
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 3. září 2020

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:
H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, 
J. Maňásková,  M. Povolný, V. Rudajev, L. Ruml, L. Ryglová, M. Šuk,
J. Tomeš

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 216, Mt 7: v1-5 L. Ryglová

2. Ohlédnutí

Proběhly dětské tábory, sborová dovolená.

3. Před námi

Sbor

 5.9. seniorátní polabská pouť
 6. 9. káže Ben Roll
 3.9. káže M. Fér (VP)
 13.9. Cyklovýlet po pozemcích
 19.9. GlorietFest
 20.9. káže Jordan Tomeš
 25.9. od 20h - setkání střední generace
 4. 10. káže M.Fér (VP + Díkčinění)
 18. 10. M. Fér (konfirmace A.Ryglová, V.Brynych, L.Hofmanová, N. Málková)

Byly opět naplánovány aktivity - nedělní škola, biblické hodiny pro děti

Seniorát:

Polabská evangelická pouť: 5. září – přednáška Ondřej Kolář: Role laiků v církvi

Církev:

25-27.9. Sjezd mládeže na Vsetíně (M.Fér s mládeží)
1.11. Ordinace nových farářů (J.Tomeš) - ve Frýdku Místku
7.11. celocírkevní setkání učitelů nedělní školy v Brně

4. Sborová pošta

- Sborová zásilka 
- Příprava konventu - poslanci jsou stejní (Ruml, Povolný, Kubíček)
- Sbírky – EA (neděle 6.9.), Bejrůt (neděle 20.9.)

5. Pastorační informace

Připraveny narozeninové dopisy - díky Jordanovi máme nové texty
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https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm


6. Hospodářské informace

Gloriet – přišla faktura za druhou etapu: 330 tisíc Kč, podána žádost o dotace na poslední etapu. 
Staršovstvo na základě rozsahu a kvality provedených prací odsouhlasilo proplacení fakturované 
částky v plném rozsahu.
Vyhlášení soutěže veřejných sbírek – 15. září; GlorietFest součástí programu „Dny evropského 
kulturního dědictví“

 Sborová kuchyňka – v průběhu prázdnin spadla horní skříň a byla opět postavena díky 
J.Hofmanovi a dalším dobrovolníkům

 Bude žádáno o stavební povolení na místnost nad Ekklésií.
 Objevila se voda v garáži, musí se zjistit příčina (teče také do rozvaděče).
 Kanalizace před vchodem do modlitebny je ucpaná.
 Bude zřízen internet v modlitebně (pro možnosti přenosu bohoslužeb atd.)
 Výhledově budou opravena vjezdová vrata na farskou zahradu.

7. Finanční informace

 Bude zřízena platební karta ke sborovému FIO účtu
 Budou uzavřeny nové smlouvy na pronájem polního pozemku u Blat
 Diakonické a rozvojové projekty – rozšířeno na projekty pro životní prostředí
 Získali jsme dotaci od středočeského kraje na GlorietFest 20 tisíc (a 30 tisíc Kč od města)

8. Různé

 Sborový cyklo-výlet po pozemcích sboru proběhne 13.9. odpoledne
 Zapůjčení prostor: 22. 8. celý areál, 31. 10. koncert GJP
 Staršovstvo souhlasí s poskytnutím sborových prostor pro páteční zkoušky pěveckého 

sboru (We)Květ
 Sborový dopis vyjde začátkem září
 Staršovstvo zahájilo hledání nového piana, zatím se přepokládá investice kolem 200 tis.Kč.
 Koncem září odchází z našeho sboru vikář Jordan Tomeš do Berouna. Staršovstvo mu 

vyjádřilo dík za jeho aktivní činnost v průběhu celého období vikariátu.

Závěr

Příští schůze staršovstva s konfirmandy (zahájení: L. Ruml) 1.10.2020

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 6.9.2020

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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