
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 12. prosince 2013

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: H. Exnerová, J. Mičánková, L. Ryglová, E. Semecká,  M. Svobodová

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

L2 v10-11 J.Dubová

2. Ohlédnutí

Byl odeslán sborový dopis (staršovstvo děkuje za pomoc při roznášení), proběhla Ekklésia s akcí 
maraton psaní dopisů. Náš farář se účastnil oběda s vedením města (účast zhruba 10 lidí)

3. Před námi

Sbor

22.12. dětské divadlo

550. výročí mise Jiřího z Poděbrad
2. března bohoslužby Církev Husitská
26. července – ekumenické bohoslužby na jezeře
Ekunemická setkání
15. 1. v kostele Církve československé husitské – káže br. probošt Hronek
22. 1. v Bételu (Církev bratrská) – káže br. farář Martin Fér
29. 1. Na faře Církve římsko-katolické – káže br. farář Petr Geldner

Seniorát

8. březen – seniorátní setkání s rozhovory o výstupech církevních rozhovorů o 
budoucnosti církve českobratrské

4. Sborová pošta

Sleva na synoptickou Bibli, dotaz z redakce Českého bratra na odebírané množství na příští rok, 
kurz pro starší mládež a střední generaci v Janských Lázních

Dorazila nabídka na hromadný odběr energie. Nutno porovnat a rozhodnout zda nabídku přijmeme 
i za cenu výpovědi současné smlouvy.

6. Hospodářské informace

Informace k dědictví: probíhá dědické řízení, sboru byla odkázána nemovitost v Poděbradech. 
Staršovstvo odsouhlasilo zaplatit notářce Hůlové za dědické řízení (vydání usnesení, prověření v 
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registru dlužníků zemřelého a další dokumenty nutné k přepsání vlastníka na katastru nemovitostí)

Nastaly problémy s kotlem na faře. Věc bude řešit odborník.

Obdrželi jsme množství nabídek na výměnu skel / oken na faře. 

7. Finanční informace

Sbírka na Štědrý den je určena pro naplnění sociálního fondu.

Náklady na příští rok (úklid, kazatelská služba) budou prověřeny.

Staršovstvo souhlasí s nákupem vánočních balíčků pro děti.

Staršovstvo rozhodlo o naplnění sociálního fondu z veřejné sbírky uskutečněné 
na štědrý večer

Staršovstvo se jednomyslně usneslo o následujícím složení inventarizační 
komise: P.Kubíček (předseda), L.Ruml a M.Povolný

8. Různé

Štědrý den – zajištění svíček (Praha) J.Dubová

Prověřit požární bezpečnost modlitebny M.Povolný

Zorganizovat setkání současných i potenciálních sborových varhaníků J.Lounek

Byl zajištěn vánoční smrk

Byla zarámována fotografie paní farářky Čejkové – Teichové a umístěna v Ekklésii

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: H.Exnerová) 23.1.2014

– 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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