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Zápis z 5. zasedání farní rady 

Semily 18. 5. 2016 

 

Přítomni: Josef Karmášek, Martin Klodner, Matěj Kraus, Marie Krausová, Jiří Lukeš st., Ondřej 
Svoboda, Marie Zahrádková.  

Nepřítomni: – 

Omluveni: J. Gajdošík, Václav Zahrádka.  

Předsedající: Marie Krausová Zapisovatel: Matěj Kraus 

 

V úvodu se ze zdravotních důvodů omluvil J. Gajdošík, zasedání zahájila M. Krausová v 18.20 h 
modlitbou.  

Ekonomické záležitosti 

Riegrova stezka a restituce 

O. Svoboda sdělil, že na dotazy na biskupství ohledně ozřejmění vlastnických práv a povinností 
k uvedené parcele zatím nikdo nereagoval. M. Krausová seznámila členy farní rady 
s dosavadními informacemi ohledně vztahů mezi majitelem pozemku a uživatelem raženého 
náhonu k podspálovské elektrárně. Dle sdělení Dr. Navrátila z okresního archivu je třeba ještě 
doložit kopie výpisů z pozemkové knihy, kde by měly být povinnosti obou stran zakotveny. Týká 
se to pozemků č. kat. 95/2, 95/3 a 95/1 v obci Semily, katastrální území Bítouchov u Semil.  

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

Dále se diskutovalo o možném využití parcely, na níž se rozkládá Riegrova stezka. Odborný od-
had zatím není k dispozici. M. Klodner zmínil možnost oslovení firmy ČEZ, a. s., zda by nebyla 
ochotná (v rámci své propagace) na základě historických smluv poskytnout farnosti slevu na 
dodávky elektrické energie. J. Karmášek uvedl, že na prvním místě by mělo být osloveno město 
Semily, pokud však nebude mít zájem, mohl by být pozemek nabídnut dále. Dle představy M. 
Krause by se farnost měla obrátit na město Semily formou dopisu (nejlépe starostce města), 
v němž bude uvedena současná situace s tím, že by město představilo svůj ideální záměr 
s Riegrovou stezkou. Stav by zřejmě vyústil v osobní jednání s představiteli města. Toto by se 
uskutečnilo až po objasnění současného stavu dle předchozího bodu.  

Vzato na vědomí. 

Paralelně by zatím mohly být osloveny (neziskové) organizace, které se zabývají revitalizací a 
využitím krajiny (sdružení Čmelák aj.), aby sdělily své případné postřehy k budoucnosti Riegro-
vy stezky.  

Zajistí: O. Svoboda 

M. Zahrádková informovala, že V. Zahrádka kontaktoval biskupství stran případných dalších 
restitučních nároků pro semilskou farnost. Bylo mu sděleno, že veškerý majetek v souvislosti se 
zákonem o majetkovém vyrovnání již byl vydán, nic dalšího semilská farnost nemůže očekávat. 

Vzato na vědomí.  

Hřbitov na Koštofranku 

Údržba hřbitova je zodpovědností jeho provozovatele (město Semily), proto O. Svoboda přislíbil 
kontaktovat majitele pozemku pod hřbitovem, který podával farnosti stížnost na havarijní stav 
hřbitovní zdi, a sdělit mu, že se má se stížností obrátit na město.  

Zajistí: O. Svoboda 
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Zároveň za všeobecného souhlasu členů farní rady bylo navrženo, aby se v budoucnu uskutečnil 
převod celého pozemku hřbitova na město Semily, které je zatím pouze provozovatelem části, 
která patří farnosti. Z pohledu farnosti není důvod tento pozemek vlastnit (s výjimkou parcely 
hřbitovního kostela a přístupové cesty k němu), město ho provozuje a v případě, že by tento 
pozemek vlastnilo, by obecně mělo i lepší přístup k dotačním titulům na jeho údržbu.  

Pozn.: J. Gajdošík následně sdělil, že na biskupství jsou v této souvislosti již zaslány všechny požado-
vané doklady a čekáme pouze na vyjádření.  

Vzato na vědomí.  

Oprava ochozu věže děkanského kostela 

O. Svoboda sdělil, že v současné době je téměř dokončena rekonstrukce ochozu věže děkanského 
kostela. J. Karmášek navrhl, zda by se nemohlo požádat město Semily o poskytnutí části finanč-
ních prostředků na tuto opravu. Je to z toho důvodu, že městské muzeum provozuje prohlídky 
věže kostela (za něž vybírá malé vstupné). V současné ekonomické situaci farnosti by byl další 
finanční příspěvek velmi vhodný – spoluúčast farnosti na této rekonstrukci je 31 000 Kč.  

Zajistí: O. Svoboda 

Využití možnosti zapojení do participativního rozpočtu města Semily 

Farní rada jednala o možnosti podání návrhu do participativního rozpočtu města Semily. Dle 
zveřejněných podmínek se musí jednat o realizaci ve veřejném prostoru na území města Semily, 
navíc realizovaná investiční akce musí zůstat v majetku města Semily, čímž bohužel přicházíme o 
možnost podat návrh na realizaci úpravy části okolí kostela (schodiště, opěrné zdi, chodníky 
apod.). V úvahu by zde připadal návrh na rekonstrukci spodní části schodiště v průčelí kostela, 
kde dochází k vyklánění zdi (je v majetku města Semily).  

J. Karmášek navrhl zvážit možnost přesunutí sochy sv. Václava pod děkanským kostelem do pro-
storu Riegrova náměstí. Tato socha je dar F. L. Riegra městu Semily, původně stála v prostoru 
náměstí, v dobách komunismu byla přesunuta ke kostelu. J. Karmášek přislíbil vypracování ide-
ového podkladu tohoto návrhu, který zašle členům farní rady k připomínkování s tím, že by se 
tento návrh mohl podat v rámci participativního rozpočtu. Členové farní rady se však shodli, že 
bude vhodnější tento návrh podávat nikoliv za farní radu, nýbrž jako skupina osob.  

K tématu se ještě farní rada vrátí na svém dalším zasedání – možnost podání návrhu je do 31. 7. 
2016.  

Vzato na vědomí. 

Ozvučení děkanského kostela 

Dne 16. 5. 2016 byla firmou OT Vojtěch Pecka realizována instalace nového ozvučení děkanské-
ho kostela. Za farnost dílo převzal J. Gajdošík, členové farní rady si instalaci prohlédli a vyzkou-
šeli po skončení zasedání. Nutno dořešit způsob financování a splátkový kalendář dle dohody 
s panem Peckou.  

Zajistí: M. Kraus, J. Gajdošík 

Pozn.: Dle následného sdělení V. Pecky ze dne 19. 5. 2016 zatím úhrada neproběhla, bude nutno 
dohodnout splátkový kalendář. Pan Pecka má v plánu ještě jednou do Semil přijet, instruovat zain-
teresované osoby a doladit detaily zařízení. Termín návštěvy zatím nebyl dohodnut.  

Přítomnost červotoče v lavicích děkanského kostela 

M. Zahrádková upozornila na přítomnost červotoče v první lavici vlevo. Vhodná by byla sanace – 
možnosti (nezávazně) se pokusí zjistit O. Svoboda.  

Zajistí: O. Svoboda 
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Pastorační záležitosti 

Putování obrazu Božího milosrdenství 

M. Zahrádková zmínila iniciativu, která probíhá v královéhradecké diecézi, a to putování obrazu 
Božího milosrdenství po rodinách v určité farnosti. Farní rada vzala iniciativu na vědomí a dopo-
ručila její realizaci ve farnosti.  

Zajistí: M. Zahrádková 

Noc kostelů 2016 

I v letošním roce bude farnost zapojena do Noci kostelů, M. Klodner seznámil farní radu 
s předběžným programem a požádal o spolupráci na propagaci a pomoc farníků při samotné 
akci. S programem budou farníci včas seznámeni.  

Zajistí: M. Klodner, M. Kraus 

Zasedání farní rady bylo ukončeno ve 20.20 h krátkou modlitbou. Po skončení si ještě členové 
farní rady prohlédli a vyzkoušeli nové ozvučení v děkanském kostele a seznámili se se stavem 
schodiště před hlavním portálem kostela, které je ve stále horším technickém stavu. Dle subjek-
tivního posouzení se dokonce zdá, že tento stav se zhoršuje mnohem rychleji, než by se dalo 
přepokládat. V budoucnu nás čeká řešení tohoto stavu.  

Další veřejné zasedání farní rady se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 18.00 h na faře 
v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 18. května 2016, definitivní verze zápisu ze dne 20. 5. 2016.  

Zapsal: M. Kraus       

 

Schválil: 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


