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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Kaple Senohraby pokračovalo ve třetím roce své činnosti ve svých aktivitách stejně intenzivně a pravidelně jako v minulém období. Opět nebyl přerušen pravidelný
řetězec týdenních setkávání vždy ve čtvrtek
v 18 hodin, který trvá od požehnání kaple v tuto dobu pražským arcibiskupem v květnu 2011.
Na tomto půdorysu pravidelných setkání nad
četbou Písma, přemýšlení, meditace, modlitby
a zpěvu, ale také vzájemného sdílení se odehrává podstata života našeho sdružení. Kromě toho ale promýšlíme, připravujeme a uskutečňujeme aktivity, které z této základny vycházejí
a míří do širšího okruhu společnosti kolem nás.
Snažíme se rozvíjet činnost, která by snad také
náležela pastoračnímu společenství v rámci farnosti a která se v některých směrech podle našeho pohledu dosud rozvíjí málo, nebo vůbec.
Touto činností se snažíme život ve farnosti rozšířit a obohatit. Jako převážně katolickému sdružení se nám jeví samozřejmé kontakty s jinými
křesťanskými tradicemi v rámci ekumenického
dialogu. Přitom bychom rádi vycházeli vstříc také našim členům a přátelům, kteří nejsou praktikující křesťané. Jak se nám to vše daří, je otázka k přemýšlení – jistě jsou často naše představy
a očekávání větší než výsledná realita. Určité pozitivní výsledky snad ale naše činnost přináší,
po třech letech je existence kaple svatého Vojtěcha v Senohrabech pozitivně přijatou skutečností a v širší veřejnosti již nejsou slyšet negativní názory, jak tomu bylo na počátku. Chceme se
i dále snažit o zlepšování vztahů mezi lidmi v našem okolí a zkulturnění naší obce.
Michal Tomek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ

Název:
Kaple Senohraby o.s.
Sídlo:
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma:
občanské sdruženi
IČ: 228 45 216
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka a.s.
Rozhodující předmět činnosti:
Základním cílem sdružení je zajistit
náboženský a kulturní provoz a údržbu kaple
v Senohrabech a jejího bezprostředního okolí.
Datum vzniku sdružení:
9. 12. 2010
Předseda sdružení:
Michal Tomek

AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2013

Pravidelná setkávání v kapli sv. Vojtěcha v Senohrabech se konají každý čtvrtek v 18 hodin.
Také v minulém roce jsme se kromě čtvrtku ve
svatém velikonočním týdnu (kdy probíhá v tuto
dobu bohoslužba v okolních farnostech) scházeli s naprostou pravidelností. Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci se pak konala mše svatá, kterou celebroval mnichovický a hrusický farář P. Ivan
Kudláček.
Slavnostní bohoslužba se v kapli uskutečnila
26. dubna na památku jejího patrona – svatého Vojtěcha. Po jejím skončení se členové našeho sdružení a naši přátelé sešli u společné
večeře, kde jsme mohli diskutovat o programu
naší činnosti a rozvíjet nápady na její obohacení.
19. května, ve výroční den požehnání kaple,
jsme zde uspořádali malou slavnost. Protože
tentokrát připadlo výročí na neděli a odpolední bohoslužba nepřicházela do úvahy, zvolili jsme formu pěveckého koncertu doprovázeného četbou duchovních textů.
V červnu jsme přijali u nás milou návštěvu
– farníci od pražského kostela Panny Marie
Sněžné uspořádali 16. 6. pouť do naší kaple
a dále do kostela sv. Klimenta ve Lštění. Vedl
je jejich farář, P. Antonín Klaret Dabrowski
OFM. Po krátkém zastavení s modlitbou a zpěvem v naší kapli jsme se společně vydali do
kostela sv. Klimenta, kde proběhla mše svatá.
Silně na nás zapůsobila promluva Otce Antonína a velmi se nám líbil jeho veselý a milý
projev. Jako odpověď na tuto návštěvu jsme se
na podzim vydali my na pouť k Panně Marii
Sněžné do Prahy. V sobotu 16. listopadu jsme
společně dojeli vlakem do Prahy, kde nás na
nádraží očekávali někteří z farníků od P. Marie Sněžné a vydali jsme se pěšky ke klášteru
františkánů na Jungmannovo náměstí. Otec
Antonín se nám dlouho věnoval, měli jsme naprosto mimořádnou příležitost vidět interiéry kláštera včetně barokní knihovny, prostoru

půdy nad kostelem, refektáře a dalších míst.
Byli jsme přijati ve farních místnostech a nakonec jsme se mohli zúčastnit odpolední mše
svaté. Chtěli bychom s touto farností udržovat
kontakt i v příštím roce.
Na uctění jednoho z patronů naší země a našeho posázavského regionu, svatého Prokopa,
jsme uspořádali 4. července slavnost s přednáškou o jeho životě, díle a odkazu doprovázenou zpěvem lidových svatoprokopských písní.
V létě jsme také k poctě svatého Prokopa umístili jeho obraz (doplněný malou básní) v lese
nad řekou Sázavou na strom, takže vzniklo půvabné zátiší „ve starém stylu“, které je cílem
hezkých procházek do okolí naší obce.
V neděli 4. srpna odpoledne se v kapli konala ekumenická bohoslužba. Zúčastnil se římskokatolický farář z Poříčí nad Sázavou P. Martin Janata, českobratrský evangelický farář ze
Soběhrd Mgr. Petr Turecký a baptistický duchovní Jáchym Gondáš z Prahy, který kázal na
vybraný úryvek z Písma. Po skončení jsme se
sešli ke společné diskusi a pohoštění.
Na svátek svatého Václava jsme uspořádali
před naší kaplí koncert senohrabských dětí
s vyprávěním o životě našeho národního světce. Jako vždy při takové příležitosti jsme po
skončení slavnosti podávali malé občerstvení
početnému publiku.
Po svátku svatého Martina se v kapli konala 14.
listopadu k uctění jeho památky mše svatá, kterou celebroval P. M. Janata. Po jejím skončení
jsme se společně sešli na svatomartinské večeři, kde byla opět příležitost diskutovat o našem
spolkovém životě a jeho dalších podobách.
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme během našeho
pravidelného čtvrtečního setkání vyslechli
zajímavé vyprávění naší členky, paní R. Žilkové o její pouti do Fatimy.
Na podzim jsme se věnovali přípravě našeho
předvánočního projektu – tvorbě Svatovojtěšského kalendáře na rok 2014. Ve spoluprá-

ci s pedagogy ze senohrabské základní školy
jsme zadali dětem několik výtvarných témat
ze života svatého Vojtěcha. Na základě zajímavého vyprávění o tomto světci namalovaly děti obrázky, které pak vytvořily výtvarný obsah
kalendáře. Práce byla spojena s dětskou soutěží – původně mělo být odměněno šest vybraných autorů malým honorářem, který ale měli
věnovat na zakoupení určitého dárku pro jimi určeného příjemce. Nakonec se ale ukázalo, že vlastně všechny malby byly velmi dobré
a cenu tak obdrželo všech 19 účastníků soutěže. Kalendář (a také ceny) jsme představili na
předadventní slavnosti u naší kaple 23. listopadu za velké účasti publika. Přitom se konal
malý koncert adventních zpěvů doplněný vyprávěním o adventu a vánocích. Naše kalendáře se staly pěkným vánočním dárkem.

Důležité je také uvést, že naše sdružení stálo
u zrodu malého amatérského pěveckého sdružení, které již delší dobu doprovází nejen naše
akce, ale i koncerty a bohoslužby v okolí. Jedná se volné sdružení 8–12 zpěváků, kteří se
scházejí k pravidelným zkouškám pod odborným vedením Mgr. Ludmily Topiarczové. Pracovně nazýváme tento malý sbor S.O.S. (Schola per Occasionem Senohrabiensis).
Na podzim jsme umístili k cestě před kaplí
kovovou vývěsní skříňku, ve které můžeme
zveřejňovat různé materiály, texty a plakáty
v souvislosti s činností našeho sdružení.
Je třeba také zmínit pravidelnou úpravu okolí naší kaple, údržbu keřů a pěstování květin, které je zcela výsledkem činnosti našich
členů. Okolí kaple svatého Vojtěcha tak patří
k nejlépe udržovaným místům naší obce.

Na svátek svatého Václava jsme uspořádali před naší kaplí koncert
senohrabských dětí s vyprávěním o životě našeho národního světce.

■

V listopadu jsme měli naprosto mimořádnou příležitost vidět interiéry františkánského kláštera u P. Marie Sněžné včetně barokní
knihovny, prostoru půdy nad kostelem, refektáře a dalších míst.

■

Na základě zajímavého vyprávění o svatém Vojtěchovi
namalovaly děti ze senohrabské školy obrázky,
které pak vytvořily výtvarný obsah kalendáře.

Kalendář (a také ceny) všem 19 účastníkům výtvarné soutěže.
jsme představili na předadventní slavnosti u naší kaple 23. listopadu
za velké účasti publika.

■

FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2013 se sdružení podařilo zajistit financování všech svých aktivit.
PŘÍJMY
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení)
Členské příspěvky členů sdružení
Úroky na účtu
Celkem příjmy v roce 2013

21 699 Kč
3 500 Kč
3 Kč
25 202 Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Z toho drobné režijní náklady

28 274 Kč
2 413 Kč

vývěska

9 583 Kč

kovaný svícen do kaple

8 000 Kč

tiskoviny

5 300 Kč

dárky pro děti (kresby do kalendáře)

1 395 Kč

občerstvení

813 Kč

zeleň

770 Kč

Služby (doména a webhosting kaplesenohraby.cz)
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem náklady v roce 2013

739 Kč
92 Kč
8 466 Kč
37 571 Kč

Stav finančních prostředků
K 31. 12. 2013 sdružení byl zůstatek v pokladně sdružení 22 557 Kč a na
účtu byl zůstatek 18 065,29 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu všem příznivcům, kteří
přispěli jak finančně, tak pomocí při úpravách
kaple a jejího okolí i při organizování všech doprovodných akcí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:
Kaple Senohraby
Za starou poštou 57
251 66 Senohraby
E-mail:
kaplesenohraby@email.cz
Webové stránky:
www.kaplesenohraby.cz
Telefon:
+420 323 655 406
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka, a.s.
IČ: 228 45 216

Občanské sdružení

KAPLE SENOHRABY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2013

Senohraby – květen, 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2013

Kaple Senohraby o.s.
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
IČ: 228 45 216

ROZVAHA (BILANCE)
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013

A.
I.
II.
III.
IV.
B:
I.
II.
III.
IV.

AKTIVA
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav
k prvnímu
dni účetního
období
1.
150 435
0
164 380
0
-13 945
44 525
0
0
44 525
0
194 960

Stav
k poslednímu dni účetního období
2.
141 969
0
164 380
0
-22 411
40 622
0
0
40 622
0
182 591

194 960
197 147
- 2 187
0
0
0
0
0
194 960

182 591
194 960
- 12 369
0
0
0
0
0
182 591

Sestaveno v Senohrabech dne 5. 3. 2014
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

Kaple Senohraby o.s.
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
IČ: 228 45 216

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů
NÁKLADY celkem
B.
VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změna stavu vnitropodnikových zásob
celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
VÝNOSY celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

28 274
739
0
92
0

0
0
0
0
0

8 466

0

0
0
37 571

0
0

0

0

0

0

0
3

0
0

0

0

25 199

0
0

25 202
- 12 369
- 12 369

0
0

Sestaveno v Senohrabech dne 5. 3. 2014
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Občanského sdružení Kaple Senohraby k 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou je stanoven obsah účetní závěrky. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. 1. 2013 a končící dnem 31. 12. 2013.
Název: Kaple Senohraby o.s.
Sídlo: Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma: občanské sdruženi
IČ: 228 45 216
Rozhodující předmět činnosti:
Základním cílem Sdružení je zajistit náboženský a kulturní provoz a údržbu
kaple v Senohrabech a jejího bezprostředního okolí.
Datum vzniku sdružení: 9. 12. 2010
Předseda sdružení: Michal Tomek
Výše stanových odměn pro členy orgánů sdružení: 0 Kč
Účetní jednotka nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti.
Účetní jednotka v roce 2013 neměla žádného pracovníka.
Účetní metody:
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se
stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro politické strany, hnutí,
občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Hlavní a hospodářská činnost
Všechny aktivity sdružení jsou nedílnou součástí hlavní činnosti sdružení.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
Nehmotný dlouhodobý majetek
Sdružení nemá žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
Hmotný dlouhodobý majetek
Sdružení eviduje hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Hmotný dlouhodobý majetek je účtován
v pořizovacích cenách.
Sdružení nevlastní žádný majetek vytvořený ve vlastní režii, ani žádný
majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.
Účetní odpisy
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou shodné s daňovými. Odpisy nejsou daňově uznatelné vzhledem k tomu, že ani zdroj krytí odpisů není daňový. Použitá metoda – lineární.
Finanční dlouhodobý majetek
Sdružení žádný nevlastní.
Zásoby
Sdružení žádné nemá.
Pohledávky
Pohledávky se účtují v nominální hodnotě.
Závazky
Závazky jsou oceňovány nominální hodnotou.
Odložená daň z příjmu
Sdružení neúčtuje o odložené dani z příjmu.
Úvěry
Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě.
Leasing
Sdružení nemá uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu.

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací a darů
V roce 2011 byl pořízen z finančních darů a dotací dlouhodobý majetek
v pořizovací ceně 164 380 Kč. Jedná se o vybavení zvonice – zvon, motor,
odbíjecí kladivo hodin a řídící jednotka. Zůstatková cena k 31. 12. 2013 je
141 969 Kč.
Přijaté příspěvky a dary:
Dary občanů (členů i nečlenů sdružení).....................................................10 000 Kč
Členské příspěvky členů sdružení...................................................................3 500 Kč
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2013 na dani z příjmů právnických osob nevznikla. Sdružení využilo možnosti osvobození dle § 20 odst. 7
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Finanční uzávěrku zpracoval Vladimír Dvořák.
Výroční zprávu sestavil Michal Tomek.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním
členů dne 3. května 2014.

