
Zpráva o činnosti staršovstva a správě sboru za rok 2018 

 

V roce 2018 se udály v našem sboru dvě zásadní věci - 3. 2. se na faru nastěhovala nová kostelnice Eva 

Provazníková a 24. 5. se na faru nastěhoval br. farář Lukáš Pešout se svou rodinou. 
 

V tuto chvíli bych ještě ráda připomněla, že o provoz sboru se spolu se staršovstvem do května 2018 starala 

administrátorka sestra farářka Míla Hofmanová. Za její službu jsme jí vděčni. Také si velmi vážím služby 

Hynka Brynycha, který byl do února 2018 místo-kurátorem našeho sboru, a který ze mne i z Míly 

Hofmanové sejmul velké břemeno - a to starost o rekonstrukci fary. Takže v případě Hynka tvrzení, že „být 

místo-kurátorem není těžká funkce“ se vůbec nepotvrdilo.  Novým místo-kurátorem se stal Petr Kopecký a 

naše řady ve staršovstvu doplnil Jiří Šmída.  
 

Rekonstrukce fary je jedním z hlavních témat činnosti sboru už od r. 2016, nejinak tomu bylo i v loňském 

roce. K tomuto tématu se ještě úspěšně připojila problematika „úpravy zeleně“. O rekonstrukci fary a dalších 

stavebních záležitostech uslyšíte ve zprávě Miloslava Rašína.  
 

Co se týká úpravy zeleně, zmíním se alespoň o největší plánované akci - o kácení aleje tújí před kostelem. 

V dubnu 2018 zaslal soused pan Novotný staršovstvu stížnost, že túje před kostelem neúměrně zastiňují jeho 

zahradu a žádal nás o jejich vykácení.  Panu Novotnému jsme odepsali, že náš areál je památkově chráněný, 

a že tudíž bez svolení památkového úřadu nemůžeme nic kácet. Na staršovstvu jsme se dohodli, že podáme 

žádost o vykácení pouze jedné strany aleje, a že jako náhradní výsadbu navrhneme některou z těchto čtyř 

dřevin - kalinu, pustoryl, šeřík nebo lísku. V září se dostavil na místní šetření zástupce památkového úřadu, 

a řekl nám, že naši žádost zamítají. Jednak proto, že nemůžeme pokácet jenom jednu stranu aleje, a jednak 

proto, že s námi navrženou výsadbou nesouhlasí. Místo toho navrhl výsadbu hlohů doplněnou částečně 

kalinami a určil jejich přesné umístění. Někteří členové staršovstva a sboru však poukazovali na to, že 

rozhodnutí památkového úřadu nerespektuje občanský zákoník, který mluví o tom, že stromy se musí sázet 

ve vzdálenosti nejméně 3 m od hranice pozemku. Když jsme tuto námitku na Mě Ú vznesli, doporučili nám, 

ať sousedy požádáme o vyjádření, zda s výsadbou ve vzdálenosti navržené památkáři souhlasí či nesouhlasí. 

Pan Novotný nám to odsouhlasil. Ale druhý soused s námi více méně komunikovat nechce. Takže 

přešlapujeme zatím na místě a nedaří se nám hnout dál. 
 

Téma stavebních a zahradnických doplním konstatováním, že v roce 2018 bylo vyhlášeno osm velkých 

brigád, na které vždy přišlo 15 - 25 lidí.  A pak probíhalo ještě spoustu neorganizovaných menších brigád - 

v některých obdobích jste mohli některé lidi potkat na faře víceméně každý den. Milí stavebníci, malíři, 

natěrači, uklízeči, zahradníci, traktoristé, návrháři, elektrikáři, archiváři, jedním slovem - milí brigádníci, 

přijměte ode mne za vaši práci veliký dík. 
 

Další věcí, kterou se staršovstvo zabývá, je příprava pravidelných i mimořádných sborových shromáždění.  

Tuto oblast vám ve své zprávě přiblížil bratr farář. 
 

A pak má staršovstvo na starosti věci administrativní. Sepisujeme dohody o provedení práce, nájemní 

smlouvy, daňová přiznání, žádosti o dotace, jednáme s dodavateli plynu, elektriky i vody. Řešíme 

problematiku webových stránek, hovoříme o ozvučení kostela, sestavujeme a distribuujeme sborové dopisy. 

Trápí nás problém s fungováním elektronické kartotéky. A samostatnou kapitolou je vedení účetnictví sboru.  
 

Na mnohých schůzích řešíme otázky finanční:  

- diskutovali jsme o neúměrně se zvyšujících celocírkevních reparticích 

- proběhla diskuze také o tom, zda je pro sbory únosné akceptovat stále zvyšující se počet povinných sbírek 

na cizí účely (je jich během roku devět), mimoto je samozřejmě ještě spousta sbírek nepovinných (do 

krabičky), do kterých se sbor taktéž často zapojuje 

- z toho vyplynula i diskuze, zda bychom si neměli stanovit priority, koho jako sbor podporovat chceme a 

koho ne.  Z toho pak i vyplynula  anketa - o které budeme hovořit podrobněji v jednom bodu dnešního 

programu. 

- a ještě se zastavím u jedné problematiky, kterou jsme řešili už před loňským sborovým shromážděním, a 

letos se nám tato otázka znovu vrátila - jedná se o problematiku seznamu členů s hlasovacím právem. 
 



V Řádu o správě církve se píše, že staršovstvo má povinnost vést kartotéku členů sboru, a mimoto vést 

seznam členů s hlasovacím právem. (oddíl H, čl. 26, odst. j) 

V Jednacím a volebním řádu se píše, že staršovstvo má zapsat do seznamu členů s hlasovacím právem 

všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho 

shromážděních. (oddíl B, čl. 5., odst. 6) 

A v Řádu hospodaření církve se píše: 

„Hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejich členů. Jejich ochota pečovat o hmotné potřeby 

církve je jedním z projevů živé víry a vztahu ke sboru a církvi. 

Vlastní příjmy sboru jsou: Salár, sbírky při shromáždění, účelové sbírky a dary. 

Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v 

doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve více 

splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Salár se neočekává od člena 

sboru bez vlastního příjmu. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.“ 
 

 Staršovstvo se v souladu s řády ČCE ( ŘSC čl. 26, odst. j, JVŘ čl. 5, odst. 6 a ŘHC čl. 8, odst. 1,2,3) 

na své schůzi konané dne 3. 2. 2019 usneslo vést v seznamu s hlasovacím právem pouze členy, kteří splňují 

následující tři podmínky: 

1. minimální věk 18 let. 

2. účast na sborovém shromáždění minimálně 1x  za rok. 

3. u členů s vlastním příjmem zaplacení finančního daru sboru v kalendářním roce předcházejícímu 

sborovému shromáždění. 

Tyto tři podmínky pro zápis do seznamu členů s hlasovacím právem začnou být v našem sboru uplatňovány 

od roku 2020. 
 

 Poté se ještě staršovstvo usneslo na schůzi konané dne 3. 3. 2019, že každý člen sboru s vlastním 

příjmem by měl sboru zaplatit oficiální finanční dar v minimální výši 1000 Kč za rok, a to od roku 2020.  
 

V rámci schůzí staršovstev probíhají o teologicko-liturgické diskuze: 

- Na jednom nebo možná i na více schůzích staršovstva jsme diskutovali o otázkách kolem večeře Páně - a 

s tím úzce souviselo i téma přesunu ohlášek na začátek bohoslužeb.  

- Další téma, které se diskutovalo, bylo konání bohoslužeb pro děti. Bohoslužby pro děti se konaly zatím 

třikrát. Asi to byla pro mnohé z vás nová věc, na kterou si teprve svůj vlastní názor vytváříte. 

- Další z témat, které staršovstvo trápilo už delší dobu, byla otázka, jak ve sboru katecheticky podchytit děti. 

V roce 2018 chodilo na náboženství 5 dětí - z toho 3 nebyly z našeho sboru. O této problematice jsme 

diskutovali i po příchodu nového faráře. Nakonec bylo dohodnuto, že výuka náboženství se bude konat na 

jednom místě - na faře v Lysé - s tím, že dětem z Čelákovic a Milovic nabídneme dovoz. Dopadlo to tak, že 

se na faře v tuto dobu vyučují tři skupinky dětí (rozdělené podle věku), z čehož máme opravdu velkou 

radost. Dětem se kromě br. faráře věnuje i jeho manželka Lenka, za což jí moc děkujeme. 
 

Na úplný závěr ještě pár dalších poděkování: 

Děkuji vám, bratře faráři, za vaši práci, je na vás vidět, že ji berete jako povolání od Pána Boha a že ji děláte 

s láskou. Děkuji vám, presbyteři a presbyterky, za spolupráci a podporu. Moc si vás všech vážím, vážím si 

vašeho času a energie, které sboru věnujete. Vážím si i vašich rodin, které vás v tom podporují. A děkuji 

vám všem, bratři a sestry, kteří tady dnes nebo kdykoli jindy sedíte, že vám všem na církvi Kristově záleží, a 

že každý z vás plníte svůj úkol a že všichni společně se můžeme scházet a vyznávat, že „v nikom jiném není 

spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni, než jméno Ježíše 

Krista Nazaretského.“ (Sk 4, 12) 

 

V Lysé nad Labem, 15. 3. 2019, Ing. Dagmar Férová, kurátorka  


