
Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 7.1.2022 od 19:00 
 
Přítomni:, Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Šárka Grauová, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, 
Jan Rataj, Pavel Stolař, Vladislav Vlasák; Bohumír Černý 
Omluveni: Aleš Bubla, Marta Philbrow-Kingová 
 
 
Program jednání: 

1. Kazatelé v Soběhrdech: 9.1. Josef Bartošek, 16.1. Josef Bartošek, 23.1. Ladislav Heryán, 
30.1. Josef Bartošek, 6.2. (SVP) Zuzana Bruknerová, 13.2. Josef Bartošek, 20.2. Karel Müller, 
27.2. Josef Bartošek, 6.3. (SVP) Eva Potměšilová, 13.3. Josef Bartošek. Vzhledem k hrozící 
pademii Omikronu označíme lavice v kostele tak, aby byly dodrženy rozestupy (P. Stolař). 

2. Akce ve sboru: proběhlé akce: setkání seniorů 7.12., vánoční slavnost 19.12. proběhla, 
swingový koncert 18.12. byl zrušen kvůli nemoci. Na Silvestra se sešli někteří členové sboru 
u Stolařů. Budoucí akce: 21.-23.1. duchovní obnova s Ladislavem Heryánem.  

3. Biblické hodiny pokračují on-line každou středu ve 20 hodin. Prezenční biblické hodiny u 
Kovářů v Ládví budou obnoveny po Novém roce, až to umožní epidemie.  

4. Dopisy za propuštění politických vězňů. Členové sboru poslali 43 dopisů v rámci akce 
Amnesty International, koordinovala Š. Grauová. 

5. Nové zpěvníky: jsou uloženy ve sborové místnosti. Prozatím ponecháme v kostele i staré 
zpěvníky. Připravíme cedulky na tabuli v kostele označující druh zpěvníku (P. Stolař). 
Budeme se učit postupně některé nové písně, výběr provede farář po konzultaci s varhaníkem. 

6. Jáhenská praxe. Š. Grauová si podala žádost o jáhenskou praxi, seniorátní výbor žádost 
podpořil. V případě schválení Synodní radou se praxe pravděpodobně uskuteční od 1.10.2022. 

7. Topení v kuchyňce: Staršovstvo souhlasí s nabídkou firmy TORON (Ing. David Jiřík) na 
tepelné čerpadlo (35 tis. Kč včetně instalace), i s podáním žádosti o podporu formou 
mikrograntu Pražského seniorátu (rozpočet 40 tis. Kč, požadovaná podpora 21 tis. Kč). Žádost 
připraví a podá P. Stolař, dále se o projekt bude starat J. Fojtů. Staršovstvo dále souhlasí s tím, 
že projekt budeme realizovat i v případě, když nedostaneme podporu. (8 pro) 

8. Dodavatel elektřiny: Firma Amper Market se podle zpráv sdělovacích prostředků chystá 
ukončit činnost, podle sdělení zaměstnankyně bude dodávat elektřinu do konce rou 2022. Není 
jasné, jakou cenu bude účtovat (podle ceníku na webu bude cena záviset na ceně na burze). 
Prozatím smlouvu nevypovíme, koncem roku se chceme přidat k výběru dodavatele 
realizovanému UCK. 

9. Výroční sborové shromáždění: bude svoláno na 13.3.2022. 
i. Staršovstvo souhlasí s navrženým textem svolání i s navrženým programem jednání. 

ii. Zprávu o činnosti sboru připraví J. Bartošek a P. Stolař do 4.2. 
iii. Staršovstvo souhlasí s předloženým aktualizovaným návrhem Seznamu členů 

s hlasovacím právem, tento bude vyvěšen v kostele (J. Rataj) 
iv. Volba nového staršovstva: v kostele byla vyvěšena listina pro návrhy kandidátů. 

Staršovstvo souhlasí s volbou z předem schválené kandidátní listiny i s možností volby 
na dálku. Žádost o volbu na dálku musí členové sboru s hlasovacím právem oznámit 
předsedovi nebo místopředsedovi staršovstva nejpozději do 27.2.2022. Dotyčného 
(dotyčnou) pak navštíví dva pověření členové staršovstva s kandidátní listinou a 
obálkou. 

v. Závěrka hospodaření: staršovstvo požádá účetní o vyhotovení závěrky do únorové 
schůze. 

10. Seniorátní výbor nově přidělil svým členům a náhradníkům sbory seniorátu. Soběhrdy nyní 
spadají do kompetence br. P. Štulce. 

11. Příští schůze se bude konat v pátek 4.2.2022 v 19 hodin. 
 

 
Zapsal: J. Rataj 
 
 


