
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. Členové seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty: 

Předseda: Pavel Kubíček 

Členové: Dagmar Férová 

Členové: Pavel Pistor 

  
 

 

II. Statistické údaje: 

Výroční shromáždění se konalo dne: 18. 6. 2017 v Nymburce. 

Na tomto shromáždění bylo přítomno 12 poslanců a 6 náhradníků z 18 sborů a 3 členové 

představenstva. 

K seniorátu přísluší celkem 21 sborů s 14 kazatelskými stanicemi s 4.455 členy. 

 

 

 

 

 

III. Účet pokladní k 30. červnu 2016 

PŘÍJEM ČÁSTKA VYDÁNÍ ČÁSTKA 

Počáteční zůstatek 806 Rozděleno v seniorátu 

(dle rozpisu na str. 3) 

56 000 

Sbírka darů 

(dle rozpisu na str. 2) 

166 971 Ústředí JJ zasláno 111 314 

Ostatní příjmy:  Ostatní výdaje:  

    

    

  Konečný zůstatek 463 

Součet: 167 777 Součet: 167 777 

Vysvětlivky k jednotlivým položkám viz str. 3 

 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Jeronýmovy jednoty 

 

za rok 2017 
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IV. Výkaz sbírky darů 

Čís. sboru 

(0xxx) 

Sbor, kazatelská stanice Počet 

salárníků 

Počet 

členů 

Sbírka darů Hlavní dar lásky 

0209 Bošín 34 83 3 900 1 610 

0201 Brandýs nad Labem 23 121 7 100 1 370 

0202 Český Brod 35 283 7 000 1 970 

0204 Chleby 25 136 2 200 490 

0205 Kolín 78 282 12 300 5 190 

0207 Kovánec 10 181 5 500 600 

0208 Krakovany 30 139 4 600 1 800 

0210 Kutná Hora 57 200 9 300 2 466 

0211 Libenice  89 1 500 510 

0213 Libice nad Cidlinou 36 372 6 710 2 210 

0218 Libiš 26 183 9 100 3 340 

0214 Lysá nad Labem 114 396 9 140 8 490 

0215 Mělník 101 480 27 590 3 319 

0216 Mladá Boleslav 45 178 14 100 3 200 

0217 Mšeno 46 116 3 611 1 390 

0219 Nymburk 75 200 7 950 5 415 

0221 Pečky 20 124 1 500 250 

0222 Poděbrady 98 494 21 950 5 810 

0223 Předhradí 39 161 2 500 1 070 

0224 Velenice 45 109 7 550 1 205 

0225 Velim 36 128 1 870 850 

      

Σ  973 4 455 166 971 52 555 

 k zaslání do ústředí (2/3 sbírky darů): 111 314  

 k rozdělení v seniorátu (1/3 sbírky darů): 55 657  
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V. Rozpis darů poskytnutých ze seniorátní kvóty (jedné třetiny sbírky darů): 

Sbor Účel daru Částka 

Libice nad Cidlinou rekonstrukce koupelny a kuchyně na faře 20 000 

Pečky výměna vadného plynového kotle a vyvložkování komínu 21 000 

Mšeno odvlhčení zdi kolumbária a oprava komínů 10 000 

Kolín havárie dálkového topení - havárie 5 000 

 

 

VI. Ústřednímu shromáždění JJ doporučujeme tyto žádosti 

 

1. FS Libice nad Cidlinou žádá 300.000 Kč na opravu fasády věže, schváleno ze sbírky darů; 

2. FS Mělník žádá 300.000 Kč na 1. etapu opravy střechy, schválen dar z Kulatého stolu  

 
 

 

Jméno a přesná adresa delegáta i náhradníka ústředního shromáždění JJ: 

delegát: Pavel Kubíček 

náhradník: Jan Čablík 

 

Letošní celocírkevní shromáždění se konalo 8. září v Děčíně, kde byly schváleny oba dva 

požadavky na dary z našeho seniorátu, viz tab. VI. 

Na tomto shromáždění byla připomenuta dvě usnesení 34. synodu: 

1.) Usnesení č. 53: Propagace Jeronýmovy jednoty (1. zasedání 34. synodu 2015) 

Synod žádá představenstvo Jeronýmovy jednoty, aby ve spolupráci se sbory přemýšlelo nad novými 

způsoby propagace Jeronýmovy jednoty, její práce a potřeb. 

   

Ústředí JJ vydává každoročně letáček, který by se měl dostat ke každému (potenciálnímu) 

dárci, aby věděl, na co přispívá. Také autoři sborových ohlášek by měli v dubnu a květnu pamatovat 

na ohlášení a propagaci sbírky. Tato sbírka bývala, nebo někde ještě je, archová a dobrovolníci 

obcházeli dárce. To je na každém sboru, jak se rozhodne.  

 

Pro oživení uvádím trojí poslání Jeronýmovy jednoty (výpis ze statusu JJ): 

 

1. Koná podpůrnou činnost zaměřenou na údržbu a výstavbu církevních objektů, které jsou 

nebo se mají stát majetkem sborů ČCE, českých evangelických sborů v zahraničí, případně 

dalších zahraničních evangelických sborů, a na pořízení a obnovu vybavení těchto objektů. 

a. shromažďuje a spravuje finanční prostředky z tuzemska i zahraničí na údržbu, 

obnovu a výstavbu církevních objektů a jejich vybavení 

b. rozděluje tyto prostředky potřebným církevním sborům a zařízením 

2. Plní funkce vyplývající z jejího začlenění v Pracovním společenství podpůrných zařízení 

evropských církví a z ekumenických vazeb ČCE 

a. předává ČCE informace o projektech mezinárodního a ekumenického charakteru 

b. navrhuje příslušným shromážděním církevních sborů účast na těchto projektech 

3. Plní funkci stavebního úřadu ČCE 

a. posuzuje stavební záměry církevních sborů z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, 

hospodárnosti a kvality 
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b. poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemovitým 

majetkem 

 

Tolik ze statusu Jeronýmovy jednoty. V nejbližší době nás ve sborech a zvláště zástupce 

Jeronýmovy jednoty bude zaměstnávat třetí uvedený bod tak, jak bylo usneseno na synodu: 

2.) Usnesení č. 56: Analýza a průběžné sledování stavu nemovitostí v majetku sborů ČCE (3. 

zasedání 34. synodu 2017) 

Synod ukládá Jeronýmově jednotě, aby analyzovala a průběžně monitorovala stav nemovitostí ve 

sborech prostřednictvím seniorátních JJ, a to na základě systému zavedeného v Brněnském 

seniorátu. 

  

Ústředí JJ v nejbližší době připraví dotazník na stav budov ve sborech. Tento dotazník bude 

obsahovat dotazy na stav jednotlivých budov, jejich částí (např.: stav střechy, okapů, oken atd.). 

Tento dotazník má sloužit k plánování peněz na opravy, využití budov apod. 

  

 Rád bych připomenul třetí usnesení letošního synodu: 

3.) Usnesení č. 12: Změny Církevního zřízení – odstranění podmínky členství ve staršovstvu 

pro volby do orgánů Jeronýmovy jednoty  

 

Podle tohoto usnesení lze volit poslance na seniorátní shromáždění a členy představenstev 

z členů sborů ČCE. Z této úpravy řádu si slibujeme zapojení dalších členů sborů, kteří mají nějakou 

odbornost v údržbě nemovitostí. Proto by bylo dobré poohlídnout se po takových lidech ve vašich 

sborech a zapojit je do práce v Jeronýmově jednotě. 

 

 Závěrem bych rád jménem celého seniorátního představenstva poděkoval za sbírku darů i 

sbírku Hlavního daru lásky. Letošní dar byl určen pro FS v Horní Krupé na rekonstrukci sborového 

domu v kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě.  

 

 

Zprávu sepsal předseda seniorátního představenstva Pavel Kubíček. 

 


