
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 2. března 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, 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

627, Rút M.Svobodová

2. Ohlédnutí

Proběhl sborový den, Ekklésia, koncert skupiny Punkt s velkou účastí a byly opraveny okapy na 
faře.

3. Před námi

Sbor

5.3. M.Fér (VP)
12.3. Filip Keller, křest M.Férové
26.3. M.Fér, sborové shromáždění v Ekklésii
2.4. káže někdo z Consonare (VP)
4.4. 19h divadlo -  Víťa Marčík – Moravské pašije – vstupné dobrovolné
9.4. M.Fér
14.4. Velký Pátek - ranní bohoslužby 9:45h
16.4. Boží Hod (VP), M.Fér
23.4. B.Baštecký
30.4. M.Fér
1.6. posezení s konfirmandy
předpokládané datum konfirmace – svatodušní neděle 4. června 2017
Letní pobyt mládeže a konfirmandů

Seniorát

11. března 9:30h – setkání kurátorů v Nymburce
12. března 14.30 – instalace seniorátního kurátora - Libice
6. května - autobusový zájezd (Litoměřice / Terezín)
14.5. proběhne instalace Jiřího Šamšuly v Litoměřicích

4. Sborová pošta

pozvánky na setkání kurátorů, instalaci seniorátního kurátora, setkávání generací v Herlíkovicích

5. Pastorační informace

Narozeninové dopisy - březen
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6. Hospodářské informace

Výběrové řízení na energie: nové celocírkevní ceny (Eon). Plyn výhodnější, elektřina zhruba 
stejná. Staršovstvo souhlasí se zapojením do tohoto programu.
Gloriet:

 byli jsme Národním památkovým ústavem navrženi na dotaci 250 tis. Kč u Ministerstva 
Kultury

 vítězná stavební firma ukončila činnost, probíhá výběrové řízení na jiného zhotovitele
 jsme zaregistrováni na portálu Darujme.cz – možnost přispívat na webu platební kartou

Bude osloven kameník k revitalizaci hrobu faráře Jelena. (M.Povolný)
Odhad pozemku kolem trafostanice je v procesu odhadování ceny pozemku. (L.Ruml)
Bude objednán servis plynového kotle a revize. (M.Povolný)

7. Finanční informace

Závěry inventarizační komise byly schváleny staršovstvem.
J.Dubová přednesla přepracovaný rozpočet na rok 2017, který byl předmětem diskuzí na minulé 
schůzi staršovstva.

8. Různé

Noc kostelů (9.6.): byly předloženy první nápady na program (výtvarné dílny, výstava, zpívání)
Autobusový zájezd: byly probrány varianty termínů s žádným konkrétním rozhodnutím. Podle 
počtu zájemců víkendové varianty výletu bychom zahájili další organizační kroky.

Příprava sborového shromáždění:
předseda bude navržen M.Fér; zapisovatelem bude navržen J.Lounek, ověřovatelem bude navržen 
P.Kubíček, revizorem účtu bude navržena D.Kroupová a náhradnicí M.Polnická

Závěr

636

Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Dubová) 6.4.2017

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 5.3.2017

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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