Informace z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“)
dne 22. 3. 2022 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné
Přítomni:

P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, JUDr. Hana Vágnerová,
Ing. Jiří Svoboda, Jan Moravec a Ondřej Málek

V úterý 22. března 2022 se konalo jednání ekonomické rady farnosti. Schůze
byla zahájena modlitbou.
ERF byla informována a projednávala:
1. Dojmenování z pastorační rady – o. Jan sdělil, že PRF schválila
do ERF jako zástupce M. Marešovou a J. Moravce, kteří jsou jak v PRF,
tak v ERF.
2. Stav účtu – otec informoval ERF o stavu účtu, o daru p. Míčka za staré
knihy z půdy fary 2.550 Kč, o úhradě P. Kolovratníka za staré knihy
z půdy fary 3.000 Kč, o příchozí úhradě za internet na věži, o daru od
KČT Lanškroun 8.000 Kč, o který otec požádal, aby vybrali na vánočním
koncertě 27. 12. na MH jako příspěvek za pořádání kopy a koncertu na
MH.
3. Tarsicius – ERF schválila nadále odebírat časopis Tarsicius pro
ministranty a uhradit dobrovolný příspěvek. Otec Jan informoval o
nabídce dárce, uhradit některé tyto časopisy Tarsicius, IN!, Nezbeda.
Dořeší otec Jan.
4.

Roušky, svíčky – křtiny – otec Jan sdělil návrh A. Motlové dávat
křtěncům roušky a svíčky zdarma – jako přijetí do farní rodiny. ERF
odsouhlasila postup otce Jana – nabídka, že si mohou někde sami
koupit, nebo nemusí nikde shánět a mohou zakoupit širokou nabídku
od otce Jana zde na faře. Dále se diskutovalo o možných příspěvcích –
při křtinách, svatbách, pohřbech, které souvisejí s režijními náklady
kostela a službou, která je při těchto obřadech potřebná. ERF schválila
navrhované příspěvky 1.000 – 2.000 Kč za kostel + odměny pro
služebníky (kostelníky, hudebníky, ministranty, kněze). Návrh vytvořit
letáčky na jednotlivé obřady – požádat F. Mareše.

5. Poutník – ohlasy jsou velmi dobré. ERF odsouhlasila náklad 200 ks.
6. Budoucí práce ve farnosti
➢ Kostel Dolní Čermná
• Střecha kostela - J. Svoboda dodal výkresovou dokumentaci a
zároveň předpokládanou cenu zakázky na opravu střechy kostela.
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Nutné zažádat o závazné stanovisko na střechu kostela – M.
Marešová připomene p. Šejnohu a zařídí s otcem Janem. U
případných dodavatelů poptat cenu krytiny Prefa a nezávazně ještě
šablonu Evromat.
• Fasáda kostela – otec Jan informoval, že se dosud nepodařilo
zajistit dodavatele. J. Svoboda navrhl, že osloví firmu KPV. M.
Marešová zjistí u p. Šejnohy případné další dodavatelé.
• Okna na kostele – oslovit firmu TTK, zda by dala nabídku na nová
okna. Zajistí otec Jan.
Otec Jan odhadl náklady za 1. část oprav na částku 1.850.000 Kč.
J. Svoboda informoval, že Městys ještě nevydal závěr k požadavku
farnosti o příspěvek na opravu kostela.

ERF navrhla požádat F. Mareše o vytvoření barevné vizualizace
kostela, zajistí M. Marešová. Závěrem bylo navrženo, pokud se letos
nezajistí dodavatel na 1. část oprav, zakoupit materiál na střechu
kostela.
• Interiér – lavice – otec Jan připomněl špatný stav lavic. ERF
navrhla jejich opravu, oslovení p. Okrouhlického –
zajistí M. Marešová. J. Svoboda poptá zaplynování,
abychom zamezili červotoči.
• Interiér – varhany – další opravou by měly projít varhany. Otec
Jan
uvedl,
že varhanáři
z Červeného
Kostelce onemocněla maminka a bohužel
nemůže přijet na delší dobu, jak bylo
plánováno, přesto ERF odsouhlasila jeho za
velice symbolické ceny.
➢ Kostel Verměřovice – kostel je v majetku obce Verměřovice
• lavice – J. Moravec informoval, že dar od obce 100.000 Kč je
přislíben, že získal návrh a cenovou nabídku od firmy J. Švejdy
z Letohradu. Jedná se o lavice bez podlahy. Bylo by nutné řešit
kobercem. Cenová nabídka je 187.000 Kč. Farníci v Turecku mohli
hlasovat o podobě lavic a mohli se k tomuto tématu vyjadřovat. Je
na tento účel už připraveno cca 145.000 Kč + příspěvek obce.
➢ Kostel Petrovice – kostel je v majetku obce Petrovice
• Ambon – J. Svoboda odeslal návrhy – nutné dojednat s P.
Okrouhlickým
• varhany – dle času varhanáře, asi až další rok
• vstupní dveře kostela – bude co nejdříve natřeno obcí
➢ Fara
• okna – ERF schválila návrh památkářů – eurookna vnitřní
s dvojsklem. Venkovní okna ponechat a zajistit mikroventilaci.
ERF rozhodla zažádat u pí. Heinrichové o závazné stanovisko.
Zajistí H. Vágnerová, M. Marešová, J. Lukeš. ERF schválila podat
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žádost na fond solidarity na výměnu oken. Zajistí M. Marešová s p.
Šejnohou a J. Lukešem.
půda – otec informoval, že polovina půdy je zateplena, že je ještě
nutné zakrýt fólii a dát pochozí lávky. Zajistí J. Svoboda. Zbylo
několik balíků vaty – bude použito na další část půdy. Realizace
v létě.
dveře do dvora – ERF navrhla zatím nikoho neoslovovat – návrh
na zimu udělat stěny u terasy.
vlhké zdi – o. Jan informoval o daru přenosného vysoušeče, který
nyní na faře funguje. M. Marešová předložila technickou zprávu a
cenovou nabídku od firmy Elektrofyzika. Materiál byl zaslán
členům ERF k prostudování. J. Svoboda ještě více prostuduje a dá
ERF info jak to vidí on.
stodoly u fary – O. Málek provede znovu obhlídku, případné
opravy.

➢ Kostel Mariánská Hora
• hřeben střechy kostela – nutné dodělat hřeben na kostele – zajistí
J. Moravec. Ten zároveň předložil návrh udělat hřebenáč z černého
plechu – dostupnější.
7. Sbírky – sbírka na Svatou zemi, je moc obecný pojem – je nutné zjistit
konkrétní účel – zajistí M. Marešová. ERF schválila sbírku o
Velikonocích pouze v neděli.
8. Kamna v sále – O. Málek předložil nabídku krbových kamen. ERF
vybrala – realizaci zajistí po topné sezóně O. Málek.
9. Pozemek v Ostrově – otec odešle připravenou žádost na BiHK. Rada
rozhodla nechat pozemek nacenit Ing. Náglem. Zajistí H. Vágnerová.
10. Pozemek za Lesovnou – nájemní smlouva je připravena. H.
Vágnerová zajistí domluvu termínu s pí. Stejskalovou.
11. Okolí kostela – mez – otec Jan oznámil, že četa Městyse začala
s prořízkou náletu a vyslovil poděkování Městysu za jejich práci. Dále
budou prořezány keře u kaple sv. Barbory.
12. Kabely u schodů a lampa – řeší za Městys p. Roller.
13. Farní lesy – otec informoval, že připomíná p. Stříbrného, který osloví
správce. Následně se projedná případné odklízení ve farním lese. Je
ochoten za farnost s tím pomáhat také Jiří Vávra. Děkujeme.
Dále otec informoval o připravovaném výletě, pozůstalosti po P. Ptáčkovi…
O. Málek informoval o zamýšleném kompostě a likvidaci zahrádky.
Další jednání ERF se uskuteční v úterý 10. 5. 2022 v 18.00 hod. na faře.
Pokud bude třeba, budou členové ERF informování e-mailem.
Zapsala: Marta Marešová

Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF
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