
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 12. LISTOPADU 2017 VE FARNÍM DOMĚ

PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK 

OMLUVENI: J. DUŠEK, J. BŘOUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. JAŠKOVÁ

OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ

HOSTÉ: V. ZEMAN

VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Díky obci Bohdalice byly odstraněny dvě celkem nevzhledné nástěnky, jedna na hřbitově s obecními 
informacemi,  druhá v průčelí  kostela  s farními informacemi a nahrazeny jednou novou, samostatně 
stojící po pravé straně před bránou na hřbitov, kde jsou jak informace obecní, tak farní. Je dostatečně 
velká, hezká a tak. Takže díky:)

2. Byla dokončena letošní etapa oprav bohdalického kostela. Etapy let 2016 a 2017 se týkaly střech lodi, 
presbytáře,  sakristie  a  stropu  sakristie.  Způsob  citlivých  oprav  do  značné  míry  určoval  hodnotný 
dvousetletý krov a byl optimální jak z památkářského, tak (pro někoho možná překvapivě) i ekono-
mického  hlediska.  Konstrukce  krovu  byla  místy  značně  poškozena  vlivem působení  dřevokazných 
škůdců a vlivem hniloby. Lokálně byl poškozen střešní plášť (tašky místy za zenitem životnosti, místy 
mechanicky poškozené,  čímž docházelo ke vtékání dešťové vody a poškozování konstrukce krovu). 
Místy byly poškozeny klempířské prvky střechy. Byla provedena cílená výměna poškozených prvků 
krovu (zejména v místech kolem věže a v úžlabích nad presbytářem).  V místech oprav krovu byla 
provedena i výměna poškozené stávající krytiny a provedeny byly též lokální opravy krytiny v celkové 
ploše střechy (nová tašková krytina z pálených tašek bobrovek). Bylo provedeno nové laťování a klem-
pířské prvky v střešní rovině. V prostoru sakristie bylo nutné provést i opravu poškozených prvků stropu 
(narušené stropní trámy). Jednalo se o poměrně výrazný zásah do konstrukce krovu, který byl nutný 
zejména s ohledem na zamezení postupu degradace dalších prvků, ale rovněž i s ohledem na včasný 
zásah do konstrukce jako takové, z hlediska nutné údržby. Neřešení tohoto problému by do budoucna 
vedlo k narušení stability konstrukce krovu a zastřešení jako celku. Poslední částečkou prací etapy 2017 
byla  oprava  poškozeného  bleskosvodu.  Prozatím  náklady dosáhly  částky  přibližně  750  tisíc  korun. 
V obou letech  jsme  získali  dotace  Ministerstva  kultury  a  Jihomoravského kraje.  Velké  díky patří 
obcím,  které  tvoří  bohdalickou farnost. V roce  2016 obec  Bohdalice-Pavlovice poskytla  50 tisíc 
korun,  obec  Kozlany  40  tisíc  korun  a  obec  Bohaté  Málkovice  10  tisíc  korun.  Totéž  je  přislíbeno 
i  pro rok 2017 a snad i  následující.  Velice  děkujeme panu Vymazalovi,  respektive firmě Magnum, 
za každoroční dar 30 tisíc korun. A samozřejmě též dalším dárcům. Je to skutečně podstatná pomoc. 
Pokud jde o etapu 2018, je vypracován projekt na opravu tesařských konstrukcí střechy věže, které jsou 
místy  havarijní  a  na  opravu  krytiny  (přinejmenším  obroušení  a  nový  nátěr).  Je  vydáno  stavební 
povolení. Pokud by se podařilo získat více finančních prostředků, pokračovali bychom opravou věžních 
hodin, respektive fasády atakdál. Opravujeme prostě podle toho, kolik peněz se podaří získat.

3. Není v této chvíli úplně jasné, jakým způsobem a kdy poskytnou letos obce Bohdalice a Kozlany své 
přislíbené příspěvky na opravu bohdalického kostela (Bohaté Málkovice již přispěly). Zjistí Jan Hrežo.

4. Letošní etapa oprav statiky lysovického kostela byla dokončena, proinvestovalo se přibližně 750 tisíc 
korun (na dokončení oprav statiky je  třeba ještě další  přibližně stejná částka).  Letošní  etapa  oprav 
statiky rostěnického kostela byla dokončena, proinvestovalo se přibližně 350 tisíc korun (čímžto je 
statika  víceméně  opravena).  U obou kostelů  se  podařilo  získat  dotace  Ministerstva  kultury a  Jiho-
moravského kraje.  Významně  přispěly  i  obce Lysovice  a Rostěnice,  čímžto jim velmi děkujeme 
a doufáme v pokračování  podpory,  předběžně přislíbené.  U obou kostelů se počítá s  pokračováním 
oprav, podle toho, kolik se podaří zajistit finančních prostředků.

5. 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.

6. Při říjnové vichřici nám opět uletěl kus střechy na kučerovském kostele. Oprava po té srpnové nás 
stála něco přes 15 tisíc korun, aktuální oprava nás stála přibližně 6 a půl tisíce korun. Jak už bylo 
konstatováno minule, 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). Každý rok nás takové opravy přijdou 
na zhruba 6 tisíc korun, i  když nedojde k ničemu mimořádnému. Řešením by mohlo být nahrazení 
současné  krytiny  za  oplechování  v  šířce  přibližně  1  metr  od  věže,  což  je  právě  to  kritické  místo. 
Vlastimil Bačovský osloví Pavla Měřínského mladšího s dotazem na přibližné nacenění takové akce, 
na základě čehož rozhodneme, jak dál.

7. Říjnová  vichřice  shodila  tašky  i  na  bohdalickém  kostele.  Opravu  domluví  František  Hladký 
se stavebním technikem děkanství Pavel Galatou.

8. Nejen  stále  častější  extrémní  povětrnostní  podmínky  nás  (ve  smyslu  celého  děkanství)  přivedly 
k myšlence  pojištění. Dosud to prakticky nebylo možné, neboť pojišťovny vycházely z celkové ceny 
objektu, která se v případě kostela, i vesnického, šplhá přinejmenším do desítek milionů korun. A tudíž 
vypočítaná  cena  pojištění  byla  dost  nad  naše  možnosti,  respektive  by  nebyla  příliš  efektivní. 
V posledních měsících ale nastala změna a na úrovni děkanství byly vyjednány zajímavé podmínky 
s pojišťovnou Uniqa, což souvisí i s tím, že byl stanoven horní limit pojistného plnění, který činí (různě 
podle jednotlivých položek) 2 až 5 milionů korun, což je pro nás ve všech případech zcela dostačující  
(konkrétní rozpis pojištění je k nahlédnutí na faře). I kdyby došlo k tak fatální situaci, jakou je totální 
destrukce  kostela,  pojišťovna by poskytla  až  5  milionů korun na  stavbu  nového.  Pojištění  se  týká 
poškození vlivem výbuchu, požáru, blesku, pádu letadla, nárazu auta, vichřice (včetně zatečení, pokud 
k  tomu  vlivem vichřice  doje),  krupobití,  sesuvu  půdy..,  pádu  stromů,  stožárů..,  laviny,  tíhy  sněhu 
či námrazy. Zároveň s tím by bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti (s horním limitem pojistného plnění 
5 milionů korun, což je možná ještě důležitější, neboť se může stát úplně kdykoliv, že na zaparkované 
auto spadne taška ze střechy, nebo na procházejícího člověka sníh ze střechy. Nabídka se týká všech 
budov  v  našem vlastnictví  (farnost  Bohdalice:  kostel  a  fara,  farnost  Kučerov:  kostely  v  Kučerově 
a v Lysovicích, farnost Rostěnice: kostel) a platba pojistného činí pro každou farnost přibližně 5 tisíc 
korun ročně. Farní radě se zdá tato nabídka velmi dobrá a pověřila faráře Jana k uzavření pojistných 
smluv.

9. Pokud jde o pravidelnější úklid na faře, přihlásila se Jana Hladká. Díky. Může přibližně jednou za dva 
týdny, takže prostor ještě pro někoho dalšího tady stále je, pokud by někdo chtěl:)

10. Termíny a místa  bohoslužeb v Adventu a o Vánocích jsou tyto (krom pravidelných): první neděle 
adventní  bude  letos  3.  prosince;  v  neděli  10.  prosince  snad  přijde  na  mši  svatou  do  Bohdalic 
i do Kučerova svatý Mikuláš; v sobotu 16. prosince v 6:30 bude v Bohdalicích již tradiční rorátní mše  
svatá a pak na faře společná snídaně; čtvrtá neděle adventní je letos zároveň i Štědrým dnem (letošní 
Advent  má tedy de facto jen tři  týdny),  takže v neděli  24.  prosince bude bohoslužba čtvrté  neděle 
adventní jen v 8:00 v Bohdalicích, pak v podvečer v 16:00 bude první vánoční mše svatá v Kučerově 
a ve 23:00 „půlnoční“ mše svatá v Bohdalicích; na Boží hod v pondělí 25. prosince bude mše svatá 



v 8:00 v Bohdalicích a v 10:00 v Kučerově; na Štěpána v úterý 26. prosince bude mše svatá v 8:00 
v Rostěnicích a v 10:00 v Lysovicích; v neděli  31.  prosince bude mše svatá  v 8:00 v Bohdalicích 
a v 10:00 v Kučerově a stejně tak i na Nový rok v pondělí 1. ledna.  Zpovídání o více kněžích bude 
v neděli 17. prosince. Farář Jan bude někdy v té době též navštěvovat nemocné.

11. Letos kučerovská obec opět na Štěpána pořádá Živý betlém. Jsme rádi a těšíme se:)

12. Vánoční stromky pro kostely v Kučerově i Bohdalicích zajistí Vlastimil Bačovský.

13. Václav Zeman už před minulým setkáním farní rady přišel s nabídkou koncertu České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby pod vedením petrovského regenschoriho Petra Kolaře na 28. prosince v bohda-
lickém kostele. Farní rada byla nápadu otevřena a pověřila Václava, aby zjistil technické podrobnosti, 
zejména předpokládané náklady. Nyní tedy Václav sdělil, že náklady by byly přibližně 23 tisíc korun 
(respektive 13 tisíc v osekané verzi, ale to jsme se shodli, že by nebyla správná cesta). Všem je jasné, 
že to není mnoho, vzhledem k počtu intepretů etc., ovšem je též jasné, že farnost Bohdalice si to teď 
vzhledem k probíhajícím opravám kostela nemůže dovolit, neboť zvlášť s koncem roku počítá každou 
tisícovku. Dary od návštěvníků pravidelných adventních koncertů přinesly vždy kolem 4 tisíc korun, 
z čehož vyplývá, že jsme schopni v současné době pořádat koncerty tak zhruba za 5 tisíc korun, bohužel 
ne  víc.  Farní  rada  se  tedy  s  Václavem dohodla,  že  letos  se  koncert  v  Bohdalicích  konat  nebude. 
Vlastimil Bačovský ovšem přišel s tím, že by mohl proběhnout koncert se stejným repertoárem, jen 
s jinými interprety v kučerovském kostele. Pořadatelem koncertu by byla obec Kučerov, takže farnost 
by to nestálo prakticky nic, jen by poskytla prostory, což v současné situaci považujeme za ideální stav. 
Ještě to není jisté, ale vypadá to nadějně.

14. Příští setkání farní rady bude v neděli 14. ledna 2018 v 18:00 h ve farním domě.


