Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické
Datum:

11. března 2021

Místo jednání:

on-line

Přítomni:

H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek, J. Maňásková,
M. Povolný, V. Rudajev, L. Ruml, E. Semecká, M. Šuk

Omluveni:

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

Členů s hlasovacím právem:

11

Usnášeníschopnost: ANO

Téma:

Většina: 6
Kdo/do kdy

1. Úvod
V modlitbách neustávejte (sbírka z roku 1958)

J.Lounek

2. Ohlédnutí
Proběhlo setkání kurátorů. SR vydala pokyn k volbě faráře poděbradského sboru (M. Féra).
Proběhl sborový večer s Mikulášem Vymětalem.
3. Před námi
Sbor








Sborové shromáždění: 28.3. verze on-line (rozhovor)
čtení pašijí středa 31.3. nebo čtvrtek 1.4. od 19h
bohoslužby v maximálním počtu 15 lidí v následujících termínech:
◦ Velký pátek 2.dubna: 1.termín 9:45h a 2. termín 17:00h
◦ Neděle 4. dubna: 1. termín 9:45h a 2. termín 11:00h
Vizitace serniorátní rady 25.4.
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:
Seniorátní rodinná neděle: 16. května – návrh programu Jonatan Hudec; Beseda se Zvonkem
Šormem – pro presbytery – příprava strategických plánů sborů/ regionální sbory
Církev:
Synodní rada – přijede na vizitaci 25. 4. (bohoslužby, staršovstvo, pak také schůzka se Seniorátním
Výborem)
4. Sborová pošta
-

Sborová zásilka z toho část zejména pro presbytery: dopis, program staršovstva, modlitby,
plus věci k anketě – viz celá zásilka
Ze SR ke sborovým shromážděním
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5. Pastorační informace
Byl osloven sociální odbor MěÚ Pdy, zda by nebyla potřebná potravinová banka – podle odpovědi
budou učiněny další kroky.
Zemřela s. Hana Pokorná.
6. Hospodářské informace






Gloriet – žádost o dotaci na dokončení čuček – 70 tisíc přislíbeno z MK ČR, je podepsaná
smlouva o dílo. Celkové náklady budou cca 109 tis. Kč. Pokusíme se zažádat město
Poděbrady, případně nadaci ČEZ k pokrytí části zbylých nákladů.
Energetické úspory – FVElektrárna – aktuální nabídka bude projednána v užším složení
presbyterů
br. Síla vyčistil prostor u kostela od cyklostezky
Řešení přenosů bohoslužeb – bude dokončen přehled investic (J.Lounek)
Stavební povolení terasy – obdrženo

7. Finanční informace



Byl projednán návrh rozpočtu na 2021. Staršovstvo schvaluje jeho návrh, který bude
uveřejněn ve sborovém dopise.
Staršovstvo vzalo na vědomí zápis inventarizační komise, ve kterém komise aktualizovala
soupis drobného majetku.

8. Různé


22. května zapůjčení prostor
Závěr
Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Maňásková)

8.4.2021

– konec zápisu –
Zápis schválen dne:

14.3.2021

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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