
Zápis z farní rady 
ze dne 11.10. 2009 

 
Kostel sv. Kateřiny 
Byl přepracován projekt na opravu a rozdělen na 4 části:  

� oprava střechy a stropu 
� odvodnění kostela 
� výplně otvorů oken a dveří 
� kůr 

Celková částka za projekt je 37 000 Kč.  
 
Dále bylo požádáno biskupství o zpracování žádosti z Evropských fondů atraktivity 
moravskoslezského kraje na celkovou opravu kostela sv. Kateřiny. Zpracování žádosti 
bude stát přibližně 35 000 Kč. Pokud tento projekt za záchranu kostela vyjde, bude se na 
něm farnost podílet částkou asi 35 0000 – 40 000 Kč. 
 
Fara 

� Na faře se zbudovaly nové prostory na půdě za finanční spoluúčasti 
divadelníků, protože budou sloužit pro jejich účely. Uvolněním bývalé kostymérny, tak 
vzniknou prostory, které bychom rádi v budoucnu pronajímali, ale také využívali pro 
potřeby farních společenství. 
� Za pomoci J. Novobilského a hrstky stále stejných farníků proběhla první fáze 
nátěru oken na faře (budova č. 1). Tato akce přišla farnost přibližně na 10 000 Kč. 
Pokračování této akce bude na jaře.  
� Byly opraveny a vyměněny okapy na faře v průchodu a na přístřešku na 
zahradě.  
� Dále se vyklidily poslední sklepy na faře a byly zbudovány nové záhonky 
s květinami na zahradě pod Starou věží. 
� V říjnu a listopadu proběhne pořízení nového plynového topení v horních 
prostorách farní budovy č. 1 (zpěvárna, bývalá kostymérna, a skautská klubovna). Toto 
topení bude financovat otec František.  
� Z bývalé kostymérny vznikne kuchyňka s jídelnou 
� Chtěli bychom v těchto prostorách opravit koupelnu a přidat sociální zařízení, 
udělat celkovou elektroinstalaci (vlastní plynoměr v horní části budovy), odpady, 
rozvody teplé a studené vody, přebrousit podlahu, natřít a vymalovat. Z těchto důvodů 
budou probíhat brigády na faře i v zimních měsících. Termíny budou vyvěšeny na 
nástěnce farní rady ve věži kostela.  
� Na jaře je potřeba vyměnit dveře na faře. Nechají se udělat zase dřevěné.  
� Dále je potřeba vyřešit odpady, dát je pod zem a napojit na kanalizaci. 

 
Farní pozemky 

� Byla provedena kontrola farních pozemků, kterých je ve Štramberku celá řada 
a některé z nich využívají občané bez řádných smluv. Je proto potřeba se s těmito lidmi 
domluvit, nabídnout jim nájemní smlouvy, případně odkoupení a dát tuto věc do 
pořádku.  
� V půlce října byla podána žádost na výměnu části pozemku mezi farností a 
městem. Jedná se o výměnu: 

• cesty na Libotíně u „finských domků“  
• části pozemku nad farou, kde vedou schody na Trúbu, za kousek pozemku před 

farou (pro parkování aut návštěvníků fary)  
• části pozemku před farním kostelem (vydlážděné malými žulovými kostkami). 

 


