
Zpráva o činnosti Farní rady za rok 2009 
 
V letošním roce jsme za účasti biskupství dokončili výměnu pozemku vedle 
farního kostela s paní Vackovou, která byla v minulých letech nedokončena. 
Paní Vackové bylo prodáno přibližně 8m z původního pozemku, aby měla 
dostatečný přístup do garáže. Také byl prodán pozemek za farou č.2 panu 
Jeřábkovi, který pozemek již dlouho využíval a také v minulosti nedošlo k jeho 
prodeji. Cena pozemku byla odhadnuta na 18 000Kč a za tuto cenu byl prodán.  

 
V rámci oprav kostela sv. Kateřiny jsme požádali město o zřízení 

parkoviště pro návštěvníky kostela. Město zřídí asi 6 parkovacích míst. 
 
V letošním roce byla podána žádost o výměnu pozemku mezi farností a 

městem. Jde o vydlážděnou plochu před farním kostelem a farou ve vlastnictví 
města,  za část pozemku, na kterém vedou schody na trúbu a pozemek cesty na 
Libotíně u  Finských domků před bývalou farní stodolou.  

 
Dále jednáme o prodeji pozemků na Hornychovicích nad rod. domkem 

pana Jiřího Hoffmana u farní zahrady, který ho využívá jako zahradu. Zabýváme 
se i pronájmem farních zemědělských pozemků na Libotíně. 
 

Co se týká oprav ve farnosti v loňském roce byla opravena Stará věž 
s hodinami za 130 000Kč. Na faře byly opraveny okapy, odpady, natíraly se 
okna, upravovaly se půdní prostory a začali jsme s opravami zpěvárny, bývalé 
kostymérny a koupelny se záchodem. Výše oprav činila přibližně 27 000Kč + 
40 000Kč za plynové topení. Opravy fary nekončí, chtěli bychom je dokončit do 
30.května 2010, tj. u nás svátost biřmování a přijede Otec biskup, kterého 
bychom rádi pozvali na faru na slavnostní oběd. Tyto opravy si ještě vyžádají 
nejméně 40 000Kč a spoustu práce dobrovolníků. Na faře budeme měnit 
vchodové dveře. Cenu zatím neznáme.  
 

Kostel sv. Kateřiny jsme po dlouhé přípravě podali 15.1.2010 žádost za 
pomocí pracovníků biskupství paní Jiskrové a pana Přikryla na financování 
opravy z evropských fondů Atraktivity moravskoslezského kraje v hodnotě 
5,7milionů Kč. Bylo zpracováno 8 projektů 

- oprava krovů stropu a střechy 
- výplně otvorů, okna, dveře, mříže 
- venkovní odvodnění, drenáže 
- oprava kůru a nosných konstrukcí 
- omítky 
- odvod zemní vlhkosti vnitřkem kostela a podlaha v sakristii 
- oprava parkánového plotu 

 



Pokud budeme úspěšní, bude nám přidělena dotace, na které se budeme podílet 
7,5 procenty z celkové částky , což je asi 425 000Kč. Také se bude muset po 
dobu pěti let zajistit otevírání kostela minimálně 8 dní v měsíci ve všech ročních 
obdobích. Z různých koncertů a od dobrovolných dárců jsme na Kateřinu 
obdrželi 74 000Kč, tzn. Že budeme muset zajistit ještě přibližně 350 000Kč. 
Částku 100 000Kč přislíbilo město. V dubnu se dozvíme, jestli jsme byli 
úspěšní, pokud ano, bude letošní rok přípravný (výběrové řízení, zajištění 
finančních prostředků apod.) Pokud ne, požádáme koncem roku o příspěvek 
z havarijního programu Ministerstva kultury a opravíme alespoň část střechy.  
 

Na konci loňského roku nám biskupství pomohlo podat žádost na dotaci 
zabezpečení kulturních památek, tj. kostela sv. Kateřiny i farního kostela. Jde o 
elektronické i mechanické zábrany. V případě přidělení dotace budeme mít podíl 
10procent z celkových nákladů přibližně 60 000Kč.  
 

Taky bych chtěl zmínit, že připravujeme přemístění sochy sv. Jana 
Nepomuckého ze zahrady manželů Davidových na Kopci zpátky ke kostelu na 
náměstí.  

 
Jak vidíte, akcí je rozjetých více, ale je třeba podotknout, že jsou to 

jedinečné šance, jak zajistit finanční prostředky na opravy. Pokud by to měla 
farnost platit ze svých vlastních finančních prostředků, bylo by to nemožné. 
Tímto vás chci požádat o vaši podporu při sbírkách na opravy.  

Všem dobrovolníkům a dárcům upřímné Pánbůh zaplať. Kdo bude mít 
zájem s pomocí při opravách na faře, může se na mne obrátit. Opravy finišují, 
dělá se v týdnu a skoro každou sobotu. Děkuji. 

 
Michal Dostál 

+420 603 562 087 
michal.drevenka@seznam.cz  

 
Ve Štramberku dne 7.3.2010 


