
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 2. prosince 2021

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: M. Fér, J. Dubová, P. Kubíček, J. Maňásková, J. Lounek, V. Rudajev, 
M. Povolný, L. Ruml, L. Ryglová, 

Omluveni: H. Bulíčková, J. Hofman,  M. Šuk, E. Tomanová, T. Hudcovic, J. Richterová, 
Z. Tesařová, D. Kroupová,  E. Semecká,  M. Svobodová,

Členů s hlasovacím právem: 8 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Píseň z nového zpěvníku 597, Luk 21, 25-31 M. Fér

2. Ohlédnutí

Proběhl sborový den, ples poděbradského seniorátu, první adventní neděle se zdobením perníčků, 
konvent v Pňově, seniorátní mládež ve Velenicích a instalace Petra Pivoňky v Brandýse.

3. Před námi

Sbor

 19.12. Vánoční divadlo, 24.12. v 16h Štědrovečerní bohoslužby, 25.12. a 26.12. 
bohoslužby v 9:45h, 2.1. Novoroční bohoslužby

Seniorát:

 Vánoční mládež, 11.12. na Mělníce

Církev:

4. Sborová pošta

- Sborová zásilka (nabídka pobytů v Bělči a informace z nově zvolené synodní rady) 
- Nabídka supervize 
- Adventní českoamerické úvahy

5. Pastorační informace

 Narozeninové dopisy 
 Staršovstvo souhlasí s přijetím manželů Rybínových do sboru

6. Hospodářské informace

 Gloriet čučky jsou dokončeny, bude převzato a profinancováno. Faktura za restaurování 
čuček bude proplacena z dotace od Ministerstva kultury.

 Požádáme o grant na rekonstrukci teras.
 Rekonstrukce - klubovna – proběhne vyklízení v pátek 3.12. od 17 hodin, čekáme na 

nabídky dodavatelských firem.
 FVE elektrárna – staršovstvo schválilo nabídku a zakázka byla zahájena (celková cena 

zhruba 480 tis. Kč, bude z 80% financováno kombinací dvou dotačních titulů)
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https://ustredicce.e-cirkev.cz/sborova-zasilka/2021/


 Kanalizace – plánujeme stavební zásahy
 Nové hromosvody – jsou osloveny dvě firmy, čekáme na nabídky (zajišťuje P.Kubíček), 

realizace nejspíš na jaře 2022
 Dlouhodobý plán oprav – investic: https://docs.google.com/document/d/19Oav-

8rSSaJFP7ZT6ytfMh6ZjqlsbF17Azzy3Yt6xT4/edit?usp=sharing

7. Finanční informace

 Staršovstvo jmenovalo členy inventarizační komise (Kubíček - předseda, Rudajev, Lounek)

8. Různé

 Sbor má aktualizovaný web – sbíráme postřehy a nápady na zlepšení
 Hledáme kronikáře
 Staršovstvo zřizuje fond na nové zpěvníky s možností příspěvku do 31.12.2021
 Sbírka na ozvučení vynesla 58.388,- Kč a staršovstvo souhlasí s proplacením souvisejících 

faktur z této sbírky a její ukončení.
 Výjezdní schůze staršovstva je možná 25-26.2. 

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: M. Šuk) 6.1.2022

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 5.12.2021

br. Martin Fér, v.r. br. Vladimír Rudajev, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel, předseda staršovstva účastník schůze zapisovatel
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