
Výběr ze zápisů jednání staršovstva
leden – květen 2012

rozhodnutí 

Výroční sborové shromáždění se uskuteční 11.3. 2012. Bude obsahovat zprávu faráře, zprávu kurátora, zprávu za 
učitele nedělní školy, zprávu o sborovém archivu, zprávu dirigenta chrámového pěveckého sboru, zprávu 
hospodářskou a finanční, zprávu mládeže. 

Mimořádná sbírka bude určena: 
v lednu na sbory ČCE ve Východní Evropě
v postním období na projekt Diakonie v Etiopii 
v dubnu a květnu na Jeronymovu jednotu
 
Na provoz internetového portálu Evangnet jsme se rozhodli přispívat částkou 1 000 Kč ročně.

Byly domluveny podmínky konání výběrového řízení pro firmy na vytěžení dřeva v lese a následně vybrána 
jedna z nabídek.

Staršovstvo rozhodlo, že chce jednat o změně pojišťovny, s níž máme uzavřenou pojistku a o změně dodavatele 
el. energie.
 
Pro vedení sborového účetnictví opouštíme počítačový program, který kdysi určila synodní rada a pořídíme 
vhodnější dle vlastního výběru. 

Staršovstvo rozhodlo zapojit se do akce Noc kostelů 2012.

Pracovní listy pro katechezi – určené pro práci s konfirmandy a vhodné i pro jiné skupiny – objednáme v počtu 
60ti výtisků. 

Zrušili jsme předplatné týdeníku Kostnické jiskry pro dlouhodobě nízkou úroveň tohoto periodika.

z pošty 
Pošta ze synodní rady je dostupná  zde http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2012/index.htm

Pro pracovníky ve sborech jako jsou presbyteři, diakoni, varhaníci, učitelé NŠ, … je možnost připojit se do 
církevní mobilní sítě v rámci smlouvy, kterou ČCE uzavřela s firmou T-Mobile. 

Český statistický  úřad si nás letos vybral ke kontrole účetnictví. 

Dostali jsme pozvání z partnerského sboru v Rixdorfu k oslavám výročí 275 let „České vesnice“.  

různé 

Máme k dispozici fotokopie našeho archivu z let 1847 – 1911, který je uložen v Zámrsku. Jedná se o matriční 
zápisy narozených, oddaných a  zemřelých v Čermné a v Čenkovicích.

Vedeme rozhovor o interiéru modlitebny a o možnostech zakoupení nových židlí. 
Čekáme na návrh restaurování či rekonstrukci nátěru stolu Páně v kostele. 

Plánujeme opravu chodníků (mezi kostelem, bránou a farou) a opravu fasády fary. 
Plánujeme pěší výlet v květnu a snad autobusový v září.
Připravujeme program na sborový den (tzv Den otevřených setkání) na 2.září. 

http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2012/index.htm

