
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
SBOROVÝ DOPIS

VELIKONOCE 2018

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
Sborové shromáždění
(neděle 18. března, po bohoslužbách)
 
Květná neděle – bohoslužby
(neděle 25. března, od 9:45)
 
Čtení pašijí
(středa 28. března, od 19:00)
 
Velký pátek – bohoslužby
(pátek 30. března, od 9:45)
 
Boží hod velikonoční – bohoslužby
(neděle 1. dubna, od 9:45)
 
Sborový den
s Miroslavem Erdingerem
(neděle 8. dubna, po bohoslužbách) 
Po bohoslužbách beseda a společný oběd
 
PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI
 
Noc kostelů 
(25. května)
 
Sborová rodinná dovolená
(30. července – 7. srpna)
 
Minitábor pro rodiče s předškolní-
mi dětmi
(4. – 8. srpna, předběžně)
 
Letní tábor pro děti
(11. – 19. srpna)
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
 
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
 
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimní čas od 14:00)
 
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)
 
Biblické hodiny pro děti
(pátek, 14:30)
 
Konfirmační
(pátek, 16:00)
 
Mládež
(pátek, 19:00, po domluvě)

Kalendář

Výroční zpráva o životě
Farního sboru ČCE v Poděbradech za rok 2017

Martin FÉR

V posledních letech stále slavíme nějaká 
kulatá výročí. V roce 2017 to bylo 500 let od 
počátku luterské reformace, která patří 
k jednomu z našich kořenů. „Dvě drobná 
slůvka milost a pokoj vystihují podstatu ce-
lého křesťanského učení“ napsal Martin 
Luther a  snad je můžeme dát také jako zá-
hlaví této zprávy. Přítomnost a živost spole-
čenství evangelických křesťanů v našem městě 
vnímám jako nezaslouženou milost, stejně tak 
to, že smíme prožívat pokoj v mnohový-
znamovosti tohoto slova. Káže se evangelium, 
ledacos se daří, nejsou zásadní neshody. Tak-
že tuto zprávu opět berte jako připomínku 
toho, co nám bylo v minulém roce dáno prožít 
a za co můžeme být vděčni. 

Středem a východiskem sborového života 
jsou nedělní a sváteční bohoslužby. V loňském 
roce jich bylo 55 a účastnilo se jich průměrně 
54 účastníků. Dětí průměrně přicházelo 6.  
Biblické základy nedělních kázání zčásti kopí-
rovaly osnovu textů pro děti v nedělní škole. 
Na začátku roku knihy Samuelovy, od září spí-
še evangelia. Večeře Páně se slaví zpravidla 
jednou za měsíc. Na varhany doprovázejí stále 
Jana Povolná, Zuzana Tesařová a Jakub Lou-
nek. Snažíme se zaučovat nové varhaníky (či 
spíše varhanice). 

Pravidelné posezení u čaje a kávy po boho-
službách pokračuje každou třetí neděli v měsí-
ci. Vše funguje díky dobré organizaci a 
ochotným dobrovolníkům.

Sborový den s hostem jsme měli loni jeden 
– se synodním seniorem Danem Ženatým 
jsme mluvili o tom, co je důležité na evange-
lickém sboru. Po bohoslužbách a besedě 
proběhl oběd, který jako obvykle uvařil Jirka 
Felkr.

V říjnu nastoupil na svůj vikariát Martin 
Bánoci. V nepřítomnosti kazatele Martina Fé-
ra (dovolená či seniorátní povinnosti) zastu-
povala seniorátní farářka Míla Hofmanová, či 
další kazatelé ze seniorátu nebo hosté (Filip 
Keller, Jiří Bureš, Jaroslav Fér, Petr Sláma, 
Anna Peltanová, Lukáš Ondra). Jednou byly 
čtené bohoslužby (Marie Svobodová).

Nejnavštívenější bohoslužby byly opět ty 
s vánočním divadlem (cca 170) a štědrove-
černí (cca 180). Jako obvykle patří díky hu-
debníkům, kteří doprovázejí sváteční boho-
služby (Jana Povolná, Hana Šuková, Kačka 
Mičánková, Tim Hudcovic, Jonáš a Magdale-
na Férovi, Natálka Frančíková). 

Počátkem dubna měli u nás své soustředění 
hudebníci sdružení v „Consonare“ (evange-
lické pozounové sbory) a při bohoslužbách do-
provázel místo varhan žesťový sbor. 

Pokřtěni byli v loňském roce Magdalena 
Férová a Jan Zvolský. Po dvou letech se opět 
konala konfirmace – konfirmováni byli vedle 
těch pokřtěných ještě Markéta Ryglová, Eva 
Dubová, Adam Semecký. 

Noví konfirmandi snad posílí mládež, která 
se schází stále spíš nepravidelně. Mládeži stále 
chybí samostatnost, aby fungovala bez or-
ganizace (neřkuli bez přítomnosti) faráře. Za-
to se mládež podstatně podílí na přípravě let-
ního tábora i vánočního divadla. V hojném 
počtu se účastní též Sjezdu mládeže, tentokrát 
v Jablonci nad Nisou. Naopak seniorátních 
mládeží se spíše neúčastní, ale začínají se ob-
jevovat výjimky.

Setkání střední generace probíhalo taktéž 
nepravidelně za účasti 4-5 přítomných. Téma-
tem byly jednotlivé části desatera, někdy do-

Milí čtenáři sborového dopisu,
 
je tu březnový sborový dopis. Časově spadá 

do postního období, které chce směrovat náš 

(pokračování na str. 2)

pohled na Ježíšovu cestu ke kříži. Život zís-
kává ten,  kdo se ho vzdal. „Mít nebo být?“, to 
je otázka nejen pro čas půstu.

Březen je v našich sborech také sezónou 
„sborových shromáždění“, při kterých 
projednáváme zprávy o životě sboru, hospo-
daření, rozpočet, různé návrhy a další. V tom-
to dopise si zprávy pro sborové shromáždění 
můžete přečíst. Nezapomeňte přijít, rozhoduje 
se tam i o vašem sboru a letos budeme navíc 
volit nové staršovstvo. 

 
Těším se na setkání! 

Martin Fér
 
 



Výroční zpráva o životě Farního sboru ČCE v Poděbradech…
(pokračování ze str. 1)

 provázené promítáním filmu Krzysztofa Kieś-
lowskiého.

Při pohřebních shromážděních jsme se roz-
loučili se sestrami Dobromilou Doušovou, 
Hanou Šupovou, Albínou Bartoňkovou a brat-
rem farářem Bohumilem Bašteckým. Další 
členové měli pohřeb bez církevního obřadu.

V lednu se tradičně konala tři ekumenická 
shromáždění v různých poděbradských 
církvích. Konala se při nich sbírka, jejíž výtě-
žek byl určen pro speciální školu v Poděbra-
dech.

Večery Ekklésia jsme měli tři (v tomto roce 
pod hlavičkou „Rok pro Gloriet“) – v jednom 
jsme besedovali o inkluzi s místní psycho-
ložkou Danou Markovou, ve druhém nám o 
cestě po stopách legionářů na Sibiři vyprávěla 
historička Gabriela Havlůjová a o zapo-
menutých židovských básnících z Poděbrad 
mluvila Lenka Kusáková. 

Konalo se několik koncertů – pěvecký sbor 
studentů pražské konzervatoře PUNKT pod 
vedením Aleny Jelínkové zazpíval v únoru, 
k výročí reformace proběhl varhanní koncert 
Michala Novenka a v adventu zazpíval pě-
vecký sbor Mamáter a Lindušky. Vedle toho 
v kostele probíhají různé flétnové či jiné kon-
certy.

Zúčastnili jsme se Noci kostelů tentokrát 
obohacenou o rozhovor v havířském kostelíku 
mezi starostou Ladislavem Langrem a kazateli 
Vítkem Vurstem a Martinem Férem. Téma-
tem rozhovoru byla Bible. K programu u nás 
patřil koncert pěveckého sboru Kvítek, pro-
hlídka různých archiválií, zpívání písní 
z evangelických zpěvníků, grilování kýty, káva 
v Glorietu.  

Autobusový zájezd se tentokrát nekonal 
(zájemci se mohli zúčastnit seniorátního), ani 
polabská evangelická pouť. 

Rok 2017 byl ve znamení oprav altánu Glo-
riet a akcí souvisejících s opravou, které se ko-
naly pod hlavičkou „Rok pro Gloriet. Vyvrcho-
lením byl festival „Glorietfest“ na zahradě u 
Glorietu s bohatým programem. Na jeho pří-
pravě se podílelo množství lidí – z velké části 
mimo sbor, díky patří zvláště manželům Petře 
a Michalovi Loučovým. To je asi hlavním plu-
sem těchto aktivit – propojení sboru a veřej-
nosti mimo něj. První etapa oprav byla dokon-
čena, v následujících letech budou probíhat 
další – pokud budou získány prostředky k o-

pravě. Díky Láďovi Rumlovi za účast při kont-
rolních dnech na stavbě.

Během prázdnin opět proběhla rodinná 
dovolená v Chatkách na jihu (organizace je na 
Janě a Michalovi Povolných) a letní tábor pro 
děti v Řečici u Nového Města na Moravě, letos 
s rekordním počtem zúčastněných 51.

V průběhu léta opět probíhaly filmové veče-
ry na farní zahradě, sešli jsme se 4x, opět též 
za účasti nesborové veřejnosti.

Po úmrtí bratra faráře Bašteckého ustala 
intenzivní pastorační péče v domově Luxor. 
Na návštěvy zejména při životních jubilejních 
chodí obětavě sestra Marie Svobodová.

K informování o dění ve sboru slouží zejmé-
na sborové dopisy (4krát ročně), webové 
stránky, facbooková stránka, informační vitrí-
na před vchodem. Akce pro veřejnost jsou 
inzerovány v Poděbradských novinách, v Kul-
turním přehledu a někdy na plakátovacích 
plochách. Činnost sboru svou dotací podpo-
ruje město Poděbrady v rámci svého dotační-
ho systému (na akce a na činnost). Za grafické 
a předtiskové zpracování sborového dopisu 
patří dík Honzovi Dubovi. Sborovou kroniku 
vede Bohumil Balcar.

O farní zahradu se neustále a neúnavně sta-
rá bratr Síla. 

Za další okruhy sborové práce jsou samo-
statné zprávy (práce staršovstva, kavárnička, 
nedělka, maminky s dětmi, mládež, hospo-
daření).

V kartotéce jsme ke konci roku evidovali 
477 členů, konalo se zhruba 258 různých akcí 
a setkání. 

V minulé zprávě jste téměř za každým od-
stavcem mohli číst výzvu „hledají se další lidé, 
hlaste se!“ To samozřejmě platí i nadále! Když 
píšu zprávu, tak si uvědomuju, kolik lidí je do 
práce ve sboru zapojeno a dělá ji obětavě. Zá-
roveň ale myslím i na to, kolik dalších by ještě 
bylo potřeba, aby některé věci nestály stále na 
těch samých lidech, aby se jiné mohly rozjet 
nebo běžet lépe. Takže zapojujte se!

Závěrečné díky píšu vždycky trochu 
s obavami, abych někoho opomenul. Kdybych 
měl vyjmenovat všechny, kdo nějakým způso-
bem přispívají svou troškou do mlýna, byl by 
to dlouhý seznam. Několik jmen zaznělo výše, 
na závěr ještě jmenovitě díky kurátorovi Mi-
chalu Povolnému a místokurátorovi Pavlu 
Kubíčkovi. O účetnictví (které se stále roz-

růstá) se stará Jitka Dubová a jako pokladník 
sekunduje Jan Hofman. Díky všem, kdo se ja-
kýmkoli způsobem podílíte na tom, aby sbor 
byl místem, kde je prostor pro vzájemné sdí-
lení, společenství, pomoc, ale také prostor se-
tkat se s evangeliem, přemýšlet nad Biblí, 
modlit se, posilovat se ve víře a otevřít tuto 
možnost i těm, kdo mezi nás třeba zatím ne-
patří nebo nepřicházejí. Možnosti pomoci jsou 
různé, počínaje „obyčejnou“ přítomností a 
účastí, přes konkrétní pomoc, zařizování, or-
ganizování, předávání informací, modlitbu či 
v neposlední řadě financování. Díky všem, 
kdo máte sbor takto na srdci a na mysli a 
ostatní zvu, aby se k tomu přidali.

 

Každou neděli před kázáním odchází děti 
do „nedělní školy“. Účast na nedělní škole je 
proměnlivá – od 2 do 10 dětí. Před Vánoci se 
nás sejde i víc. V tomto období (leden, únor) 
ale do kostela někdy děti vůbec nepřijdou. Bu-
deme rádi pokud, na to budete myslet a děti v 
neděli přivedete. V loňském roce jsme pro-
bírali příběhy z evangelia podle Marka a nyní 

Zpráva za učitele nedělní školy
Lenka RYGLOVÁ

pokračujeme evangeliem podle Matouše. Na 
výuce se podílelo celkem 7 učitelů. Velký dík 
proto patří Haně Káninské, Janě Férové, Evě 
Semecké, Jitce Dubové, Míle Hofmanové a 
Jonáši Férovi. Od letoška začne s výukou i 
Magda Káninská. Pokud by někdo měl zájem 
nedělní školu také vyučovat, budeme velmi rá-
di. Noví učitelé nedělní školy jsou vždy vítáni.

Jsme skupina seniorů, kteří se pravidelně 
schází vždy v pondělí odpoledne v Ekklésii 
k zamyšlení nad biblickými texty a také k se-
tkávání mimo nedělní bohoslužby. V roce 
2017 proběhlo  51 setkání (účast 15).

Probírali jsme Desatero, Modlitbu Páně, 
Pavlovy listy, knihu Zjevení, ve které pokra-
čujeme i v letošním roce. Rádi zpíváme písně 
od S. Karáska a M. Rejchrta. Biblické výklady 
nám podával bratr farář Martin Fér, seniorát-
ní  farářka  Miloslava Hofmanová nebo  bratr 
vikář Martin Bánoci. Po  biblickém výkladu a 
občasné diskusi pak následuje „společenské“ 
odpoledne, kdy např.  oslavujeme narozeniny 
účastníků kavárničky nebo hovoříme o fil-
mech, výstavách, knihách a také o vnitřní poli-
tice našeho státu.

Při těchto setkáních nechybí káva ani čaj, 
spousta domácích sladkých i slaných výrobků 
od našich účastnic a nakonec si někdy připíjí-
me dobrým vínem na zdraví oslavenců a nás 
všech.

Kavárnička 2017
Daniela NOVÁKOVÁ

 

Staršovstvo
svolává

 
na neděli 18. března 2018

po bohoslužbách
 

Sborové
shromáždění

s volbou staršovstva
 

Na  programu  bude
projednání  zpráv  o  životě  sboru,  

schválení rozpočtu na rok 2018
a volba nového staršovstva

 
 

Pozvánka



Zpráva o činnosti staršovstva v roce 2016
Michal POVOLNÝ

 Bratři a sestry, 
staršovstvo se v loňském roce scházelo 

pravidelně vesměs jednou měsíčně vyjma 
prázdninových měsíců. Schůzí bylo 10 s prů-
měrnou účastí 8 členů s právem hlasovat a 
celková průměrná účast včetně náhradníků 
byla 9. 

Celý loňský rok byl ovlivněn akcí Gloriet. Z 
první etapy opravy této kulturní památky 
zbývá doladit pár detailů a provést druhý ná-
těr fasády, který se loni kvůli počasí nestihl. 
Celkové náklady této investiční akce dosáhly 
945.475,- Díky různým dotacím, obětavosti 
členů sboru a mimosborovým dárcům se nám 
podařilo tyto náklady z 88% pokrýt mimo 
běžný rozpočet. Nyní na staršovstvu začínáme 
řešit etapu druhou, tj. schodiště a zdi bezpro-
středně pod Glorietem. 

Ale nebyl to jenom Gloriet. Během roku se 
podařilo finančně dořešit pozemek pod trafo-
stanicí (prodej). 

Několikrát starší dávali souhlas se zapůj-
čením sborových prostor ke svatebnímu obřa-
du, hostinám, oslavám.  Za zmínku stojí denní 
pronájem místnosti za kostelem pro pátecké 
děti, které se zde soustředí před odjezdem do 
dětského klubu ve své obci. 

Na základě soutěže na dodavatele energii 
pořádané SR nám elektřinu a plyn dodává 
E.on. 

Přestože byla pročištěna zahradní kanaliza-
ce, je na faře dlouhodobě problém se spodní 
vodou. 

Staršovstvo nechalo opravit hrob našeho 
prvního faráře Aloise Jelena a schválilo osa-
zení hrobu zelení. To by mělo být realizováno 
v jarních měsících. 

V listopadu se konala brigáda. Kromě ob-
vyklého úklidu kostela a zahrady byly vykáce-
ny i stromy na terasách. Těsně před zimou 
bylo opraveno zasklení verandy před vstupem 
do kanceláře.

O práce na sborových pozemcích se od ne-
paměti stará bratr Síla a úklid sborových 
prostor po třetí sezónu zajišťuje sestra Férová. 

Vcelku krátká zpráva, takže ji s dovolením 
trochu nastavím rekapitulací za celé šestileté 
období. 

Během let došlo k založení nového účtu u 
FIO banky, ke změně pojistitele našich 
nemovitostí a několikrát ke změně dodavatelů 
energií. Byla dovybavena kuchyňka a vyměně-
ny dveře do této kuchyně (to bylo ještě z daru 
“ze Švýcarska”). Během období se začali čistit 
terasy (suť, likvidace porostů a loni i veške-
rých stromů). V Ekklésii jsme nechali opravit 
krb, vymalovat, byla zbroušena a znovu nala-
kována podlaha, součástí galerie je nová 
knihovna. Vrátili jsme se k původním dřevě-
ným židlím. Na faře jsou kompletně vyměně-
na okna a vstupní a balkonové dveře. Místnost 
za kostelem byla vymalována, byl v ní vybaven 
dětský koutek s kobercem. Z původního ar-
chivu na faře byla po nezbytném doplnění ná-
bytkem zřízena miniaturní kancelář pro fa-
ráře. Dále bylo v průběhu let dokupováno 
různé vybavení jako například dataprojektor s 
plátnem, reprobedny, mikrofon pro řečníky, 
tabule, poutač na chodník, vývěska, závěsný 
systém na panely v Ekklésii, tabule na písně v 
kostele, klávesy, stojany na kytaru včetně 
kytary. Vše se záměrem, aby naše prostory 
byly připraveny pro konání různorodých akcí.  

Ještě připomenu některé mimořádné věci, 
které staršovstvo řešilo. Bylo to nabytí zdědě-
né nemovitosti a její prodej, vyrovnání za ne-
restituovaný pozemek, prodej části pozemku, 
který byl součástí areálu hydroelektrárny. By-
la provedena inventarizace majetku a ta se 
každoročně už jen aktualizuje. Máme datovou 
schránku. 

Tak a ještě něco na závěr. Doposud jsem v 
této zprávě moc nejmenoval a neděkoval. Či-
ním tak nyní. Děkuji všem členům staršovstva 
za spolupráci a bratru faráři Martinovi Férovi 
navíc za přípravu programů na schůze star-
šovstva. Zvláštní poděkování patří sestrám 
Květě Slavíkové a Heleně Exnerové, které se 
rozhodly již dále nekandidovat. Všechny, kdo 
jste dočetli až sem, prosím, přijďte na sborové 
shromáždění. Můžete se ptát, můžete sdělit 
své návrhy a hlavně budeme volit nové star-
šovstvo. Vypadá to, že budeme mít tentokrát 
víc kandidátů než je počet řádných členů.

 
Michal Povolný, toho času kurátor
 

V našem sboru celý školní rok probíhalo se-
tkávání maminek s dětmi na mateřské dovo-
lené. Většina maminek je doma se svými ra-
tolestmi tři roky nyní již jenom dva roky. Na 
navázání nových a trvalejších kontaktů je to 
tedy velmi krátká doba. Ale i v ní se nám do-
sud vždy dařilo vytvářet pěkné společenství, 
kam maminky rády přicházely. Nicméně od 
září odešla téměř polovina maminek zpět do 
zaměstnání a tedy z původního počtu osmi 
účastnic se v současné době scházíme za 
účasti tří až pěti maminek a jejich dětí. 
Pravidelně se setkáváme od září do června, vž-
dy ve čtvrtek od 9 hodin v místnosti za koste-
lem, kde děti mají k dispozici hračky a vyme-
zenou plochu na hraní. Maminky se mohou 
hodinu či dvě zastavit, vypít čaj a vyslechnout 
krátký program v uvolněné, příjemné atmo-
sféře. Velmi se nám osvědčilo občas oživit na-
še setkání návštěvou některé kavárny a i tímto 
způsobem přijít na jiné myšlenky. Všechny tě-
hotné a maminky, které mezi nás ještě nepři-
šly, srdečně zveme a těšíme se na společné 
chvíle.

Maminky s dětmi
Míla HOFMANNOVÁ

V uplynulém kalendářním roce se mládež 
podílela na několika akcích. Mezi každoroční 
věc patří organizace tábora, při které plní 
funkci vedoucích. Protože tábor byl vloni po-
prvé delší než pouhý týden, samozřejmě to s 
sebou přineslo neočekávané problémy, se kte-
rými si ale určitě tento rok poradíme! Mezi 
další pravidelnou akci patří sjezd evangelické 
mládeže, který se konal v říjnu v Jablonci nad 
Nisou, kam se nedopravovalo nejlépe a i téma 
a provedení sjezdu nebylo úplně pro každého. 
Do mládeže též po konfirmaci vstoupili další 
členové. Nejpodstatnější věcí ovšem zůstává, 
že mládež se konečně víceméně začala 
pravidelně scházet.

Mládež v roce 2017
Jonáš FÉR

Víkendovka v Růžďce
Jan FRANČÍK

 Ve čtvrtek dne 1.2. vyrazil farář, vikář, 5 
konfirmandů a jedna mládežnice na 
víkendovku do vesničky jménem Růžďka. 
Cesta trvala asi 4 hodiny, tudíž jsme přijeli až 
večer. Jako prostředek přepravy byl zvolen 
vlak. Hned po tom, co jsme dorazili na faru do 
Růžďky (kam nás ochotně dovezli místní) 
jsme byli mile překvapeni večeří v podobě piz-
zy a vřele uvítáni. Spalo se na faře v místnosti, 
ve které se koná obyčejně mládež. Další den, 
tedy v pátek, jsme se probudili okolo osmé 
hodiny ranní a vyrazili na výlet na Cáb. Naho-

ře na Cábu jsme se naobědvali a vyrazili zpát-
ky na faru, kde jsme hráli společenské hry a 
povídali si. V sobotu byl na plánu další výlet, a 
to do Velké Lhoty, kde se nachází dřevěný 
toleranční kostel, ve kterém údajně pobýval 
Jan Karafiát – autor Broučků. Ve Velké Lhotě 
byl taktéž oběd v restauraci. Cestou zpátky 
zkoušelo pár z nás (i vikář) stopovat a někte-
rým se to i povedlo (vikáři). Zbytek dne byl 
odpočinek. Neděle zahrnovala odjezd domů. 
Víkendovku si všichni účastníci užili a nebylo 
na co si stěžovat.
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Hospodaření sboru v roce 2017
Jitka DUBOVÁ

 

 

Tab. 2 – Struktura hospodářského výsledku

 
 

Náklady 1 663 243    
 

energie 152 943    
opravy a údržba  40 351    
telekomunikace 6 565    
služby a materiál spojené s pořádanými akcemi - tábor, výlet 65 296    
ostatní služby - tisk sbor dopisu, cestovné, atd. 16 281    
mzdy 61 180    
běžný materiál 24 759    
náklady na Rok pro Gloriet 79 380    
občerstvení při akcích 18 240    
celocírkevní repartice 40 670    
seniorátní repartice 6 000    
personální fond 100 000    
nábytek kancelář, kytara+ příslušenství 48 491    
daň z nemovitých věcí 2 310    
ostatní náklady 33 951    
náklady na opravu Glorietu a projekt 946 960    
zůstatková cena prodaného majetku - pozemek pod trafostanicí 19 866    

 
 

Výnosy 1 881 280    
 

sborové sbírky 106 634    
dary tuzemské 41 500    
salár 391 820    
příspěvek administrovaného sboru (Chleby) 20 000    
příjmy z pronájmu 83 595    
provozní dotace od města Poděbrady 62 300    
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostat. 48 000    
příspěvek na energie Martin Fér 30 000    
úroky 6 529    
prodej pozemku pod trafostanicí 150 000    
dotace na Rok pro Gloriet 74 700    
dotace  a dary na opravu Glorietu 861 242    
ostatní výnosy 4 960    

 
 

Hospodářský výsledek 218 037    
 

 

Tab. 1 – Počty salárníků podle výše saláru

 

výše saláru počet salárníků

 

do 500 40

501 až 1.000 22

1 001 až 2 000 16

2 001 až 3 000 14

3 001 až 5 000 10

5 001 až 10 000 12

10 001 až 15 000 8

nad 15 000 3

 

celkem 125

průměrný salár 3 100

 

Rok 2017 byl rokem pro Gloriet. Proběhla 
první etapa opravy kulturní památky, která 
byla financována převážně z dotací a darů. Zá-
sluhu na získání dotací má farář Martin Fér, 
který neúnavně píše žádosti o dotace na kraj, 
ministerstvo kultury, zkrátka, kde se dá. Jeho 
práce tím ale nekončí – hlídá stavbu, jedná s 
dodavatelem a je zkrátka hlavním motorem 
přestavby z naší strany. Za jeho práci a opti-
mismus mu patří velký dík. 

Na saláru bylo vybráno 392 tis. Kč, pláno-
váno bylo 390 tis. Kč. Plán byl splněn, děkuje-
me všem salárníkům za jejich příspěvky.

V rozpočtu na rok 2017 počítáme s vy-
braným salárem ve výši 400 tis. Kč. Tak jak 
rok od roku rostou odvody do personální fon-
du, roste i potřeba více vybrat na saláru.  V ro-
ce 2017 se nám to podařilo, je tedy třeba vy-
trvat i v budoucnu.
 V roce 2017 byl prodán pozemek pod trafo-
stanicí za 150 tis. Kč. Tyto peníze chce staršov-
stvo použít na zvelebení půdy za Ekklésií, 
chtěli bychom, aby zde vznikla místnost pro 
děti a mládež, kde by se dalo i přespat.

Co náš čeká v tomto roce? Druhá etapa 
opravy Glorietu – schodiště a spodní terasa. 
Rozpočet na tuto akci je 541 tis. Kč. Přestavba 
by měla být také z velké části financována 
z dotací. 

Stalo se ve sboru

• Program adventu byl opět naplněný: 
koncert pěveckého sboru Mamáter a Lindušky 
6. prosince zcela zaplnil kostel. Stejně tak 
vánoční divadlo dětí o třetí adventní neděli. 
Hrálo se opět po čase divadlo „Podivuhodné 
království“. 
• V lednu proběhla tři ekumenická se-

tkání – u nás, u adventistů a katolíků. Po bo-
hoslužebném úvodu bylo posezení. Sbírka ze 
setkání je opět určena pro Speciální školu 
v Poděbradech.
• Při sborovém dnu 21. ledna jsme přiví-

tali Gerharda Reininghause, bývalého vedou-
cího ekumenického oddělení při synodní radě 
ČCE. Mluvil o svém setkávání s různými 
církvemi. Za dobu svého farářského působení 
těch setkání bylo mnoho. Oběd uvařil vikář 
Martin Bánoci.
• Část konfirmandů a mládeže jela o polo-

letních prázdninách na víkend do Růžďky.

• Večer Ekklésia proběhl 28. února. Bese-
da s Petrou Procházkovou zcela zaplnila sbo-
rový sál (účast přes 70 lidí). Petra Procház-
ková promítala fotografie z cesty afgánských 
uprchlíků z Turecka do Bělehradu a do-
provázela je poutavým komentářem. Poté 
proběhl rozhovor. Sbírku z tohoto setkání 
odešleme občanskému sdružení Berkat na je-
ho dobročinné projekty.
• Farář (a další členové sboru) dostali 

městská ocenění při Dni Poděbrad.

• Od památkového úřadu jsme dostali 
příslib dalších 200 tisícové dotace z Hava-
rijního programu na další opravy Glorietu a 
teras.
• Konfirmandi se zúčastnili seniorátní ak-

ce mládeže Deskohraní v Lysé nad Labem.
• Pro své víkendové soustředění si naše 

prostory opět vypůjčil pěvecký sbor pražské 
konzervatoře Punkt (pod taktovkou Aleny Je-
línkové). Letos neměli koncert, zato nám za-
zpívali při bohoslužbách.

Staršovstvo před sebou vidí úkolů stále 
dost, možná jsme přeci jen na něco zapomně-
li. Moc rádi uvítáme nápady a náměty od Vás. 
Proto přijďte na sborové shromáždění 18. 
března, se o ně s námi podělit. 

 


