
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 19. března 2015

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, 

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

Členů s hlasovacím právem: 8 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 193

2. Ohlédnutí

Sborové shromáždění navštívilo 37 členů sboru s hlasovacím právem. Proběhlo 
setkání kurátorů, za náš sbor se účastnil P. Kubíček a referoval presbyterům o 
programu. Proběhla též seniorátní mládež v Kolíně a setkání střední generace.

3. Před námi

Sbor

22.3. neděle – sborový den: přednášející Jan Krupa
29.3. neděle květná
1.4. středa 19h čtení pašijí
3.4 Velký Pátek – 19:00h bohoslužby s V.P.
5.4. Hod Boží velikonoční – V.P.
13.4. pondělí – ZUŠ flétnový večírek v kostele
15.4. středa – třicátníci, téma: pastorace (s Bohunkou Bašteckou)
19.4. Martin Fér, rozhovory o budoucnosti, téma „co sbor očekává od faráře“ a naopak
22.4. středa – ekumenické bohoslužby v rámci akce „70 let života v míru“; vernisáž výstavy 
obrazů Jany Dubové v Ekklésii (nutno připravit prostory / uklidit)
26.4. neděle - Míla Hofmanová
20.5. středa - Ekklézie – Vojtíšek
29.5. pátek - Noc Kostelů
31.5. neděle – sborový zájezd po Husových stopách

Seniorát

21.3. sobota – pohřeb br. Německého

4. Sborová pošta

Kurz pro varhaníky (pozvánka rozeslána varhaníkům)
Dny vděčnosti za stvoření (ekologická sekce křesťanské akademie)
Sdružení člověk a víra hledá fotografy pro dokumentování křesťanských akcí
Kurz „Církev živě“ - v Bělči nad Orlicí (na nástěnce)
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5. Pastorační informace

Křty: 3. května - Kristýna Richterová a Eva Tomanová; 24.května – Sofie Šuková

Umrtí: s. Hotovcová, s. Tronerová, br. Ipser

Revize kartotéky: škrty br. Češka, s. Martinková, s. Martincová, rodina Říhova, přidat br. Balcar

V nemocnici v Městci Králové je s. Šklíbová se zlomeným krčkem.

6. Hospodářské informace

Pozemek k.ú. Choťánky č.277 (1,7ha) byl na katastrálním úřadě připsán sboru.

Nový zaměstnanec Adam Wolde absolvoval školení práce a byla přiznána dotace a je uzavřena 
pracovní smlouva do října 2015. Byly vyčištěny vrchní zahradní terasy. Bude pokračovat spodní 
terasou a vykácením vzrostlých keřů.

Proběhne revize elektrospotřebičů a hasicích přístrojů, únikových východů a požární knihy.

Ohledně rekonstrukce Glorietu byl městským úřadem odeslán návrh rekonstrukce na krajský úřad. 
Po vyjádření krajského úřadu zažádáme o dotaci. Je nutné zřídit tzv. Pasport Glorietu (M.Fér a 
J.Lounek zjistí co by to obnášelo). Ihned poté zahájíme přípravu projektu.
Byl zakoupen pomaloběžný štěpkovač, stojan na noty, pedál k varhanám.

7. Finanční informace

Peníze za prodej nemovitosti již dorazily.

8. Různé

Konfirmace proběhne v neděli 7. června
Staršovstvo s konfirmandy a rodiči proběhne ve čtvrtek 23. května
Návrh pravidelného setkání při kávě po bohoslužbách – vždy 3. neděle v měsíci
Br. Rudajev provedl analýzu saláru za roky 2013 a 2014.

Závěr

Sv 353

Příští schůze staršovstva (zahájení: E.Semecká) 23.4.2015

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 24.3.2015

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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