Farní rada – 13. 4. 2018
Přítomni: o. Vladimír, Michal Dostál, Michal Dostál ml., Petr Buzek, Jan David, Josef Petráš,
Jiří Juračák, Eva Davidová, Marta Najzarová, Dušan Najzar, Ladislav Kupčík, Dominik
David

Závišice
Řeší se převedení hřbitova na obec Závišice
Zpracován nový návrh rozdělení pozemků u kostela
Otevřela se otázka kapličky v Pasekách. Je na soukromém pozemku. Historicky.

Štramberk
Oprava farního kostela
Původně měla stát 2,4 mil. Kč
Program regenerace – jedna z žadatelek odstoupila a městu zbyly peníze a hrozilo vrácení
dotace. Město nabídlo farnosti využití této části dotace. Farnost souhlasila a také
zastupitelstvo města to odsouhlasilo
Celková částka za letošní opravy 3,79 mil. Kč Z toho:
 dotace z ministerstva kultury 1,86 mil. Kč
 dotace města Štramberka 372 tis. Kč
 podíl farnosti 1,5 mil. Kč
Nyní se farnosti podařilo získat dotace:
 500 tis. Kč z Moravskoslezského kraje
 250 tis. Kč z Ostravsko-Opavského biskupství
750 tis. Kč musí farnost doplatit z vlastních prostředků, případně získat další dotace
Je zde nabídka na bezúročnou půjčku z biskupství. Půjčku budeme řešit, až bude vyúčtování a
budeme vědět, kolik peněz potřebujeme.
Realizace opravy by se měla stihnout do konce srpna.
Noc Kostelů
Proběhne v pátek 25. 5. 2018
Koordinace Marta Najzarová, Jaroslav Dostál
Ubytování na faře
Diskuze nad přístupem krátkodobý pronájem rodin vs. dlouhodobější ubytování dělníků
Řešení celého konceptu fary. Kvůli zahájení případných úprav potřebujeme schválení
památkářů. Památkáři nechtějí vydat povolení jen na část, chtějí znát koncept budoucího
využití celé fary
Koncept vytvoří projektant pan Michal Pokorný za spolupráce Ing. Arch. Zdeňka Tupého
Záměrem projektu bude vytvoření jak ubytovacích prostor, které by vydělávaly na údržbu a
chod farnosti. Tak je také snaha zbudovat nové sociální zázemí pro amfiteátr a kancelář i

nový farní sál v přízemí fary naproti kanceláři. To vše se samostatným vchodem. Všechno se
bude odvíjet od jednání s památkáři a dalšími orgány, které mají, co mluvit do stavebních
úprav. A samozřejmě se to týká také financí farnosti a vlastního brigádního nasazení farníků.
Farní rada toto schválila.
Městské akce budou mít pronájem zdarma (letní kino, divadlo). Dostáváme větší dotace na
údržbu farní zahrady apod.
Rodinné/Soukromé akce budou mít pronájem – 500,- Kč + energie
Farní den – sobota 2. 6. 2018
Zajištění chemického záchodu
Začátek v 14:30 hod
Vystoupeni – Augustin Hykel, Retroschola
Skauti - oheň + soutěže pro děti.
Lavičky budou zapůjčeny ze Závišic
Požádáno o dotaci přes MAS – ta však nebude
Při nepříznivém počasí budeme na faře
Pozvat o. Františka Janotku
Zapsal: Dominik David
Schválil: o. Vladimír Zelina

