
2. zasedání 48. konventu chrudimského seniorátu; 16.1. 2021 v 9:00 (vedeno on-line) 

použité zkratky: SV – Seniorátní výbor 

 

1) zahájení 9.00 – předseda konventu Petr Peňáz 

• přítomní upozorněni, že konvent je nahráván 

• Pobožnost - br. Milan Chyba (Jk 1) 

• prezence (proběhla skrze on-line formulář): přítomných 56 členů konventu s hlasovacím prá-

vem 

◦ omluva: Milan Středa – Chvaletice, Marie Doulová – Trnávka 

◦ host: Vlasta Ritzingerová 

• slib poslanců a poradců (JVŘ 12, 7) – vede předseda Konventu Petr Peňáz 

• volba zapisovatelů a verifikátorů – na zapisovatele dle pořadníku navrženi zástupci sboru v 

Opatovicích (Benjamin Kučera, Petr Vavřička), na verifikátory obdobně navrženi zástupci 

sboru v Lozicích (Blahoslav Tefr a Dagmar Hrubantová) – většina pro, proti 0, zdrželi se 0 

• schválení programu zasedání – schválen jasnou většinou 

2) Otevřena rozprava ke zprávám 

• Jakub Keller za SV – zhodnotil svoje působení, děkuje za spolupráci (M. Brandovi, seniorát-

nímu výboru, seniorátní účetní), seniorský post byl náročný i pro sbor v Horní Čermné a proto 

mu děkuje za shovívavost. Omlouvá se těm, kdo by se mohli cítit jeho prací ublíženi. Je ocho-

ten znovu kandidovat na seniora, ale byl by rád, kdyby ho mohl někdo vystřídat. Vyzývá kon-

ventuály k přijetí kandidatury do seniorátního výboru.  

• seniorátní účetní Vlasta Ritzingerová – děkuje seniorátnímu výboru za spolupráci. I podle 

účetnictví je vidět nárůst aktivity v posledních letech. 

• Jan Plecháček za SV – děkuje spolupracovníkům v seniorátním výboru, děkuje pardubickému 

sboru za zázemí pro jednání. Vyzdvihuje práci seniorátního jáhna (Michal Branda). Varuje 

však před tím, aby sbory práci s mládeží nechali jen na něm. Vzpomíná na náročná jednání 

kolem slučování sborů (Chvaletice a Přelouč, Semtěš a Čáslav). Je rád, že se podařilo navštívit 

téměř všechny sbory. Děkuje staršovstvu v Heřmanově Městci. Rozhodl se již nekandidovat. 

• Milan Chyba za SV – děkuje a vzpomíná na výzvy a zkoušky práce v seniorátu. 

• Jaromír Drda za SV – děkuje se spolupráci a snahu společně dobře rozhodovat a domluvit se. 

Připomíná, že to nebylo vždy snadné, ale vždy šlo o týmové rozhodnutí. 

• Jana Stárková – prosí o podporu pro sbor (v Semtěši), děkuje Čáslavským za přijetí Semtěš-

ských. 

• Miloš Hübner – Vzpomíná na své dřívější působení v roli seniora, kdy se stále čekalo na zákon 

o odluce církve od státu, nyní zákon už je a podle toho je třeba konečně přijímat rozhodnutí.   

Děkuje SV, že se toho dobře zhostil – rozhodně a pastýřsky. 



• František Plecháček - děkuje seniorátnímu výboru za spolupráci. 

• Jan Plecháček – připomíná, že František jako náhradník do SV musel zastupovat seniora a 

zhostil se toho se ctí. 

• Pavel Záleský – návrh na ukončení rozpravy – schválen jasnou většinou 

3) Přestávka 

4) volby 

• Návrh Seniorátního výboru – funkční období seniora a konseniora od 1.2. 2021 – schválen 

jasnou většinou 

• Volba seniora 

◦ navrženi: Jakub Keller – přijal 

◦ návrh na uzavření kandidátky – schváleno většinou 

◦ hlasování: Jakub Keller 49, Petr Peňáz 3, Anna Lavická 1 , zdrželo se 3  

◦ Zvolen Jakub Keller 

• Volba náměstka seniora 

◦ navrženi: Petr Peňáz, Anna Lavická, Drahomíra Dušková Havlíčková, František Plecháček, 

Hana Ducho, Benjamin Kučera 

◦ návrh na uzavření kandidátky – schváleno většinou 

◦ přijal Petr Peňáz 

◦ návrh na otevření kandidátky – schváleno většinou 

◦ navrženi: Ladislav Havelka, Ivo David, Anna Lavická 

◦ návrh na uzavření kandidátky – schváleno většinou 

◦ přijali Ladislav Havelka a Anna Lavická 

◦ hlasování: Petr Peňáz 12,  Ladislav Havelka 4,  Anna Lavická 37, Drahomíra Havlíčková 

Dušková 1, zdržel se 1 

◦ zvolena Anna Lavická 

• Průzkumná volba farářů do Synodní rady  

◦ hlasování: Pavel Pokorný 38, David Balcar 20, Petr Pivoňka 12, Jan Keřkovský 17, Radmila 

Včelná 9, Magdalena Trgalová 14, Mikuláš Vymětal 10, Zvonimír Šorm 6, Roman Mazur 

10, Michal Kitta 7, Jonatan Hudec 1, Ondřej Macek 5, Ondřej Titěra 14, Jan Satke 1 

• Průzkumná volba presbyterů do Synodní rady 

◦ hlasování: Marta Binková 34, Petr Štulc 16, Jiří Schneider 33, Jana Šarounová 17, Marta 

Ježdíková 5, Jan Růžička 8, Petr Hladík 7, Danuše Opočenská 7, Radka Závorková 13, Jaro-

slav Lacina 15 

• Průzkumná volba synodního seniora 



◦ hlasování: Pavel Pokorný 29, Ondřej Titěra 4, Jan Keřkovský 7, Petr Pivoňka 2, Radmila 

Včelná 2, Roman Mazur 5, Jiří Gruber 3, Zvonimír Šorm 1, Michal Kitta 1, zdržel se 1 

◦  zvolen Pavel Pokorný nadpoloviční většinou 

• Průzkumná volba synodního kurátora 

◦ hlasování: Marta Binková 14, Jiří Schneider 26, Danuše Opočenská 2, Petr Hladík 5, Jana 

Šarounová 6, zdržel se 1 

◦ do druhého kola postupuje  Marta Binková a Jiří Schneider 

◦ hlasování: Marta Binková 20, Jiří Schneider 31, zdržel se 1 

◦ zvolen Jiří Schneider 

• Návrh do celocírkevní pastýřské rady za presbytery 

◦ hlasování: Jan Balcar 32, Dan Popelář 13, Antonín Plachý 14, Jan Růžička 7, Eva Zadraži-

lová 24, Michal Vejvoda 11, zdržel se 3 

• Návrh do celocírkevní pastýřské rady za faráře 

◦ Rut Kučerová 30, Magdalena Trgalová 9, Filip Šimonovský 9, Daniel Ženatý 37, Jiří Wein-

furter 6, Dagmar Hrubantová 14 

• Návrh právníka do celocírkevní pastýřské rady 

◦ Květa Kellerová 28, Petra Burešová 7, Ondřej Kovář 5, Petr Oliva 12, zdržel se 3 

5) Hlasování o přiložených návrzích 

• Hlasování o změnách církevního zřízení 

◦ usnesení č. 7 – schválen jasnou většinou 

◦ usnesení č. 8 – schválen jasnou většinou 

• Návrh SV - sloučení sborů v Semtěši a Čáslavi – jednomyslně přijat 

6) Projednání ekonomických materiálů 

• Rozprava o ekonomických materiálech (zpráva revizorů hospodaření; zpráva seniorátní 

účetní) 

◦ Pavel Záleský: chyba v rozpisu repartic (má být na rok 2021, ale uvedeno na rok 2020) 

◦ Jakub Keller: děkuje za přijetí 5% hlavu vzhůru 

◦ Vratislav Kubínek: se ptá, zda seniorát nemá mít vyrovnaný rozpočet 

◦ Jan Plecháček: Ne nutně. Na účtě jsou nevyužité přebytky z minulých let. 

◦ návrh na uzavření rozpravy: schválen jasnou většinou 

• schválení hospodaření chrudimského seniorátu za r. 2019 – schválen jasnou většinou 

• schválení rozpočtu chrudimského seniorátu na r. 2021 - schválen jasnou většinou 

• rozpis celocírkevních a seniorátních repartic na r. 2021 - schválen jasnou většinou 



7) Závěr 

• Pavel Záleský navrhuje hlasovat, že konvent bere na vědomí jednotlivé zprávy (zpráva porad-

ního odboru pro církevní hudbu a zpěv, zpráva poradního odboru pro práci s laiky, zpráva za 

pobyt seniorů v Chotěboři, zpráva seniorátního jáhna Michala Brandy, zpráva seniorátního 

odboru mládeže) 

◦ Konvent jednomyslně bere na vědomí všechny předložené zprávy. 

• Jan Plecháček děkuje Petru Peňázovi za vedení konventu v náročných podmínkách on-line 

• senior Jakub Keller připomíná, že dnešní den připadá výročí upálení Jana Palacha 

• Závěrečná modlitba a požehnání (Jakub Keller; závěr cca ve 13h) 

 

 

 

 

zapisovatelé: 

 

 

  Benjamin Kučera     Petr Vavřička 

 

verifikátoři: 

 

 

  Blahoslav Tefr      Dagmar Hrubantová 

 

předseda konventu: 

 

  Petr Peňáz 

 

Zapsáno 16.1., verifikováno 24.1. 

 


