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"Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe. 

      /Žalmy 25:21/
Výroční zpráva za rok 2011

1) Duchovní oblast
V roce 2011 se v kapli  M.J.  Husa na Peruci  konalo 21 bohoslužeb a 32 pobožností,  
kterých  se  průměrně  zúčastnilo  9  osob.  Bohoslužby  se  konaly  každou  neděli  v  15.  
hodin,  vysluhoval  br.  farář  Ivo  Šimůnek.  Pobožnosti  vedl  br.  kazatel  Ivo  Kraus.  
Proběhla  též  slavnostní  bohoslužba  ke  srazu  rodáků a  1  ekumenická  bohoslužba  za  
účasti  členů  Židovské  obce  Teplice.  Sbor  se  účastnil  bohoslužby  ke  svátku  M.J.  
Husa na Krakovci v počtu 10 osob. Hojně navštívena byla i  vánoční bohoslužba.

2) Zpráva matriční
Husův  sbor  na  Peruci  čítal  k  31.12.2011  celkem  82  členů,  z  toho  39  mužů  na  43  
žen.  Proti  roku  2010  se  jedná  o  pokles  9  členů.  Ten  byl  způsoben  úmrtím  členů.  
Dále  byl  zjištěn  1  nezapsaný člen  v  kartotéce  a  1 člen  se  odstěhoval.  Církevní  daň  
zaplatilo  stejně  jako  v  roce  2010  29  členů.  Věková  struktura  členů  je:  0-18  2,  18-
60 28, 61 a více 52. Rada starších měla 5 členů a 2 revizory.  Sešla se 6x.

3) Zpráva hospodářská
Na faře byla v roce 2011 vybudována přípojka  do kanalizace  a  nový chodník podél  
domu. Dále byla do bytu sborovníka zakoupena kuchyňská linka včetně spotřebičů.  
od  bývalého  nájemce,  který  skončil  k  31.12.2011.  Též  byla  demontována  spadlá  
cihlová  plotová  zeď  na  farní  zahradě.  U  kaple  M.J.Husa  byl  obnoven  trávník  na  
místě bývalého parkoviště.

V  roce  2011  též  probíhal  projekt  Rekultivace  židovského  hřbitova  u  Hřivčic.  Ten  
byl  řádně vyúčtován dárcům – Nadačnímu fondu Holocaustu a Úřadu práce Louny, 
který  patří  dík.  V  rámci  tohoto  projektu  byli  zaměstnáni  2  pracovníci  a  byla  
zakoupena  motorová  sekačka,  křovinořez,  pila,  nůžky  na  křoví  a  další  drobné  
vybavení.  O projektu byl vytvořen propagační letáček.

3) Zpráva finanční
V roce 2011 činil  celkový obrat naší  náboženské obce 177111 Kč, z toho náklady 
172870 Kč. Rozdíl  výnosů a nákladů činil  +4241 Kč. Podstatnou část příjmů činily 
dotace 145000 Kč, dále pak nájem 12000 Kč, členské příspěvky 7100 Kč, sbírky 
7315 Kč, Dary 5687 Kč, kladné úroky 9 Kč. Nejvíce nákladů činily výdaje na 
realizaci  projektu Rekultivace židovského hřbitova 144887 Kč, dále pak náklady 
na udržování  budov 13018 Kč (kanalizace,  chodník),  kuchyňská linka 6000 Kč, 
energie 3513 Kč, pojištění  2000 Kč, pastorační  a bohoslužebné  výdaje 1919 Kč, 
administrativní  náklady 702 Kč, vedení  účtů a bankovní poplatky 831 Kč.

4) Zpráva revizní
V roce 2011 shledaly  revizorky naší  náboženskou obec bez závad.
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