
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 6. září 2018

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:
H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, 
M. Povolný, V. Rudajev,  L. Ryglová, M. Šuk;
náhradníci: D. Kroupová,  M. Svobodová, Z. Tesařová

Omluveni: T. Hudcovic, E. Tomanová, J. Maňásková, J. Richterová, L. Ruml, 
E. Semecká,

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

635; Přísloví 3 M. Fér

2. Ohlédnutí

Proběhla konfirmace, seniorátní shromáždění JJ, letní promítání, rodinná dovolená, minitábor, 
tábor, světové setkání esperantistů. Je opraven hrob p. faráře Jelena.

3. Před námi

Sbor

9. 9. křest (MF), 16. 9. (MB), 23. 9. (MF), 30. 9. (MH), 7. 10. (MF) Díkčinění
Služby jsou rozepsány a naplánovány k nahlédnutí na sborovém webu.
Pravidelné aktivity: pondělní kavárnička nepřetržitě probíhá, nedělní škola - setkání učitelů (bude 
instalována nástěnka / koberec na stěnu kanceláře); mládež se bude domlouvat na termínech;
Biblické hodiny budou zřejmě pátek, a dle rozvrhů budou zřízeny asi dvě skupiny.
Konfirmandi – také dle domluvy (přibude Luisa Hofmanová, Matěj Povolný, Kristýna Semecká)
Jsou plánovány schůzky střední generace - domlouvá se termín. Opět budou probíhat setkání 
maminek s nejmenšími dětmi. Proběhne dovolená kazatele 12. - 18. září
22. září – Glorietfest – je třeba sehnat mnoho pomocníků - již pro přípravy v pátek před festivalem
29. září - Oslavy 100 let ČCE – Pardubice – poděbradští účastníci pravděpodobně pojedou vlakem
16. prosince – Obecní dům – oslavy 100let ČCE

Seniorát

15. - 16. září - seniorátní setkání mladší mládeže v Poděbradech
7.10. - Libice nad Cidlinou - instalace Marty Zemánkové
14.10. - Pečky - instalace Pavla Juna

4. Sborová pošta

Seniorátní informace
Sborové zásilky:

Usnesení synodu
Výzva k     přímluvám a podpoře kazatelů
Řízení o změnách CZ
Nová směrnice o bydlení – energie
Nová pravidla oddávání
Vyplácení cestného hostujícím výpomocným kazatelům

Příprava konventu - repartice
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http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/repartice_2019_sbory.xls&nid=621
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/content/priprava-konventu
https://www.ustredicce.cz/data/Q/A/r/2018-07-U31-Cestne-pro-vypomoc.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/N/c/w/2018-07-Snatky-informovani-sta.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/z/7/C/Smernice-SR-o-bydleni-kazatelu.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/c/L/7/Rizeni-o-zmenach-CZ.DOCX
https://www.ustredicce.cz/data/Y/a/i/2018-07-U29-Postaveni-kazatelu.pdf
https://www.ustredicce.cz/clanek/6240-Usneseni-4-zasedani-34-synodu-CCE/index.htm
https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/content/senioratni-informace-na-zari


Zástupci na konventu byli aklamací zvoleni M. Povolný a P. Kubíček. Náhradníky byli zvoleni v 
tomto pořadí L. Ruml, J.Lounek a E. Dubová.

Návrhy změn církevního zřízení byly schváleny sborovým staršovstvem.

Staršovstvo navrhlo jako předsedu konventu M. Pfanna, náhradnici náměstka seniora 
M. Zemánkovou, zástupce seniorátu na synod M. Zemánkovou, P. Kubíčka; jako revizory 
seniorátního účetnictví J. Dubovou a J. Šmídu.

5. Pastorační informace

O přístup do sboru požádala rodina Davidova: Petr a Pavla, Ondřej, Lukáš (a nepokřtění Aleš, 
Tereza Prátová, Eliška Prátová)

6. Hospodářské informace

Proběhla oprava varhan – ověřeno varhanním koncertem. Varhany jsou nyní ve velmi dobrém 
stavu
15. září bude setkání našich sborových varhaníků s Janem Esterlem
Místnost na půdě - projekt bude během září.
Zůstává voda ve sklepě na faře. Je třeba vymalovat na faře.
V kostele je popraskaná zeď - pravděpodobně vlivem sucha. Bude poptán statik (E. Dubová)

Navrhnout nákup nového teleskopiského stojanu pro prezentační plátno M.Šuk

7. Finanční informace

Prověřit možnost získání další nabídky na koupi pozemku (pole). (E.Semecká)

8. Různé

Gloriet:
Dorazila dotace z Ministerstva kultury; Realizační firma bude urgována k zahájení prací. Dny 
evropského dědictví 8-9.9. (so 11-16; ne 10-16)

Závěr

píseň 644

Příští schůze staršovstva (zahájení: L. Ryglová) 11.10.2018

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 7.9.2018

br. Martin Fér, v.r. br. Vladimír Rudajev, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel
předseda staršovstva

účastník schůze zapisovatel
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