
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 29. srpna 2013

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, M. Povolný, V. Rudajev, E. 
Semecká, K. Slavíková, M. Svobodová

Omluveni: J. Dubová, H. Exnerová, J. Mičánková, L. Ruml, L. Ryglová, 

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 375, Ž 55, Sv 45 E.Semecká

2. Ohlédnutí

Proběhl dětský tábor (děti velmi spokojení) s účastí 21 dětí a 10 vedoucích a také 
sborová dovolená v Rokytnici nad Jizerou s účastí 48 osob. Probíhají nátěry 
dveří ke garážím (br. Síla)

3. Před námi

Sbor

1.9. rodinné bohoslužby (VP) s navazujícím odpoledním grilováním od 14:30h
7.9. polabská pouť (oběd zajištěn br. J. Felkrem, služba K. Slavíková a M. Svobodová)
15.9. káže Pavel Dvořáček
22.9. sborový den (hostem ředitelka Barmského centra, služba v kuchyni J.Dubová, oběd J.Felkr)
13.10. neděle díkčinění (VP)

Církev

21.9. celocírkevní shromáždění Jeronýmovy Jednoty
6.10. Sjezd mládeže v Jindřichově Hradci

4. Sborová pošta

Synodní rada vybírá vhodného dodavatele energií. Staršovstvo jednomyslně rozhodlo, že tento 
projekt podpoří svou účastí a v případě výhodnější nabídky bude nadále jednat o změně dodavatele 
energií.

Byl doručen návrh smlouvy na pronájem pozemku poděbradských Blat (6 letá výpovědní lhůta s 
nájmem 2,5% ze současné ceny pozemku (tj. 2600 Kč/ha/rok)) Staršovstvo souhlasilo se zněním 
návrhu a pověřilo zástupce k podpisu smlouvy.

Příprava na synodní schůzi
• Synod informoval o zahájení změn Církevního zřízení (návrhy na změny byly schváleny 

staršovstvem - ochrana kazatelů při čerpání mateřských a rodičovských dovolených před 
výpovědí a jmenování tajemníka ústřední církevní kanceláře)

• Pro přípravu konventu staršovstvo potvrzuje konventuály P. Kubíčka a H. Exnerovou, 
náhradníci jsou M. Povolný a V. Rudajev

• Zástupcem Jeronymovy jednoty do seniorátního schromáždění je zvolen P. Kubíček a 
náhradníkem V. Rudajev.

• Návrhy staršovstva k projednání na synodním jednání a kandidáty na seniorátní 
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představenstvo jsou odloženy na příští schůzi staršovstva

Dorazila pozvánka na účast prezentace sboru na Všeobecné poděbradské výstavě (29.9. -13.10.)

Martin Fér přednesl platná nová usnesení synodu

Pozvánky na různé akce budou vystaveny na nástěnce

5. Pastorační informace

Narozeninové dopisy roznáší sestra M. Svobodová

6. Hospodářské informace

Proplacení Míle Hofmannové 500,- Kč za měsíc
Oprava krbu 10 000 Kč práce + 5 000 Kč materiál

Pronájem Ekklésie – vydat druhou verzi prezentačního materiálu J.Lounek

7. Finanční informace

Sbor obdržel od švýcarského sboru 60 tisíc korun.

Staršovstvo bylo informováno o nákupu Flipchartu, projekčního plátna a 
obrazového závěsného systému do Ekklésie. Výběr varhan stále probíhá.

Ke sborovému dopisu se přiloží složenka těm, kdo ještě nezaplatil salár

Česká spořitelna oznámila nové podmínky za vedení bankovního účtu

8. Různé

Služba musí být dvoučlenná

Ekklésia – pozvání Tomáše Halíka a Martina Šimáčka (agentura pro sociální začleňování)

Pravidelné aktivity
• kavárnička - pondělí 14.30
• biblická pro děti - pátek, 2skupiny (1-4tř.,5-7tř.)  
• maminky s dětmi - čtvrtek 8.30
• konfirmační - nový cyklus (přidají se ke stávajícím, teoreticky: Jonáš Fér, 

Honza a Fanda Exnerovi, Natálka Frančíková, Adam Semecký (?))

Zjistíme možnosti opravy hrobového místa faráře Jelena M.Povolný

Sestra Svobodová informovala na práci o kronice

Bez  konkrétního  závěru  se  vedl  se  rozhovor o scházení střední generace E.Semecká

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: L.Ruml) 19.9.2013

Sv 353

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 7.9.2013

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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