Výběr ze zápisů jednání staršovstva
v roce 2013
utříděno do kapitolek: Kostel, Fara , Různé, Restituce, Samofinancování

KOSTEL
Varhany
– u firmy Poukar – Eliáš objednáno ladění a čištění v červnu 2013
– při opravě firmou Poukar – Eliáš bylo zjištěno napadení varhanní skříně červotočem
– později musel být jeden rejstřík odpojen (a riziko pro další 3)
– staršovstvo projednalo návrh na opravu:
– 1. etapa by měla proběhnout v dubnu, aby byl nástroj připraven na letohradský festival
– 2. etapa kompletní čištění a impregnace zbytku nástroje
– staršovstvo rozhodlo uspořádat účelovou sbírku na opravu varhan a zároveň podat žádost do
grantového programu PK (připraví T. Vacenovský a J. Keller)
– bez ohledu na to, jak dopadne žádost o dotaci, v dubnu zadáme první etapu oprav
Zábradlí
– v kostele je nové dřevěné zábradlí na kruchtu
– děkujeme za jeho pořízení P. Šilarovi
Stůl Páně
– opravy truhlářského charakteru provede Jan Schindler
– rekonstrukci nátěru V.Balcarová dle dodané studie a finanční dohody
– V.Balacarová použila odlišnou barvu oproti původnímu návrhu
– staršovstvo se setkalo s V. Balcarovou a vyjádřilo souhlas s jejím postupem
– práce zatím není zcela dokončena, zbývá zlacení (na jaro 2014)
Zvony
– staršovstvo projednalo návrhy na úpravu zvonění, o kterém rozhodne výroční sborové
shromáždění v březnu
– sborové shromáždění odsouhlasilo zkrácení prvního nedělního zvonění na 5 minut
– o historii zvonů a změně zvonění napíše článek do místního zpravodaje V.Hejl a
V.Dadáková
Střecha kostela
– staršovstvo rozhodlo o nutné opravě poškozených tašek na střeše kostela
– o opravě celé krytiny nad apsidou ještě budeme jednat

FARA (atd)
Nové osvětlení v modlitebně
– staršovstvo schválilo pořízení nového osvětlení
Fasáda fary
– o opravě fasády rozhodlo staršovstvo již v minulém roce
– staršovstvo se rozhodlo dále požádat o dar z Jeronymovy jednoty, který by pomohl opravu
financovat (žádost připraví a podá J. Keller a H. Šilarová)
– dar z JJ pro HČ byl schválen ve výši 26.420,- Kč
– oprava fasády fary obsahuje: čištění, penetraci, nátěr fasádní barvou. (Mimo původní
předpoklad přibyl ještě přípravek na likvidaci řas.)
– nátěry okapů atd provedeme svépomocí
Sborová knihovna
– obsahuje převážně beletrii, kterou dříve spravovala mládež
– seznam knih je na internetu, je možné půjčení nebo rozebrání knih
Elektrická energie
– staršovstvo se rozhodlo změnit dodavatele el.energie
– smlouva bude uzavřena v rámci ČCE se společností Ampér market
Propůjčení prostor fary
– staršovstvo souhlasí s tím, že se na faře budou konat setkání klubu důchodců
– staršovstvo souhlasí s tím, že se 13.4. na faře uskuteční seminář o přirozeném stravování
dětí
Pumpa
– staršovstvo vyjádřilo poděkování firmě pana Frka za sponzorské opravy pumpy u kostela
Modlitebna v Horním Třešňovci
– staršovstvo se zabývalo opravou interiéru modlitebny a jejím dalším využitím
– zástupci staršovstva jednali o možnostech využití modlitebny se starostou obce HT
– jedna z možností by byla zřídit malý byt pro případ nouze

RŮZNÉ
Schea – varhanní a dirigentská škola
– staršovstvo podporuje studium, které v letošním roce ukončil náš varhaník D.Dušek
– na slavnostním vyslání církevních kantorů 16. 6. v Brně zastupuje sbor J.Keller
Výjezdní zasedání staršovstva
– bude 10.-12.5. v Bělči nad Orlicí, program připravuje M. Spáčilová a J. Keller.
– v programu bude diskuze o samofinancování církve, členství v Místní akční skupině
Orlicko, …
– jednám o členství a zastupováním v MAS Orlicko byl pověřen T.Vacenovský

– v prosinci jsme dostali přidružené členství v MAS Orlicko
–
Rozhlédnutí na cestě + rozhovor nad povolací listinou faráře. J.Keller je k práci faráře
povolán v našem sboru do 31.srpna 2015, což farář i sbor akceptují. „Presbyteři se shodují,
že by byli velmi rádi, kdyby i po vypršení povolání v r.2015 měl Jakub Keller chuť
pokračovat v práci v našem sboru.“
Biblické hodiny
– v zimním období se konají také v Heřmanicích u Králík
Noc kostelů
– staršovstvo rozhodlo o připojení se k „Noci kostelů“
– o finanční podporu požádáme Obec (3000,-)
Pojištění
– staršovstvo rozhodlo o výpovědi pojistné smlouvy s Kooperativou
– Od 2.2.2013 jsou nemovitosti sboru pojištěny u Generali Pojišťovna a.s.
– Likvidace pojistné události z 9. srpna: blesk zasáhl věž kostela a bylo poničeno elektrické
zařízení pohonu zvonů. Opravu provedla firma Kopečný z Olomouce.
Lesy
– je třeba vysadit 800 sazenic stromků na Mariánské hoře
– při hospodaření v lesích budeme spolupracovat s p. Carvanem
Berlín
– 9.6. přijmeme návštěvu z Berlína s panem Manfredem Herrmanem.
– Bohoslužby povede P.Šilar. D.Dušek připraví besedu k tématu vysídlení německého
obyvatelstva.
Den otevřených setkání
– staršovstvo souhlasí s návrhem programu, který sestavil J.Keller
– host Daniel Heller; dobročinný jarmark; společný oběd ; výstava o mapování v Africe L.
Kohlová; koncert Filip Dvořák na cemballo a Jiřího Sychy na housle; promítání filmu
Doteky od Markéty Novotné
Vikář
– staršovstvo souhlasí s tím, aby byl v našem sboru přijat vikář Maroš Klačko na rok
2013/2014, souhlasí i s obsazením hostinského pokoje
– vikář nakonec nastoupil na vikariát u D. Balcara v Jindřichově Hradci.
Zelow
– staršovstvo má zájem zorganizovat v září 2014 cestu autobusem do Zelowa a navšívit místní
evangelíky.
– cestu připravíme ve spolupráci s potulným kazatelem P.Brodským
Vizitace
– staršovstvo vzalo na vědomí zprávu z řádné vizitace konané 11. 10. 2013

RESTITUCE
– staršovstvo rozhodlo o kontrole a pořízení nového výpisu majetku
– budou podány výzvy k vydání majetku od Lesů ČR, Pozemkového fondu a UZSVM dle
zákona
– staršovstvo rozhodlo, že požádáme o všechen majetek s tím, že pozemky kolem školy
následně věnujeme Obci Horní Čermná za cenu správních poplatků
– Doporučený termín podání žádostí o navrácení majetků je do 30.6.2013.
–
– 15.4. 2013 byly podány všechny „výzvy“ k vydání zabaveného majetku
– staršovstvo pověřuje jednáním J. Kellera
– při výjezdním zasedání v Bělči:
– a) pozemky v okolí školy - rozhodli jsme, že je prodáme obci HČ za cenu, která pokryje
náklady spojené s převodem (11 pro, 4 proti)
– b) les na Mariánské hoře (4,8 hektaru) - rozhodli jsme, že po navrácení necháme v
majetku sboru a budeme se o něj starat společně s dalšími lesy, které vlastníme
– c) pozemek „na církevním“ a „u kříže" - o části, která je v územním plánu určena na
možné stavební parcely (asi 1 hektar) rozhodneme později, nechceme ovšem zdržovat
využití k plánovanému účelu; o části, která by byla dále využívána jako zemědělská
půda (asi 8 hektarů) rozhodneme později, přikláníme se k dalšímu pronajímání a
nechceme tento pozemek zatím prodávat
–
– při komunikaci s Pozemkovým fondem bude nutné zvlášť prokazovat právní nástupnictví
Farního sboru ČCE v H.Čermné.
– J.Keller informoval o tom, že Obec Horní Čermná (resp. paní starostka) označila v jednání
se státními úřady pozemky, které přiléhají ke škole jako „nevydatelný majetek“ a to i přesto,
že jsme předem deklarovali záměr tyto pozemky (po jejich navrácení) obci darovat (resp.
prodat za symbolické náklady za převod).
– Obec by měla zájem případně jednat o odkoupení pozemků určených pro budoucí stavební
parcely a nabídla by asi 35 Kč za m2 .
–
– Lesy ČR opakovaně odmítají přijmout naši „výzvu k vydání majetku“ pokaždé s jiným
zdůvodněním a požadavkem nových a nových doplnění. Vzhledem k tomu se staršovstvo
rozhodlo požádat o právní pomoc JUDr. Petra Cardu a zplnomocnit ho pro jednání.
–
– do konce roku 2013 nedošlo k vyřízení ani jedné z žádostí

SAMOFINANCOVÁNÍ
– staršovstvo rozhodlo, že v září bude rozeslán dopis členům sboru, v němž bychom
– a) vysvětlili stávající a budoucí způsob financování
– b) vysvětlili rozdíl mezi salárem a dary sboru
– c) pozvali členy sboru k večernímu setkání s tímto tématem, které by se uskutečnilo v
měsíci říjnu
– Otevřené setkání na téma financování bylo za poměrně malé účasti. Dle současných potřeb
by každý salárník (celkem 129) musel odvést 4.500,- Kč ročně. Je ovšem stále mnoho těch,
kteří platí velmi malé částky.
–
– staršovstvo se rozhodlo věnovat se postupně otázkám z „Manuálu pro rozhovor o
budoucnosti sboru“
– staršovstvo bylo požádáno o doporučení, jak se má naložit s financemi ČCE za tzv
„nevydatelný majetek“
– Modely jsou následující: B) Náhrady nebudou sloužit na platy kazatelů, ale pro činnost
Diakonie, mimořádné projekty apod. C) Náhrady budou použity kompletně na platy
kazatelů D) Prostředky budou rovným dílem použity na platy a na rozvojové projekty a
činnost Diakonie E) Investování prostředků a realizace výnosů z investic
– Navrhované scénáře B,C,D,E nevyhovují výsledkům současného rozhovoru
čermenského staršovstva o otázce financování.
– Staršovstvo proto navrhuje rozdělit finanční náhradu za nevydatelný majetek
následovně:
– 40% podpora vybraných projektů Diakonie a podpora vzdělávacích projektů;
– 20% solidární prostředky personálního fondu (pro finančně slabší sbory);
– 20% fond oprav (podpora stavebních projektů prostřednictví např JJ);
– 20% investice
–
– Předpokládáme, že FS v Horní Čermné bude postupně zvyšovat svojí obětavost podle
toho, jak bude třeba pro zajištění všech bohoslužeb a ostatních setkání i pro náklady na
mzdu faráře, a to ať už bude zvolen jakýkoli ze scénářů vývoje PF.

