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 Zápis ze zasedání staršovstva 
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické 

Datum: 6. ledna 2015 

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141 

Přítomni: 
J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, M. Povolný, K. Slavíková, L. 

Ruml, L. Ryglová, M. Svobodová, V. Rudajev, H. Exnerová, J. Lounek 

Omluveni: E. Semecká, J. Mičánková 

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

 

Z minula k projednání (rozřazeno pod relevantní témata) 

 

 Téma: Kdo/do kdy 

1. Úvod  

Markovo evangelium 12 / 28 - 34 L. Ryglová 

   

2. Ohlédnutí  

a) Zhodnocení divadelního představení Oskar a růžová paní - účast v hledišti zachraňovali 

hosté. Je škoda, že se pěkného představení zúčastnilo málo domácích. 
b) Dětské vánoční divadlo bylo 4. adventní neděli. Byl pořízen videozáznam, který je za 40 

Kč k dispozici u b. Niederle. 

c) Hojná účast na štědrovečerních bohoslužbách, na příští štědrý večer zajistit fotografa na 

zdokumentování atmosféry bohoslužeb. 

d) Na přelomu roku bylo v Poděbradech ubytováno na 50 účastníků setkání Taizé. 

 

   

3. Před námi (příloha č. 1 – rozpis nejen nedělních služeb)  

 Sbor  

a) bohoslužby - 11. 1. a 1. 2. - M. Hofmanová. 

b) tři úterý 13., 20. a 27. ledna budou tradičně ekumenické bohoslužby ve sborech ČCE, 

CB a ŘKC, začínají 18:30 a po nich následuje posezení s občerstvením a rozhovorem. 

c) Na pololetní prázdniny chystá b. farář mládežnickou víkendovku (29.1. až 1.2.). 

d) 26. až 30. ledna - farářský kurz v Praze. 

e) 8. února v 16 hod Ekklésia - představení k výročí Karla Čapka, zajišťuje Pavel Polnický. 

f) 15. března - sborové shromáždění. 

g) 22. března - sborový den s Janem Krupou (téma Pastorační rozhovory u těžce 
nemocných a umírajících nebo Potřebujeme v církvi laiky?). 

h) 29. května - Noc Kostelů. 

i) 13. června - Husovské výročí v Poděbradech (předběžný program: gospel - Maranatha, 

Strejček, Rak - Koncert pro mistra Jana, přednáška u adventistů. 

j) Letní tábor 18. až 25. července. Sborová dovolená 11. až 18. července? 

k) Polabská evangelická pouť 12. září. 

 

 Seniorát  

  

   

4. Sborová pošta  

a) seniorátní informace jsou na nástěnce a na seniorátním webu . 
b) Pozvánky do Horského domova v Herlíkovicích - jarní prázdniny a pobyty prarodiče 
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s dětmi. 

c) Usnesení konventu 

d) parte: Adolf Petr a Jaro Křivohlavý. 
e) informace SR o autorských právech. 

vzato na 

vědomí 

   

5. Pastorační informace  

  

   

6. Hospodářské informace  

a) Prodej domku se zpozdil na připomínkovém řízení právníků hradeckého biskupství. 

b) Kontrola okapů, na několika místech okapy protékají i opravené. 

c) Br. Síla žádá o svolení pokácet třešeň - souhlas s kácením bez náhrady. 

d) Vydání restitučního majetku - i přes urgence se čeká na vyřízení. 

e) Oprava Glorietu - přípravou projektu je pověřen projektant Šára. 

 

 

Povolný 

   

7. Finanční informace  

a) Koncem roku byl přidělen slíbený dar GAW: 8.400€, který byl určen na pokrytí dluhu u 

Jeronýmovy jednoty. Zbylé peníze po umoření dluhu u JJ budou z rozhodnutí 
staršovstva použity ke splacení dluhu u salvátorského sboru. Po splacení pohledávek 

bude sbor bez dluhů. 

b) Dotační poukázky města - přibližně 31.000 Kč. 

 

   

8. Různé  

a) Požární školení na pastorálce a z toho plynoucí povinnosti pro sbor. 

b) Informace o přijetí zaměstnance přes Úřad práce - pokud bude Úřadu práce schválen 

rozpočet, může na zaměstnance poskytnout dotaci až 12.000 Kč na plný úvazek. 

Minimální mzda je 12.328 Kč. 

c) Pokud bychom se zapojili do diakonického projektu pomoci, je potřeba pro zaměstnance 

zajistit práci pro plánovaný 6 hodinový úvazek, vstupní školení BOZP, PO. Br. farář 
s kurátorem budou mít v sobotu pohovor se zájemcem o takovou práci a na příští schůzi 

podají informaci. 

Informace 

   

 Závěr  

 Příští schůze staršovstva 12. únor 19:00 

Zahájení -  Eva Semecká  

 – konec zápisu –  

   

 Zápis schválen dne:  

   

      

 br. Martin Fér, v. r.  br. Michal Povolný, v. r.  br. Pavel Kubíček, v. r. 

 kazatel 

předseda staršovstva 

 kurátor 

účastník schůze 

 zapisovatel 

 


