ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V PÁTEK 24. DUBNA 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: P. MĚŘÍNSKÝ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, M. HLADKÝ, L. HLADKÁ, V. BAČOVSKÝ, J.
HANÁK
OMLUVENI: J. BŘOUŠEK, J. JAŠKOVÁ, J. HREŽO
HOST: J. HLOBIL
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada pozvala nájemce kučerovských farních polí Jana Hlobila, aby ji, podle loňských dohod,
informoval o letošních plánech, zejména s ohledem na krajinotvorbu. Jeho vize je, že farní pozemky
budou oddělené od ostatních, a to travnatým pásem se stromy a keři. Vzhledem k tomu, že pozemky
jsou až 400m dlouhé a stromků a keřů tak bude třeba několik set, rád by využil dotaci, zatím čeká na
dotační tituly, výzvy. Potíž je se stroji sousedů, které jsou tak velké, že podobné výsadby ničí, obvykle
postřiky. Otázka je, zda sázet řidčeji stromy a keře, nebo stromy ve více řadách. Farní rada se shoduje,
že lepší by bylo sázet keře, jak pro zvěř, vláhu, sníh apod. Keře jsou navíc odolnější. Vlastimil
Bačovský se bude rovněž ohlížet po vhodných dotačních titulech, které by mohl doporučit panu
Hlobilovi. Snad i Jan Hrežo by se mohl poohlédnout. Hlobilovi letos na polích pěstují obdobné plodiny
jako dřív – pšenici, ječmen, řepku. Pavel Hlobil pokračuje a navazuje na tátu.
2. Je třeba definitivně dokončit provizorní opravu střechy kučerovského kostela. Jan Hanák kontaktuje
manažera stavebních investic děkanství Pavla Galatu.
3. V kučerovském kostele je zima možná víc, než by bylo nutné. Farní rada se dohodla, že by bylo dobře
topit na jaře déle, tedy i po Velikonocích:)
4. Marně se hledá nový kostelník v Kučerově. Návrh řešení: nedělní otvírání kostela Vlastimil Bačovský,
pondělní paní Doleželová, úklid 4x do roka s Hladkými a Bačovskými, chystání na mši svatou Honza a
Martin Bačovští (případně střídání). Sejdeme se nad tímto tématem s farností nejbližší neděli po mši
před kostelem. (Do zveřejnění zápisu se schůzka již konala a paní Vokurková se rozhodla v kostelničení
dále pokračovat. Přesto je třeba nepouštět toto téma k vodě a pomoci jí – viz výše uvedený návrh.)
5. Jak již bylo dříve sděleno, je třeba nově vyspádovat malou terasu před vchodem na faru, aby do domu
nezatékalo. Počítá se s brigádou začátkem podzimu (jedna sobota). Jan Hanák požádá architektku Editu
Vlčkovou o návrh řešení.
6. U varhan v kučerovském kostele je již nainstalován nový ventilátor varhan. Starý ventilátor bude
varhanářem Tomášem Jeřábkem seřízen a darován jedné farnosti na Vysočině.
7. Farní výlet do Rakoveckého údolí: pěšky se vyráží z Račic, dopoledne mše svatá, polední piknik, pak
pro zájemce cesta dál. Mokrá varianta Křtiny (máme půjčené klíče od kostnice).
8. Blíží se duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, v sobotu 16. května v obecním sále v
Bohdalicích. Je třeba ohlásit pečení buchet a vůbec přípravu občerstvení.
9. Letošní pouť na Hostýn bude v sobotu 19. září. Věra Šoupalová zajistí autobus.
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 21. června 2015 v 19:00 h ve farním domě.

