
Zpráva o hospodářské a stavební činnosti sboru za rok 2018 

 

Rád bych vás seznámil s brigádnickými pracemi, které jsme v minulém roce provedli. Když firmy opustily 

faru, bylo ještě mnoho co dodělat, co by stálo ještě nemalé výdaje, kdybychom je zadali nějaké firmě. 

Provedené práce: 

 

Nejprve vyjmenuji práce, které zařídily firmy. Byl pořízen kuchyňský kout a skříňová stěna do sborové 

místnosti a archivní skříně do třídy ve škole. Firma též vykopala a položila elektrickou a vodovodní přípojku 

do školy a elektriku do hospodářských budov.  

 

Přípojku k hodinám na chodbě fary jsme vysekali již brigádnicky i připojení k hodinám jsme provedli 

svépomocí. Brousila a natírala se okna a rámy v prvním patře fary (11 oken). Dokončila se montáž 

chybějících věšáků na ručníky a madel. Byly vykáceny túje na kostelnické zahradě a smrk u kostela. Byl 

zhotovený nový obklad stěn pavlače na faře včetně nátěrů. Byla zasklena a natřena okna na pavlači z vnitřní 

strany. Byly vyměněny elektrické rozvaděče na škole a na hospodářské budově včetně propojení zásuvek na 

jističe ve škole. Vyklidila se dílna pod školou. Byly zhotoveny nové elektrické rozvody v dílně pod školou a 

pro ohřívač vody v chodbě a kabinetu. Byl vyveden vodovodní kohout z vnitřku bývalé prádelny na 

venkovní zeď hospodářské budovy. Byly vykopány buxusy, zhotoven plot u schodů do kostelnické zahrady. 

Byl proveden postřik proti červotoči na půdě fary. Byl proveden nátěr plynového potrubí u kostela a fary. 

Byla zavedena voda a odpad do kotelny. Uklidili jsme patro na faře před nastěhováním nového faráře. Byla 

vydrhnuta dlažba v chodbě přízemí fary a byla nakonzervována. Stěhovaly se věci, stroje a nářadí z kůlen v 

rámci přesunů sbor-farář-kostelnice. Byl proveden jarní prořez stromů, sekání trávy a vyhrabání zahrady. 

Byly zajištěny odvozy odpadů rozdrcených tújí a smrku. 

 

Bylo to veliké nasazení a obětavost členů sboru, kteří se na těchto pracích podíleli, a já bych jim touto 

cestou rád poděkoval osobně, ale obávám se, že bych na někoho zapomněl a to by mně velice mrzelo. Také 

je možné, že jsem na některé práce, které byly provedeny, zapomněl. Tak se omlouvám.  

 

A co nás čeká tento rok. 

 

Oprava a nátěr vstupních dveří na faru, dveří do kostela a zabudované skříně v kostele. 

Vyčištění okapových žlabů na budově fary, školy a na kostele. 

Výsadba náhradních dřevin za pokácený smrk. 

Nátěr podlahy v kotelně na faře. 

Výměna vývěsní desky u vrat, oprava stříšky kiosku. 

Dílna pod školou - vybetonování prahu. 

Oprava omítky na jižní stěně kostela. 

Provést jarní řez ovocných stromů. 

Vyčištění kolem dlaždic cesty do kostela. 

Výměna poškozených latí plůtku k Pýchovým a vyčištění žlabu pod ním. 

Oprava dřevěné výplně branky u bývalých záchodů. 

Přilepit uvolněné dlaždice na terasách. 

Nátěr kovových nohou vitríny u kostela. 

Likvidace betonové nádrže u rohu kostela. 

Oprava omítky pod oknem v presbyterně. 

Oprava a promazání mechanismů oken v kostele. 

Zhotovit vypouštění vody v bývalé prádelně - až se bude předělávat dvůr. 

Připojit kuchyňku fary na městský vodovod. 

Stavba sborového sprchového koutu. 

 

 

 

 



Některé práce bude provádět firma: 

 

Vykácení a likvidace tújí za kostelem. 

Dozdění chybějící zdi za kostelem. 

Výsadba náhradních dřevin za túje včetně zavlažovací soustavy. 

Opravy omítek a izolace zdiva u školy. 

V předsíni kostela přeložit střechu kvůli zatékání - v příštích letech. 

Oprava pomníků - oprava nápisů 

 

Jak vidíte, práce je hodně. Rád bych, abychom stihli co nejvíce naplánovaných úkolů a nemuseli je odkládat 

na další roky.  

 

 

 

Miloslav Rašín, hospodář sboru 


