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Zprávy ze staršovstva 1. 6. 2016 
 
 V. Hrouda informoval staršovstvo o aktivitách ohledně možné 

integrace uprchlické rodiny ze Sýrie či Iráku. Zástupci sboru jednali 

se starostou o možnosti přidělení městského bytu. Starosta je pozval 

na seminář pro členy městského zastupitelstva (15. 6.), aby zde svůj 

záměr představili. Uskutečnilo se též setkání skupiny, která se této 

aktivitě věnuje. Účastní se jí 19 lidí, jak ze sboru, tak i mimo něj. 

Skupina je otevřená a vítá každého, kdo by se do ní chtěl zapojit. 

 V. Peňáz seznámil staršovstvo se stavem ohřevu vody ve 

sborovém domě. Na základě revize komínových odvodů plynových 

ohřívačů je z důvodů bezpečnosti nutná jejich výměna. Ze tří 

předložených cenových nabídek se staršovstvo rozhodlo pro 

instalaci samostatných bojlerů (cca 28.016 Kč) v nejbližším možném 

termínu. Pro toto řešení bude zajištěna další cenová nabídka. 

 Práce na vodovodní a kanalizační přípojce ke sborovému domu 

v NM začnou 15. 6. 

 P. Hladík podal zprávu o vývoji záměru Diakonie na stavbu 

domova pro seniory se zvláštním režimem v Novém Městě.  

Současná žádost Diakonie o dotaci na stavbu se nedostala do užšího 

výběru MPSV. Diakonie však chce v záměru pokračovat, připraví 

kompletní podklady pro stavební povolení a opakovaně podá žádost 

na podzim letošního roku, případně v roce 2017. 

 Staršovstvo jednalo o obsazení místa druhého faráře sboru. 

Kandidáti M. Sabo a A. Matějovská mají do 30. 6. potvrdit, zda 

kandidaturu přijímají. Pro případ, že by ji nepřijali, oslovil br. 

kurátor I. Tenglerovou s dotazem, zda by přijala povolání k další 

službě ve sboru. Vzhledem k termínům procesu volby pověřilo 

staršovstvo P. Hladíka, aby se všemi kandidáty předjednal 

povolávací listiny a příslušné dohody, a určilo termín schůze na 

13.7., kdy rozhodne o podání žádosti synodní radě o souhlas k volbě. 

 Z. Šorm seznámil staršovstvo s přípravami Noci kostelů a 

Zahradní slavnosti a požádal o pomoc při jejich propagaci. 

 Staršovstvo hodnotilo průběh konfirmace a zkoušky 

konfirmandů a zamýšlelo se nad podobou konfirmační přípravy. 
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S nabídkou konfirmační přípravy v novém školním roce bylo 

osloveno 25 dětí. 

 Slib nově zvoleného staršovstva se bude konat při 

bohoslužbách v Novém Městě 12. 6. a povede jej seniorátní kurátor 

R. Černý. 

 Staršovstvo projednalo přípravu Seniorátního setkání všech 

generací, které se bude konat v Novém Městě v neděli 18. 9. 

Vzhledem k návštěvníkům ze vzdálených sborů souhlasilo 

s posunutím začátku bohoslužeb na 9.30. Domlouvalo zajištění 

občerstvení a stravování i programu pro děti a možnosti 

alternativního odpoledního programu. 

 Z. Šorm a I. Tenglerová seznámili staršovstvo s žádostmi o 

svatby (8) a křty (5). 

 P. Hladík informoval staršovstvo o návrzích pachtovních smluv 

na pozemky v Blažkově, které připravil Z. Tatíček. Smlouvy budou 

uzavřeny na 5 let a celkový výnos pro sbor by měl činit necelých 

40.000 Kč. 

 Z. Šorm předložil staršovstvu přehled zajištění bohoslužeb a 

přítomnosti farářů během letních měsíců. 

 Veřejného projednávání Programu regenerace městské 

památkové zóny 15. 6. v kulturním domě se za sbor zúčastní P. 

Hladík. Sbor je do něho přihlášen s obnovou fasády kostela v roce 

2019. T. Blažek do projednávání zajistí přesnější odhad nákladů. 

 Z. Šorm seznámil staršovstvo se záměrem vybudovat během 

léta na zahradě u kostela nový prvek dětského hřiště, který by využil 

skluzavky ze zrušeného „draka“, a avizovaný „čtecí domeček“. 

Spolupráci přislíbili J. Oravec a D. Šimek. Vítána je pomoc kohokoli 

dalšího. 

 Seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednota 13. 6. v Jihlavě 

se zúčastní P. Teplý a V. Zikmund. 

 Sbírka solidarity se uskuteční při bohoslužbách 26. 6. 

 I. Tenglerová a J. Jirků podali zprávu o setkání se zástupci 

partnerského sboru v Betzingen. Hodnotili je velice kladně, potvrdili 

vážný zájem betzingenských o dění v našem sboru a vyzvali 

k oživení vztahů z naší strany. 
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 Z. Šorm podal staršovstvu rozsáhlou zprávu o zasedání synodu 

19.-22.5. v Praze. 

 

 

 

Co je před námi: 
 
3.7. Bohoslužby zaměřené na Mistra Jana Husa 

1.-9.7. Bratr Kálef – tábor pro mladší děti; Křídla 

13.7. NM 18.00 staršovstvo 

9.-15.7. Bratr Kálef – Rodinný tábor; Křídla 

16.-30.7. Bratr Kálef – tábor pro starší děti; Křídla 

20.-26.8. Blažkov – Letní setkání mládeže LeSeM 

2.9. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

3.9. Jihlava – Seniorátní setkání učitelů Nedělní školy 

4.9. NM, BY - Rodinné bohoslužby na začátek školního 

roku s vysluhováním Večeře Páně 

7.9. NM 18.00 staršovstvo 

10.9. NM 18.00 – přednáška J.Beneše: Jošijáš 

13.9. NM 19.30 Rukodělný Kruh 

16.-18.9. NM – Seniorátní dny mládeže 

18.9. NM – SSVG – „Domluvíme se?“ 

20.9. NM – 9.30 – Kavárnička pro seniory – historie sboru 

 

 

 

Informace ze sboru: 
 
Sbírka solidarity vynesla v našem sboru částku 3.976  Kč. 

Sbírka na Lékaře bez hranic vynesla v našem sboru částku 5.166 Kč. 
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Obnova dětského hřiště a čtecí domeček 
„Komenský“ 
 
Minulý rok dosloužil na dětském hřišti u kostela „Drak“. Skluzavky 

z něho jsou uloženy v kůlně. Dětí ve sboru máme ale naštěstí stále 

hodně a jsme rádi, že je hřiště u kostela oblíbené i maminkami 

s dětmi z města. Proto mezi učiteli nedělní školy vznikla iniciativa 

doplnit hřiště novým prvkem. Z. Šorm nakreslil návrh, Z. Tatíček a 

D. Šimek poskytli dřevo a J. Oravec si vzal na starost organizaci 

jeho vybudování. Rádi bychom, aby navržená „Loď“ brázdila naši 

zahradu už toto léto. Uvítáme každého pomocníka. Kdo byste 

měli chuť přispět k tomuto dílu, ohlaste se, prosím, Honzovi 

Oravcovi, abyste se domluvili (725 839 386). 

 

 
 

Druhý doplněk zahrady u kostela navrhla kulturní komise. Jde o 

„čtecí domeček“ – tedy místo, kde je možné posedět, vypůjčit si 

knížku a chvíli si v klidu číst zatímco si třeba děti budou hrát na 

dětském hřišti. Z návrhů vybrala kulturní komise tzv. 
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„Komenského“. Na zahradních slavnostech v loňském a v tomto 

roce probíhala na jeho vybudování sbírka. O dřevo se opět postarali 

Z. Tatíček a D. Šimek. Za to jim moc děkujeme. I čtecí domeček 

bychom rádi vybudovali během léta; i při tom budeme rádi za 

každou ruku, která pomůže. Nejlépe v těchto termínech: 14.-

19.7; 1.-12.8. a 22.-31.8. Kdo byste mohli, spojte se, prosím, se 

Zdeňkem Šormem (776 611 071). 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

SENIORÁTNÍ POZVÁNÍ: 
 
• seniorátní seminář učitelů nedělní školy v sobotu 3. září v Jihlavě 

• seniorátni setkání všech generaci v neděli 18. září v Novém Městě 

na Moravě (mládež je zvána už od pátku 16. 9.) 

• Bratr Kálef – sečení louky v sobotu 27. srpna od 9.00  

 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 
 
• Horní Dubénky festival Parresia  

3. 7. Štěpán Hájek, Víťa Marčík mladší 

9. 7. Zpráva o zázraku (o Josefu Toufarovi) 

30. 7. Večer s P. Baranem a F. Derflerem 

31. 7. Štěpán Hájek + Příběh o Josefovi (studenti JAMU) 

+ instalace výtvarných děl 

7. 8. P. Hanych + divadlo Facka (Brno) 

21. 8. Studánka Páně (J. Keřkovský, Š. Hájek) 

27. 8. Loučení s létem... 

 

• Velké Meziříčí 

10. 7. Pavel Keřkovský - 9h bohoslužby a přednáška o Jeronýmu 

Pražském 

28. 8. 14.00 Odpoledne tvořivosti a her (loučení s prázdninami) 

 

DALŠÍ CHYSTANÁ SETKÁNÍ: 

 

• Sjezd (nejen) evangelické mládeže 7. - 9. října v Třebíči 
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Sborový dům po roce  
 
Před rokem jsme sháněli nové nájemníky do sborového domu a 

nevěděli, jaká bude jeho budoucnost. Dnes žijí v obou bytech mladé 

rodiny: v přízemí 

pan Petr Jež, paní 

Hana Vokounová 

a jejich tři děti, 

v prvním patře 

pak jeho bratr 

Stanislav Jež 

s paní Markétou 

Horákovou. Obě 

rodiny jsou ve 

sborovém domě 

spokojené a 

vyjadřují naději, 

že zde budou 

bydlet a žít dlouhou dobu. Současné nájemní smlouvy jsou uzavřeny 

na 3 roky do ledna 2019. Obě rodiny se aktivně zapojily do úprav a 

oprav v domě – 

proběhlo  

natažení  

komínových 

těles v podkroví, 

odstranění parket 

napadených 

červotočem 

v pokoji 

v přízemí, 

následná úprava 

podlahy 

samonivelační 

stěrkou, 

oškrabání stěn  a 

jejich natažení perlinkou s omítkou ve třech  pokojích … Také 
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proběhlo prořezání stromů, velký „jarní úklid“ s odvozem celého 

kontejneru starých a nepotřebných věcí  jak z půdy, tak i ze 

zahradního domku – tzv. kůlny.  V domě se tedy něco děje, posouvá 

a mění. O přípojce vody a kanalizaci píši jinde. O výměně kotle na 

pevná paliva jsem již psal. Sborový dům tedy žije, funguje a je i 

jistým zdrojem příjmů pro sbor. A to i tehdy, když se staršovstvo 

rozhodlo současné výnosy z nájmů vracet zpět do SD, je to stále 

zhodnocování našeho majetku s delší perspektivou vlastnictví. 

Nájemníci platí nájmy řádně a včas, nejsou ani dluhy na vodném 

(které  musí platit sbor  a následně přeúčtovávat nájemníkům).  

Na příští rok 

plánujeme 

další opravy.  

Jednak je 

třeba řešit 

havarijní stav 

kůlny, kde se 

propadá 

střecha, 

kterou 

zatéká, další 

akcí bude 

oprava plotu, 

který je na 

první pohled 

ve špatném stavu (rozpadající se podezdívka). Budeme muset zjistit, 

proč odpadá omítka těsně po podbitím střechy a pokusit se toto 

opravit. Zateplení stěny uvnitř domu směrem ke schodišti. Zatékání 

do střechy nad vchodovou chodbou – přístavkem.  Zdá se, že práce 

bude ještě dost …       

Celkově se ale zdá, že SD bude i dále pro náš sbor fungovat dobře a 

„dědictví otců“ bude do budoucna i dobrou hřivnou pro ty po nás. 

Věřím, že otázka SD nebude již v našem sboru vyvolávat napětí a 

emoce. Pokud, tak jen pozitivní.  

 

Václav Peňáz, správce SD  
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 „ Všechno má určenou chvíli…“,  
 
tato slova čteme v knize Kazatel a nám v Bystřici nastal pomalu i čas 

loučení se sestrou farářkou a její rodinou. Sešli jsme se 5. června po 

bohoslužbách, abychom zavzpomínali a poděkovali za společně 

prožité roky. 

„Dnes se tu setkáváme, abychom si společně uvědomili, jak velké 

obohacení nám přinesla za 11 let působnosti naše sestra farářka 

Markéta Slámová. 

Odchází od nás do sboru ve Velkém Meziříčí, což není daleko a tak 

to do našeho loučení vnáší naději na občasný kontakt. Nechceme 

propadat smutku, ale loučení s člověkem, kterého máme, rádi není 

zrovna veselá věc. A že nám Markétka přirostla k srdci víc, než je 

běžné, v tom se asi všichni shodneme. 

Proč tomu tak bylo a je? Od prvních okamžiků bylo zřejmé, že je tím 

příslovečným dobrým člověkem, obdarovaná empatií, otevřeností 

pohotovostí k opravdové pomoci. Myslím, že každý z nás si 

vzpomene na konkrétní příklady.  Ať už se týkají osobních vztahů i 
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farářské činnosti samé, což dosvědčují nejlépe ti, kteří by jinak o 

Kazatelské stanici ČCE v Bystřici ani nevěděli. Praktické 

uskutečňování Kristova evangelia se vždy u Markéty snoubí 

s kvalitní teologickou připraveností a stálým a vážným zájmem o 

teologický růst. 

Je vskutku obdivuhodné, jak dovedla skloubit své náročné povolání 

s rolí vzorné matky a manželky, a nakonec i pečovatelky o 

přátelskou atmosféru našeho „domečku“. Samozřejmě není možné 

opomenout velkou pomoc manžela Dušana, jeho péči o rodinu i vše, 

co souvisí s chodem sborového domu.  

Máte naše velké díky!  Zůstanete hluboko v našich myslích a 

vzpomínkách. 

Přejeme Vám, abyste byli v novém působišti spokojeni a šťastni, aby 

sbor i Vaše rodina dobře prospívaly k Boží chvále a radosti Vašich 

nejbližších i vzdálených bližních. 

 Budeme na Vás myslet, budeme se za Vás modlit.  

Požehnej Pán Bůh Vaše cesty a zůstaň se všemi Vámi.“ 

 

Vše dobré přejí bratři a sestry z Kazatelské stanice v Bystřici n.P 

 

              N.R. a L.N.   

Opravy  ve sborovém domě 
 

V letošním roce nás ve 

sborovém domě čeká 

několik větších 

stavebních akcí.  
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Tou první bylo provedení rekonstrukce vodovodní přípojky. 

Projektovou dokumentaci a stavební povolení vyřídila ing. Hana 

Bukáčková, a tak jsme se v polovině června mohli pustit do práce. 

Z předchozí dokumentace o SD nebylo jasné, zda je připojení v celé 

délce již v plastovém potrubí. Proto bylo nutno provést prvotní 

průzkum  - ten ukázal, že vzdálenost mezi domem a hlavním řádem 

je skutečně v plastu. To nám udělalo radost, protože to znamenalo 

výrazně méně práce (a také méně peněz ze společného rozpočtu ). 

Výkop byl proveden svépomocí  - především pak pracovali noví 

nájemníci pan Petr Jež a jeho bratr Stanislav. Zaměstnanci  VAS   

pak provedli  vlastní  předělání přípojky (na náklady VAS) a 

výměnu starého vodoměru s rezavými  uzávěry (na náklady sboru - 

cca  4.000 Kč – faktura  dorazí). Tato akce proběhla ve dvou dnech 

k naší plné spokojenosti.  

Další akcí, která se chystá letos v létě, je provedení kanalizační 

přípojky.  To již bude podstatně delší a rozsáhlejší akce, spojená 

s cca 30 m dlouhým výkopem jdoucím přes celou zahradu. Rozpočet 

 na tuto 

akci je 

103.000 

Kč, z toho 

je patrné, 

že jde 

opravdu o 

větší dílo. 

Přesto 

věřím, že 

se nám 

podaří 

cenu snížit 

opět 

prováděním celé akce svépomocí. A že ji také ve zdraví zvládneme.  
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Na své červnové schůzi staršovstvo rozhodlo o změně vytápění teplé 

užitkové vody (TUV) ve SD. Důvodů bylo několik. Hlavní byl 

důvod bezpečnostní. Obě rodiny žádaly o změnu vytápění, aby 

nemusely používat plyn, z kterého mají obavy. Jistě víte, že se 

neštěstí při užívání  plynu občas stávají. A to bohužel i v blízkém 

okolí. Navíc komíny k odvodu spalin byly při zběžné prohlídce 

revizním technikem – komínářem shledány jako zanešené a 

vyžadující rekonstrukci (dle předložené cenové nabídky cca 96.000 

Kč). Tedy pro staršovstvo (potažmo pro sbor) by to znamenalo vydat 

značné peníze k jejich změně a rekonstrukci. A navíc s nutností 

pravidelných 

kontrol a 

prohlídek, 

vyžadujících 

další finance. 

Cena je tak 

vysoká, 

protože jsou 

v provozu tři 

samostatné 

komíny – dva 

pro ohřev 

TUV  

v každém 

patře a třetí 

pro kotel k vytápění ve sklepě. Ten již není teoreticky potřeba, cena 

by se tedy dala snížit cca o třetinu, na 61.000 Kč. Staršovstvo se 

rozhodlo provést změnu na elektrický ohřev vody, a to v každém 

bytě samostatně. Povede to tedy k jasnému definování nákladů (tak 

jako nyní – tedy v tomto ohledu beze změn) na každý byt a k 

bezpečnému a víceméně  beznákladovému provozu. Za 15 let 

bojlery prorezaví a koupí se opět nové. V mezičase bez nákladů pro 

sbor.  Odhadovaná cena za oba bojlery včetně práce je 28.000 Kč.  

Toto bude tedy letošní mimořádná, neplánovaná investice do SD. 
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Zároveň věřím, že se nám podaří ušetřit určitou částku při přípojce 

kanalizace a tedy tyto finance směrovat právě sem.  

Poděkování patří paní ing. Bukáčkové i oběma nájemníkům za 

pomoc při tomto díle.   

 

Václav Peňáz, správce SD     

 

 

 

Evangnet – ubytování (nejen) v Evangelické 
církvi 
 

Evangelický portál Evangnet představuje stránky pracovně nazvané  

"Ubytování (nejen) v Evangelické církvi". Jde o web s možnostmi 

vyhledávání a nabízení ubytování především v rámci ČCE, ale i 

jinde. 

Kdokoli může přidávat další objekty. Vyhledávání je možné podle 

různých kategorií. 

Stránky naleznete na adrese http://ubytovani.evangnet.cz 

  

Případné dotazy či připomínky adresujte správcům Evangnetu na 

spravci@evangnet.cz 
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 Oznámení čtenářům:  

 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11. září 2016.  

Uzávěrka je 31. srpna 2016.  
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