
Zápis e-mailového jednání staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 3.4.2020  
 
Body k projednání, doplňující informace a navržená usnesení rozeslal kurátor P. Stolař všem členům 
staršovstva i náhradníkům. Svou reakci zaslali zpět: 
Aleš Bubla, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel Stolař, Vladislav Vlasák 
 
 
1. Vedení bohoslužeb bylo naplánováno do konce června (viz zápis z minulého jednání). Od 15.3. se 

bohoslužby nekonají a nyní je jejich konání zakázáno v rámci nouzového stavu. Farář a kurátor rozesílají 
každý týden členům sboru e-mailem dopis s doporučeným kázáním ke shlédnutí na dálku. Velikonoční 
bohoslužby natočili J. Bartošek a P. Wagner, jsou umístěny na webu a odkaz bude rozeslán členům sboru. 
Na 19.4. požádáme o podklady Tomáše Trusinu. Následující bohoslužby se budou nebo nebudou konat 
podle pravidel vládou vyhlášené karantény. (5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). 

2. Sbírku na církevní tisk plánovanou na neděli 15.3. jsme již nemohli provést. Odešleme jako výtěžek 
sbírky 400 Kč. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

3. Výroční sborové shromáždění 8.3. Zápis schválen a odeslán na seniorát, stejně odeslány schválené 
statistiky, přehled hospodaření a rozpočet. 

4. Instalace faráře Josefa Bartoška v Soběhrdech 17.5. od 14 hodin: O konání či odkladu rozhodneme do 
konce dubna na základě situace s karanténou. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

5. Předání sboru: termín domluví J. Bartošek s M. Šourkem. Předání proběhne, až to bude možné. 

6. V rejstříku církevních právnických osob již je zaznamenána změna faráře a dostali jsme i písemné 
potvrzení. Změny přístupových práv k účtu v bance provedeme, až to bude možné. (7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel). 

7. Biblické hodiny ani setkávání seniorů nyní probíhat nemohou. Prosíme Reného, aby se navrhl provizorní 
způsob či programy pro seniory během omezení kontaktu. 

8. Vernisáž výstavy obrazů Ondřeje Balcara měla proběhnout v neděli 19.4. po bohoslužbách. Nyní konání 
není možné, výstavu odložíme na neurčito, pravděpodobně na podzim 2020. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).  

9. Příprava letního tábora měla proběhnout 17.-19.4. na faře (zodp. J. Fojtů), konání není možné. Další 
rozhodnutí ohledně tábora provedeme podle situace během května či června. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

10. Noc kostelů 5.6.: v tuto chvíli je konání nejisté. Další rozhodnutí učiníme podle situace během května. (7 
pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

11. Sborový výlet do Moravče se má konat 28.6. (organizačně zajišťuje R. Hudec). Další rozhodnutí učiníme 
podle situace během května. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

12. Ubytování na faře: Dalším zájemcem o ubytování je rodina Miroslava Šimši, cca 20 lidí, v termínu 9.-
11.10. Jeho zetěm je farář Jan Plecháček, jenž je ochoten kázat 11.10. Staršovstvo souhlasí s pronájmem 
i kázáním 11.10. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).   

13. Rekonstrukce koupelny a záchodu na fara provedena panem M. Martinkou, cena 20 000 Kč. Zaplaceno. 

14. Realizaci mikrograntu (vybavení místnosti pro hosty) provedeme dle možností, co nejdříve po uvolnění 
karantény. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).   

15. Materiál Synodní rady „Postavení presbyterů v ČCE“ projednáme na první standardní schůzi. P. Stolař 
prosí presbytery, aby si přečetli zaslané materiály během doby, kdy nemáme standardní úkoly, a 
promysleli si v tomto světle svoje úkoly jako presbytera. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).    

16. Správní rada TŘI, o.p.s. (hospic Čerčany) schválila transformaci na zapsaný ústav dne 30.3.2020. Náš 
sbor jako jeden ze čtyř zakladatelů ústavu s transformací vyslovil souhlas na jednání dne 6.12.2019. Ze 
zakládací listiny vyplývá povinnost uhradit ústavu jednorázový vklad ve výši 2000 Kč. Tato částka již 
byla odeslána, staršovstvo s úhradou dodatečně souhlasí. (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).   

17. Sbírka na JJ byla vyhlášena, viz příloha; termín odeslání 21.6., rovněž sbírka na Hlavní dar lásky.  
Vyhlášení sbírky rozešleme e-mailem s uvedením čísla konta a symbolem pro JJ, výtěžek bude rozdělen na 
sbírku darů a hlavní dar lásky v poměru přibližně podle výsledku loňského roku. (7 pro, 0 proti, 0 se 



zdržel).  Seniorátní schůze JJ se koná 24.6. od 18 h v Kobylisích. 
18. Soběhrdský bratr: rozeslán většinou e-mailem, částečně roznesen a rozeslán poštou, zvýšené náklady za 

poštovné.  Odešel i dopis, kde se ti odběratelé, kteří dostávají tištěný časopis, vyzývají, aby poslali své e-
mailové adresy, abychom po dobu omezení mohli zasílat Sobra e-mailem. Kdo e-mail nemá, bude dostávat 
i nadále tištěnou formu, případně i poštou. 

19. V příloze je dopis synodní rady ke sbírkám během doby zrušení bohoslužeb. Staršovstvo souhlasí 
s dopisem členům sboru o poskytnutí příspěvků na chrámové sbírky sbírku bezhotovostně.  Napíše J. 
Bartošek, technickými údaji doplní a rozešle P. Stolař. (6 pro, 1 proti, 0 se zdržel).   

20. Bazar. Informace V. Vlasáka: Dovoz bazaru do Dobříše na jaře zrušen. Tím odpadá i dovoz do Soběhrd.  
Pokud bude dovoz bazaru do Dobříše realizován, pak až počátkem října 2020, tedy pravděpodobně 
1.10.2020.  O konání soběhrdského bazaru tedy bude možné rozhodnout až počátkem října. 

21. Jarní brigáda společně zatím nebude, je ale možné pracovat individuálně. Co je třeba udělat, je 
v následujícím seznamu, nebo je možné poptat u kurátora a faráře: likvidace krabic v garáži, zařadit starší 
doklady do archivu, provést jarní posekání trávy na zahradě (až bude sekačka), a tím její zplanýrování, 
provést připevnění kabelů na faře. 

22. Byl instalován automat do kostela na vypínání elektrického topení.  Informace P. Stolaře: Jednoduché 
zaškolení: A) Zapnutí: 1) Červený spínač zapnout, 2) a jako dříve černými spínači zvolit topení 
v příslušných lavicích.  B) provoz: Topení bude topit 2 hod. C) Vypnutí: 1) vypnout červený spínač, 2) 
vypnout černé spínače jako dřív – kontrolky musí přestat svítit. Pokud se topení nevypne, vypne se za 2 
hodiny samo.  Pokud je potřeba topit déle, je potřeba topení znovu zapnout podle bodu A). Cena: 
fakturovaná cena za materiál a část práce: 1300 Kč, 1573 Kč s DPH, zbytek do skutečné ceny cca 2500 - 
3000 Kč bez DPH je dar provádějícího. 

23. Příští jednání se uskuteční pravděpodobně e-mailem na začátku května. 
24. Zakončení modlitbou Páně 

Zapsal Jan Rataj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


