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Zápis ze setkání ekonomické rady farnosti Ostrava - Mariánské Hory  
dne 27. 7. 2020 v Ostravě - Mariánských Horách  

  
Přítomní  
Petr Smolek, Milan Chudej, Jarmila Plevová, Pavel Uher, Simona Wroblowská  
  
Program setkání:  

1. Stav farních financí k 23. 7. 2020 
2. Přehled farního hospodaření od 1. 1. do 30. 6. 2020 
3. Podpis zápisu setkání ER ze dne 5. 3. 2020 
4. Ohlédnutí za úkoly z posledního setkání ER a posledními událostmi 
5. Investice do farníků 
6. Priority a jednotlivé kroky, kterými chceme postupovat při opravách farního kostela 
7. Stanovení kroků k opravě fary 
8. Oprava varhan v Nové Vsi 

 
 
1. Stav farních financí k 23. 7. 2020  

Ekonomická rada (dále jen “ER”) byla seznámena se stavem financí k 23. 7. 2020. 
 
2. Přehled farního hospodaření od 1. 1. do 30. 6. 2020 

ER byla seznámena s hospodařením farnosti za 1. pololetí roku 2020. 
 

3. Podpis zápisu setkání ER ze dne 5. 3. 2020 
Členové ER odsouhlasili a podepsali zápis ze setkání ER ze dne 5.3.2020.  
 

4. Ohlédnutí za úkoly z posledního setkání ER a posledními událostmi 
Petr Smolek informoval ER o zřízení nových bankovních účtů pro Mariánské Hory a Novou Ves a navrhl, 
aby se s ohledem na výši sbírek v obou kostelích Nová Ves podílela na režijních nákladech farnosti. 
Členové o částce diskutovali a nakonec přijali návrh na částku 8.000,- Kč /rok. 
 
Milan Chudej seznámil členy ER se statickým posudkem schodiště, dlažby v kostele, klenby ve farním 
kostele 
 
Členové ER byli informováni, že ohledně budoucnosti fary nebyly podniknuty z důvodu nouzového stavu 
žádná jednání. 
 
Od posledního setkání byl farností pořízen křovinořez a vyřazena nefunkční sekačka. Nová nebude 
pořízena, postačující pro údržbu zeleně farnosti je farní traktor a křovinořez. 
 
Pavel Uher informoval o odstranění graffitů z fasády kostela a provedení nátěru barvou a impregnací 
v zasažených místech. Navrhl provést svépomocí impregnaci také zbývající části fasády po celém obvodu 
kostela v kritické výšce, vč. oprav omítky, případně nátěru barvou a následně impregnací. Tento návrh 
byl zatím odložen. 

 
Simona Wroblowská seznámila členy ER o získání u z dotace obvodu Mariánské Hory ve výši 35.000,- Kč, 
ze které bude zakoupeno 55 kusů nových židlí z bukového dřeva s polstrovaný sedákem potaženým 
zátěžovou potahovou látkou tmavě hnědé barvy do kaple, místností v přízemí fary. Náklady ve výši 
17.502 Kč budou uhrazeny farností. Židle budou dodány v průběhu měsíce srpna. 
 
Dále Petr Smolek informoval o napojení EZS kostela v Mariánských Horách na pult centrální ochrany 
Městské policie Ostrava. Je potřeba vyměnit zastaralou ústřednu, vč. klávesnice a modulu napojení, 
který umožní komunikaci s pultem městské policie. Celkové náklady budou činit cca 22.000 Kč bez DPH. 
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Dále členové ER byli informování o úderu bleskem do věže farního kostela, kde došlo k poškození 
ovládání hodin a zvonů. Vadně uzemněné hromosvody byly již svépomocí opraveny. Firma na opravu 
ovládání zvonů a věžních hodin vyměnila spálenou pojistku u zvonů a zprovoznila hodiny i zvony.  

 
5. Investice do farníků 

Petr Smolek připomenul priority farnosti, budoucnost farnosti není závislá na opravených budovách, ale 
na farnících, kteří farnost utvářejí, proto je potřeba také investovat přímo do nich. ER se shodla, že zváží 
a podpoří případné návrhy předložené pastorační radou. 
 

6. Priority a jednotlivé kroky, kterými chceme postupovat při opravách farního kostela 
Členové ER se dohodli na následujícím postupu při opravách kostela a fary. Vybrala prioritní projekty a 
konstatovala, že je připravena realizovat více akcí najednou: 
 
Schodiště před kostelem 
- zaměřit a zakreslit stávající schodiště a nechat zpracovat cenovou kalkulaci pro tyto varianty:  

1. oprava schodiště podle posudku statika  
2. demolice stávajícího schodiště a zbudování nového schodiště podle současné podoby 

- následně nechat vypracovat projektovou dokumentaci 
 

 Nová elektroinstalace a osvětlení v celém kostele 
- nechat vypracovat projektovou dokumentaci 
- vycházet z projektu ze 70. let 
 
Oprava prasklin v klenbě 
- v co nejkratší době poptat firmu Saron statika s.r.o., nechat vypracovat statický posudek klenby, 

včetně návrhu sanace a předložení cenové nabídky 
- realizace nejlépe do konce roku 2020 

 
Bodliny proti holubům na průčelí kostela 
- zajistit firmu na kontrolu a doplnění pásů bodlin proti holubům 
- v minulosti realizováno firmou SATON s.r.o. z plošiny 
- realizace nejlépe do konce roku 2020 

 

Odvodnění kostela 
- provést kontrolu odtoku dešťové vody kolem kostela, Jarmila Plevová dodá kontakt na firmu 

zabývající se touto činností 
- následně provést údržbu nebo zajistit napojení na kanalizaci nebo vsakovací jámy 

 
Oprava vzduté dlažby v kostele 
- v co nejkratším termínu svépomocí odstranit zvednutou dlažbu od bočního vchodu až k sošce Panny 

Marie Lurdské a opravit v závislosti na kontrole odtoku dešťové vody kolem kostela 
 

Oprava střechy na faře 
- oslovit klempíře ke kontrole střechy, stanovení rozsahu opravy a vypracování cenové nabídky 
- realizace podzim 2020 

 
Odstranění akátů vedle kostela 
- kořeny akátů prorůstají do zdiva bezbariérového vstupu z levé strany kostela a do schodiště poblíž 

sakristie 
- podat žádost na ÚMOb Mar. Hory na pokácení akátů a popř. následnou výsadbu jiných dřevin 
- realizace podzim 2020 
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Oprava varhan v kostele v Mariánských Horách 
- opravu varhan zatím nerealizovat, nejdříve po rekonstrukci elektroinstalace a následné výmalbě 

 
Zadní schodiště 
- opravu schodiště v zadní části kostela (vstup na oratoř naproti sakristie) zatím nerealizovat 

 
7.    Stanovení kroků k opravě fary  

Petr Smolek zahájí jednání na biskupství ohledně možností z pohledu diecéze: 
- rekonstrukce fary na bytové jednotky 
- rekonstrukce fary jako ubytování pro zestárlé kněze 
- oslovení řeholního společenství mimo diecézi a nabídka správy farnosti i fary 
- popř. jiné využití 

Pokud z jednání na biskupství vzejde účel budoucího využití fary, dál na něm pracovat. Jinak v rámci 
široké diskuze hledat způsob využití fary mezi farníky. Teprve potom přistoupit k vypracování projektu. 

 
8.    Oprava varhan v kostele v Nové Vsi 

- oslovit organologa ohledně rozsahu opravy a cenové nabídky  
- na základě cenové nabídky realizovat jako celek nebo po částech 

 
  
V Ostravě dne 27. 7. 2020  
 
  

 


