
Zápis staršovstva  5.5.2022 

1. Úvodní modlitba: Josef Bartošek 
2. Kázání  v Soběhrdech: 8.5.2022 Josef Bartošek 

    15.5.2022 Josef Bartošek 
    22.5.2022 Petr Turecký – křest Beate Fojtů 
   29.5.2022 Jan Kučera 
   5.6.2022 Eva Potměšilová 
   12.6.2022 Josef Bartošek 
   19.6.2022 Jan Hon 
   26.6.2022 Josef Bartošek 
   3.7.2022 Šárka Grauová 
 

3. Akce ve sboru : 8.5.2022 – Pouť  Hospic – od 14h v bohoslužba v Čerčanech 
                            14.5.2022 – Stavba plovoucího mola v Čími 
                            14.5.2022-  Hudební kroužek koncert (dixiland) 
                            15.5.2022 – Výstava Honza Volf – zařizuje MŠ 
                            20,21.5.2022 – Setkání vedoucích a praktikantů ohledně plánovaní  
Tábora  
                            10.6.2022 – Noc kostelů – zařizuje MŠ 

4. Pastorační informace: JB pokračuje v Arše a v Hospicu.  
5. Námět JB: Na výstavy by se hodily lišty: Obavy ohledně stěn kostela. Probere JB s 

Ondřejem Radou v létě. 
6. Pelety objednány, zaplaceny přivezou je 11.5.2022 dopoledne. Bude potřeba je 

přenést a uskladnit do garáže a sklepa. Objednáno 5 palet tj 4,9t. Skladníci: AB, JF.  
7. ŠP: informace a doplnění k účtům za uprchlíky: Komise z ústřední kanceláře navštívila 

Soběhrdy, přislíbeno 15 000 Kč na výuku ČJ, stavební úpravy – JF zažádal o grant. 
8. Úprava plochy mezi komunikací a zdí. PG se starostou hovořil i použití recyklátu. 

Nejprve je třeba vyřešit kanalizaci. Jednání přesunuto na příště, kdy bude přítomen i 
starosta. 

9. Žádost starosty o pokácení krajní túje vedle nádrže na vodu na hřbitově. Zamezuje 
v přístupu na místo, kde se ukládají odpadky. Po poražení túje by chtěla obec dané 
místo zkulturnit a dát do pořádku. Schváleno. 

10. Návrh staršovstva benešovského sboru ČCE na setkání s tématem budoucnosti 
benešovského sboru a možné spolupráce. Termín bude stanoven.  

11. Úkoly k rozebrání: Úklid garáže, sklepa, úklid místnosti vedle garáže, pořezání dřeva, 
opravit zábradlí novými hmoždinkami na schodišti do horní části fary; odvezení 
rozbitých tašek a cihel zajistí PG, zasíťování okýnek do sklepa kvůli nemocným 
divokým kočkám, odklizení tlejících úlovků těchto koček ze sklepa, odvezení tašek z 
půdy. Návrh na menší brigádu 8.5. mezi bohoslužbou a poutí.  

12. Oprava střechy kostela :  
 Sponky na přikotvením tašek cca 350 ks, čištění kolem komínů a oken 



 Kalkulace nákladů  9 075 Kč. 
 Popřípadě přidat opravu vyspárování podezdívky na faře a plotu. 
 Staršovstvo bude žádat o dar ÚCK (Jeronýmova jednota). 

13. Petr Štulc – Instalace Staršovstva: 7.8. 
14. Oslava  240 let sboru bude v příštím roce. Jak toto výročí chceme oslavit? Probereme 

na dalším staršovstvu. 
15. Staršovstvo chce na výzvu benešovského sboru ČCE uspořádat společné setkání. 
16. Zakončení modlitbou Páně. 

 
Příští schůze staršovstva 2.6. v 19:00 

 
 


