
Zpráva o práci staršovstva v roce 2012

Bratři a sestry,
ve zprávě o životě sboru jsem se zaměřil na záležitosti organizační a hospodářské. K tomu jsem využil zápisy staršovstva za 

rok 2012, které jsou, mimo jiné, připraveny k nahlédnutí každému členu sboru ve farní kanceláři.
Pro osvěžení paměti připomínám, že loni spravovalo sborové  záležitosti do 25.3.  staršovstvo zvolené v roce 2006. Členy tohoto 
staršovstva, kteří se rozhodli dále nekandidovat, byly: sestry a bratři Jitka Češková, Jiří Felkr, Vladimír Frančík, Michal Hudcovic, Libuše 
Němcová, Jana Nováková, Jana Povolná a  František Povolný. 

Volební sborové shromáždění proběhlo 25.3. a do staršovstva zvolilo tyto bratry a sestry: Jitku Dubovou, Helenu Exnerovou, 
Jana Hofmana, Pavla Kubíčka, Jakuba Lounka, Michala Povolného, Ladislava Rumla, Vladimíra Rudajeva, Evu Semeckou, Květu 
Slavíkovou a jako náhradnice: Jitku Mičánkovou, Lenku Ryglovou a Marii Svobodovou. Na první schůzi jsme si rozdělili jednotlivé 
oblasti a 3.6. bylo staršovstvo pověřeno seniorátním konseniorem Václavem Hurtem do funkce. Počet členů staršovstva byl snížen z 
12 na 10.

Ze zápisů jsem pak vybral a okomentoval toto:
-staršovstvo rozhodlo o vypovězení pojistky fary a kostela a pojištění odpovědnosti u pojišťovny Allianz a nově jsou uzavřeny s 
pojišťovnou Generali, se kterou synodní rada dohodla výhodnější podmínky (platíme méně při případném vyšším plnění).
- staršovstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s br. Bohumilem Bašteckým o pastorační činnosti.
- inventarizační komise navržená staršovstvem provedla inventarizaci majetku.
- staršovstvo podpořilo návrh připojit se k akci Noc kostelů.
- staršovstvo sestavilo rozpočet na rok 2012 (náklady: 444.300,-/výnosy: 479.000,-  přičemž salár byl rozpočtován částkou 250.000,- 
ale  skutečně se vybralo 293.675,-) 
-staršovstvo sestavilo kandidátku pro volby na období 2012–2018 a pro tuto volbu  aktualizovalo seznam členů s hlasovacím právem. 
Právo hlasovat mají ti členové, kteří se účastní sborového života a finančně se podílejí na jeho chodu. Možnost volit mělo  123 členů, 
volby staršovstva se zúčastnilo 53 z nich.

Průběžně je aktualizována sborová kartotéka (při roznosu sborových dopisů či jinak). Počet členů tak klesl z 654 (ke konci roku 2011) 
na 592. Podle sčítání lidu se k nám v Poděbradech hlásí 250 lidí.
- v loňském roce začalo staršovstvo jednat s vlastníky poděbradské hydroelektrárny o prodeji části pozemku, který vznikl přetnutím 
louky ve vlastnictví sboru asfaltovou cestou. Velká část prodávaného dílu je dlouhodobě oplocena a je přirozenou součástí areálu HE. 
Obecně staršovstvo není nakloněno prodeji pozemků. V tomto případě jde spíše o právní narovnání skutečného stavu. Prodej bude 
schvalovat  toto sborové shromáždění.
-19.5. se konala jarní brigáda, jejímž hlavním cílem bylo uklidit a připravit sborový areál na Noc kostelů. Hlavním bodem bylo vyklidit,  
uklidit a vybílit Gloriet.
- účetní sboru vypracovala podpisový řád, tj. kdo a jak velké faktury musí podepsat a od jaké částky musí být faktury schválené 
staršovstvem.
- rozpis služeb, stejně tak učitelů NŠ a varhaníků je na webu: http://podebrady.evangnet.cz
- staršovstvo jednalo o průběhu, podmínkách a zajištění tábora v Lísku, tak aby zdárně proběhl.
- staršovstvo rozhodlo o zaplacení hrobového místa 1. poděbradského faráře Aloise Jelena na 5 let dopředu.
- staršovstvo rozhodlo nechat vymalovat místnost za kostelem a vybavit ji z 1/2 kobercem, tak aby se zde mohly setkávat pravidelně 
maminky s dětmi.
- staršovstvo vyslovilo souhlas s instalací výstavy o Anně Frankové v Ekklesii  pořádané městem.
- byly zakoupeny nové ubrusy a dovybavena kuchyňka sklenicemi, džbány a příbory,
- byl zřízen nový, bezplatný účet u FIO banky v Kolíně s tím, že ještě po nějakou dobu bude  aktivní  účet u České spořitelny.
- staršovstvo nastavilo podmínky pro možný komerční pronájem sborových prostor. Hlavně se jedná o pronájem Ekklesie za účelem 
konání svateb a jiných oslav nečlenům sboru. Představa staršovstva je taková, že členové sboru by za možnost uspořádat  v Ekklesii 
rodinné oslavy  (smuteční hostiny) též platili, avšak nižší částky.
- v říjnu se konala brigáda, jejímž  nejviditelnějším počinem byla likvidace křoví mezi kostelem a farou a ubouráním nepoužívaného 
komínu. K brigádám obecně:  dvě brigády do roka, totiž jarní a podzimní jsou maximum, které staršovstvo v současnosti svolá . Jinak 
práce je stále jak na kostele. Ne na všechno se musí svolávat brigáda. Spoustu věcí zvládnou dva, tři něco i pouhý jedinec. Stačí se 
domluvit. Zlepšíme tím prostředí, kde se scházíme a mnohdy ušetříme nemalé prostředky.
- staršovstvo rozhodlo o změně dodavatele plynu v kostele a stejně bude postupovat i v případě fary, až vyprší smlouva.
- staršovstvo rozhodlo o výměně vchodových dveří do kuchyňky a zadání výroby tabule na písně dle návrhu B.Veselé.

Asi nejdůležitějším bodem, i když to tak zprvu nevypadalo, byl dotazník zaslaný seniorátním výborem ohledně budoucnosti 
našeho sboru. Odpovědi, které jsme formulovali společně a v podstatě ve shodě vedly k jednoznačnému závěru: poděbradské 
staršovstvo do budoucna stále počítá s farářem/farářkou na plný úvazek a se zachováním současných aktivit. Záměrně píšu 
farářem/farářkou, jelikož mám na mysli delší období než na které byl zvolen současný farář. Tedy období, kdy už nebudeme moci 
počítat s tím, že plat faráře bude z větší části hrazen státem. Kladu si otázku, do jaké míry se s postojem staršovstva ztotožní celý sbor. 
Součástí sborového shromáždění bude i diskuse. Během roku nebude lepší příležitost k vyjádření osobních názorů na toto téma.

V Poděbradech  7.2.2013                        Za staršovstvo Michal Povolný, kurátor 


