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 Zápis ze zasedání staršovstva 
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické 

Datum: 26. června 2014 

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141 

Přítomni: 
J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, M. Povolný, K. Slavíková, L. 

Ruml, L. Ryglová, E. Semecká, M. Svobodová 

Omluveni: J. Lounek, V. Rudajev 

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

 

Z minula k projednání (rozřazeno pod relevantní témata) 

 

 Téma: Kdo/do kdy 

1. Úvod  

1. Mojžíšova 1/26 a Matouš 22/1-5  M. Povolný 

   

2. Ohlédnutí  

1. v uplynulém měsíci byly dvě svatby.  

   

3. Před námi (příloha č. 1 – rozpis nejen nedělních služeb)  

 Sbor  

1. sborová dovolená v Rokytnice nad Jizerou od 28/6 do 5/7. 

2. tábor pro děti od 12/7 do 19/7 u Bohuslavovic okres Přerov. 

3. 28/7 až 17/8 užívá farář zaslouženou dovolenou na zotavenou. 

4. zástupy o prázdninách: 28/6 až 6/7 M. Ondrová z Kolína (#777966673), 

12. - 19/7 K. Roskovcová z Nymburka (#737814404), 28/7 až 10/8 M. 

Zikmund (#736500708), 11. - 17/8 H. Jůnová z Předhrádí (#604324621). 

5. na sobotu 26/7 připravuje se ekumenická open-air bohoslužba na Jezeře 

k výročí mírových cest krále Jiřího. 

6. Polabská evangelická pouť bude v sobotu 13/9, host Pavel Filipi (téma: 

vysluhování pod obojím), odpoledne vystoupení skupiny Augenblick 

(koncert židovských písní). 

 

 Seniorát  

  

   

4. Sborová pošta  

1. z Městského úřadu přišlo povolení k instalaci informační tabule u vstupu 

do kostela a vyměřený nájem za užití obecního místa. 

2. ze SR došla nabídka židlí a stolů z Holandska. 

 

 

vzato na vědomí 

   

5. Pastorační informace  
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1. Michal Hudcovic se přestěhoval do Chleb včetně členství ve sboru. 

2. Revize karet kartotéky - Ladislav Opřátko ml je již delší dobu po smrti, 

vyřazen z kartotéky. 

3. Jana a Natálie Frančikovi budou pokřtěni v Rokytnici nad Jizerou. 

 

   

6. Hospodářské informace  

1. prodej dědictví; 

2. úkoly z minula: 

a. koupit vybraný vysavač. 

b. mokrý strop vyřešen - špatné těsnění okolo vany. 

c. statický posudek glorietu - poptávka odeslána 

d. hrob faráře Jelena - je potřeba oprava obrubníku, na záhon vysázet 

půdopokryvnou růži, zřízen fond na opravu. 

3. Vybrána vitrína, dodavatel ABstore.cz. 

 

   

7. Finanční informace  

   

   

1. návrh na repartice: seniorátní repartice: 7.000 Kč, celocírkevní repartice: 

37.870 Kč. 

2. Náhrada personálního fondu za nevydané restituce - bude projednáno 

v září po obdržení usnesení synodu. 

 

   

8. Různé  

1.  Nabídka družby se sborem z Paisly (Skotsko). na vědomí 

   

 Závěr  

 Příští schůze staršovstva 4. září 19:00 

Zahájení -    

 – konec zápisu –  

   

 Zápis schválen dne:  

   

   

      

 br. Martin Fér, v. r.  br. Michal Povolný, v. r.  br. Pavel Kubíček, v. r. 

 kazatel 

předseda staršovstva 

 kurátor 

účastník schůze 

 zapisovatel 

 


