
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 7. října 2021

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

2. Ohlédnutí

Proběhla konfirmace, GlorietFest opět s velkou účastí veřejnosti (se ziskem 100.000,- Kč). Mladší 
mládež se konala před Poděbradskou poutí v Nymburce. Noc literatury a celocírkevní sjezd 
mládeže. 

3. Před námi

Sbor

 17. 10. Díkčinění s vysluhováním V.P.
 Příprava na vánoční divadlo

Seniorát:

10.10. ve 14:00h bude v Kolíně instalace nové farářky Romany Čunderlíkové
16-17.10. proběhne mládežnický - herní víkend v České Lípě 

Církev:

17.10. ve 14:30h proběhne v Berouně instalace a ordinace Jordana Tomeše

4. Sborová pošta

- Usnesení synodu 
- Sborová zásilka (sbírka soc. char činnost – Díkčinění; organizační změny – Martin Balcar 

se stal vedoucím tajemníkem; nabídky z oddělení výchovy, kurzy apod.)
- Návrh repartic
- Příprava konventu
- V neděli 28.11. v 15h proběhne v kostele U Salvátora představení nového evang. zpěvníku

5. Pastorační informace

Připraveny narozeninové dopisy a staršovstvo si rozdělilo služby osobních gratulací jubilantům.

6. Hospodářské informace

 Gloriet čučky – probíhá restaurování
 Klubovna nad Ekklézií - výběr firmy a základní projektová organizace (J.Lounek)
 Nové hromosvody – projekt (plán cca 100 tisíc kostel a 100 tisíc fara) – výběr firmy v běhu

(P.Kubíček)
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https://1drv.ms/x/s!AgbHsG_YPVXxjPAxl8bIeGlyyecz9g?e=UTUDP6
https://www.ustredicce.cz/clanek/6591-Sborova-zasilka-6-2021/index.htm
https://www.ustredicce.cz/clanek/6579-Usneseni-3-zasedani-35-synodu-CCE/index.htm


 Energetické úspory – FVElektrárna – zažádáno o dotaci, zapojeno do „zelená úsporám“ 
(M.Fér)

 Ve frontě je řešení problému s kanalizací, je třeba kontrola střechy a na stříšce nad sklepem
je třeba utěsnit otvory.

 Dlouhodobý plán oprav – investic: https://docs.google.com/document/d/19Oav-
8rSSaJFP7ZT6ytfMh6ZjqlsbF17Azzy3Yt6xT4/edit?usp=sharing

 Sborová brigáda 16.10. (odklízení tašek, okna v kostele a vyskladnění půdy)

7. Finanční informace

 sbírka na ozvučení vynesla zhruba 55 tisíc Kč

8. Různé

 Zapůjčení prostor pro Nízkoprahový klub (smluvně zajištěno), také pro sbor WeKvět 
(pravděpodobně v úterý);

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: L. Ryglová) 4.11.2021

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 10.11.2021

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://docs.google.com/document/d/19Oav-8rSSaJFP7ZT6ytfMh6ZjqlsbF17Azzy3Yt6xT4/edit?usp=sharing

