Zápis z Farní rady ze dne 22. 3. 2014
O. Vladimír přivítal všechny přítomné. Následně se každý přiřadil do některé z pracovních
skupinek (viz rozpis).
Revitalizace farního kostela
◦ Připraven projekt na celkovou revitalizaci kostela. Je špatný stav věže kostela (zvony,
elektroinstalace), krytiny na lodi, „malé věžičky“, špatné umístění zvonů (narušují
statiku věže) …
◦ Celkové náklady cca 9 mil Kč. Protože je to obrovská suma, budeme se snažit získat
dotace. I přes toto bude nutné našetřit cca 1,5 mil Kč na spoluúčast (15 %).
◦ V dalších letech by měly být opět vyhlášeny výzvy z projektů EU. Nejdříve v roce 2015.
◦ Vitráže byly z tohoto projektu vyňaty. V letošním roce již proběhne jejich oprava. Byly
získány finanční prostředky na opravu vitráží ve výši 510 tis. Kč z programu
„Regenerace městské památkové rezervace“. Farnost se bude podílet částkou cca
20 tis. Kč
Kostel sv. Kateřiny
◦ Je potřeba domluvit zajištění organizace akcí (koncertů,…) a úklidu před akcemi
◦ Domluvit provoz kostela o letních prázdninách
◦ Kostel sv. Kateřiny byl přihlášen do soutěže „Památka roku 2013“ a zvítězil v krajském
kole. 3. dubna budou známy výsledky kola celostátního. Tato aktivita by měla ještě více
kostel sv. Kateřiny udělat známým a poutnicky nebo turisticky atraktivním. Hlavní cena
pro výherce celostátního kola je 100 tis. Kč.
◦ V Rybím budou opravovat kostel, požádali o možnost konat mše v kostele sv. Kateřiny.
Nutno dodělat zázemí pro kněze v sakristii a opravit svatostánek na oltáři (není klíč od
zámku a nejde s ním otáčet), bez svatostánku by takové zapůjčení kostela bylo
neschůdné
◦ Vzhledem k tomu, že kostel nemá být jen skanzen určený k prohlídkám, a protože je
třeba zajistit určitý život v kostele z důvodu dotace, která byla získána. Rád by o.
Vladimír v teplých měsících sloužil mše svaté s nedělní platností v tomto kostele. A ve
farním by byly nedělní bohoslužby v neděli. Tak by měli lepší příležitost i věřící
z Rybího a okolí. Ale to vyžaduje realizaci viz. předchozí bod. Ale asi to bude ještě
záležitost diskuse.
Vznikne ekonomická rada. Byli nominováni Jan David, Marie Kelnarová, Ladislav Kupčík,
Karel Váňa
Stavební sekce bude úzce spolupracovat s ekonomickou radou.
Každý nyní může podávat návrhy na to, co je třeba opravit,… Vznikne seznam akcí, které se
budou realizovat na základě finančních možností farnosti. Vznik finančního plánu na další
roky.

Pavel Hykel – oprava varhan.
◦ Závada spočívá v nekvalitním materiálu membrán (míšků) - (příloha) osazených při
generální opravě varhan v roce 1986-7 a jejich praskání.
Tím membrána nesplní svou funkci - nenafoukne se a nezvedne kuželku, která přivede
vzduch do píšťal a nedá tak zaznít píšťale umístěné nad ní.
Popraskané membrány byly dosud průběžně buď lepeny nebo vyměňovány. Z důvodu
špatné přístupnosti píšťal II. manuálu, které jsou umístěny v nice zdi mezi lodí kostela a
místnosti s měchy (věž), kdy je přístup vleže a ve stěsnaném prostoru, opravář navrhuje
a já to podporuji, aby proběhla u II. manuálu jednorázová výměna všech membrán
(míšků).
Jedná se cca o 680 membrán při ceně udané varhanářem Petrem Strakošem 30 Kč za
materiál a 20 Kč za provedení na kus vychází na cca 34.000 Kč.
V případě výměny membrán míšků v celých varhanách (tj. i v ostatních manuálech a
pedálu) by se celková cena mohla vyšplhat na cca 130.000 Kč.
V tuto chvíli nehraje E1 ve všech rejstřících druhého manálu a další tóny II. manuálu
provází výrazné syčení. V ostatních manuálech je situace lepší.
Navrhuji proto kompletní výměnu membrán pouze II. manuálu při nákladech cca 34.000
Kč.

◦ Pro kompletní informovanost uvádím, že již několik let je ve velkém hlavním měchu
poškozen či zničen stabilizační rám, čímž horní víko měchu je při používání vyvažováno
pouze zátěží. V případě nepovolané manipulace se záteží by tak mohlo dojít k
nekontrolovanému pohybu víka a případnému proražení - poškození kůže měchu.
Náklad této opravy nemám zjištěn, je odkládána, spoléháno, že se nic závažného
nestane.

Fara
◦ Je nutno zpracovat projekt na celkovou opravu a budoucí využití fary. Projekt je nutný
k získání dotací, bez kterých nemá farnost šanci faru opravit a udržet v slušném stavu.
Využití fary bude hledat celá farní rada, ale i farníci mohou a měli by dávat své podněty
farní radě, zvláště členům stavebního oddělení – viz. kontakty na farních stránkách. Jde
o to připravit budoucnost vašim dětem a celé farnosti, potažmo diecézi. A proto vás
farníci prosím, aby jste se nebáli vyjádřit své názory a hledali řešení využití fary.
◦ Špatný stav střešní krytiny, propadlé stropy, vlhkost,…
◦ Ubytování na faře funguje. Aktuální rozpis je na webových stránkách farnosti ( odkaz ).
Noc kostelů - 23. května 2014 – letos se zapojíme. Noc kostelů proběhne v kostele
sv. Kateřiny. Na programu bude vystoupení dětské scholy a dechového souboru. Na závěr
duchovní slovo o. Vladimíra.
První schůzka stavební sekce bude ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 17 hodin a schůzka provozní
sekce bude ve čtvrtek 3. 4. 2014 v 19:30 hodin.

Zapsal: Dominik David

