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V Bystrém 15.2.2011
Milí bratři a sestry,
s velkou vděčností jsme od Vás přijali finanční dar na opravu naší modlitebny v Bystrém. Pohled
na seznam sborů i jednotlivců, kteří nám tímto způsobem přispěchali na pomoc, nás neustále odzbrojuje,
zároveň povzbuzuje k další práci na Božím díle. Chtěli bychom tímto vyjádřit svou vděčnost Vám i Pánu
Ježíši Kristu. Snad budeme mít příležitost vyjádřit Vám to i osobně.
Chtěli bychom Vás zároveň informovat o aktuálním dění v Bystrém, abyste věděli, jakým
způsobem bychom rádi Váš dar využili.
Jak víte, voda z prasklého potrubí protekla stropem velkého sálu až do sklepa a stačila zničit
nebo poničit dost věcí, které jí stály v cestě. Škody na budově se týkají hlavně stropu sálu. Voda značně
poničila sádrokartonový podhled a donutila nás zcela odkrýt podlahu v patře nad sálem a odstranit
veškerou výplň v mezitrámoví. Při vědomí toho, že se tato část modlitebny stavěla před 130 lety, jsme se
doslova „hrabali“ v historii.
Z vybavení modlitebny se škody týkají především koberců, dřevěných lavic, řídící jednotky
klimatizace a některých částí aparatury. Naštěstí nejdražší zařízení zůstala buď netknuta, nebo se je
podařilo vysušit a zprovoznit.
Do této chvíle byly naše náklady spojené především s vysoušením budovy, akutními opravami
a pronájmem náhradních prostor pro bohoslužby. Před námi stála klíčová otázka, jakým způsobem
pokračovat. O jednotlivých variantách jste nejspíš už slyšeli. V rozhodování jsme brali v potaz především
dvě otázky:
- do jaké míry a v jaké podobě se vyplatí investovat do starého domu
- jakým způsobem chceme směřovat práci sboru do budoucna.
V podstatě nám kombinací těchto otázek pro bysterskou modlitebnu zůstaly jen dvě možnosti.
a) Za předpokladu, že budeme chtít rozvíjet práci v Bystrém, je efektivnější neopravovat pouze
škody, ale uskutečnit důkladnější rekonstrukci.
b) Pokud by v Bystrém zůstalo pouze zázemí pro nedělní bohoslužby a nárazové víkendové
akce (ostatní aktivity pořádat v Dobrušce), je naopak rozumnější co nejlépe, leč pouze nezbytně opravit
budovu, aby ji bylo možno dále využívat.
Členské shromáždění se minulý týden přiklonilo k variantě důkladné rekonstrukce, a to
především pod vlivem nově se rýsující možnosti zřídit v modlitebně mateřskou školku, a to ve spolupráci
s dobřanskou základní školou Trivium a obcí Bystré. Tento projekt by výrazně posunul působnost
našeho sboru směrem k lidem na horách.
Jedním z důvodů, proč Vám tyto informace dáváme k dispozici, je fakt, že je veliká
pravděpodobnost, že finanční prostředky, které nám sbory i jednotlivci darovali, budou použity nejen
na pokrytí prvotních nákladů na vysoušení a opravy, ale také k přípravě na tuto rozsáhlejší rekonstrukci.
Považujeme za poctivé Vám to takto předložit a dotázat se Vás, zda s takovým záměrem pro využití
Vašeho daru souhlasíte.
Budeme vděčni za Váš názor a v každém případě bychom s Vámi rádi zůstali v kontaktu.

S přáním Božího pokoje a požehnání

Roman Toušek – kazatel sboru v Bystrém
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