ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY FARNOSTÍ BOHDALICE, KUČEROV, ROSTĚNICE
Datum: 17. 6. 2012
Místo: fara v Bohdalicích
Předsedající: Jan Hanák
Zapisovatel: Kateřina Musilová
Přítomní: J. Hanák, C. Zeman, L. Šoupal, J. Novotný, M. Hladký, V. Bačovský st., P. Měřínský, L.
Vokurková, F. Hladký, O. Fiala, D. Chludilová, K. Musilová
1. Přivítání
2. Hody:
−
−

Rostěnice: v pátek 6.7. 2012
Bohdalice: 18. – 19.8. 2012

3. Žehnání nově opravené sochy sv. Jana Nepomuckého v Rostěnicích a následně křížku ve Zvonovicích:
8.7. od 14:00
4. Mše sv. v Terešově: 25.8. 2012 v 18:00
5. Pouť na Hostýn: 22. 9. 2012
6. Změna smlouvy dodavatele plynu: z RWE na Optimum Energy, úspora přibližně 20 procent ceny,
následná spolupráce s energetickým poradcem, který bude ceny hlídat
7. Rekonstrukce fary:
−
první fáze letos: výměna oken, úprava vnitřní dispozice prvního patra fary (za cenu
relativně drobných úprav se dosáhne poměrně velkého efektu, mimo jiné redukcí nevyužitých
mohutných chodeb), alespoň částečná nová elektroinstalace (neboť ta stará hliníková se hroutí a
část kuchyně je už teď vyhořelá ve zdi)
−
cíl první fáze rekonstrukce: (1) optimalizace tepelných ztrát (i vzhledem k poslední
přemrštěné částce za plyn), v první fázi výměna oken a stavební oddělení prvního patra fary od
schodiště do přízemí; (2) úprava vnitřní dispozice prvního patra fary za účelem zvětšení
společenských prostor, respektive vzniku regulérního farního sálu, a zmenšení a oddělení
soukromých prostor faráře; (3) elektroinstalace (doporučen L. Kaňa ml.)
−
financování: 200.000,- dary od místních soukromých firem, 100.000,- vlastní prostředky
všech tří farností
−
termín rekonstrukce: prázdniny (snad se to stihne, většinou brigádnicky po sobotách),
zahájení po dodání oken v půli července (okna budou plastová, ze strany zahrady místo mříží
opatřena bezpečnostní fólií; venkovní barva rámů tmavě modrá, což je architektonický záměr
(Ing. arch. Edita Vlčková z Lysovic), který mimo jiné odliší faru od běžných rodinných domů, v
souvislosti s barevnou úpravou stávajících luxorů)
−
první brigáda na vystěhování nábytku bude v sobotu 7.7., druhá brigáda v souvislosti s
výměnou oken bude vyhlášena v ohláškách
−
v souvislosti s úpravami je třeba lehce upravit topení, topenáře zařídí P. Měřínský
Příští schůze farní rady se uskuteční 2.9.2012 v 18:00, snad už na opravené faře v Bohdalicích.

