
Římskokatolická farnost – děkanství Semily 
Zápis ze zasedání farní rady 15.9.2016 
 

1 

Zápis ze 7. zasedání farní rady 

Semily 15. 9. 2016 

 

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

Omluveni: Marie Zahrádková.   

Předsedající: P. Jaroslav Gajdošík Zapisovatel: Matěj Kraus 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 18.10 h krátkou modlitbou.  

Ekonomické záležitosti 

Nabídka jiného dodavatele el. energie 

J. Gajdošík seznámil přítomné s nabídkou dodavatele el. energie Bohemia Energy. Uvedená nabídka bude porovnána 
se stávajícím dodavatelem (ČEZ, a. s.), který bude v případě výhodnější nabídky osloven.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner 

Ozvučení děkanského kostela 

Od firmy OT Vojtěch Pecka přišla dle plánu druhá faktura na financování provedeného ozvučení v děkanském koste-
le. Výše druhé splátky je 48 763,- Kč. V současné době je nutné tuto pohledávku krýt z vnitřních rezerv farnosti, úče-
lová sbírka bude nadále pokračovat (každá poslední neděle v měsíci), farníci budou pravidelně informováni.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Kraus 

Riegrova stezka a restituce 

J. Gajdošík tlumočil informaci od Ing. Miksánka, že na plán lesního hospodaření, který je ze zákona povinný u vlastní-
ků lesů nad 50 ha, lze čerpat blíže neurčená dotace. Plánovaná schůzka se starostkou města Semily se dosud neusku-
tečnila, mělo by se tak stát v nejbližší době.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner, O. Svoboda 

Rekonstrukce vjezdových vrat do farního dvora 

Biskupství poskytne účelovou dotaci 10 000,- Kč na rekonstrukci vrat do farního dvora. Otázkou však zůstává výše 
spoluúčasti farnosti – nebyly dosud vyhodnoceny všechny nabídky.  

Zajistí: J. Gajdošík, O. Svoboda, M. Klodner 

Přítomnost červotoče v kostele 

J. Gajdošík ohledně červotoče kontaktoval diecézního organologa R. Rejška, který přislíbil oslovit varhanáře pana 
Žloutka, který by měl zajistit řešení. V této souvislosti byla zmíněna i možnost provedení generální opravy varhan 
v děkanském kostele (poslední nepříliš šťastná proběhla v 70. letech). To by však byla investice v řádu stovek tisíc 
korun, nicméně v budoucnosti zcela jistě nevyhnutelná.  

Vzato na vědomí.  

Okolí děkanského kostela 

M. Kraus vznesl dotaz, zda by nebylo možné požádat město Semily o spolupráci při úpravě okolí děkanského kostela, 
které je v dosti ubohém stavu. Jednalo by se zejména o sekání trávy, v dlouhodobém horizontu pak o společné pláno-
vání a realizaci úprav cestiček, zdí a travnatých ploch. V tomto směru by bylo vhodné oslovit i vedení města, což při-
slíbil M. Klodner při plánované schůzce s paní starostkou.  

Zajistí: M. Klodner, J. Gajdošík 

Pastorační záležitosti 

Volby do farní rady 

Z důvodu končícího jednoročního mandátu farní rady bylo diskutováno uspořádání nových voleb na přelomu měsíce 
října a listopadu 2016. J. Gajdošík ustanovil volební komisi ve složení: M. Kraus, O. Svoboda, M. Zahrádková. Volební 
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komise v souladu se stanovami farní rady zorganizuje volby. J. Gajdošík určil termín voleb na neděli 30. 10. 2016. O 
průběhu voleb budou farníci informováni v Hřivně.  

Zajistí: M. Kraus, O. Svoboda, M. Zahrádková 

Tříkrálová sbírka 2016 

Část výtěžku z Tříkrálové sbírky 2016 dorazila do farnosti s tím, že nyní je třeba určit, komu budou prostředky zís-
kané v této sbírce poskytnuty. Část těchto prostředků je určena na financování obědů ve školách pro děti, které si je 
nemohou dovolit. Nadále je třeba ještě vyhledat případné další adresáty této finanční pomoci.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner 

Týden modliteb za zemřelé ve farnosti 

J. Gajdošík vyvolal diskuzi o organizaci Týdne modliteb za zemřelé ve farnosti. Farní rada doporučila, zda by mohl 
být kostel na Koštofranku otevřen o víkendu 29.–30. 10. pro návštěvníky hřbitova. Je nutné v této době zajistit, aby 
v kostele byl stále někdo přítomen. 2. 11. se budeme modlit za zemřelé, lidé budou moci přinést konkrétní jména 
zemřelých.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Vánoce 2016 ve farnosti 

J. Gajdošík vyvolal diskusi o pořadu bohoslužeb ve farnosti o Vánocích 2016. Přítomnými bylo požadováno zejména 
společné slavení vánoční vigilie na Štědrý večer v děkanském kostele, protože ne každému vyhovuje mše sv. ve 24.00 
h a kaple v Chuchelně je pro tyto účely kapacitně nedostačující. J. Gajdošík přislíbil, že vznesené návrhy zváží a poku-
sí se ještě požádat vysockého duchovního správce o výpomoc ve farnosti Roprachtice.  

Zajistí: J. Gajdošík 

 

Zasedání farní rady ukončil J. Gajdošík v 19.45 h krátkou modlitbou. Další veřejné zasedání farní rady se uskuteční 
po upřesnění panem děkanem.  

 

Konáno v Semilech dne 15. září 2016, definitivní verze zápisu ze dne 24. 9. 2016.  

 

Zapsal: M. Kraus      

 

Schválil: 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


