letošních prací 

H. Vágnerová informovala o termínech podání případných dotací.  
ERF dospěla k návrhu opravit část střechy k Orlovně bez sanktusové 
věžičky a zároveň opravit fasádu, udělat kompletní výměnu 

nevitrážových oken.   

O. Málek navrhl udělat vizualizaci. ERF rozhodla použít šablony 
Prefa – větší velikosti v barevném odstínu dle vizualizace. Je nutné 
vynést barevné odstíny fasády – a vybrat odstín. 

6. Sbírky – otec Jan objasnil fungování sbírek a odvodu desátku. 
Biskupstvím je určených 10 účelových sbírek. Dále nyní BiHK 
vyhlásilo ještě 4 dveřní sbírky s účelem – ERF rozhodla tyto sbírky 

dělat u vchodů po skončení mše. 
7.  Zápis z ERF – ERF rozhodla na web a nástěnku dávat zkrácený 

zápis. 
8.  Kamna v sále – J. Moravec a O. Málek navrhují do stěny mezi sálem 

a chodbou umístit krbovou vložku. O. Málek zajistí poptávku a 

cenové nabídky. 

9.  Pozemek v Ostrově – chce odkoupit obec Ostrov – je nutné zažádat 
na BiHK.                  Zajistí M. Marešová s H. Vágnerovou. 

10.  Pozemek za Lesovnou – možný je pouze pronájem. M. 
Marešová informovala, že nyní čekáme na nájemní smlouvu, 
kterou připravuje BiHK.  

11. Okolí kostela v DČ – mez – četa Městyse začala s prořízkou 

náletu. 

13.  Kabely u schodů a lampa – městys uvažuje o zrušení staré 

lampy u schodů k sakristii.  

14. Petrovice ambon – není ještě projekt – J. Svoboda. 

15. Farní pozemky – otec informoval, že situaci řešil s p. Stříbrným, 

který osloví správce, abychom zjistili stav, především lesů.  

 

H. Vágnerová informovala, že Městys Dolní Čermná pracuje na dotaci 

na opravu litinového kříže.  

 

Další jednání ERF se uskuteční v úterý 22. 3. 2022 od 18 hod. na 

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

 

Zapsala: Marta Marešová 

Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 


