ZVEME VÁS K PRAVIDELNÝM SEJITÍM NA VŠECH MÍSTECH SBORU:

SBOROVÝ DOPIS

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY:
TŘEBÍČ - 8

30

hod. MOR. BUDĚJOVICE - 9


00

hod. MYSLIBOŘICE - 10


30

BŘEZEN 2019

hod.

Staršovstvo sboru – v souladu s Církevním zřízením a řády
naší církve ohlašuje, že svolává na neděli 17. března 2019

Po bohoslužbách v Třebíči zveme na faru k posezení a povídání u kávy.

NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI:
Současně s nedělními bohoslužbami v Třebíči.

BIBLICKÁ HODINA PRO DĚTI:
TŘEBÍČ – pondělí v 16 45 hod.

BIBLICKÉ HODINY PRO DOSPĚLÉ:
MYSLIBOŘICE – pondělí, úterý, středa a pátek v 15 30 hod.
TŘEBÍČ – středa v 18 00 hod.
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – čtvrtek v 18 00 hod.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY:
TŘEBÍČ – 2. úterý v měsíci v 9 00 hod.

SETKÁNÍ (NEJEN) MAMINEK S DĚTMI:
TŘEBÍČ – jednou měsíčně dle dohody – sobota v 15 00 hod.

STARŠOVSTVO:
TŘEBÍČ – 1. či 2. pondělí v měsíci v 19

00

hod.

KONFIRMANDI:
TŘEBÍČ – dle dohody – neděle po bohoslužbách
- - - - - - - - - -
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Zveme také k NEPRAVIDELNÝM shromážděním a akcím. – Informace o nich
získáte na internetové adrese sboru www.trebic.evangnet.cz – na telefonním
čísle 568 841 068 – na vývěsce kostela – nebo na faře na Bráfově ul. č. 33.
- - - - - - - - - -

Číslo sborového účtu: 5500000616/7940

Ž 34,15

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bude se konat v Třebíči v kostele – v rámci nedělních bohoslužeb.
(V kazatelských stanicích se můžete ke zprávám vyjádřit o týden dříve.)
Zprávy, mapující život sboru, najdete v tomto dopise.
Sborové shromáždění, předem podle řádů církve ohlášené, činí
platná usnesení za jakéhokoli počtu přítomných členů.
Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlédnutí nejméně
14 dní před konáním sborového shromáždění.
Námitky ohledně seznamu přijímá staršovstvo do 6 dnů před
konáním sborového shromáždění.
Sborové shromáždění projednává předložené zprávy a schvaluje
je. Projednány mohou být také jakékoli připomínky ke zprávám,
k životu sboru – a také podněty, vzešlé z diskuse.
NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍHO SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ:

1) Zahájení
2) Presence – podle seznamu členů s hlasovacím právem
3) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, sčitatelů,
revizorů účtů
4) Schválení programu výročního sborového shromáždění
5) Dílčí zprávy:
a) zpráva o životě sboru (J. Potočková)
b) zpráva o dětských shromážděních (B. Štěpková)
c) zpráva o kaz. stanici Myslibořice (T. Potoček)
d) zpráva o kaz. stanici Mor. Budějovice (Y. Švaříčková)
e) zpráva hospodářská (J. Chlupáček, V. Prudík)
f) zpráva o středisku Diakonie v Myslibořicích (SR střediska)
g) zpráva finanční (V. Slámová) a revizní (I. Malá, M. Prudíková)
h) rozpočet na rok 2019 (V. Slámová)
6) Různé, diskuse
7) Schvalování zpráv
8) Závěr sborového shromáždění

a) Zpráva o životě sboru v r. 2018.
Milí bratři a sestry, v r. 2018 slavila naše církev 100 let od svého vzniku. (Tenkrát se
sloučily luterské a reformované sbory a přihlásily se k českobratrské tradici). Slavnostní
shromáždění k tomuto jubileu pozdravil prof. Hošek slovy apoštola Pavla z listu Filipským:
Jsem jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista (Fp 1,6)
– a pokračoval: „Stejně jako pro křesťany ve Filipech i pro nás dnes zajisté platí toto
ujištění – církev není lidské dílo, není to výsledek lidské snahy. Její budoucnost nespočívá
na úspěchu lidských strategií.
České slovo církev stejně jako anglické slovo Church a německé Kirche, je odvozeno od
řeckého slova Kyriaké, to znamená Pánova. – Kdykoli vyslovíme slovo církev, vlastně
vyslovujeme zaslíbení, tedy osvobozující ujištění, že odpovědnost neleží na nás. Kdykoli
vyslovíme slovo církev, vděčně vyznáváme spolu s Pavlem, že ten, který v nás započal
dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Budoucnost církve, a proto i budoucnost
Českobratrské církve evangelické není v lidských rukou.“
A totéž platí i pro náš sbor. Máme jistě starosti (hledáme účetní, kostelníka!), musíme
moudře hospodařit a hlavně si přejeme, aby nás neubývalo, abychom uměli pozvat nové lidi,
přivítat hledající atd. Přemýšlíme o různých aktivitách a moc si s tím nevíme rady. Písmo svaté
nás však ujišťuje, že na to nejsme sami – a pokud se budeme Božího slova držet, pečlivě mu
naslouchat a dál je vypravovat, sbor bude žít a bude nám i útočištěm a domovem.
Každé naše shromáždění je svědectvím, že tu církev žije. V loňském roce se konala
všechna pravidelná sejití – v neděli a o svátcích 59x (13x s Večeří Páně) zhruba se
stejnou účastí jako v minulých letech, kázání bylo na texty z 1. listu Korintským, evangelia
Janova, Jakubova listu a od podzimu vykládáme příběhy z 1. Samuelovy.
Biblická hodina byla 28x (výklad Izajáše a pak Matouše), prům. účast 11. Každý týden
se scházely i děti a od října pár nových konfirmandů. Kavárnička pro seniory se konala
7x, účast 13.
Kostel se téměř zaplnil při adventním i velikonočním prozpěvování. Přes 250 lidí jej
také navštívilo v rámci Noci kostelů, jiní při koncertě hudební školy v adventu. Na faru
zavítala řada lidí při Adventním jarmarku, kde jim vloni i nabídly pohoštění naše děti.
Ekumenické bohoslužby proběhly v rámci lednového týdne modliteb. Školní rok jsme
zahájili s partnerským sborem v Lüneburku. Radujeme se ze 4 nově pokřtěných dětí.
O pohřeb bylo v Třebíči požádáno 7x, o svatbu 2x.
Na jaře jsme se sešli při besedě o Izraeli s třebíčským rodákem far. P. Tureckým.
Tradičně jsme zajeli do Myslibořic na závěr školního roku.
Společně autobusem jsme jeli v prosinci do Dvora Králové, abychom se naposledy rozloučili se
svým bývalým farářem Alešem Mosteckým. Na pomoc jeho rodině probíhá sbírka.
Máme za sebou tedy události radostné i smutné – tak, jak k nim uprostřed lidu Božího
dochází. Jsme vděčni, že je smíme prožívat společně, být jeden druhému oporou, spojeni
láskou a Boží blízkostí.
Nic by se však nekonalo bez vaší účasti – a tak vás opět zveme do všech shromáždění
nebo i jen na kus řeči na faru. Je pro vás otevřena kdykoli. – Další, bez čeho bychom se

PRO DĚTI

Kontrolní komise nemá výhrady k vedení účetnictví ani k hospodaření sboru za
rok 2018.
Výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 242 629,13 Kč. Kontrolní komise
doporučuje dle návrhu účetní s. Vlasty Slámové přeúčtovat zisk z účtu 963 Účet výsledku
hospodaření na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.
V Třebíči dne 20. 2. 2019, za kontrolní komisi: Markéta Prudíková, Iva Malá

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího
království ti, kdo mají bohatství!“
Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těžké je vejít
do království Božího! – Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý
vešel do Božího království.“
Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u
Boha je možné všecko.“
(Evangelium Markovo, kap. 10, v. 23)

neobešli, je vaše štědrost – sbor nemá právě finanční nouzi, ovšem potřeby i náklady
rostou, podpora od státu se zmenšuje. (Pokud posíláte příspěvek z účtu, uvádějte,
prosíme, i jméno a adresu, kam pak máme poslat potvrzení o daru.)
Do začínající doby postní Vám přeji: Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení.
Jana Potočková, farářka
b) Zpráva o dětských bohoslužebných shromážděních za rok 2018.
V Třebíči se konalo ve školním roce 43 dětských bohoslužebných shromáždění
s průměrnou účastí 15 dětí. – Učitelé: J. Holarová, E. Koncová, P. Maláč, I. Maláčová,
E. Mrózková, A. Pořízová, M. a Vl. Prudíkovi, K. Svobodová, B. Štěpková, J. Chlupáček.
Pořad dětských bohoslužeb: Introit, píseň, úvodní modlitba, čtení z Písma společně
v kostele – a po druhé písni výklad textu samostatně na faře. Společné zamyšlení nad
textem (opakování), přímluvná modlitba, ohlášky, poslání a požehnání. – Díky hojnému
počtu dětí mohl výklad probíhat ve dvou skupinách – mladší a starší děti.
Program byl utvářen za pomocí katechetických příprav „Dál přece nejdeme sami“. Děti
se také účastnily křestních bohoslužeb v kostele a kázání k církevnímu roku (Vánoce,
Velikonoce); během letních prázdnin docházely na běžné nedělní bohoslužby.
Během týdne se děti setkávaly v pondělním náboženství (28x, průměrná účast: 9).
Pravidelně se koná setkávání maminek s dětmi. Vloni se uskutečnilo 6x, s průměrnou
účastí 30 dětí a maminek; součástí programu byl karneval, pálení čarodějnic, přespávání
nebo příprava kulis na vánoční hru. – Děti také vyrobily desítky vánočních přáníček pro
Domov Diakonie.
Mimořádná shromáždění a akce:
11. 2.
rodinná neděle, kázal Karel Müller
11. - 13. 5. víkend ve Valtínově, téma Exodus, účast: 25 lidí
17. 6.
Den rodiny v Novém Městě
24. 6.
Den Diakonie v Myslibořicích, účast: 18 dětí
9. 9.
přípravka učitelů NŠ, účast: 9 lidí
Před Vánocemi opět proběhla akce Krabice od bot.
30. 11. – 1. 12. děti prodávaly pohoštění a výrobky
z Lüneburgu na vánočním jarmarku
23. a 24. 12. vánoční hra - účinkovalo 27 dětí
Hospodaření: Z pravidelných sbírek NŠ se financují
potřeby a pomůcky pro dětská shromáždění, výlety a
další akce pro děti. Na loňskou splátku na adopci na
dálku přispěli rodiče částkou 6.000 Kč a 1.000 Kč bylo
doplaceno ze sbírky NŠ. Na splátku za rok 2019 si děti
zatím vydělaly na adventním jarmarku 5.000 Kč.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podporují
a budou podporovat práci s dětmi.
Barbora Štěpková

c) Zpráva o kazatelské stanici sboru v Myslibořicích v r. 2018.
Doslova nejviditelnější změnou v kazatelské stanici je při hlavním vstupu do zámku
v červnu instalovaný symbol kalicha a kříže, který odkazuje ke křesťanskému charakteru
střediska Diakonie. – Za návrh a provedení patří dík br. Zdaru Šormovi. – Pro evangelíky
je důležité to, že Domov udržuje a rozvíjí vztah s ČCE, proto
se hlásí k pobytu třeba i z veliké dálky.
Vědí, že zde najdou nejen dobrou sociální péči, ale také
péči duchovní. – Jejím základem jsou služby Boží. Účastní
se jich kolem 30 lidí, nejen členů ČCE. Konají se o všech
nedělích a svátcích. – Sv. večeře Páně byla vysluhována
14x. – K ní jsou zváni všichni přítomní, pokud vyznají své
viny a svou víru. – Za evangelíky, kteří nemohou do kaple,
chodím vysluhovat na pokoje.
Další bohoslužebná shromáždění jsou pobožnosti v kapli,
konané od pondělí do pátku (včetně svátků). Připravovali je
T. Potoček, H. Najbrtová, J. Trusina a J. Sladký (CČSH).
Mše sv. je sloužena ve čtvrtek (J. Kovář, V. Kříž), v zimním
období i v neděli (T. Holcner). – Vyšli jsme vstříc prosbě
f. Kováře – od podzimu začíná mše ve čtvrtek o hodinu dříve – a může se jí tak účastnit o
mnoho více katolíků, než dříve. – Je to ovoce nadmíru dobrých vztahů mezi církvemi
v Myslibořicích. – A navíc se ukázalo, že ani věrní evangelíci nemají problém přijít na mši,
když není biblická hodina.
Děkuji všem, kdo v případě potřeby zastupovali – byli to kurátor J. Németh, presbyteři
H. Čajkovská, P. Haška (vojenský kaplan), Y. Švaříčková a senior L. Klobása. –
Z kazatelů J. Potočková a A. Němec. – Poděkování patří br. Klobásovi za celoroční
doprovázení zpěvu na harmonium.
Dvou ekumenických bohoslužeb – při Noci kostelů a při výročí upálení Mistra Jana
Husa – se účastnilo téměř 40 obyvatel zámku a Myslibořic. – Budeme se napříště snažit o
účinnější zvaní zaměstnanců Diakonie k těmto akcím.
Pohřební shromáždění (evangelické) se v kapli Domova konalo 4x (2x pro nečleny
ČCE); jedno rozloučení vykonal ŘK kněz.
Na závěr školního roku jsme pořádali na zámku den kazatelské stanice současně jako
den Diakonie. – Vděčně jsme přijali zázemí letní jídelny a parku – a divadelní
představení, nachystané místními ochotníky. – S organizací a průběhem pomáhali
Čajkovští, Haškovi, I. Malá, M. Cahová… Jim, i dalším, také patří díky.
Do Myslibořic přijeli sboroví hudebníci s tradičním prozpěvováním před Velikonocemi a
před Vánocemi – a děti a mládež s vánoční hrou.
Při předvánočním večírku pro zaměstnance jsem spolu s p. ředitelkou M. Grmelovou
nachystal vítání nových zaměstnanců – podle pokynů ústředí Diakonie. – Pro každou ze
šesti žen jsem vybral veršík z Bible, doprovodil ho krátkým výkladem – a předal přání
(vyrobené v Lüneburgu).

g+h) Zpráva finanční za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.
Přehled o hospodaření sboru za rok 2018 je vložen jako příloha uprostřed tohoto dopisu.
Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2019 je součástí výše uvedené přílohy.
Výsledek hospodaření za rok 2018 činí 242 629 Kč.
Hospodářský výsledek je vyšší oproti roku 2017 především z důvodu nižších nákladů na
údržbu a opravy majetku sboru.
Naopak se navýšily náklady na elektrickou energii a plyn. V dalších letech předpokládáme
navyšování těchto nákladů z důvodů zdražování energií.
V roce 2018 se navýšily příjmy ze saláru a darů oproti roku 2017 asi o 70 000 Kč.
Sbor disponuje k 31. 1. 2019 finančními prostředky v celkové výši 785 399 Kč. Sbor má
k dnešnímu dni uhrazeny všechny půjčky.
Děkujeme všem členům za finanční dary a za pravidelné příspěvky na činnost sboru.

Prosíme dárce, aby při platbě v hotovosti i bankou uváděli celé jméno dárce,
adresu a účel platby – např. dar, salár, dar Diakonie apod. – Dále prosíme ty,
kteří požadují potvrzení o darech pro daňové účely za rok 2019, aby to
oznámili do konce roku 2019 emailem na adresu trebic@evangnet.cz nebo
osobně pokladní či účetní sboru. – Děkujeme za spolupráci.
Návrh na použití hospodářského výsledku za rok 2018
Navrhuji, aby byl zisk z roku 2018 ve výši 242 629,13 Kč přeúčtován na účet 932
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Po této účetní operaci bude zůstatek nerozděleného
zisku minulých let v celkové výši 814 661,91 Kč.
Vlasta Slámová – účetní sboru, 24. 2. 2019
Zpráva kontrolní komise o výsledku revize účetnictví sboru za rok 2018.
Kontrolní komise provedla v souladu se zákonem o účetnictví kontrolu hospodaření
farního sboru Českobratrské církve evangelické Třebíč za rok 2018.
Kontrolní komisi byla předložena kompletní účetní evidence sboru, tj. pokladní doklady,
bankovní výpisy, faktury, interní doklady, účetní deník, rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
Účtový rozvrh je dodržován dle pokynů z ústředí ČCE. Veškeré účty jsou přehledně
analyticky členěny.
Průběh kontroly:
1. Komise zkontrolovala náležitosti všech faktur a pokladních dokladů. Bez
nedostatku.
2. Komise provedla kontrolu zaúčtování faktur, pokladních dokladů, bankovních
výpisů a interních dokladů. Bez nedostatku.
3. Komise zkontrolovala počáteční zůstatky účtů dle rozvahy ke dni 1. 1. 2018 a
konečné zůstatky ke dni 31. 12. 2018 a jejich inventarizace – bez nedostatku.
4. Byla provedena kontrola protokolu o provedené fyzické inventuře majetku a knih
evidovaných na skladě – bez nedostatku.
Závěr: Celkově je účetnictví vedeno pečlivě a přehledně, sborové účetnictví je od
počátku roku vedeno v novém ekonomickém systému Money S3.

pomoc 13 dobrovolníků z firmy ČEZ ENERGOSERVIS a dvou dobrovolníků z Kooperativy,
kteří nám pomohli otrhat nebývalou úrodu jablek a také přebírat brambory. Celkem tito
dobrovolníci odpracovali 160 hodin.
Našim dobrovolníkům se snažíme za jejich nezištnou práci poděkovat každoročně na
malém posezení v restauraci a také i během vánočního posezení se zaměstnanci. Malým
benefitem při jejich dobrovolnické práci je také nabídka stravy zdarma, případně ubytování
a proplácení jízdného.
Investice, opravy, rekonstrukce, vybavení
Také v roce 2018 jsme pilně opravovali a nakupovali vše, co by klientům i
zaměstnancům ulehčilo život. Zavedli jsme komunikační systém Klient-sestra na oddělení
U Ordinace, současně jsme zde opravili odpady, elektriku, rozvody vody a doplnili noční
osvětlení na pokojích klientů. Celá tato akce nás stála více než 1 mil. Kč, asi 100 000 jsme
získali z darů, na komunikační systém Klient- sestra nám přispěl Kraj Vysočina.
Nakoupili jsme nová sluchátka do kaple, invalidní vozíky, polohovací postele, zástěny na
pokoje klientů, zvedák apod. Na mnoho z těchto věcí naše šikovné pracovnice sehnaly
dary, podpořilo nás mnoho dárců i okolních měst a vesnic.
Řídící a kontrolní činnost
Dozorčí rada střediska se v roce 2018 sešla 4x a zabývala se zejména křesťanskou
orientací organizace, způsobem přijímání klientů, diakonickými hodnotami apod. V roce
2018 byla volena nová dozorčí rada, zvoleni byli staronoví členové, dozorčí rada tedy
pokračuje ve stejném složení jako v předchozím období. Předsedkyní je paní Vlasta
Slámová, místopředsedkyní paní Kateřina Svobodová.
Jednání správní rady, řídícího a statutárního orgánu, proběhlo 10 x. Došlo ke změně v jejím
složení, činnost zde ukončila paní Hana Svobodová a nově je členkou paní Ilona Pelánová.
Ve středisku proběhlo také několik externích kontrol, např. kontrola z Krajské hygienické
stanice, ale zejména kontrola v rámci Diakonie ČCE, která byla zaměřena na službu
Domov pro seniory.
Spolupráce s farním sborem Třebíč
V roce 2018 proběhlo ve spolupráci s FS mnoho tradičních akcí, podařilo se vymyslet
ale i některé nové. Mezi ty tradiční patří např. Vánoční hra, Adventní a Velikonoční
prozpěvování, Noc kostelů, Adventní jarmark apod. Nově jsme oslavili společně v červnu
Den Diakonie, který byl současně i Dnem kazatelské stanice a zakončením Nedělní školy.
Také v roce 2018 far. Potoček zajišťoval kromě jiného biblické hodiny i nedělní
bohoslužby, na biblických hodinách se pravidelně podíleli také br. far. Trusina a Klobása a
sestra Najbrtová. Pozadu nezůstaly ani mladé maminky ze sboru, které společně s dětmi
vyrobily pro naše klienty krásná vánoční přání. Bratru faráři Potočkovi a sestře Vlastě
Slámové děkujeme za spolupráci při zhotovení symbolu kříže ke vchodu do zámku a
pořízení sluchátek do kaple. Členům farního sboru srdečně děkujeme za poskytnuté dary,
které nám pomáhají při pořízení nejrůznějšího vybavení pro klienty a za vytrvalé modlitby,
ve kterých na činnost střediska myslíte.
Michaela Grmelová, ředitelka střediska, v Myslibořicích, 8. 2. 2019

Mimořádnou akcí byl slib nové dozorčí rady. – Složili jsme jej v kapli zámku (bez účasti
sboru) do rukou br. D. Žárského.
K mé službě patří pastorační návštěvy a rozhovory. – Nabízím je obyvatelům i
zaměstnancům – na zámku, v nemocnici, v LDN i doma. – V r. 2018 jsem si zapsal 40
jmen a přes 120 návštěv v nemocnici. – Pro staršovstvo a radu správní i dozorčí jsem
sestavil přehled toho, co jako farář/kaplan nabízím a konám. Z mimořádných akcí to bylo
doprovázení při autobusovém výletu do ZOO v Jihlavě; doprava a provázení na rodinné
akce (když nemohla ani rodina, ani zaměstnanci zámku); doprava k lékaři. – Pravidelně
vozím (i nakupuji) vše potřebné pro hospitalizované obyvatele zámku.
Účastním se pracovních porad – a připravuji na ně úvodní slovo z Bible. – Své vzdělání
si dále doplňuji na seminářích pro nemocniční kaplany.
Jako myslibořický farář jsem se představil v Dětském domově v Budkově, kam jsem
vezl dárek – Krabici od bot. – Stejně tak i při bohoslužbách ve sborech, kam jsem byl
opakovaně pozván (Nové Město, Hor. Vilémovice).
Svou zprávu jsem začal viditelnou změnou – a chci ji zakončit změnou, týkající se uší. –
Vstřícností vedení zámku a obratností p. S. Matouškové (granty) se podařilo získat do
kaple nová kvalitní sluchátka. – Díky!
Tomáš Potoček, farář
d) Výroční zpráva za rok 2018 – kazatelská stanice Moravské Budějovice.
Bohoslužby v KS Moravské Budějovice se konají pravidelně každou neděli i o
církevních svátcích. Koná je farář Tomáš Potoček, 1x za měsíc přijíždí farářka Jana
Potočková. Příležitostně konal bohoslužby Alois Němec, Jan Tkadleček, Petr Haška, Hana
Najbrtová a Jan Trusina. Průměrná účast na bohoslužbách je 10.
Nedělní škola ani náboženství se v Moravských Budějovicích nekonají.
Biblické hodiny pro dospělé se konají pravidelně 1x týdně, průměrná účast jsou 3 osoby.
Noc kostelů jsme pořádali společně s ŘK církví; kapli a domeček navštívilo 50 lidí. Při
zahájení zahráli studenti ZUŠ, pod vedením br. R. Čermáka.
Hospodaření KS má na starosti Yvona Švaříčková, v letošním roce ji zastupovala v 1.
pololetí ses. Pavla Suchánková. Vyúčtování je součástí hospodaření celého sboru, do
jehož pokladny jsou odváděny veškeré zůstatky. Ze sborových peněz je potom financován
provoz KS /zejména výdaje na energie a vodu, příp. opravy/.
Vypracovala: Yvona Švaříčková, v Moravských Budějovicích dne 26. 2. 2019
e) Hospodářská zpráva Farního sboru ČCE v Třebíči za rok 2018.
Hlavním tématem hospodářských činností v roce 2018 bylo odvětrání základů kostela.
Stavební firma, která byla staršovstvem vybrána na provedení těchto prací, nenastoupila
v dohodnutém termínu a zakázku jako takovou odřekla. Další oslovené stavební firmy se
nepodařilo vzhledem k velkému počtu stavebních prací v kraji domluvit.
Vzhledem k těmto skutečnostem staršovstvo sboru rozhodlo, že práce provede sbor
vlastními silami za odborného vedení bratra Petra Maláče, který rovněž navrhl technické

řešení, tj. odvlhčení základového zdiva a soklu provětráním pomocí nopové fólie
s přísunem vzduchu přes drenáž flexibilní trubicí. Výdech nopové fólie v místě stávající
izolace přes přiznanou spáru v konstrukci soklu. Odvedení stékající vody po fasádě
kostela pomocí odvodňovacího kanálku vyplněného kačírkem, který bude zabraňovat
rozstřiku dopadající vody.
Dále byla v průběhu roku 2018 provedena oprava výmalby v sále na faře, oprava byla
řešena formou reklamace. Následovala oprava elektrického topení v kostele posunutím
topných těles. Na přelomu roku proběhla montáž zatemnění oken v sále na faře.
V dalších letech budou následovat nutné opravy a údržba kostela a fary. – Nejdříve nás
čeká dokončení odvětrání základů kostela. Práce zahájíme na jaře tohoto roku.
Tyto akce nebude možné realizovat bez obětavosti členů našeho sboru, jak finanční, tak
osobní při společných brigádách.
Závěrem děkuji všem členům sboru, kteří jakýmkoli způsobem, finančním darem, radou
nebo vlastní rukou pomáhali v loňském roce při hospodářských činnostech sboru.
V Třebíči, 21. 2. 2019, Josef Chlupáček, Vladimír Prudík, hospodáři sboru
f) Zpráva o činnosti střediska Diakonie za rok 2018 pro VSS.
Zpráva, kterou vám předkládáme za uplynulý rok, informuje o všech podstatných
věcech. Nenahrazuje však Výroční zprávu, jež je pro naši organizaci povinná a bude
vydána po uzavření finančního hospodaření střediska a následném auditu.
Poskytované služby a naši klienti
K 31. 12. 2018 bylo ve čtyřech pobytových službách 146 klientů, z toho 101 žen a 45
mužů. V rámci terénní pečovatelské služby jsme měli 49 klientů. Pro zajímavost, průměrný
věk klientů byl v loňském roce 80,5 roku, přesněji u žen 80,81 a u mužů 76,87. Během
roku bylo uskutečněno 1 263 kontaktů se žadateli (návštěva klienta či rodiny u nás,
návštěva sociální pracovnice u klienta nebo telefonický rozhovor). Ke konci roku jsme
evidovali celkem pro všechny poskytované služby 169 žádostí.
V rámci každodenní péče o klienty jsme s úspěchem využívali nejrůznější metody jako
např. Smyslová aktivizace, Bazální stimulace, trénování paměti apod. Pro metodu Bazální
stimulace se nám podařilo ve spolupráci s KOUS Vysočina vyškolit dalších 8 pracovníků,
4 pracovnice absolvovaly velmi zajímavý kurz Aromaterapie, která je výborným
pomocníkem a doplněním dalších již zmiňovaných metod práce s klienty. V roce 2018
jsme se také více začali zajímat o nejrůznější možnosti v rámci paliativní péče. Zapojili
jsme se do projektu Paliatr Vysočina a pro rok 2019 chystáme sérii školení pro naše
zaměstnance, abychom toto nelehké téma snadněji zvládali a byli schopni nabídnout
našim klientům dobrou péči až do závěru života.
Ve spolupráci s ČALS jsme pokračovali v tzv. Testování paměti, přišlo k nám 76 zájemců.
Stejně jako v předchozím roce jsme pro klienty připravili velké množství nejrůznějších
akcí. Mezi největší patří již tradiční benefiční koncert v červnu a adventní setkání
s rodinami klientů na konci roku. Během roku klientům jezdí zazpívat ivančický pěvecký
sbor Bádule, martínkovský pěvecký sbor i děti z místní základní školy. Děti ze školy spolu
s dětmi z dětského domova v Hrotovicích také pomáhají při každoroční olympiádě. Při

každoměsíční oslavě narozenin klientů hraje pan Nosek, cimbálová muzika atd. Velmi
kladný ohlas jsme zaznamenali také na akci „Jedeme v tom společně“, kdy se naši klienti
prostřednictvím jízdy na rotopedu zapojili do celostátní soutěže. Opět jsme se zapojili do
celostátního projektu „Ježíškova vnoučata“, který byl zcela mimořádný, protože více než
100 našich klientů dostalo krásný dárek. Poděkování patří také středisku Diakonie v Brně,
které se s námi podělilo o vánoční dárkové krabice pro seniory, svou krabici dostali všichni
naši klienti.
Pro potřebu a zvětšení soběstačnosti klientů je v areálu provozována kantýna a
minimálně jednou měsíčně jezdí do velké jídelny prodejci s oblečením, ponožkami atp.
Financování střediska
Středisko je financováno vícezdrojově, a to zejména z plateb klientů, dotací MPSV a
Kraje Vysočina a úhrad zdravotních pojišťoven za poskytnuté ošetřovatelské úkony. Na
dotacích jsme od MPSV a Kraje Vysočina získali více oproti roku 2017 o 2 554 000,
celková částka byla 17 328 000,-. Toto razantní navýšení bylo určeno na skokové
navýšení mezd zejména v přímé péči, které proběhlo v červenci roku 2017.
Nezanedbatelnou finanční položku tvoří také nadační příspěvky a dary (soukromé i
firemní), které nám pomáhají při financování oprav, nákupů potřebného vybavení pro
klienty nebo pořádání akcí pro klienty. V roce 2018 jsme díky šikovnosti a úsilí našich
dvou pracovnic získali dary ve výši 1 387 622,- Kč (finanční i materiálové) a v rámci
různých projektů se podařilo získat 926 490,- Kč.
Zaměstnanci
K 31. 12. 2018 jsme měli v evidenčním počtu 114 zaměstnanců, z toho 5 žen bylo na
rodičovské dovolené. Během roku jsme uzavřeli 46 dohod o provedení práce, většinou se
jednalo o letní brigády nebo průběžné zástupy za nemoc, celkem bylo takto odpracováno
7 161 hodin. V tzv. přímé péči pracovalo v loňském roce 76 zaměstnanců, z toho 61
pracovníků v sociálních službách, 12 zdravotních sester a 3 sociální pracovnice.
K 31. 12. 2018 byla ukončena smlouva jedné sociální pracovnici, od 1. 1. 2019 nastoupila nová.
Dobrovolnictví
V dobrovolnické databázi jsme měli v roce 2018 zaregistrováno celkem 31
dobrovolníků, kteří odpracovali více než 3 050 dobrovolnických hodin. Oproti roku 2017
došlo k nárůstu dobrovolníků. Bylo to i díky projektu „Ježíškova vnoučata“, kdy se nám
přihlásily tři dobrovolnice, které docházejí dle svých možností za jednotlivými seniory.
Mnoho dobrovolnických hodin odpracovali také dobrovolníci, kteří k nám přijíždějí
v rámci svého „odpočinku“. Loni byli celkem čtyři. Během dne pomáhali s pracemi
v budově a jejím okolí (úklid, kuchyň, sběr jablek, drobné opravářské práce) a
v odpoledních hodinách se věnovali našim klientům. Brali je ven na vycházky, povídali si
s nimi, opékali buřty či hráli deskové hry.
V rámci programu Erasmus+, projekt Evropská dobrovolná služba u nás 7 měsíců
pobývala běloruská dobrovolnice Darja. Pomáhala především při aktivizačních činnostech
a také se věnovala individuálně klientům.
S venkovními pracemi nám vydatně pomáhali také firemní dobrovolníci. Před benefičním
koncertem uklízelo park a mylo okna 5 dobrovolníků z ČEZu. Na podzim jsme uvítali

