Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické
Datum:

3. prosince 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. Ryglová, L. Ruml, M. Šuk

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
2. Paralipomenon k7 v12-14

J. Dubová

2. Ohlédnutí
Proběhla brigáda na zahradě, večery „v karanténě“ online a seniorátní online beseda.
3. Před námi
Sbor




bohoslužby 6. 12. v modlitebně (zaplnění max 1/3 modlitebny) + bude online přenos
13. 12. i 20. 12. (+ improvizovaná verze vánočního divadla online) - pravděpodobně stejné,
jako 6.12.
24. 12. provedení bohoslužeb bude řešit staršovstvo v průběhu prosince s maximálním
důrazem na bezpečnost seniorů a s respektováním opatřením.
Seniorát:

Konvent – musí proběhnout do konce ledna, pravděpodobně online
Seniorátní a církevní akce se ruší, včetně naplánované ordinace farářů (J.Tomeš).
4. Sborová pošta
-

Sborová zásilka - (rozvojový plán sboru, brožurka Modlitba, informace o plnění
strategického plánu )
nabídky knih

5. Pastorační informace
V prosinci vyjde sborový dopis.
6. Hospodářské informace



Gloriet – cenová nabídka oprava čuček (od Jarmila Plachého – 132tis) - br. Hofman
poptává nabídku u jiného dodavatele
Kanalizace se ucpává – po shlédnutí odborníkem je nutná kompletní rekonstrukce.
Staršovstvo zahájilo poptávky, aby byla představa o ceně.
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Vrata – bude se řešit nový betonový základ
dotace „Dešťovka“ – br. M.Fér oslovil br. Steklého, aby zjistil možnosti
Zateplení stropu sklepů na faře - v kuchyni se objevila plíseň (západní rohy budovy a pod
balkonem se objevuje plíseň také)

7. Finanční informace




Sbírky – tento týden na Diakonii (střední Čechy)
Staršovstvo schválilo finanční příspěvek 10.000,- Kč na akci „Krabice od bot“.
Sbírka na Boží Hod bude na bohoslovce a vikariát.

8. Různé


Zapůjčení prostor/akce: 21. 12. – školka Mozaika krátký koncert pro rodiče
Závěr
Příští schůze staršovstva (zahájení: J. Hofman)

7.1.2021

– konec zápisu –
Zápis schválen dne:

6.12.2020

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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