
Zápis ze zasedání Farní rady 

Dne 7. 9. 2016 v 18:30 hod. 

Přítomní podle prezenční listiny, která je uložená na faře, omluven Václav Neruda. Jako hosté se zúčastnili 

začátku jednání pánové Štefan Čanda, Pavel Vychytil st. a Jan Sysr (bod 3.1.). 

1. Úvod 

Vladislav Náhlík přivítal přítomné členy FR a hosty a dále moderoval jednání. Vzhledem k přítomnosti 

hostů FR odsouhlasila změnu pořadí projednávaných bodů - takže bod 3.  „Ekonomika“ byl 

projednáván jako první. Poté již jednání probíhalo podle plánu. 

2. Pastorace 

2.1. Zpráva o plnění strategických tezí FR pro 2016 – 2019 

2.1.1. Starší mládež      V. Neruda 

Protože Václav Neruda nebyl přítomen, zprávu o současném stavu přednesla Jana Skalická. Mládež 

z farnosti se schází při různých zájmových aktivitách, což je velmi dobré. Na těchto akcích se 

nejedená o duchovní program, což nemusí být to nejdůležitější, ale velmi záleží, jací lidé jsou ve 

vedení těchto skupin. Proto budeme nadále propagovat akce, které se v rámci diecéze pro mladé 

konají. Začneme tím, že mládež z 8. a 9. tříd pozveme na faru, aby si sami určili dobu „náboženství“, a 

sami si řekli, co je zajímá, co potřebují (informace v ohláškách).  Z: V. Vacek 

 

 Animátorský kurz – pro mládež od 16 do 23 let na Vesmíru. Do konce září je možné se na 

tento kurz přihlásit. Vyhlásíme to v ohláškách a přímo oslovíme konkrétní jedince. 

        Z: J. Skalická 

 Setkání mládeže v Krakově  - oslovíme ty, kteří se zúčastnili, aby se se svými zážitky podělili 

v Okénku.                                                                                     Z: V. Vacek 

2.1.2. Farnost a veřejnost     M. Šulc 

Zprávu přednesl Milan Šulc. Hlavně se soustředil na Kunčice, protože tam se v této době řeší úprava 

prostorů hřbitova a oprava márnice. Spolupráce s občany i s městem je dobrá, ve čtvrtek 8. 9. 

proběhne na Kunčicích diskuse na tato témata. 

 Propagace farnosti – uvažujeme zakoupit informační banner na akce, které pořádá naše 

farnost, abychom se mohli lépe prezentovat.    Z: M. Šulc 

 Stínání berana 15. a 16. 10. V sobotu bude bohoslužba, osvětlený kostel, apod. 

2.1.3. Komunikace (PR)     I. Marková 

Zprávu přednesla Iva Marková. Byla svolána schůzka redakční rady, na kterou Iva pozvala několik 

lidí, a zároveň je oslovila, aby psali do Okénka. Situace se nezměnila, nadále pracují s panem 

farářem na Okénku sami. Velkou pomocí je při tom práce Jany Kalouskové. Všem za jejich práci 

děkujeme. I. Marková vyzvala členy FR, aby psali a své příspěvky zasílali jí nebo panu faráři. 

2.2. Pastorační plán        J. Skalická 

2.2.1. Krátké zhodnocení akcí květen – srpen   J. Skalická 



Během těchto měsíců proběhlo několik akcí, 1. a 8. 5. koncerty, svatodušní vigilie, Kopečková pouť, 

slavnost 1. účasti na přijetí Eucharistie, MHF, výlety na konci školního roku, skautské tábory, SDM – 

Krakov, recitál Alfréda Strejčka, oslava 70. narozenin pna faráře, Kunčická pouť. Všechno byly zdařilé 

akce, s větší či menší účastí místních farníků. Velmi malá účast byla na svatodušní vigilii.  

2.2.2. Plánované akce na září – prosinec 

 17. 9. – diecézní pouť Králíky 

 18. 9. – sbírka na církevní školství. Tuto neděli bude jen jedna bohoslužba, a to ve farním 

kostele v 18. hodin večer. 

 Náboženství se začne vyučovat v týdnu od 19. 9. na školách i na faře.  

 24. 9. - misijní den v Chocni – místní Klubko se zúčastní. Děti z Lukavice dostanou nabídku, 

pokud bude zájem, utvoříme Klubko v Lukavici. 

 28. 9.  - Svatováclavská slavnost 

 8. 10. – v Centru Pod střechou seminář na téma bohoslužba a děti, čas bude upřesněn. 

 9. 10. – Drakyáda? (po domluvě a předpovědi počasí) 

 15. – 16. 10. – posvícení a akce „Stínání berana“ – Kunčice 

 23. 10. Misijní neděle 

 30. 10. - ekumenická bohoslužba v kostele sv. Václava v 17 hodin 

 16. 11. - předvečer státního svátku – lampionový průvod a vzpomínkový večer v kostele sv. 

Václava 

 20. 11. - farní odpoledne – Orlovna Orlice 

 10. 12. - duchovní obnova – Ladislav Heryán  

2.3. Příprava webových stránek – zpráva o stavu    P. Vychytil 

Zprávu přednesl Pavel Vychytil. Stránky jsou před spuštěním. Byla to velice náročná práce, při které 

významně pracoval Tomáš Moravec, který se sám nabídl a patří mu velký dík. Stejně tak všem, kteří se 

na přípravě nových stránek podíleli. 

2.4. Příprava Svatováclavské pouti      J. Skalická 

 V úterý 27. 9. Od 16 hodin se budou stavět stany a lavičky na terase. Prosíme o pomoc. 

 Program je zajištěn: 

o 11:00 bohoslužba 

o 12:30 oběd na terase 

o 14:00 divadlo Damuza  

o 15:00 vystoupení ZUŠ 

o 16:00 Smile back 

o 17:00 Žalozpěvy (kostel sv. Václava) 

2.5. Organizace diskuze s občany – kunčický kostel    M. Šulc 

M. Šulc informoval přítomné o připravované besedě s občany týkající se úprav okolí kostela na 

Kunčicích s následujícím programem (účast zástupci farnosti, Města Letohrad a osadního výboru 

Kunčice): 

 Stav kunčického kostela 

 Projekt rekonstrukce márnice 

 Oprava hřbitovní zdi a údržba okolních porostů 

 Plán rozšíření „horního“ kunčického hřbitova 



 Vytvoření pietního místa uvnitř „dolního“ kunčického hřbitova 

2.6. Ostatní pastorační témata     V. Vacek, J. Skalická 

 Děkovací misky - jedním z významných aspektů bohoslužby je díkuvzdání. Abychom se 

naučili děkovat a uvědomili si, s čím do kostela přicházíme, na konci bohoslužby děti 

rozdají papírky, na které rodina bude psát věci nebo události, které v tom týdnu prožívali 

a chtějí za ně poděkovat. Na další bohoslužbu je přinesou, vloží do misky a společně s 

obětními dary přinesou. Tato aktivita zatím proběhne jen na Orlici, postupně se může 

zařadit do všech kostelů. Podrobnosti v ohláškách.   Z: V. Vacek 

 Farní odpoledne – připravujeme program, do kterého mohou přispět farníci. Jedním 

bodem bude prezentace společenství, která ve farnosti pracují.   

        Z: J. Skalická 

 Pastorační plán na rok 2017 – zpracovat návrh na jednání FR dne 30. 11. 2016  

        Z: J. Skalická 

 Přednášky 

o 16. 9. v 19.00 Orlovna Orlice, Vojtěch Marek - Stopem z Vladivostoku  

o 21. 9. v 19.30 Evangelický kostel, Hubinger Václav: Turecko včera a dnes 

o 14. 10. v 19.00 Evangelický kostel, Vladislav Severín – Život za první republiky 

o Listopad – Keřovský, Lidská práva a Charta 77 (čas a místo bude upřesněno) 

3. Ekonomika 

3.1. Návrh Města Letohrad na směnu pozemků   J. Skalický 

Jiří Skalický seznámil přítomné s dopisem pana starosty, navrhujícím směnit některé pozemky, které 

jsou ve vlastnictví farnosti za ornou půdu v současné době ve vlastnictví Města Letohrad. Část 

pozemků farnost sama nabídla Městu (nevyužitelné příkopy, součásti veřejného prostranství apod.) o 

jiné projevilo zájem Město vzhledem ke svým záměrům (rozvoj města, rozšíření hřbitovů). Vzhledem 

k tomu, že pozemky ve vlastnictví farnosti mají větší hodnotu, navrhuje pan starosta provést směnu 

poměrem výměrů 1:1 a rozdíl v hodnotách doplatit v korunách. Mezi pozemky, o které má Město 

zájem, jsou všechny pozemky u koupaliště patřící farnosti (dříve o ně projevil zájem soukromý 

investor, prodej však BiHK zamítlo).  

V otevřené diskuzi se diskutující vyslovovali jak proti směně, tak pro směnu ovšem za podmínek 

výhodných pro farnost. 

Ve veřejném hlasování o návrhu pana starosty se 16 členů FR vyjádřilo proti tomuto návrhu, 1 se 

zdržel. Následně bylo zformulováno stanovisko: 

„FR souhlasí se směnou pozemků :  

- katastr Letohrad: 571/16, 680/4, 85/4, 547/8,  

- katastr Kunčice: 575/5, 574, 495/2, 54/1, 52/15, 

- katastr Orlice: 687/1,  

- katastr Červená: 22/2  

- a s bezúplatným převodem pozemku na hřbitově č. 686, katastr Orlice 

FR souhlasí se zapojením pozemků č. 548/1, 547/2 a 550/2 v katastrálním území Letohrad do směny 

pouze za podmínky, že Město Letohrad poskytne pro farnost vhodnou majetkovou protihodnotu ve 

stejné výši jako je zjištěná cena všech pozemků na straně farnosti vstupujících do směny.“ 

 



Ve veřejném hlasování se 15 členů FR vyjádřilo pro přijetí tohoto usnesení, 1 byl proti a 1 se zdržel 

hlasování. Vzhledem k tomu, že si FR již dříve odhlasovala, že přijato bude pouze řešení, které 

podpoří 12 a více členů FR (2/3 většina), bylo tímto usnesení přijato. V. Vacek a J. Skalický byli 

pověřeni sdělením tohoto stanoviska BiHK. 

Protože farnost nyní vlastní řadu pozemků byli členové FR (a veřejnost) vyzváni, aby nápady na jejich 

možné využití směřovali na J. Skalického (v současné době je většina pozemků propachtována 

různým subjektům). 

3.2. Parkování u orlického kostela    J. Skalický 

 Projednáno s Dopravní komisí města, parkování je možné po pravé straně 5 m od křižovatky,  

 Požádáme Město, aby provedlo následující opatření – označit vodorovným dopravním 

značením místa, kde není dovoleno parkovat a nainstalovat zákazovou dopravní značku 

„zákaz stání“ v ulici před kostelem ve směru do kopce. Z: J. Skalický 

 Do budoucna se uvažuje rozšířit příjezdovou cestu k horní bráně, což rozšíří parkovací 

kapacitu. 

 Kolem orlického kostela budou upraveny cesty a okolí hřbitova. Zpracovat návrh úprav.

         Z: Š. Čanda, D. Smyčka 

3.3. Stav rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého  V. Vacek 

 pan farář informoval o současném stavu, oprava již stála 2 000.000 Kč, letos bude provedena 

fasáda kaple.  Podrobná informace je v zápise ze zasedání ekonomické rady. 

 V měsíci říjnu budou lidé pozváni k prohlídce.   Z: V. Vacek 

3.4. Ostatní ekonomická témata       V. Vacek 

 Jsou opraveny další dva obrazy orlické křížové cesty, v příštím roce se plánuje zapůjčení 

obrazů. 

 Připravuje se oprava fasády na kostele sv. Václava. 

 Návrh upravit levou zákristii v kostele na Orlici na kuchyňku a dovybavit ji (vernisáže, 

agapé…). Připravit návrh a poslat ER k odsouhlasení  Z: Š. Čanda 

 V případě realizace výše uvedeného bodu by se zároveň upravily ostatní místnosti (sklad pro 

hrobníka atd.). Zhodnotit a vytvořit záměr dalších úprav. Z: J. Mikyska 

 Oprava márnice na Kunčicích byla zahájena. 

 Hospodářský plán na rok 2017 – zpracovat do konce ledna 2017   

        Z: ER 

4. Termíny zasedání FR, pastorační a ekonomické rady    V. Náhlík 

 Příští zasedání farních orgánů se budou konat v následujících termínech: 

o Přípravná skupina pro přípravu diskuze „Jak spolu žít, když jsme rozdílní“ (Vacek, 

Náhlík, Vychytil, Andrášová, Skalická) – 10. 10. 2016 v 17,15 hod. 

o Pastorační výbor – 18. 10. 2016 v 16,00 hod. 

o Ekonomická rada – 14. 11. 2016 v 16,30 hod. 

o Farní rada – 30. 11. 2016 v 18,30 hod. 

5. Závěr 

V. Náhlík poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

         Zapsala: Jana Skalická 


