
Zasedání farní a ekonomické rady farnosti Slatina a Tísek 10.1.2020 

 

Přítomni: 

o.P.Kowalski, R.Lazecký, R. Krayzel, P.Richtár, J.Vajda, J.Dluhoš, J.Zajíček, R.Hodan   

 

Plán na rok 2020 

Oprava žaluzií na kostelní věži ve Slatině: pouze oprava, ponechat původní dřevo, co je 

zničené se nahradí. Otec požádá o finanční podporu z obce. 

Rekonstrukce obou dveří na hřbitov ve Slatině. 

 

Věž v Tísku: 

Je vyhotovena odbornou firmou nabídka na lešení. Pronájem lešení bude zaplaceno 

obcí. Lešení od profesionální firmy je naplánováno od 1.5.2020 na 60 dnů. 

 

Je dále zajištěna firma na opravu věže. Hlavní materiál zaplatí obec Tísek. Práci cca 

100 tis zaplatí farnost. 

 

Otec musí za farnost podat oficiální žádost-objednávku na montáž lešení, domluveno 

s firmou a obcí. Nutno podat co nejdříve, nejlépe do konce ledna 

 

Výzva pro dárce, možno přispět do kasičky v kostele v Tísku nebo přímo dar farnosti 

přes otce Piotra s uzavřením smlouvy o daru a jeho účelu. 

 

Problémy související s opravou: 

GSM antény: nutno odstranit, případně je přemontovat na lešení. Nejlépe je odstranit, 

aby nekazily vzhled věže. 

Nutno otcem Piotrem zjistit ze smluv jaký je příjem za pronájem věže pro GSM antény 

od operátorů. S cílem vypovědět nájem a odstranit antény v době rekonstrukce. 

Nelze-li smlouvu vypovědět do rekonstrukce, je třeba zajistit, aby operátor - majitel 

antén, si antény sám přemontovat na lešení od 1.5., a dále zabránit jejich poškození. 

Dotaz na zdravotní riziko pro člověka, který se bude pohybovat v blízkosti antén, při 

jejich plném výkonu. 



Hodiny: otcem Piotrem je domluven hodinář. V plánu je vypnutí hodin a po postavení 

lešení, jejich zakrytí. Před sejmutím lešení budou hodiny opraveny vč. opravy osvětlení 

ciferníku a ručiček. 

 

Zvon: ponechá se zvonit v 6-12-18 a před mší, případně pouze před mší 

 

Výstražné osvětlení věže: informace p.Krayzel na obci ohledně výstražného osvětlení 

věže, jako výškové budovy 

  

 

Výzva k účasti na brigádě 

Spoluúčast všech farníků při práci na věži v období 5-6/20. Čím více práce udělají 

farníci, tím méně se bude platit firmě. 

  

Další setkání farní rady 25.3. v 18 hod 

 


