
   

 

Farní rada Štramberk – 17. ledna 2015 

Přítomni:  Viz prezenční listina. 

Probírané body: 

1) Možnost zakoupení křižové cesty pro kostel Svaté Kateřiny.  Na nabídku majitele reagovalo více farností, proto bylo po prohlídce už zapůjčené sbírky 

přistoupeno k hlasování , při kterém většina přítomných které zakoupení křížové cesty schválila. Dále byl schválen návrh, že rodiny či jednotliví 

farníci mohou symbolicky zakoupit či složit se na jednotlivé obrazy. Náklady jsou 3500 Kč a jedno zastavení + zatím neupřesněné náklady na 

zarámovaní. 

2) Účastníci byli seznámeni se zchátralým, případně havarijním stavem některých částí farních budov. Následně byla provedena „exkurze“ po farních 

budovách a bezprostředním okolí.  Nejakutnějším problémem je zatékání střechy (nad prostorem, využívaným divadelníky) a propadnutí stropu 

v místnosti v horní části budovy (pod chodníkem ke skautské klubovně, případně k amfiteátru). 

3) Pan farář nás seznámil se spíše negativním výhledem na získání vnějších zdrojů k nezbytným opravám. Velká část je zanedbaná a málo využívaná. 

Dále mluvil host pan Lukáš Sekanina z Brna o jejich způsobech získávání prostředků pro chod farnosti a údržbu katedrály. Nabádal nás zejména 

k rozjetí komerčních aktivit, zaměřených na turistický ruch. 

4) Účastníci schůzky byli vyzváni, aby do příštího setkání, naplánovaného na 21.2 ve 13:00, připravili své návrhy na financování a využití farních budov. 

Pan farář znovu upozornil, že farní budovy nejsou faráře, ale farníků. 

Dodatečně žádáme, aby podněty ke způsobům opravy a využití farních budov byly předány s předstihem do 14.2 tak, aby s nimi mohli být seznámeni ostatní 

účastníci a jednání 21.2 se tak zpřehlednilo a zjednodušilo. Vzhledem k tomu, že přijatá rozhodnutí mohou mít značné důsledky na chod farnosti v dlouhém 

období, budeme se snažit průběhy jednání maximálně zpřehlednit a včetně hlasování co nejlépe dokumentovat. O návrhy a připomínky žádáme i farníky, 

nezapojené ve farní radě. Samozřejmě, že i odhlasované návrhy podléhají schválení úředních autorit včetně biskupství. 

 

...pro podávaní návrhů a řešení navrhuji zřídit novou mailovou schrránku, do které může mít přístup víc zainteresovaných 

 



   

 

 

Název Upřesněno kdo termín 

Vzor 
Pronájem 

Vzor 
Pronajmout místnosti...... domu č.p.X  veřejnou nabídkou 
na dobu ...let za nejnižší cenu........... 

Vzor 
p.Štramberák 

  Vzor 
Uzávěrka nabídek 30.4.2015 
Výběr 31.5.2015 
Počátek nájmu 1.7.2015 
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Zápis pořízen dodatečně dne 21.1.2014    Petr Šmajser 

 

 


