
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 18. dubna 2013

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, H. Exnerová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, 
J. Mičánková, M. Povolný, L. Ruml, V. Rudajev,  K. Slavíková, 

Omluveni: L. Ryglová, E. Semecká, M. Svobodová, 

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

1. Úvod

Svítá 288, 2. Moj 19, církevní zřízení – řády „sborového života“ a „o správě 
církve“

P.Kubíček

2. Ohlédnutí

Proběhlo čtení pašijí s účastí cca 30 lidí. S opakováním akce se počítá i na příští 
rok. Velkopáteční bohoslužby proběhly ve večerním termínu bez zjevného 
úbytku účastníků.
Brigáda zorganizovaná na sobotu 13.4. proběhla s účastí asi 10 osob.
V Pečkách bylo zvoleno staršovstvo a administraci sboru převzala H.Junová.
Setkání poděbradských církví proběhlo v 15. týdnu (diskuze na téma restituce – 
nakládání se získanými prostředky)
Pastorální konference v Lysé nad Labem proběhla v 15. týdnu

3. Před námi

Sbor

30.4. Ekklézie od 19h na téma Mrtvá trať (podrobnosti na webu)
12.5. sborový zájezd, přihlášeno 51 účastníků, čtené bohoslužby H.Exnerová
19.5. svatodušní neděle, křest Martin Šuk, Martin Cyrus, Kryštof Šuk

Seniorát

20.4. Konference v Nymburce od 9:30h „Péče o nemocné v nemocnici“
19-21.4. seniorátní setkání mládeže v Mělníku - „Bible jinou optikou“

Církev

Synodní shromáždění 30.5. - 2.6.

4. Sborová pošta

Nabídka vydavatelství Českého bratra na zvýšený náklad k noci kostelů – 
poděbradský sbor požádá o 20 výtisků navíc.

Česká biblická společnost nabízí literaturu k noci kostelů téměř za třetinové 
ceny. Staršovstvo schvaluje nákup tiskovin zhruba za 1000,- Kč

Nabídka slevy na synoptickou Bibli – zveřejnit v ohláškách a na nástěnce
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Nakladatelství Kalich nabízí slevu knihy Modlitby

Poděkování za sbírku na Etiopii od Diakonie

Dokument „Milujte své nepřátele“ na DVD bude promítán

Pozvánka na varhanní kurzy byla přeposlána varhaníkům

5. Pastorační informace

Staršovstvo jednomyslně souhlasí se křtem Martina Šuka, Martina Cyruse i 
Kryštofa Šuka.

6. Hospodářské informace

Zapůjčení Ekklézie rodině Exnerových bylo schváleno členy staršovstva 25.5.

Nové pískoviště pro děti bude zakoupeno plastové z recyklovaného plastu v ceně 
zhruba 4.000,- Kč

J.Hofman

Bude podána výpověď dodavatele plynu pro faru, aby bylo možno vybrat a 
zajistit včas levnějšího dodavatele.

M.Fér

Tvorba konceptu na zateplení a využití moderních technologií k dosažení úspor 
na vytápění objektu fary a kostela. Zeptat se odborníků na návrhy.

V.Rudajev
J.Hofman

Není dokončena instalace elektřiny ve sklepě. M.Povolný

Oslovit klempíře pro opravu okapu na faře. V.Ruml

Pronájem prostor prezentace J.Lounek

Výběr zálohy na výlet „Doba poděbradská“ ve výši 250,- dospělí a dítě v 
dobrovolné výši. Výběr po bohoslužbách na arch.

J.Dubová

Pozemek pod trafostanicí byl pravděpodobně již prodán. Ale v době, kdy nebyla 
povinnost podávat návrhy k zápisu na katastr. Staršovstvo navrhuje prodej 
pozemku odložit z důvodů možné změny postoje ze strany zájemce (vlastníka 
trafostanice)

7. Finanční informace

Sbor obdržel první část splátky za pozemek u Hydroelektrárny ve výši 84tis. Kč.

Bude zřízen termínovaný účet s týdenní výpovědní lhůtou u FIO banky, na který 
se přesune zhruba 200.000,- volných prostředků.

M.Fér, 
J.Dubová

Stránka 2 z 3



8. Různé

Sborový dopis s anketou bude rozeslán v týdnu 12-19.5. s připomenutím na 
sbírku Jeronymovy jednoty

M.Fér

Noc kostelů
zahájení ve 20h, domluvena kýta pro občerstvení, komentovaná prohlídka 
kostela, program pro děti

24.5.

Prvotní návrh na informační letáček o sboru byl projednán a byly doporučeny 
některé úpravy.

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: V. Rudajev) 16.5.2013

Svítá 293

– konec zápisu –

Zápis schválen dne:

br. Martin Fér, v.r. br. Michal Povolný, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel
předseda staršovstva

kurátor
účastník schůze

zapisovatel
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