
Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady 

farnosti Odry  a Veselí ze dne 12. 1. 2023 
 

přítomni za Odry: o. Petr Kuník - farář, Hana Jakubíková, Jiří Schindler, Petra Chrástková, Jana 
Vymětalová, Martin Jakubík, Josef Skalka 
přítomni za Veselí: Vojtěch Šrámek, Veronika Šrámková, Josef Klézl 
omluveni:, Petr Vymětal, Elena Vahalíková, Filip Vahalík, Jan Skalka 
nepřítomni: Jindřiška Měsícová, Marie Klézlová 
 

Setkání bylo zahájeno modlitbou. 

 

Prodloužení členství v ekonomické radě:  
Členství v ekonomické radě farnosti bylo prodlouženo těmto osobám:  
Římskokatolická farnost Odry - Jan Skalka, Jiří Schindler, Jindřiška Měsícová, Petr Vymětal,  
Martin Jakubík  
Římskokatolická farnost Odry -  Vojtěch Šrámek, Veronika Šrámková, Josef Klézl 
jmenovací dekret mám platnost 5 let. 
 
Dále se projednávala ekonomická témata. 
Odry: stav účtu 12. 1. 2022: 281 465,72 Kč ke 12. 1. 2023: 393 277,43 Kč, rozdíl: +112 811,71 Kč 

PŘÍJMY 

nájmy: studentky v podkroví 49.800, CSS Ostrava 162.576, kněží 51.000,  
Agro Odersko 39.154, Farma Kovář 5.874, ostatní součtem přibližně 15.000 

Dotace: Min. Kultury 160.000, dotace města Odry: 10.000, Náhrada za ubytování Ukrajinců: 
245.000, Pojišťovna Unita – hradební zeď 131.942 (vyplaceno 5. 1. 2023) 

sbírky po odeslání účelových tvoří přibližně 150.000 

VÝDAJE 

režijní: 

plyn zálohy z 6.100 na 7.650= 73.850 

elektřina zálohy z 6.300 na 7650 = 75.600 

pal. dříví 40.750 (50% zasláno zpět) 

opravy 2022: 

hradební zeď 85.375 (+ 131 tis. od pojišťovny - pojistná událost vandalství) 

klempířské práce kostel, jižní strana: 30.071 

podium zákristie: 60.283,  Výmalba zákristie 30.000 

restaurování skříně zákristie spodní díl: 188.600 (dotace 160.000) 
  

Tošovice stav účtu 12. 1. 2022: 54.261,99 Kč ke 12. 1. 2023: 90 344,27 Kč rozdíl: +36.082,72 Kč 

příjmy - nájmy: M-Net Studénka 11.179, Agro Odersko 14.770 

sbírky po odeslání účelových tvoří přibližně 40.000 

výdaje režijní: 

elektřina: 6 600, pojištění majetku. 4 736, varhanické služby 14 400 
 

Veselí: stav účtu 12. 1. 2022: 57 265,68 Kč ke 12. 1. 2023: 77 460,52 Kč rozdíl: +20.194,84 Kč 

příjmy nájmy: Agro Odersko 586,- sbírky po odeslání účelových tvoří přibližně 42.000 

výdaje režijní: elektřina zálohy 250 = 3.000 



Zamýšlené opravy a investice 2023: 

- Duchovní správce hovořil o záměru zhotovit kopii v roce 2021 zrestaurované sochy sv. Jana 
Nepomuckého uložené v Muzeu do jejího původního místa, t. j. do výkladu fasády budovy 
fary nad její vchod. Minulý rok se tento záměr nerealizoval vzhledem k válce na Ukrajině 
a tedy jiných priorit podpory. (inter arma silent musae) komplikované  situace V záměru 
duchovního správce je oslovit město Odry a Historicko-vlastivědný spolek v Odrách ve věci 
finanční pomoci.  

- návrhy na další opravy nebyly vzneseny žádné 
 

Pastorační rada 
- duchovní správce připomněl plánovanou duchovní obnovu pro farnost na počátku postní 

doby a 4. a 5. března se saleziánem Ladislave Heryánem. 
- duchovní správce předložil návrh zapojit se letos opět do projektu Noci kostelů, který se 

bude konat 10. června 2022. Farní kostel byl naposled u té příležitosti otevřen v roce 2016. 
- duch. správce předal informaci termínů letního ministrantského a farního tábora 
- Paní Hana Jakubíková informovala o již dříve konzultovaném záměru, modlit se s dětmi při 

mši svaté v neděli otčenáš  doprovázený gesty. Děti se vždy při výzvě k modlitbě 
shromáždí s katechetkou u oltáře. Prozatím je tato praxe zavedena při mši své pro děti 
v pátek. Začátek modlitby dětí v neděli navrhl duchovní správce od 1. neděle postní.   

- Duchovní správce požádal paní Hanu Jakubíkovou o průzkum zájmu účasti rodin na 
maškarním plese pro děti.  

- Paní Jana Vymětalová informovala o dohodě některých žen, připravit dezert pro posezení 
na faře po nedělní mši svaté. Takto by bylo zajištěno pozvání každou neděli.  

- Pan Jiří Schindler nadnesl téma brigády na krácení a ukládání palivového dříví na farní 
dvůr. Po telefonické domluvě s panem Oldřichem Šindlerem byl jako termín stanoven 
sobota 28. ledna. Otec Petr Kuník dodal, že dřevem se v krbu netopí celou zimu, jen  
ve dnech mírné teploty, z počátku a na konci zimy. Faru tímto způsobem nelze vytopit při 
nízkých teplotách. Krb s plynovým topením lze také kombinovat a tehdy se spotřeba plynu 
sníží zhruba na jednu třetinu. Ekonomicky je to zvláště výhodné, pokud se palivové dříví 
kupuje od Biskupských lesů, kde byla sjednána 50% sleva na 15 kubíků pro farnosti za rok. 

- Duchovní správce sepíše seznam plánovaných akci pro rok 2023 leden až září. 

 

 

přílohy: 

seznam odvedených účelových sbírek 2022 

seznam plánovaných akci 2023 leden až září 

 

 
 

 

zápis provedl P. Petr Kuník, farář 

Odry, 27. 1. 2023       

 

 

 

 

Hana Jakubíková …………………………………… 

Jiří Schindler…………………………………… 

Petra Chrástková …………………………………… 

Jana Vymětalová …………………………………… 

Martin Jakubík …………………………………… 

Josef Skalka ………………………………….. 

Vojtěch Šrámek …………………………………… 

Veronika Šrámková …………………………………… 

Josef Klézl …………………………………… 

 


