
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 2. února 2017

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, K. Slavíková, 

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Mt 13, v 22; Svítá 135 K.Slavíková

2. Ohlédnutí

Proběhla ekumenická setkání v Poděbradech.

3. Před námi

Sbor

4.2. v 8.30 hodin - Koncert Punkt (a víkedové soustředění muzikantů)
5. 2. Míla Hofmannová (VP)
12. 2. Sborový den Dan Ženatý, přesunuta káva po bohoslužbách z 19.2. na 12.2
19. 2. MF; 26. 2. MF;
23.2. v 19h (čtvrtek) Ekklésie „Inkluze +– pomoc nebo problém?“ – Dana Marková
5.3. první postní neděle - M.Fér (VP)
12. 3. - křest M. Férové – křtí Filip Keller
19.3. M.Fér
26.3. sborové shrom. M.Fér
31.3. - 2.4. soustředění trubačů Consonare
4.4. v 18.30h - divadlo  Víťa Marčík – Moravské pašije

Seniorát

11./12.2. – Zpívání mládeže v Kolíně
11.3. setkání kurátorů v Nymburce
12.3. ve 14.30h v Libici instalace seniorátního kurátora

4. Sborová pošta

 seniorátní informace

dále jen v bodech

 sborová zásilka:  sbírka na tisk, informace z ekonomického odd., přehled celocírkevních 
sbírek a plateb, přehled celocírkevních akcí v roce 2017

 Pozvánky – Evangelická krása (dříve kurz pro laiky); Setkání presbyterů – Co by měl vědět
každý presbyter , 30. sbormistrovský kurz, Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji,
Postní sbírka Diakonie (určena na 2.4.), Poděkování a informace o sbírce na Haiti (celkem 
se vybralo přes 230 tísíc Kč. SR přidala částku / celkem posláno kolem 500 tis. Kč), 
Dotační monitoring
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http://www.e-cirkev.cz/data/b/m/I/2017-01-Monitoring-grantovych-.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/o/D/V/2017-01-Podekovani-za-sbirku-p.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/t/U/F/2017-01-Postni-sbirka-SHRS-Dia.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/4/X/b/2017-01-Primluvy-za-Koreu.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/E/m/3/2017-01-Seminar-pro-presbytery.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/E/m/3/2017-01-Seminar-pro-presbytery.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/f/n/G/2017-01-Setkani-presbyteru-pru.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/X/x/H/2017-01-Jarni-setkani-laiku-po.pdf
http://www.e-cirkev.cz/clanek/6400-Sborova-zasilka-leden-2017/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/


5. Pastorační informace

Byly připraveny narozeninové dopisy

6. Hospodářské informace

Prodej trafostanice - je třeba zpracovat odhad. Bude zpracován začátkem února. M.Povolný

ČEZ koupil firmu našeho stávajícího dodavatele elektřiny - jsme opět pod ČEZ. Chystá se opět 
akce SR s Diakonií na hromadný odběr energií.
Co je třeba udělat: vymalovat faru, zkontrolovat zatékání na faře, drobné stavební úpravy na faře 
(zateplení, odtah digestoře atd.), osvětlení Ekklésie a kuchyňky.

7. Finanční informace

Byl projednán přehled hospodaření 2016 a návrh rozpočtu na 2017 včetně plánovaných nákladů a 
příjmů na opravu Glorietu. Staršovstvo s návrhem souhlasí.
Inventarizace – výsledky inventarizace provedené inventarizační komisí budou schváleny 
staršovstvem na příští schůzi.
Staršovstvo rozhodlo přispět k letošní ekumenické sbírce na opravu dětského hřiště speciální školy
v Poděbradech částkou 5.000,- Kč.

8. Různé

Schválena žádost půjčení kostela na civilní svatbu – p. Kovář (2. 9. 2017 od 10 do 13)
Schválena žádost o půjčení prostor pro svatební hostinu – p. Geldnerová (17. 6. odpoledne)
Gloriet
Na základě projednání návrhu rozpočtu a dosavadních výsledků sbírky na opravu Glorietu, 
staršovstvo jednomyslně souhlasí se zahájením administrativních úkonů vedoucích k zahájení 
opravy.
Sborové shromáždění - celkem 494 členů. Staršovstvo bylo seznámeno se seznamem členů s 
hlasovacím právem. Noví členové s hlasovací právem: A. Maňásková, R. Hudcovicová, K. 
Mičánková.

Závěr

Sv 90

Příští schůze staršovstva (zahájení: M.Svobodová) 2.3.2017

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 12.2.2017

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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