
 

 

 

 

1956 – ve volbách byli do zastupitelstva zvoleni 4 členové a do staršovstva 
2 členové z Hostěrádek. Nedělní škola přestala pracovat, také mládež se 
přestala scházet. 
1958 – čtení slova Božího se konalo každou neděli odpoledne za účasti asi 
12 osob. Tyto čtené bohoslužby vedli bratři Václav Pilát a Ladislav Patka. 
Čtvrtou neděli v měsíci přijížděl bratr farář, účast byla 45 – 65 osob, ve 
svátky až 140. Bratra faráře vozil do Velkých Hostěrádek bratr Dobromil 
Pažebřuch st. a mlynář Konečný. O rok později se již čtené bohoslužby 
v neděli odpoledne nekonaly. 
1964 – Velké Hostěrádky měly 300 členů, průměrná návštěvnost na 
bohoslužbách činila 20 lidí, což je 6,6%. V tomto roce se započala práce na 
opravě modlitebny, na níž se podíleli hostěradští zedníci a brigádníci z řad 
členů hostěradské kazatelské stanice. Bylo provedeno vysoušení zdiva, 
oprava střechy, oprava plechů a krytiny na věži, následovala oprava 
vnitřních prostor modlitebny. Na opravu byla využita dotace z Jeronymovy 
Jednoty, vybraný salár v Hostěrádkách za rok 1964 a peníze z mimořádné 
sbírky. Po značných problémech a finančním přispěním ze sborové 
pokladny, byla oprava dokončena 10. listopadu 1968. V době oprav se zde 
nekonala žádná bohoslužebná shromáždění. Pro nedostatek finančních 
prostředků nebyly zhotoveny do kaple lavice, proto byly zapůjčeny židle 
z modlitebny v Morkůvkách, nebyly zhotoveny vchodové dveře a nebyl 
opraven strop modlitebny. Vchodové dveře do kaple byly zhotoveny až 
roku 1976 bratrem Páleníkem, strop v kapli byl opraven roku 1977. 
1972 – je uveden počet členů ve Velkých Hostěrádkách 220, průměrná 
účast na bohoslužbách 21 lidí, což je 10,5%. Celkový počet členů 
klobouckého sboru v tomto roce činí 1892. 
Ze zprávy sborového zastupitelstva roku 1982 : „Kazatelská stanice Velké 
Hostěrádky má 104 hlasovacích členů. Bohoslužby se konají 1x do měsíce, 
Večeře Páně byla vysluhována 2x. Projevuje se malý zájem o sborové věci. 
V roce 1981 byly pokřtěny 3 děti, pohřbena 1 sestra“. 
Dokončení opravy kaple (sokl a omítka) bylo provedeno roku 1982. 
V Těšanech byl zajištěn plech a latě, vše bylo převezeno do Velkých 
Hostěrádek, plechový sokl na kapli upevnil pan Dzida z Klobouk, práce vedl 
Ladislav Patka. Do kaple zapůjčila sestra Majerová harmonium, které od ní 
roku 1987 sbor odkoupil za 1500 Kč. 
V roce 1992 měla kazatelská stanice Velké Hostěrádky 96 členů, z nich 83 
salárníků. Bohoslužby se zde v tomto roce konaly 20krát s průměrnou 
účastí 9,25 členů.  
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Na schůzi staršovstva na jaře 
1991 bylo rozhodnuto udělat 
v kapli novou podlahu, s její 
rekonstrukcí bylo započato 
v roce 1993 dokončena byla 
ve stejném roce. V témže  
roce byla také přivezena z     
Klobouk do kaple a zapojena         
akumulační kamna a byla pro-
vedena důkladná oprava              
inte- 

interiéru v hodnotě více než 17 000Kč, částkou 10 000 Kč na ni přispěl 
obecní úřad. Byly pořízeny nové rýny. 
V roce 1994 bylo za pomoci místního obecního úřadu zahájeno vyučování 
náboženství v objektu mateřské školy za účasti 10 – 15 dětí. 
V roce 1995 měla kazatelská stanice Velké Hostěrádky 97 členů, z toho 79 
členů platilo salár. Evangelických domácností bylo 60. V tomto roce zde 
bylo pokřtěno 10 dětí mladších 18ti let. Do náboženství a na konfirmační 
cvičení chodilo 19 dětí. Bohoslužby se zde konaly 22krát s průměrnou 
účastí 15 osob, Večeře Páně byla vysluhována jednou. Roku 1995 zde byla 
po mnoha letech v místní sokolovně uspořádána dětská vánoční slavnost, 
na kterou přišlo téměř 100 lidí a byla velmi kladně hodnocena. Další 
vánoční slavnosti byly ještě v roce 1996 a 1997. 
2. 11. 1997 se konaly slavnostní bohoslužby ke 140. výročí postavení 
evangelické kaple. Kázal při nich tehdejší synodní senior br. Pavel 
Smetana. Zpíval pěvecký sbor a účast byla 80 osob. 
Při této příležitosti byl nad vchod kaple umístěn dřevěný reliéf znázorňující 
otevřené Písmo svaté. Reliéf zhotovil Ing. Josef Zelinka ze Šitbořic. 
Z důvodu plánovaných oprav zdí a vchodu na hřbitov bylo na jaře 2015 na 
náklady obce skáceno 5 lip, které rostly v areálu hřbitova před kaplí. Obec 
vybudovala všechny nové hřbitovní zídky včetně nového vchodu, oplocení, 
vodovodu, odvodu dešťové vody z kaple, chodníků, osvětlení hřbitova a 
položila uzemňovací pásky pro hromosvod.  
V roce 2015 se začala na staršovstvu sboru řešit naléhavá situace se 
statikou hostěradské kaple. Byl přizván statik, aby zjistil současný stav. Na 
základě toho nechal sbor vypracovat společností PROXIMA s.r.o. projekt za 
20 000 Kč na opravu kaple. 
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