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Mimořádný dopis členům a příznivcům evangelického sboru v Poděbradech
Sestry a bratři, milí přátelé,
v letošním roce došlo v našem sboru ke střídání farářů. S tím také (vedle jiného)
souvisejí i stavební úpravy na faře, pro které je právě v mezidobí mezi odchodem jednoho
a příchodem druhého kazatele nejvhodnější čas.
Naše fara neprošla již delší dobu důkladnější údržbou (nepočítáme-li řešení havárie
kanalizace v loňském roce), takže větší úpravy byly nutné.
Fara je krásná (dílo architekta Bohumíra Kozáka), ale velká, proto bylo potřeba řešit
také spotřebu energií směrem k úspornějšímu provozu.
Co se na faře všechno udělalo (a za kolik):
- kompletní výměna topení (188 tis. Kč)
- kompletní výměna elektroinstalace (190 tis.)
- oprava rozvodů vody (53 tis.)
- oprava nebo výměna podlah (111 tis.)
- vymalování (33tis.)
- kuchyň (65 tis.)
- řada dalších souvisejících zednických a dalších prací, materiál,
projekty, revize (84 tis.)
Co se ještě letos udělá:
- zateplení stropů (půda a střecha, 21 tis.)
Odhad celkových nákladů na tyto práce se pohybuje v částce 755 tisíc korun. Rozdíl
oproti původním plánům je dán tím, že se během prací postupně ukazovala potřeba
daleko větších oprav, než se předpokládalo.
Díky obětavosti mnoha členů sboru a zahraničních darů se za poslední půlrok vybralo
na tyto účely celých 300 tisíc korun. Všem, kdo se na této účelové sbírce podíleli patří
veliký dík. Na sbírce se podílelo 52 dárců a průměrná výše daru byla 4800,- Kč (bez
započtení zahraničního daru).
Nicméně 300tisíc korun je ani ne polovina potřebné částky, kterou potřebujeme.
K dalšímu financování prací nám poskytla půjčku Jeronymova jednota (150tisíc) a
salvátorský sbor (200tisíc). Žádáme také o dar Jeronýmovy jednoty, ale ten zřejmě
dostaneme až v roce 2013.

Půjčky je potřeba splácet, navíc neřešíme jenom opravu fary, ale také běžný sborový
provoz...
Proto se na vás – členy a příznivce sboru – ještě jednou obracíme s žádostí o přispění
na opravu naší (tedy i VAŠÍ!) fary. Obracíme se zvláště na ty, kdo ještě nestihli přispět, ale
pokud je to v jejich možnostech, přispět samozřejmě můžou i ti, kdo již tak učinili.
Abychom vám to usnadnili, posíláme předvyplněnou složenku, kterou stačí zanést na
poštu a zaplatit (případně údaje z ní použít k bankovnímu převodu). Vyplněné je jméno a
adresa, nenajdete tam ovšem částku. Ta je na vaší obětavosti, nicméně vás prosíme, aby
to bylo alespoň 1000 Kč (na člena sboru s vlastním příjmem). Byl-li by to pro vás velký
problém, pak 500 Kč. Toto číslo vychází z reálných potřeb a počtu členů sboru. Můžete-li
dát více, vynahradíte tak příspěvek těch, kdo dát nemohli či nechtěli.
Připomínáme, že toto je účelový dar na opravu fary a nenahrazuje salár (který se v
naší církvi pohybuje ve výši 5 procent čistého ročního přijmu domácnosti a slouží k
zajištění běžného provozu sboru).
Podnikatelé i zaměstnanci si mohou dar církvi odečíst ze základu daně. Pro účely
daňového přiznání vám náš účetní rád vystaví potvrzení o daru. Také pokud ve svém okolí
víte o někom, kdo by mohl být ochoten na tento účel přispět – dejte mu prosíme (nebo
nám) vědět.
Máme naději, že prostředky k opravě fary se podaří získat, vždyť přispíváme na něco,
na čem nám záleží a co je snad smysluplné.
Máte-li jakékoli dotazy, můžete se obracet na níže podepsané. Chcete-li částku předat
v hotovosti, můžete tak také učinit u nich, nebo po bohoslužbách.
Za staršovstvo
Helena Exnerová, kurátorka

František Povolný, účetní

Martin Fér, farář

(Další informace – včetně těch finančních – budou brzy k nalezení na internetových
stránkách sboru http://podebrady.evangnet.cz)

