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Přítomni:
členové předsedkyně Mgr. Marie Heřmanová
pastorační finanční zpravodajka Bc. Zuzana Polášková
rady místopředseda Mgr. Vilibald Rolínek

farář Bc. Samuel Vašín

hosté delegát Ing. Jaroslav Tichý
korektorka Mgr. Danuše Rolínková

Program jednání:
projednání a schválení programu
změna statutu rady starších na pastorační radu
schválení jednacího řádu pastorační rady

4) kontrola usnesení
organizační zabezpečení nových akcí a projektů
různé
projednání a schválení usnesení

Průběh jednání – usnesení:

1. Projednáno. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo

2. Z důvodu problematického plnění §13 Hospodářského řádu CČSH rada starších mění
svůj statut na pastorační radu.
Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo

3. Projednáno. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo

4. Projednáno.  Z důvodu  změny  statutu  rady  starších  na  pastorační  radu  pozbývají
platnost usnesení:
Bod C) 3. usnesení 1 – 2022 ze shromáždění náboženské obce konané dne 9. 3. 2022.
Bod D) 1. usnesení 1 – 2022 z jednání rady starších konaného dne 16.3.2022.
Bod E) 1. usnesení 1 – 2022 z jednání rady starších konaného dne 16.3.2022.
Ostatní usnesení s termínem splnění k 6. 4. 2022 (viz příloha 01 – 3 / 2022 PR) byly 
splněny. Pastorační rada bere na vědomí.
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5.

a) Slavnostní setkání 30 let Domečku se uskuteční v sobotu 21. května 2022. 
Organizační zabezpečení:

1) propagace – tvorba plakátu
Předat připomínky faráři Pekárikovi

 doplnit logo města Trhové Sviny
 doplnit logo Plzeňské diecéze
 doplnit logo Jihočeského kraje
 na plakátu uvést, že se dopolední akce koná v komunitní zahradě
 na plakátu uvést, dopolední aktivity včetně bohoslužby organizuje

NO CČSH v Trhových Svinech
 uvést  správný název sboru -  Sbor  Církve československé husitské

v Trhových Svinech (husitský kostel)
zodpovídá: farář
termín: 7. dubna 2022

b) Vernisáž obrazů Daniela Bechera se uskuteční ve středu 4. května 2022
Organizační zabezpečení:

1) propagace - webové stránky – NO a NK, Zpravodaj, Trhovosvinenské listy,
KIC

zodpovídá: místopředseda
termín: do 18. dubna 2022

2) příprava programu
 upravit  nadpis  na  plakátu  -  Sbor  Církve  československé  husitské

v Trhových Svinech (husitský kostel)
 zaslat plakát místopředsedovi
 instalace obrazů – na zeď připevnit dřevěné lišty
 dobu přístupnosti veřejnosti na výstavu – uvést na plakátu

zodpovídá: farář
termín: do 10. dubna 2022

3) rozpočet – nákup dřevěných lišt, provázek (saturna) na zavěšení obrazů
projednat dar náboženské obci – namalování sboru (kostela)

zodpovídá: farář
termín: do 15. dubna 2022

Projednáno. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo

6.
a) Rolínek podal informaci o jednání s ředitelem Domečku, střediska Husitské 

diakonie
Pastorační rada bere na vědomí. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo
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a) Vašín nákup omalovánek Jan Amos Komenský
b) Vašín předložil žádost o proplacení příspěvku na dopravu za 1. čtvrtletí 2022
c) Vašín nákup okapů
d) Tichý dokumenty z nástěnky umístit do závěsných kapes a vyvěsit ve sboru na

dřevěné lišty
e) Vašín nákup závěsných kapes
f) Rolínek požádat město Trhové Sviny o prodloužení veřejné kanalizace před 

parcelu 1728/3 v k.ú. Trhové Sviny
Projednáno. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo

7. Projednáno. Schváleno: 4 pro, 0 proti. 0 se zdrželo
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PASTORAČNÍ RADA BERE NA VĚDOMÍ:
1. zprávu o kontrole usnesení
2. informaci o jednání místopředsedy pastorační rady a ředitele Domečku

B) PASTORAČNÍ RADA SCHVALUJE:
1. změnu statutu rady starších na pastorační radu
2. jednací řád pastorační rady
3. proplacení příspěvku na dopravu bratru Vašínovi za 1. čtvrtletí 2022
4. uvedený nákup materiálu v bodech 6a, 6c, 6e
5. reorganizaci nástěnky viz bod 6d

C) PASTORAČNÍ RADA ZAVAZUJE:
1. splnit organizační zabezpečení projektu 30 let vzniku Domečku

zodpovídá: jmenovaní
termín: v určených termínech

2. splnit organizační zabezpečení vernisáž obrazů Daniela Bechera
zodpovídá: jmenovaní
termín: v určených termínech

3. požádat město Trhové Sviny o prodloužení veřejné kanalizace 
zodpovídá: místopředseda
termín: do 25. dubna 2022

4. svolat jednání pastorační rady
zodpovídá: místopředseda
termín: 4. května.2022 od 16:00 hodin

Bc. Samuel Vašín Mgr. Marie Heřmanová
farář předsedkyně PR
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