SETKÁNÍ FARNÍ EKONOMICKÉ RADY
FARNOSTI ZAŠOVÁ 3. 11. 2015
Účast: o. Jiří Polášek, Jaroslav Bernkopf, Štěpán Maliňák, Miroslav Koleček,
Jiří Plandor, Pavel Hošťálek;
Hosté: Pavel Jaška, technický administrátor děkanátu Val.Meziříří, Jiljí
Kubrický, starosta obce.
[1] Hlavní akce roku 2015
1.

Výmalba kostela – během léta byla úspěšně provedena výmalba
kostela. I přes finanční náročnost byla akce provedena bez dluhu díky
dárcům, farníkům a Obci.

[2] Plán na příští období 2016
1. Nátěr venkovních omítek kostela – plánován na druhé čtvrtletí roku
2016; předběžný odhad ceny výmalby je asi 1 milion Kč v závislosti na
skutečném stavu fasády. V souvislosti s malováním fasády by se mělo
současně vyřešit natření věží, případně střechy a okapů. Celková finanční
náročnost se bude blížit asi 1,2 mil. Kč. Proto bude podána žádost o
dotaci na Obec Zašová, Arcibiskupství ol. a bude uspořádána veřejná
sbírka. Lešení bude na akci zapůjčeno od děkanátu V. M. Je třeba zajistit
jeho přípravu už během zimy (naložení spojek do oleje).
2.

Konsekrační kříže – bude provedena restaurace několika
konsekračních křížů v kostele, několik dalších bude pak namalováno dle
předlohy restaurovaných křížů. Odhadovaná cena je 25-30tis. Kč. Práce
provede L. Zálešáková z Bánova, akad. malířka a restaurátorka.

3.

Vodovodní přípojka na faru – v souvislosti s ukončením provozu
Ústavu sociální péče bude nutné jednat s novým majitelem (doufáme, že
Obcí Zašová) o zachování současného připojení fary a kostela na
vodovodní řád.

4.

Restaurování poškozených vitráží oken v presbytáři kostela
včetně obnovy zkorodovaných okenních rámů – bylo provedeno zadání
akce a odeslány výzvy k podání nabídek. Dle doporučení památkářů byli
osloveni tři restaurátoři. Náklady budou teprve stanoveny
restaurátorským záměrem vybraného restaurátora. Akce bude
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provedena pravděpodobně až v roce 2017 – bude žádáno Ministerstvo
kultury ČR o dotaci.
5.

Topení v lavicích – z důvodu havarijního stavu současného topení
bylo nutné toto topení odpojit. Proto tuto zimu 2015/2016 nebudou
lavice vytápěny. Bude nutné hledat řešení nového topení do lavic a
napojení elektřiny. Během zimy je třeba zjistit současné možnosti včetně
referencí z jiných farností (Prostřední Bečva aj.). Je třeba zvážit možnosti
částečného řešení svépomocí.

6.

Osvětlení kostela – Přední halogen bude nahrazen 100W LED
osvětlením, které bude nejprve zapůjčeno. V případě spokojenosti bude
toto osvětlení pořízeno i na místo halogenu u varhan.

7.

Obnova spadlé zdi mezi farní zahradou a novými budovami ÚSP –
v současné době bude provedeno nejnutnější zabezpečení a větší oprava až
později, kdy bude dostatek financí po vyřešení výmalby a topení.

8.

Komplexní pozemkové úpravy - v rámci pozemkových úprav
dojde ke scelení jednotlivých farních parcel do jednoho celku. Jedná se o
parcely na poli nad klášterní zahradou.
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