Výroční zpráva

Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově p. R. za r. 2017
pro sborové shromáždění konané 25. března 2018 v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou

Milé sestry, milí bratři,
tato výroční zpráva popisuje stav a činnost sboru v r. 2017.
1. Členové sboru
PŘÍRŮSTEK:
Pokřtění:
1. Rebeka Valkovič byla pokřtěna ve Stříteži dne 11. 6. 2017
2. Amálie Martinková byla pokřtěna ve Stříteži dne 13. 8. 2017
Přistěhovaní:
1. Alžběta Běťáková, přistěhovala se do Stříteže.
ÚBYTEK:
Zesnulí:
1. Zuzana Pavlátová, ze Zubří, zemřela 30. 6. 2017 ve věku 90 let.
2. Marie Stošková, ze Zubří, zemřela 28. 10. 2017 ve věku 87 let.
3. Jana Trlicová, z Prostřední Bečvy, zemřela 21. 12. 2017 ve věku 77 let.
Odstěhovaní:
1. Marie Dobešová, ze Zubří se odstěhovala do České Třebové
Revize kartotéky (odstěhovaní neznámo kam):
1.
2.
3.
4.
5.

Radek Videcký, z Rožnova
Daniela Šimšová, z Rožnova
Ivana Žváčková, z Rožnova
Rostislav Skalík, z Rožnova
Martina Vojkůvková, z Rožnova

Počet členů sboru:

k 1. 1. 2017 měl sbor 672 členů (Rožnov 392, Střítež 280)
k 31. 12. 2017 měl sbor 666 členů (Rožnov 383, Střítež 283)

SLUŽEBNOSTI:
Svatební shromáždění:
1. Andreas Dittes a Zuzana Bednaříková, svatba 7. ledna 2017 v ev. kostele v Rožnově.
2. Tomáš Bartoň a Marcela Lajnerová, svatba 24. června 2017 v ev. kostele v Rožnově.
Pohřební shromáždění:
V r. 2017 vykonáno 7 církevních pohřbů, z toho ve třech případech se jednalo o členy sboru.

2. Kazatelé ve sboru:
Stálý kazatel:

Josef Hurta

Hostující kazatelé: V r. 2017 sloužili kázáním: Daniel Heller, Petr Kulík, Daniel Ženatý,
Vladimír Kopecký, Pavel Hödl.
Předčitatelé kázání: Šturc Jiří, Beneš Martin, Coufal Jiří, Koňař Ladislav, Martinková Kateřina,
Surý Jan, Hurtová Dana.
(V r. 2017 předčítali: Hurtová, Šturc, Coufal, Surý, Beneš)
Farář Josef Hurta byl v závěru roku 2017 v třítýdenní pracovní neschopnosti. Vzhledem ke svému
dlouhodobě zhoršenému zdravotnímu stavu byl nucen redukovat některé své pracovní povinnosti,
zejména návštěvy členů sboru. Kromě pravidelného sborového programu v Rožnově i ve Stříteži
vykonává individuální pastoraci a katechezi převážně na faře.
3. Pastorační pracovnice
Pastorační pracovnice Anna Koňařová i v roce 2017 navštěvovala členy sboru, kteří se pro pokročilý věk
a nemoc nemohli účastnit bohoslužeb nebo u příležitosti životního jubilea. Účastnila se semináře pro pastorační pracovníky. Pomáhala organizačně zajišťovat pravidelné bohoslužby v Domově pro seniory v Rožnově a setkávání seniorů ve Stříteži. Spolupracovala na administrativních úkolech farní kanceláře (kompletace a distribuce sborových dopisů, zajišťování informací na sborovou nástěnku v Rožnově p. R. apod.)
Z rodinných důvodů ukončila svoji službu ve sboru k 31. 12. 2017, čímž zaniklo podporované místo
pastorační pracovnice v našem sboru. I nadále se však podle svých možností podílí na službě ve sboru,
zvláště při organizaci bohoslužeb v Domově pro seniory a při setkávání seniorů ve Stříteži.
4. Staršovstvo:
Volební období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019. Staršovstvo má 12 členů + 6 náhradníků.
Schůze staršovstva se konaly třetí pondělí v měsíci, v letní polovině roku v Rožnově a v zimní
polovině ve Stříteži.
Předsedou staršovstva je br. Josef Hurta, místopředsedou br. Martin Beneš.
Členové:
Martin Beneš (kurátor sboru), Jiří Šturc (náměstek kurátora sboru), Pavel Kočíb,
Pavla Korbášová, Hana Kolečková, Lenka Kozubková, Ruth Kopecká, Miriam
Křenková, Kateřina Martinková, Jiří Martínek, Vladislav Vaněk, Jiří Nevlud.
Náhradníci:

Lenka Šrámková, Zdena Vaculínová, Tomáš Hajda, Blažena Běťáková, Pavla
Kyšáková, Vladimír Křižan.

Členové sboru jsou rozděleni do18 obvodů, o které pastoračně pečují presbyteři zejména návštěvami
u jubilantů.
5. Další dobrovolní i placení pracovníci sboru
Lektoři:
Učitelé NŠ:
Vedoucí dorostu:
Vedoucí mládeže:
Varhaníci:
Sborový kantor:
Sborová účetní:
Sborové pokladní:
Webmaster:
Úklidové služby:

Na lektorské službě se podílí 25 osob dle rozpisu.
Tomáš Zajíc, Jana Zajícová, Jan Vaculín, Kateřina Martínková,
Dana Hurtová
Hana Sedláčková
Hana Korbášová, Zdeněk Šimůnek, Petr Běťák, Michael Fojtů. (Pracují na DPP)
Petr Běťák
Eva Janírková (placená služba, členka FS ČCE Valašské Meziříčí).
Ruth Kopecká, Pavla Korbášová
Josef Hurta
Na úklidu se podílí 20 sester dle rozpisu.

6. Pravidelná setkání
Bohoslužby:

Střítež 58x, prům. účast: 43, (v r. 2016: 39),
Rožnov 57x, prům. účast: 36, (v r. 2016: 38)
Při bohoslužbách slouží kromě kazatele lektoři četbou z Bible a předčítáním
sborových ohlášení. Někteří z nich mají i přímluvnou modlitbu.
Bohoslužby v DpS: konají se každý druhý pátek v Domově pro seniory v Rožnově, při nichž se
střídají faráři D. Heller a J. Hurta. Průměrná účast 10 obyvatel domova.
Večeře Páně:
12x ve Stříteži, 11x v Rožnově.
Nedělní škola:
Střítež 53x, (prům. účast 8), Vyučuje se podle příručky SR. V Rožnově se
v současné době NŠ nevyučuje.
Konfirmační cvičení: ve Stříteži v pátek (27x). Ve školním roce 2017/18 pokračovala druhým rokem
konfirmační příprava 9 konfirmandů, jejichž konfirmace proběhne v r. 2018.
Zároveň byl v září zahájen nový ročník konfirmační přípravy, která potrvá až
do jara 2019, kdy je plánována další konfirmace. K ní se připravují 4 děti.
Biblická hodina:
koná se do Velikonoc a poté opět od začátku školního roku (ve Stříteži 19x, v Rožnově 18x). Ve čtvrtek v 10 h. ve Stříteži na faře (prům. účast 6) a v 18 h. v Rožnově v učebně (prům. účast 7) Ve šk. roce 2017/18 probíráme knihu Zjevení.
Náboženství pro děti: Vyučuje se pouze ve Stříteži (30x, prům. účast 6). Probíráme SZ.
Dorost:
schází se každý druhý pátek ve Stříteži, účastní se cca 7 dětí školního věku.
Dorost vede ses. farářová Dana Hurtová.
Mládež:
schází se každý pátek v Rožnově, kromě prázdnin. Účastníci jsou z Rožnova,
Růžďky, Zašové, Horní Bečvy a Stříteže. Mládež vede ses. Hana Sedláčková.
Průměrná účast 5-7. Probíráme knihu Zjevení, občas filmová mládež,
Valašská mládež, apod.
Třicátníci:
(mladé rodiny s dětmi) scházejí se v bytech členů sboru. Na těchto setkáních
jsme v loňském roce diskutovali nad apoštolským vyznáním víry.
Pěvecký sbor:
vede ve Stříteži sborový kantor Petr Běťák. Průměrná účast 10.
Pěvecký sbor vystupuje ve sboru příležitostně.
Senioři:
Scházejí se každé druhé úterý ve Stříteži v hotelu Květoň, případně i jinde.
O program se stará br. farář Pavel Fojtů. Průměrná účast 10 – 15 seniorů.
7. Sborové akce v r. 2017
18.1.
29.1.
9.3.
24.3.
26.3.
7.4.
14.5.
4.6.
9.6.
17.6.
18.6.
23.6.-25.6.
6.7.
14.7.
22.7.-29.7.
27.8.
1.10.
6.12.
18.12.
22.12.

ekumenická bohoslužba v Zubří
ekumenická bohoslužba v Rožnově
ekumenické postní modlitební setkání (Velká Lhota)
přednáška křesťanské akademie v Rožnově – Miroslav Herold
sborové shromáždění
Koncert pro parkinsoniky v Rožnově – Dalibor Štrunc
Beseda o dobrovolnictví ve Stříteži
Koncert souboru MIBIDIZO v kostele ve Stříteži
Noc kostelů v Rožnově
Koncert M. Töpferové v kostele v Rožnově
Koncert ZUŠ v kostele v Rožnově
Víkendovka s konfirmandy v Hošťálkové
bohoslužby v toleranční modlitebně ve Valašském muzeu v přírodě
Cimbálový koncert v kostele v Rožnově
letní dětský tábor na Malé Bystřici
Sborový den se synodním seniorem Danielem Ženatým
neděle díkčinění
adventní modlitěbní ekumenické setkání ve Stříteži
dětská vánoční slavnost v rožnovském kostele
Koncert studentského souboru JUVENTUS v kostele v Rožnově

8. Usnesení loňského sborového shromáždění
Sbor uspořádal anketu k návrhu na posunutí začátku každonedělních bohoslužeb o půl hodinu
později a sborové shromáždění o tomto návrhu hlasovalo. Návrh nebyl přijat.
Sborové shromáždění se usneslo, že novoroční bohoslužby se budou každým rokem slavit vždy
v první neděli v roce.
9. Hospodářské a investiční akce v r. 2017
23. – 25. 10. 2017 – provedeno ladění a oprava varhan v Rožnově i ve Stříteži. Práce provedla firma
Poukar-Eliáš za částku 20.000,- Kč.
Provedeny projekční práce na kanalizační přípojce kostela v Rožnově ve výši 18.755,- Kč.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Ladislav Trčka ze Stříteže. Administrací díla byl pověřen
Bohdan Kyšák z Rožnova. Zpočátku se nedařilo zajistit pro akci dodavatelskou firmu. Nakonec se
do výběrového řízení přihlásily dva subjekty, z nichž výběrová komise vybrala firmu SVM Volný
s.r.o. z Krhové, která zakázku zhotoví za cca 141 tis. Kč bez DPH. Do konce roku 2017 se však již
nepodařilo zahájit samotnou realizaci díla a práce byly odročeny na jaro 2018.
10. Církevní les
O správu sborového lesa (7,3 ha) se stará lesní hospodář, pan Rostislav Mizera z Valašské Bystřice.
Za farní sbor provádí odborný dohled Ing. Jaroslav Koleček ze Stříteže. Jednání s lesním
hospodářem zprostředkovává br. kurátor Martin Beneš.
11. Co nás čeká v r. 2017:
Plánované sborové akce:
Noc kostelů – 25. 5. 2018
Konfirmace – 27. 5. 2018
Bohoslužby v muzeu – 6. 7. 2018
Letní dětský tábor: 7. – 14. 7. 2018
Sborový den – 26. 8. 2018. Společná akce obou částí sboru ke 100. výročí vzniku ČCE.
Hostem bude celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.
Plánované hospodářské akce:
Oprava střechy kostela v Rožnově: červen – červenec 2017, cena 114 tis. Kč. Podána žádost
o dotaci ze Zlínského kraje v max. výši 68 tis. Kč.
Kanalizační přípojka kostela v Rožnově: duben – květen 2017, cena 141 tis bez DPH. Na dílo byl
poskytnut dar z fondu JJ ve výši 40.000,- Kč.
V jednání je také oprava nátěru fasády, příp. střechy kostela ve Stříteži.
12. Vývoj obětavosti sboru
Za posledních deset let vzrostla přibližně o 20% výše saláru, nikoli však obětavost členů sboru. Při
průměrné meziroční inflaci 1,9% rostl salár úměrně s mírou inflace, fakticky se tedy obětavost za deset
nezvýšila vůbec. Výše darů a sborových sbírek zůstává stále stejná, tzn., že příjem sboru z tohoto druhu
obětavosti za posledních deset let dokonce o cca 20% poklesl. Prakticky to znamená, že obětavost sboru
nedrží krok se zvyšováním našeho odvodu do PF. Odvod do PF se za posledních deset let zdvojnásobil a stejným tempem nadále poroste.

13. Informace ze sboru, sborová prezentace, nabídka círk. tisku a literatury:
Aktuální informace ze sboru jsou na internetových stránkách sboru na adrese
http://stritez.evangnet.cz, zejména jde o pozvánky na koncerty a mimořádné akce ve sboru. Hojně
využívána je zejména možnost stažení nedělního kázání, k dispozici je i audio záznam bohoslužeb,
sborová oznámení, fotografie ze sborových akcí a rozpisy služeb.
Pro zájemce je po bohoslužbách k dispozici výtisk kázání.
Přes sbor je rovněž možné odebírat církevní tisk.
Sbor vydává každoročně jarní a podzimní sborový dopis. Jarní dopis obsahuje pravidelně pozvánku
na sborové shromáždění a platební údaje vč. složenek. Podzimní dopis zpravidla obsahuje
poděkování za poskytnuté dary a stručně informuje o životě sboru.
V Rožnově v kostele je trvale zřízen komisní prodej knih z nakladatelství Kalich, který obstarává
ses. Daniela Srbová a br. Ondřej Srba. Ve Stříteži se koná zpravidla jednou ročně komisní prodej
knižní nabídky z nakladatelství Návrat domů.
14. Ekumena:
Staršovstvo má uzavřenu smlouvu o propůjčování kostela s CČSH v Rožnově p.R., kde se konají
bohoslužby husitské církve každou 1. a 3. neděli v měsíci.
Br. farář se jednou měsíčně účastní místních ekumenických setkání farářů a kazatelů z ČCE, CB
a ŘKC a podílí se na přípravě ekumenických bohoslužeb a shromáždění.
15. Sborové služby:
Ve sboru fungují tyto služby: lektoři, služba při bohoslužbách, zvonění před bohoslužbami
(Střítež), služba pohoštění po bohoslužbách, kostelnické služby při pohřbech, úklidové služby,
služba sečení sborové zahrady. Presbyteři konají návštěvy členů sboru u příležitosti životního jubilea.
16. Závěr:
Děkujeme, že pomáháte vytvářet ve sboru příjemnou a přijímající atmosféru pro své souvěrce i pro
nově příchozí, kteří se tu a tam objeví. Vážíme si toho, že poskytujete svému společenství finanční
i modlitební podporu, misijní pohotovost a osobní angažovanost. Do budoucna lze předpokládat, že
potřeba zvyšování finanční obětavosti bude ještě násobena úbytkem aktivně přispívajících členů. Příslušnost k církvi tedy nebude zcela „bezbolestná“ a vydrží jen opravdová víra. Přesto si přejeme, aby
sbor žil nadějí a nepodléhal skepsi, povzbuzoval sebe i své okolí k víře a poskytoval svobodu evangelické zbožnosti v její rozmanité podobě.
Josef Hurta

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA R. 2017 A ROZPOČET 2018
NÁKLADY

KOMENTÁŘ
ROZPOČ.2017

materiál. Kancelářské potřeby
materiál. Spotřební materiál
materiál. Časopisy, příručky
Materiál – knihy sbor. Knihovna
Materiál – nákup DHIM
spotřeba elektřiny
spotřeba plynu
spotřeba vody
prodané zboží
opravy a udržování
údržba varhan
cestovné
prezentace, křest.služby
telefony
poštovné
ostatní služby
Mzdy – dohody o PP
daň z nemovitosti
pojištění majetku
poplatky bance
odpisy majetku
repartice seniorátní
repartice celocírkevní
personální fond
pastorační pracovník
Dary- SOS
Tvorba rezervy na pěst. práce
náklady na les
náklady celkem

12000
10000
5000
1000
10000
40000
60000
10000
15000
275000
15000
20000
15000
2500
1000
35000
25000
1406
20000
4000
36000
13660
37929
100000
15000
10500
0
70000
859995

SKUT 2017

15514
3809
4477
0
3190
38636
59595
9825
19771
10140
20000
16245,7
8754
1493
406
61434,1
24700
1406
19731
3337
36045
13660
37929
100000
15000
500
0
76793
602390,8

ROZPOČ.2018

13000
5000
5000
1000
5000
40000
60000
10000
18000
280000
0
20000
10000
2000
1000
60000
25000
1406
20000
4000
36000
12850
36764
108300
0
500
0
70000
844820

VÝNOSY
ROZPOČ.2017

prodané zboží
úroky běžný účet
úroky TV
pronájem kostela
sborové sbírky
dar sboru
salár
zúčtování fondů - oprava varhan
zúčtování fondů - děti a mládež
zúčtování fondů - nátěr střechy
ostatní výnosy - les
výnosy celkem
HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK

SKUT 2017

15000
19823
20
36,46
500
238,2
0
8888
120000
110897
160000
151030
300000
341830
0
20000
10000
9957,1
0
0
80000
99467
685520 762166,76
159775,96

ROZPOČ.2018

18000
40
250
10000
120000
160000
350000
0
10000
40000
100000
808290
-36530

MAJETEK FINANČNÍ
ROZPOČ.2017

SKUT 2017

pokladna
účet běžný
účet TV
účet NŠ
závazky JJ
Půjčka JTD

40000
44446
350000 521476,05
1450000
1450000
0
0
0
0
0
0

dar na varhany
Stav fondu - nátěr střechy
Stav fondu - oprav varhan
Stav fondu - děti a mládež

3050
40000
126476
22227,69

ROZPOČ.2018

40000
350000
1450000
0
0
0

Kancelářské potřeby:
Tonery
Tonery
+ drobnosti
Spotřební materiál:
uklidový set
+ drobnosti
Materiál - nákup DHIM:
stojany na deštníky
Opravy a udržování
servis kotle
servis kotle
ladění klavíru
oprava vodárny
oprava kopírky
ladění varhan
Ostatní služby
Za účetnictví
Programy - údržba
ESET licence
Odpady
udržba travníku
Náklady na far.kurz
revize plynu
ubytování víkendovka
náklady letní tábor
projekční práce
správní poplatek
kontrola has.přístroje
čištění kanalizace
kontrola komína
ohláška
Odpisy:
Odpisy vjezd
Odpisy varhan
Lesní hospodářství:
výnos běžného roku
výnos čerpání rezervy
náklady
Dotace
zisk

2000
9183
4331
15514
3310
499
3809
3190

1800
1450
1350
2165
3375
20000
30140
12000
3466
3490
2000
3600
2163
1950
1680
8277,1
18755
500
753
2000
300
500
61434,1
12460
23585
36045
99467
76793
0
22674

