
Zasedání farní a ekonomické rady farnosti Slatina a Tísek 4.10.2019 

Přítomni: o.P.Kowalski, R.Lazecký, R. Krayzel, P.Richtár, J.Vajda, J.Lubojacký, J.Dluhoš, 

R.Hodan  

nástin problémů farnosti 

1) Varhaníci: 

Doposud je služba varhaníka placenou službou. Tato služba je pro celou farnost drahá. Za ¾ 

roku (od 1/19 do 9/19) celá farnost Slatina zaplatila cca 30 tis. Kč. (za farnosti Slatina a 

Těškovice). V Tísku je hraní dobrovolné, čestná služba.  

Závěr: služba varhaníka a scholy je a má být čestná funkce, bez nároku na odměnu. Jedná se 

o hraní pro radost a jako služba farnosti a všem. 

Varhanní služby byly fakturovány panem Krátkým bez smlouvy, pouze na ústní domluvě s 

předchozím p. farářem. Částky za služby jsou nadále navyšovány a přesahují rozpočet 

farnosti. Jakékoliv další fakturované služby nebudou proplaceny. Spolupráce s panem 

Krátkým je od měsíce října ukončena. 

Úkoly: najít varhaníka, který bude dobrovolně hrát pro radost a jako službu pro farnost. 

p. Dluhoš osloví stávající varhaníky, zda se rozhodnout hrát na Slatině o nedělích a svátcích 

2) Oprava varhan ve Slatině 

Varhany mají být dokončeny 11/19, termín dohodnut mezi o. Petrem a p. Tvarůžkou. Ve 

smlouvě o dílo je termín dokončení rok 2019 

Zdroje financování: kraj (170 tis. Kč, nebylo vyplaceno), obec (bylo vyplaceno), biskupství (50 

tis. Kč, nebylo vyplaceno), koncerty (t.č. není vyúčtování s p. Krátkým), farnost 

Závěr: vzhledem k již započaté nákladné rekonstrukci varhan a blízkému termínu dokončení 

se bude nadále v rekonstrukci pokračovat.  

Úkol: o. Piotr zjistí, kolik již rekonstrukce varhan stála. 

3) Kostel v Tísku 

Během roku 2020 je plánována oprava venkovní omítky věže vč. nátěru střechy, jedná se o 

dokončení oprav z předchozích let. 

Předběžně odhadnuto na cca 250 tis. Kč.  

Zdroje financování: cca polovina částky zaplatí obec Tísek, počítá s výdaji, dle informací má 

to v rozpočtu na rok 2020. Druhou část zaplatí farnost. 



Zdroj financování pro farnost: žádost na biskupství (podá o. Piotr), dobrovolné sbírky 

Rekonstrukce se uskuteční, financování z farnosti bude zajištěno 

4) Rekonstrukce prostor fary a okolí – brigády, dobrovolnost 

hospodářská budova, výměna oken, oprava fasády 

oprava interiéru společenské místnosti fary 

šetřit na výdajích za provoz 

5) Oživení internetových stránek 

www.farnostslatina.cz 

e.mail, na který je možno posílat příspěvky na web: web.farnostslatina@gmail.com 

Možno posílat fotky, text, odkazy, připomínky, které se mají zobrazit na webu farnosti. 

5) Určení ekonomické a farní rady 

Ekonomická rada: Roman Lazecký, Radim Krayzel, Jan Zajíček 

Farní rada: Petr Richtár, Jan Vajda, Jiří Lubojacký, Josef Dluhoš, Radomír Hodan 

---------------------------------------------- 

Další setkání bude 15.11 v 19 hod 

http://www.farnostslatina.cz/

