
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 6. května 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

Lukáš, kap. 18. M. Povolný

2. Ohlédnutí

Proběhla vizitace seniorátní rady (SR) našeho sboru (zápis). GJP natáčel v našich prostorách písně.

3. Před námi

Sbor

 23.5. svatodušní neděle s vysluhováním VP
 Noc kostelů – 28. května
 Polabská evangelická 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:

15. 5. Vejletění mládeže
Seniorátní rodinná neděle 16.5. zrušena

4. Sborová pošta

- Nutnost souhlasu SR před rozhodnutím FS o závazku nad 2 mil. Kč
- Objednávky nového Evangelického zpěvníku
- Nabídky z Kalicha: Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia; Číst Bibli jako Ježíš
- Z     Diakonie poděkování za podporu a informace, že je možné podporovat pravidelnou 

částkou

5. Pastorační informace

 Narozeninové dopisy budou vytištěny a rozneseny
 Konfirmace se bude konat 12.9. (pokud to podmínky rozvolňování umožní)
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https://www.ekalich.cz/produkt/novozakonni-apokryfy-i-neznama-evangelia
https://www.ustredicce.cz/data/N/i/u/Novy-zpevnik-zahajeni-prvni-et.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/4/p/I/Zavazky-sboru-nutnost-souhlasu.pdf
https://1drv.ms/w/s!AgbHsG_YPVXxjOlTdzFK8IB5O_dZuw?e=g5inuU


6. Hospodářské informace

 rozhovor nad strategickým plánem /rozvojovým plánem sboru
 Gloriet – čekání na potvrzení dotace z MKČR. Krajský úřad vyhlásil další titul, zvažujeme 

podání žádosti.
 Energetické úspory – FVElektrárna – aktuální nabídka; přehled projektu; účet za elektřinu 

bez FVE; s FVE. Odloženo o půl roku – možnost spojení s celocírkevními dotacemi.
 Řešení přenosů bohoslužeb – staršovstvo vypíše sbírku na kvalitní ozvučení modlitebny s 

výstupem do internetového přenosu se současným pořízením IP kamery s režisérským 
software.

 Dlouhodobý plán oprav – investic… komise

7. Finanční informace

 Na postní sbírku (Libanon) bylo odesláno 8.500,- Kč
 Hlavní dar lásky – 8.400,- Kč

8. Různé

- „Alej evangelíků“ – staršovstvo prodiskutovalo možnost vzniku stromové aleje na 
pozemcích za Balkánem

- Zapůjčení našich prostor: 3. července a 21. sprna - svatby

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: V.Rudajev) 3.6.2021

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 9.5.2021

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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https://docs.google.com/document/d/19Oav-8rSSaJFP7ZT6ytfMh6ZjqlsbF17Azzy3Yt6xT4/edit?usp=sharing
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVuGZXq3h4-Ssmx6g
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVvjr7tr8tlQoqSpA
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVvjr7tr8tlQoqSpA
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVtkYbGfalmvG9u9Q
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVw3zA8NZR8y834QA?e=JxL4iZ
https://www.ustredicce.cz/data/J/N/n/2020-06-Rozvojovy-plan-sboru.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/g/Q/T/Strategicky-plan-CCE-do-roku-2.pdf

