
Zápis z farní rady ze dne 20. ledna 2023 

Přítomni: o. Vladimír Zelina, Ondřej Geryk, Petr Šmajser, Tomáš Socha, Vojtěch Monsport, 

Petr Buzek, Jan David, Marie Kelnarová, Radim Kelnar, Jaroslav Dostál, Karel Váňa, 

Dominik David 

Architektonická studie na rekonstrukci fary 

Farní radě byla prezentovaná studie na rekonstrukci fary. Studii představil jeden z autorů 

Ing. arch. Václav Kocián. Zadáním bylo upravit dispozice tak, aby na faře mohlo vzájemně 

fungovat několik činností najednou. Např. ubytování (velkokapacitní i jednotlivé rodiny), 

místnost pro spolky (skauti, zpěváci, schola, …), farní sál pro větší akce apod. 

Studie fary byla členy farní rady schválena poměrem hlasů 9 pro/0 proti/1 se zdržel. 

Další postup nyní bude takový, že oslovíme prověřené a zkušené projektanty, kteří nám studii 

přepracují do projektu pro stavební povolení a samotnou realizaci. Před zahájení projekčních 

prací ještě bude muset proběhnou stavebně technický průzkum, aby se zjistil stav např. stropů 

nebo základů, abychom věděli, co vše bude potřeba vyměnit nebo upravit. 

Oslava 300 let kostela 

29. října bude oslava 300 let od posvěcení farního kostela. 

Účast přislíbil i o. biskup Martin David 

o. Vladimír přišel s nápadem, že by při této příležitosti bychom mohli například něco opravit 

a o. biskup by to při této příležitosti znovu vysvětil. Je zde několik námětů: 

• Socha sv. Jana Nepomuckého v zahradě za kostelem  

o Původně byla socha před pivovarem, při zbourání pivovaru se přesunula před 

kostel. Při stavbě věže kostela byla socha přesunuta na současné místo do 

zahrady k Davidům. Dříve tam byl sirotčinec (sv. Jan Nepomucký je patron 

sirotků) 

o Původně jsme si mysleli, že je socha farnosti (že je z kostela) a proto se začala 

připravovat oprava. Vlastníkem je pan David. Pan David nesouhlasí 

s přemístěním. 

o Bude se dále řešit, zda pomůžeme s opravou/staneme se vlastníky/nebudeme 

opravu řešit. 

o Cena opravy 207 000 Kč. Možnost získat dotaci z programu regenerace.  

o Proběhne schůzka všech za přítomnosti farnosti/města/pana Davida 

• Oprava dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého  

o cena opravy 51 750 Kč 

o Jaroslav Dostál zjistí možnosti dotace 

o Socha by byla umístěna v kostele. Původně byla na varhanách. Nyní je návrh 

na umístění na zábradlí dirigentského výklenku na kůru 

• Opravy kalichů 

o Farnost jich má několik 

o o. Vladimír zjistí cenu opravy, pak se uvidí 

• Oprava procesního kříže 



o Cena opravy 34 500 Kč 

o Farní rada schválila vyhlášení mimořádné nedělní sbírky na opravu (10 pro/0 

proti / 0 se zdržel) 

Upomínkové předměty 

• Stolní týdenní kalendář na rok 2024 - Petr Buzek + Dominik David 

o fotky z akcí farnosti 

o prodej kalendářů pro farníky již týden před akcí, zbytek prodej přímo na akci 

• pohlednice, záložka - 2 fotky (stará a nová fotografie kostela) 

o budeme rozdávat zdarma 

Liturgie - o. Vladimír, Vojtěch Monsport, Karel Váňa 

Pohoštění: 

• Petr Buzek – zarezervuje celý Kulturní dům 

• oběd pro zvané v zasedačce (biskup, zástupci města, …) 

• v sále dole raut – pro všechny 

• je potřeba dořešit přípravu občerstvení/oběda 

Program: 

• přednáška o historii kostela - o. Vladimír osloví pana Hrčka 

• koncert – varhaník – Rajnoha (ředitel Miss Music) - zajistí Tomáš Socha 

• v sobotu večer – zahájení večerem chval – zajistí o. Vladimír 

 

 

zapsal: Dominik David 

schválil: o. Vladimír Zelina 

 


