
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 7. ledna 2021

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, E. Semecká, M. Šuk

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

J. Hofman

2. Ohlédnutí

Adventní akce (virtuální vánoční divadlo, Štědrý den ve speciálním režimu a Boží hod online). 
Před Vánoci byl rozeslán sborový dopis. Byl aktualizován YouTube kanál na internetu.

3. Před námi

Sbor

 Bohoslužby převážně on-line
 10. 1. Míla Hofmanová – (online bohoslužby Kolínského sboru - začátek 9:30)

◦ také na Jitsi
 Sborové shromáždění: 28.3.
 Noc kostelů – 28. května
 Pouť – 4. září
 Gloriet fest - 18. září

Tábory: 3. – 17. července (minitábor: 3.- 7. a „velký“ tábor 10. – 17.)
Rodinná dovolená (Chatky na jihu): 14. – 21. srpen

Seniorát:

Konvent – probíhá hlasování mailem, případně online
Seniorátní rodinná neděle v Poděbradech 16.5.

Církev:

Synodní rada – přijede na vizitaci 25. 4. (bohoslužby, staršovstvo, pak také schůzka se Seniorátním
Výborem)

4. Sborová pošta

- Sborová zásilka
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https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm


5. Pastorační informace

Narozeninové dopisy 
Nějaká potřeba či možnost konkrétní pomoci?
Zemřel br. Vlastimil Fadrhonc

6. Hospodářské informace

 Řešení přenosů bohoslužeb (zatím podstatná část techniky provizorně zapůjčená).
◦ Profesionální řešení zde – staršovstvo bude zvažovat, zda pořídí toto řešení.

 Gloriet – cenová nabídka oprava čuček (nabídka od p. Červinky – 109tis)
◦ pokusíme se sehnat prostředky z dotací (možnosti dle br. Féra jsou)

 Závada kanalizace bude prověřena.
 Vrata opravil br. Síla 
 Energetické úspory – bylo konzultováno s br. Steklým (solární ohřev, fotovoltaika, tepelné 

čerpadlo, kondenzační plynový kotel) – je v plánu poptat firmu pro navržení projektu
 Žádost o stavební povolení podána (místnost nad kostelem).
 V prosinci proběhla revize hasicích přístrojů a obou kotlů (kostel i fara)

7. Finanční informace

 Byly odeslané sbírky na Diakonii
 Bude odeslána sbírka na bohoslovce a vikariát. Bylo vybráno 2.600,- Kč.

Staršovstvo souhlasí s dorovnáním sbírky na částku 5.500,- Kč.
 Staršovstvo hledá spolupracovníka, který by mohl zpracovávat žádosti o dotace. Jedná se o 

jednoduchou administrativní práci: sestavit dokument dle požadavků poskytovatele.
 Staršovstvo schvaluje dohody o provedení práce s br. Janem Sílou a s. Magdalénou 

Férovou
 Do příští schůze je potřeba provést inventuru – zajistí inventarizační komise ve složení P. 

Kubíček, V. Rudajev a J.Lounek.

8. Různé

 příprava volby faráře (současnému končí 30. srpna smlouva), současný farář br. Fér 
souhlasí s případným pokračováním služby

 21. 5. zápůjčka prostoru pro svatbu

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: P. Kubíček) 4.2.2021

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 10.1.2021

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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http://www.ozvuk.net/PRODUKTY/Entries/2020/8/17_kontaktujte_nas_pro_blizsi_informace.html

