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Informace z Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 

 

 

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

 

každým rokem v polovině září se koná zasedání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Letos 

proběhlo ve dnech 11. – 12. září ve farním sboru v Přešticích. Na tomto zasedání se mj. posuzují 

žádosti farních sborů o dary. K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící 2/3 sbírky 

darů (SD), kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát. Zbývající 1/3 rozdělují 

seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.  

S vděčností Vám podáváme zprávu o výsledku tohoto jednání. Byly projednány žádosti o dary 

17 farních sborů z 11 seniorátů a jedna žádost o Hlavní dar lásky 2021. Finanční částka k rozdělení 

činila 2.348.116 Kč. Skládá se z následujících částek: 2.366.316 Kč (= 2/3 SD po odečtení 78.200 Kč 

na činnost kanceláře JJ) + 60.000 Kč (nerozdělený zůstatek SD z minulého roku). Očekávaná pomoc 

z GAW (Projektkatalog GAW 2022) je 8.000 Eur.  

Za vykonání sbírky darů Vám všem srdečně děkujeme. Po důkladném zvážení všech žádostí udělilo 

Ústřední shromážděn JJ dary všem 17 sborům. 

Hlavní dar lásky roku 2021 byl určen pro FS ČCE v Brně–Židenicích na statické zajištění kostela. 

Na dar 8.000 Eur z Projektkatalogu GAW 2022 byl doporučen FS ČCE ve Škvorci (výměna střešní 

krytiny na faře). Jedná se o zůstatek, neboť větší část (28.000 Eur) byla rozdělena již v loňském roce. 

Taktéž i ostatní dary ze zahraničí – z Kulatého stolu byly rozděleny již v loňském roce. Další možnost 

požádat o dar z Kulatého stolu bude v roce 2021; vhodné jsou projekty většího rozsahu, které budou 

sloužit rozvoji života sboru a jeho aktivit v propojení s veřejností, s realizací v r. 2022 a dále. Takové 

projekty by se měly plánovat nejméně 2 roky dopředu vč. zajištění financování, a to nejdříve 

z vlastních a jiných zdrojů (např. požádat o dotaci město, kraj nebo stát, a poté se obrátit 

na Jeronýmovu jednotu). Při výběru a orientaci v dotačních programech je možno se informovat 

na oddělení fundraisingu ÚCK u ses. Zity Nidlové (nidlova@e-cirkev.cz).  

Ústředního shromáždění se zúčastnili a složili slib již nově na konventech zvolení delegáti, a to 

na čtyřleté funkční období. Tři senioráty byly zastoupeny delegáty z předcházejícího období, protože 

byla opomenuta volba na příslušných konventech. Volba tak musí proběhnout na nejbližších 

zasedáních těchto konventů.  

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 žádostí o dary na splátku půjčky schvaluje ÚS JJ pouze dar do výše roční splátky, nikoliv celého 

dluhu.  
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Pokud je sbor doporučen na dar z Projektkatalogu GAW, ten obdrží až za 2 roky. Jestliže takový 

sbor potřebuje prostředky dříve, aby mohl zahájit projekt, je možné požádat o překlenovací půjčku 

z fondu JTD ve výši žádaného daru.  

Příští zasedání ÚS JJ se bude konat ve dnech 10. – 11. září 2021 ve FS ČCE v Horní Čermné. 

 

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. běžného roku) 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, který je dostupný 

také v elektronické podobě, tak jako všechny ostatní formuláře, na webových stránkách Jeronýmovy 

jednoty (http://jeronymovajednota.cz/dokumenty-a-formulare/), a to zásadně přes příslušné 

seniorátní představenstvo JJ.  

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. 

 

 

Se srdečným pozdravem  

 

 

 

 

         Václav Hurt           Hana Kurešová  

předseda ústředního představenstva JJ                     referentka kanceláře JJ 
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Přehled přidělených darů Ústředním shromážděním JJ v r. 2020 

Farní sbor 
Výše daru 

(v Kč) 
Účel 

Škvorec 200 000 výměna střešní krytiny fary 

Kolín 100 000 odvlhčení zdi fary, zednické začištění, vymalování bytu kazatele 

Nejdek 130 000 dokončení střešní krytiny na farní budově 

Horní Slavkov 40 000 oprava střechy kostela 

Kralovice 9 000 dar na splátku půjčky z fondu JTD 

Libkovice pod Řípem  163 000 dokončení opravy fary  

Jilemnice 140 000 výměna oken a vchodových dveří ve sborovém domě 

Rumburk 40 000 pořízení kuchyně pro farářský byt fary 

Náchod-Šonov 100 000 oprava zatékající střechy 

Čáslav 22 000 dar na splátku půjčky z fondu JTD  

Třebíč 250 000 rekonstrukce fary 

Klobouky u Brna 240 000 
výměna střešní krytiny na budově historické Evangelické školy  

v Morkůvkách 

Kateřinice 230 000 novostavba klubovny sboru ČCE Kateřinice 

Růžďka 380 000 rekonstrukce věže kostela 

Hodslavice 100 000 dar na splátku půjčky z fondu JTD 

Opava 100 000 částečná rekonstrukce bohoslužebného sálu a předsálí 

Povšechný sbor 50 000 
dar na splátku půjčky z fondu JTD na opravu kostela  

v Herlíkovicích 

Celkem 2 294 000   

 

 

Sbírka HDL 2021 určena pro FS ČCE v Brně–Židenicích. 

   

Na zařazení do Projektkatalogu GAW 2022 doporučen FS ČCE ve Škvorci. 


