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Zprávy ze staršovstva 8. 11. 2017 
 

 Staršovstvo pozvalo po osobních návštěvách sousedy sborového 

domu k rozhovoru o projektu sociálního bydlení a žádosti o dotaci 

z programu IROP. Zúčastnili se ho MUDr. E.Pelikánová, L.Kalášková 

a manželé Sklenářovi. Staršovstvo se ptalo na důvody jejich 

negativního stanoviska k zamýšlenému projektu a na podmínky, za 

kterých by své stanovisko mohli změnit a realizaci rekonstrukce 

umožnit. Manželé Sklenářovi a L.Kalášková sdělili staršovstvu 

podmínky, za kterých by projektu nebránili. MUDr. E.Pelikánová 

s projektem nadále zásadně nesouhlasila a trvala na svém stanovisku, 

že se mu bude bránit všemi dostupnými prostředky. 

 Staršovstvo poté hlasovalo o tom, zda je za této situace 

odpovědné a možné pokračovat v realizaci rozhodnutí sborového 

shromáždění o rekonstrukci sborového domu na sociální bydlení 

z dotace IROP. Na základě právního posouzení konstatovalo, že 

vzhledem ke stanovisku MUDr. E.Pelikánové hrozí soudní spor se 

členy sboru a ztráta vynaložených prostředků na přípravu žádosti o 

dotaci a projekt, a proto nemůže v jejich realizaci odpovědně 

pokračovat. Sborovému shromáždění proto předloží návrh na revokaci 

jeho usnesení. 

 Staršovstvo schválilo návrh povolávací listiny a souvisejících 

dohod s kandidátem na faráře sboru od Ondřejem Rumlem od 1. 9. 

2019. P.Hladík zároveň informoval o hledání 2. faráře. Debora 

Rumlová potvrdila svůj zájem nastoupit od roku 2020 na částečný 

úvazek. Nyní bratr kurátor oslovuje s nabídkou vikáře. 

 Sbor obdržel od obce Blažkov souhlas s kácením dvou stromů u 

blažkovského kostela. 

 Z.Šorm vyslovil poděkování V.Peňázovi a všem brigádníkům za 

dokončení oprav chodníků okolo novoměstského kostela. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o podání žádostí o granty, jednak 

na Město v titulu „Novoměstská kultura“, jednak na seniorát. Obě 
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žádosti se týkají akcí k oslavám 120.výročí postavení kostela a 100. 

výročí vzniku ČCE v roce 2018. 

 Staršovstvo jednalo o přípravě na konvent Horáckého seniorátu 

v Opatově v sobotu 11.11. Sbor na něm budou zastupovat Z.Šorm, 

P.Hladík, V.Peňáz a H.Bučková. 

 Brigáda na úklid zahrady okolo novoměstského kostela byla 

stanovena na 17.11. od 9 hodin. 

 D.Šimek a J.Oravec opraví konvičku na víno k vysluhování 

Večeře Páně. 

 P.Teplý předložil staršovstvu pravidla „Správce dřevin sboru“. 

Staršovstvo je přijalo. 

 Staršovstvo hovořilo o přípravě vánočního sborového dopisu a 

termínech shromáždění a dalších akcí o vánočních svátcích. 

 P.Hladík tlumočil žádost E.Kabíčkové a dalších členů sboru o 

instalaci zábradlí na schodišti na kůr v novoměstském kostele. V.Peňáz 

připraví jeho návrh. 

 J.Strnad informoval staršovstvo o možnosti grantu pro práci 

s mládeží. 

 J.Jirků tlumočil žádost o změnu termínů návštěvy v Betzingen 

v příštím roce. Staršovstvo souhlasilo s návrhy betzingenských  buď 

10.-13.5. nebo 4.-7.10.  

 L.Navrátilová podala návrh na rozložení sbírek pro neziskové 

organizace během roku. 

 V.Zikmund oslovil presbytery s prosbou, zda by se nezapojili 

programem do biblických hodin v Divišově. 

 Příští schůze staršovstva se bude konat 6.12. 

 

 

Zpráva o sborovém domě 

Staršovstvo našeho sboru pokračovalo v přípravách projektu na 

rekonstrukci sborového domu v Novém Městě na Moravě, na který 

chtělo využít dotaci z programu IROP pro vybudování tzv. sociálních 

bytů. Tímto jej pověřilo sborové shromáždění v září letošního roku. 

Bratr Václav Peňáz i nadále jednal s ústředím naší církve, našel 
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projektanta a předložil nabídky firem, které by připravily podání 

žádosti tak, aby byly administrativně v pořádku. 

 Jak ale zaznělo již na sborovém shromáždění, proti záměru byli 

sousedé, kteří jsou také účastníky stavebního řízení. Staršovstvo tedy 

pověřilo bratra Petra Teplého, aby oslovil právníky a požádal je o 

jejich stanovisko k dané problematice. Z nich jednoznačně vyplynulo, 

že by bylo dobré i nadále jednat se sousedy a hledat shodu. V případě 

průtahů by totiž jednak hrozilo, že nestihneme termín pro podání 

žádosti, jednak - v případě že by došlo až na soudní napadení 

rozhodnutí o stavebním povolení  - by nám hrozilo zrušení stavebního 

povolení a následné vrácení části nebo i celé dotace. Časově jsou tyto 

soudní spory často záležitostí několika let. 

 Přišlo nám tedy zodpovědné i nadále hledat možnou shodu se 

sousedy. Jednali jsme s nimi osobně a byli také pozváni na listopadové 

staršovstvo. Dva sousedé (Kaláškovi, Sklenářovi) vyslovili - z naší 

strany - splnitelné podmínky, za kterých by rekonstrukci akceptovali. 

Své stanovisko proti záměru rekonstrukce potvrdila Eva Pelikánová. 

  Staršovstvo není v jednoduché situaci. Na jednu stranu je 

vázané rozhodnutím sborového shromáždění, na stranu druhou je 

téměř jisté, že kvůli soudním průtahům bychom podání žádosti 

nestihli, případně bychom museli dotaci zpětně vrátit. Odhadovaná 

částka žádané dotace je 7-8 milionů korun. V této situaci staršovstvo 

nevidělo jinou odpovědnou možnost než přípravy na podání žádosti, 

do kterých by sbor musel již investovat svoje prostředky, zastavit. 

Další řešení této patové situace nemáme v tuto chvíli připravené a 

budeme o budoucnosti sborového domu i nadále jednat. 

Petr Hladík, kurátor 

 

Oprava času novoročního koncertu!!! 
 

Omlouváme se. Při komunikaci mezi pěveckým sborem 

Novocantus a sborovou kanceláří došlo k šumu a ve vánočním 

sborovém dopise byl chybně uveden čas Novoročního benefičního 

koncertu. Koncert na Nový rok začíná až v 18.00! 
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Omluva k vánočnímu dopisu a novoroční 
přání 
 

Dostal jsem připomínku k vánočnímu sborovému dopisu a jsem 

za ni opravdu vděčný. Jsem vděčný za její otevřenost a věcnost. Autor 

mě upozornil, že statisticky nejvíc sebevražd nebývá o vánocích, jak 

jsem psal, ale na začátku ledna. Omlouvám se, že jsem si informaci, 

kterou jsem někde četl, lépe neověřil. Na obsahu vánočního dopisu 

bych ale jinak nic neměnil a myslím, že jej právě ta připomínka 

potvrzuje. Kocovina přece také přichází až po bujných radovánkách a 

přesto s nimi bezprostředně souvisí. Pokud nemá veselí svůj přirozený 

a hluboký základ a je třeba ho navozovat uměle, dostaví se syrové 

vystřízlivění a náraz reality bývá o to těžší. Přeju nám všem, abychom 

ho po svátcích nezažili, aby pro nás nebyly jen příležitostí, jak na 

náročnost života na pár dní zapomenout, ale skutečnou oslavou boží 

lásky a věrnosti, která do naší často neradostné reality vstoupila a 

vstupuje, a proto je možné se na ní právě ve všedních dnech 

spolehnout. Přeju nám všem, abychom v této důvěře mohli dobře 

prožít leden i celý následující rok. 

Zdeněk Šorm 

 

 

Novoroční koncert pěveckých sborů 
 

Rakouská metropole má svůj Novoroční koncert Vídeňských 

filharmoniků, Nové Město na Moravě si zase bude moci užívat 

atmosféru Nového roku díky koncertu místních pěveckých sborů. 

V pondělí 1. ledna 2018 od 18 hodin vystoupí v evangelickém 

kostele v Novém Městě na Moravě mužský pěvecký sbor Novocantus 

a ženský pěvecký sbor Naenia. Oba soubory působí zhruba stejnou 

dobu v Novém Městě a z převážné části je tvoří zpěváci z města a 

nejbližšího okolí.  

Novocantus vystupuje pod vedením sbormistra Františka 

Ostrého, absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

v oboru Hudební teorie. V rámci Novoročního koncertu předvede 

skladby současného autora Ondřeje Musila, ale zazní také část mše 

benátského klasicistního skladatele Antonia Lottiho nebo skladba 
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Šema Jisrael, která tvoří jeden z nejstarší a základních prvků židovské 

liturgie. 

Ženský 

pěvecký sbor 

Naenia vystupuje 

pod vedením Jany 

Kabrdové, 

absolventky 

Masarykovy 

univerzity 

v oboru Teorie a 

provedení staré 

hudby. Sbor 

pravidelně 

vystupuje při různých akcích v Novém Městě a okolí. Naenia na 

Novoročním koncertu zazpívá renesanční madrigaly, které jsou 

ženským srdcím hudebně i textově velmi blízké. Vánocům budou 

věnovány písně Adama Michny z Otradovic, koleda Adeste fideles a 

píseň  Franze Liszta Christus ist geboren. Vše orámují duchovní písně 

současných hudebníků i starých mistrů. 

Oba sbory na Novoročním koncertu předvedou společně skladbu 

Josef, lieber Josef mein, která patří k nejznámějším vánočním písním 

v německy mluvících zemích. Výtěžek z koncertu podpoří neziskové 

organizace Úsměváčci Bystřice nad Pernštejnem, Diakonie ČCE 

Středisko Rolnička a Lékaři bez hranic. 

 

 

Cesty okolo  kostela   upraveny 
 

Během léta a podzimu se nám podařilo upravit  cesty  okolo  

kostela.  Za   celou tuto akci "může" v dobrém slova smyslu  bratr 

Zdeněk Tatíček, který dovezl (tuším, že asi  před třemi lety) k 

presbyterně dvě hromady frézované asfaltové drti jako dar sboru. Ty 

pak nějakou dobu ležely a čekaly na další zpracování. Odvahu a sílu na 

tuto akci jsme dostali ale až letos. Vlastní práce probíhala  tak, že se 

na  určené plochy nejprve navozila tato asfaltová drť, ta se urovnala a 

dál se pomocí vibrační desky upěchovala, zalila a prolila asfaltovou 

emulzí. Na závěr se povrch zasypal  drobným štěrkem o velikosti  2-4 
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mm. Takováto plocha se pak  opět udusala vibrační deskou.      

Trochu komplikovanější  bylo vždy  dovezení  materiálu na místo 

(drobná prosívka  z lomu  buď v 

Borech nebo v Polničce,  

asfaltová  emulze s výrobny  z 

Ostrova  nad Oslavou v sudech,  

vypůjčit  na TS vibrační 

desku...). Zato brigády probíhaly 

vždy ve velmi dobré pracovní  

atmosféře, kdy se  pilně 

pracovalo, povídalo,  vyprávěly 

se příběhy a  vtipy. Zkrátka  

takové dobré vzájemné 

spoluprožívání   při dobrém 

díle.     

Akce probíhala  formou 

několika  brigád,  na  které se 

zvalo v kostele,  nebo  v 

komornějším počtu 3-4  lidí, 

kteří byli přímo osloveni. Vždy 

nás ale bylo dost, nebo aspoň tak 

akorát :-)  
Podařilo se  také upravit  a  více obnovit  chodník  po levé straně  

kostela  (při pohledu odspodu), který  nebyl v dobré kondici  v 

podstatě  od doby, kdy se dělala plynová  (a kanalizační?) přípojka  

vedoucí od plotu 

po levé straně 

zahrady až k 

presbyterně. Zde 

byly v některých 

částech zcela 

zničeny 

obrubníky z 

původního 

chodníku. Nyní 

se tedy podařilo  

tato místa 

opravit, umístit 
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obrubníky  nové a k nim  upravit  nový povrch.  Přístup do zadní části 

zahrady za kostel  je nyní tedy volný  i zleva, kde máme  umístěnu 

rampu pro hůře pohyblivé spoluobčany.   

Nepříjemnou  záležitostí, kterou jsme museli také vyřešit,  bylo 

poškození a rozházení připravených  sudů  s asfaltovou emulzí, pročež 

došlo i k  rozlití (naštěstí jen jednoho z nich). Tento čin  byl hlášen 

Policii  ČR.  Odhalení pachatelů této zlé vůle  je ale velmi málo 

pravděpodobné. Při rozlití došlo nejen k zalití ještě nepřipravené  

asfaltové drti  (a tedy  jejímu následnému  náročnému   odkopání  a 

odstranění), ale i k polití našeho kostela. Tento problém budeme muset 

ještě řešit. Nehledě na vícenáklady jak finanční (jeden sud stojí cca 

2400 Kč), tak i pracovní a časové, je také nutné opět  zajet  pro nový 

materiál  do Ostrova, což není zrovna příjemné.  

Celkové náklady  na  úpravu  cest  okolo kostela  byly  nakonec  

22134 Kč  

Děkuji  všem  lidem, kteří se podíleli na této akci - brigádníků 

bylo dost  a bylo to vždy milé. Věřím, že se můžeme i v budoucnu 

scházet  ke společnému dílu, z kterého budeme mít nejen my radost, 

ale i ostatní užitek.  

 

Václav Peňáz 

 

 

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ JARMARK 
POTŘINÁCTÉ 

 
Letošní jarmark 

je za námi. Byl třináctý 

v pořadí. Lidí přišlo 

hodně. Prodej a 

výtěžek byly rekordní. 

Sedm stánků v dětské 

tržnici, sedm stánků 

neziskovek a k 

tomu prodej výrobků 

členů a příznivců 

novoměstského 
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evangelického sboru. Snědlo se 20 litrů polévky a spousta bramboráků, 

vypilo se 26 litrů punče. Během tří hodin návštěvníci podpořili 

zapojené organizace a 

projekt Adopce na dálku 

částkou přesahující 

odhadem 65 tisíc korun. 

A co víc - výsledek 

sbírky vánočních dárků 

pro děti "Krabice od 

bot" je oproti minulému 

roku více než 

dvojnásobný - v den 

jarmarku tvořilo 

pyramidu celkem 533 

krabic! Náš sbor může využít důležitou část výtěžku ve výši 

přesahující 24 tisíc Kč (tuto částku tvoří zisk z prodeje rukodělných 

výrobků, polévek, punče  a bramboráků + polovina tržby dětské 

tržnice). Část výtěžku podpoří projekt Adopce na dálku, část práci s 

dětmi ve sboru a pravděpodobně i některý další prospěšný projekt či 

sbírku. 

Děkuji všem, kdo s jarmarkem pomohli, bez vás by to nešlo! 

 

Ruth Šormová 

 

 

ADVENTNÍ OKNA 
 

První adventní neděle, to je už tradičně také 

krása v oknech presbyterny. Letos si můžete 

zvenčí i zevnitř prohlédnout obrázky vyrobené ze 

stáčených  proužků papíru technikou quillingu. 

Výtvarnou dílnu, kde obrázky pod rukama dětí i 

dospělých vznikly, připravila Ema Oravcová. 

Vernisáž doprovodil dětský orchestr pod 

vedením Jany Kabrdové. 
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Podzimní hrabání opět v dobrém duchu  
 
V pátek 17.11. jsme se 

sešli na tradiční podzimní 

úklid  zahrady. Počasí bylo 

téměř  ideální  - chladno, pod 

mrakem, ale v podstatě jinak 

dobře. Ivoš Fiala opět  dovezl 

svůj traktůrek, kterým sekal 

vyšší trávu a také částečně  

sbíral lupení. My ostatní jsme 

lupení hrabali  a odnášeli  na plachtách a na kolečku. Protože jsme se 

sešli ve velmi dobrém počtu, tak práce  šla rychle od ruky a za  2,5 

hodiny bylo vše uklizeno. Velmi příjemným zjištěním bylo, že se sešlo 

nejenom 22  dospěláků a 9  dětí, ale i 5 mládežníků, kteří za práci 

vezmou již 

velmi dobře. 

Na závěr 

jsme se 

zahřáli 

teplou 

medovinou, 

dali si 

vynikající 

koláče a 

buchty, na 

posilněnou  

klobásu a  

chleby 

namazané nepřekonatelnou domácí škvarkovou pomazánkou, a 

s vědomím dobře udělané práce jsme se rozešli. Všem patří velké 

poděkování jak za práci, tak i za připravené pohoštění. Sestra Ema 

Oravcová  pak po nás navíc musela presbyternu uklidit, za což jí patří 

také velký dík. Věřím, že se i příští rok sejdeme  v tak hojném počtu, i 

když je jasné, že bratr farář Zdeněk Šorm již bude  uklízet kdesi 

v Praze           

Václav Peňáz 
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Co je před námi 
 

6.12. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.12. NM 17.00 – vánoční koncert ZUŠ 

12.12. NM 19.30 Kruh – předvánoční setkání, plány na rok 2018 

17.12. BY 7.50 – bohoslužby s programem dětí 

KD Rovné 17.00 – vánoční bohoslužby 

19.12. NM 9.30 – kavárnička pro seniory – adventní tvoření  

24.12. BY 7.50 – bohoslužby 

NM 9.00 – bohoslužby 

NM 15.30 – dětská vánoční hra „Bohu díky, všechno je 

jinak“ 

25.12. BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby S Večeří Páně 

26.12. NM 9.00 - bohoslužby 

Blažkov 10.45 – bohoslužby s Večeří Páně  

31.12. BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně 

1.1.2018 NM 18.00 – Novoroční dobročinný koncert: Novocantus a 

Naenia 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka na podporu Úsměváčků vynesla částku 5.020 Kč. 

Výtěžek sbírky na Rolničku činil 3.545 Kč. 

Koncert na podporu střediska Diakonie ČCE Myslibořice vynesl 

částku 11.828 Kč. 

Všem dárcům děkujeme! 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

VÁNOČNÍ HRA 

neděle 17. prosince  

• 8.30 Třebíč  

• 9.00 Horní Dubenky (vánoční hra ZŠ Nova) 
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• 9.00 Velké Meziříčí 

• 9.30 Daňkovice  

neděle 24. prosince 

• 10.00 Sázava • 10.30 Myslibořice • 10.00 Horní Krupá • 15.30 

Nové Město • 10.00 Opatov • 15.30 Sněžné • 11.00 Borovnice • 

14.00 Jihlava 
 

KONCERTY A DALŠÍ SETKÁNÍ 

sobota 9. prosince 

• Myslibořice 15.00 adventní prozpěvování 

neděle 10. prosince 

• Sázava 16.00 koncert Nsango Malamu 

• Žďár nad Sázavou 18.00 bohoslužba v Batyskafu (Miki Erdinger, 

hrají Jarda Fikr, Martin Sedlák) 

• Třebíč 15.30 adventní prozpěvování 

• Sněžné 15.30 koncert pěveckého sboru Svatopluk 

úterý 12. prosince 

• Jihlava (kostel Povýšení sv. kříže) 19.00 Modlitba Taize 

čtvrtek 14. prosince 

• Opatov (KVIC) 

18.00 religionistika (Filip Boháč) 

středa 27. prosince 

• Daňkovice 

17.00 koncert: varhany (p. Gregor) a pěvecký sbor Svatojánek 
 

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ NA FAŘE 

neděle 31. prosince 

• 16.00 Horní Dubénky 

• 17.00 Velké Meziříčí 

 
Iniciativa Svět na jevišti hledá 
spolupracovníky 
 

Svět se mění, málokdo mu rozumí a často slýcháme otázku, kam 

ten svět vlastně spěje a zda to můžeme nějak ovlivnit. Proto jsme se 

rozhodli zvát do Nového Města na Moravě osobnosti, které mají co 

říct. Chceme jim naslouchat a diskutovat s nimi o tématech odvěkých i 

vysoce aktuálních.  
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Pár zajímavých osobností jsme do Nového Města již pozvali, 

přehled je k nalezení na našich webovkách (http://svet.najevisti.info/). 

Rádi bychom rozšířili realizační tým. Bylo by fajn, kdyby se v našem 

sboru našel někdo, kdo by měl o aktivní účast na přípravě besed a 

přednášek zájem. Nabízí se například možnost propojit aktivity Světa 

na jevišti se schůzkami střední generace a podobně.  

K debatě nad přípravou besed se scházíme obvykle jednou 

měsíčně, ostatní řešíme po telefonu nebo mailem. Máte-li chuť se 

přidat, neváhejte nás kontaktovat osobně, e-mailem na adrese 

tomblazek@email.cz nebo telefonicky na 777 045 586. 

  

Za iniciativu Svět na jevišti Tomáš Blažek 

   

 

PF  2018 
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ 

 Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7. ledna 2018.  

Uzávěrka je 31. prosince 2017.  

 

©Zprávy a ohlasy 
Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Křenkova 151 

592 31 Nové Město na Moravě  

tel. 566 616 244,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 

http://svet.najevisti.info/
mailto:tomblazek@email.cz
mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

