
Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady 

farnosti Odry a Veselí ze dne 16. 1. 2017 
 

Přítomni: o. Petr Kuník, Josef Skalka, Jan Skalka, Vojtěch Šrámek, Martin Jakubík, Jiří Jakubík, 
Jiří Schindler, Josef Klézl, Veronika Šrámková 
omluveni: Jana Vymětalová, Petr Vymětal, Petra Chrástková 
 
Setkání bylo zahájeno modlitbou. 
Poté otec Petr předal dekrety členům ekonomické rady farnosti Odry na dalších 5 let. Ubyvší 
člen je Josef Jakubík, Odry, nový člen Martin Jakubík, Tošovice (jmenován farářem). 
 
Poděkování: 

- za přípravu a realizaci farního minitábora na podzim loňského roku (Rodina Šrámkova, 
děvčata Klézlovy) 

- paní Vymětalové a ostatním zúčastněným za úpravu farní zahrady 28. října a následné 
zarovnání do současného stavu, zbývá pouze zasít trávu 

- Ondrovi Schindlerovi za organizaci zimního tábora pro ministranty (Trojačka) 
- paní Anežce Shugové a děvčatům Šrámkovým a Klézlovým za obnovení o společenství 

děvčat (páteční schůzky) 
 
Pastorační iniciativy: 

- Na svátky věrných zesnulých byly instalovány (Milan Botek) na hřbitovech zásobníky na 
letáky seznamující návštěvníky hřbitova s křesťanským pohledem na smrt a smysl 
vzpomínku na zemřelé (forma evangelizace), inspirace římskokatolická farnost Bílovec. 

- Do kostelů dodává o. Petr dvojlisty s liturgickými texty na následující neděli, smyslem 
je, aby si věřící Boží slovo pročítali doma a tak se připravili na nedělní slavení, 
popřípadě, aby je provázelo následující týden (úvahy na každý den), dvojlist obsahuje 
také nedělní ohlášky 

 

Informace o hospodaření 2016 

- Z důvodu vedení podvojného účetnictví a jeho uzavírání v polovině roku následujícího, 
není možné předložit ukazatele hospodaření. Byl předložen pouze zůstatek účtu: 
 

Odry: 31. 12. 2015: 87.350, - Kč, 31. 12. 2016: 98.302,- Kč; hospodaření + 10.952,- Kč 

Veselí: 31. 12. 2015: 133.595,- Kč, 31. 12. 2016 128.644,- Kč; hospodaření – 4.951,- Kč 

 

Provedené opravy 2016: 

- Za pomoci rodiny Jakubíků (Tošovice) byl demontován a postaven nový plot oddělující 
plochu za kostelem (bývalý hřbitov), cena přibližně 13 tis Kč 

- Bylo provedeno oklepání a omítnutí zdi farní zahrady bezprostředně u vjezdní brány a 
fary, práci provedl Jaromír Sokol z Lukavce, cena přibližně 11 tis. Kč, na jaře se plánuje 
natření pro sladění s fasádou fary 

- Na Veselí pokračuje restaurování hlavního oltáře v Ostravě - Hrabové v díle manželů 



Jakubkových, cena po nacenění nutné vícepráce je 104.200,- Kč, město Odry přispělo 
20 a 5 tisíc Kč, zaplatit zbývá 42 tis., předání díla: květen 2017. 

- V Tošovicích byly instalování dva nové zvony (tzv. Zvony smíření), ceny zvonů 217 tis, 
závěsné zařízení a řízení odbíjení 236 tis. Město Odry přispělo částkou 50 tis., ostatní 
náklady byly pokryty z darů bývalých rodáků v Německu, sponzorskými a dalšími 
drobnými dary. 

- Z iniciativy rodiny Královy byla opravena kaple sv. Josefa v Odrách, Nadační ulice. Byly 
provedeny klempířské práce na plechové střeše, nátěr střechy, nátěr dveří, mříží, 
provedena vnitřní, sanační omítka s lištami proto vlhkosti a výmalba interiéru kaple. 
Poděkování patří rodině Králových, Milanu Botkovi, Tomáši Petruskovi a Vladimíru 
Lukášovi. Z prostředků farnosti byla práce pokryta výší 15 tis. Kč. 

 
Zamýšlené opravy 2017 

- U kaple sv. Josefa v Odrách bude třeba provést drenážní výkop kolem základů a odvést 
vodu z okapového svodu na západní straně.  Vhodné by bylo pro plné zabezpečení 
objektu instalovat mříž (uvnitř) za vrchním barevným oknem.  

- Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z niky farní budovy v Odrách, který je 
deponovaný v půdních prostorách fary čeká na přiznání dotace restaurování movitých 
kulturních památek vyhlášených pro rok 2017 Ministerstvem kultury ČR. Bude známo 
v březny 2017. V případě přiznání dotace se provede restaurování Jakubem Gajdou, 
Ostrava – Přívoz. Cena díla 108.000,- Kč. Dotace tvoří 90% ceny, zbytek doplní farnost 
a město Odry, které má zájem umístit sochu v Muzeu Oderska. Na základě 
zrestaurované sochy pak bude farnost usilovat o zhotovení repliky sochy z odolného 
materiálu, která se umístí na původní místo v nice. Způsob finančního krytí zhotovení 
repliky se bude ještě promýšlet.  

- Ve špatném stavu jsou ve farním kostele v Odrách boční oltáře. V prosinci provedl 
historický průzkum, spolu s vyhotovením restauračního záměru pan Jakub Gajda. Na 
jejím základě je možné v červnu t. r. žádat o zařazení do programu Restaurování 
movitých kulturních památek s realizací v roce 2018. Restaurátorem bylo zjištění 
zdobení oltářů plátkovým zlatem, které je v současnosti překryto imitačním bronzovým 
nátěrem. Cena díla ještě není známa. 
 

Návrhy oprav a drobné údržby 
- V rámci udržovacích prací ve farním kostele v Odrách se plánuje výsprava a nátěr dveří 

a oken věže. V loňském roce bylo požádáno o dotaci na MK ČR spolu se záměrem 
ošetření pískovce v interiéru kostela. Prioritou je záchrana sloupů podpírající kůr, které 
degradují vlivem nevhodného emailového nátěru. (pískovcový materiál, který tzv. 
„nedýchá“, se drolí a časem zcela rozpadá). Přiznání dotace ovlivňuje město.  

- V souvislosti s plánovanou údržbou pískovce ve farním kostele pan Jan Skalka upozornil 
na špatný stav pískovcového kříže v Loučkách nedaleko kaple Panny Marie. Pan Skalka 
zjistí, je-li tento objekt v péči města a upozorní na tento problém. 

- Pan Jiří Schindler navrhl zajistit boční vchod do kostela proti pronikání chladného 
vzduchu v průběhu otevírání. V návrhu bylo vybudování dřevěné zádveří 
(proskleného), což by bylo finančně nákladné a z pohledu stanoviska památkové péče 
pravděpodobně problematické. Přijatelnější se zdá připevnění konzoly s vysunutou 
garnyží, která by nesla silný závěs.  



- Znova se diskutovalo téma topení ve farním kostele v Odrách. Dosavadní topná tělesa 
plynové infrazářiče instalované roku 1997 mají dvě nevýhody. První je jejich výška 
zavěšení, která je z důvodu připomínek památkové péče, zhruba 9 m. Výrobcem 
uvedená je 6,5 m. Proto jsou efektivní jen v malé míře. Větším problémem je samotná 
technologie spalování plynu, které produkuje spaliny. Jedním z vedlejších efektu je 
srážení vody, které se projevuje nejdříve ve větších výškách kostela, jako je klenba a 
varhany, které jsou citlivé na vlhkostní změny. Pan Martin Jakubík potvrdil, že se tvoří 
ve varhanách plíseň. Podobným problémům jsou vystaveny dřevěné sochy a oltáře 
v celém kostele. Z tohoto důvodu se takováto topidla do kostelů již neinstalují. 
Duchovní správce na požadavek ekonomické rady v loňském roce zjišťoval optimální 
řešení. Jako nejlepší se nabízí topení v lavicích. O pomoc pře řešení byl požádán Ing. 
Petr Oplatek z firmy ENERGITECH spol. s r.o., Merhautova 118, 613 00 Brno se 
zkušenostmi instalace topení v kostelích. (Hovězí, Velké Karlovice) Navrhovaná 
technologie (Německo) je na základě topení pod lavicemi. Jedná se o elektrická topidla, 
která pracují s nízkými teplotami – nespalují prach, nikdo se nemůže popálit. Ohřívají 
TURBULENTNĚ cirkulující vzduch kolem lidí – přímo tedy teplo jde na lidi, nejde 
odrazem od země. Pro všechny lavice v kostele (2x 15) by však cena dosáhla 200.000,- 
Kč. Na základě toho bylo navrženo ekonomickou radou instalovat topení pouze do 
přední části z 15ti lavic například 10 prvních. Na účtu není dostatečná částka, proto byl 
vznesen dotaz na možnost půjčky z biskupství. Farnost Odry v současnosti splácí dluh 
360 tis na rekonstrukci topení na faře a přilehlé ubytovně rozdělené na roky 2016-2018. 
Z 10. tis. Kč měsíčně je 8 tis, kryto nájmem Centra sociálních služeb Ostrava, využívající 
objekt bývalé kaplanky. Z dluhu je splacena třetina.  Duchovní správce se zavázal, že na 
další půjčku zeptá hlavní ekonomky diecéze. 

- Biskupství informovalo o možnosti čerpání z programu „Údržba a obnova kulturních a 
venkovských prvků pro rok 2017“ vypsaném Ministerstvem kultury ČR. Výhodou tohoto 
dotačního titulu je, že podporuje i stavby nezapsané v rejstříku kulturních památek. 
Duchovní správce navrhl požádat z tohoto fondu prostředky na krytí obnovy fasády, 
střechy farního kostela na Veselí. Dotační titul je dvouletý (je možné rozdělí práci na 2 
roky) a kryje 70% nákladů. Duchovní správce se obrátí na firmu se zkušeností v oboru. 

- Pan Vojtěch Šrámek připomněl dřívější připomínku duchovního správce k chybějícímu 
osvětlení obětního stolu. Při schůzce nezazněl návrh řemeslníka, který by práci 
provedl.  

 

 

Pastorační rada spolu s duchovním správcem vypracovala plán akcí na 1. pololetí roku 2017 

- viz samostatná příloha 

zápis provedl P. Petr Kuník, farář       


