
Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady 

farnosti Odry a Veselí u Oder ze dne 6. 9. 2021 
 

přítomni za Odry: o. Petr Kuník - farář, Jana Vymětalová, Jindřiška Měsícová, Jan Skalka, Petra 
Chrástková, Jiří Jakubík, Hana Jakubíková, Jiří Schindler, Martin Jakubík, Marie Klézlová, Filip 
Vahalík 
přítomni za Veselí: Vojtěch Šrámek, Veronika Šrámková, Josef Klézl 
omluveni: Jiří Jakubík, Petr Vymětal 
 
poznámka: Obvyklé setkání počátkem ledna se nekonalo kvůli nepříznivé pandemické situaci 
 
Setkání bylo zahájeno modlitbou. 

 
odstoupení: Přítomným bylo tlumočeno přání pana Jana Skalky ml. nepokračovat v členství 
pastorační rady, kterou vykonával od roku 2014 v zastoupení mládeže. 
 
Noví členové: na doporučení odstupujícího člena Jana Skalku ml. farář jmenoval dva nové členy, 
kteří budou zastupovat ministranty a mládež a informovat o jejich činnosti. Jedná se o Marii 
Klézlovou z Veselí a Filipa Vahalíka z Louček. Oba byli na setkání přivítáni. 
  
 

Poděkování: 

- pan Jiří Jakubík st. ze své vlastní iniciativy na oderském hřbitově navrhl a postavil na vlastní 
náklady pomník nad hrobkou oderského rodáka, kněze P. Eduarda Hausnera, která byla 
odkryta při údržbových pracích na podzim 2020. P. Eduarda Hausnera se narodil v Odrách 
3. března 1829. Po studiích teologie působil jako kněz v Kroměříži, kde vykonával funkci 
prefekta pro církevní školy. Dále působil v děkanátu Mohelnice, ve farnosti Vyšehora.  
V Odrách pobýval pak na odpočinku od roku 1890 v Hranické ulici, čp. 30. Daroval farnímu 
kostelu sv. Bartoloměje v roce 1894 vitrážní okna. Zemřel 4. července roku 1900, pochován 
na oderském hřbitově. 

- mládež připravila dva letní tábory, jeden pro ministranty 2. – 6. 8. na Trojačce a druhý  
pro děti farnosti na Pohoři a brigádně 11. 8. přeskládala palivové dřevo pod přístřešek  
na farním dvoře. 

- poděkování bylo vysloveno také paní Janě Vymětalové za přípravu děkovné mše za úrodu  
 

Informace o hospodaření 2020 

- Duchovní správce předložil vybrané údaje hospodaření za farnost Odry i Veselí 
 

Odry: běžný účet: 116.427,37 Kč z toho Tošovice 49.898,99,- Kč 

za rok 2020 výnosy (příjmy): 2.330.317,38 Kč; náklady (výdaje): 2.112.787,51 Kč 

rozdíl výnosů a nákladů:  + 217.529,87 Kč 

Výše odeslaných, tzv. účelových sbírek činila 81.543.908,- Kč  
 
Veselí: běžný účet: 50.030,68 Kč; výše odeslaných účelových sbírek 12.814,- Kč 
za rok 2020 výnosy (příjmy): 50.833,17 Kč; náklady (výdaje): 20.996,81 Kč 

rozdíl výnosů a nákladů:  + 20.816,36 Kč 

 

 



Provedené opravy a investice 2020: 

- Byla pokryta jižní strana střechy farního kostela v Odrách břidlicí, kterou provedla firma 
Stavitelství střechy Hranice, v celkovém nákladu 773.193,- Kč. 
podíl krytí: Moravskoslezský kraj 350.000, Česko-německý fond budoucnosti 240.000, 
Diecéze ostravsko-opavská 100.000, Město Odry, 70.000, farnost Odry 16.000. 
farnost Odry financovala také opravu fasádního prvku - korunní římsa oderskou firmou 
Funiok v ceně 19.000,- Kč 

Zůstatek na účtech k 6. 9. 2021 Odry: 116.427,37; Tošovice: 49.898,99, Veselí: 50.030,68 

Možnosti 

Prováděné opravy a investice 2021: 

 
- Do programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR byla zařazena dřevěná 

socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurování sochy provádí pan Jakub Gajda z Ostravy. 
Cena za práci je dle smlouvy o dílo 164.450,- Kč. 
podíl krytí: MK ČR 140.000, Město Odry 10.000, farnost Odry 16.000. 
Na základě zrestaurované sochy je možné uvažovat o výrobě kopie z odolného materiálu 
do nikdy fasády fary nad její vchod, kde původně stával dřevěný originál.  

- Do programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR byla zařazena také 
barokní skříň v zákristii farního kostela. Její restaurování provede rodina Jakubkova 
z Ostravy – Hrabová a proběhne ve 2 etapách. V roce 2021 horní část v ceně 292.000,- Kč 
a v roce 2022 spodní část v ceně 188.000,- Kč. 
podíl krytí 2021: MK ČR 220.000, Město Odry 20.000, Biskupství Ostrava 5.000, farnost 
Odry 47.000. 

- Na Veselí se nekonali žádné opravy. 
 

Změna ve vlastnictví pozemku.  
Již za předchozího duchovního správce byla uzavřena smlouva nájmu pozemku pod garáží 
mezi Farností a panem Janem Pavláskem Tošovická 310/2 Odry na spodní části parcely 
parc.č. 2286 směre na Tošovice. Na základě jeho žádosti bylo po konzultaci s Majetkových 
oddělením biskupství a po souhlasu Ekonomické rady z 9. 1. 2021 rozhodnuto o prodeji. 
Dotčená parcela č. 2286, kterou si pronajímá také pan Zdislav Vičánek se rozdělila 
geometrickým plánem č. 2338-50/2021 a nově vznikl pozemek parc.č. 2286/2 o výměře 
126 m2 a dále pozemek parc.č. 2287, vše v k.ú. Odry. Cena za prodej činil 16.840,- Kč. 

 

Zamýšlené opravy 2021 
- 2. etapa restaurování skříně v zákristii farního kostela v ceně 188.000,- Kč. Byla podána 

žádost o zařazení do programu restaurování movitých KP na MK ČR pro rok 2022 a přiznání 
výše 160.000,- Kč. 

- Cena zhotovení pryskyřičné repliky sochy sv. Jana Nepomuckého do niky farní budovy se 
bude pohybovat okolo 160.000,- Kč. Duchovní správce má v úmyslu oslovit sponzory, 
město a případně vyhlásit veřejnou sbírku.  

- Na Veselí se zatím vhledem k finančním možnostem neplánují žádné opravy 
 

Stav splácení půjček 
- Půjčka z roku 2018 na 250 tis. Kč na rekonstrukci podkroví – ubytování pro studentky 

církevní školy. (měs. splátky 4 tis.), bude placena 10. 12. 2023. (V současnosti dluh činí 
104,- tis Kč) Z důvodu proti pandemických opatření se byl nájem studentek omezen jen  
na 3 měsíce z 10.  

- Farnost Veselí již není zavázaná žádnou půjčku splácet. 



 

Příspěvky ekonomické a pastorační rady 
- Filip Vahalík přestavil způsob setkávání ministrantů. Ministranti se budou scházet 2x  

do měsíce. Rozpis termínů bude dodán. 
- Marie Klézlová představila způsob setkávání děvčat. Spolu s Veronikou Orságovou se 

budou věnovat starším děvčatům od 4. třídy. Budou mít setkání každý první pátek na faře 
po mši svaté. Každý 2. pátek povedou nácvik zpěvu před mší svatou pro děti pro všechna 
děvčata. 

- Paní Patra Chrástková informovala o provozu farní knihovny vždy v neděli po mši svaté  
do 11.00. Požádala duchovní správce o vystavení nových titulů na webové stránky farnosti. 

- Pan Jiří Schindler informoval o brigádě na zpracování a přesun palivového dřeva na faru 
v sobotu 18. září. 

- Pan Vojtěch Šrámek navrhl uspořádat tradiční drakiádu na Veselí v neděli 26. září v 14.00. 
- Paní Hana Jakubíková informovala o plánu obnovit tzv. nedělní školičku pro mladší děti 

při nedělní mši svaté v zákristii od 3. října a navrhuje zjistit zájem rodičů dětí  
o svatomartinský průvod v Tošovicích. 

- Jako hosta poutní slavnosti v Tošovicích navrhl otec Petr P. Martina Šmída, krnovského 
rodáka a nyní děkana v Karviné. 

- Adventní duchovní obnova je naplánována na 3. – 4. prosince. Povede ji P. Jana Davida 
SAC, toho času farního vikáře ve Fulneku, jehož plánována postní duchovní obnova minulý 
rok se z důvodu covidu neuskutečnila. 

přílohy: 

 vybrané údaje z hospodaření ke dni 31. 12. 2020 ŘKF Odry 

vybrané údaje z hospodaření ke dni 31. 12. 2020 ŘKF Veselí  

 
 

 

zápis provedl P. Petr Kuník, farář       


