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Zápis ze 4. jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) – MIMOŘÁDNÉHO - 

v úterý 7. června 2022 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné 
 

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

Omluven:  Jan Moravec – omluven pro nemoc 

Host:  František Mareš (bod 6) 

 
V úterý 7. června 2022 se konalo mimořádné jednání ekonomické rady farnosti. 

Schůze byla zahájena modlitbou. 
 
ERF byla informována a projednávala: 

 
1. Rozpočet a rozvaha oprava kostela sv. Jiřího v Dolní Čermné 

J. Svoboda sdělil, že si prohlédl okna na kostele, že jsou ve velmi špatném 

stavu a potřebují buď opravit nebo vyměnit. ERF souhlasila s opravou oken 
nebo jejich výměnou. 

Navrhla zažádat o CN firmu TTK na stejná okna – profil 22 mm.  Zajistí otec 
Jan. 

J. Svoboda se zeptá nějakého truhláře za kolik by provedl opravu, osloví 

P. Okrouhlického na okna věže a kostela.  

Po dlouhé rozvaze nad plánovanými pracemi a dostupnými financemi se ERF 

rozhodla pro postup prací v těchto etapách 

1. etapa – 2022 – nákup krytiny 

2. etapa – 2023 – výplně věž natřít + fasáda věže + polovina střechy 

3. etapa – 2024 – druhá polovina střechy  

4. etapa – 2025 + další roky – výplně kostel + fasáda 

 

J. Svoboda sdělil, že KPV letos není zřejmě reálné. Až zpracuje projekt a 
rozpočet, požádá firmu KPV o cenovou nabídku na opravu omítky věže a 

kostela. Ministerstvo kultury – pokud by se žádalo o dotaci z dotačního 
"Programu záchrany architektonického dědictví", je nutné podat žádost o dotaci 
do 30. 9. a je nutné mít ji projednanou na územním odborném pracovišti NPÚ 

(památkáři) a mít k ní vyjádření krajského úřadu. 

Zeptat se p. Šejnohy zda stačí koupit krytinu na dotaci PK. Zajistí M. Marešová. 

 
2. Smlouva MH – Pecháčkovi – ERF se seznámila s aktuální situací poutního 

domu na MH.  

 

3. Nová zpovědní místnost MH – ERF navrhla na výmalbu (uvnitř bílé, venku 
tónované) oslovit p. Kamila Mareše. Zajistí otec Jan. 

   Kříž – objednat na Slovensku – zajistí M. Marešová 

Dveře – zajistí J. Svoboda - osloví bratra a tatínka. Na dveřích bude izolační 

dvojsklo, dveře v profilu 68 s obloukovým nadpražím 
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Obraz – zajistí J. Svoboda, poptá u Jana Svobody  

Křesla a stolek – J. Svoboda zašle odkazy, otec Jan se k tomu vyjádří 

Koberec – šedý, O. Málek poptá pokládku u Benešových 

 

4. Půda zateplení – otec Jan požádal J. Svobodu o dodělání poloviny půdy, kde je 

položena vata (folie, pochozí prkna), aby se mohla připravovat druhá polovina – 
prkna poptat u J. Stříbrného z našeho lesa – s p. Stříbrným projedná O. Málek. 

 

5. Barva střechy, barva omítky – F. Mareš předložil své návrhy – vysvětlil a 
zdůvodnil, který návrh by preferoval. Navrhl použít k dané barevnosti fasády 

krytinu v odstínu antracit. Sdělil, že si nafotil za stejných podmínek střechu 
antracitovou i břidlicovou a na základě toho upravil vizualizaci tak, aby lépe 
odpovídala realitě. Dle jeho názoru je odstín břidlicově šedá krytiny Prefa sice 

podobný krytině na věži, ale v odlescích a odrážené barvě je v přímém srovnání 
vedle sebe patrný barevný rozdíl, který může působit rušivě. Odstín antracit by 

před odstínem břidlicově šedá preferoval i ve vztahu k vybrané barevnosti 
fasády. 

J. Svoboda by preferoval odstín břidlicově šedá – svůj návrh odůvodnil tím, že 
tento odstín bude bližší materiálu a barvě na věži a celá střecha bude působit 

jednotně. Druhý barevný návrh akceptuje, ale upozornil na možný velký 
kontrast střechy, ale také klempířských prvků ve vztahu k fasádě. Ty by bylo 
lépe vyřešit v jiném světlejším odstínu. 

ERF – vybrala krytinu v odstínu antracit, klempířské prvky a sanktusník 
na lodi kostela by měly být zhotoveny v titanzinku (jako střecha na věži kostela). 

 

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. 

 

Zapsala: Marta Marešová 

Schválil: P. Jan Lukeš a členové ERF 

 
 

 


