
Zpráva o činnosti staršovstva a správě sboru za rok 2019 

Milí bratři a sestry, 

dnešním dnem končí funkční období našemu staršovstvu. Chtěla bych jim za jejich práci poděkovat. 

Jmenovitě to jsou Markéta Fajmonová, Miroslav Fér, Petr Kopecký, Hana Krejčíková, Josef Provazník, 

Miloslav Rašín, Miroslav Soukup, Marie Soukupová, Marta Soukupová, Jiří Šmída a Zdeněk Špinar. 

Děkuji vám všem za vaši ochotu věnovat svůj čas a svá obdarování práci pro sbor. Spolupracovalo se mně 

s vámi velmi dobře. 
 

Když se ohlédnu za rokem 2019, tak ho hodnotím jako rok klidný, ve kterém nebyly žádné velké zvraty. 

Máme faráře, který rád rozdává úsměv a dobrou náladu, a který je zároveň vnímavý k problémům druhých. 

Máme faráře, který se dle svých sil a svého obdarování snaží, aby všechny sborové aktivity fungovaly, co 

nejlépe. Za to mu děkujeme. 
 

Líbilo by se mně, kdyby teď postupně dopředu předstupovaly děti, konfirmandi, mládež, střední generace, 

starší generace, rodiče s dětmi atd., a kdyby nám vyprávěli, co na těch svých setkáních dělají a jak se jim to 

líbí nebo nelíbí. A také by se mně líbilo, kdyby o své práci pohovořili učitelé nedělní školy, hudebníci, také 

kostelnice nebo pokladní či účetní (ten asi pohovoří), nebo ti, co připravovali Noc kostelů, nebo ekumenické 

setkání, nebo výlety, nacvičovali divadlo, nebo ti, kteří sepisovali žádosti o dotace. A nakonec bych dala 

slovo všem brigádníkům a poprosila bych sestry, aby nám k tomu povídání připravily nějaké pohoštění . 

To by to bylo krásné! 
 

Jenže tu stojím jenom já, takže mé vyprávění bude omezené. Mnohé věci však ve své zprávě zmínil už bratr 

farář a mnohé další uslyšíte ve zprávě správce budov. Takže - víte, kterou událost považuju v minulém roce 

za největší? Kácení aleje tújí. Určitě to není největší akce svým významem, ale je největší množstvím času, 

který jsme na ní strávili - ať už po stránce administrativní nebo brigádnické. Letošní sázení nových stromků 

a keřů již proběhlo, teď je ovšem důležité se o ně pečlivě starat. Z další činnosti staršovstva zmíním toto: 

 Podařilo se nám zrealizovat projekt ozvučení kostela. Na tuto akci jsme zažádali o dotaci 

z církevního fondu na Diakonické projekty. Obdrželi jsme 70.000,- Kč. Celkové náklady byly 

90.700,- Kč. 

 Z rozhodnutí minulého sborového shromáždění, mělo staršovstvo vypracovat dohodu o finanční 

podpoře Domácího hospice Nablízku a Farní charity Lysá nad Labem. Hospic budeme podporovat 

částkou 15.000,- Kč/rok a Charitu částkou 3000,- Kč/rok. 

 V loňském roce se velmi zvýšil zájem o pronájem sborových prostor - ať už na koncerty, schůzky 

(např. skauti, vedoucí tábora v Bělči), konference (např. o Bedřichu Hrozném), soustředění (např. 

bohoslovců), kroužky (včelaři) nebo v letošním roce bohoslužby církve apoštolské. Z tohoto důvodu 

muselo staršovstvo vypracovat pravidla, podle kterých se pronájmy řídí. 

 Podařilo se zorganizovat spoustu nových akcí (např. zimní sborový pobyt v Herlíkovicích), některé 

aktivity byly naopak zrušeny (např. bohoslužby v Čelákovicích) 

 Staršovstvo se v minulém roce věnovalo spoustu času taktéž revizi kartotéky. S revizí kartotéky 

souviselo velmi nepopulární opatření, a to, že jsme těm, kteří nezaplatili salár, zaslali připomínku 

platby saláru. Toto opatření mělo za následek, že celá řada lidí z našeho sboru vystoupila. Často 

argumentovali tím, že do kostela nechodí, tak proč by měli platit salár? 

 Na základě přijatých pravidel revidovalo staršovstvo seznam členů s hlasovacím právem.  

 Místokurátor Petr Kopecký pečoval svědomitě o nájemní a pachtovní smlouvy našeho sboru. 
 

Tato argumentace ukazuje na smutný stav mnoha členů našeho sboru - nejenže nechtějí platit salár, ale 

hlavně nechtějí chodit do kostela. Bůh pro ně nic neznamená. 
 

Děkuji Vám všem, kteří do kostela chodíte, že si uvědomujete, co Bůh pro nás a pro celý svět znamená. A 

přála bych všem nám, abychom o tom uměli povědět lidem kolem nás. 
 

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2020, Ing. Dagmar Férová, kurátorka  


