
Římskokatolická farnost – děkanství Semily 
Zápis ze zasedání farní rady 4.2.2016 

Zápis z 3. zasedání farní rady 

Semily 4. 2. 2016 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Martin Klodner, Matěj Kraus, Marie Krausová, Jiří Lukeš st., Ondřej Svoboda, Václav Za-
hrádka.  

Nepřítomni: – 

Omluveni: Josef Karmášek, Marie Zahrádková. 

Hosté: Ondřej Miksánek, Karel Stránský. 

Předsedající: P. Jaroslav Gajdošík    Zapisovatel: Matěj Kraus 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 18.00 h.  

1. Předmětem jednání bylo seznámení členů farní rady se situací farnosti v oblasti lesního a pozemkového hospo-
dářství. S ohledem na to, že v současné době je nutné rozhodnout se, jakým způsobem budou lesy, které farnost 
získá na základě zákona o majetkovém narovnání, nadále spravovány, představil J. Gajdošík farní radě svoji vizi.  

K dnešnímu dni bylo z biskupství sděleno, že na základě uvedeného zákona bude farnosti vydáno 38 ha lesů, 
čímž se celková plocha lesů rozroste na 53 ha. V případě, že by v budoucnu došlo k vrácení všech lesů, které by 
připadaly dle uvedeného zákona v úvahu, měla by semilská farnost celkově 120 ha lesů.  

S ohledem na výše uvedené J. Gajdošík sdělil, že považuje za nejlepší řešení uvedené lesy ponechat v majetku 
farnosti Semily. Zároveň přítomným představil Ing. Ondřeje Miksánka, absolventa Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně, kterého by farnost najala jako odborného lesního hospodáře, který bude odpovědný 
za odbornou úroveň hospodaření v souladu s lesním zákonem.  

Alternativou k výše uvedenému řešení by bylo všechny farní lesy převést na biskupstvím zřízenou společnost 
Diecézní lesy Litoměřice s. r. o. Tato společnost by lesy spravovala a farnosti z jejich výtěžku předávala určitou 
část.  

Po obsáhlé diskuzi, kdy měli členové farní rady a hosté možnost se vyjádřit a na cokoliv zeptat, bylo farní radou 
jednomyslně doporučeno, aby si farnost lesy spravovala sama prostřednictvím odborného lesního hospodáře Ing. 
Miksánka. Bylo též konstatováno, že semilská farnost nebude v turnovském vikariátu jediná, která toto řešení zvo-
lí.  

Farní rada požádala Ing. Miksánka, aby se do příštího zasedání podrobněji seznámil s tím, jaké lesy farnosti 
připadnou, a mohl na příštím zasedání farní radu blíže seznámit s plánem, jakým způsobem se nastaví v budoucnu 
péče o uvedené lesy.  

Zajistí: J. Gajdošík 
 

2. Dalším bodem jednání bylo projednání nabídky firmy OT Vojtěch Pecka na realizaci ozvučení děkanského kostela. 
Pan Pecka zaslal podrobný položkový rozpočet na první etapu prací, která by farnost přišla na cca 146  000 Kč. Tu-
to částku bude nutné zaplatit do konce roku 2016 podle splátkového kalendáře předem přislíbeného panem V. 
Peckou.  

Farní rada doporučila J. Gajdošíkovi tuto nabídku přijmout. Bylo dohodnuto, že samotná realizace první etapy 
prací by se uskutečnila v letošním roce po Velikonocích, nejlépe v měsíci květnu. Do té doby bude vyvíjena ve far-
nosti snaha vybrat pokud možno co nejvíce financí prostřednictvím sbírek.  

Farníci budou podrobně seznámeni s celou problematikou v Hřivně.  
Zajistí: M. Kraus, J. Gajdošík 

 

Jednání farní rady bylo ukončeno v 19.45 h. Termín příštího setkání farní rady bude ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 18.00 h na 
faře v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 4. února 2016, definitivní verze zápisu ze dne 7. 2. 2016.  

Zapsal: M. Kraus       

 

Schválil: 

P. Jaroslav Gajdošík 

administrátor farnosti 


