Hlavním bodem jednání farní rady dne 21. 2. 2015 bylo řešení využití farní budovy.
Celkem přišlo 13 podnětů, nejvíce zmiňovaná témata byla
 ubytovávání na faře (6x),
 komerční pronájem (5x) a
 zřízení křesťanské mateřské školky (5x).
Dále domov pro seniory a soustředění se na získávání dotací a lepší přípravu investic (obojí
3x). Nad rámec zadání bylo zmiňováno využití farních pozemků (5x). Jednání farní rady bylo
zahájeno rozpravou, při které postupně každý shrnul své priority a někteří přidali své vlastní
nebo sdělené zkušenosti. Postupně vyplynula rizika zřízení MŠ (vysoké finanční, hygienické
a pracovní nároky) ve vlastní režii a také možné problémy s komerčním subjektem
v podnájmu. Následující hlasování potvrdilo, že se většina přítomných přiklonila ke zvětšení
kapacity ubytování. Na otázku
Podporujete rozvíjení ubytování pro organizované skupiny věřících?
bylo pro 11
proti 0
zdrželi se 2
Pro rozšíření ubytovací kapacity v budově číslo 1 bude zřejmě nutné přesunout zájmové
činnosti (zpěváci, divadelníci, skauti) do nyní opravovaného přízemí budovy číslo 2, kde
vznikne všemi střídavě využívaný, celou sezónu vytápěný prostor (mohou se tam přesunout
i modlitby matek atd).
V této souvislosti vyzýváme zástupce skupin, které využívají prostory na faře ke včasnému
sdělení připomínek k dispozici a vybavení těchto nových prostor, aby jim co nejlépe
vyhovovaly. Dále pak požadavky na individuální skladovací prostory tak, aby všechny tyto
požadavky mohly být projednány na následujícím setkání farní rady v úterý 3. března
2015 od 18:30 hodin na faře (po mši svaté). Bude se řešit i dovybavení prostor k ubytování,
případně další stavební úpravy k lepšímu zpřístupnění prostor.
Bude nutné respektovat soukromí pana faráře a zabezpečit nerušený přístup z bytu do
kanceláře. Z toho hlediska by bylo vhodné v prostorech mezi kanceláří a bytem ubytovat
například staršího kněze.
Prosíme o účast všech na další farní radě v úterý 3. 3. 2015 od 18:30 hodin, aby mohly
být tyto body co nejlépe projednány.
Zapsal: Petr Šmajser

