
Zápis ze schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 26.6.2020 od 19:30 
 
Přítomni: Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel 
Stolař (od bodu 15); náhradník: Bohuslav Černý 
Omluven: Aleš Bubla, Vladislav Vlasák 
 
1. Úvodní modlitba (J. Bartošek) 
2. Vedení bohoslužeb: 5.7. Šárka Grauová (bez VP), 12.7. Mikuláš Vymětal, s VP – po bohoslužbách 

proběhne beseda o všelidském bratrství, 19.7. Daniel Hottmar, 26.7. Daniel Knotek, 2.8. David Sedláček, 
9.8. Josef Bartošek, 16.8. Zvonimír Šorm, 23.8. Josef Bartošek, 30.8. Olga Mrázková, 6.9. Josef Bartošek, 
13.9. Josef Bartošek. Staršovstvo s návrhem souhlasí (6 pro). 

3. Předání sboru: protokol je připraven ve farní kanceláři, je třeba jej podepsat a odeslat na SV (J. Bartošek). 

4. Program na léto: 10.7. (pátek) táborák na farní zahradě od 18 hodin (jídlo vlastní), předtím od 16 hodin 
úklid na faře. 7.8. (pátek) navečer setkání s hosty ze Znojma.  23.8. (neděle, po bohoslužbách) povídání 
o táboře. 26.8. (středa) koncert Dixieland bandu Jitky Růžičkové v kostele. 

5. Letní tábor: uskuteční 15.-22.8.2020 v Luhu u Čími. Je přihlášeno 21 dětí, je ještě 5 volných míst. 

6. Biblické hodiny: od září se budou konat na faře v sobotu navečer, biblické v Ládví budou projednány 
s Kovářovými (J. Bartošek). 

7. Setkání seniorů: budou od září (R. Hudec). 

8. Podzimní akce: 4.10. bohoslužby na Krásné hoře. Výstava obrazů Ondřeje Balcara (P. Stolař). Bazar 25.-
31.10. (V. Vlasák). Koncert Dixieland bandu (J. Bartošek). Koncert Mammas & Mammas (pravděpodobně 
advent, J. Bartošek). 

9. Noc kostelů: program v Soběhrdech byl zrušen. Sborový výlet do Moravče odložen na příští rok. 

10. Využití fary. Rezervace provádí a eviduje J. Bartošek. 2.-9.8. sbor ČCE Znojmo. 26.-30.8. sbor ČCE 
Žižkov II. 9.-13.9. sbor ČCE Strašnice (20 dětí a 5 dosp.). 9.-11.10. Miroslav Šimša s rodinou. 23.-25.10. 
David Balcar (seminář pro výpomocné kazatele). Staršovstvo s poskytnutím prostor souhlasí (6 pro). 

11. Filmaři budou natáčet v kostele v pondělí 20.7. Staršovstvo s poskytnutím kostela souhlasí (6 pro). 

12. Vybavení místností pro hosty: velká místnost 8 nových postelí, v dalších místnostech celkem 8 starších 
postelí, k tomu cca 10 matrací. Zbývá dokoupit asi 10 dek a prostěradel (M. Kingová). 

13. Seniorátní schůze JJ proběhla 24.6. v Kobylisích, za sbor se zúčastnil J Rataj. Shromáždění odsouhlasilo 
dar 90 tis. Kč pro sbor Modřany (havarijní střecha na faře) a 50 tis. Kč pro sbor Beroun (projektová 
příprava multifunkčního centra). Ostatní žádosti (včetně naší) byly s ohledem na omezené prostředky 
zamítnuty. 

14. Praskla voda ve sklepě. Byl vytopen do výše skoro 1 m, škoda cca 90 000 Kč. Sklep vyklidila firma 
Martinka, opravila vodu, čerpadlo ve studni shořelo, vyměněno, voda funguje. Účet zaplacen a předán 
pojišťovně. Byly vyklizeny rozpadlé pelety, ty asi pojišťovna hradit nebude. Polovinu pelet bylo nutné 
zlikvidovat. Škoda na kotli a podavači pelet – cca 40 000 Kč – podán odhad firmou Kačírek a předán 
pojišťovně. Sklep se bude vysoušet, pak firma Martinka opraví omítku a vymaluje. Následovat bude nová 
izolace akumulačních nádob a oprava kotle a jeho příslušenství. Bude potřeba ještě nějaká drobná práce i 
členů sboru.  

15. Sekání trávy. Posekání zahrady zajistí A. Bubla. 

16. Prodej obchůzku Jeden Svět. Na faře jsme prodli zboží cca za 7500 Kč. Vrácení zbylého zboží a předání 
peněz domluví J. Bartošek. 

17. SOBR. V časopise nebudeme nadále uvádět jmenovitá blahopřán k narozeninám. Blahopřání bude 
probíhat v kostele při ohláškách nebo individuálně jinou formou, bude to sledovat Marie Stolařová. 

18. Příští schůze se koná v pátek 11.9. v 19 hodin na faře. 

19. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 


