
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 21. listopad 2013
Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

Členů s hlasovacím právem: 8 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5
Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod
Sk 26, v.19-26; Svítá 193 M.Svobodová

2. Ohlédnutí
Proběhl sborový den s Michalem Kittou; 2 setkání pro rozhovory o budoucnosti sboru, konvent 
(br. farář M.Fér byl zvolen seniorem Poděbradského seniorátu), seniorátní dny mládeže v Libiši, 
seminář pro učitele nedělních škol v Praze. Probíhá všeobecná poděbradská výstava.

3. Před námi
Sbor

• 25.11 – 1.12. dovolená M.Fér
• 1.12. neděle – káže Bob Baštecký
• 11.12. středa 19h – Ekklézia – Martin Balcar
• 15.12. neděle - káže Lukáš Ondra
• 15.12. neděle - koncert pro Diakonii
• 22.12. divadelní představení v rámci bohoslužeb

Seniorát
1.12. neděle odpoledne - instalace v Kutné Hoře (Ondřej Zikmund)
13.12. pátek - seniorátní vánoční mládež v Poděbradech

4. Sborová pošta

• žádost na doplnění výzvy k navrácení majetku
• Kalendárium 2014 – pouť, noc kostelů a štědrovečerní bohoslužby
• dorazily nabídky pobytů (jarní prázdniny, silvestr) - Herlíkovice, Malá Morávka
• nabídky knih - Šiklová: Vyhoštěná smrt, Šimsová: Svět Jaroslava Šimsy
• Nosislav: nabídka knihy meditací a víno

5. Pastorační informace

• zemřela s. Šoulová, pohřeb byl 7.11.
• s. Svobodová navštívila s. Vranou, s. Píšovou a další (je veden záznam návštěv)
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6. Hospodářské informace

• Obdrželi jsme energetický audit: doporučené řešení kompletního zateplení je výměna 
výplní, instalace kondenzačního kotle (návratnost 29 let) – audit stál 24 tisíc Kč. Byla 
diskutována i případná žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu životní 
prostředí.

• převod plynu na faře se definitivně nezdařil (společnost opomněla odeslat výpověď)
• nabídky na zateplení
• zapsat digitální piáno do inventárního seznamu

7. Finanční informace

• Sbírky (pohroma na Filipínách)
• žádosti o sbírku OS Kaleidoskop bude vyhověno vyhlášením sbírky v lednu 2014
• proběhne změna smlouvy O2 (ušetření zhruba 200,- Kč měsíčně)
• upravená složenka od OSY za koncert Oborohu byla přijata
• Staršovstvo odsouhlasilo čerpání částky z fondu pro sociální výpomoc
• návrh koupit pingpongový stůl byl zkonzultován a prozatím odložen
• byl schválen nákup elektrické várnice

8. Různé

• vyklizen archiv - kancelář – bude operativně zorganizován úklid a nastěhování registratury
• opravy laviček
• zarámování portrétu s. farářky Taichové

Závěr
Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Dubová) 12.12.2013

Svítá 353
– 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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