Informace ze schůze staršovstva konaného dne 2.
října 2021
1. Ve vánočním čísle sborového časopisu zazní informace týkající se
členství ve sboru, tzn. kdo je členem sboru, jak se jím můžu stát,
jaká jsou práva a povinnosti člena sboru, jak členství ukončit a kdo je
členem s hlasovacím právem. Prosíme, aby jste těmto informacím
věnovali pozornost a hovořili se svými blízkými o tom, co pro vás
znamená být členem sboru.
2. V neděli 19. září nás navštívil br. f. Štěpán Marosz s rodinou,
kandidát na budoucího faráře sboru. Ve společném rozhovoru jsme
dospěli k návrhu povolací listiny a dojednali jsme nájemní smlouvu.
Dohodli jsme se na dalším společném setkání v neděli 21. listopadu,
kdy bychom rádi potřebné dokumenty pro jeho volbu podepsali a
odeslali na Synodní radu. Volba br. f. Štěpána Marosze by měla
proběhnout při sborovém shromáždění v březnu.
3. Na staršovstvu jsme se dohodli, že chceme obci Rajnochovice
věnovat pozemek o výměře 216 m2, který je v katastru vedený jako
urnový háj. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě doporučení
právníka ze SR br. Adama Czukáse, který nám také vypracoval
Darovací smlouvu a tu jsme odeslali ke schválení zastupitelstvu obce
Rajnochovice.
4. Zpracovali jsme a odeslali projekt „Rozvoj misijních aktivit ve sboru“,
který bychom rádi realizovali v příštím roce 2022. Tento projekt
zahrnuje realizaci Noci kostelů, kurz Alfa, tělocvičnu pro děti a
techniku pro zkvalitnění online vysílání.
5. Vyslechli jsme zprávu z realizace projektu „Daruj radost“.
Staršovstvo děkuje všem, kdo tento projekt pomohli realizovat a kdo
se do tohoto projektu zapojili.
6. Hovořili jsme o možnosti uspořádání letního tábora pro děti.
Staršovstvo pověřilo vedením tábora 2022 br. Martina Nevolu a
vyslovilo mu v této věci plnou důvěru.
7. V poslední dobou nám dobře nefungovaly kostelní zvony,
staršovstvo rozhodlo o opravě elektrického rozvaděče zvonů.
8. Přáli bychom si, aby se nás více setkávalo při nedělním modlitebním
setkání v 9.00 ráno.
9. Pozemky – zatím nemáme žádné informace
10.
Sborový les – práce v lese pokračují, pracuje se na Skale a
v Poborově. Staršovstvo se dohodlo s br. M. Rájkem, že si společně
všechny sborové lesy obejde, aby mělo jasnou představu o
současném stavu tohoto lesa (16. 10. 2021).
11.
Rekonstrukce fary
 Ing. Ondrůš reagoval na připomínky vznesené M. a E.
Michalíkových, čekáme na vyjádření Ing. Přibyla, který
sestavoval rozpočet. Poté jim bude písemně odpovězeno.
 Zřídili jsme nový účet, na který chceme shromažďovat finance
určené pouze na rekonstrukci fary. Tento účet i s QR kódem je
uvedený na webových stránkách sboru a také v posledním
čísle sborového časopisu, který je k dispozici u východu.

V současné době je naším úkolem hledat finanční zdroje na
pokrytí rekonstrukce a zároveň hledání vhodné firmy, která
rekonstrukci zrealizuje.
 Ve vánočním čísle sborového časopisu vyjde letáček,
prostřednictvím něhož chceme požádat všechny členy našeho
sboru o finanční dar na rekonstrukci.
12.
Červotoč v kostele – na konec října je dohodnuto setkání se
specialistou na diagnostiku dřeva a dřevěných konstrukcí, který
provede diagnostiku přímo v kostele a navrhne nám možné způsoby
řešení s cenovou nabídkou.


