
Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 4.3.2022 od 19:00 
 
Přítomni: Jiří Fojtů, Pavel Goby, Šárka Grauová, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel 
Stolař; Bohuslav Černý, Marta Philbrow-Kingová 
Omluveni: Josef Bartošek, Aleš Bubla, Vladislav Vlasák  
 
 
Program jednání: 

1. Kazatelé v Soběhrdech: 6.3. (SVP) Eva Potměšilová, 13.3. Josef Bartošek (výroční sborové 
shromážděni), 20.3. Jan Kučera, 27.3. Eliška Vančová, 3.4. Jan Hon, 10.4. Josef Bartošek, 
15.4. (19 h) Josef Bartošek a Petr Wagner (SVP, Velký Pátek), 17.4. Josef Bartošek a Petr 
Wagner (SVP), 24.4. Josef Bartošek. 

2. Akce ve sboru:  
i. 27.3. (neděle) 18:00 Pěvecký sbor Jerorným – Česká polyfonie (zodp. P. Stolař) 

ii. 10.4. (neděle) 16:30: koncert Aleny Vašákové (zodp. J. Bartošek) 
iii. 24.4. (neděle) odpoledne: představení loutkového souboru Dračka & Růžička, Jonáš 

(odp. P. Stolař)  
iv. Výstavy obrazů: Ondřej Rada a Jan Wolf, termín zatím nestanoven (zodp. J. Bartošek); 

výstava O. Rady pro nemoc odložena. 
v. 10.6. Noc kostelů (zodp. J. Bartošek) 

3. Biblické hodiny pokračují on-line každou středu ve 20 hodin (Š. Grauová). 
4. Hospodaření sboru: staršovstvo dostalo od účetní sboru účetní závěrku za rok 2021, včetně 

výsledovky a rozvahy. Hospodaření skončilo v přebytku  46 398,81 Kč. Rozpočet je navržen 
jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji v celkové výši cca 471 tis. Kč. Staršovstvo s předloženými 
materiály souhlasí, budou předloženy výročnímu sborovému shromáždění ke schválení. (6 
pro) 

5. Topení v kuchyňce: dostali jsme podporu 21 000 Kč formou mikrograntu Pražského 
seniorátu. Vyúčtování akce zhotovil a předal seniorátu P. Stolař.  

6. Návod na obsluhu topení (pro službu): V teplejším období se zapne jen hlavní vypínač 
ON/OFF a nastaví žádaná teplota tlačítky +/-. Po skončení topení se ovladač vypne tlačítkem 
ON/OFF. V zimním období, kdy je možné očekávat mrazy, je nastavená nejnižší teplota na 
8 °C. Současným stiskem tlačítek TEMP a CLOCK se zapne ovládání teploty topení. Tlačítky 
+/- se pak nastaví požadovaná teplota v kuchyňce. Po skončení topení se musí opět stisknout 
současně tlačítka TEMP a CLOCK, čímž se nastaví opět teplota topení na 8 °C. Stisknutím 
ON/OFF by se topení zcela vypnulo (a záchody by mohly při mrazu zamrznout). 

7. Výroční sborové shromáždění: svoláno na 13.3.2022. 
i. Staršovstvo navrhne na předsedu shromáždění P. Stolaře a na zapisovatele P. Gobyho 

(6 pro). Verifikátoři a skrutátoři budou navrženi na schůzi operativně. 
ii. Seznam členů s hlasovacím právem je přílohou zápisu, staršovstvo s tímto souhlasí 

(6 pro). J. Rataj připraví prezenční listinu. 
iii. P. Stolař vytiskne materiály k projednání: zprávu o životě sboru, účetní závěrku, zprávu 

o hospodaření (připravenou účetní sboru). J. Rataj zajistí technické prostředky potřebné 
k volbě staršovstva. 

8. Inventura: Inventarizační komise dokončila inventuru majetku a hospodaření, protokoly jsou 
uloženy u účetních dokladů. 

9. Ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Na základě výzvy Synodní rady a návrhu Š. Grauové 
staršovstvo schválilo per rollam ubytování do 10 osob na naší faře (hostinské pokoje na faře). 
Nabídka byla odeslána na UCK. Jsou připraveny a povlečeny postele. Připravíme k užívání 
pračku a myčku, požádáme obec o pomoc s instalací. V případě potřeby vyhlásíme finanční 
sbírku. (6 pro) 

10. Sbírka na církevní tisk: provedeme 20.3. 
11. Nájemní smlouvy: seniorátní výbor nám poslal instrukce a doporučení k uzavírání nájemních 

smluv. Materiály posoudí nové strašovstvo. 
12. Technické záležitosti: 

i. Sborová brigáda se uskuteční v sobotu 4.4. 



ii. Požádáme obec o zavezení pruhu před farou štěrkem. 
iii. Zvonař Jan Šeda si prohlédnul náš zvon a pošle nabídku opravy závěsu a elektrického 

pohonu (A. Bubla) 
iv. Při vichřici bylo poškozeno několik tašek na střeše kostela, opravu zajistil A. Bubla. Ke 

zvážení: oprava střechy za účelem lepšího zabezpečení proti větru. Oslovíme: p. Straka 
(A. Bubla), p. Havlík (P. Stolař). 

13. Sborové dokumenty: P. Stolař přehrává všechny sborové dokumenty na sborový notebook 
v kanceláři. 

14. Staršovstvo poděkovalo bratrovi P. Stolařovi za jeho obětavou práci pro sbor ve funkci 
kurátora. 

15. Ustavující schůze nového staršovstva se bude konat v pátek 18.3.2022 v 19 hodin na faře, 
schůzi povede farář J. Bartošek. 

 
 
Zapsal: J. Rataj 
 
 
 


