ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 24. LISTOPADU 2013 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, O. FIALA, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ ST., V.
BAČOVSKÝ ML., L. ŠOUPAL, M. OUŘEDNÍKOVÁ, J. HANÁK
HOSTÉ: JIŘÍ NOVOTNÝ, JAN HLOBIL, SVATOBOJ KOPŘIVA
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada jednala ohledně dalšího využívání zemědělských pozemků našich farností a shodla se na
tom, že je třeba zohlednit ekonomické, ale i etické hledisko. Nadále, podle rozhodnutí biskupství v
souvislosti s ekonomickou samostatností církví a snahou vytvořit ekonomicky soběstačné farní okrsky,
bude zemědělský majetek našich tří farností uvažován jako společný, v rámci námi tvořeného farního
okrsku. Majetek je třeba spravovat konzervativně (tedy nikoliv s ním spekulovat) a zároveň moudře,
přičemž pouhý pasivní nájem velkým zemědělským firmám, kde je etické hledisko poněkud
problematické, rozhodně budoucnost nemá. Nájem přibližně deseti hektarů úrodné půdy v rovině u
Rostěnic bude firmě Rostěnice a.s. vypovězen dle smluvních podmínek (výpovědní lhůta pět let),
abychom alespoň připravili budoucí možnost aktivnějšího využití pozemku. Pokud jde o dalších
přibližně deset hektarů na třech pozemcích v kučerovském katastru, farní rada si vyslechla názor
dosavadního nájemce Jana Hlobila a rovněž názor Jiřího Novotného za firmu Moravská krajina. Oba
dva jsou naši farníci, což je třeba připomenout, neboť i to je důležitý faktor pro rozhodování. Jan Hlobil
využívá pozemky jako pole, pěstuje na nich obilniny konvenčním způsobem, přičemž nájem činí něco
přes dva tisíce korun za hektar. Jiří Novotný nabízí jiné využití pozemku, a to vysazení sadů a pěstování
ovoce v ekorežimu, v případě nájmu by šlo o pět tisíc za hektar (při dvacetileté smlouvě s inflační
doložkou), ale bylo by možné vstoupit i do aktivní spolupráce, nebo jednat zcela samostatně. To je
samozřejmě něco, co by muselo schválit i biskupství. Sady by byly samozřejmě majetkem farností,
přičemž životnost sadu je přibližně padesát let (na dotaz: půda tím nedegraduje, spíš naopak regeneruje).
V případě nájmu by na straně Moravské krajiny byly veškeré vstupní investice, tedy výsadba i oplocení
na ochranu proti zvěři. Více informací bude vyvěšeno na web, až dodá Jiří Novotný, ale každopádně
nechť se farníci ptají členů farní rady, kteří se této schůzky zúčastnili (viz výše). Znovu jednat a hlasovat
o tomto se bude na příštím setkání farní rady. Variant je v zásadě několik: zůstat u dosavadního nájmu s
Janem Hlobilem – domluvit se na nájmu s Moravskou krajinou – spolupracovat „ve trojici“ s Janem
Hlobilem i Moravskou krajinou – začít sami s aktivním zemědělstvím.
2. Vánoční stromky do kučerovského i bohdalského kostela zajistí starostové Vlastimil Bačovský a Jan
Hrežo. Stromky budou z lysovické farmy za symbolickou cenu.
3. Mikulášské balíčky pro obě farnosti zajistí Katka Jedličková? (Nabídla se i Katka Musilová.) Je třeba
domluvit.
4. Rok 2014 bude výročním rokem bohdalského kostela. Bude tomu totiž 200 let od jeho postavení a
posvěcení. Je třeba výročí řádně oslavit.
5. Stále nás trápí nedostatek sil, pokud jde o úklidové skupiny bohdalského kostela. Proto je třeba
přistoupit k redukci jejich počtu. Nejlépe aby se mezi sebou domluvily skupiny s malým počtem členů a
spojily se. Úklidy tím budou o trochu četnější. Libor Šoupal pak zajistí tisk nového rozpisu.
6. Je třeba koupit několik podsedáků na židle na faru, aby nebyly studené. Zajistí Jan Hanák.
7. Je třeba spravit průtokový ohřívač v bohdalském kostele. Vyčištění nebo výměna? Vezme si na starost
František Hladký.
8. Příští schůze farní rady bude v neděli 19. ledna 2014 v 18:00 hodin ve farním domě. Bude se hlasovat
ve věci využití zemědělských pozemků našich farností.

