ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 22. DUBNA 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, J. JAŠKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK,
V. ŠOUPALOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: V. BAČOVSKÝ, J. HREŽO
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Prvomájový farní výlet bude na brněnskou přehradu a na hrad Veveří, parníkem a pěšky (asi 4-5km),
odjezd od bohdalského kostela v 8h. Jarek Břoušek zjistí jízdní řád parníků.
2. Generální úklid bohdalského kostela bude v sobotu 23. června od 9h.
3. Po skončení letošních oprav dřevěných konstrukcí věže bohdalského kostela by bylo dobře udělat
veřejnou prohlídku věže a půdy, s fotografiemi původního stavu (zajistí Jarek Novotný).
4. Dostali jsme od oranizátorů návrh nominovat manerovskou lípu svobody na letošní Strom roku. Akci
by měla podpořit místní komunita. Rozhodli jsme se tedy do toho jít jako farnost spolu s manerovskými
hasiči.
5. Vzhledem k nepříliš utěšenému stavu kancionálů v bohdalském kostele padl z farnosti návrh opatřit na
ně obaly. František Hladký se na kancionály podívá a domluví se s Cyrilem Zemanem, navrhnou řešení
a pak farní rada rozhodne.
6. Na podzim skončí funkční období farní rady a bude třeba uspořádat nové volby.
7. Bohoslužby u kapliček, hody a další: 4. května v 18h mše svatá v Kozlanech, 14. května v 18h mše
svatá v Hlubočanech, 18. května v 18h mše svatá v Bohatých Málkovicích, 10. června v 10h hodová
mše svatá v Lysovicích, 15. června v 18h mše svatá v Pavlovicích, 17. června při mši svaté v 8h v
Bohdalicích první svaté přijímání, 17. června v 15h žehnání nového vybavení kaple svatého Františka
Xaverského v Manerově, 22. června v 18h mše svatá v Manerově, 29. června v 18h mše svatá u lipky,
30. června v 17h žehnání krojovaným v Kučerově, 1. července v 10h hodová mše svatá v Kučerově, 5.
července v 13:30 hodová mše svatá v Rostěnicích, 19. srpna v 8h hodová mše svatá v Bohdalicích, 26.
srpna „hodová“ mše svatá ve Zvonovicích.
8. Příští setkání farní rady bude v neděli 24. června 2018 v 18:00 h ve farním domě.

Na další farní radu – jak se co posunulo?:
9. Pokud jde o pravidelné ničení krytiny na kučerovském kostele vlivem počasí, bylo už před časem
farní radou konstatováno, že kritické místo střechy je na jejím rozhraní se stěnami kostelní věže, kde
patrně dochází ke vzduchovému víru, který nám střechu v těch místech pravidelně demoluje (roli hrají
též rampouchy, které při jarním tání padají z věže a rozbíjejí krytinu). V loňském roce nás tyto opravy
stály celkem 34 tisíc korun. Řešením by mohlo být nahrazení současné krytiny za oplechování v šířce
přibližně 1 metr od věže, což je právě to kritické místo. Farní rada oslovila Pavla Měřínského mladšího,
který slíbil, že se na to při dobrém počasí podívá a navrhne řešení a cenu.
10. 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).
11. Farní dům je zcela závislý na elektřině, což znamená, že pokud je elektřina z nějakého důvodu vypnuta
(což se stává v poslední době zejména vlivem povětrnostních podmínek, někdy extrémních, stále
častěji), pak se v domě krom jiného ani netopí (ovládání plynového kotle je elektrické), ani nečerpá
voda (jsme závislí na studni), respektive nejede vůbec nic. Při říjnové vichřici se tak stalo pouze na pár
hodin, ale například v nedalekých Lysovicích nešla elektřina dva dny, což by znamenalo, že fara
přestane být po tu dobu obyvatelnou, což se netýká jen bydlení faráře, ale všech aktivit (kluby, výuka
náboženství, správa farnosti), které se na faře odehrávají. Nabízí se tedy otázka, jestli faře nezajistit
alternativní zdroj elektrické energie, zejména v současnosti, kdy je možné využít dotaci z veřejných
zdrojů Zelená úsporám. Za úvahu stojí zřízení malé fotovoltaické elektrárny (včetně baterií a podobně;
nahrává tomu i vhodná jihozápadní orientace střechy), v ostrovním systému, tedy bez propojení
s distribuční sítí, kdy by bylo možné dům přepínat mezi vlastní elektrárnou a dodávkou z distribuční
sítě. Takový systém by dům mohl ochránit proti výše zmíněným blackoutům, stejně jako by významně
zlevnil účty za elektřinu (za úvahu stojí, zda by nebylo vhodné rozšířit projekt i na vytvoření
alternativního topení, ať už s využitím elektřiny z fotovoltaiky, či instalací solárních panelů pro ohřev
vody, což by mohlo ušetřit ročně 30 až 40 tisíc korun). Hrubým odhadem by systém malé fotovoltaické
elektrárny (bez rozšíření na solární panely) mohl vyjít na 100 až 150 tisíc, přičemž z dotace Zelená
úsporám by bylo možné získat 50 procent. Je jasné, že peněz není nazbyt, obzvláště v těchto letech, kdy
opravujeme kostely, a to nejen v Bohdalicích, ale i v Rostěnicích a Lysovicích (je třeba pamatovat na to,
že fara slouží všem třem farnostem, a tedy i náklady se rozdělují poměrně), na druhé straně by byla
škoda nevyužít možné dotace a zároveň by ekonomická návratnost projektu byla jen několik málo let.
Farní rada se tedy dohodla, že o tom pouvažujeme do příštího setkání farní rady a pokud se na tom
shodneme, poptáme firmy s konkrétními nabídkami, na jejichž základě se pak můžeme rozhodnout.

