
 
21. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  

 

Z Á P I S   
 

  22. 6. 2018   
 

 

Přítomni:  P. Smola, M. Výborný, J. Horálek,  V. Výborná, D. Železná 
Omluveni:   S. Buldrová, L. Štěpánová, Š. Váňová, V. Bartoníček 
 
1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- nadlimitní zakázka - provede dotační řízení odborná firma; zajistí biskupství (cca 40.000,- Kč); Mgr. 
Laštůvková vyzvala k aktivitě farnosti v opravy varhan. Skupina pro varhany - H. Hořínková (za ER), 
M. Výborná (za farnost) , V. Výborná (za PR) + externí člen M. Výborný, rozšířená o H. Polanskou a 
P. Bartoníčka (farníci) – připravila návrh propagace a způsob zajištění finančních prostředků na 
opravu varhan;  
- objednáno 200 ks dřevěných píšťalek u firmy Franěk Milovice (dodání 9, 10/2018) + k tomu se 
vytvoří certifikát o zakoupení varhanní píšťaly; 
- zpracování webových stránek pro varhany projedná:  M. Výborný; 

- dále bude tyto stránky spravovat J. Horálek (spolupráce  bude dohodnuta); 
- restaurátor pan Boris Metler zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové 

stránky. 
 

Dr. Koukal z NPÚ bude mít krátkou přednášku o stavu varhan před koncertem HL 8.7. 2018. Po 
skončení koncertu předvede zájemcům varhany v reálu přímo na kůru 
 

3. Adopce na dálku 

- aktuální zbytek účtu je 2.930,- Kč; 19.6. zaplaceno školné pro Musokeho z Ugandy v částce 7.000,- 
Kč, poslední platba letos bude v listopadu - školné ve výši 4.900,- Kč  za Amitha z Indie – bude 

uhrazeno a dorovnáno z vánočního minitrhu 
Délka studia dětí: nelze získat přesné informace: 

- Theresa Mary (Indie) – letošní vysvědčení nedošlo, dle loňského by měla letos končit 
- Amith (Indie) – dle loň. vysvědčení by měl končit ve školním roce 2019/2020 
- Sofia (Bělorusko) – letos končí 9. ročník ZŠ 
- Musoke Cloyis (Uganda) – vysvědčení letošní přišlo, je mu 18 let, ale bližší informace o 

studiu žádné nejsou 
 

 

4.  Česká křesťanská akademie 
- podzimní dvě přednášky jsou v jednání  
 

5. Farní tábor pro děti 

- uskuteční se od 28. 7. do 4. 8. na tábořišti Pánův kopec u Proseče u Skutče; přihlášky na stolku v 
kostele; podrobnější informace podá vedoucí tábora Štěpán Výborný; přihlášeno 16 – 19 dětí (ne 

všechny mají podané přihlášky), „větších“ bude 7 – 9. 
 

6. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 

- pokračuje příprava ročníku 2018 – informace průběžně na PR 
- 6 koncertů (10. 6. - 19. 8. 2017) - program:  
10. 6. 2018 – zahajovací koncert – „Pocta předkům“ 
              koncert věnovaný v roce 100. výročí vzniku Československa všem, kteří se zasloužili o náš stát  
             Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 
             Kristýna Kůstková – soprán, Jaroslav Patočka – bas 
             Spojené pěvecké sbory VUS a Konzervatoř Pardubice, Vlastislav Heřmanův Městec  



            Tomáš Židek – dirigent 
            G. Fouré: Messe de requiem, op. 48 a další   
24. 6. 2018 –  Hej Romale - „European Orchestra LABoratory II (EOLabII) čili Laboratoř evropských 
orchestrů“ 
            Sólisté České filharmonie (12-14 členů) 
            Ida Kelarová 
            romský dětský soubor Čhavorenge a děti z Chrudimska a Vysokomýtska (60 – 80 dětí) 
8. 7. 2018 – „Pocta Maurici Andrému“ 
           Marek Zvolánek - trubka       ++             
           Pavel Svoboda – varhany + před začátkem koncertu dr. Koukal - krátká přednáška o stavu varhan 
22. 7. 2018 – „Vandrovali hudci“ 
           Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl s kapelou 
           velký externí večerní (od 19:00) koncert v amfiteátru bývalého letního kina v zámeckém parku 
           - v případě nepříznivého počasí v sokolovně  
           - dotaz na možnost občerstvení (MAPLE) 
5. 8. 2018 – Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli 
          Vystoupí vynikající studenti z Jižní Koreje, Spojených států amerických, Dánska, Švédska, ČR a řady  
          dalších zemí. 
19. 8. 2018 – „Hudba westminsterské katedrály - korunovační anthemy“ 
           k připomínce 100 let od vzniku Československa  
           Jaromír Nosek – bas 
           Komorní smíšený sbor Collegium 419 
           Barokní orchestr Pražské konzervatoře 
           Lukáš Vendl – umělecký vedoucí, varhany 

- generálním partnerem zůstává Energeia o.p.s., byli osloveni partneři a sponzoři; obdrželi jsme 

podporu z rozpočtu Měst HM 60.000,- Kč a dotaci od PKj (pravděpodobně 40.000,- Kč- děkujeme!) 
- zahájen předprodej vstupenek na Hradišťan v síti Ticketportal – cena vstupenky 300,- Kč 
- příprava propagačních materiálů; organizační záležitosti budou řešeny na příští PR  
- Fb spravuje Š. Výborný, web J. Horálek  
- přislíbena pomoc města a Spokulu 
- počítá se i s pomocí farníků příprava občerstvení, stěhování židlí, laviček, atd. – všem děkujeme! 
 

7. Různé 

- obsazení nedělních mší svatých na měsíc červenec je zatím zajištěno pouze částečně – 8.7. – P. 
Gorazd ze Želiva (+novokněžské požehnání), 15.8. – P. Pavel Boukal, ostatní neděle v jednání 

- od 1. 8. 2018 nastoupí v Heřmanově Městci namísto P. Smoly P. Adrian Jaroslav Sedlák (t.č. 
Trutnov) 

- žehnání nových zrestaurovaných křížů na hřbitově – ekumenická bohoslužba v září 2018 
- 8. 9. by se p. děkan V. Jakubec dožil 95let; 9. 9. vzpomínková bohoslužba s p. biskupem Kajnkem; 

předběžně osobně projednáno, připravit oficielní pozvání – P. Adrian Sedlák 
- pozvat nového předsedu PR na jednání PR 2. 8. v 18.45 na faře  

 
8. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 2. 8. 2018 v 18.45 hod.  
 

Zapsala: Václava Výborná 


