
Kostel 
sv. Kateøiny 

Sešlo se pár štamgastù v hospodì na pivu a v hlavì
jednoho z nich se zrodil nápad. 
"Chlapi, co øíkáte na to, že by na kostele byly zase
funkèní hodiny? Vždycky to byl mùj sen a chtìl
 bych ho zrealizovat." 
Samozøejmì, že pøesná citace by znìla trochu jinak,
ale kdo by se v tom š�oural. Zkrátka slovo dalo 
slovo a nápad od stolu u piva se zaèal realizovat.
Pøes povolení od øímskokatolické církve, památkáøe
až po zajištìní materiálu. Celý nápad se setkal 
s velmi vstøícným jednáním pana starosty, pánù 
Sedláka i Beneše. Netrvalo dlouho a akce se mohla
rozjet, vše podstatné je povoleno. Teï už bude jen
potøeba vyrobit ètyøi nové ciferníky o prùmìru 
158 cm, ètyøi hodinové strojky, óbr ruèièky atd. 
Samozøejmì, že nic není zadarmo. Celá akce je na 
vlastní náklady party nadšencù. Její rozpoèet je
50.000 Kè. Pokud byste i vy rádi pøispìli jakoukoli
èástkou nebo rádi pøiložíte ruku k dílu, pøípadnì se 
chtìli dozvìdìt více podrobností, obra�te se prosím 
na tiskovou mluvèí, mou malièkost, Evu z Fary nebo
pøímo na pana Vaška Øezníèka nebo zaskoète 
nìkdy v pátek na pivo a dozvíte se co vás zajímá.

Nyní je akce ve fázi, kdy byl položen kabel pro elektrifikaci kostela, jak to byla práce nelehká
se mùžete pøesvìdèit na snímcích níže. Vše je pomìøeno, nakresleno, schváleno a zaène 
se pracovat na výrobì. A pokud pùjde vše tak jak má, dostane náš kostel sv. Kateøiny na 
svùj svátek dárek. Sice se nerozezní srdce klasických zvonù, ale i to modernìjší, umìlé 
srdce po bajpasu, vdýchne život našemu kostelu. Tak s chutí do toho a pùl je hotovo.
Za váš zájem, dotazy, finanèní podporu velice dìkujeme 
Eva Kmieæová (ta z Fary) 
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