Zápis ze zasedání ekonomické rady
farnosti Červený Kostelec
Dne: 5. 11. 2019.
Přítomni: Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Mgr. Jan Lukeš – farní vikář,
Ing. Pavel Matyska, Ing. Jaroslav Pitřinec, Vratislav Ansorge,
Mgr. Michal Pokorák, pí. Jaroslava Kollertová.
Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté: Marie Jirmanová (na bod č. 1).
Projednáno:
1. Místnosti na faře – paní Jirmanová, kterou oslovila pastorační rada na zútulnění
dvou dolních místností na faře, nás seznámila se svým záměrem. Ekonomická rada
odsouhlasila položení koberců a nákup dalších drobnějších věcí.
2. Stav finančních prostředků farnosti – celkem na účtech a v pokladně
620 899,76 Kč.
3. Mailová adresa – ekonomická rada odsouhlasila farní mail: fara@farnostck.cz.
Zařídí Mgr. M. Pokorák.
4. Oprava hřbitovní kaple – farnost byla informována, že Město bude v r. 2020
opravovat kapli na hřbitově. Kaple by byla asi na 1 měsíc vyřazena z provozu. Pan
farář doporučí Městu, aby to nebylo na začátku července, kdy je svátek Cyrila
a Metoděje, a také na začátku listopadu, kdy jsou Dušičky.
5. Nákup nového plynového kotle na faru – Ing. J. Pitřinec zjistil cenové nabídky,
které byly předány panu Novotnému, který by měl zajistit realizaci. Nový kotel je
nutný vzhledem k tomu, že starý někdy blbne a oprava se (kvůli stáří kotle)
nevyplatí, navíc je potřeba vyvložkovat komín. Novým kotlem se zároveň ušetří
energie. Bude vyhlášena sbírka. Celková cena zhruba 70 000 Kč.

6. Zabezpečení farního kostela – Ing. J. Pitřinec zajistil pana Koutského
z Olešnice, který zrealizoval zabezpečení kostela, které několik let nefungovalo.
Zároveň děkujeme sponzorovi, který tuto záležitost financoval (10 000 Kč).
7. Nákup stanu – ekonomická rada rozhodla zakoupit stan ve výši cca 12 000 Kč,
protože jeden ze současných je ve špatném stavu. Zajistí Ing. M. Pokorák.
8. Zděná přístavba ze dvora fary – tuto akci si bere na starost Ing. Pavel Matyska.
Bude potřeba vyhlásit nějakou brigádu na stržení stávající stavby a sehnat nějakou
menší firmu na realizaci. Předběžná cena byla vypočítána na 250 00 Kč. Tato cena
by se snížila brigádnickou prací.
9. Oprava varhan – naše varhany prošly generálkou před 20 lety a je již nejvyšší
čas na opravu. Ideální doba na pravidelnou opravu varhan je zhruba 10 let. Některé
části jsou již napadeny červotočem, zároveň je potřeba udělat další opravy (výměna
zpuchřelých míšků, vyčištění, impregnace, seřízení a intonace jednotlivých manuálů
a pedálů…). Tuto akci by provedl Mgr. Tomáš Hájek, který již opravoval nejedny
varhany v okolí a odvádí dobrou práci. Jeho cenový rozpis je ve výši 170 000 Kč.
Tato akce by probíhala po etapách a do konce roku je potřeba přistoupit
k nejnutnějšímu ošetření varhan proti červotoči. Ostatní opravy by měly probíhat
během zhruba 3 let, po domluvě s panem Hájkem. Na tuto akci doporučuje
Ekonomická rada vyhlašovat nedělní sbírky.
10. Zrcadlo naproti výjezdu ze dvora fary – ekonomická rada odsouhlasila
zakoupení silničního zrcadla naproti výjezdu z farního dvora a jeho umístění
na dům Rakových, s kterými je to domluveno.
11. Nedělní sbírky – v neděli 24. 11. 2019 bude mimořádná sbírka na opravu
varhan. Poté od nového roku budou první neděli měsíci mimořádné sbírky
na konkrétní potřebu farnosti: oprava varhan, zbudování zděné přístavby ze dvora
fary, pořízení nového plynového kotle, apod. Účel bude vždy dopředu ohlášen.
12. Další opravy ve výhledu – oprava fasády fary, malování v kostele, oprava
průčelí kostela. Dále jsou ve výhledu menší opravy – nátěr lavic v kostele, nátěr
a oprava schodů do patra na faře, generální úklid kostela – prach ze soch, lustrů
oken atd.
zapsala: Jaroslava Kollertová

