
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 6. dubna 2017

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, H. Exnerová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek, E. Semecká, 
K. Slavíková, M. Svobodová

Omluveni: J. Hofman, J. Mičánková, M. Povolný, L. Ruml, V. Rudajev, L. Ryglová, 

Členů s hlasovacím právem: 7 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 4

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Úvod přeložen na příště (z důvodů nízkého počtu přítomných na začátku schůze)

2. Ohlédnutí

Proběhlo setkání kurátorů, instalace v Libici a sborové shromáždění s účastí 43 členů sboru. 
Pohřeb bratra faráře B.Bašteckého. Proběhlo soustředění hudebníků s Consonare a divadlo na téma
Moravských pašijí (výborné!).

3. Před námi

Sbor

8. 4. – Gloriet otevřen v rámci Brány památek dokořán – je třeba pomoc s vítáním (oslovit starší 
děti)
14. 4. Velký pátek - bohoslužby v 9:45h – do ohlášek!
25. 4. - Ekklésia/Rok pro gloriet – Gabriela Havlůjová – Sibiří po stopách legionářů
1. 6. - setkání staršovstva s konfirmandy
4. 6. konfirmace (M.Ryglová, E.Dubová, A.Semecký, M.Férová)

Seniorát

6. 5. autobusový seniorátní zájezd
14.5. instalace našeho vikáře Jiřího Šamšuly v Litoměřicích

4. Sborová pošta

aktuální pozvánky jsou vyvěšeny na nástěnce

5. Pastorační informace

Byly připraveny narozeninové dopisy na duben.

6. Hospodářské informace

Gloriet
pan Ing. Vinař nabízí projekt rekonstrukce Glorietu za 60 tis. Kč (včetně rozpočtu zaměření). 
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Necháme jej vypracovat a již nevyužijeme nabídku ke srovnání od Ing. Dluhoše (důvodem je další
zdržení a pravděpodobně nebude nabídka o mnoho nižší).
naplánován festival pro Gloriet (16.9.) a Jablkobraní (1.10.)

Hrob br. faráře Jelena
Odhad ceny na opravu je cca 11.500,- / Bude osloven zahradník pro návrh vhodné bezúdržbové 
zeleně (M.Povolný / příp. E.Semecká)
Prodej trafostanice – do konce týdne obdržíme odhad, který bude postoupen ČEZu.
Do sklepa na faře zatéká voda.

7. Finanční informace

Na základě rozhodnutí sborového shromáždění bude zřízen fond na investice. S definicí a pravidly 
fondu nás seznámí J.Dubová příští schůzi - načež bude odsouhlaseno staršovstvem.
J. Dubová též připraví novou nájemní smlouvu pro br. faráře M.Féra na pronájem fary.
Obdrželi jsme dotaci 10.000,- od ministerstva kultury na „Rok pro Gloriet“

8. Různé

Příprava Noci kostelů (9. června 2017)
program: keramická dílna, pěvecký sbor Kvítek, je třeba vymyslet další aktivity pro děti
Zájezd Valašsko/Ratiboř - je třeba do příště rozhodnout o konání. Zjistit nezávazný zájem.
Osvětlení Ekklésie a Modlitebny - byl osloven elektrikář pro navržení nového osvětlení.

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Dubová) 4.5.2017

– 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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