
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 26. května 2016

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: J. Mičánková, L. Ryglová, M. Svobodová

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

Plnění úkolů z minula                                                                   Jednání staršovstva řídil J.Šamšula

1. Manuál pro výběr saláru – zatím nesplněno, provede Dubová/Fér

2. Jsme bez pevné linky – byla podána výpověď firmě O2.

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv. 135; Marek 10, v10-13; M.Povolný

2. Ohlédnutí

Proběhly Svatodušní bohoslužby a posezení u kávy; byl vydán svatodušní Sborový dopis, příští 
dopis vyjde koncem srpna;
Bratr farář Fér se účastnil zasedání synodu (nejdůležitějšími body byly: ubývá farářů (odešlo 20 
farářů), bydlení kazatelů bude zpoplatněno kvůli finančnímu úřadu (bude kompenzováno), byl 
zřízen církevní nadační fond a startuje grantový systém, změna řádů - funkcionáři nemusí být 
presbytery, nový evangelický zpěvník)
Ze seniorátu: rodinná neděle v Pňově-Předhradí. Seniorátní dny mládež ve Mšeně. Chybí děti při 
bohoslužbách, učitelé NŠ občas také

3. Před námi

Sbor

5.6. neděle - B.Baštecký, VP (termín sborového výletu)
12.6. neděle - P. Dvořáček (křest Lucie Říhové)
26.6. neděle - J.Šamšula

Sborová brigáda 28.5. Zahradní práce oragnizuje Jan Toman a interiérové J.Dubová

Sborový zájezd 5.6. - odjezd v 7:30h od fary ČCE v Poděbradech J.Ruml

Noc kostelů 10. 6. program (viz. různé)

Hudební víkendovka pro děti s L. Moravetzem 11.6. 13h – s přespáním do neděle

 9-16.7. Sborová dovolená.
14-21.8. dětský tábor: stále není zdravotník (zdravotnice) a kuchař(ka).

4. Sborová pošta

 Nabídka knih ze zásob ve skladu v Husově domě za odvoz, během května a června seznam 
k dispozici, zajímavé tituly! (J. Škvorecký, K. Amis, L. Rejchrt, P. Tillich, Anselm 
z Canterbury...)

 Varhanní kurzy pro sborové varhaníky v létě v Sola gratia: 8-11. 8. mládež od 12. let
a 11-14. 8 2016 (střední generace),
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5. Pastorační informace

10.6. pátek 13h - svatební shromáždění Radovana Holého a slečny Veroniky z Kolína

6. Hospodářské informace

Byl zahájen projekt výměny oken na faře. Zatím probíhají jednání s vybranou 
firmou (realizace, výběr oken, barvy, směry otvírání apod.) Proběhlo podrobné 
zaměření objektu. Výměna by měla být realizována koncem července 2016. 
Nabídka firmy je celkem 642 tis. Kč. Bude využita dotace „Zelená úsporám“ 
cca 150 tis. Kč. Staršovstvo jednomyslně souhlasilo s podpisem smlouvy a 
realizací za těchto podmínek.

M.Povolný

Souhlas se změnou užívání kostela. V současnosti je vedeno jako objekt k 
bydlení. Je třeba opravit z důvodů nejrůznějších žádostí a kontrol v budoucnu. 

J.Dubová

Rekonstrukce podlahy v Ekklésii - v úterý 7.6. proběhne revize stavu realizační 
firmou. Předpoklad zhotovení je červenec 2016

J.Hofman

7. Finanční informace

Sbírky: stav sbírky na Jeronymovu Jednotu je 8.950,- ; Sbírka na opravu hrobu faráře Jelena 
5.400,-Kč ; Sbírka solidarity proběhne 12.6.
Připravit rozhodovací mechanismy pro případ, že by sbor chtěl urychleně nakoupit nějaký 
pozemek (možnost koupě pozemků, o kterých se dozví celocírkevní realitní fond – potřeba do cca 
3-5 dnů rozhodnout a podepsat smlouvu). Staršovstvo přijímá nabídky na nákup orné půdy (forma 
investice) - bude vyhlášeno ještě ve sborovém dopise.

8. Různé

Gloriet - obdrželi jsme dotaci 205 tis. Kč ze Středočeského kraje a do 31.8.2016 
je třeba dodat podklady pro podpis smlouvy. Staršovstvo navrhuje provést 
statické zabezpečení stavby. Je zažádáno o dotaci nadaci ČEZ, dárcovské SMS. 
Vznikla akční propagační skupina pro zviditelnění sbírky pro Gloriet

M.Fér
J.Lounek

Noc kostelů - orientační procházka, výtvarná dílna, koncert WeKvětu, keramická dílna, zpívání

Vypracovat seznam úkonů nedělní služby J.Lounek

Závěr

Sv 318

Příští schůze staršovstva (zahájení: V.Rudajev) 23.6.2016

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: datum

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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