
Zpráva o hospodářské a stavební činnosti sboru za rok 2020 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

Stavební a údržbové akce, které jsme realizovali v roce 2020: 

 výsadba aleje hlohů (Crataegus laevigata´Paul´s Scarlet´) a kalin (Viburnum farrerri), instalace 

kapénkové závlahy, zakůrování 

 zateplení stropu kostela foukanou izolací kvůli úspoře za vytápění a kvůli omezení praskání omítky 

při změně venkovní teploty 

 spoluúčast na opravě spadlé části kamenné zdi na hranici pozemku nad terasou u sborových WC 

 renovace podlahy v kabinetu školy (přebroušení, nátěr) a vymalování kabinetu  

 nové vedení užitkové vody od studny ke kostelu (kvůli závlaze zahrad a nové aleje před kostelem)  

 renovace stropů (nový sádrokartonový podhled) a elektroinstalace, malování sborových WC 

 instalace odvlhčovacího přístroje ve škole 

 další drobné údržbové práce a úklid 

 

 

Byly svolány tři sborové brigády s průměrnou účastí deseti účastníků, 47 krát pak pracovali ve sboru 

jednotliví dobrovolníci, často celý den. Krom toho bylo v suchém roce mnoho hodin věnováno i závlaze a 

ošetřování nově vysazených dřevin. Podrobný rozpis prací i jména dobrovolníků naleznete v záložce zprávy 

na webových stránkách sboru ve statistice bohoslužeb a jiných aktivit. Děkujeme všem, kteří se na údržbě 

areálu podíleli svou dobrovolnou prací, konali dozor či jednali s dodavateli. 

 

Stavební a údržbové akce, které plánujeme v roce 2021: 

 pořízení podzemní retenční nádrže, která bude zapuštěná pod úrovní terénu před kostelem a bude 

zadržovat dešťovou vodu ze střechy kostela – voda bude využívána k závlaze zahrad a aleje před 

kostelem (na tuto akci jsme již dostali dotaci téměř 50 tisíc z grantového systému pro diakonické a 

rozvojové projekty ČCE) 

 renovace dřevěných rámů oken ve škole (obroušení a obnova nátěru) a vymalování školní třídy (sálu) 

 odborná prohlídka varhan a oprava poškozené píšťaly 

 zjišťujeme, kolik by stálo vymalování kostela, které bychom v následujících letech rádi realizovali 

 pravidelná a další drobná údržba a úklid 

 

Některé práce bychom rádi prováděli svépomocí, pokud to v této složité době bude možné. Budeme proto 

vděční za každou ruku přiloženou k dílu. 

 

 

V Lysé nad Labem, 20. 3. 2021, Michal Soukup, hospodář sboru 


