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27. listopadu 2021

1. V neděli  21.  listopadu  jsme  s br.  f.  Štěpánem  Maroszem  ukončili
jednání o kandidatuře na budoucího kazatele našeho sboru. Dohodli
jsme se na době povolání od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2027 a podepsali
patřičné  dokumenty,  které  jsme  následně  odeslali  na  seniorátní
výbor  s žádostí  o  schválení  celého  kazatelského  úvazku.  Br.  f.
požádal staršovstvo o možnost vzít si studijní volno, a to od 1. 7.
2022  do  15.  9.  2022,  o  které  by  chtěl  požádat  Synodní  radu.
Staršovstvo mu vyšlo vstříc. Tuto dobu bychom využili k vymalování
bytu a opravě podlahy na chodbě.

2. Promýšleli  jsme plán akcí  na příští  rok,  který se stane z jedním z
podkladů pro tvoření rozpočtu pro následující rok.

3. Hovořili  jsme  o  letním  pobytovém  táboře,  který  se  uskuteční
v termínu 16. – 23. 7. Br. Martin Nevola se rozhodl přenechat vedení
pobytového  táboru  br.  Michalovi  Císařovi.  Podali  jsme  žádost  na
seniorát  v rámci  mikropojektů  na  podporu  kreativní  a  sportovní
činnosti na táboře.

4. V příštím  prvním  půlroce  bychom  rádi  pozvali  na  bohoslužby  s.
Jaroslavu Michnovou, seniorátní farářku.

5. Proběhla  první  fáze  chemické  sanace  v kostele,  za  kterou  jsme
zaplatili částku 44 000,- Kč. Na jaře proběhne druhá fáze, která se
bude  týkat  varhan,  židlí  a  schodů.  Obdrželi  jsme  podrobnou
závěrečnou zprávu z této akce. 

6. V rámci akce „Kulatý stůl“ (dárcovská konference několika německy
mluvících  církví  a  organizací),  do  které  je  možné  připojit  svůj  již
rozpracovaný  či  částečně  realizovaný  projekt.,  jsme  podali  dva
projektové  záměry,  a  to  na  jarní  druhou  část  chemické  sanace
kostela a na opravu střechy sborového domu.

7. Pozemky  –  MDDr.  Maňák  se  vyjádřil,  že  nemá zájem o  pozemek
z důvodu navýšení ceny sborovým shromážděním.

8. Sborový les – br. M. Rájek zaslal staršovstvu Výkaz těžby a fakturace
k 26. 11. 2021. Byl nakoupen nátěr na 2 000 stromků, zakoupeno
cca 3 000,-  stromků,  latě na oplocenku.  Náhodilá  těžba (kůrovec,
vývraty)  je z 90 % hotová.  Dalších 90 m3  je  připraveno k odvozu.
Stále  probíhá  úklid  a  pálení  klestu,  výroba  kůlů  na  oplocenky,
výsadba  stromků  3 000  ks.  Bylo  podáno  ohlášení  před  žádostí  o
dotace.

9. Staršovstvo sboru děkuje všem, kdo pamatujete na potřeby sboru ať
už finančně,  modlitebně nebo tím,  že přiložíte  ruce k dílu,  kde je
potřeba.


