
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 28. května 2014

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 56, Gen 1, 20-25, Sv 346 J.Lounek

2. Ohlédnutí

23.5. Noc kostelů (účast zhruba 110 lidí), 25.5. Zájezd (účast 41), br. Farář přednášel na VOŠ 
Hotelové (téma: Bible), vzniklo v „Pentagonu“ poradenské centrum, proběhla rodinná neděle v 
Brandýse, na 30.4. se opékaly buřty na farské zahradě, vyšlo pexeso kostelů seniorátu, Míla 
Hofmannová přestala vést maminky, skupina se schází nadále

3. Před námi

Sbor

7.6. svatba v Havířském kostelíčku - snoubenci Čapkovi
8.6. svatodušní neděle, VP, sbírka pro Diakonii
14.6. svatba v naší modlitebně - snoubenci Tomanovi
28.6. - 5.7. sborová dovolená + 12. - 19.7. tábor
26.7. sobota - ekumenická open air bohoslužba na jezeře
návrh na sborový víkend – Běleč (podzim 2014) (zjistí J.Lounek)

Seniorát

7.6. sobota v Kolíně - presbyterní konference  - výročí první světové války
8.8. seniorátní mládež – pobyt v Pusté rybné
13.9. sobota - Polabská evangelická pouť

Církev

12.10 neděle - 600. výročí vysluhování pod obojí (U Martina ve zdi)

4. Sborová pošta

Synodní rada upozorňuje k výročí památky mistra Jana Husa
Výzva k uspořádání sbírky pro Diakonii

5. Pastorační informace

v přípravě křest Natálie a Jan Frančíkovi
rodina Sedmerova se odstěhovala
Systematicky vytřídit kartotéku a zahájit kontaktování členů sboru
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6. Hospodářské informace

Zděděná nemovitost - je z velké části vyklizena, věcné břemeno odstraněno.
Je třeba zjistit zájem o nemovitost, zhodnotit stav objektu a průběh vyklízení a na
příštím staršovstvu podat staršovstvu zprávu.

L.Ruml

Vypracovat žádost na odpuštění odvodu personálního fondu za nevydaný 
majetek. Je nutné rozmyslet přístup sboru k této žádosti. Zjistit jak financování 
PF i za těchto úlev funguje.

M.Fér

22.8. pátek bude v Ekklésii svatba, třeba připravit smlouvu o pronájmu, provozní
řád, předávací protokol

J.Lounek

Je třeba zakoupit nový vysavač, vybrat varianty do 3500,- J.Lounek

Strop na faře pod koupelnou umístěnou v patře je mokrý. Zjistit únik. M.Fér

Pozvat pana R.Pavla na revizi kotle a jeho čerpadla M.Fér

Instalace nástěnky před kostel podléhá povolení, které bylo urgováno a stále 
čekáme na vyjádření příslušného úřadu. Poté je třeba zakoupit a nainstalovat.

Gloriet - vypadl kus klenby. Je nutné zajistit diagnostiku stavby - zjistit co se 
děje. Nafotit a poptat nabídku na posudek rozsahu případných oprav.

J.Dubová

Zjistit situaci s plánovám městské památkové zóny v Poděbradech M.Fér

Staršovstvo hlasováním rozhodlo dále se nezabývat zjištěním inventarizační komise, totiž, že 
pozemky kdysi patřící sboru dříve značené 185/1 a 185/2 jsou nyní ve vlastnictví p. Pečenky.

Hrob br. faráře Jelena bude opraven - srovnání obrubníku a výsadba 
půdopokryvné zeleně. V ohláškách zazní specifická sbírka po celý červen na 
opravu hrobu. Po vybrání částky proběhne realizace opravy.

E.Semecká

7. Finanční informace

Očekáváme dar z Německa (GAW) má být údajně již poslán

8. Různé

Brigáda - zateplení stropu nad místností za kostelem

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: M.Povolný) 26.6.2014

– 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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