ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY FARNOSTÍ BOHDALICE, KUČEROV, ROSTĚNICE
Datum:
Místo:

29.5.2011
fara v Bohdalicích

Předsedající: Jan Hanák
Zapisovatel: Hana Formánková
Přítomní:
J. Hanák, H. Formánková, L. Šoupal, J. Hrežo, F. Hladký, J. Novotný, D. Chludilová, L.
Vokurková, M. Hladký, V. Bačovský ml., V. Bačovský st., P. Měřínský, C. Zeman.
1. Přivítání
2. Kaplička v Manerově:
- farní rada se zabývala problémem zavedení el. energie do kapličky v Manerově. Dle zjištění je kaplička
obecním majetkem a výše uvedený problém je v řešení asi 3 roky. V současné době se čeká na vyjádření a
rozhodnutí E-on. Dobu na vyřešení nelze ovlivnit, ale předpokládaný termín pro zavedení el.proudu je podzim
2011.
3. Oprava schodů do kostela v Lysovicích:
- budou opraveny vstupní schody do kostela. Předpokládaná cena 40 000,- Kč. Termín pro dokončení: 3.7.2011
- je potřeba provést prohlídku statiky kostela. Dle doporučení bude požádán pan Holík (vyřizuje paní
Chludilová).
4. Pokračující opravy kostela v Kučerově:
- bude podána žádost o dotaci na pokračující opravy kostela v Kučerově (venkovní omítky, oprava oken, oprava
stříšky nad bočním vchodem do kostela). Nejdříve musí být zajištěn rozpočet. Vše vyřizuje V. Bačovský ml.
- farní rada řešila také ventilátor u varhan v kostele. Bude provedena kontrola a dle možností oprava popřípadě
výměna.
5. Pokračující opravy kostela v Bohdalicích:
- po opravě a výměně makovice (báně) a kříže na věži se bude v nejbližší době pokračovat opravou střešní
krytiny věže (očištění od starých nátěrů a nový nátěr).
- bude provedena prohlídka a oprava rýny nad sakristií.
6. Ostatní:
- farní rada Kučerova hlasovala o poskytnutí příspěvku farnosti na krojované hody ve výši 2000,- Kč. Pro 4,
proti 0. Příspěvek bude poskytnut.
- u příležitosti hodů v Kučerově bude otevřena věž kostela
- mše svatá na Boží tělo v Bohdalicích bude 23.6.2011 ve čtvrtek v 18.00 hod v kostele
- 1.7.2011 mše svatá U Lipky v 18.00hod. V 19.00 hodin táborák.
- podpora dětí a mládeže ve farnosti
7. Příští schůze farní rady proběhne 2.9.2011 v 19 hod na faře v Bohdalicích.

