
Zpráva o činnosti staršovstva a správě sboru za rok 2020 

Milí bratři a sestry, 

za normálních okolností by tuto právu členové sboru už dávno slyšeli na sborovém shromáždění.  Ale letos 

se kvůli mimořádným opatřením doposud žádná větší shromáždění konat nemohla, zprávu si tedy můžete 

přečíst alespoň na našich webových stránkách.  
 

ÚMRTÍ, SVATBA, KŘTY 

Když se ohlédnu za minulým rokem, tak mně nejprve vytane na mysli řada lidí, kteří naše společenství 

opustili - Marta Samoláková, Jindřiška Tuláčková, Jiří Šmída, Božena Férová a v letošním roce ještě 

Radislava Jeníková. Tito lidé nerozlučně patřili k našemu sboru. Připadalo mně, že jsou skoro pořád stejní, 

že se za ty roky, co jsem je znala, vůbec nezměnili, až na to, že se už třeba museli opírat o chodítko. A 

najednou odešli. A my si uvědomujeme, že nám tady budou chybět, že se nám po nich bude stýskat. Ale 

k ohlédnutí za loňským rokem patří také události radostné - svatba Lenky a Milana Kulišťákových a tři křty 

-  Anny Férové, Ladislava Živného, Kateřiny Savické. To nás naplňuje nadějí a radostí. 

 

NOUZOVÝ STAV 

Minulý rok byl vůbec velmi zvláštní. Celosvětová pandemie koronaviru zasáhla jak do našich osobních 

životů, tak do života našeho sboru. Kvůli opakovanému vyhlašování nouzového stavu jsme se nemohli skoro 

půl roku scházet. Každý z nás řešil tuto situaci jinak, někdo sledoval bohoslužby v rádiu či televizi, mnozí 

sledovali přenosy online bohoslužeb z jiných sborů na internetu. Mimoto jsme si mohli přečíst kázání, která 

nám rozesílal bratr farář. Byla to zkušenost jistě zajímavá – podívali jsme se alespoň virtuálně do mnoha 

sborů, kam bychom jinak nezavítali. Všichni se však asi shodneme na tom, že živé společenství je přece 

mnohem lepší.  
 

Mnoho akcí bylo kvůli pandemii zrušeno. Velmi mě mrzí, že se nemohly scházet děti – ani na náboženství, 

ani v nedělní škole, nemohla se scházet mládež, nemohla probíhat ani páteční či pondělní setkání rodičů 

s dětmi. Nemohl se uskutečnit výlet do Telecího, nesešli jsme se na žádném sborovém dnu a dokonce 

nemohl proběhnout ani slib staršovstva. Přesto všechno se i v minulém roce spoustu věcí uskutečnit 

povedlo. Zmíním především ty, které spadají do kompetence této zprávy. 

 

NOVÉ STARŠOVSVO 

První důležitá věc, která se loňský rok udála, byla volba nového staršovstva. Když jsme začali sestavovat 

kandidátní listinu, nebylo nám jasné, zda najdeme dostatečný počet kandidátů, zda třeba nebude nutné 

požádat seniorátní výbor o snížení počtu starších. Obavy se nevyplnily. Kandidátů na řádné členy 

staršovstva i na náhradníky jsme našli dostatečný počet. Plánovaná volba v březnu proběhnout kvůli 

protikoronavirovým opatřením nemohla, proběhla až v červnu. Na tomto místě chci poděkovat minulému 

staršovstvu za jeho šestiletou práci. Mnozí z vás jste už do nového staršovstva nekandidovali, ale do činností 

sboru se podle svých možností zapojujete i nadále. Vážím si toho a děkuji vám.  
 

Mé poděkování patří i nynějšímu staršovstvu, které převzalo pomyslnou štafetu a navazuje na práci těch, 

kteří byli ve staršovstvu před nimi. Šest členů už pracovalo i ve staršovstvu minulém (a někteří i 

v předminulém a před-před-minulém atd.). Jsou to Miroslav Fér, který má na starosti koordinaci varhaníků a 

revize, Dagmar Férová (kurátorka), Petr Kopecký (náměstek kurátorky), Hana Krejčíková (organizace 

občerstvení), Josef Provazník (zapisovatel) a Miroslav Soukup st. (pokladník). A teď vám představím nové 

členy staršovstva - máme nového správce budov Michala Soukupa, nedělní školu a práci s dětmi má na 

starosti Eva Provazníková, která zároveň vykonává kostelnické práce, práci se seniory koordinuje Jana 

Jeníková, vyřizování dotací a grantů se ujal Ondřej Rašín, Anna Hoťová koordinuje kulturní akce (např. Noc 

kostelů) a Daniel Fér má na starosti ekumenu. A máme i nového účetního Aloise Lajnera. Všem 

presbyterům za jejich práci děkuji. Na těch starších obdivuji jejich zkušenosti a rozvahu a na těch mladších 

jejich energii a nadšení. 

 

KARTOTÉKA 

Velkým tématem loňského roku byla revize kartotéky. Téma trochu třaskavé, trochu bolestné, trochu 

ubíjející a trochu i nadějné. Upřesňování údajů v kartotéce začalo probíhat už v roce 2019 – byly mimořádné 

schůzky, kde se kartotéka procházela, zjišťovalo se, zda lidé na daných adresách bydlí, zda se neodstěhovali 



nebo nezemřeli. V tomto se pokračovalo i během roku minulého. Už v předloňském roce staršovstvo 

odsouhlasilo minimální salár ve výši 1.000,- Kč. O této skutečnosti jsme i v roce 2020 informovali členy 

sboru ve sborových dopisech. Poté staršovstvo přistoupilo ke kroku, že těm členům, kteří salár nezaplatili, 

začalo rozesílat upomínky.  Rozeslali jsme asi 240 upomínek. Reakce na tyto upomínky byly různé, mnohé 

upomínka rozčílila, častou reakcí ale bylo překvapení nad evidencí v naší kartotéce. Mnozí ze sboru 

vystoupili, nebo prostě požádali o vyškrtnutí s tím, že se nikdy za členy sboru nepovažovali. Ukazovalo se 

rovněž, že mnohé dopisy nenacházejí svého adresáta.  
 

Výsledek celé akce byl tento: ke konci roku 2020 doplatilo 34 dotázaných salár a projevilo zájem o 

pokračování členství (dohromady zaplatili 95 000 Kč), asi 76 oslovených oznámilo ukončení členství, nebo 

nám bylo potvrzeno jejich úmrtí či odstěhování, asi 119 dotázaných nereagovalo. Ti pak byli písemně 

osloveni ještě jednou, jejich evidence, místo pobytu a další okolnosti však byly nejasné a jejich další 

evidování podmínilo staršovstvo jejich souhlasným vyjádřením. Po dvou letech intenzivní práce na revizi 

kartotéky se tak počet členů našeho sboru se k 31. 12. 2020 snížil na 195 členů, což je smutné. Radostné 

naopak je to, že i přes razantní úbytek členů se částka vybraného saláru zvýšila - a to na 515 100 Kč. 

 

FINANCE 

Již na začátku roku na staršovstvu zaznělo, že bychom se měli rozmyslet, kam uložíme volné finanční 

prostředky – nynější terminované vklady mají velmi malý výnos (0,1%). Bylo tedy potřebí porozhlédnout 

se, jaké jiné nabídky na finančním trhu jsou.  Tato věc se dořešila až začátkem letošního roku, kdy se 

staršovstvo rozhodlo zřídit terminované vklady u jiné banky a část finančních prostředků zainventovat do 

státních dluhopisů a cenných papírů. Tyto investice budou probíhat v souladu s církevními řády, a to 

jmenovitě podle „Pravidel pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů“. V těchto pravidlech je 

přesně definováno, do čeho a za jakých podmínek sbory mohou investovat a kdo musí investice schvalovat. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na závěr mně dovolte ještě poděkovat. 

1. Bratru faráři, který se i v době koronavirové snaží, aby sbor nějakým způsobem fungoval, snaží se 

členy sboru kontaktovat alespoň telefonicky, aby zjistil, zda nepotřebují nějakou pomoc. Chci mu 

také poděkovat za spravování webových stránek sboru. Zvláště v této době zprostředkovávaly 

webové stránky členům sboru veškeré informace o tom, co se ve sboru děje. Jsou tam k nalezení i 

kázání bratra faráře a odkazy na online setkání. 

2. Děkuji sestře Evě Provazníkové, bratru faráři a sestře Lence Pešoutové za pravidelnou starost o 

údržbu areálu a za starost o příchozí a hosty. 

3. Děkuji bratru účetnímu a bratru pokladníkovi za jejich velmi svědomité vykonávání těchto funkcí. 

4. Děkuju všem brigádníkům, organizátorům pohoštění, předčitatelům kázání, zapisovatelům, 

varhaníkům a houslistům, učitelům nedělní školy, těm kdo připravují žádost o dotace a členům všech 

komisí. 

5. Děkuji vám všem, bratři a sestry, za společenství, které společně vytváříme 

 

PŘÁNÍ 

Přeji nám všem, aby skončila všechna omezení, a my se mohli opět beze strachu setkávat, navštěvovat, 

pořádat společné akce a výlety, společně zpívat, společně pít kávu a hodovat. Své ohlédnutí ukončím slovy 

apoštola Pavla. Ten ve svém listu Římanům píše: „Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý 

duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Sláva 

tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista.“ (Řím 1,11 a 16,25) 
 

V Lysé nad Labem, 15. 3. 2021, Dagmar Férová, kurátorka  
 


