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Vážené sestry, vážení bratři,
každým rokem v polovině září se koná zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Letos
proběhlo ve dnech 8. – 9. září ve farním sboru v Děčíně. Na tomto zasedání se mj. posuzují došlé
žádosti farních sborů o dary. K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící 2/3 ze sbírky
darů, kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát, v letošním roce je to 2.385.376 Kč.
K této částce se připočítává příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravy a údržbu církevního majetku
na r. 2018 (1.282.500 Kč).
Zbývající 1/3 sbírky darů rozdělují seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.
Za vykonání sbírky darů vám všem srdečně děkujeme a s vděčností vám podáváme zprávu o výsledku
jednání ÚS JJ. Byly projednány žádosti o dary 26 farních sborů. Po důkladném zvážení všech žádostí
udělilo ústřední shromáždění JJ dary 21 sborům v celkové výši 3.521.000 Kč.
Hlavní dar lásky roku 2018 byl určen pro FS v Opatovicích na rekonstrukci fasády kostela včetně
truhlářských a klempířských prvků.
Ústřední shromáždění JJ doporučilo na dar z Projektkatalogu GAW 2019 projekt FS Litoměřice
(generální rekonstrukce bytu pro kazatele) a FS Horní Čermná (celková oprava střechy kostela) a na
dar z Kulatého stolu pro FS Mělník (generální oprava střechy kostela), Soběhrdy (rekonstrukce
tepelné izolace střechy fary) a Valašské Meziříčí (oprava kostela a fary).
Při letošním ústředním shromáždění JJ bylo upozorněno na skutečnost, že sbory by si měly dopředu
zmapovat, jaké opravy, rekonstrukce chtějí v budoucnu uskutečnit a avizovat svým seniorátům a dále
postoupit na ústředí Jeronýmovy jednoty. Tím by se mohlo předejít haváriím a pak následným
problémům s financováním. Velké projekty by měly sbory plánovat nejméně 2-3 roky dopředu, aby se
mohly najít a seskládat zdroje financování. Dále žádáme sbory, aby vždy v žádosti uvedly, kdy se
skutečně bude stavební akce provádět (měsíc, rok), protože je velmi důležité při rozhodování určit
z jakých zdrojů je možné poskytnout dar.
Letošní dosažená sbírka darů spolu s dalšími zdroji stačila pokrýt všechny žádosti, pouze v případě
jednoho sboru byl dar krácen (z důvodu nízkého vlastního podílu na nákladech). Tuto skutečnost
ovlivnilo také to, že nebyly podány žádosti na velké projekty. Stále platí a je nutné, aby delegáti
jednotlivých seniorátů byli co nejlépe informováni o projektech daného seniorátu a mělo by být pro
ně samozřejmostí, že se jednání ústředního shromáždění účastní. U náročnějších případů by bylo
žádoucí, aby požadavky žádajícího sboru přijel obhájit i zástupce sboru.
U žádostí o dary na splátku půjčky ÚS JJ schválí ve většině případů dar do výše roční splátky, nikoliv
celého dluhu.
Pokud sbor žádající o dar potřebuje prostředky dříve, aby mohl zahájit stavbu, je možné požádat
o překlenovací půjčku ve výši žádaného daru, příp. i vyšší. V případě přidělení daru bude částka daru
použita na úhradu této půjčky, příp. zůstatek přejde v půjčku běžnou a bude na něj sjednán splátkový
kalendář.

Příští zasedání ÚS JJ se bude konat ve dnech 7. – 8. září 2018 ve sboru v Čáslavi.

Upozornění pro farní sbory a senioráty k vyplnění a zasílání žádostí a výročních zpráv.
Žádáme, abyste při vyplňování žádostí a výročních zpráv věnovali zvýšenou pozornost správnosti a
úplnosti uváděných údajů a dbali, aby jak žádosti, tak i výroční zprávy (do 30. 6. b.r.) byly zasílány
včas a s vyplněnými všemi náležitostmi a přílohami.
Do žádostí o dar nebo půjčku je třeba uvádět hodnoty odpovídající skutečnosti, aby nedocházelo
ke zkreslení hospodaření sboru, vyplňovat všechny údaje, které jsou rozhodující pro určení výše daru
nebo půjčky, doložit výkaz hospodaření za poslední rok a jiné potřebné přílohy (např. projektová
dokumentace, popis stavební akce, položkový rozpočet nákladů atd., vyjma žádostí na splátku dluhu).
Nedostatečně nebo chybně vyplněné žádosti bez příloh by neměl dál postoupit seniorát, pokud si je
farní sbory neopraví a nedoplní.
Na závěr připomínáme, že žádost o dar/půjčku se podává na předepsaném tiskopise přes příslušné
seniorátní představenstvo JJ. Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na webových
stránkách ČCE (www.ustredicce.cz), dále se dodělávají samostatné webové stránky Jeronýmovy
jednoty, o kterých vás budeme informovat.

Nadále platí, že žádosti o dar s předepsanými přílohami je nutné podat s patřičným časovým
předstihem tak, aby při postoupení do ústředí došla žádost do kanceláře JJ nejpozději
do 30. června b.r. K tomuto datu se také odesílají seniorátní výroční zprávy.

Dále na webových stránkách www.ustredicce.cz naleznete formuláře vyúčtování daru.

Se srdečným pozdravem

Václav Hurt
předseda ústředního představenstva JJ

Hana Kurešová
referentka kanceláře JJ

Přehled přidělených darů ústředním shromážděním JJ v r. 2017
Farní sbor
Libice nad Cidlinou
Strmilov
Přeštice

Výše daru
v Kč

Účel

300 000 1. etapa opravy vnější omítky kostela
80 000

výměna žlabů a nátěry kostela
v kazatelské stanici v Zahrádkách

700 000 přístavba denního stacionáře

Nový Bydžov

generální rekonstrukce bytu pro
100 000 kazatele
60 000 výměna kotle a souvisejícího potrubí
výměna krytiny střechy kostela a oprava
300 000
hodin
140 000 oprava venkovní omítky kostela

Bukovka

300 000 oprava venkovní omítky kostela

Krucemburk

365 000

Litoměřice
Teplice
Žatec

Raná

80 000

Horní Vilémovice

70 000

kompletní výměna střešní krytiny na
kostele vč. sněhových zachytávačů
oprava pláště kostela
výmalba kostela, oprava fasády kostela,
výměna oken na faře
výměna střešní krytiny na faře
oprava elektroinstalace a vytápění v
kostele, oprava elektroinstalace na faře
údržba a obnova kostela

Prosetín

200 000

Brno-Židenice

130 000

Liptál

200 000

Zádveřice-Raková

200 000 oprava střechy sborového domu

Frýdek-Místek

60 000 nátěr střechy fary

Hranice

50 000 oprava zděného plotu u fary

Šternberk

umoření půjčky z fondu JTD (oprava
66 000 stropu nad bývalou uhelnou, elektro,
vodo-instalace, odstranění garáže)

Nezávislý evangelický bratrský sbor
ve Veselynivce - Ukrajina
Český reformovaný sbor v Peregu
Mare - Rumunsko
Reformovaná církev kalvínská
v Chorvatsku - sbor Bjeliševac
CELKEM

30 000 oprava vodovodu ve sborovém domě
výměna střechy na budově bývalé
evang. školy (nyní sborové zázemí)
umoření půjčky z fondu JTD (oprava
50 000
kostela)
40 000

3 521 000

Žádosti doporučené na zařazení do Projektkatalog GAW 2019 a Kulatého stolu
Dar z PK GAW 2019: FS Litoměřice a FS Horní Čermná
Dar z Kulatého stolu: FS Mělník, Soběhrdy a Valašské Meziříčí

