Zprávy ke sborovému shromáždění FS ČCE v Kolíně
24.3.2019
Milí přátelé, bratři a sestry,
letos jsme se na staršovstvu rozhodli předložit výroční zprávy o našem sboru písemně. Předkládáme
vám tedy zprávu farářky včetně statistických údajů, zprávu kurátora a zprávu o sborovém účetnictví s
návrhem rozpočtu na rok 2019.
Zpráva farářky a statistika za rok 2018
počet
Bohoslužby
57
z toho 5x bohoslužby společně s dětmi
Večeře Páně
9
Nedělní škola
26
Biblická hodina
29
Náboženství
32
Konfirmační cvičení
23
Mládež
10
Třicátníci
4
Střední generace
9
Kavárnička
10
Pobožnost v Diakonii
13
Sborový výlet
1
Letní pobyt dětí a mládeže
1
Letní pobyt rodin s dětmi
1
Pohřební shromáždění
29.3.
Josef Suchý
8.9.
Přemysl Fischer
22.9.
Vlastimil Kvíz
10.10.
Jarmila Kvízová
30.11.
Elena Adamová
14.12.
Marie Gritzerová

prům. účast
43
40
4,8
5,7
8
3
6
22
8,5
5,5
6
21
19
35

obř. síň v Kolíně a měst. hřbitov
ev. hřbitov Kolín
ev. kostel v Opolanech
ev. kostel v Kolíně
obřadní síň v Kolíně
obřadní síň v Kolíně

Dále zemřeli:
Stanislava Špringerová, Lenka Štolcová
Odstěhovali se:
Jaromír Pilař, Alena Drahorádová, Zbyněk Hauser, Vladimír Husák
Svatby (nečlenů sboru):
Veronika a Jiří Najmanovi
Kathryn Havlová a Andrew Harlow
Eliška a Petr Weysovi
Veronika Skulová a Daniel Horna
Denisa a Libor Dostálkovi
Tereza a Lukáš Kvasilovi
Jitka a Petr Hypšovi
Kamila Vykydalová a Catalin Barascu
Verica Kordić a Matěj Pospíšil

9.6. Dětenice
16.6. Třebešice
21.7. Hostačov
28.7 Ruda u Rakovníka
3.8. Číčovice
18.8. Hostouň
18.8. Číčovice
15.9 Stará Lysá
19.10. Praha

Po loňské zkušenosti jsme bohoslužby na zimní období opět přesunuli do Husova domu, abychom
šetřili sborové finance. Lépe jsme také pro tento účel přizpůsobili prostředí v Duškově síni. Instalovali
jsme držák na písně a zapůjčili jsme pultík na improvizovaný stůl Páně, uklidili a tak zpřístupnili
„skladový“ roh sálu. Ondra Holý zařídil ozvučení včetně sluchátek a vše ukryl do nenápadné skříňky. Na
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staršovstvu uvažujeme o výrobě vhodného stolu páně s ambonem, takového, který by nekomplikoval
přestavbu sálu pro jiné příležitosti. S případným návrhem sbor včas seznámíme.
Na kazatelně se vystřídali tito faráři, presbyteři a členové sboru: Magdalena Ondrová, Jan Keller,
Jaroslav Fér, Daniel Ženatý, Miroslav Frydrych, Blahoslav Matějka, Marta Zemánková, Ondřej Zikmund,
Jan Dobeš, Jan Čablík, Samuel Titěra.
Mnozí z vás se také podílejí na na čtení z bible při bohoslužbách.
Společný zpěv doprovázeli na varhany Jana Vančová, Jan Čablík a Marta Čablíková. Při dětských
bohoslužbách a jiných příležitostech doprovázela i v loňském roce kapela (Míša Holá, Tomáš Fér, Pavel
Melichar, Samuel Titěra.)
O nedělní školu se starají: Míša Holá, Marie Holá, Veronika Korbelová, Eva Titěrová, Lydie a
Tomáš Férovi, Markéta a Pavel Melicharovi a Marta Melicharová.
Každou čtvrtou neděli v měsíci jsme se mohli zdržet po bohoslužbách u kávy a čaje. O tuto službu
se starají: Jana Procházková, Marie Holá, Marta Melicharová, Veronika Korbelová, Petra Šebestová a
další. O květinovou výzdobu se starají Helena Bergmanová, Zdena Mašínová a Jana Procházková.
Účastnili jsme se ekumenických bohoslužeb v chrámu sv. Bartoloměje a aliančního týdne
modliteb.
Průměrná účast na bohoslužbách sice rok od roku klesá, přesto se v poslední době objevují na
bohoslužbách nové tváře, což vnímám velmi povzbudivě. Účast na biblické hodině je v poslední době
poměrně křehká, ne vždy se sejdeme v dostatečném počtu. Dobře však funguje kavárnička, kde není
cílený program, ale je to prostor pro setkání, sdílení, rozhovory. Kavárničku organizuje Jana
Procházková.
Děti a mládež se schází víceméně pravidelně, každopádně práce s oběma skupinami je velmi
pěkná. S mládeží jsme připravili opět bohoslužby na první adventní neděli a děti připravily tři malá
divadélka na dubnové dětské bohoslužby a divadlo na dětskou vánoční slavnost. Básničky s nejmenšími
dětmi připravila Eva Titěrová. Těšíme se na společný letní workshop, letos ho uskutečníme opět u br.
kurátora Honzy Dobeše v Seči.
Na svatodušní neděli budou konfirmováni: Ema Polnická, Ruben Dobeš, Martin Šebesta a Marek
Čablík.
Střední generace se schází také pravidelně, občas zveme nějakého hosta, v loňském roce to byla
Dagmar Ruferová, ředitelka domácího hospice, jeden program nám připravil Honza Dobeš, občas
promítáme filmy.
Třicátníci se v loňském roce nescházeli příliš pravidelně, protože není vždy snadné najít společný
termín. Navštěvují se ale mezi sebou, tráví spolu prázdniny, jezdí na výlety, nacvičili divadlo na Květnou
neděli a zorganizovali opět adventní tvoření, otevřené jejich přátelům a veřejnosti, takže o tuto skupinu
nemusíme mít strach.
Děkuji br. kurátorovi Janu Dobešovi za péči o náš sbor a za velmi dobrou spolupráci. Vnímám to
jako nesamozřejmost a vážím si toho. Děkuji staršovstvu za práci pro sbor a děkuji Vám všem, kteří se
podílíte na chodu sboru ať už nějakou aktivitou, nebo svojí přítomností a podporou.
A především přeji všem nám boží požehnání, protože bez toho by bylo veškeré naše snažení marné.
Magdalena Ondrová, 3.3.2019
V loňském roce se kromě pravidelných sborových setkání konaly tyto akce:
21.1. beseda s animátorem, výtvarníkem a režisérem Aurelem Klimtem.
23.3. divadelní představení „Všichni jsme si…“ Všichni jsme si rovni! Někteří jsem si ale rovnější.
Ponaučíme se z minulosti nebo ji budeme opakovat? Hru na motivy románu George Orwella
„Farma zvířat“ zahrál svitavský soubor Naopak
15.4. sborový den k připomenutí 150. výročí založení kolínského sboru. Kázal synodní senior Daniel
Ženatý, po bohoslužbách byla přednáška historika Ladislava Jouzy: „Evangelíci v Kolíně:
nepřehlédnutelná menšina“, po společném obědě následoval rozhovor s Danielem Ženatým na
téma: „Role silných (a slabých) sborů v současné církvi“.
25.5. Noc kostelů - výstava obrazů Lydie Férové s názvem: Radostně a do hloubky
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26.5. sborový výlet do Brandýsa nad Orlicí do Muzea karosářství ve Vysokém Mýtě a na Vraclav
19.9. divadelní představení Anča a Pepík souboru Buchty a loutky.
25.11. benefiční koncert na podporu Domácího hospice Srdcem.
28.11. přednáška PhDr. Roberta Huneše ředitele Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích,
prezidenta Asociace poskytovatelů paliativní a hospicové péče
15.12. Adventní tvoření
4 abonentní koncerty Collegia Musicum (jeden v rámci zářijových dnů ev. Dědictví)
V prosince jsme se opět zapojili do akce diakonie Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům. O
organizaci této aktivity se stará Eva Titěrová.
Zpráva kurátora
Milé sestry, milí bratří, staršovstvo sboru se v roce 2018 sešlo desetkrát na řádné schůzi. Kromě
toho se během roku konaly i tři schůze mimořádné (17.6., 20.9. a 21.10.). V případě potřeby se členové
staršovstva krátce sejdou k poradě po bohoslužbách nebo se vyjádří prostřednictvím mailové komunikace.
O průběhu schůzí staršovstva a hlavně o výsledcích jednání Vás obvykle následující neděli
informuje s. farářka nebo já jako kurátor. Schůze staršovstva mají již zavedený průběh. Staršovstvo
hodnotí uplynulý sborový program, probírá akce, které nás čekají, zabývá se sborovým hospodařením,
připomíná si kulaté narozeniny členů sboru a řeší množství dalších záležitostí. Mnoho z nich se na
programu jednání objevuje jen jednorázově a z dlouhodobého hlediska nemá větší význam. Při této
příležitosti bych ale rád vyzvedl několik témat, která se života a budoucnosti našeho sboru více dotýkají
nebo dotknou a ke kterým se staršovstvo proto vícekrát vracelo.
Po celý rok 2018 (a i na začátku roku letošního) se staršovstvo na každé své schůzi zabývalo
domem v Sendražicích. Právě k této záležitosti byly svolány i všechny tři zmíněné mimořádné schůze.
Obecně prospěšná společnost Mela, která měla dům dlouhou dobu v pronájmu, nám v listopadu 2017
vypověděla nájemní smlouvu. Koncem února 2018 jsme dům od ní převzali. Museli jsme začít hledat
nájemce nového. Několik měsíců jsme jednali s Dětským domovem a školou v Býchorech. V květnu však
bylo jasné, že jednání s ním nikam nevedou. V červnu vyjádřila zájem dům si pronajmout Škola Diakonie
ČCE v Čáslavi, jejíž ředitelkou je bývalá členka našeho sboru a presbyterka s. Květuše Mašínová. Ta
vypracovala projekt na použití domu pro tzv. tréninkové bydlení a přihlásila se do grantové soutěže
vypsané ministerstvem pro místní rozvoj. Podle původních informací stačilo, aby si pro účely uvedené
soutěže dům od majitele, tedy sboru, pronajala. Proto jsme do října jednali o podmínkách pronájmu.
V říjnu se ale ukázalo, že podmínky soutěže si vyžadují, aby subjekt hlásící se o grant byl vlastníkem
nemovitosti. Staršovstvo se touto novou situací zabývalo na mimořádné schůzi 21.10.2018 a po důkladné
úvaze se rozhodlo prodej domu doporučit. Podle naší dohody se Školou Diakonie ČCE měla kupní cena
odpovídat odhadu podle ceny v místě běžné. Mezitím vyšlo najevo, že kupec má momentálně k dispozici
peníze pouze na dům s pozemkem, nikoliv na garáž. V neděli 11.11.2018 se konalo mimořádné sborové
shromáždění, které schválilo prodej domu s pozemkem. Garáž prozatím zůstala ve vlastnictví sboru. Po
schválení prodeje (podle naších řádů s ním musel souhlasit také seniorátní výbor) byla uzavřena kupní
smlouva. Od počátku února 2019 je vlastníkem domu v Sendražicích Škola Diakonie ČCE a v současné
době je již dohodnutá suma (2 600 000 Kč) zaplacená. Počítáme s tím, že počátkem března proběhne
předání domu novému majiteli. Zbývá se tak dohodnout jen na dalším osudu garáže, o kterou má ovšem
nový vlastník domu také zájem. Podle prozatím jen ústní dohody si ji pronajme a později od sboru
odkoupí.
V první polovině roku 2018 staršovstvo řešilo vlhkost na faře, která se v té době rozšiřovala do
takové míry, že bylo nutné zasáhnout. Postupně jsme oslovili řadu firem, které se touto problematikou
zabývají. Několik měsíců jsme zvažovali různé nabídky, rozsah prací (zda nechat odvlhčit celou faru
nebo jen místa nejvíce postižená – tato varianta posléze z finančních důvodů zvítězila) a používanou
technologii. Nakonec se staršovstvo na návrh stavební komise rozhodlo pro metodu zarážení ocelových
desek do zdi. Vybraná firma pak práce provedla v letních měsících.
V průběhu roku jsme se několikrát vraceli k tématu ochrany osobních údajů. Přijali jsme základní
nezbytná opatření, k nimž nás vyzvala Ústřední církevní kancelář. Celkově však v této věci přišlo několik
sborových zásilek, které obsahovaly často rozporné instrukce a pokyny. Největší otázkou bylo, zda by se
měla změnit dosavadní praxe zasílání sborových dopisů a zda bude třeba vyžádat si od všech (případně
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jen části) adresátů jejich souhlas. Po konzultaci s jinými sbory a s Ústřední církevní kanceláří jsme se
rozhodli prozatím náš dosavadní postup neměnit.
Staršovstvo věnovalo také v uplynulém roce velkou pozornost péči o sborové budovy a další
sborové nemovitosti. Díky podpoře města byla nově natřena okna a dveře Husova domu a také dveře na
faře. Opraveny byly toalety v Husově domě. Zahájili jsme jednání s městem o opravě hradební zdi u
kostela, která proběhla nedávno. Nadále zůstával předmětem našeho zájmu také hřbitov. Dlouhodobě se
práci na hřbitově věnují klienti zdejšího střediska Diakonie ČCE – Střední Čechy. Na začátku prosince na
hřbitově proběhla brigáda. Jsme vděčni br. Pavlíčkovi za to, že dozor nad stavem hřbitova vzal na svá
bedra.
Po zkušenostech ze zimního období 2017-2018 se staršovstvo rozhodlo i na podzim 2018 znovu
přesunout bohoslužby do Husova domu. V souvislosti s tím bylo dále zlepšeno vybavení Duškovy síně.
Už na jaře 2018 jsme se také shodli na tom, že bohoslužby budou trvale začínat v 9.30.
Na programu jednání staršovstva se přirozeně velmi často objevuje otázka sborových financí.
Chápeme, že obecné právní i politické podmínky, ve kterých církev v ČR působí, stejně jako konkrétní
situace našeho sboru kladou a budou nadále klást na náš sbor a tím pádem na každého z nás stále větší
nároky. Budeme-li chtít udržovat naše sbory alespoň v současném stavu a se současným rozsahem
činností, bude nezbytná rostoucí obětavost. Velmi rád mohu na tomto místě konstatovat, že výše saláru
vybraná v našem sboru za rok 2018 již podruhé za sebou výrazně vzrostla. Zatímco v roce 2016 činila
146 550 Kč, v roce 2017 stoupla na 179 050 Kč a v roce minulém již na 211 161 Kč. Proti roku 2016
jsme tedy vybrali o 64 611 Kč víc. Je mojí milou povinností poděkovat všem plátcům, kteří tímto dávají
najevo, že jim náš sbor není lhostejný. Této obětavosti si nesmírně vážíme o to víc, že víme, jak v dnešní
době stoupají náklady na veškeré životní potřeby a jak obtížné je nalézat v rodinných rozpočtech peníze
pro církev.
Během minulého roku se v prostorách našeho sboru, v kostele nebo v Duškově síni, konalo mnoho
kulturních akcí, zejména koncertů. Některým z nich náš sbor pouze poskytuje útočiště, u jiných vystupuje
jako jejich pořadatel. V ohláškách jste o nich obvykle informováni. Jedná se o koncerty různých
instrumentálních i pěveckých souborů. Na některé z těchto akcí jsme obdrželi finanční podporu od
městského úřadu. Pro tyto případy staršovstvo připravilo smlouvu a uživatelský řád, které jsou
pořadatelům těchto akcí předkládány k podpisu, aby bylo oběma stranám jasné, jaké jsou jejich práva a
povinnosti.
Staršovstvo poskytlo sborové prostory dvěma kolínským skautským oddílům a dohodlo se s nimi
na tom, že budou platit částku odpovídající spotřebovaným energiím.
Na podzimních schůzích jsme se několikrát věnovali také výraznému navýšení celocírkevních
repartic, neboť jsme postrádali vysvětlení takového kroku. Po dohodě s předsednictvem konventu jsme
proto připravili žádost o vyložení důvodů tohoto zvýšení, která byla zaslána vedení církve. Dostalo se
nám odpovědi, která všechny členy staršovstva neuspokojila, ale určité objasnění přece jen obsahovala.
Na podzim staršovstvo přijalo podnět synodní rady k diskusi nad novou bohoslužebnou agendou a
nad případnými změnami v programu bohoslužeb. Rozhodli jsme se uspořádat k této věci diskusi, která se
nakonec uskutečnila v lednu tohoto roku. Debata pak ještě pokračuje a bude pokračovat při jednotlivých
skupinových setkáních.
Složení staršovstva se během roku 2018 nezměnilo. Při jeho jednání se přirozeně projevují různé
názory na projednávané věci a rozhodně se na všem neshodneme. Jsem ale rád, že tyto diference činnost
staršovstva nijak neochromují a že nad nimi převažuje společný zájem o prospěch sboru.
Závěrem mi sestry a bratři dovolte vyslovit několik poděkování:
S. farářce Magdaleně Ondrové za její kazatelskou a pastorační službu v našem sboru, za nasazení,
ochotu a vstřícnost, s nimiž přistupuje ke své práci jak na úrovni celého sboru, tak i k jednotlivým
skupinám.
Br. Vladimíru Holému za starost o sborové účetnictví a evidenci našich členů, které dlouhá léta
věrně a spolehlivě vedl. Od letošního roku tuto práci přebírá Pavel Melichar. Jsme mu vděčni za odvahu,
s níž se této nelehké služby ujal.
S. Janě Procházkové za péči o pokladnu, nepostradatelnou pro běžné každodenní fungování sboru.
Br. Pavlu Procházkovi především za zajištění výše zmíněného odvlhčení fary. Byl to hlavně on,
kdo shromáždil potřebné informace, na základě kterých jsme mohli vybrat firmu a použitou metodu.
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Kromě toho také za sbor dohlížel nad realizací díla. Významně mu přitom pomáhal br. David Korbel,
kterému také patří poděkování.
Br. Jaromíru Čábelovi za organizování každodenní potřebné údržby sborových budov a za jeho
nezastupitelnou roli při jednání s městem a získávání jeho pomoci.
Br. Marku Schmidtovi za jeho náročnou službu kostelníka.
Br. Pavlu Vonšovskému za to, že po celý rok velmi svědomitě dohlížel na dům v Sendražicích,
který byl prázdný a staral se o jeho udržování v řádném stavu.
Všem zmíněným bratřím a sestrám, i těm, o kterých se ve své zprávě zmiňuje s. farářka, děkuji za
to, že věnují svůj čas, energii a víru práci pro náš sbor. Bez takových lidí nemůžou církev ani sbory
fungovat. Jsme rádi, že jich u nás není málo a vyprošujme si pro ně, a pro celý náš sbor Boží požehnání.
Jan Dobeš, 3.3.2019
Výkaz hospodaření za rok 2018 a rozpočet 2019
Náklady

skut. 2018

rozp. 2019

N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží

26 691

25 000

N.2 Spotřeba energie

97 385

100 000

N.3 Prodané zboží

20 958

20 000

N.4 Běžná údržba

92 993

75 000

N.5 Cestovné

12 139

4 000

N.6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor. pohošt.

3 178

3 000

N.7 Telekomunikace

7 902

7 000

N.9 Spotřeba ostatních služeb

38 442

30 000

N.10 Mzdové náklady vč. pojištění

37 000

38 000

N.11 Daně a poplatky

7 158

7 000

N.12 Poskytnuté dary

4 000

17 700

N.13 Odvod repartic seniorátních

6 000

6 000

24 060

34 090

N.15 Odvod do PF

108 300

129 000

N.18 Odpisy, prodaný majetek (účetní hodnota Sendražic)

952 540

29 070

10 317

10 000

200 260

0

N.14 Odvod repartic celocírkevních

N.19 Ostatní náklady
N.20 Daň z příjmu
Náklady celkem

1 649 323

534 860

Výnosy celkem

skut. 2018

rozp. 2019

V.22 Sborové sbírky

58 887

60 000

V.23 Dary tuzemské

32 951

28 000

V.25 Salár

211 161

220 000

V.26 Příjmy z hosp. činnosti

122 137

110 000

V.27 Ostatní sbor. příjmy

9 967

10 000

2 600 000

0

V.29 Přijaté příspěvky

21 700

25 800

V.30 Provozní dotace

75 700

55 000

Výnosy celkem

3 132 503

508 000

Hospodářský výsledek

1 483 180

-26 060

V.28 Tržby z prodeje majetku
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Počet platících salárníků v roce 2018 rozdělených do kategorií podle výše ročního saláru. Celkem 78 salárníků
zaplatilo 211 161 Kč.

Celková výše saláru zaplacená salárníky v jednotlivých kategoriích podle výše ročního saláru.
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