ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 14. LEDNA 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J.
BŘOUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. JAŠKOVÁ, J. DUŠEK, J. HANÁK
NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada děkuje Václavu Zemanovi za výběr a realizaci hudby o vánočních bohoslužbách. Stejně tak
děkujeme schole za skvělou přípravu a hraní.
2. Socha malého anděla z kučerovského kostela patrně z dílny předního brněnského sochaře konce 18.
století Ondřeje Schweigla byla předána k restaurování sochaři a restaurátorovi Janu Tomíčkovi. Celkový
rozpočet je přibližně 9 tisíc korun.
3. Oprava bohdalického kostela bude v tomto roce pokračovat ve fázích podle dostupných finančních
prostředků. Je třeba důkladně opravit a doplnit často již nebezpečné dřevěné prvky ve věži, jako jsou
schodiště, zábradlí, podlahy mezipater a podobně, vše v částce úhrnem kolem 160 tisíc korun. To se
bude realizovat v tomto roce každopádně. V závislosti na státních dotacích pak bude třeba přistoupit k
opravě střechy věže, která nakonec vzhledem k havarijnímu stavu krovu a stáří a poškození krytiny
bude podstatně větší, než jsme si původně mysleli. Poměrně komplikovaný tvar střechy a technologie
oplechování navíc neumožňuje částečné opravy, ale bude nutné přistoupit k celkové výměně střechy –
pravděpodobně se nová konstrukce krovu a oplechování provede „na zemi“, pak se sejme stará střecha
(zachována bude pouze zlacená makovice a kříž) a na věž se pak umístí jeřábem nová střecha vcelku –
vše samozřejmě závisí ještě na odborném posudku památkářů. Předpokládaná částka této akce bude 800
tisíc korun, na což nám zcela jistě nebudou stačit vlastní zdroje, ani obecní dotace, proto usilujeme o
dotace státní. Jasněji bude na dalším setkání farní rady. Pokud jde o obecní dotace a dary, na loňské
opravy kostela přispěla obec Bohaté Málkovice částkou 10 tisíc korun. V tomto roce doufáme opět v
přízeň i obcí Bohdalice a Kozlany, protože i menší opravu dřevěných konstrukcí vnitřku věže bychom
bez této přízně zvládli jen těžko (loni jsme to sice finančně zvládli, ale trochu se i vyčerpali).
4. Opravy lysovického a rostěnického kostela budou dle možností pokračovat i v tomto roce. Zjišťují se
možné dotace a doufáme stále v přízeň obcí Lysovice a Rostěnice.
5. Už se stává poněkud neblahou tradicí, že nám při stále častějších vichřicích „létá“ střecha kučerovského
kostela. Při prosincovém větru znovu (od srpna již potřetí) uletěl kus střechy na kučerovském kostele.
Oprava po srpnové vichřici nás stála něco přes 15 tisíc korun, po říjnové vichřici přibližně 6 a půl tisíce,
po prosincové vichřici kolem 6 tisíc korun.
6. I s ohledem na mnohdy překvapivé poryvy počasí (ale zdaleka nejen) jsme přistoupili k pojištění všech
budov všech farností (dle podmínek viz zápis minulé farní rady). Smlouvy jsou podepsány a je tedy již
pojištěno.
7. Farní rada se dohodla, že by bylo dobře všem farníkům oznámit v přehledné a zjednodušené formě
hospodaření farností, respektive připomenout náklady na provoz, včetné nárazových provozních oprav
(například tolik zmiňované škody po vichřicích) v souvislosti se sbírkami, zejména pravidelnými
sbírkami do fondu oprav. Stane se tak, až budou k dispozici účetní uzávěrky po březnových daňových
přiznáních, tedy během dubna (účetnictví poslední roky vede účetní děkanství ve Slavkově, kde jsou
zároveň veškeré doklady).
8. Mše svatá uvádějící do předvelikonoční postní doby bude na Popeleční středu 14. února v 18 hodin v
Bohdalicích.
9. Postní duchovní obnova bude letos v sobotu 3. března ve farním domě a povede ji nový bučovický
farář Tomáš Fránek.
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 11. března 2018 v 18:00 h ve farním domě.

