
Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 11.6.2021 od 19:00 
 
Přítomni: Aleš Bubla, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel 
Stolař, Vladislav Vlasák; Bohuslav Černý 
Josef Bartošek přítomen prostřednictvím Zoomu na první část jednání 
Host: Šárka Grauová  
 
 
1. Úvodní modlitba (Ś. Grauová) 
2. Vedení bohoslužeb: 13.6. Šárka Grauová, 20.6. Petr Wagner, 27.6. Anna Pokorná, 4.7. Mikuláš Vymětal 

(SVP), 11.7. Josef Bartošek, 18.7. Josef Bartošek, 25.7. Šárka Grauová, 1.8. Josef Bartošek (SVP), 8.8. 
Josef Bartošek, 15.8. Šárka Grauová, 22.8. Josef Bartošek, 29.8. Josef Bartošek, 5.9. Josef Bartošek (SVP). 
Aktuální podmínky pro konání bohoslužeb lze nalézt na https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-
Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm : povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 
nebo nanoroušky (povinnost nosit respirátor/nanoroušku se netýká osob přednášejících, např. kazatelů, 
zejména při kázání); před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s 
výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry; konají-li se bohoslužby mimo vnitřní prostory 
staveb, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy 
mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. 

3. Biblické on-line budou pokračovat do konce června a pak zas od září. 

4. Sborové akce: 

a. Uspořádáme sborový táborák na farní zahradě, termín stanoví J. Bartošek s Š. Grauovou. 

b. Setkání seniorů: termín bude dojednán s R. Hudcem. 

c. Projekt Weltethos 10.-12.9. - výstava o mezináboženském dialogu, realizuje Diakonie, program 
u nás koordinuje J. Bartošek, bude předložen staršovstvu koncem srpna. 

d. Sborový jednodenní výlet (v jednání) 

5. Šárka Grauová je od 1.6. pastorační pracovnicí sboru Soběhrdy na ¼ úvazku. 

6. Přizvání Šárky Grauové jako členky staršovstva.  Usnesení: Staršovstvo kooptuje pastorační 
pracovnici Šárku Grauovou za členku staršovstva s hlasem poradním. (9 pro) 

7. Přenos bohoslužeb: bohoslužby budou naposledy streamovány 13.6., sbor bude o tomto faktu 
informován. 

8. V neděli 13.6. po bohoslužbách se uskueční sborová diskuze o budoucosti sboru, jednání povede Šárka 
Grauová. 

9. Korespondence se sousedními sbory: (a) odeslali jsme odpověď benešovským na výzvu k společnému 
rozhovoru, na odpověď čekáme. (b) dostali jsme dopis od sedlecko-prčických, chystají debatu na podzim 
vedenou br.Mazurem, budeme přizváni. 

10. Staršovstvo schvaluje předloženou Zprávu o činnosti sboru v roce 2020 (v příloze), 9 pro. 

11. Mikrogrant: projekt byl uskutečněn, P. Stolař poslal vyúčtování na seniorát. 

12. Noc kostelů: akce se vydařila, zúčastnilo se asi 80 lidí. Prodaly se produkty Jednoho Světa za více než 
7000 Kč. 

13. Sbírku na Fond solidarity provedeme v kostele 13.6. 

14. Nátěr oken v kostele: Staršovstvo schvaluje objednání nátěru vnějších oken kostela (Herbol) u firmy p. 
Kubičky, nabídka byla podána za asi 40 tis. Kč. (8 pro) 

15. Technické záležitosti: (a) Vstupní dveře na dvorek byly nainstalovány (A. Bubla, V. Podroužek). (b) P. 
Stolař dodá další dřevo na topení. (c) A. Bubla poseká trávu kolem kostela. (d) J. Fojtů doveze sud na 
dešťovou vodu. (e) P. Stolař vyškolí další presbytery v obsluze kotle. (e) V Matoušková dodá další nábytek 
pro patro na faře. 



16. P. Stolař seznámil staršovstvo se dvěma dokumenty Synodní rady: Etický kodex ČCE pro organizaci 
pobytových akcí a Krizová komunikace v ČCE. Dokumenty je třeba vzít na vědomí v souvislosti se 
Setkáním dětí v Luhu u Čími. 

17. J. Rataj informoval o schůzi Seniorátního výboru Jeronýmovy jednoty. V tomto roce se s seniorátu 
vybralo 534 961 Kč (asi o 120 tis. Kč více než loni). Seniorátní výbor podpoří Kladno (dveře na faru a 
fasáda, 100 tis. Kč) a Vršovice (splácení půjčky za rekonstrukci farního bytu, 80 tis. Kč), žádost Škvorce 
o dar 200 tis. Kč na splacení půjčky na výměnu střechy bude postoupen celocírkevní JJ. 

18. J. Rataj informoval o schůzi správní rady TŘI, z.ú. (hospic Čerčany). Loňské hospodaření skončilo 
v přebytku cca 600 tis. Kč, kromě toho se podařilo vytvořit fond na dostavbu ve výši cca 2,5 mil. Kč. Na 
dostavbu (Centrum péče Čerčany) nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, cena díla je cca 19 mil. 
Kč, přidělená dotace z IROP je ve výši 14,25 mil. Kč. 

19. Příští schůze se uskuteční v pátek 27.8.2021 na faře. 

20. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


