Sestry a bratři, příznivci sboru!
Staršovstvo Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

upřímně děkuje
všem dárcům
za dary na obnovu
fasády kostela a fary
Kostel a fara mají opravenou fasádu,
sokl a dešťové svody.
Práce započaly 5.dubna a byly
ukončeny v červnu 2009, kamenný sokl
kostela na konci září 2009.

Informace k opravě fasády

Poděkování dárcům
Sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt vypracoval bratr architekt Slavomil
Sláma, který pečoval i o stavební dozor.
Opravy provedla firma Richard Koriťák.
Průběh prací je zachycen fotografiemi
na našich internetových stránkách
kladno.evangnet.cz
v kapitole „Aktuality, mimořádné akce“
Náklady

Září 2009

Celková cena fasády

916.348,- Kč

Klempířské práce

193.518,- Kč

Sokl a dokončovací práce

137.720,- Kč

Celkem

1.247.586,- Kč

Úhrada nákladů
Dotace města Kladna

250.000,-

Sborová účelová sbírka

114.455,-

Informace o opravách od roku 2000

Dar br. faráře Ernsta Uhla

Malování interiéru kostela – rok 2000
Okna kostela – rok 2003
190.000,- Kč
Zeď a dlažba dvora – rok 2006
70.000,- Kč
Varhany a motor – rok 2006
100.000,- Kč
Střecha kostela – rok 2007
500.000,- Kč
Okna fary – rok 2007/2008
200.000,- Kč
Fasáda kostela a fary, rok 2009 1.247.586,-Kč

50.000,-

Bezúročné půjčky ve výši
800.000,z toho:
-z prostředků Jeroným.Jednoty 500.000,-od sboru ČCE Vinohrady
50.000,-od oboru ČCE Dejvice
100.000,-od členů našeho sboru
150.000,Celkem

1.214.455,- Kč

Chybějící částku 33.131,- Kč jsme
uhradili ze sborového účtu, tzn. ze
saláru a sbírek.
Povinnost splátek půjček na fasádu:
Půjčka z JJ bude v částce 400.000.- Kč
uhrazena darem od JJ v říjnu 2009,
o další dar budeme žádat v roce 2010.
Půjčky od sborů a od členů sboru máme
splatit v roce 2010.
Rekapitulace: V roce 2010 máme splatit
půjčky na fasádu ve výši 300.000,- Kč.
Z tohoto důvodu účelová sbírka
pokračuje.

Naše výhledy
Máme v plánu opravit zdi a vstupy po
stranách kostela, upravit prostor před
vstupem do sborového sálu.
Postup dalších prací bude záviset na
možnosti financování.
Bude záviset na darech, které nám
poskytne Jeronýmova jednota a na naší
obětavosti.
Každý dar sboru také sníží naši
zadluženost.

Číslo běžného účtu sboru:
381 476 319 / 0800, v.s. 217287
Děkujeme Vám za Vaše dary, za projev
přízně sboru. Věříme, že ochotného
dárce miluje Bůh.
S přáním pokoje a radosti
Staršovstvo FS ČCE Kladno

