
Zápis z farní rady ze dne 21.2. 2010 
 
21. února 2010 se uskutečnila farní a ekonomická rada za účasti 11 členů. Účastníci byli 
seznámeni s hospodařením farnosti Štramberk a výkazem o hospodaření za rok 2009. Rozpočet 
byl schválen jednohlasně všemi účastníky. (Výkaz je k nahlédnutí na faře.) 
 
Je rozjednána směna pozemků mezi farností a městem. Rada města schválila zaměření 
pozemků, toto zaměření bude hrazeno oběma stranami.  
 
Projekt týkající se kostela sv. Kateřiny bude upraven podle připomínek památkářů. Pokud by 
projekt nebyl schválen, bude potřeba se přihlásit alespoň do programu, který má na starosti 
památky v havarijním stavu. Oprava by měla být velmi šetrná, protože se v kostele našly 
vzorky nejstaršího dřeva na severní Moravě. Pokud bude projekt schválen, farnost bude muset 
udělat výběrové řízení na firmu, která se toho ujme. Nejdřív by se mohlo začít v roce 2011. 
V dubnu bychom měli vědět, jestli jsme s projektem uspěli či nikoliv. 
 
Pan Šmíra a pan Socha projevili zájem o věci, které se našly na půdě kostela sv. Kateřiny. Bez 
souhlasu biskupství se ovšem nesmí nic darovat ani prodat. 
 
Na město bude potřeba dát žádost na ořezání stromů v okolí kostela sv. Kateřiny. 
 
Vypracovává se návrh na přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Farnost bude dávat jako 
návrh místo vedle kostela, kde měla socha původně stát. Je potřeba ale sochu nejprve 
restaurovat, takže by se přemístila nejdříve za rok. 
 
Pan Hoffmann z Hornychovic chce odkoupit od farnosti pozemek, který roky využívá jako 
svou zahradu. Rada jednohlasně tento prodej odsouhlasila. Bude jen potřeba s městem doladit, 
aby zůstala zachována ulička vedle pozemku. 
 
Na faře stále pokračují brigády. Prosíme všechny, kdo chtějí přidat ruku k dílu, aby se hlásili u 
Michala Dostála. Je potřeba, aby opravy proběhly co nejrychleji. 30. května bude ve farnosti 
biřmování a je v plánu, že by se oběd s otcem biskupem již odehrával na faře. Proto nestačí 
pracovat jen o sobotách, ale i v týdnu, protože méně lidí se tolik neplete a udělá větší kus 
práce. Do měsíce by mohla být opět funkční zpěvárna. Nyní se hlavně intenzivně pracuje na 
úpravě sociálního zařízení (nové rozvody vody a odpadu), dodělávají se hrubé zednické práce 
(zadívání nových dveří, stavba zdí záchodu) a dodělává se elektroinstalace V březnu se potom 
budou dělat nové vchodové dveře do fary.  
 
Všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch dobré věci, Pán Bůh zaplať! 
 
 
 


