Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 2013
Následující zprávu předkládám s vědomím, že náš sbor je pestrým a živým společenstvím a jeho cestu nelze
plně vystihnout krátkou zprávou a několika statistickými daty. Pokaždé tuto zprávu beru také jako příležitost k
ohlédnutí, zamyšlení a především vděčnosti.
Je nad čím. I rok 2013 byl plný aktivit, událostí, setkání, rozhovorů. Co do počtu bylo setkání ve sboru přibližně
286 (o třicet více než v roce 2012).
Z nich jsou na prvním místě pravidelné nedělní bohoslužby. Ty jsou základem života sboru. Loni se konaly
bohoslužby 54x za průměrné účasti 54 (v roce 2012: 59). Večeři Páně jsme slavili každou první neděli a o svátcích.
Presbyteři připravují ohlášky, někdy mají první čtení, střídají se při vysluhování VP. O nedělích, kdy nebyl přítomen
kazatel sboru vypomáhal bratr farář Bob Baštecký, z presbyterů posloužili Helena Exnerová a Marie Svobodová, z
dalších kazatelů pak Pavel Dvořáček, Helena Junová, Lukáš Ondra a Michal Kitta.
Na varhany nás doprovázeli Jana Povolná, Jakub Lounek, Bára Scholzová, Zuzana Tesařová a Sára Hudcovicová.
Za tuto službu děkujeme, Jakubovi pak za organizaci doprovodů.
Třikrát jsme měli sborový den s besedou či přednáškou a společným obědem. Celocírkevní kantor Ladislav
Moravetz mluvil o přípravě nového evangelického zpěvníku, ředitelka barmského centra paní Saba Soe o Barmě a
barmáncích a hronovský farář Michal Kitta o evangelické identitě. Sborové dny jsou příležitostí k prohloubení
sborového společenství, místem setkávání všech generací i příležitostí ke vzdělání.
Mezi tradičně nejnavštívenější patří štědrovečení bohoslužby (cca 200) a bohoslužby s vánočním divadlem (cca
180), letos nazvané „Vánoce s Bednou“. Zvláště vánoční divadlo je jedna z nejnáročnější akcí co do přípravy a velký
dík patří všem, kdo se na přípravě podílejí.
Dvakrát jsme se po bohoslužbách pod vedením Bohumily Baštecké sešli k rozhovorům o sboru. Rozhovory
probíhaly v rámci celocírkevní debaty o budoucnosti sborů v souvislosti s majetkovým narovnáním mezi státem a
církvemi a předpokládaným finančním osamostatněním církví. V rozhovorech chceme pokračovat.
O pravidelných setkáváních kavárničky, maminek s dětmi a za nedělní školu jsou samostatné zprávy.
Biblické hodiny pro děti (náboženství) se v první části roku konaly ve dvou skupinách, od nového roku pak ve
třech skupinách. Bylo to zpočátku řešení spíše z nouze, protože je čím dál těžší najít vhodný termín vyhovující všem
dětem, ukázalo se to ale jako dobré řešení. Ve všech skupinách je kolem sedmi dětí, zvláště skupina nejmladších
(1.-3. třída) se vlastně neustále rozrůstá. Ve věkově a početně přiměřenějších skupinách se pracuje daleko lépe a
mám z toho radost. V první části roku jsme probírali biblické postavy, ve druhé jedeme podle cyklu nedělní školy –
tedy Desatero, Modlitbu Páně a Apoštolské vyznání. Pro děti se i v roce 2013 konal letní tábor v Lísku u Nového
Města na Moravě, kterého se zúčastnilo zhruba 21 dětí a dalších 10 pomocníků. Nekonala se potáborová
víkendovka – nebyli organizátoři.
Ještě složitější bylo ve druhém pololetí nalézt společný čas pro skupinu konfirmandů. Ke stávajícím třem
(Anička Maňásková, Šimon Povolný, Jakub Hroník) se připojila nová skupina (Natalka Frančíková, Honza a Fanda
Exnerovi, Jonáš Fér). Společné časové okno tvoří pouhých čtyřicet minut a to ještě ne každý týden. V takovém čase
se dá nad nějakým tématem pracovat jen těžko. Jiným neduhem je pak najevo dávaný nezájem některých
konfirmandů. Teoreticky by měla u první skupiny proběhnout letos konfirmace. Nevím, zda-li k tomu nazrál čas –
to bude nakonec záležet na jejich rozhodnutí. S první skupinou jsme probírali rámcový přehled bible, od druhého
pololetí pak témata na základě apoštolského vyznání víry. Někteří konfirmandi se pravidelně či vůbec neúčastní
nedělních bohoslužeb.
Asi nejvíc mě v minulém roce trápilo a trápí fungování – či spíše nefungování - skupiny mládeže. Ve druhém
pololetí se vůbec nepodařilo najít společný čas pro schůzky, takže se nesešla vůbec. V prvním pololetí to nebylo o
mnoho lepší. Začali jsme společným víkendovým pobytem v Růžďce a pak následovalo ještě pár nepravidelných
schůzek. Situace mě mrzí o to víc, že se blíží čas, kdy do „rozjeté“ mládeže měli přibýt noví konfirmandi a skupina
mládeže mohla přestat být závislá na tom, jestli jeden či dva nepřijdou. Jinak jsou naši mládežníci velmi schopní a
šikovní – i v loňském roce se podíleli na přípravě a realizaci tábora pro děti, nakonec i na přípravě vánočního
divadla. Za to jim patří dík.
V loňském roce se nesešla skupina „střední generace“.
V rámci večerů Ekklésia se konala celkem hojně navštívená přednáška s promítáním na téma „Mrtvá trať“ (o
stalinských gulazích se Štěpánem Černouškem), a naopak velmi málo navštívená beseda s Martinem Balcarem o
práci Amnesty international a projektu „Maraton psaní dopisů“.
V pašijovém týdnu proběhlo nově čtení pašijí, tentokrát podle Matouše.
Opět jsme se zapojili do Noci kostelů – program byl skromnější - (vedle občerstvení) komentovaná prohlídka
prostor a výstava „Neučiníš sobě rytiny“. Pro děti připravili program manželé Dubovi na téma „Bible kralická“.
Inzerce programu probíhala ve spolupráci s ostatními církvemi ve městě. Sborové prostory navštívilo kolem 60

místních i hostí.
Také Polabská evangelická pouť byla tematicky zaměřená na 400. výročí Bible kralické, přednášel Martin
Prudký a přivítali jsme množství hostí ze seniorátu. Program pro mládež připravil seniorátní odbor mládeže pod
vedením Lucie Drahokoupilové.
V kostele proběhlo několik koncertů – skupina Oboroh zahrála Pašijové písně a Žalmy, Pěvecký sbor a orchestr
gymnázia oslavil nejprve své 15. výročí a pak vystoupil v adventu v rámci pravidelného benefičního koncertu pro
Diakonii v Libici. Flétnové třída ZUŠ měla své předehrávky také u nás. Kromě prvního koncertu všechny ostatní
kostel zaplnily do posledního místečka.
S velkým úspěchem (plný autobus) se setkal květnový sborový zájezd na téma „Doba poděbradská“, za jeho
naplánování patří dík především Josefu Lounkovi. Snad se podaří tradici zájezdů udržet.
Sborová rodinná dovolená proběhla i letos v Rokytnici, díky za organizaci patří manželům Povolným.
Spolu s ostatními církvemi ve městě jsme se pokusili založit (obnovit) tradici lednových ekumenických
setkávání – byla tři (u nás, v Bételu a v ŘKC) a vedle vážného programu bylo připraveno i občerstvení, aby byl
prostor pro neformální sdílení. Spolu se všemi poděbradskými duchovními se pravidelně co dva měsíce scházíme a
mluvíme o svých sborech či připravujeme společné aktivity.
Dobrá je spolupráce s městem Poděbrady, které projevuje zájem o práci církvi, finančně ji podporuje v rámci
městského dotačního systému, kazatelé jsou pravidelně zváni k různým setkáním. Zapojili jsme se do „Všeobecné
poděbradské výstavy“. Byli jsme požádáni, abychom se vstřícně postavili k nové rodině barmských uprchlíků.
Pokřtěni byli Martin Šuk, Martin Cyrus, Kryštof Šuk a Julie Richterová (dva dospělí, dvě děti). Křtům
předcházela předkřestní katecheze.
Zlatou svatbu oslavili manželé Niederlovi a při bohoslužebném shromáždění obnovili manželské sliby.
Zemřeli a církevní pohřeb měli Vladimír Kubíček, Růžena Krejčíková a Jiřina Šoulová.
Na výroční narozeninové návštěvy za (především staršími) členy sboru začala pravidelně chodit sestra Marie
Svobodová.
Na listopadovém konventu byl kazatel sboru Martin Fér zvolen seniorem Poděbradského seniorátu. Nadále
administruje sbor v Chlebích.
Ke konci roku měl sbor v kartotéce 561 členů.
O všem, co se ve sboru děje se snažíme informovat ve sborovém dopise. Vyšel loni 4 krát. Poděkování patří
všem, kdo do něj přispěli článkem či fotografií, zvláště pak Honzovi Dubovi, který se ujal jeho sazby. Další
spolupráce je vítána, funkce šéfredaktora je k dispozici! S informovaností souvisí i sborové internetové stránky, na
kterých vedle informací a pozvánek naleznete také již cekem objemnou fotogalerii s fotografiemi z akcí –
http://podebrady.evangnet.cz.
Tolik tedy základní výčet akcí, aktivit a informací. Vedle výše zmíněných bych rád poděkoval i všem dalším, kdo
se podílejí na tom, aby se spíše dařilo. Jmenovitě kurátorovi Michalu Povolnému, místokurátorovi Pavlu Kubíčkovi,
účetní Jitce Dubové, pokladníkovi Honzovi Hofmanovi, bratru Sílovi za vytrvalou starost o zahradu. Díky všem, kdo
pomáhají spolu s presbytery prospěchu a růstu sborového společenství – jak svojí činností, financemi a v
neposlední řadě modlitbami.

Zpráva o práci staršovstva v roce 2013
Bratři a sestry na začátku zprávy připomenu seznam všech presbyterů poděbradského staršovstva:
Jitka Dubová, Helena Exnerová, Jan Hofman, Pavel Kubíček, Jakub Lounek, Michal Povolný,
Ladislav Ruml, Vladimír Rudajev, Eva Semecká, Květa Slavíková a náhradnice: Jitka Mičánková,
Lenka Ryglová a Marie Svobodová a jako virilní (nevolený) pak farář Martin Fér.
Staršovstvo se scházelo k jednání pravidelně každý měsíc s výjimkou července, zpravidla 3. čtvrtek
v měsíci. Průměrná účast včetně náhradníků byla přesně 10.
Abych přiblížil práci staršovstva, vybral jsem a okomentoval některé body ze zápisů – převážně
hospodářské a finanční:
- v lednu byla nainstalována tabule na písně dle návrhu Barbory Veselé 15730,- byla prodloužena smlouva s Bobem Bašteckým
- proběhla výměna dodavatele plynu v kostele, v současnosti probíhá nová výměna na základě
hromadné celocírkevní smlouvy
- v únoru staršovstvo provedlo inventarizaci sborem vlastněných pozemků
- byly vyměněny venkovní dveře do kuchyňky. Byly použity peníze z daru švýcarského sboru v
Köniz
- byla provedena inventarizace movitého a nemovitého majetku komisí ve složení bb. Kubíček P,
Povolný M, Ruml a staršovstvo schválilo zápis této komise. Zároveň staršovstvo schválilo návrh
inventarizační komise o vypořádání fondů – zpětně jsme odvedli dříve neodvedené celocírkevní
sbírky v hodnotě…
- staršovstvo se zabývalo vlastnictvím pozemku pod trafostanicí na farské zahradě. Rozhodlo tento
bod v současnosti neřešit
- v březnu jsme rozhodli zakoupit dětské pískoviště za cca 4.000,- , v dubnu ho J.Hofman sestavil,
v květnu bylo zprovozněno (písek, síť: 1.800,-)
- došlo k prodeji pozemku u hydroelektrárny o rozloze (1122m2) za 168.300,-.
- konala se brigáda při účasti 11, uklízeli a vyklízeli jsme místnost nad místností za kostelem a
„bramborový“ sklep. V roce 2013 to byla jediná brigáda.
- staršovstvo opakovaně řešilo energetickou optimalizaci fary (zateplení, vytápění, výměna
/vylepšení oken, hydroizolace)
- nechali jsme připravit (J. Duba) a vytisknout informační letáky o našem sboru. Část jich roznesla
s.Svobodová do lázeňských domů, hotelů a penziónů a informačního střediska.
- minimálně od června se snažíme o opravu krbu v Ekklésii (povedlo se v r. 2014), abychom pak
mohli tento prostor nechat vymalovat a začít nabízet za úplatu i nečlenům sboru k pořádání oslav,
svateb apod.
- byl opraven ucpaný okapový svod a dešťová kanalizace u garáže
- od června nemá poděbradský sbor kronikáře/kronikářku. Posledním třem kronikářkám sestrám
Černé, Exnerové, Svobodové tímto děkuji. A přivítám od vás návrh na kronikáře nového.
- během léta opravil a natřel b. Síla, kromě běžné údržby, vrata od garáže a kůlen a vstup do
„jablkového“ sklepa
- byla podepsána nová smlouva se ZD Poděbradská blata na pronájem pozemků s šestiletou
výpovědní lhůtou
- presbyteři rozhodli o zapojení sboru do Všeobecné poděbradské výstavě. Dík patří M. Férovi za
přípravu prezentace.
- rozhodli jsme o nákupu flipchartu, promítacího plátna a obrazového závěsného systému. O jeho
instalaci se zasloužili bratři M. a M. Kubíčkovi.
- účet u České spořitelny byl zachován za lepších podmínek
- v září jsme podali žádost o vydání pozemku v Choťánkách v rámci „restitucí“
- oprava hrobu 1. poděbradského faráře Jelena byla odložena, předpokládané náklady: cca 14.000,- nechali jsme zhotovit energetický audit fary (24.000,-) pro případnou žádost o dotaci
- byly zakoupeny klávesy Yamaha (17.000,-) též z daru švýcarského sboru a dotací města

Poděbrady
- změna smlouvy s O2 (úspora 200,-měsíčně)
- na základě závěti p. Vencla se sbor stal vlastníkem ideální poloviny domu na Žižkově. Druhou
polovinu zdědila Římskokatolická církev v Poděbradech. Záměr staršovstva je tento podíl prodat. O
tomto prodeji bude rozhodovat sborové shromáždění.
Přiznávám, že jde o trochu nudný výčet ekonomicko-hospodářských záležitostí. Podstatnou část z
nich na sebe bere sborová účetní Jitka Dubová, za což ji patří dík. V případě, že máte zájem o
podrobnější informace, není lepší příležitosti než sborové shromáždění. V průběhu roku se pak
můžete obracet se svými dotazy, názory, náměty a připomínkami ohledně „sborového života“ na
kteréhokoli z výše uvedených presbyterů.
V Poděbradech 27.2.2014

Michal Povolný, kurátor

Zpráva o nedělní škole

Každou neděli před kázáním odchází děti na výuku nedělní školy. V tomto roce jsme zatím probírali
Desatero a Modlitbu Páně.
Účast na nedělní škole je proměnlivá od 2 až do i 18 dětí.
V letošním roce vyučovalo nedělní školu celkem 8 učitelů, a proto patří velký dík Haně Kánínské ,
Janě Férové, Evě Semecké, Jitce Dubové , Míle Hofmanové, Timu Hudcovicovi a Marii Svobodové.
A protože většina těchto učitelů má i mnoho jiných povinností v našem sboru, rádi bychom vás
oslovili ke spolupráci. Noví učitelé nedělní školy jsou vždy vítáni.
Lenka Ryglová

Poselství z kavárničky
Milé sestry, milí bratři
Naše evangelická kavárnička oslavila v prvním adventním týdnu loňského roku
patnácté výročí. Pondělní odpoledne, kdy se u šálku kávy, či čaje scházíme, se
stalo již tradičním. Biblickým textem a výkladem nás doprovází buď bratr farář
Martin Fér, nebo bratr farář Bob Baštecký. To vše jistě víte, ale nevíte, že mezi
nás přibyli i bratři. Už nejsme výlučně sesterská kavárnička. Průměrně je nás
kolem stolu do dvaceti. Přesto je dost volných židlí i pro ty z vás, kteří byste
chtěli s námi posedět.
…… místa je dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost …..
Můžeme i s vámi zpívat písně chvály, vzdávat díky a těšit se ze společenství.
V Poděbradech za kavárničku

Helena Exnerová

Výkaz hospodaření 2013 - rozpočet 2014
Farní sbor ČCE:
Evidenční číslo sboru:
Seniorát:
Číslo bank. účtu:
Č.

Ukazatel

účet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Spotřební a kancel. materiál, zboží
Spotřeba energie
Prodané zboží

501
502,503
504

Běžná údržba
Cestovné
Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.
Telekomunikace
Placené nájemné
Spotřeba ostatních služeb
Mzdové náklady vč. pojištění
Daně a poplatky
Poskytnuté dary
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do PF
Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Daň z příjmu

511
512
513
518
518
518
521,524,525,527,
528
531,532,538
546
581
581
581
581
581
551-559
541-549
(kromě546)
591,595

2013 rozpočet

2013 skutečnost

2014 rozpočet

109 000,00
112 000,00
7 000,00
45 000,00
14 000,00
0,00
11 000,00
0,00
59 500,00
38 000,00
1 000,00
0,00
7 000,00
34 823,00
78 500,00
0,00
0,00
64 627,00
10 000,00
0,00

110 023,40
137 708,52
1 465,10
25 366,14
17 685,00
0,00
9 347,21
0,00
104 131,96
31 996,00
7 675,00
0,00
7 000,00
34 823,00
78 500,00
0,00
0,00
83 633,68
23 448,51
0,00

71 000,00
140 000,00
2 000,00
50 000,00
18 000,00
0,00
9 500,00
0,00
51 000,00
62 000,00
1 084,00
0,00
7 000,00
39 260,00
81 100,00
0,00
0,00
64 627,00
13 000,00
0,00

Náklady celkem

ÚT5

591 450,00

672 803,52

609 571,00

Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Salár
Příjmy z hosp. činnosti
Ostatní sbor. příjmy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

682
682
682
682

100 000,00
30 000,00
0,00
330 000,00
76 350,00
0,00
0,00
0,00
56 500,00

87 340,00
31 054,00
61 287,66
315 440,00
48 333,00
44 829,75
168 300,00
0,00
64 100,00

90 000,00
30 000,00
0,00
340 000,00
49 000,00
44 000,00
0,00
0,00
60 000,00

592 850,00
1 400,00

820 684,41
147 880,89

613 000,00
3 429,00

Investiční výdaje

0,00

0,00

50 000,00

Příjem půjčky/úvěru

0,00

0,00

0,00

Splátka půjčky/úvěru

83 000,00

83 000,00

83 000,00

Předplacené nájemné

0,00

0,00

0,00

601-604
641-649
652-659
681
691

Výnosy celkem

ÚT 6

Hospodářský výsledek

Chyba:501

AKTIVA

AKTIVA CELKEM
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM

Běžné účetní období

13 951 632

12 955 170

14 041 053

13 127 625

A.II. Dlouhodobý finanční majetek
A.III. Oprávky
B.I. Zásoby

Minulé účetní období

0

0

-530 319

-465 692

8 557

2 895

50 350

40 495

B.III. Krátkodobý finanční majetek

380 067

247 443

B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)

1 924

2 405

B.II. Pohledávky celkem

PASIVA

A.

Běžné účetní období

Minulé účetní období

PASIVA CELKEM

13 951 632

12 955 170

Vlastní zdroje celkem

13 630 374

12 555 075

13 274 072

12 257 882

208 421

220 361

A.I. Vlastní jmění
A.II. Fondy
A.III. Oceňovací rozdíly

0

0

147 881

0

A.V. VH ve schv.řízení

0

76 833

A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta

0

0

321 258

400 095

A.IV. Účet výsledku hospodaření

B.

Cizí zdroje

0

0

B.II. Dlouhodobé závazky

B.I. Rezervy

200 070

238 115

B.III. Krátkodobé závazky

121 188

161 980

0

0

C.

Jiná pasiva (časové rozlišení)

Sbírky 2013 a jejich odvody
Farní sbor ČCE:
Sbírky 2013

Vybráno

na tisk ČCE a jinou publikační činnost
HDL Jeronymovy jednoty
pro Diakonii
solidarity sborů
pro KS
pro sociální a charitativní pomoc
JTD
pro bohoslovce a vikariát
Celocírkevní sbírky povinné celkem
Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)
Sbírka darů Jeronymovy jednoty
Seniorátní sbírka

1 680,00
5 049,00
3 437,00
1 498,00
2 801,00
2 862,00
2 634,00
3 919,00
23 880,00
5 720,00
18 450,00
7 845,00

Sbírky pro jiné účely celkem

36 182,00

Odvody celkem

92 077,00

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte):

daňová evidence

Název účetního softwaru:

Odvedeno

Poznámky

1 680,00
5 049,00
3 437,00
1 498,00
2 801,00
2 862,00
2 634,00
14 837,00
34 798,00
5 720,00
Filipíny
18 050,00
7 845,00 Diakonie LnC
Diakonie povodně,
45 561,00
sirotci Etiopie
111 974,00

podvojné účetnictví

Money S3

Jméno účetní sboru:

Jitka Dubová

Kontakt na účetní (telefon, mail):

605 847 308, ucto@ijd.cz

Poznámky:

Za farní sbor schválil dne:
kazatel

kurátor

Za seniorátní výbor dne:
senior

