Výběr ze zápisů jednání staršovstva
v roce 2014
Kostel
Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši
20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy varhan a dále jsou navrženy dvě etapy za
38.000,- a 76.000,- Kč.
Domluvena a provedena byla oprava pohonu zvonů.
Nad apsidou kostela byla odstraněna stará krytina a střecha byla provizorně opravena lepenkou.
Do pěti let bychom potřebovali sehnat finance na pokrytí měděným plechem.
Staršovstvo souhlasilo s instalací obrazů Aleše Lamra na přechodnou dobu.

Různé
30. května se od 18 hod konalo setkání staršovstva s konfirmandy a jejich rodiči. Náplní setkání
byla společná večeře a moderovaný rozhovor v těchto bodech: představení konfirmandů a
staršovstva; představení průběhu konfirmační přípravy; zvláštnosti letošní skupiny, „Voděradské
vyznání víry“, otázky starším. Bohoslužby na svatodušní neděli s konfirmací a křty jsme slavili
8. června společně s lanškrounskými.
Obdrželi jsme dopis od bratra faráře Jakuba Kellera, který se týkal konce jeho farářské služby
v roce 2015. V dopise poděkoval za dosavadní vzájemnou důvěru a možnost v našem sboru sloužit.
Nabízejí se dvě možnosti – hledání nového faráře nebo volba J.Kellera na další tři roky. Ke druhé
možnosti se kloní staršovstvo i J. Keller.
Staršovstvo vyslovilo souhlas s tím, aby se připravila dohoda o činnosti varhaníka a kantora D.
Duška. Povolací listina byla podepsána s platností od 1.1.2015.
Kurátorem sboru byl zvolen Jan Carda. Místokurátorkou sboru byla zvolena Hana Šilarová.
Byli jsme informováni o tom, že sbor v Letohradě uvažuje o „přefaření“ do našeho seniorátu.
Připravili jsme cestu k evangelíkům do polského Zelowa.
Byli jsme přijati za řádné ho člena MAS Orlicko.

Pozemky
Po dohodě s LČR by navrácen les na Mariánské hoře.
Státní pozemkový úřad nás informoval, že nelze vydat pozemky 1557/2 a 1586/1 (parkoviště pod
školou).
Ostatní pozemky zabavené komunistickým režimem jsou již na základě restitučního zákona
převedeny zpět do majetku sboru.
Prozatím vynaložené náklady na agendu spojenou s vyřizováním restitucí činí 3.800,- Kč
Staršovstvo vybíralo nájemce 9ha polností a rozhodlo o jejich pronajmutí firmě BDM, s.r.o., která
předložila nejvyšší cenovou nabídku.
Staršovstvo schválilo smlouvu, kterou budou Obci Horní Čermná darovány pozemky okolo školy
(hřiště, nad hřištěm, atd.).
Tříčlenná komise: H.Š., V.H, J.C, J.K připraví pro staršovstvo a sborové shromáždění návrhy, které
se budou týkat případných stavebních parcel na pozemku zvaném “k Mariánské hoře“.

Zápis z výročního sborového shromáždění ČCE v Horní Čermné konaného 30. 3. 2014
Zahájení: Vladimír Hejl, kurátor
Vedení: Jakub Keller, farář
-

ze zprávy faráře

Farář u nás slouží 16 let, staršovstvo souhlasilo s prodloužení smlouvy o 3 roky.
Poděkování bratra faráře všem, kdo se starají o sborový život.
Připomenutí loňských událostí:
- řada hostujících kazatelů
- 2x ekumenické bohoslužby – postní a adventní doba a setkání v LDN Žamberk
- katechetická setkání – výuka náboženství v ZŠ a na faře, o prázdninách na
Zbytově, mládež na cestách a na vodě
- pokračování příprav ke křtu a konfirmaci – 10 účastníků, letos na Svatodušní
neděli konfirmace
- po 4 léta již skupina třicátníků a padesátníků
- 7 koncertů (mimo jiné v rámci Noci kostelů a sborového dne)
- 5 otevřených setkání na faře
- vzpomínáme na ty, se kterými jsme se museli rozloučit
- pokřtěna Ester Vlková
- 2 svatby
- osobní rozhovory, zpovědi, návštěvy
- otázky týkající se financování – dopis členům sboru, uspořádáno také jedno
otevřené setkání; naše staršovstvo si přeje zachovat místo kazatele na plný
úvazek. Toto bude vyžadovat zvýšení obětavosti.
- končí volební období sedmi členům staršovsta; volba se uskuteční 22. 5. po
bohoslužbách při mimořádném sborovém shromáždění
-

ze zprávy kurátora

Staršovstvo se sešlo na 8 řádných a 1 mimořádném zasedání.
Problémy a úkoly, které se projednávaly:
3. podmínky navrácení majetku a přistoupení k MAS Orlicko
4. schválena oprava fasády fary (fa Stapos)
5. článek do zpravodaje o zvonění a historii zvonu
6. využití a opravy modlitebny v H. Třešňovci
7. diskuse k samofinancování a restituce
8. pokračování pastorační činnosti bratra faráře
9. vizitace ze seniorátu (11. 10.)
10. vlastní návrh synodní radě k samofinancování našeho sboru (20% na personální fond,
40% na diakonii a vzdělávání, 20% na investice a 20% na fond oprav)
11. změna dodavatele energie
12. diskuse o návštěvě polského Zelowa (P. Brodský)
-

ze zprávy o nedělní škole (M. Spáčilová)

Od září sloučeno do jedné skupiny.
Střídá se 7 učitelů.
Od září cyklus „Desetaro“.

Vánoční hra „Ostrov štěstí“.
Nyní nový cyklus „Modlitba páně“.
Výlet ke Švandovým.
Návštěva divadla Polárka v Brně.
-

ze zprávy kantora (D. Dušek)

Zkoušky 1 x týdně – 1 x za 2 týdny.
Vloni k nám přibyly 3 zpěvačky – nyní celkově 25 zpěváků (8 sopránů, 8 altů, 5 tenorů, 4 basy).
Sbor doprovází výhradně při liturgii, nebyla prováděna koncertní vystoupení.
Zpěvy při pohřebních shromážděních.
Informace a nahrávky k dispozici na webových stránkách.
-

ze zprávy hospodářské (M. Hejlová)

V roce 2013 ztráta 66.174 Kč (ovlivnila zejména oprava fary).
Výnosy (592.060):
- Sborové sbírky 105.359
- Dary 155.120
- Salár 208.8000
Náklady (658.000):
1. Elektřina 112.000
2. Oprava fasády fary 241.000
3. Personál fond 78.000
Podrobnější rozpis položek viz příloha zápisu.
Informace o rozpočtu na 2014 (výnosy 520.000, náklady 516.950).
-

ze zprávy revizní

DHM – inventura 10.3.2014 – proveden zápis a projednán ve staršovstvu
Rozpočet vyrovnaný.
Doporučeno schválit zprávu o hospodaření a rozpočet.
Hospodářská zpráva, revizní zpráva a rozpočet na rok 2014 byly schváleny.
-

z diskuse

J.Keller připomněl ukončení kantorského kurzu Danielem Duškem a informace o možnosti povolání
do služby sborem.
M. Papoušek – zkušenost s MAS Orlicko.
M. Hlávková - podrobnější informace k pojistce.
J. Carda – informace o navrácení lesa u kaple.
Špatný stav krytiny v presbytáři, zatéká. Nutná brzká investice k opravě.
Volba revizorů účtů na rok 2014
Revizory účtů na rok 2024 byly zvoleny M. Hlávková a L. Hajzlerová.

Zápis
z mimořádného sborového shromáždění 25.5.2014
FS ČCE v Horní Čermné
Shromáždění se konalo 25.5.2014 po ukončení bohoslužeb v kostele v H.Čermné.
Termín shromáždění byl předem oznámen na výročním sborovém shromáždění v březnu 2014 a
potom 4x při nedělních ohláškách.
Programem shromáždění byla volba 7mi členů staršovstva a jejich náhradníků.
Jako skrutátoři byli zvolení H.Cardová, M.Brábník, A.Schindlerová.
Kandidátní listinu z pověření staršovstva připravili M.Brábníková, M.Spáčilová, V.Hejl a J.Keller
Protokol o volbě jest přílohou.
Členy staršovstva do května 2020 byli zvoleni:
Hana Šilarová
Jan Carda
Jan Hlávka
Daniel Dušek
Jiří Marek
Ladislav Šilar
Miroslav Šilar
1.náhradníkem byla zvolena Renata Šilarová
2.náhradníkem byl zvolen Mikuláš Papoušek

