
Zápis z Farní rady ze dne 5. 2. 2020 

Účast: o. Vladimír, Jan David, Eva Davidová, Petr Buzek, Marie Kelnarová, Jaroslav Dostál, 

Lukáš Navrátil, Karel Váňa, Marta Najzarová, Dušan Najzar, Ladislav Kupčík, Aleš Kuběna 

Změny ve farní radě  

Michal Dostál st. a Michal Dostál ml. a Josef Petráš nejsou členy farní rady. 

Noví členové: Lukáš Navrátil (Závišice) 

Akce ve farnosti 2020: 

26. 4. - jízda osením – ŽEHNÁNÍ POLÍ 

3. 5. – sv. Florian - mše za hasiče 

10. 5. – Den matek 

16. 5. – DĚKANÁTNÍ Ministrantský fotbalový turnaj v Novém Jičíně 

24.5. – Štramberská pouť 

??? - Oslava 30 let skautingu – Danek Komárek dodá termín 

31. 5. – SVATODUŠNÍ škvařenice – Závišice + fotbalový turnaj ženatí a svobodní  

5. 6. – Noc kostelů – kostel sv. Kateřiny (na starost si to vezmou Kamila a Slávek Dostálovi, 

budou rádi za každou pomocnou ruku), p. Hrček předběžně slíbil divadelní představení 

14. 6. - První svaté přijímání (Štramberk) / Boží tělo s průvodem (Závišice)?  

20. 6. Nokturno – amfiteátr 

24.  6. – svátek sv. Jana Křtitele – pouť kameníku – Štramberk 

27. 6. – Farní den  

60 let kněžství – otec František Janotka??? – Eva Davidová zkontaktuje 

5. 7. sv. Cyril a Metoděj – pouť Závišice 

26. 7. – žehnání řidičům a dopravních prostředků – kostel s. Kateřiny 

9. 8. – Mariánská pouť u Kapličky – Závišice 

16. 8. - Dožínky 

5.9. - farní zájezd – Neratov a Králíky 

20. 9. - Krmáš – 85 let – Závišice 

26. 9. – 4. 10. – pouť do Říma 

28. 9. - sv. Václav – HOROVÁ POUŤ 

24.10. – POUŤ sv. Vendelín 

25.10. – Krmáš – Štramberk 

15.11. – POUŤ sv. Kateřina 

12.12. – adventní koncert – kostel Štramberk 

27.12. – benefiční koncert – Štramberk 

16.1. – lidovecky ples Závišice 

 

Rekonstrukce dalších prostor na faře a vybudování WC  

Host: Michal Pokorný – projektant 

Multifunkční místnost  

– nejdříve je potřeba sanace zvenku – konzultace ohledně postupu se Stanislavem Štefkem 

Proběhla schůzka s památkáři – památkáři se vyjadřují pouze k venkovním prostorám, nikoliv 

ke vnitřním prostoru 



Památkáři nemají problém s novým vstupem u vchodu do ubytování 

Možno požádat na biskupství – 300 tis – stavební fond 

Možnost získat dotaci z MAS Lašsko 

Informace k současnému stavu fary i budoucímu stavu najdete na farním webu 

Navrhovaný postup prací: 

Nejdříve vykopat 3 sondy, abychom věděli, jak hluboko je návoz v průchodu. – práce je nutno 

konzultovat pouze s archeology 

Podle toho se pak určí podrobný postup prací na sanaci venkovní zdi 

Na sondy se udělá brigáda – první kopaní v sobotu 8. 2. 

Farní rada souhlasí s vypracováním projektu na multifunkční místnost a přípravu stavebního 

povolení. Pro podání žádosti o dotace je většinou nutné mít projekt a již stavební povolení. I 

kdyby se projekt nyní nerealizoval bude vše nachystáno k realizaci na později, až bude 

dostatek peněz. 

WC – pro amfiteátr  

– možnost spolufinancovaní z města? Informace předány do rady města, čekáme na vyjádření 

- Rozpočtové náklady cca 350 tis. Kč 

 

 

Rekonstrukce ubytování na faře a oficiální povolení 

Chyběla pasportizace budovy, památkáři chtěli celkové využití budovy. Proto se protáhlo 

řešení ubytovaní. Dále bylo nutno žádat povolení na hygienu a hasiče. 

Nyní se již rekonstrukce blíží k závěru. Od 13. 3. 2020 se již bude ubytovávat. Stačí pouze 

vymalovat a dodělat hydrant, . 

Postele – zakoupení prostěradel – do ubytovacího řádu se napíše, že si musejí dovézt 

prostěradlo – spaní je pouze ve spacáku 

Dále se přesně specifikuje do ubytovacího řádu, co vše a jak se má uklízet. 

Také se zřídí „kniha hostů“, aby následující skupinka ubytovaných věděla, kdo tam případně 

před nimi špatně uklidil. Řešit se to pak dá i tím, že do budoucna tato skupina pozbude 

možnost se zde ubytovat. Kdo úklid dělat nechce bude možno se domluvit na finanční 

kompenzaci s tím, že farní služba to za jejich peníze uklidí. Výš částky se musí ještě zvážit. 

Jinak samozřejmě služby budou za svou práci finančně ohodnoceny – vše se musí ještě 

dořešit.  

Aktuálně není nikdo, kdo by se o ubytování staral. Otec Vladimír vyhlásil v kostele, kdo má 

zájem obsluhovat ubytování (předávání klíčů, kontrola úklidu apod.) Tabulka k zápisu je 

v kostele. 

 



Různé 

Oprava plotu u kostela sv. Kateřiny –> plot se částečně vyvrací 

- pokusíme se získat dotaci  

V kostele sv. Kateřiny se objevil červotoč -> bude se muset provádět „plynofikace“ – 

zahubení červotoče speciálním plynem  -> cena cca 32 tis. Kč – rovněž se bude žádat o dotaci. 

o. Vladimír zjistí podmínky. V Závišicích mají stejný problém -> je napadena zpovědnice, 

dveře a vše dřevěné,… 

Případná změna vytápění farního kostela? Zjišťuje pan Jiří Juračák. 

Farní zahrada -> je natažen optický kabel  - vše proběhlo bez problémů, nyní se jen dořeší 

formality 

Veřejná sbírka 

Současná sbírka bude zrušena k 29.2. 

Od 1. 5. 2020 bude vypsána nová sbírka s rozšířením účelu – „oprava budov včetně interiéru 

ve vlastnictví ŘKF Štramberk“ -> Možnost použít peníze nejen na opravu farního kostela, ale 

také kostela sv. Kateřiny, fary, staré věže, kostela v Závišicích atd.…. 

Stará věž 

Letos se z „programu regenerace“ opravuje Trúba 

v roce 2021 budeme opět žádat o dotaci z „programu regenerace“ 

Bohužel je celá Stará věž špatně konstrukčně udělaná, musí se udělat projekt, a bude se dělat 

generální oprava. Dle historiků jsou některé části Staré věže hodně cenné.  

Oprava je odhadnuta na cca 1,5 mil Kč, část peněz by měla pokrýt dotace a část pojistka, část 

veřejná sbírka….. 

Osvětlení hodin na farním kostele – bude se v budoucnu řešit s Městem Štramberk 

Chystá se katecheticky kurz na biskupství v Ostravě -> možnost učit náboženství na ZŠ, SŠ 

jedná se o 3-letý kurz. Zájemci se prosím hlaste o. Vladimírovi – poskytne Vám více 

informací. 

 

Zapsal: Dominik David 

Schválil: o. Vladimír Zelina 

 

 

 


