
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 27. srpna 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, K. Slavíková, M. Svobodová

Omluveni: J. Mičánková, E. Semecká, 

Členů s hlasovacím právem: 10 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 331,  1Moj 47 4-7, Sv 120 M.Svobodová

2. Ohlédnutí

Proběhla konfirmace, husovské oslavy, sborová dovolená, dětský tábor (s velmi kladnými ohlasy), 
filmové večery (s početnou účastí) a drobné práce kolem Glorietu.

3. Před námi

Sbor

29.8. - návštěva sboru z Dobříše
Neděle 6.9. - rodinné bohoslužby
Sobota 19.9. - sborová brigáda - renovace teras
Neděle 20.9. - káže Míla Hofmannová (br. Farář káže v Krupé na seniorátní neděli)
26-27.9. - návštěva ze sboru Valašské Meziříčí
27.9. Díkčinění + VP
od října bude v našem sboru působit vikář Jiří Šamšula
Ekklésia - host Filip Čapek, starozákoník, přednáška o archeologických nálezech v Izraeli;
uvažujeme o uspořádání koncertu „Tamburašů“ na podporu přestavby Glorietu

Seniorát

12.9. seniorátní pouť - oběd zajištěn J.Felkrem; Petr Gallus – Konfirmace včera 
dnes a zítra, Klára Smolíková – dílna pro děti – H.U.S. Úplně světovej
19.9. Sion

Církev

31.8.-3.9. - seminář pro faráře v Daňkovicích - účast
2.-4.10. Sjezd mládeže v Litoměřicích

4. Sborová pošta

 úmrtí Jiřího Tomáška a Jaroslavy Souškové
 1. neděli v září (6.9.) sbírka na křesťanskou službu
 přišla nová nabídka Hesel Jednoty Bratrské
 výsledek usnesení synodu

5. Pastorační informace

Sestra Šklíbová chodí na kavárničku.
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6. Hospodářské informace

 staršovstvo schvaluje smlouvu s ČEZ o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu z trafostanice do zámečku

 sbor nabídne ČEZu tento pozemek ke koupi (cca 100m2)
 byly předneseny cenové nabídky na zbroušení podlahy v Ekklésii; oprava podlahy v 

Ekklézii a na Faře proběhne v rámci rozpočtu 2016 v období menšího provozu (léto 2016)
 renovace teras: odvézt suť, rekultivace zeminy a odstranění náletového porostu (brigáda)
 proběhl úklid kanceláře, plánujeme renovaci kancelářského stolu (nový povrch), oprava 

topenářských trubek
 Adam - byl dlouhodobě nemocný, ale již opět dochází. Jeho pracovní smlouva končí a na 

jaře 2016 bude zažádáno o možnost opětovného uzavření pracovní smlouvy.
 bude zapojeno ozvučení i do Ekklésie a pořídí se dva klopové mikrofony (bezdrátové)
 Nová smlouva na úklízecí práce bude s J.Férovou uzavřena s platností od 1.8. Práce bude 

vyplácena dle schvalovaného výkazu práce.

7. Finanční informace

 žádost o dotace na rekonstr. Glorietu z kraj. úřadu podána v pořádku, ale byla zamítnuta
 je třeba vyřídit kompenzaci za nevydaný církevní majetek (vypočítat cenu a požádat)
 změna bankovního účtu poděbradského seniorátu
 ztráta z tábora bude uhrazena z městských dotací (cca 9tis)

8. Různé

 bude vybrána police (zasklená) pro archivní knihy
 sborový den k příležitosti 120 let sboru
 vyjde sborový dopis včetně složenky
 od září:

 Konfirmační příprava - nová skupina
 Biblické hodiny pro děti - pátek - asi od druhé půlky září
 Střední generace - středy jednou v měsíci
 Kavárnička - pondělí 14:30h
 Schůzky mládeže - pravděpodobně ano
 Schůzky maminek s dětmi začínají od 9. září
 Nedělka - vznikne opět rozpis služeb (sraz učitelů)

Závěr - Sv 401

Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Dubová) 1.10.2015

– konec zápisu –                                                           Zápis schválen dne: 31.8.2015

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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