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Rozhovor o samofinancování 

Připomínáme staršovstvům, že do 
31.1.2014 mají seniorátnímu výboru 
zaslat výsledky rozhovoru o budouc-
nosti sboru a modelech samofinanco-
vání. 
 
Výstup by měl obsahovat: 
 
1.      Stručnou charakteristiku sboru 
členěnou podle oddílů A-G Manuá-
lu  pro rozhovor o budoucnosti sboru a 
vaši volbu konkrétního modelu 
„sborového uspořádání“ podle oddílu 
H. 
 
2.     Odpověď na dvě otázky na konci 
materiálu „Modely cesty ČCE k samo-
financování“, tedy:  
 
a) Jak by se sbor choval v případě vývo-
je Personálního fondu podle základních 
typů scénářů B,C,D, případně E? 
 
b) Jakou z naznačených cest B,C nebo 
D  by Váš sbor preferoval a proč? 
 

Své výstupy zasílejte do konce ledna 
2014 na adresu petrpivonka@volny.cz 
nebo písemně na adresu Slovenská 
3063, 760 01 Zlín. 

Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

LEDEN  

O čem jednal seniorátní výbor? 

Sešel se 16.12. v rozšířené podobě. Přišli stávající i noví členové. Poděko-

vání patřilo zejména Janu Krupovi, dosavadnímu seniorovi, za jeho vede-

ní, laskavost i moudrost. Stejně tak patřilo děkování i končícím náhrad-

níkům—Radmile Včelné a Pavlu Šebestovi, kteří v uplynulých šesti le-

tech spolupracovali na úkolech, které na seniorátním výboru ležely. 

Seniorátní výbor jednal o studijním volnu pro nově zvoleného seniora 

Petra Pivoňku v termínu od 9.4. do 25.7. 2014 a volno doporučil ke schvá-

lení. 

V neděli 12.1. od 8 hodin bude pověřeno nové staršovstvo střítež-

ského sboru v rožnovském kostele. 

Instalaci seniorátního výboru vykoná Pavel Kašpar v neděli 9. února 

od 15 hodin ve Zlíně. 

I pro letošní rok platí připomenutí, že je třeba myslet při přípravě roz-

počtu na informace, které přijdou v průběhu ledna ve sborové zásilce. 

Stejně tak je třeba do konce dubna poslat žádosti o dar z JJ na adresu: 

Vladimír Buzek, Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín. 

Příští zasedání seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 20. ledna. 

Dokumenty k projednání je třeba zaslat do 14. ledna na adresu: Petr Pi-

voňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín. 

Všechno nejlepší do nového roku a hojnost Božího požehnání! 
Seniorátní výbor VMS 

Ze setkání původních i nových členů seniorátního výboru. 

mailto:petrpivonka@volny.cz


Až se setmí 

nepůjdem sami 

Půjde s námi 

dá se nám poznat 

nepoznaný 
(Václav Žďárský ze sbírky „Houpačka“) 

Alianční týden modliteb 

V týdnu od 5. do 12. ledna proběhne 
alianční týden modliteb (ATM). Letos 
je zaměřen na sedm zázraků podle 
Janova evangelia. 

Týden Modliteb za jednotu 
křesťanů 

Uskuteční se v týdnu od 18. do 25. 
ledna a jeho tématem bude myšlenka 
z 1K 1,13: „Je snad Kristus rozdělen?“ 
Texty připravili kanadští křesťané. 

Farářský kurs 

Bude od 27.1. do 31.1. v Praze a letos 
má téma: „Quo vadis ČCE.“ 

 

Postřehy ze schůzky kurátorů 
a místokurátorů v Bystřici 
pod Hostýnem k restitucím 

Setkání se uskutečnilo 30.11. loňské-
ho roku a zde je několik postřehů: 

Fakta 

Státní příspěvek 
Platy kazatelů  78  597 000,- 
Provoz ÚCK    3 363 000,- 
údržba nemovit. 997 000,- 
Přechodné období 
17 let 
První 3 roky na úrovni roku 2011  
Od 4. roku bude příspěvek postupně 
klesat o 5% 
Finanční náhrada 
Stát bude vyplácet po dobu 30 let, 
částka pro ČCE 2.266.533.186,- Kč.   
První splátka 75.533.106,- Kč má být 
splatná k 31.12.2013.  
 

Možné modely řešení 

Model A – neuděláme nic, nezvýšíme 
odvody do PF, čerpat se bude pouze 
z restitučního příspěvku 

Model B – nejrychlejší cesta, na finan-
cování platů se použije klesající pří-
spěvek + samofinancování z PF. Resti-
tuční příspěvek odmítneme, nepouži-
jeme na platy kazatelů, ale např. na 
diakonii. 

PF by se měl zvyšovat o 12% meziroč-
ně nad míru inflace. Částka 10% PF by 
byla použita jako solidarita se slabými 
sbory. 

Model C – je nejpomalejší, část platu 
kazatelů by kromě příspěvku od státu 
byla kryta i z restitučních náhrad. Část 
restitučních náhrad by se kapitalizova-
la a použila na diakonii.  

PF by se zvyšoval cca o 4% nad inflaci. 

Model D – je kompromisní, na platy je 
použita klesající dotace + ½ restituční-
ho příspěvku, zbytek restitučního pří-
spěvku by byl použit na diakonii. PF by 
bylo nutné zvyšovat cca o 6%. 

Model E – líbí se ekonomům, odvod 
do PF by se musel zvýšit o více než 
6%. V tomto modelu se počítá 
s výnosy z uložených restitučních ná-
hrad (budou-li nějaké). 

Závěr – není potřeba podléhat panice. 
V letošním roce je rezerva 130 mil. Kč 
na PF.  

 

Nový seniorátní web 

V nejbližších týdnech bude do provozu uveden nový 
web seniorátu na stávající adrese. Pokud budete mít 
nějaké informace ke zveřejnění pro web či seniorátní 
zpravodaj, pošlete je prosím na adresu: 

michal.vogl@evangnet.cz 

Mikuláš v Diakonii Cesta 

V pátek 6. prosince přijel do střediska Diakonie 
Cesta v Uherském Hradišti Mikuláš. Měl andělské-
ho koně, čertovský doprovod a snad potěšil klien-
ty i zaměstnance. 

 

Kontakty 

seniorátní výbor Východomoravského 

seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín  

 

senior: Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz, tel. 

739 244 720  

sen. kurátor: Vladimír Buzek, 

vbuzek@tiscali.cz, 774 852 687  

sen. účetní: Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 757 

01 Valašské Meziříčí  

e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mobil: 607 877 

693, tel. 571 610 456  


