
Zpráva o hospodářské a stavební činnosti sboru za rok 2019 

 

Milé sestry, milí bratři, 

jistě mi dáte za pravdu, že areál našeho sboru má jedinečné místo ve městě. Shodují se na tom nejen 

účastníci sborového života, ale i náhodní návštěvníci při různých akcích. Tento areál ale potřebuje stálé 

opravy a údržbu.  Rád bych vám připomenul práce, které jsme v roce 2019 brigádnicky provedli: 

 oprava, obroušení a nátěr vstupních a bočních dveří do kostela 

 uspořádání archivu 

 vykácení a likvidace tújí u kostela, vyrovnání terénu a s tím spojené odsekání zbylých pařezů do 

úrovně terénu 

 výměna vývěsní desky u vrat, oprava stříšky kiosku plynoměru 

 připojení sborové kuchyně na městský vodovod, včetně vybetonování prahu a opravy podlah ve 

sklípku pod školou 

 jarní řez ovocných stromů 

 obrytí dlaždic cesty mezi dvorem a kostelem 

 výměna poškozených latí plůtku  

 vyčištění žlabu k Pýchovým 

 přilepení uvolněných dlaždic na terasách 

 bourací práce při budování sprchového koutu jeho vymalování 

 likvidace betonové nádrže u rohu kostela, napojení odpadu a dobetonování žlabu a terénní úpravy 

 montáž těsnících kartáčů na dveře sprchy, fary a na dveře školy 

 likvidace břečťanu u schodů na kostelnickou zahradu 

 oprava kytování a zavírání oken ve škole 

 příprava železné armatury do základu pod spadlou zeď za tújemi 

 

Kromě brigádnických prací se musely provádět práce, které jsme zadali firmám 

 instalace odvlhčovacího přístroje na faře 

 vybudování sprchového koutu na starém WC u fary 

 ozvučení kostela 

 dozdění chybějící spadlé zdi za tújemi 

 revize a doplnění počtu hasicích přístrojů a vyvěšení požárních směrnic 

 

Za všechny tyto práce je třeba poděkovat obětavým brigádníkům. 

 

Co nás čeká v roce 2020? Není toho málo a rádi bychom toho co nejvíce zvládli. V plánu je: 

 úprava obroušení a nátěr vstupních dveří fary 

 úprava vodovodní šachty v chodníku k zadním vratům /závlaha nové výsadby/ 

 zateplení stropu kostela /z  půdy/ 

 oprava betonového žlabu a zdi u Pýchů 

 oprava zdi u schodů na kostelnickou zahradu - spárování 

 oprav plůtku na kostelnickou zahradu 

 výměna okapového svodu nad WC za esovitý profil /proti ucpávání listím/ 

 úpravy vnitřku kůlny s nářadím 

 nátěr oken ve škole 

 montáž topidel na WC ve dvoře, včetně nové elektroinstalace 

 zateplení  stropu a dveří WC a koupelny 

 instalace vitríny k pomníkům 

 dokončení opravy střechy na kostele a škole 

 předláždění cesty od kostela k dolním vratům 

 

 



Práce, které budou zadány firmám: 

 výsadba náhradních dřevin za smrk a túje vč. zavlažovací soupravy 

 dokončení zdi za vykácenými tújemi   - položení krycích tašek 

 instalace odvlhčovacího přístroje do školy s dosahem na přilehlé WC 

 

     Doufám, že  za současné komplikované situace  budeme moci co nejvíce naplánovaných prací provést 

 

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2020, Miloslav Rašín, hospodář sboru  

  


