ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 9. BŘEZNA 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ ST., J. PLHALOVÁ, V.
DOLEŽELOVÁ, J. HANÁK
HOST: J. HLOBIL
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada opět jednala ohledně dalšího využívání zemědělských pozemků našich farností. Na
základě rozhodnutí farní rady z 19. ledna tohoto roku ohledně pronájmu přibližně deset hektarů polí ve
vlastnictví farnosti Kučerov byl pozván nájemce Jan Hlobil, aby představil svou vizi, jak chce s farními
pozemky zacházet s akcentem na ekologické hospodaření, krajinotvorbu apod. Mezi členy farní rady
proběhla poměrně bouřlivá debata ohledně onoho „eko-akcentu“, v níž bylo částečně zpochybňováno již
zmíněné minulé rozhodnutí farní rady, ovšem pozice byly nakonec celkem vyjasněny, aniž by došlo k
popření minulého rozhodnutí. Pro změny (ekologické hospodaření, krajinotvorba...) se znovu vyslovilo
6 členů farní rady, proti 2 členové, zdržel se 1 člen (v užším rámci kučerovské pastorační rady pro 2,
proti 2, zdržel se 1). Jan Hlobil představil vizi vytvoření zatravněných pásů (mezí) s výsadbou keřů a
stromů oddělujících farní pozemky od těch ostatních, které by měly pomoci se zadržováním vláhy,
lámáním větru, které by dále měly vytvořit další ostrůvky pro polní zvěř a v neposlední řadě vytvořit
příjemné i praktické koridory pro pohyb lidí a vrátit krajině kus její bývalé rozmanitosti a krásy. Z
ekonomického hlediska tato vize souvisí s dotační politikou pro rok 2015, takže za příznivých okolností
by mohla být první fáze realizována právě v roce 2015. Jan Hlobil bude proto pozván na schůzku farní
rady opět na podzim tohoto roku, aby představil konkrétní kroky, kde zamýšlí tyto pásy, v jakém
rozsahu, výsadby jakých stromů a keřů apod., respektive jak to vypadá s dotačními programy. Zároveň
bude i nadále začátkem každého hospodářského roku představovat farní radě plány tohoto druhu na
další rok. Co nejdřív bude rovněž uzavřena nová nájemní smlouva (respektive dodatkována ta současná)
s účinností od 1. října 2014 ohledně zvýšení ročního nájemného na 3.440,- korun za hektar. Smlouvu
vytvoří Jan Hanák a Jan Hrežo.
2. Farní rada znovu jednala a dohodla se na vytvoření spravedlivého poměrného systému ekonomické
správy farního domu, který je společným pro všechny tři farnosti, jakkoliv de iure ve vlastnictví pouze
farnosti Bohdalice. Jde o společné nesení nákladů souvisejících jak s opravami domu, tak s jeho
provozem. Stanovení poměrných částek není tak jednoduché. Z jednoho hlediska jde o dům, z něhož
jsou spravovány všechny tři farnosti, takže částka by měla být rovná pro všechny tři farnosti. Z jiného
hlediska je ve farnosti Bohdalice přibližně dvojnásobek farníků, než ve farnosti Kučerov (počet farníků
ve farnosti Rostěnice je bohužel marginální) a navíc je dům ve vlastnictví farnosti Bohdalice. Z dalšího
hlediska jsou farnosti Rostěnice a Kučerov mnohem lépe ekonomicky zaopatřeny díky farním polím,
než farnost Bohdalice. Je třeba vycházet ze současného trendu naší diecéze, kdy jsou vytvářeny (pokud
již neexistují) soběstačné farní okrsky s širším vnitřním propojením, což ten náš již dozajista je. Farní
rada se tedy s ohledem na výše uvedené dohodla na tomto poměru: 50% farnost Bohdalice, po
25% farnosti Kučerov a Rostěnice. Vzhledem k tomu, že náklady na provoz farního domu se pohybují
v přibližné výši 100.000,- korun za rok (zejména plyn, elektřina a rovněž příspěvek pastorační
asistentce), od roku 2014 včetně bude farnost Bohdalice hradit 50.000,- korun ročně a farnosti Kučerov
a Rostěnice po 25.000,- korunách ročně. Revitalizace farního domu v letech 2012-2014 (včetně letošní
úpravy schodiště, na kterou jsme opět získali částečnou dotaci) přišla celkem na cca 1.270.000,- korun,
přičemž podstatná část byla hrazena z dotací pro farnost Bohdalice a z darů bohdalických farníků a
firem. Jeden dar ve výši 112.000,- korun pochází od rostěnické firmy, farní rada se tedy dohodla
(vzhledem ke stavu rostěnické farnosti), že tato částka bude považována za příspěvek farnosti Rostěnice
na revitalizaci farního domu. Podíl farnosti Kučerov bude ve výši 25%, tedy 317.500,- korun, z
vlastních zdrojů farnosti. Vzhledem k tomu, že farnost Kučerov již pomohla částkou 490.000,- korun,
bude od této částky odečten podíl farnosti na revitalizaci farního domu a zbytek bude rozpočítán jak
„předplacený“ příspěvek farnosti Kučerov na provoz farního domu od roku 2014 do roku 2020 včetně.
Pokud by se stalo, že farnost Kučerov bude oddělena od farnosti Bohdalice (což je ovšem krajně
nepravděpodobné), pak farnost Bohdalice vrátí farnosti Kučerov částku 25.000,- korun za každý rok,
který bude ještě zbývat do roku 2020. Tyto skutečnosti budou ošetřeny smluvně mezi farnostmi
Bohdalice a Kučerov. Smlouvu vytvoří Jan Hanák a Jan Hrežo, a pak spolu s farářem podepíší členové
ekonomické rady.

3. V kučerovském kostele je třeba dořešit odkryté trámy na půdě, díky čemuž prochládá kostel. Zároveň
je třeba dořešit uzavření kostelní lodi mříží, aby bylo možné nechat otevřené hlavní dveře a větrat a
zároveň umožnit návštěvu kostela i mimo bohoslužby (je třeba stávající mříž opatřit vkusným pletivem
a zároveň zabezpečit rozvodnou skříň a vstup na kůr z předsíně. Obojí (trámy i mříž...) posoudí Martin
Hladký. Rovněž je třeba opravit dveře na věž. Řemeslníka a projekt pro památkáře zajistí Vlastimil
Bačovský st. Rovněž bylo nadneseno téma hlučného ventilátoru varhan. Prozatím bez rozhodnutého
řešení, je třeba posoudit stav.
4. Rok 2014 je výročním rokem bohdalského kostela, slavíme 200 let od postavení a posvěcení kostela.
Byl požádán náš biskup, aby během jubilejního roku přijel a oslavil výročí s námi, a přijede v neděli 18.
května. Mše svatá v Bohdalicích v ten den bude v 10 hodin (v Kučerově v 8 hodin) a po mši svaté na
faře farní klub s biskupem, kam jsou zváni všichni farníci (ze všech našich farností, stejně jako na mši).
Padl návrh, abychom na bohdalské hody v neděli 17. srpna pozvali biskupa Pavla Posáda (poptá se Jan
Hanák a František Hladký). Na páteční večer 29. srpna se v rámci oslav chystá open-air koncert Tomáše
Kočka a orchestru (držitelů hudební Ceny Anděl v žánru world music) před bohdalskou školou, zároveň
jako oslava končícího léta (bylo by dobře domluvit se s hasiči, muzeem, bohdalskou hodovou chasou...
ohledně organizace občerstvení). František Hladký vytvořil cd-disk třiceti let scholy (ta totiž letos taky
slaví kulatiny) jako upomínku i na jubilejní slavení kostela. Brzy bude ve farní distribuci :)
5. Příští schůze farní rady bude v neděli 4. května 2014 v 18:00 hodin ve farním domě.

