
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 4.června 2015

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Mt 6, 31-33; Svítá 161 E.Semecká

2. Ohlédnutí

Proběhl seniorátní zájezd do Ochranova. Proběhlo několik pracovních brigád a křtů. Ekklésia se 
Zdeňkem Vojtíškem. Káva a čaj po bohoslužbách se osvědčily, jsou zorganizované služby pro tuto 
událost. Sborový zájezd na hrad Krakovec s účastí 44 osob. 

3. Před námi

Sbor

Neděle 7. června – konfirmace
neděle 14. června – káže Bob Baštecký (M.Fér pověřuje staršovstvo v Kovánci)
neděle 21. června – dětská neděle – rodinné bohoslužby
od 28. června nebude při bohoslužbách po čas prázdnin nedělní škola
neděle 12. července – káže Míla Hofmannová
neděle 19. července – káže Bob Baštecký (káva po bohoslužbách)
neděle 26. července – dětské bohoslužby (po dětském táboře)
neděle 6. září – rodinné bohoslužby

ostatní sborové informace:
 13. června Husovské oslavy - od 14.30 koncert gospelu Maranatha, přednáška M. Rejchrta 

na Kolonádě
 sborová dovolená 11.-18.7. 
 tábor pro děti 18.-25. srpna
 pobyt pro dorost – mládež – v týdnu 17.-23. srpna
 dovolená kazatele 27. července – 16. srpna

Seniorát

 21. června od 10 h je ve Velenicích - seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty
 5.-6.7. husovské oslavy v Praze
 7.-14.7. seniorátní pobyt pro mládež
 prázdninové akce v Herlíkovicích a jiných lokalitách jsou vyvěšeny na nástěnce
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4. Sborová pošta

 opakované pozvání na Husovské slavnosti do Prahy – bohatý program
 další pozvánky na letní akce, tábory, pobyty (vyvěšeno na nástěnce)

5. Pastorační informace

Od začátku roku provedla sestra Svobodová 19 návštěv a tři rozhovory. Sbor pozdravují sestry 
Marková z Kluku, Helga Rúžková, paní malířka Husáriková, sestra Vraná. Občas někdo odhlásí 
odběr sborových dopisů. Staršovstvo bylo informováno, že někteří členové sboru cítí, že pokud 
neplatí salární příspěvky, nemohou přijít v neděli na kázání. Členové staršovstva vyjádřili 
nesouhlas s tímto názorem a podniknou kroky k jeho vyvrácení.

6. Hospodářské informace

 úklid kostela – ke konci června končí p. Vrchotová, od července přijala tuto práci s. 
J.Férová (seznam práce předá J.Lounek)

 město chce odkoupit pozemek na Žižkově (parčík na konci ulice Moučná)
 Ekklésie - je třeba renovovat podlahu (sbrousit) – (J.Hofmann)
 Gloriet – transparent na plot s informacemi (J.Lounek)
 Staršovstvo vyhlašuje sbírku na opravu Glorietu
 Sekačka je pořízena
 Smlouva s Blaty na pronájem orné půdy je podepsána

7. Finanční informace

 Sbírka darů Jeronýmovy Jednoty zatím vynesla 16.650,- Kč (na pomoc sborů, které 
nemohou platit personální fond)

 Staršovstvo souhlasí, aby příspěvěk sboru do sbírky Jeronýmovy Jednoty byl 20.000,- Kč
 7.6. Sbírka solidarity (na pomoc malým sborům)
 Zájezd byl o 4500,- Kč dražší, než se vybralo (faktura je na 11.600,- Kč / oproti 7.100,- Kč 

vybraných). Účastníci zájezdu nebudou vyzváni doplatit 100,-Kč, sbor tento rozdíl doplatí, 
což bude oznámeno ve sborových ohláškách.

 Br. Povolný řeší žádost o vnitrocírkevní náhrady.
 Sbor v Chlebích by měl přispívat sboru administrátora minimálně částkou 20% z 

personálního fondu.

8. Různé

 Odborníkem, Ing. Arch. Záhorou, byla zaměřena zahrada pro předběžný návrh dopravní 
situace parkování automobilů na farské zahradě. Bude zřízena jednosměrná objízdná 
komunikace kolem ostrůvku s šikmými vyhrazenými místy pro parkování. Celkem zhruba 
pro 10 automobilů. Plochy budou zatravněné, nebude probíhat žádná stavba dlažby, či jinak
uměle zpevněné komunikace

 Je třeba pořídit víno na Večeři Páně
 Staršovstvo schválilo pronájem Ekklézie L. Rumlovi za účelem oslavy narozenin 5.7.2015 

odpoledne
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Závěr

Svítá 135

Příští schůze staršovstva (zahájení: M.Svobodová) 27.8.2015

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 7.6.2015

br. Martin Fér, v.r. br. Michal Povolný, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel
předseda staršovstva

kurátor
účastník schůze

zapisovatel

Stránka 3 z 3


