Pracovníci
Zpráva správce fary
Od března 2021 jsem jako dobrovolník začal vypomáhat na faře jako správce s mojí manželkou jako
pomocnicí. Od listopadu 2021 na žádost HV a po dohodě se superintendentkou byla uzavřena
pracovní smlouva. Služba se mi vykonává dobře. Jsem v kontaktu s Aničkou Balkov skrze nákupy
prostředků k zajištění hygieny na faře a s Libuškou Hajčiarovou, se kterou řešíme nedostatky a já se je
snažím co nejdříve splnit. Přiznám se, že jsem si myslel, že správce budu časově zvládat lépe. 😊
Dušan Mojčák

Zpráva sborového admina
V loňském roce jsem stejně jako v těch předešlých pracovala pro sbor na DPČ, formálně na
80 hodin měsíčně, v reálu přibližně 100 hodin měsíčně. Na můj plat částečně přispívá Rada
oblasti, tento příspěvek se ročně snižuje podle stanovené finanční strategie církve. Moje práce
trvá už 8 let a je pro mě velkou otázkou, jak dlouho v ní ještě zůstat.
Vedle práce jsem ve sboru zapojená do finančního výboru (pokladník je povinný člen), do
nominačního výboru, do pastoračního týmu, do týmu sborové dovolené, do prodeje knih,
vedu skupinku v Humpolci a patřím do další skupinky v Jihlavě. Na podzim jsem začala
studovat Modul A.
Nechci se opakovat, ale jestliže loni jsem psala, že rok 2020 byl jedním z nejtěžších roků
mého života, letos mohu jen konstatovat totéž o roce 2021. Zažila jsem v něm pět různých
typů práce s kazateli (Milan - Filip – Jaromír - Ivana - Filip s rozšířením na 0,5 úvazku).
S každým z nich jsem se snažila spolupracovat na předávání farnosti, ty nové seznamovat se
sborem, dodávat informace, vysvětlovat kontext minulých událostí, připravit inventuru,
dořešit všechnu administrativu a uhlídat všechny nutné formální změny.
Musím říci, že spolupráce s Filipem a Ivanou je úžasná zkušenost a je mi zdrojem velkého
potěšení.
Náš sbor byl a je opakovaně v těžké situaci. Celý rok jsem se snažila zachytit problémová
místa života sboru, upozornit na ně a navrhnout řešení, dostat informace tam, kde jsou
potřeba. Nevyčerpává mě množství práce (to si umím rozvrhnout), zdrojem vyčerpání jsou
pro mě vztahy. Pokud mi chcete pomoci, jednejte se mnou otevřeně – nemusí nám to
navzájem být příjemné, ale pro mě je to jediná možnost spolupráce.
Zadání mé práce je dané Výborem pro spolupráci s kazatelem a je to činnost hodně pestrá,
nedá se shrnout slovem „administrativa“.
Speciální adrenalinová záležitost je shánění podpisů střídajících se kazatelů na písemné
dokumenty, které každému z nich patří jen „od – do“, některé spěchají a některé jsou ve
Znojmě 😊.
V loňském roce jsem kromě běžných povinností řešila také řadu náročných věcí. Byla to např.
administrativa při výměnách kazatelů, rozeslání informací naší superintendentky o
Jaromírovi, vedení týdeníku, sledování Covid portálu, spolupráce s technickými týmy,

administrativa předávání Fusionu, žádosti na ústředí, změna dodavatele plynu, spolupráce
s hospodářským výborem kolem fary (řemeslníci, montáž kotle, optický kabel na internet,
nastavení topení, spolupráce se správcem).
Svou práci a svůj sbor mám ráda. S řadou z vás se setkávám pracovně - chtěla bych za pomoc
velmi poděkovat Pepíkovi, se kterým řeším opravdu hodně věcí každý týden, svému
manželovi, týmu na streamování (strávili jsme spolu hodně času 😊), Danu Kratochvílovi,
Radce Šeniglové, Luboši Patočkovi staršímu, Dušanovi a Terezce Mojčákovým a celému
finančnímu výboru, ve kterém pracovat je opravdu radost.
Moje velké osobní díky patří vedoucí mojí skupinky Jarušce Honové, Filipu Gärtnerovi a
Ivaně Procházkové.
15. 2. 2022 Libuše Hajčiarová

