
Setkání farní rady - úterý 3. 3. 2015 
 

Jako první vystoupili zástupci MAS Lašsko (http://www.maslassko.cz/ ) a upozornili na 

možnost čerpání evropských dotací. V současné době začíná nové dotační období a v případě 

našeho zájmu budou probíhat následující kroky: 

 – rámcové podklady červen 2015 (do všeobecných priorit MAS Lašsko) 

otevření výzvy: od poloviny 2015 (při samostatném podání – administrativně náročné,  

při administraci MAS po schválení strategie zhruba na konci roku. 

podání projektu: zhruba březen 2016 (výzva bude otevřena zhruba 3 měsíce) 

 

Dotační období poběží 7 let. 

 

Investiční podpora sociální oblasti (pro nás zajímavé z hlediska investic do farní budovy): 

- terénní služby 

- služby pro rodiny 

- sociálně znevýhodnění 

- komunitní centra 

- sociální bydlení 

- sociální podnikání (zaměstnanci starší 55 let, matky s dětmi, terapeutické dílny atd) 

 

 

Následně proběhla debata o využití místností s následujícími výsledky: 

- horní místnosti bude možné využít pro ubytování, spolky se přestěhují: 

 

- skauti do původní klubovny ve sklepě 

- divadelníci do stodoly a dalších sklepních prostor, kostymérna na půdě zatím muže zůstat 

- zpěváci do sakristie nebo do stávající schůzovní místnosti 

 

Farní rada se shodla, že všechny horní místnosti budou použity pro ubytování 

Vybídla zástupce spolků, aby se definitivně rozhodly, které nové prostory budou využívat 

a nahlásily svoje potřeby (investice) do nových prostor. 

 

První informace k noci kostelů - pátek 29. 5. 2015 (farní kostel): 

doba akce 18:00-24:00 

 

Možnosti programu: 

- Tomáš Socha - cello 

- divadlo - Pilátova žena 

- skauti - prohlídka věže 

- preludování na varhany 

- promítání fotografií z akcí farnosti (Člověk a víra) 

 

Důležitým bodem příštího setkání bude hlasování o pořízení projektu na opravu střechy 

včetně obnovení vikýřů, které na ni koncem 19. století byly. Je to předpoklad k žádostem 

o dotaci na opravu při využití podkroví například k sociálním účelům. Předpokládané náklady 

jsou asi 90 000Kč. 

 

Další setkání farní rady bude 17. 3. 2015 v 18:30 (po mši Svaté) – budou projednány 

potřeby spolků a přesnější struktura programu Noci kostelů. 

http://www.maslassko.cz/

