
Zápis ze schůze staršovstva 2.6.2022 

 

Přítomni: Šárka Grauová, Vlasta Matoušková, Pavlína Hradečná, Pavel Goby, Petr Wagner, Vladimír 
Podroužek, Míša Šmakalová, Aleš Bubla, Míša Bartošková, Šárka Přibylová. Omluveni: Josef Bartošek, 
Petra Macháčková  

1. Úvodní modlitba: ŠG 
2. Domluvena výměna služeb: 17.7. bude mít službu ŠG, 24.7. bude mít službu MŠ. 
3. Plánovaný rozhovor se starostou Soběhrd týkající se úprav mezi farní zdí a 

komunikací s ohledem na možné připojení ke kanalizaci odložen na záříjovou schůzi. 
Starostu pozveme (PG) a návrhy mu předneseme. 

4. Ve středu 8.6.2022 se bude konat schůze Jeronýmovy jednoty u Jákobova žebříku 
v Kobylisích. Nikdo z přítomných se nemůže zúčastnit. JF se poradí s Honzou Ratajem 
a Martinem Fendrichem a rovněž zjistí, zda by se schůze nemohl zúčastnit JB. 

5. V příštím roce bude náš sbor slavit 240 let. Rádi bychom toto výročí oslavili. PG se 
ozve Renému Hudcovi, který oslavy koordinoval před 10 lety. Ten navrhne datum a  
program. V plánování budeme pokračovat na dalších schůzích. 

6. Úkoly k rozebrání, popř. na příští brigádu: úklid místnosti vedle garáže, výměna 3 
žárovek ve sborové místnosti, pořezání dřeva, oprava zábradlí na schodišti do horní 
části fary novými hmoždinkami. 

7. Rozebrané úkoly: zasíťování okýnek do sklepa kvůli nemocným divokým kočkám: AB, 
odvezení tašek z půdy kostela: AB; grant na zvelebení bydlení pro uprchlíky - drobné 
práce - zajištění a dokončení: ŠG a MB projdou budovy a doladí seznam položek k 
úpravě; VP ověří, zda nevázne grant na výuku jazyků; potřebnou dokumentaci 
ohledně tohoto grantu a její předání sborové účetní si vezme na starost ŠG; 
vyzvedávání jídla z potravinové banky bude koordinovat ŠG, jako závozník se nabídla 
PH; uříznutí ulomené větve ořechu: VP navrhne termín, zajistí společně s AB. 

8. MB představila účetní přehled týkající se bilance příjmů a výdajů spojených s 
ubytováním ukrajinských uprchlíků na faře. Výdaje nepřesahují příjmy. Příjmy plynou 
z darů a dále z financí přislíbených magistrátem, na jejichž fyzické obdržení stále 
čekáme. Pro děti je v současnosti zajištěno záříjové přijetí do vzdělávacích institucí. 
Nadcházející výdaje budou proudit především na prázdninové volnočasové aktivity, 
které pomohou dětem v procesu integrace a osvojení českého jazyka (3 děti pojedou 
na sborový tábor, další na tábor v Bělči, jiné aktivity jsou v procesu plánování – 
možnost společných cest díky automobilu, který si za tímto účelem pořídila ŠG). PW 
uspořádá sbírku prostřednictvím sociální sítě Facebook za účelem financování výše 
zmíněných volnočasových aktivit (potřebné podklady mu dodá ŠG).  

9. ŠG vyjádřila zájem i během své jáhenské praxe nadále bydlet ve farním bytě a 
koordinovat práci s uprchlíky. Od podzimu nebudeme kapacitu ubytování pro 
uprchlíky navyšovat.  



10. Návrh nájemní smlouvy na farní byt bude předložen na příští schůzi – zajistí JF, VP a 
ŠG. 

11. 19.5. proběhla v Benešově společná schůze benešovského, sedleckého-prčického a 
soběhrdského staršovstva na téma možné společné budoucnosti sborů. Benešovský 
sbor uvažuje o snížení farářského úvazku, sedlecký-prčický sbor bude v budoucnosti 
pravděpodobně administrován. 

 Také v našem společenství je třeba obnovit diskusi o sborové budoucnosti: zhodnotit 
 výstupy předešlého staršovstva, zaktualizovat je, sjednotit se na společné vizi pro 
 nadcházející období a zohlednit přitom situaci okolních sborů. 
 Toto jednání je úzce provázáno s naléhavou otázkou prodlužování pracovních smluv 
 našeho faráře a pastorační pracovnice (JB má smlouvu do konce roku 2022). 
 Za tímto účelem bylo rozhodnuto svolat mimořádnou schůzi staršovstva na 30.6. v 
 19h. PG si na tuto schůzi připraví stručnou prezentaci, jejíž součástí bude 
 shrnutí výstupů plánování předchozího staršovstva a naše finanční bilance. 
 Následovat bude diskuse o budoucnosti sboru a o pracovních úvazcích. 
 Součástí procesu rozvojového plánování může být také zapojení facilitátora. 
 Konkrétní facilitátory může doporučit ŠG (nezávislý facilitátor z jarovského sboru), PH 
 (z profesní praxe), již dříve přednesl svůj návrh na facilitaci JB (Matěj Opočenský).    

12. Grant na Jeronýmovu jednotu byl podán, ale patrně nebude přijat kvůli pozdějšímu 
termínu dodání (oprava střechy kostela a soklu na faře). 

13. Noc kostelů se bude konat 10.6. od 17h, koordinuje MŠ. JF zajistí dotisk textu k 
plakátům, předá je ŠG, a ta požádá naše ukrajinské přátele, aby je vlepili do 
předtištěných plakátků tak, aby mohly být v neděli 5.6. k dispozici k rozebrání v 
prostorách kostela. Propagaci zajišťuje MŠ ve spolupráci s relevantními osobami a 
institucemi, které oslovuje. V případě nepřízně počasí může PH zapůjčit prodejní 
stánek. Příspěvek na náklady hudebníků spojené s vystoupením se bude vybírat 
dobrovolně prostřednictvím kasičky v kostele. 

14. Do budoucna budeme hledat nového správce sborových webových stránek. Návrh 
oslovit Sama Kinga.     

15. VP předal novým členům staršovstva klíče od kanceláře a fary. 
16. JF chce uspořádat 19.6. neformální setkání soběhrdského a benešovského sboru v 

Bedrči na hřišti. Navrhovaný čas 14h, doprovodný program pro děti. 
17. Zakončení modlitbou Páně. 

 
Příští schůze: mimořádné setkání na téma budoucnosti sboru 30.6. v 19h 
 

 


