Informace ze schůze staršovstva konaného dne 6.
listopadu 2021
1. V neděli 21. listopadu nám bude sloužit při bohoslužbách br. Štěpán
Marosz. Při jeho návštěvě bychom rádi podepsali potřebné
dokumenty pro vydání pokynu k volbě za budoucího kazatele našeho
sboru.
2. Náš dodavatel plynu Bohemia energy ukončil činnost, hledali jsme
nového dodavatele za přijatelnou cenu, dohodli jsme se na uzavření
smlouvy s firmou EPET. V současné době cena plynu vzrostla až o
300%, což se promítne v hospodaření našeho sboru a také
v rozpočtu na příští rok.
3. Hovořili jsme o finální podobě vánočního sborového přání a přání pro
seniory na příští rok. Děkujeme br. Milanu Michalíkovi za návrhy
těchto přání.
4. Hovořili jsme také o adventním a vánočním sborovém programu.
Chceme vás pozvat na adventní večery, které letos budou probíhat
vždy v úterý od 17.30 a také k dalším plánovaným vánočním
bohoslužbám.
5. Vrátili jsme se v rozhovoru ke konventu, který proběhl minulou
sobotu ve Vsetíně, informace z tohoto setkání jste mohli slyšet
minulou neděli.
6. Br. Milan Kovář zaslal staršovstvu vyjádření k odpovědi staršovstva
na jeho dopis, oba texty byly uveřejněny v posledním čísle
sborového časopisu. Toto vyjádření je přílohou zápisu z posledního
staršovstva. Br. Milan si také vyžádal odpověď staršovstva, proč
nemůže rekonstrukci fary realizovat. Písemné vyjádření staršovstva
donesl br. farář br. Milanovi.
7. Pozemky – Pan Chodur se vyjádřil, že nemá zájem koupit pozemek
za cenu, kterou schválilo sborové shromáždění.
8. Sborový les – Staršovstvo se 16. 10. 2021 osobně seznámilo s
aktuálním stavem sborového lesa, neshledalo v práci Mirka Rájka
žádné nedostatky. Děkujeme mu za jeho práci a dáváme mu důvěru
pro další správu sborového lesa.
Aktuálně probíhá těžba kůrovcového dřeva a zarovnávání ploch před
sadbou, pálení klestu a úklid před sadbou, výroba oplocenek
výsadba smrků (cca 1 000 sazenic), odvoz dřeva.
9. Rekonstrukce fary
 V současné době je naším úkolem hledat finanční zdroje na
pokrytí rekonstrukce a zároveň hledání vhodné firmy, která
rekonstrukci zrealizuje. Oslovili jsme br. Mokrejše, fundreisera
SR, v současné době nejsou na rekonstrukci našeho typu
vypsány žádné dotace. Br. Mokrejš nám připomněl podmínku
SR, že pokud rekonstrukce přesáhne 2 mil. Kč, jsme povinni
zaslat na SR ke schválení projekt. O této podmínce víme a
počítáme s ní.



Ve vánočním čísle sborového časopisu vyjde letáček,
prostřednictvím něhož chceme požádat všechny členy našeho
sboru o finanční dar na rekonstrukci.

10.
Červotoč v kostele – v uplynulém týdnu proběhla chemická
sanace krovů našeho kostela. Varhany a židle budou ošetřeny na
jaře. Celková výše nákladů na odstranění červotoče a tesaříka
z kostela vyjde na 85 500,- Kč. Děkujeme všem bratřím, kteří
pomohli připravit kostel k této sanaci.

