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Zápis ze zasedání staršovstva 

poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické 

Datum: 3. březen 2022 

Místo jednání: farní kancelář 

Přítomni: 
 M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Maňásková, M. Povolný, L. Ruml, L. 

Ryglová, H. Bulíčková, M. Šuk, J. Dubová,  

Omluveni: J. Lounek, V. Rudajev 

Členů s hlasovacím právem: 10 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6 

 Téma: Kdo/do kdy 

1. Úvod  

Žalm 46 J. Dubová 

2. Ohlédnutí  

V únoru proběhlo výjezdní zasedání staršovstva v Bělči (účast 9 členů staršovstva), kde se probíral 

rozvojový plán sboru. Výstup (zápis) se připravuje. 

 Dále byl sborový den se Zvonimírem Šormem na téma: Jak vidím církev. 

Probíhala sbírka pro Ukrajinu, kdy se kostel proměnil v překladiště potřebných věcí. 

 

3. Před námi  

 Sbor  

 Na neděli 27. 3. svolává staršovstvo výroční shromáždění. Do neděle 6. 3. je potřeba dodat 

na faru dílčí zprávy ze života sboru, aby mohly být publikovány ve Sborovém dopisu. 

 20. března – možnost nedělního vystoupení pěveckého sboru Punkt, který zde bude na 

víkendovém soustředění. 

 V květnu by se mohl uskutečnit odložený sborový zájezd do Teplic. 

 10. června se koná již tradiční Noc kostelů. 

 Seniorát:  

 5. března je setkání seniorátních kurátorů v Lysé nad Labem. Hostem bude celocírkevní 

právník Adam Csukás, který poví něco o vzniku našeho církevního zřízení a pozice 

kurátorů. 

 Církev:  

 26. března je v Praze seminář: Co by měl vědět každý presbyter. 

 

4. Sborová pošta  

 Informace k událostem okolo Ukrajiny, více na https://ukrajina.e-cirkev.cz/ 

 

5. Pastorační informace  

 Narozeninové dopisy na měsíce březen a duben. 

 

6. Hospodářské informace  
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 Probíhá rekonstrukce půdního prostoru na klubovnu za Ekklésií. 

 Cenová nabídka je bez zemní práce – fara 85 tisíc a kostel 107 tisíc.  

 FVE – v nejbližší době dorazí materiál. 

 Dlouhodobý plán oprav: 

o  dešťová kanalizace, úprava vjezdu pro parkování, redukce dřevin před kostelem… 

7. Finanční informace  

   

   

 Staršovstvo souhlasí s prodloužením splátky půjčky faráře do konce roku 2022. 

 Byl schválen termín účelových sbírek (6. 3. sbírka na tisk, 27. 3. sbírka na sociální fond). 

Sbírka z 27. 2. je určena na pomoc Ukrajině. 

 Byla projednána a schválena inventura. 

 Byla provedena koupě pole, obnos je v advokátní úschově do zápisu do katastru. 

 Staršovstvo souhlasilo s návrhem J. Dubové o proplacení faktury za výjezdní zasedání 

staršovstva. Účastníci výjezdu mohou přispět darem. 

8. Různé  

 Hledá se kronikář. 

 Je žádost školky Na hrázi o pronájem prostor na příští školní rok pro první třídu nově 

vznikající školy (12 dětí a jeden pedagog). Začne jednání o konkrétní představě žadatele 

(výše nájemného, doba pronájmu atd). 

 Závěr  

 Příští schůze staršovstva (zahájení: J. Hofman) 7. duben 

   

 – konec zápisu –  

 Zápis schválen dne:  

  

 

    

 br. Martin Fér, v. r.  br. Ladislav Ruml, v.r.  br. Pavel Kubíček, v. r. 

 kazatel, předseda staršovstva  účastník schůze  zapisovatel 

 


