
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 5. listopadu 2020

Místo jednání: on-line

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

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

List Jakubův kap. 2 - Víra a skutky H. Bulíčková

2. Ohlédnutí

Bohoslužby byly vlivem pandemické situace opět přesunuty na internet. I ostatní aktivity proběhly
on-line jako „večery v karanténě“, nebo kavárnička.

3. Před námi

Sbor

 Bohoslužby budou pokračovat i nadále online až do uvolnění epidemiologických opatření
 konfirmace bude přesunuta na nejbližší možný termín - (A.Ryglová, V.Brynych, 

L.Hofmanová, N. Málková)
 Staršovstvo diskutovalo nad jinými možnostmi života sboru, aniž bychom porušovali 

předepsaná nařízení
 Vánoční divadlo pravděpodobně neproběhne. Staršovstvo diskutovalo o virtuálním divadle.

Seniorát:

Seniorátní a církevní akce se ruší, včetně naplánované ordinace farářů (J.Tomeš).

5. Sborová pošta

- Sborová zásilka
- ad kovent: návrhy na změnu CZ 
- nabídky knih

6. Pastorační informace

Křest Barbory Steklé, je prozatím odložen.

7. Hospodářské informace

 Gloriet – cenová nabídka na opravu čuček od Jarmila Plachého za 132 tisíc byla předběžně 
odmítnuta.

 Voda v garáži – bratr Síla opravil střechu.
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https://1drv.ms/w/s!AgbHsG_YPVXxjOA8uNC1YCxNuyQXQQ?e=iPvddi
https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm


 Kanalizace špatně odtéká (před kanceláří) – ucpává se.
 Do areálu byl zaveden nový internet (NordicTelecom s cenou 640,-/půl roku), stávající 

smlouva vypovězena.
 Bude vypracován dlouhodobý plán oprav a stavebních investic (stavební komise)
 Na návrh br. Féra by mohly být realizovány nějaké energetické úspory (solární ohřev, 

fotovoltaika, tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel, atd.)
 Je nově zasklena veranda na faře

8. Finanční informace

 Staršovstvo schvaluje sbírku na jublejní tolernanční dar 4.700,-

9. Různé

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: J. Dubová) 3.12.2020

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 8.11.2020

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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