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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANEČ 

DNE 6. DUBNA 2016 

Přítomni:  Mgr. Stanislav Tomšíček, farář 

     pan Josef Holub 

     pan Miroslav Petrus 

     pan Josef Laudát 

     pan Josef Slavík 

Ing. Jan Veleta 

     paní Jana Laudátová 

     Bc. Anna Holubová 

 

Nepřítomni:  paní Marta Stehlíková 

paní Dana Mlčochová 
      

 

 

Na jednání se probíraly tyto body: 
  

 členové farní rady odsouhlasili, že vše, co farnost vlastní si ponechat a nic 

neprodávat (jednohlasně odhlasovali členové farní rady) tzn., nejen kostely, ale i faru, 

park kolem kostela a pozemky, na farní radě bylo rovněž předneseno několik návrhů 

co případně podniknout a jak získat finance – jedním z návrhů bylo zapojit se do 

církevní turistiky s farou a farní zahradou – pronajímat tyto prostory pro dovolenou, 

nebo prázdniny věřícím z jiných farností, kteří by se chtěli podívat do našeho kraje a 

mohli by přenocovat na faře, nebo stanovat na farní zahradě; z církevní turistiky by 

mohly na farní účet plynout potřebné finance. Pro tento účel bylo navrženo zbudovat 

sociálky dole v přízemí fary (2x wc, kuchyňský kout, 2x sprchy, zachovat a 

zrekonstruovat společenskou místnost, zároveň zachovat místnosti pro farní inventář, 

první patro fary, které měla pronajaté rodina Uttendorfských také opravit, též půdní 

prostory. Něco z toho pronajmout za řádnou nájemní smlouvu jako bydlení, např. pro 

případného varhaníka, nebo i duchovního (nevíme, co se v budoucnu může změnit), 

něco si případně ponechat jako další prostory – a to buď pro scházení se, komunitní 

centrum, nebo k jiným účelům. Na jednání byla také nadnesena připomínka, že oprava 

celé farní budovy by mohla proběhnout z dotací, pokud bychom se rozhodli pro 

komunitní centrum atd., s největší pravděpodobností bychom finance získali z dotací a 

mohli si pak vybrat a objednat firmy, které by nám farní budovu daly dohromady; 

opravili bychom si faru, tak, jak se fary opravují jinde, mluvilo se také o chráněné 

dílně 

 fara – prostory po rodině Uttendorfských budou pronajaty mladé rodině,  

 farní zahrada – plot kolem zahrady byl opraven (panem farářem), zahrada, jako 

pastvina, postupně sekána a udržována kostelníkem, panem Holubem; část sena si 

odvezl pan Veleta  

 park kolem kostela v Bohdanči (původně hřbitov), je místem pietním a je tedy 

dobré ho udržet jako park a místo klidné a upravené, navíc z jihovýchodní strany 

je na okraji umístěn pomník padlým legionářům, Horákův pomník, který vystavěli  
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naši předkové za První republiky, dodatečně tam bylo připsáno také padlým ve 

Druhé světové válce. V parku jsou okrasné dřeviny a rostliny z minulosti, během 

druhé poloviny roku tam přibyly další – hortenzie, azalka, buddleiy, různé druhy 

pivoněk a růží, zejména z jižní strany, které by měly barevně prosvítit zelenou barvu 

trávníku a zároveň ladit k barvě omítky a střechy kostela. Za odbornou poradu 

děkujeme paní Michaele Pelcové a paní Neckářové. Za darování sazenic rostlin do 

parku a také do farní zahrady, kde bychom chtěli mít zásobní zahrádku pro pěstování 

květin do kostela, také za zasázení rostlin v zahradě a v parku –  

díky paní Linhartové, paní Pelcové, Anně Holubové. Rostliny potřebují čas, aby 

mohly vyrůst a zesílit a tak jejich krásu budeme moci obdivovat tak za 2 – 4 roky. 

Rhododendrony u kostela a další okrasné rostliny v parku byly pohnojeny, obsypány 

kůrou – poděkování Ing. Dvořákovi a park byl během sezóny průběžně sekán a 

udržován (asi 3x do roka) – poděkování panu Petrusovi a panu Holubovi. Přebytky 

nějakých květin, ideálně trvalek od farníků, či ostatních, bychom zasadili do 

zásobárny na farní zahradě, kontaktujte Annu Holubovou. Zásobárna květin by měla 

doplnit darované květiny, které dostáváme od našich zasloužilých pěstitelek, ale určitě 

by neměla naše pěstitelky nahradit, takže krásné květiny ze zahrádek na výzdobu 

kostelů jsou stále vítány 

 

  bohdanečská farní rada by se měla opět sejít, aby byly probrány akce ve farnosti - 

opravy – také kostela v Třebětíně, včetně problémů, nebyla probrána ekonomická 

situace, finance, restituce, další záležitosti, které je třeba řešit, je třeba se k tomu vrátit. 

 
Zapsala:  Bc. Anna Holubová, členka farní rady                                                   

6.4. 2016  v Bohdanči 

 

Předseda farní rady:   Mgr. Stanislav Tomšíček  


