Výroční zpráva o životě Farního sboru ČCE v Poděbradech za rok 2015
Martin FÉR
V roce 2015 náš sbor oslavil 120. výročí své samostatné existence. Nijak zvlášť jsme toto kulaté jubileum
nepřipomínali. Snad si toto opomenutí můžeme omluvit tím, že proběhlo mnoho jiného slavení a vydatná
porce dalších vydařených setkání na úrovni sboru, seniorátu i církve. Něco z toho zachycuje tato zpráva, ale
jak známo, to nejdůležitější je očím neviditelné, proto zde naleznete především popisná sdělení a shrnutí
toho, co se u nás v loňském roce dělo.
Nedělní a sváteční bohoslužby jakožto hlavní událost sborového života se konaly 54x za průměrné účasti
56 lidí, z toho 9 dětí. Tato čísla nevyjadřují počet všech, kdo se v různých intervalech bohoslužeb účastní,
těch je mnohem víc, jen je u nás účast značně nepravidelná. Jako obvykle je to s účastí slabší na začátku roku,
naopak ke konci se zvětšuje (nácvik divadla, sváteční shromáždění).
Biblické základy nedělních kázání byly různorodé, v září začaly kopírovat témata nedělky – tedy příběhy
stvoření a posléze praotců. Několikrát byly také bohoslužby pro děti i dospělé. Večeře Páně se slaví každou
první neděli v měsíci, následuje-li těsně svátek, pak je až při něm. Na varhany stále doprovázejí Jana Povolná,
Jakub Lounek, Zuzka Tesařová a Bára Scholzová. Díky za koordinaci patří Jakubovi Lounkovi. Příležitostně pak
doprovází dětská kapela – potenciál dětských hudebníků je veliký, hledá se ovšem někdo, kdo by ho uměl
využít (dát je dohromady a pravidelně secvičit). Muzikanti hlaste se!
Podařilo se zorganizovat pravidelné posezení u čaje a kávy po bohoslužbách vždy třetí neděli v měsíci. Víc
než teoretické uvažování o tom, zda-li ano či ne, se ukázala být důležitá praktická stránka věci – totiž, že si
někdo vezme na starosti organizaci a domluví s konkrétními sestrami, aby na danou neděli připravily
pohoštění a měly službu. Od té doby to funguje. A tak je to u nás s mnoha dalšími věcmi – pomohlo by, aby
si je někdo konkrétní vzal na starosti. Při tomto posezení je možné mluvit o ledasčem neformálně, pod
vedením Bohumily Baštecké jsme také jednou mluvili o místě faráře ve sboru. Po vánočním divadle pak byla
úspěšná variace kávy a čaje – svařák.
V loňském roce jsme měli pouze jeden sborový den s hostem – Janem Krupou, farářem na Velké Lhotě na
Valašsku, který mluvil o rozhovorech s nemocnými a umírajícími. Ke sborovému dni patří i společný oběd.
Za nepřítomnosti vlastního kazatele (seniorátní povinnosti, dovolená aj.) vypomáhá především seniorátní
farářka Míla Hofmanová, Bob Baštecký či hosté odjinud (Petr Sláma, Anna Peltánová, která v našem sboru
byla také na třítýdenní praxi), dvakrát byly čtené bohoslužby (Helena Exnerová, Marie Svobodová). Od října
ve sboru působí vikář Jiří Šamšula, takže také pravidelně slouží při bohoslužbách.
V letošním roce se u nás z iniciativy města konaly ekumenické bohoslužby v rámci oslav „70 let života v
míru“. Kázal synodní senior Joel Ruml a zpěv doprovázel celocírkevní kantor Ladislav Moravetz ve spolupráci
s hudebníkem Jiřím Stivínem, což vytvořilo nevšední hudební zážitek. Součástí bohoslužeb bylo i přečtení
jmen poděbradských občanů, kteří se stali obětí druhé světové války.
Tradičně nejnavštívenější jsou bohoslužby, kdy se hraje vánoční divadlo (cca 170) a pak ty štědrovečerní
(cca 200). Díky patří hudebníkům, kteří při těchto bohoslužbách doprovázejí (Jana Povolná, Hanka Šuková,
Kačka Mičánková, Tim Hudcovic, Jonáš a Magdalena Férovi, nově Natálka Frančíková na kytaru).
Letos po pěti letech opět proběhla konfirmace, konfirmováni byli Anička Maňásková a Natálka Frančíková,
Honza a Fanda Exnerovi, Jonáš Fér, Jakub Hroník a Igor Ivanov. Další cyklus konfirmačního cvičení probíhá a
účastní se ho 6 mladých lidí.
Také díky nově konfirmovaným se po roční odmlce začala scházet mládež, sice nepravidelně, ale zhruba
dvakrát do měsíce. Mládež se podstatně podílí na přípravě letního tábora pro děti případně dalších akcí
(víkendovka, divadlo). Letos se také (i se začínajícími konfirmandy) zúčastnila celocírkevního sjezdu mládeže
v Litoměřicích, takže poděbradská účast byla rekordních 13 účastníků.
Několikrát se sešla střední generace nad rozličnými tématy převážně biblickými (Marie a Marta, Bohatý
mladík, advent), ale i dalšími (pastorace).
Pokřtěni byli v letošním roce Sofie Šuková, Kristina Richterová, Eva Tomanová a Jakub Hroník.
Při pohřebním shromáždění jsme se rozloučili s Blankou Hotovcovou, Olgou Procházkovou, Václavem
Novákem, Františkem Vavruškou, zemřeli sestry Vlasta Tronnerová, Růžena Čejková a bratr Jaroslav Ipser.
Již tradičně se v lednu konají tři ekumenická shromáždění v různých poděbradských sborech a farnostech,
v roce 2015 to bylo v Církvi bratrské (kázal Vítek Vurst), u nás (kázal Petr Geldner) a u katolíků (kázal Tomáš

Mojžíš). Setkání bývají různě navštívená. Konala se při nich sbírka, jejíž výtěžek byl určen pro speciální školu
v Poděbradech.
Ekumenicky u nás probíhalo i 600. výročí oslav Mistra Jana Husa, které jsme uspořádali spolu s ostatními
církvemi na poděbradské kolonádě, kde proběhl koncert pěveckého sboru Maranatha Gospel Choir, o
Husově významu promluvil Miloš Rejchrt a svým pozdravem se připojil starosta města Ladislav Langr.
Letos jsme měli dvě Ekklésie – s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který mluvil na téma „Co je nového na
české náboženské scéně?“ a s Filipem Čapkem, který mluvil o bi
blické archeologii. Z dalších akcí se konalo představení „Olga byla na světě“ připomínající Karla Čapka.
V kostele se během roku konají také koncerty. Již pravidelně zde má třídní předehrávky flétnová třída paní
učitelky Zumrové z poděbradské ZUŠ, absolventský koncert zde měli Adina Šťávová a Jonáš Fér. V adventní
době se konal tradiční koncert Pěveckého sboru GJP ve prospěch Diakonie v Libici. Chystáme se opravovat
Altán Gloriet a benefiční koncert ve prospěch této akce uspořádali v našem kostel Poděbradští tamburaši
pod vedením pana Kříže. V rámci Noci kostelů také vystoupil pěvecký sbor Mamáter. Při většině koncertů je
kostel plný, a tak je to i příležitost, aby se veřejnost dozvěděla, že tu vůbec jsme. Otázka je, jak této příležitosti
ještě využít a zkusit navázat s příchozími hlubší kontakt.
Noc kostelů je další větší akce, do které se zapojujeme. Jejím cílem je otevřít kostely pro veřejnost a
seznámit i se sborem. Letos byl připraven program, jehož součástí byl již zmíněný koncert, výstavka biblí,
fotografií, kronik a dalších knih, krátké seznámení s historií a současností sboru a nechyběla tradiční grilovaná
kýta (vlastně dvě). Asi nejvíc veřejnosti přitáhla „Orientační procházka po farní zahradě“, kterou pořádal klub
„Běhej Poděbrady“ (Jakub Lounek).
V neděli po Noci kostelů vyrážíme na autobusový zájezd, tentokrát do Berouna na bohoslužby a pak na
hrad Krakovec a Křivoklát.
V letním období proběhla sborová dovolená v Rokytnici (cca 45 účastníků), tíha její organizace je na Janě
a Michalovi Povolných. Letní dětský tábor se i v tomto roce konal v Bohuslavicích u Konice (36 účastníků). I
letos se vydařil, vytvořené společenství se podařilo udržet i po něm, děti si samy organizovaly setkání i v
dalším průběhu prázdnin. Letos se také konala potáborová víkendovka pro starší děti, tentokrát v Kutné
Hoře v říjnu.
V průběhu letního období se podařilo zorganizovat několik filmových večerů na farní zahradě.
Tradiční Polabská evangelická pouť se konala opět druhou zářijovou neděli za hojné účasti. Program se
vydařil. O konfirmaci mluvil Petr Gallus, farář ze Sázavy. Dílnu o Janu Husovi měla spisovatelka Klára
Smolíková a program pro menší děti připravil farář Jonatan Hudec. Oběd jako obvykle připravil Jirka Felkr.
Hostili jsme seniorátní vánoční mládež.
Ve sboru také působí farář Bob Baštecký. Pravidelně návštěvuje obyvatele v domově Luxor a v případě
potřeby zastupuje při bohoslužbách a na kavárničce. Sestra Marie Svobodová roznáší narozeninové dopisy
a navštěvuje o jubilejích členy sboru. Za to jí patří velký dík.
K informování o dění ve sboru patří především pravidelné sborové dopisy (byly 4), webové a facebookové
stránky (viz tiráž), informační vitrína před vchodem do sborového areálu. Akce pro veřejnost jsou inzerovány
v Poděbradských novinách a v Kulturním přehledu. Činnost sboru svou dotací podporuje také město
Poděbrady (dotační poukázky, dotace na činnost).
O farní zahradu a údržbu budov se stále stará bratr Síla a bez jeho práce bychom tu měli pravděpodobně
džungli. Přes Úřad práce jsme také zaměstnávali na půl roku Adama, který převážně čistil terasy pod
Glorietem, které tak ztratily charakter džungle (snad se nám podaří je takto udržet).
Za jednotlivé další okruhy sborové práce jsou samostatné zprávy (kavárnička, nedělka, maminky s dětmi,
další práce staršovstva, hospodaření).
V kartotéce evidujeme aktuálně 512 členů, v roce 2015 se v rámci sboru konalo zhruba
300 různých akcí a setkání.
Zaznělo mnoho jmen těch, kdo se nějak podílejí na běhu sboru, ale těch, která by měla zaznít je ještě
daleko víc a do zprávy se nedostanou. Jmenovitě snad ještě kurátorovi Michalu Povolnému, také sborové
účetní Jitce Dubové a pokladníkovi Honzovi Hofmanovi, na kterých je zacházení s financemi. Děkujeme všem,
kdo se jakýmkoli způsobem podílíte na tom, aby sbor byl místem, kde je prostor pro vzájemné sdílení,
společenství, pomoc, ale také prostor setkat se s evangeliem, přemýšlet nad Biblí, modlit se, posilovat se víře
a otevřít tyto možnost i těm, kdo mezi nás třeba zatím nepatří nebo nepřicházejí. Možnosti pomoci jsou

různé, počínaje „obyčejnou“ přítomností a účastí, přes konkrétní pomoc, zařizování, organizování, předávání
informací, modlitbu či v neposlední řadě financování. Díky všem, kdo máte sbor takto na srdci a na mysli a
ostatní zveme, aby se k tomu přidali.

Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2015
Michal POVOLNÝ
Zpráva se bude zabývat převážně hospodářskými informacemi. Schůzí presbyterů bylo v loňském roce
celkem 8. Průměrná účast činila 9 včetně náhradníků.
Od ledna jsme se zabývali opravou Glorietu. Je poškozený, v suterénu vypadává klenba. Nechali jsme
zpracovat statický posudek a návrh statického zajištění a opravy (11,8 tis. Kč).
Z přiděleného daru německého spolku Gu
stava Adolfa (8,4 tis. EUR) jsme zaplatili dluhy u Jeronymovy jednoty.
V únoru byla prodána nemovitost, kterou sbor zdědil rovným dílem s římskokatolickou farností.
Staršovstvo rozhodlo, že využije možnosti zaměstnat pomocníka na údržbu areálu hrazeného Úřadem práce.
Adam Wolde nastoupil v březnu a pracoval do října. Důkladně vyčistil terasy pod farou a pomáhal
s dalšími pracemi na zahradě a kolem fary. V restituci sbor získal zpět pozemek v Choťánkách o rozloze
1,76 ha. V současnosti je pronajat společnosti Poděbradská blata. Bylo rozhodnuto zřídit fond na opravu
hrobu faráře A. Jelena, předpokládaná cena opravy je 12 tis. Kč. Salvátorskému sboru jsme doplatili zbytek
půjčky a v současné době je náš sbor bez dluhů.
Březen: Byla odeslána žádost o grant na rekonstrukci Glorietu na krajský úřad. Bylo zadáno vypracování
pasportu Glorietu a projektu pro žádost o dotaci (J. Kirschner 5 tis. Kč). Byl zakoupen štěpkovač (4,5 tis. Kč).
Duben: Rozpočet na opravu Glorietu a přilehlých teras činí kolem 700 tis. Kč. Staršovstvo se zabývalo
rozsahem prací uklízečky. Sbor přispěl ilustrátorce A. Tetaurové na ilustrace nově vydané knihy Heleny
Kohoutové Světlo naděje. O vydání knihy se zasloužily sestry Lenka Kusáková a Marie Svobodová a město
Poděbrady.
V květnu schůze nebyla. Byla pořízena nová sekačka namísto dosluhující (12 tis. Kč). V červnu jsme
rozhodli o renovaci podlahy v Ekklésii. Návrh firmy Spoltex v ceně 50 tis. Kč bez DPH by měl být realizován v
roce 2016. Byla vyhlášena sbírka na opravu Glorietu. Zadána výroba banneru s informacemi o Glorietu (1 tis.
Kč). Město zažádalo o odkup části pozemku v ulici Moučná na stavbu chodníku, na návrh staršovstva vyměnit
jej za pole patřící dříve sboru nereflektovalo. Byla zaměřena zahrada kvůli návrhu parkování automobilů.
V srpnu jsme schválili smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ o zřízení věcného břemena při stavbě nového
vedení u trafostanice. Během léta proběhly dvě brigády na odvoz suti a kompostovatelného odpadu z teras.
Byla uzavřena smlouva na uklízecí práce s Janou Férovou. Žádost o dotaci na rekonstrukci Glorietu na
krajském úřadu byla zamítnuta. Bylo rozhodnuto o pořízení prosklené knihovny na ochoz v Ekklesii.
Další schůze byla v říjnu. Byly zakoupeny dva bezdrátové mikrofony (3,9 tis. Kč) pro použití při přednáškách
či dětských bohoslužbách. V kanceláři byl obnoven povrch stolu.
Koncem října proběhla brigáda na odvoz
suti. Stávající dohody o provedení práce s externími pracovníky (B. Baštecký, J. Síla a J. Férová) budou
uzavřeny i na rok 2016. Bude zaměřen pozemek pod trafostanicí a nabídnut ČEZu k prodeji.
Rád bych zmínil také záležitost saláru. Důvod je nasnadě. V letošním roce stát snížil dotaci na platy farářů
o 5 procent a za 15 let už nebude přispívat vůbec. V dohledné době se tedy církev musí připravit na úplnou
finanční soběstačnost. Synod rozhodl, že v následujících pěti letech se příspěvek do Personálního fondu (z
něhož jsou vypláceny platy kazatelů) bude zvyšovat vždy o cca. 8,5 tis. Kč. Letos to je 92 tis. Kč, v roce 2020
to bude 127 tis. Kč (a církev nepotřebuje platit pouze faráře). Jak vidíte ve zprávě o hospodaření, průměrný
salár se pohybuje kolem 2,5 tis. Kč na plátce. Mnoho salárů je však podstatně nižších. Kdyby se někdo ocitl
v nouzi, což se může stát v dnešní době každému z nás, pak je samozřejmě i symbolická částka dostatečně
veliká. Sbor má také fond, ze kterého chce pomáhat lidem v nouzi. Jsem ovšem přes
vědčen, že spousta členů sboru platí tak málo pouze ze zvyku a nikoli proto, že vyšší částku dát nemohou.
Právě nyní je ale vhodný čas na opravy, úpravy, snižování energetické náročnosti a vybavení sborových
prostor. A k tomu jsou potřeba peníze. Děkujeme všem, kdo se svou finanční obětavostí podílíte. Věřím, že
z této i z ostatních zpráv o životě sboru vidíte, že se toho ve sboru děje celkem hodně, co stojí za to podpořit.

Své návrhy a připomínky můžete sdělit na sborovém shromáždění v neděli 20. března po bohoslužbách,
na které jste srdečně zváni.

Zpráva o hospodaření sboru
Jitka DUBOVÁ
V roce 2015 hospodařil náš sbor s celkovým hospodářským výsledkem 33 tis. korun. Na saláru bylo
vybráno 356 tis. Kč, což je o 14 tis. méně, než bylo plánováno. Pro letošní rok je výsledek uspokojivý, ale do
budoucna, s rostoucími odvody do personálního fondu, je nedostačující. Pokud bychom neprodali dům
v Rokycanově a pozemek u hydroelektrárny, pak bychom určitě neměli na investice a ani bychom neměli
žádné rezervy. Jen z vybraného saláru bychom je nevytvořili.
Výdaje v roce 2015 byly zejména provozního charakteru, nic významného se neopravovalo, pořizovali se
jen drobnosti. V letošním roce plánujeme vyměnit okna na faře (s při
spěním dotace z programu Zelená úsporám) a zrekonstruovat podlahu v Ekklésii.
Z části peněz, které jsme získali prodejem nemovitostí, jsme vytvořili „Fond sociální pomoci“. Zbylé peníze
bychom chtěli investovat tak, aby budoucí výnosy pomohly financovat sborovou práci, stejně jako nynější
výnosy z polí, které před sto lety pořídili „zakladatelé“ sboru. Protože pole je dnes těžké výhodně koupit,
nabízí se investice do nemovitostních podílových fondů. Zatím je to předmětem zjišťování.
I toto je námětem pro sborové shromáždění, proto prosím přemýšlejte a přijďte probrat své návrhy a
postřehy.
Náklady
1 695 658,Energie
128 649,opravy a údržba
7 357,služby a materiál spojené s pořádanými akcemi
47 596,projekty Gloriet
21 455,ostatní služby - tisk sb. dopisu, cestovné, atd.
54 143,mzdy
143 806,pořízení sekačky, štěpkovače a knihovny
39 334,spotřeba kancelářského a ostatního materiálu
55 137,občerstvení při akcích
11 400,celocírkevní repartice
38 050,seniorátní repartice
6 000,personální fond
85 200,odpisy
64 627,daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nem. Věcí
39 272,náklady spojené s prodejem majetku - dům Rokycanova
24 558,zůstatková cena prodaného majetku - dům Rokycanova
923 596,ostatní náklady
5 478,Výnosy
sborové sbírky
dary tuzemské
salár
příjmy z pronájmu
provozní dotace od města Poděbrady
dotace na pracovní místo od úřadu práce
tržby z prodeje majetku - dům Rokycanova
příspěvek na energie Martin Fér
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostatní

1 729 034,93 902,22 248,356 284,61 780,68 075,85 956,950 000,30 000,60 789,-

Hospodářský výsledek

33 376,-

Mládež v roce 2015
Kačka MIČÁNKOVÁ
Situace naší mládeže se až do podzimu loňského roku oproti tomu předešlému moc nezměnila. Počet
členů kolísal mezi čtyřmi až šesti, a s takovým číslem se schůzky spíše zrušily. I tak jsme se snažili sboru
pomáhat. S příchodem léta nastaly tradiční přípravy na dětský letní tábor, který se letos nesl v duchu
cestování časem, a který se, doufáme, vyvedl. Zásadní obrat v životě mládeže nastal po konfirmaci v červnu,
kdy se naše mládež rozrostla o nové členy. Začaly se pořádat pravidelné schůzky, na kterých se výrazně podílí
i náš pan vikář. V říjnu jsme v hojném počtu vyrazili na Sjezd mládeže do Litoměřic a poté společně
připravovali vánoční divadlo a doprovod k vánočním bohoslužbám, kterými jsme zakončili rok 2015. Pokud
někdo o naše schůzky máte zájem, pořádají se jednou za čtrnáct dní od 20 hodin na faře, na nejbližší schůzku
se můžete zeptat třeba pana faráře.

Zpráva za učitele nedělní školy
Lenka RYGLOVÁ
Každou neděli před kázáním odchází děti na výuku nedělní školy. Účast na nedělní škole je proměnlivá –
od 2 do 18 dětí.
V roce 2015 se začaly probírat příběhy ze Starého zákona od stvoření. Na výuce se podílelo celkem 7
učitelů. Velký dík proto patří Haně Káninské, Janě Férové, Evě Semecké, Jitce Dubové, Míle Hofmanové a
Jonáši Férovi.
Pokud by někdo měl zájem nedělní školu také vyučovat, budeme velmi rádi. Noví učitelé nedělní školy
jsou vždy vítáni.

Maminky s dětmi
Míla HOFMANNOVÁ
V našem sboru pokračuje setkávání maminek na mateřské dovolené s malými ratolestmi. Od září do
června se pravidelně každý čtvrtek setkáváme v místnosti za kostelem. Děti mají k dispozici zdejší hračky a
pro maminky je připravený čaj a chvíle ke společnému zamyšlení. Děkujeme sboru za poskytované zázemí a
možnost se takto pravidelně setkávat. Všechny těhotné a maminky, kterým ještě chybí odvaha mezi nás
přijít, srdečně zveme a těšíme se na společné chvíle.

Zpráva za Kavárničku
Marie SVOBODOVÁ
Radostnou sborovou akcí je Kavárnička, která má svá pravidelná setkání v pondělí. Hlavním programem
je biblický výklad, v minulém roce jsme probírali postupně všechny oddíly z 1. Mojžíšovy. Důkladně jsme se
zamýšleli také nad Desaterem přikázání. Nikdy v našem programu nechybí zpívání ze zpěvníku Svítá a
závěrečná modlitba. Sestry a bratři přicházejí v pondělí ve 14:00 hodin v zimním období, v letním čase ve
14:30 hod. Je-li v pondělí svátek, sejdeme se v úterý. Takže jsme se v minulém roce sešli každý týden!
Průměrná návštěvnost je 16 přítomných, občas nás navštíví lázeňští hosté. Věrně a pravidelně přijíždí jedna
sestra z Velkého Oseka, jedna z Nymburka a jedna z Peček. Také navštěvujeme sestry, které se dříve
zúčastňovaly naší kavárničky, ale dnes jsou v Diakonii v Libici nebo v nemocnici. Srdečně k nám zveme i další,
kteří již nejsou v pracovním procesu. Budou u nás vždy srdečně vítáni.

