Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti Odry a ze dne 4. 9. 2017
Přítomni: o. Petr Kuník, Josef Skalka, Jan Skalka, Vojtěch Šrámek, Martin Jakubík, Jindřiška
Měsícová, Jiří Schindler, Jana Vymětalová, Petr Vymětal, Jiří Šuba
omluveni:
Setkání bylo zahájeno modlitbou.
Duchovní správce seznámil přítomné s hospodařením farnosti Odry za rok 2016 formulářem
podvojného účetnictví „pohybu na účtu“ zaslaným účetní děkanátu Bílovec paní Zdeňkou
Niklovou a aktuálním zůstatkem na bankovním účtu farnosti.
Pohyby na účtech jsou k nahlédnutí v kostele
Zůstatek k 4. 8. 2017: 152.864,95 Kč
Pastorační záležitosti:
- Paní Marie Matějová nebude ve školním roce 2017/2018 učit náboženství dětí 1. a 2.
ročníku. Výuku převzala paní Anežka Schugová se vzděláním bakalář předškolní
výchovy, která bude absolvovat metodický kurz pro výuku náboženství na
Katechetickém a pedagogickém centru pro Biskupství ostravsko-opavském v Ostravě.
- Každý 2. pátek v měsíci budou od 16.00 probíhat schůzky děvčat a ministrantů.
Organizačně zajišťují děvčata paní Anežka Schugová spolu s Dagmar a Terezou
Šrámkovými a Barborou Klézlovou, ministranty otec Pavel Obr.
- Tento školní rok se bude konat příprava dětí na svátosti. Přípravu povede duchovní
správce, spolu s paní Ivou Jasnou a paní Alenou Dratnalovou. Setkání s rodiči
prvokomunikantů se uskuteční na faře 14. září v 19.15.
- V sobotu 23. září se počítá s vypravením autobusu na slavení fatimského jubilea do
ostravské katedrály Božského Spasitele. Autobus zajistí duchovní správce.
- V sobotu 28. září v 15 se bude konat na Veselí u Oder Drakiáda pro rodiče s dětmi.
Zajišťuje Jednota Orel Odry, spolu s duchovním správcem.
- V neděli 1. října budeme v kostele slavit děkovnou bohoslužbu za úrodu. Plody +
koláče zajistí s pomocí dalších farníků paní Jana Vymětalová, „svatohubertskou
výzdobu“ zajistí pan Jiří Schindler.
- V sobotu 14. října se koná diecézní Ministrantská pouť ve Fulneku. Pozvání ministrantů
zajistí farní vikáři (kaplani).
- Z iniciativy členů Orla se uskuteční podzimní minitábor na oderské faře ve dnech 25. –
27. 10. 2017. Program zajišťuje Orel, spolu s duchovním správcem.
- Pro děti se také chystá Putování za sv. Mikulášem na Dobešov v sobotu 2. prosince.
Pan V. Šrámek bude informovat duchovní správce Dobešova. Program zajišťuje Orel.
- Nedořešen byl návrh uspořádat opět svatomartinský průvod. Očekává se iniciativa
maminek. Navrženým termínem je pátek 10. listopadu v rámci mše sv. pro rodiče
s dětmi.
- Připomenuto bylo také konání tradičního vinného koštu na svátek sv. Jana, apoštola
27. prosince. Vzhledem k popularitě této akce a stoupajícímu počtu zájemců se uvažuje
o přesunutí do větších prostor. Zajišťuje Jan Skalka, ml.

Plánované opravy a investice:
- Vlivem silného větru dne 10. 8. 2017 k poškození části střechy na farním kostele sv.
Bartoloměje. Poškození bylo nahlášeno jako škodní událost u smluvní pojišťovny
UNIQA. Oprava střechy ve výši 49 tis Kč bude hrazeno pojistkou. Při opravě zjistila firma
Střechy Hranice několik míst, kterými vlivem prasklých břidlic dlouhodobě protéká na
krovy. Důsledkem jsou plísně na postižených částech krovu. Firma Střechy Hranice
zajistí v nejbližší době výměnu poškozených břidlic a zprostředkuje odborníka na sanaci
houby. Zatím není možné odhadnout výšku škody.
- Poslední fází omítnutí zdi farní zahrady bude provedení penetračního nátěru a nátěru
fasádní barvou sladěnou s odstínem farní budovy. Odstín byl odsouhlasen Odborem
památkové péče – pan Radim Kravčenko. (Materiál a práce bude stát okolo 5.000 Kč)
- Jedním z problémů farní budovy je úniku tepla z důvodu chybějící izolace půdy.
Vzhledem blížící se topné sezoně a zvýšeného počtu nájemníků fary (farář a dva
kaplani) je vhodné začít tento problém řešit. Duchovní správce požádal o půjčku
Biskupství ostravsko-opavské a to ve výši 100.000,- Kč. Po konzultaci některými členy
ekonomické rady byla zvolena méně technicky i finančně náročná varianta zateplení
půdní podlahy. Částečně se také využije již dříve nakoupená izolační vata, na půdě
doposud skladovaná. Lze ji použít jen na izolaci nadstavby schodů, nikoliv podlahy.
Firma Montcolor Zavadil Odry, která je jedním z možných proveditelů se nabídla zbytek
tohoto izolačního materiálu odkoupit. O ceně celého díla se bude ještě jednat.
- Pan Jiří Schindler zkonkretizoval nápad zamezit průniku studeného vzduchu do kostela
postranními vstupními dveřmi během konaných bohoslužeb, vlivem jejich častých
otevírání. Navrhuje upevnit na zeď uvnitř kostela konzolu pro zavěšení zástěny
z odolné látky. Tkanina nebude zavěšena až ke stropu, aby nebránila pronikání světla.
Horní část bude tvořit konstrukce vyplněná průsvitným polykarbonátem. Vše bude
snadno demontovatelné. Provedení práce pan Jiří Schindler zajistí.
- Ekonomická rada požádala duchovního správce o kontakt s farnostmi, ve kterých bylo
nedávno instalováno topení do kostelních lavic. Z důvodů nedostatku finančních
prostředků se uvažuje o instalace pouze do první poloviny nebo třetiny lavic
s rozdělením topných okruhů tak, aby topení odpovídalo počtu přítomných věřících.
Duchovní správce zjistí možnosti.

Pastorační rada spolu s duchovním správcem vypracovala plán akcí na 2. pololetí roku 2017
- viz samostatná příloha
zápis provedl P. Petr Kuník, farář

