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Zápis z 6. zasedání farní rady 

Semily 23. 6. 2016 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Martin Klodner, Matěj Kraus, Marie Krausová, Jiří Lukeš st., Václav 
Zahrádka.  

Omluveni: Ondřej Svoboda, Marie Zahrádková.   

Předsedající: P. Jaroslav Gajdošík Zapisovatel: Matěj Kraus 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 18.10 h krátkou modlitbou.  

Ekonomické záležitosti 

Riegrova stezka a restituce 

J. Gajdošík seznámil přítomné s dopisy, které rozeslal O. Svoboda dvěma organizacím (Čmelák – Společnost přátel 
přírody a Pozemkový spolek Severák) s návrhem na navázání spolupráce ohledně využití Riegrovy stezky. Od obou 
organizací přišly kladné odpovědi se zájmem o spolupráci, bude nutné se osobně sejít a vzájemné představy projed-
nat.  

Zatím tedy stále není jasná představa o tom, jak farnost naloží s restituovanými parcelami na Riegrově stezce a okolí 
(č. kat. 95/2, 95/3 a 95/1 v obci Semily, katastrální území Bítouchov u Semil), celková výměra je přes 50 ha, což 
znamená zákonnou povinnost mít lesního hospodáře a vypracovaný plán lesního hospodaření. M. Kraus navrhl, aby 
farnost vstoupila do jednání s městem Semily s tím, že se ujasní vzájemné představy a možnosti správy Riegrovy 
stezky. Zároveň by se v této souvislosti měla projednat možnost spolupráce s městem na realizaci náročných inves-
tičních akcí v budoucnosti (revitalizace okolí děkanského kostela, oprava opěrných zdí a schodišť).  

Farní rada se shodla, že oslovení města a ujasnění vzájemných postojů by mělo proběhnout dříve, než bychom při-
stoupili k dalšímu řešení Riegrovy stezky. Bude tedy zaslán dopis starostce města a za farnost bude ustanovena jed-
nací skupina v čele s panem děkanem.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner, M. Kraus 

Využití možnosti zapojení do participativního rozpočtu města Semily  

Farní rada se shodla, že dle současných podmínek participativního rozpočtu nemá farnost možnost pokusit se v jeho 
rámci realizovat nějaký projekt. V této souvislosti byla vzata na vědomí iniciativa J. Karmáška o přesunutí sochy sv. 
Václava do prostoru Riegrova náměstí a od jednotlivých členů farní rady byla tomuto nápadu vyslovena podpora.  

Vzato na vědomí.  

Ozvučení děkanského kostela  

Ohlasy od farníků na kvalitu ozvučení jsou dobré, je kvitována dobrá srozumitelnost. Uživatelsky velmi snadno ovla-
datelné zařízení.  

K J. Karmáškovi se dostalo i několik reakcí na cenu celého zařízení, zejména obavy z toho, z jakých prostředků far-
nost vše do konce roku 2016 zaplatí. J. Gajdošík uvedl, že po zavedení účelových sbírek se jejich výnosy o něco zvýši-
ly, přesto však jsou nadále relativně nízké. Úhrada ozvučení se realizuje z vnitřních rezerv farnosti s tím, že sbírky na 
ozvučení budou pokračovat až do té doby, než se vybere potřebná částka. V současné době byla uhrazena první fak-
tura na částku 49 489,- Kč včetně DPH. Další úhrada dle domluvy s panem Peckou je v plánu v říjnu 2016 a v prosinci 
2016. Nadále platí, že je třeba motivovat farníky k větší finanční spoluúčasti na této investiční akci. 

Zajistí: J. Gajdošík, M. Kraus. 

Financování provozu farnosti 

Sbírky na provoz kostela a fary jsou nedostačující. Podobně jako u úhrady za ozvučení kostela se financování provo-
zu farnosti realizuje s podílem vnitřních rezerv, které se vyčerpávají. Je potřeba, aby se zvýšil příjem ze sbírek, pro-
tože přispívají stále stejní farníci. 

Vzato na vědomí.  

 



Římskokatolická farnost – děkanství Semily 
Zápis ze zasedání farní rady 23.6.2016 
 

2 

Oprava ochozu věže děkanského kostela 

Farnost čerpala dotaci od Ministerstva kultury ČR na opravu ochozu věže kostela v celkové výši 180 000 Kč. Do této 
akce šla farnost s vědomím, že bude nutné dodat ještě 31 000 Kč z vlastních prostředků jako spoluúčast. J. Gajdošík 
zaslal na město Semily dotaz, zda by nemohlo nějakou částkou přispět na tuto investiční akci, zatím však odpověď 
nedorazila.  

Vzato na vědomí.  

Přítomnost červotoče v kostele 

M. Kraus zmínil, že i po nedávném zásahu proti červotoči je ve varhanní skříni opět patrná přítomnost červotoče. 
Navíc již delší dobu je patrná jeho přítomnost v přední kostelní lavici na levé straně. J. Gajdošík přislíbil, že kontaktu-
je R. Rejška (diecézní organolog), aby provedl případný další zásah.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Pastorační záležitosti 

Noc kostelů 2016 

Noc kostelů 2016 byla hodnocena v rámci možností kladně. Středeční program v kině – pozitivní ohlasy. Čtvrteční 
koncert v kostele – jako nápad dobré, nicméně v Semilech příliš nefunguje a nepřitáhne tolik lidí. Páteční program – 
zajímavé sdělení Dr. Navrátila, velmi dobré ohlasy na ekumenickou modlitbu. Počítáme s opětovným zapojením 
v příštím roce včetně nabídky pro semilské školy.  

Zajistí: M. Klodner, M. Kraus 

Pouť k sv. Petru a Pavlu 26. 6. 2016 

Zahájení procesím z Koštofranku, po mši sv. občerstvení bude tradičně zajištěno.  

Zajistí: J. Gajdošík.  

Organizace mší v Bozkově 

M. Klodner zmínil, že při poslední dětské mši v Bozkově byl takřka nevyužitý autobus – zbytečné náklady. Nutno 
napříště zvážit.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner 

Poděkování panu biskupovi  

Farní rada schválila návrh J. Karmáška na poděkování panu biskupovi za jmenování otce J. Gajdošíka děkanem 
v Semilech.  

Zajistí: J. Karmášek 

 

Zasedání farní rady ukončil J. Gajdošík ve 20.10 h krátkou modlitbou. Další veřejné zasedání farní rady se uskuteční 
ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 18.00 h na faře v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 23. června 2016, definitivní verze zápisu ze dne 29. 6. 2016.  

 

Zapsal: M. Kraus      

 

Schválil: 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


