
OPRAVA FARY v DOBROMILICÍCH 
 

V létě a na podzim roku 2013 se slovo stalo tělem a na naší faře započaly rozsáhlé opravy, 
které byly nezbytné pro její zachování. Vše začalo opravou střechy. Prvním krokem 
k úspěchu bylo, že se podařilo získat úvěr od Olomouckého arcibiskupství ve výši 
500 000 Kč. Celou akci organizačně řídil p. Milan Polášek a stavební dozor při 
rekonstrukci střechy zajišťoval Ing. Stanislav Mrňka. Přínosem také bylo, že pro rok 2013 
mohli být díky úřadu práce na naší faře dočasně zaměstnáni dva pracovníci: p. Vlastimil 
Špaček a p. Ladislav Červenobrada. Od 1.8.2013 byla na faře v rámci dotačního programu 
MAS zaměstnána také pí. Marie Svozilková, která vypomáhala při úklidových pracích 
a na farní zahradě.  
 

Kolem fary bylo postaveno lešení zapůjčené z obcí Hradčany – Kobeřice a Dobromilice 
a při jeho stavbě pomáhali: p. František Vychodil, p. Karel Svoboda, p. Karel Poláček, 
p. Michal Rudyk, p. Milan Polášek, p. Ladislav Červenobrada, p. Vlastimil Špaček, 
p. Leon Červenobrada, p. Petr Červenobrada. 
Před započetím střešních oprav bylo potřeba provést rekonstrukci stávajících komínů. 
Staré komíny byly rozebrány po úroveň střechy a byly znovu postaveny p. Robertem 
Kolářem, kterému také pomáhali p. Karel Poláček a zaměstnanci fary p. Vlastimil Špaček 
a p. Ladislav Červenobrada. Výměna střešní krytiny byla provedena místní firmou 
p. Zdeňka Coufala. 
 

Souběžně s opravou střechy probíhaly práce na budování společenské místnosti – kaple. 
Na tuto akci přispěl obecní úřad Dobromilice.  
Vzhledem k plánovanému využití prostor fary do budoucna, došlo k probourání 
2 menších místností orientovaných do ulice a jejich propojením vznikla jedna prostorná 
místnost, která bude kromě společenské funkce plnit také úlohu kaple. Kvůli lepšímu 
přístupu byly do vchodové chodby probourány a vyzděny nové dveře, místnost byla 
vybavena také novou podlahou, kamny a 30 novými židlemi. Výmalbu a nátěr stávajících 
oken místnosti a druhých dveří provedl p. Václav Hégr ve spolupráci s výše zmíněnými 
zaměstnanci fary.  
Celkové náklady na rekonstrukci střechy a zbudování společenské místnosti činily zhruba 
asi 480 000 Kč. 
 

Faru tvoří nejen její budova, ale také farní zahrada. Čas od času se tu sejdou děti i dospělí 
a posedí u táborového ohně. Pro tuto příležitost zde pan Karel Poláček v létě 2013 
vydláždil krásné ohniště. 
 

Na sklonku roku se započaly opravy na rekonstrukci koupelny fary.  
 

Ke 31.5.2014 byly dokončeny tyto práce: 
 Rozvody vody a odpadu – provedl p. Bohumil Selucký 
 Elektroinstalace – provedl p. Michal Rudyk 
 Sádrokartonářské práce - provedl p. Tomáš Svozilek 
 Zednické práce a obklady – provedl p. Robert Kolář 
 

Od 1. května 2014 byl na faru díky úřadu práce přijat zaměstnanec p. Jaroslav Rudyk. 
 



Ve stejném měsíci proběhla také brigáda ministrantů na faře pod vedením Václava 
Drnovského. 
 

Na začátku července proběhla minibrigáda na faře. Odklízení starého železa zde provedli 
Václav a Magda Drnovští a Jiří Antoníček. 
 

V první polovině července byly na faře provedeny další práce směřující k jejímu 
vyspravení a vylepšení:  
Postupné vyklizení a vystěhování horního patra fary, které provedli pan Jaroslav Rudyk 
a Václav Drnovský. Výmalbu těchto místností provedl pan Václav Hégr. Dokončení 
koupelny a nainstalování spotřebičů provedl p.Robert Kolář. Přezdívání spár kostelní 
zídky provedli pan Antonín Vystavěl a pan Vlastimil Špaček. 
 

Přes letní prázdniny byla utříděna a uspořádána farní knihovna. Tuto práci si vzal za své 
Václav Drnovský, kterému příležitostně vypomáhala místní farní mládež. 
 

Od června do listopadu r. 2014 probíhala na naší faře rekonstrukce kuchyně. Došlo 
k vybourání podlahy, odstranění staré omítky, zalití vrstvy podkladního betonu, izolace 
podlahy a stěn, zomítání stěn, provedení sádrokartonáže stropu, zabetonování horní 
vrstvy podlahy, položení dlažby, výmalba kuchyně, nátěr dveří a oken, nová 
elektroinstalace a také výmalba chodby. Na těchto pracích se podíleli: p. Robert Kolář, 
p. Hégr, p. Antonín Vystavěl, p. Jaroslav Rudyk a p. Milan Polášek. Provedeny byly také 
nové rozvody vody a odpadu, které instaloval pan Bohumil Selucký. 
 

V září 2014 provedli zaměstnanci obce Dobromilice připojení fary na kanalizaci. 
 

V prosinci 2014 provedl p. Robert Kolář obklad nové kuchyňské linky na faře, kterou 
věnoval p. Marek Jarosz. Následně zde bylo provedeno zapojení elektroinstalace, které 
provedl p. Michal Rudyk. Montáž kuchyňské linky obstarali p. Milan Stratil, p. Michal 
Rudyk a p. Milan Polášek. v lednu roku 2015 proběhla výměna dvířek kuchyňské linky za 
nové a zhotovení dalších skříněk, což provedl p. Milan Stratil. 
 

V březnu a dubnu proběhla další rekonstrukce farní kanceláře, kde došlo k částečnému 
osekání zdiva a navrtání odvětrávacích průduchů. Následně bylo provedeno zapravení 
zdiva (zaomítání), zavedení internetového kabelu a celá místnost byla vymalována 
p. Václavem Hégrem, který provedl i nátěr podlahy a dveří. Na zmíněných opravách se 
podíleli také p. Robert Kolář a p. Vlastimil Špaček.  
 

V měsíci květnu provedl p. Robert Kolář navrtání odvětrávacích průduchů v chodbě fary 
a zazdění komínových dvířek. Následnou výmalbu chodby provedl p. Václav Hégr. Úklid 
fary po posledních úpravách provedly pí. Alžběta Gáborová a pí. Marta Růžičková. 

 

Tímto chceme moc poděkovat všem uvedeným dobrodincům farnosti,  
kteří se jakkoliv podíleli na provedených opravách fary. 

Věříme, že díky nim bude fara moci plnohodnotně sloužit  
potřebám farnosti a jejím farníkům. 

 

Zvláštní poděkování:  
p. Milanu Poláškovi a p. Robertu Kolářovi,  

za nepřetržitou službu při zajišťování chodu fary,  
organizaci veškerých oprav a za srdce.  


