
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 20. února 2014

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, V. Rudajev, L. Ryglová, K. Slavíková, M. 
Svobodová

Omluveni: L. Ruml, E. Semecká

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv. 274; 1 Sam v16 M.Fér

2. Ohlédnutí

Proběhl sborový den s hostem Antonínem Plachým a jeho přednáškou na téma 
Armáda spásy a práce s bezdomovci

3. Před námi

modlitební večer za Ukrajinské nepokoje – ve středu 26.2. u CB
2.3. káže Bob Baštecký (den Poděbrad (rozhlasový přenos bohoslužeb církve husitské))
5.3. středa 19h - Ekklésia - promítání Malajsie – Pavel Polnický
8.3. 9-12h seniorátní rozhovor o budoucnosti sborů a seniorátu v Nymburce
9.3. káže M. Fér, VP, křest Karolíny Tesařové
16.3. sborové shromáždění
23.3. káže Joel Ruml, od 14:30h proběhne instalace nových členů seniorátního výboru
sborový zájezd - termín předběžně 25.5.
termín sborové dovolené v Rokytnici – 28.6.-5.7.
termín tábora – 12.-19.7.
v pátek 22.8. bude areál v nájmu pro svatební obřad a následnou slavnost

4. Sborová pošta

 dorazily informace k synodu – bude se konat na Vsetíně (29.5 - 1.6), poprvé ne v Praze
 na webu církve jsou aktualizované nájemní a jiné smlouvy podle novely občanského 

zákoníku
 všem farním sborům, které uplatnily restituční nároky se ukládá podat synodní radě 

stručnou zprávu
 vybrán nový ředitel Diakonie ČCE – Petr Haška (dosavadní ředitel Diakonie v Myslibořicích)
 evidenční dotazníky
 postní sbírka na pomoc Etiopii proběhne 23.3. dopoledne
 setkání křesťanů čtyř zemí ve Wroclavi, očekává se až 4000 účastníků
 dorazila nabídka pohlednic ze synodní rady
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5. Pastorační informace

6. Hospodářské informace

Přípravy na výroční shromáždění:
 návrhy na předsedu (M.Fér a M.Povolný), zapisovatele (J.Lounek, L.Frančík), verifikátory 

(V.Rudajev, P.Polnický, ), revizory učetnictví (F.Povolný, D.Kroupová - zařídí 
M.Svobodová, náhradníci: M.Polnická, M.Kubíčková)

 vypracovat písemné zprávy: za kavárničku (Helena), za varhaníky (Jakub), za učitele 
neděle (Lenka), finanční (Jitka), maminky (Míla)

změna dodavatelů energií probíhá: EEE potvrdilo ukončení smlouvy

7. Finanční informace

Staršovstvo projednalo návrh rozpočtu a schválilo jeho znění pro účely schválení
sborovým shromážděním.Vzalo na vědomí závěry inventarizační komise.
S bratrem Sílou bude uzavřena dohoda o provedení práce.

8. Různé

V kuchyňce bude zřízena listina rozpisu služeb.
Brigáda vyklizení zděděného domu společně s členy katolického sboru (max 10 lidí) návrh na 1.3. 
resp. 15.3. (bude potvrzeno)
Vyřízení věcného břemene užívání (P.Kubíček)
Noc kostelů - staršovstvo projednalo množství návrhů na kulturní program a zadalo přítomným 
presbyterům dílčí úkoly.
Návrh na novou lokalitu sborové letní dovolené (chata pro 40 lidí u Landštejna - jižní čechy)
V Ekklesii jsou portrety farářů, kteří tu kázali. Darem od V.Rudajeva a J.Grose obdržel sbor 
tabulky s vygravírovanými jmény těchto farářů.

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Hofman) 20.3.2014

Sv. 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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