
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 23. dubna 2015

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, L. Ryglová, E. Semecká, K. Slavíková, 
M. Svobodová

Omluveni: J. Mičánková, 

Členů s hlasovacím právem: 11 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 176; Ž 78, v3-7; M.Fér

Rozhovor s konfirmandy a jejich rodiči

Rozhovor započal krátkým představením všech účastníků setkání. Konfirmandi seznámili členy 
staršovstva s náplní a průběhem konfirmačních cvičení. Následovala všeobecná diskuze co si 
jednotliví členové sboru představují pod aktem konfirmace a přípravou na něj.

2. Ohlédnutí

22.4. Proběhly ekumenické bohoslužby k ukončení druhé světové války a vernisáž obrazů Jany Dubové

3. Před námi

Sbor

26.4. neděle – káže Míla Hofmanová
3.5. neděle – káže Martin Fér - křest Eva Tomanová, Kristýna Richterová
10.5. neděle – káže Míla Hofmannová
17.5. neděle – káže Bob Baštecký, káva po kostele (pořádá skupina vedená J.Dubovou)
20.5. středa - Ekklézie – Zdeněk Vojtíšek
24.5. neděle – káže Martin Fér - svatodušní, křest Sofie Šukové
29.5. pátek - Noc Kostelů
31.5. neděle – sborový zájezd po Husových stopách, čtené bohoslužby (H.Exnerová)
7.6. neděle – konfirmace
13.6. sobota – Husovské oslavy v Poděbradech
11-18.7. - sborová dovolená Rokytnice
18-25.7. - tábor Bohuslavice

Seniorát

24-26.4. - seniorátní setkání mládeže – Islám, Český Brod
1.5. – seniorátní zájezd do Ochranova
14-17.5. – synod (v Praze)
23.5. – presbyterní konference v Lysé nad Labem – (Masarykův Hus)
5-6.6. celocírkevní husovské oslavy v Praze (debata nad možnou organizací společného zájezdu)

4. Sborová pošta

 nabídka na cestu do USA – konference žen
 Český Bratr ve větším vydání na Noc kostelů. Rubrika pro učitele nedělní školy
 nabídky na pobyty Herlíkovice
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5. Pastorační informace

zemřel br. Vavruška z Kluku, do Libice se odstěhoval br. Piroutek

6. Hospodářské informace

 Návrh nákupu sekačky (vybrat typ a postarat se o nákup v rozmezí 11-13tis. Kč: L.Ruml)
 Gloriet - odeslána žádost o dotaci na kraj (je třeba archeologický průzkum), rozpočet 

sanace a oprav je zhruba 700 tis. Kč, rozpočet k nahlédnutí v kanceláři na faře
 banner / plakát na veřejnou sbírku na opravu Glorietu (J.Lounek)
 smlouva Poděbradská blata – Staršovstvo schvaluje návrh na vypracování smlouvy na 

pronájem parcely vrácené v restituci v rozloze asi 1.5ha na dobu 6ti let. (J.Dubová)
 Staršovstvo souhlasí s prodloužením smlouvy s uklízečkou do konce června 2015
 Cenovou nabídku úklidu předloží J.Lounek do prázdnin
 Bude svolána brigáda na údržbu na 16.5.
 Bylo projednáno, co bude zadáno zaměstnanci pro údržbu sborových nemovitostí.
 Staršovstvo schvaluje příspěvek ve výši 2.100,- Kč ilustrátorce Aleně Tetaurové za 

ilustrace do knihy Heleny Kohoutové Světlo naděje.

7. Finanční informace

8. Různé

Noc kostelů:
 Koncert Mamáter (19h)
 Pečení z těsta (J.Dubová / L.Ryglová) a keramická dílna (M.Exner)
 Staršovstvo souhlasí s pořádáním závodu v orientačním běhu klubem Běhej Poděbrady na 

pozemcích sboru.
 Promítání filmu

Pronájem prostory:
24-25.4. - Pavel Dvořáček a salvátorští konfirmandi
5. nebo 6. 6. - Ekklésia – Vítek Svoboda (ochutnávka vína)

Závěr

Sv 157

Příští schůze staršovstva (zahájení: E.Semecká) 21.5.2015

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 26.4.2015

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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