Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické
Datum:

4. červen 2020

Místo jednání:

farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:

H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek,
V. Rudajev, M. Šuk, J. Tomeš

Omluveni:

E. Tomanová, T. Hudcovic, J. Maňásková, M. Povolný, J. Richterová,
L. Ruml, L. Ryglová, Z. Tesařová, D. Kroupová, E. Semecká, M. Svobodová,

Členů s hlasovacím právem:

8

Usnášeníschopnost: ANO

Téma:

Většina: 5
Kdo/do kdy

1. Úvod
Úryvek z kniho C.S.Lewis - K jádru křesťanství, Sv 44

M. Šuk

2. Ohlédnutí
Byly obnoveny bohoslužby, zároveň s instalací seniora poděbradského seniorátu (M. Féra).
Proběhlo vysluhování Večeře Páně s kalíšky a odstupy. Proběhla Ekklézia s Pavlem Hoškem.
3. Před námi
Sbor
14. června - sborové shromáždění
5. července - pravděpodobně čtené bohoslužby
15-22. srpna sborová dovolená - chatky na jihu
5.9. seniorátní polabská pouť
Konfirmace (Luisa Hofmanová, Vilém Brynych) pravděpodobně v říjnu.
19.9. GlorietFest
Seniorát:
21. června – seniorátní shrom. JJ v Kolíně - zúčastní se P. Kubíček a J. Hofman
Mládežnický pobyt – 1. – 8. srpna
Polabská evangelická pouť: 5. září – Ondřej Kolář – role laiků v církvi
4. Sborová pošta
-

Seniorátní informace
Ze SR – dotazník na partnerství se zahraničními sbory
Sborová zásilka: https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
-

obsah: dopis ke slavení VP, příprava volby nové SR příští rok, sbírky, rozvojové a
diakonické projekty, kurz pro varhaníky, nové ceny energií, nové mediální oddělení, nový
správce Sola Fide v Janských Lázních)

5. Pastorační informace
25. 5. zemřela sestra Váňová
Připraveny narozeninové dopisy
6. Hospodářské informace
Gloriet – stavební firma nastoupila k realizaci další stavební fázi revitalizace
Internet v kostele je funkční a je veden prostřednictvím elektrické sítě.
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Vrata je třeba opravit, řemeslník je objednán na první prohlídku.
Staršovstvo prodebatovalo možnosti nových projektů v oblasti šetření energií - solární ohřev vody
na faře, úspory při přebudování současného kotle - tato debata vzešla z dotačních pobídek. Bude
částečně financováno externě.
Stejně tak byla zahájena diskuze na téma zachycování dešťové vody.
7. Finanční informace








Sbírky – svatodušní sbírka byla na dar Diakonii, Jeronymova Jednota byla též vybrána.
14. června bude sbírka na solidaritu mezi sbory (grantový systém na personální fond)
Rozesílání SMS kázání stálo 3.853,- a 2.709,-Kč, bude proplaceno sborem.
Byla podepsána nová smlouva na dodávky plynu. Smlouva na elektřinu platí až do konce
roku, nová bude podepsána později.
Staršovstvo projednalo smluvní možnosti na pronájmy vlastněných polí
Diakonické a rozvojové projekty – rozšířeno na projekty pro životní prostředí
Sboru v Chlebích poskytne poděbradský sbor dar částku 16.000,-Kč

8. Různé




Sborový cyklo-výlet po pozemcích sboru proběhne pravděpodobně 19.7.
Sborové shromáždění: Návrhy staršovstva na funkce během schůze jsou: předseda schůze
(M.Fér), zapisovatel (J.Lounek), ověřovatelé zápisu (Z.Kolda, K. Soudná), revizor
účetnictví na příští období (F.Povolný)
Zapůjčení prostor: 18. 6. koncert ZUŠ, 27. 6. Ekklézie (oslava); 4. 7. kostel (svatba); 22. 8.
areál (svatba)
Závěr
Příští schůze staršovstva neformální na zahradě (zahájení: V. Ryglová)

2.7.2020

– konec zápisu –
Zápis schválen dne:

9.6.2020

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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