
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 7. března 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek, M. Povolný, 
V. Rudajev, L. Ruml, L. Ryglová, E. Semecká, M. Šuk;

Omluveni: J. Hofman, E. Tomanová, T. Hudcovic, D. Kroupová, J. Maňásková, 
J. Richterová, M. Svobodová, Z. Tesařová

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 239, zamyšlení nad ustrnutím a směřováním (úryvek z Citadely Antoine de 
Saint-Exupery)

M. Šuk

2. Ohlédnutí

Proběhla lednová ekumenická shromáždění, sborový den, instalace Martina Bánociho v Teplicích a
víkendovka konfirmandů a mládeže v Jasenné.

3. Před námi

Sbor

Bohoslužby 10.3. - MF (sborové shromáždění); 17. 3. Sborový den - host: David Šorm; 24.3. - 
Míla Hofmannová; 31. 3. - MF

 10. března - sborové shromáždění - současný zveřejněný seznam členů s volebním právem 
je platný – na příští schůzi staršovstva bude provedena revize seznamu členů sboru.

 15-17. 3. – seminář Venite v Poděbradech
 17. března -  Sborový den s Davidem Šormem – téma: evangelické toleranční školy

služba: H. Bulíčková; pro oběd bude osloven J. Felkr (M. Povolný)
 20.3. koncert nymburského Hlaholu v rámci benefice pro Unicef
 čtvrtek 18.4. čtení pašijí od 19h v Ekklézii
 Velký pátek 19.4. budou bohoslužby od 19h
 28. dubna - Sborový den s Davidem Sinclairem – Skotská církev

služba: bude vyřešeno na další schůzi
 7. května -  Ekklésia s Alexandrem Flekem a Parabiblí
 24. května - Noc kostelů – přípravný tým: M. Šuk, J. Lounek, J. Dubová, L. Ryglová
 konfirmace pravděpodobně 16. června, či v září - D. Káninská, M. Povolný, M. Brynych, 

K. Semecká
Br. farář v Izraeli na poušti – 15.-25. března - zastupuje Helena Junová
Tábory - tábořiště „Na sluneční stezce“ - web s fotografiemi a popisem 

 dětský 7.7. - 13.7.
 minitábor 3.7. - 7.7.

Rodinná dovolená 17. - 24. 8. (Chatky na jihu - Majdalena, Třeboňsko)

Seniorát:

16. 3. Setkání kurátorů – Lysá nad Labem

Církev

Stránka 1 z 2

http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/pozvanka_-_setkani_kuratoru_2019.pdf
http://www.tompacov.cz/index.php?modul=web&stranka=taboriste
https://www.zpivameprounicef.cz/plakat/48f8f857e315


Konference ke strategickému plánu
- 30.3. Co by měl vědět každý presbyter III? 
- Přehled celocírkevních akcí + přihlašování na akce

4. Sborová pošta

- Seniorátní informace
- Sborová zásilka (informace z ústředí) – od ledna nepřišla žádná zásilka
- Rozdělení seniorátních   mikroprojektů

5. Pastorační informace

Zemřela sestra Volná, pohřeb bude ve čtvrtek 14.3.
O svatební obřad požádala Alena Benešová (1.6.).

6. Hospodářské informace

Místnost na půdě - sbor obdržel vypracovaný posudek na požární bezpečnost. S úpravami se počítá
až po získání vhodných prostředků z dotačních titulů.
Prasklina zdiva v  kostele – obdrželi jsme statický posudek od Michala Soukupa. Současný stav 
není nebezpečný. Trhlina byla analyzována jako aktivní a tedy je vhodné provádět zásah na 
podzim.
Proběhne revize hasících přístrojů (pravděpodobně budou dva zaměněny).
Malování v kostele se odkládá do vyřešení praskliny. Vymalováni fary bude objednáno.
Uvažuje se bojleru do kuchyňky. Zatím se hledá koncept (průtokový ohřívač / bojler); osvětlení
Gloriet – staršovstvo odhlasovalo (8 pro, 2 zdrž.), aby byla oslovena stavební firma a zahájí se 
práce na dokončení prací II. etapy.

7. Finanční informace

Sbor kupuje pole jako investici volných finančních prostředků – podpis smlouvy proběhne 
v pondělí 11.3.; Peníze jsou již odeslány do úschovy k  notáři.
Staršovstvo schvaluje závěry inventarizační komise.

8. Různé

Divadelní spolek Jiří – uvede v pátek 6. září v areálu našeho sboru představení Radůz a Mahulena 
(7.9. je Polabská pouť)
Konference o strategickém plánu – podklady a výhledově videozáznam konference ZDE 
Výhledově: rozhovor o přípravě nové agendy – průvodní dopis, komentář k     formulářům, 
Staršovstvo schvaluje pronájem prostor na následující termíny 25.5. (pouze kostel); 1.6. a 15.6.
(celý areál); 22.6. (celý areál); 29.6. (celý areál); 10.8. (celý areál); 14. 9. (celý areál) 
Možné akce: společné staršovstvo s Kolínským sborem, výjezdní zasedání staršovstva, sborový 
víkend, sborový zájezd - tato témata budou probrána na sborovém shromáždění.

Závěr

Sv 135, Příští schůze staršovstva (zahájení: H. Bulíčková) 4.4.2019

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 10.3.2019

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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https://www.ustredicce.cz/data/r/c/3/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/e/Z/F/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf
https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Strategicke-planovani/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/mikroprojekty_ps_na2019.pdf
https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/senioratni_informace_2019-2.pdf
https://prihlasky.srcce.cz/
https://www.ustredicce.cz/data/j/w/g/2019-01-Prehled-celocirkevnich.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/Y/S/k/2018-11-Co-by-mel-vedet-kazdy-.pdf

