
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 9. října 2014

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, H. Exnerová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek, J. Mičánková, 
L. Ruml, V. Rudajev, E. Semecká, K. Slavíková, M. Svobodová

Omluveni: J. Hofman, M. Povolný, L. Ryglová

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Mt 5 v38-40, Sv 223 L. Ruml

2. Ohlédnutí

Byly zahájeny pravidelné aktivity (konfirmandi, střední generace, maminky s dětmi). S částí 
mládeže byl bratr farář na sjezdu mládeže v Kroměříži (účast byla asi 400 mládežníků) - příští rok 
se bude konat v Litoměřicích. Proběhla pouť s úspěšnou účastí.
Je instalována vitrína, je třeba seškrábat špatný nápis. Ujme se H.Exnerová. Dorazily i nové 
lampiony (lustry) do Ekklézie (P.Kubíček).

3. Před námi

Sbor

12.10. rodinná neděle
19.10. je nutné sehnat kazatele (s. Svobodová se nabídla na službu čtenými bohoslužbami)
22.10. středa 19h - Ekklésie s Lubošem Kropáčkem: „Moje setkání s islámem“
2.11. káže M. Zikmund / sborový den - přednáška na téma Jan Kalvín
7-9.11 Seniorátní dny mládeže v Poděbradech
17-19.11. víkendovka pro starší děti ve Svratouchu
23.11. Divadlo Oskar a růžová paní (17h v kostele)

Seniorát

12.10. výročí v Krakovanech – 210 let sboru – 14.30h
19.10. 160 let kostela ve Velimi 14:30h
1.11. konvent v Kutné Hoře

Církev

12.10. oslavy 600 let obnoveného vysluhování v Praze dopoledne i odpoledne bohatý program.
1.11. celocírkevní setkání učitelů NŠ (Brno)

4. Sborová pošta

Nabídky knih - „Šestidílka“ (ČBS), Pijte z něho všichni (Eman).
Petice proti mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Pozvánka na podzimní setkání rodin s dětmi v Janské Lázně

5. Pastorační informace

Sestry Svobodová a Krumlová navštívily několik členů sboru a pronesly s nimi několik vět, 
případně uskutečnily delší návštěvu s rozhovory. Za letošní rok bylo již provedeno 40 návštěv.
Bude zahájena křestní příprava s Evou Tomanovou.
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6. Hospodářské informace

 Staršovstvo jednomyslně schválilo prodej zděděné nemovitosti za nabízených 1.900.000 
Kč. Takto budou informování zástupci poděbradského katolického sboru.

 Gloriet – je velmi obtížné sehnat statika pro tuto stavbu. Jitka Dubová intenzivně hledala 
odborníky a zatím neobdržela odpovědi od dalších doporučených statiků. J.Lounek se 
pokusí sehnat další odborníky, od kterých bychom se mohli dozvědět v jakém stavu se 
stavba nachází a co dělat aby nedošlo ke zřícení.

Příprava konventu:
a) Staršovstvo se shodlo na použití 20% restitučních prostředků pro rozvojové projekty. K 
samofinancování by byla použita cesta rychlejší.
b) návrhy kandidátů pro volbu synodní rady (Gruber, Kitta, Pfann, Ženatý, Jakub Keller)
c) návrhy diakonických a rozvojových projektů budou projednány příště

7. Finanční informace

Jsou k dispozici městské dotační poukázky (důchodcovská a dětská)
GAW - poslána žádost, v jednání
Navrhovaný nákup za městské dotace (třeba vyúčtovat do konce roku 2014):

 police nad kuchyňskou linku v Eklézii, světlo nad varnou desku, mikrovlnka, teriny na 
polévku, závěsy pro dětskou hernu, zvukotechnika (+ bezdr.átový mikrofon)

 z těchto prostředku by mohl být financovány i aktivity (návrhy do příští schůze)
Proběhne pokus o zažádání dotace na Ministerstvo kultury na Noc kostelů a Poděbradskou pouť.
Smlouva se školním statkem o pronájmu půdy je v jednání.

Ověřit nabídku rozprodeje vybavení horské chaty (kuchyňské náčiní) E.Semecká

8. Různé

Organizační záležitosti kolem divadla: kostýmy (H.Exnerová), video (P.Niederle), produkční (bude
oslovena J.Povolná). Divadlo bude na 4. adventní neděli dopoledne (21.12.2014)
Od příštího roku by se stal kronikářem br. Rudajev, prozatím bude oslovena s. Svobodová.

Závěr

Sv 185

Příští schůze staršovstva (zahájení: L.Ryglová) 13.11.2014

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 12.10.2014

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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