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Krátce ze zářijového staršovstva
Staršovstvo vzalo na vědomí informace o průběhu příprav
prodeje sborového domu. Tuto akci dle předem schválených
usnesení připravuje kurátor Petr Hladík. Podrobněji o prodeji
sborového domu se dočtete v samostatném článku.
Staršovstvo, dle předložených nabídek, pověřilo Daniela Šimka
jednáním s hodinářskou firmou Vala z Vyškova. V souvislosti
s opravou hodin jednal bratr Václav Peňáz s bratrem Tomášem
Blažkem. Ten dříve nabídl, že se bude o hodiny starat, svůj postoj
však přehodnotil a o hodiny se starat nechce, staršovstvo bere tento
postoj na vědomí. Bratr Blažek také nesouhlasí s přechodem na
automatické hodiny.
Sbor připravil prodloužení smlouvy na pastorační pracovnici
pro Martinu Dvořákovou. Bratr kurátor se dohodl s Emou
Oravcovou na ukončení úvazku pastorační pracovnice od roku 2019.
Důvodem je, že sestra kostelnice si navýšila úvazek v jiném
zaměstnání.
Petr Hladík jednal s Městskou policií o chuligánech v parku.
Velitele městské policie přislíbil pravidelné kontroly v parku u
kostela po 22 hodině. Bratr Milan Slonek rozebral altánek, ve kterém
se chuligáni scházeli.
Staršovstvo vzalo na vědomí informaci i přípravách návrhu
úprav prostoru kolem fary. Po úpravách by zde mělo vzniknout
soukromé zázemí pro rodinu faráře. Přípravu mají na starosti Petra
Pleskačová a Tomáš Blažek.

Václav Peňáz informoval o cenové nabídce na opravu sekačky
(5.8000,- Kč). Staršovstvo opravu zamítlo a na jaře se bude zabývat
nákupem nové sekačky, případně sekacího traktůrku.
Staršovstvo odsouhlasilo nákup nového služebního vozu Škoda
Fabia Combi za 297.000,- Kč.
Staršovstvo souhlasilo s pronájmem prostor klubovny mládeže
pro mládežníky z Církve bratrské. Ti se zde budou scházet jednou
měsíčně. Staršovstvo stanovilo nájem 100,- Kč za jednu schůzku.
Koordinaci má na starosti kostelnice Ema Oravcová.
Staršovstvo poděkovalo mládežníkům pod vedením Václava
Peňáze za letní brigádu.
Bratr kurátor osloví firmy zabývající se elektroinstalacemi,
kvůli opravám elekro rozvodů v kostele, které nevyhovují revizi.
Sbor podal na Městský úřad žádost o dotaci na provoz v roce
2019 v částce 30.000,- Kč.
Vojtěch Hrouda informoval o přípravách hledání farářských
zástupů na první pololetí roku 2019.

Zprávy ze sboru
Sbírka na podporu Rolničky činila v našem sboru částku
2.560,- Kč.
Sbírka pro Evangelickou akademii činila částku 3.693,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Staršovstvo vyhlásilo sbírku na opravu hodin, kdo chce přispět,
může tak učinit do označené pokladničky, nebo u Martiny
Dvořákové v kanceláři.

3.10.
5.10.
5.10.
7.10.
9.10.

NM 18.00 - staršovstvo
NM 14.00 – první náboženství
NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ
Praha 15.00 – instalace Zdeňka Šorma ve sboru Praha
- Vinohrady
NM 19.30 – Kruh
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16.10.
16.10.
18.10.

28.10.
2.11.
7.11.
13.11.

NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – hostem je náš
budoucí farář Ondřej Ruml
NM 19.30 – Střední generace – film + diskuse o
programu
BY 17.00 – začínají biblické hodiny 1x za 14 dní
(sudý týden)
NM 18.30
BY, NM – bohoslužby Díkčinění za úrodu
s vysluhováním svaté Večeře Páně
NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ
Divišov 18.00 – začínají biblické hodiny (lichý týden)
NM 19.30 - kruh

PRAVIDELNÁ
NEDĚLE
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Bohoslužby

7.50 Bystřice

Bohoslužby

9.00 Nové Město každou neděli

Bohoslužby

ÚTERÝ

10.45 Blažkov

každou neděli

4. neděle v měsíci

Nedělní škola

9.00 Nové Město Každou neděli

Nedělní škola

7.50 Bystřice

Kavárnička
pro seniory
Kruh
Střední
generace

STŘEDA Náboženství
Schůze

Každou neděli

9.30Nové Město 3. úterý v měsíci
11.30
19.30 Nové Město 2. úterý v měsíci
19.30 Nové Město 3. úterý v měsíci
13.30 Bystřice

týdně

18.00 Nové Město 1. středu v měsíci
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staršovstva
Výbor kaz.
stanice
Biblická
hodina
ČTVRTEK

Biblická
hodina
Biblická
hodina
Pěvecký sbor
Naenie

PÁTEK

17.30 Bystřice

jednou

za

dva

měs.

18.00 Divišov

čtrnáctidenně

17.00 Bystřice

čtrnáctidenně

18.30 Nové Město čtrnáctidenně
20.00 Nové Město týdně

Náboženství
– mlad. +

14.00 Nové Město týdně

starší
Sdružení

Nové Město nepravidelně

mládeže
Učitelé
nedělní školy

19.30 Nové Město 1.pátek v měsíci

Střední generace – začíná 16.10. od 19.30
Biblické hodiny – začínají v pravidelných časech v NM a BY 18.10.
a v Divišově – 7.11.
Kavárnička pro seniory – začala v září
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Zprávy ze seniorátu
SENIORÁTNÍ DNY MLÁDEŽE
19. – 21.10. v Jihlavě
POZVÁNÍ DO SBORŮ
Horní Dubenky:
19.10. od 19:30 Koncert Kultura na vsi: Schola všech svatých
(smíšený pěvecký sbor z Volyně)
20.10. od 16:00 Přástky: výroba dárkových tašek a krabiček
Horní Vilémovice:
14.10.: Bohoslužby s hostem Danielem Hottmarem a jeho následné
povídání: „farář na vozíčku“
Jihlava:
neděle 7.10. sborový den k 90. výročí založení sboru a 140.
výročí postavení kostela: 9.30 bohoslužby, pak beseda s Ester a
Lubomírem Kabíčkovými.
neděle 14.10. od 17:30: Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma:
"Nepijte čůčo, když je tu dobré víno." Host: Lenka Dusilová
16.10. od 19.00: Modlitba Taizé, Jihlava, kostel Povýšení sv.
Kříže, s dětským pěveckým sborem Zvoneček.
Pelhřimov - Strměchy:
14.10. od 9:00 v Pelhřimově: díkčinění s večeří Páně a
připomenutím 100. výročí vzniku ČCE. Host: Joel Ruml.
Telč – Velká Lhota u Dačic:
V neděli 28. 10. ve Velké Lhotě u Dačic slavnostní zasazení
lípy století za účasti Obce Volfířov, Historické společnosti Veritas a
místních spolků. Od 13:30 ekumenická bohoslužba, od 15:00
vernisáž tematické výstavy Spolku přátel Muzea české reformace, od
16:00 slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
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Velké Meziříčí:
16. 10. od 19:00 divadelní večer s hostem: Miroslav G. Částek
- Zastav se a uvažuj
2. 11. od 18:00 večer s hostem: Eva Vášová - Pachatelé násilné
trestné činnosti s duševním onemocněním
DALŠÍ MĚSÍCE – VÝHLED:
(Post)konfirmační víkend
16. – 18. 11. v Novém Městě na Moravě. Víkend je určen těm,
kdo byli letos ve sborech konfirmováni.

Prodej sborového domu
Sestry a bratři, chtěl bych vás informovat o průběhu prodeje
sborového domu. Veřejná dražba proběhla po uzávěrce tohoto čísla
(3. října 2018), takže bych vás chtěl seznámit se zvoleným
způsobem prodeje.
Staršovstvo svěřilo prodej sborového domu do rukou externího
dodavatele. Chtěli jsme tak předejít možným spekulacím o
podjatosti presbyterů při výběru kupců. Jediným kritériem pro
prodej pak byla stanovena cena. Jako nejprůhlednější metoda se nám
jevila možnost uspořádat výběrové řízení formou dražby za účelem
určení pořadí nabídek. Na doporučení tajemníka Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě Mgr. Petra Hanycha, jsem oslovil
jihlavskou firmu Fortis, která podobné prodeje organizuje pro obce i
soukromé subjekty. Je to společnost, která má s tímto způsobem
prodeje nemovitostí dlouholeté zkušenosti. Veřejná dražba určí
pořadí cenových nabídek. Z dražby je pak sepsán protokol, který
musí odsouhlasit staršovstvu a následnou kupní smlouvu musí také
schválit seniorátní výbor.
Informace o tom jak veřejná dražba dopadla vám podám
v příštích Zprávách a ohlasech.
Petr Hladík
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Fair tradový advent
Adventní jarmark je neodmyslitelně spjat s širokou nabídkou
fairtradových produktů z obchůdku Jednoho světa. I v letošním roce
bude možné zakoupit si adventní kalendáře: protože je to však zboží
sezonní, objednáváme je přesně na počet. Letošní adventní kalendář
je s malovaným motivem dětí hrajících si na sněhu. Nově je možné
zakoupit si i limitovanou edici mléčné čokolády s vánoční tématikou
zobrazenou v jihoamerickém duchu. Předpokládaná cena čokolády
je 50 Kč, adventního kalendáře 85 Kč. V případě zájmu prosím
napište svoji závaznou objednávku do neděle 14.října na mail
DanielaSimek@seznam.cz. Zboží bude připravené k vyzvednutí
přímo na adventním jarmarku 2.prosince.
Daniela Šimková

Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
slavnosti ke 120. výročí postavení našeho kostela. Přípravy na toto
výročí trvaly více než jeden rok. V této souvislosti vydal sbor také
nový almanach. Ten by pravděpodobně nikdy nevznikl bez velkého
úsilí sestry Jany Černé, která dala dohromady většinu textových
materiálů. Velký kus práce pak odvedl grafik Miloš Neuman. Na
almanachu pracovalo ale mnohem více lidí, všem bych chtěl
poděkovat.
Pokud budete
mít
o
almanach
zájem můžete
si jej stále
zakoupit ve
farní
kanceláři za
cenu
100,- Kč.
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Děkuji za velké úsilí mnoha dobrovolníků, kteří si pak vzali na
starost organizování samotné slavnosti v neděli 9. září. Od výzdoby
kostela, přes přípravu pohoštění, ubytování hostů z Betzingen a další
organizační záležitosti. Bez vaší obětavosti bychom tento den
nemohli uspořádat.
Chtěl bych také poděkovat, převážně mužské části našeho
sboru, za obětavou pomoc při vyklízení sborového domu. Odvezli
jsme dva plné kontejnery a dům je připravený k prodeji.
Děkuji vám všem.
Petr Hladík

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11.listopadu 2018.
Uzávěrka je 31.října 2018.
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