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Sborový dům - co dál? 

 

Sborový dům. Toto téma  již nějaký čas  hýbe stojatými 

vodami našeho farního společenství. Několik let usilovné práce 

komise  pro SD, která vyvrcholila  letošním výročním sborovým 

shromážděním v březnu, jehož výsledek znáte. Myslím, že i určitá 

pachuť v duších je  trochu  přítomna. Ale  co dál? Staršovstvo mělo 

za  úkol  dál  vést  a hospodařit  s tímto majetkem (promiňte, ve 

formulacích nebudu  jistě  přesný a doslovný) tak jak byl a je. Tedy 

 se  staršovstvo  tohoto úkolu  chopilo a  začalo shánět nové 

nájemníky. Tento úkol nebyl  lehký. I po několikeré inzerci a 

opakovaných prohlídkách  bytu s různými zájemci byl  výsledek po 

třech měsících  stejný: prázdný byt.  Byt, kde je ve většině 

pokojů plíseň na stěnách, sahající do výše  20-50 cm od  dřevěné 

podlahy, několik  zcela shnilých prken  v podlaze, malá koupelna  s 

obkladem pamatujícím XV.sjezd KSČ , v kuchyni linka, která   

pamatuje jen o jeden sjezd Strany Matky méně .... Navíc půlmetrové 

zdi bez  hydro či tepelné izolace (voni  snad  v roce  1928 neznali ani 

polystyren, ani měkčené PVC na hydroizolaci a dokonce ani snad 

porothermové cihly!) a klasická kastlová okna, předurčující tento 

dům k velmi neefektivnímu a velmi drahému (a z pohledu nájemníka 

 "za moje" ) způsobu vytápění .... Nebo třeba nevytápěné WC , kde v 

zimním období  bude jistě  odvaha setrvat  byť jen o vteřinu déle než 

je  nezbytně  nutné :-) .....     Zkrátka nic, co by chtěl běžný nájemník 

roku 2015 podstoupit. ALE.  Ale je  to přece krásná  vila  v 

perfektním místě - třicet vteřin do školy, dvě minuty  na náměstí, se 

zahrádkou (která sice není moc  udržovaná, ale…),  s kolnou či 

garáží či dřevníkem (či co to je a může se každou  chvíli zhroutit; je 

ale zase rájem pro všechny  dětské hry  nezdoby a sny…). Vila, kde 

mají místnosti  nádherně nevytopitelnou výšku 320 cm :-), kde může 

i větší rodina  mít pro každého soukromí, kde se dá  uložit spousta 

krámů na půdu i do sklepa.  Kde  můžou mít děti v podkrovním 

pokojíku svoji skrýš, svůj útulek (myslím že kluci Zikmundovi by 

mohli vyprávět nejeden příběh :-) ) No zkrátka  pro někoho má tahle 

vila svoje ALE a mnoho kladů.  Ale pro mě  je to takové celé 
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rozporuplné i nadále. Genius loci  tam  rozhodně je. Ale  asi bych 

tam bydlet nechtěl.   

Měl jsem ale  to štěstí, že mě Petr Hladík požádal,  zda bych 

 nevypomohl s prováděním zájemců po bytě a nevzal si to trochu „na 

triko“. Měl jsem to štěstí,  že hned první zájemci  byla  mladá 

 rodina  s třemi dětmi, která vnímá  velmi intenzivně  všechna  druhá 

ALE. Polohu, prostor, zahradu  a vůbec. A zažili stejné nebo možná 

i horší bydlení. Tak co. Tak se do toho pustíme, ne?  Vyměníme 

prkna v podlaze... jasně. Kuchyňská linka z roku raz dva - no tak 

chvíli ještě  určitě  vydrží no a pak uvidíme…  Plíseň - no snad   to 

Savo trochu zlepší, že? A jak se  vyčistí komíny, tak si i vymalujem, 

že? A mohli bychom si na vlastní náklady  předělat koupelnu? Ale 

jo, my vidíme všechny ty první  skutečnosti. Nejsme  slepí. Ale jsme 

mladí a máme  páru a chuť se do něčeho  pustit. A pro naše děti to 

tady  bude moc príma.   

Měl jsem to štěstí, že hned první zájemci tam už teď bydlí. A 

že si  nestěžují, naopak. Pracují na cizím majetku a zvelebují ho. 

Zadarmo. Ve svém volném čase. Tak to mám ale štěstí!  

Taky  jsem měl kliku, že jsem si mohl  v klidu přečíst složku 

"Sborový dům".  Je to zajímavé čtení. Je  zajímavé vidět,  jak se 

 rodil přechod z majetku  cizího do majetku našeho. Jak si na celou 

koupi naši předci půjčili peníze. Jaká byla  nedorozumění a jak se 

musela vysvětlovat. (To je asi univerzální záležitost  v každé době a 

za každého režimu. Nedorozumění vznikají.) Jak se v roce  1990 a 

1991 udělala nová přípojka  vody, nové  rozvody  elektriky, vody a 

topení po celém domě. Jak Dan Ženatý psal  žádosti o dovezení 1,3 

m3  písku k domu na ulici Leandra Čecha  345. Jaké byly rozpočty 

na přípojku plynu. Jaké byly  smlouvy s nájemníky. No zkrátka 

zajímavé čtení.  Historie  je zajímavá.  Jana Rusňáková  i mnozí 

další by  se mnou jistě souhlasili. Asi už stárnu, že ji také začínám 

vnímat více. Dříve mě  moc nezajímala.  

Takže  co s tím  Sborovým domem?   

Malý přerod  Šavla v Pavla. Já, dříve  zapálený  zastánce 

prodeje, nyní přemýšlím,  jak ten  dům  zlepšit  a opravit. A 

neprodávat.  Vždyť on třeba zas až tolik nepotřebuje.  Možná  že 

nemusí mít udělanou půdní vestavbu, nebo ne hned. Jsou věci, které 

jsou přeci dobré -  jsou tam celkem nové (resp. 25 let staré - tedy 
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nové)  rozvody  elektřiny, vody a topení - to je  super zpráva. To 

jsem nevěděl (nebo už zapomněl). Bude se muset změnit  způsob 

vytápění, aby byl pohodlný a zároveň  trochu ekonomicky přijatelný 

(takže plyn rozhodně NE!) Bude se muset udělat přípojka kanalizace 

(tady  nás trochu tlačí pata, nebo spíše něco jiného :-) ). Bude se 

muset naplánovat  výměna  oken (ale citlivě, aby byl zachován  ráz 

budovy). Třeba i zateplení střechy a podkroví - tudy  teče také hodně 

tepla pryč.  Zkusit  naplánovat  výměnu koupelny  a WC, aby více 

odpovídala  standardům dneška. Je toho hodně. Ale je nás na to víc. 

Ještě  jsme mladí a máme chuť a sílu a páru. Tak jdem na to, ne? 

Jenom čas ukáže, jestli to půjde a jestli to bylo rozhodnutí dobré.  

Přeji nám všem, aby bylo.  

 

P.S: Chtěl jsem poděkovat za sebe  všem, kteří odmakali na SD moc 

a moc práce - jmenovitě pak Tomášovi Blažkovi, Petru Hladíkovi a 

Vojtovi Hroudovi ale i všem dalším, nejmenovaným.   

 

Václav Peňáz 

 

 

Noví nájemníci ve Sborovém domě 

 

Po odstěhování  Trojanových z přízemního bytu SD byl několik 

měsíců byt neobsazen, a to i přes intenzivní snahu sehnat  nájemníky 

nové. Zájem několika zájemců vždy pohasl po  jeho shlédnutí. 

Teprve začátkem července  se ozvali zájemci,  pro které byl tento byt 

přijatelný. Jedná se  o paní Hanu Vokounovou (ročník 1988)  a Petra 

Ježe (1983), kteří spolu vychovávají tři děti  - Ondřeje (6 let), Natálii 

(3 roky)  a Petra (1 rok). Paní Vokounová je nyní na rodičovské 

dovolené  a  pan Jež pracuje jako zedník. Při domlouvání  nového 

nájmu jsme dbali především na to, že obě strany vnímají potřebu 

některých větších či menších prací a investic do tohoto  bytu a 

domu. Naším cílem  bylo získat  do tohoto bytu  nájemníky,  pro 

které toto  nebude  přítěží a kteří  budou  ochotni přiložit  ve větší 

míře ruku k dílu. Tento plán  jsem představil  na mimořádné  schůzi 

staršovstva, která schválila  novou nájemní  smlouvu s touto 
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rodinou.  Od  1. července   je tedy  byt v přízemí obsazen. Zatím na 

dobu 6 ti měsíců vzhledem k tomu, že ani jedna strana dobře neví, 

do čeho jde. Nájemné bylo stanoveno na 5600,- Kč měsíčně. 

Energie,  voda, plyn,  topení,  internet či televize je plně v režii 

nájemníků.  Po nastěhování jsme  se domluvili na  několika úkolech 

a  opravách - mezi první patřila oprava komínových těles, u kterých 

byla dvířka ve velmi špatném stavu (při jejich otevření zůstala v ruce 

i s rámečkem :-) ), natažení omítky na tato  tělesa (bez povrchové 

omítky komín nesplňuje bezpečnostní normy) a  také  vyčištění  a 

odklizení popela, nastřádaného ve spodních částech  těchto  komínů. 

Tyto práce (ne zrovna příjemné) jsou již hotovy. Jsem  rád, že naše 

očekávání se stávají skutečností a spolupráce s novými nájemníky je 

velmi dobrá. Je tedy  dobrý předpoklad toho, že budeme  mít  v 

tomto bytě nájemníky  na delší dobu (z jejich strany je jednoznačný 

zájem o dlouhodobý pronájem). Přeji tedy nám i  jim vše dobré do 

dalších dnů, které budeme prožívat na společné  cestě.  

 

Václav Peňáz   

 

 

Vyučování náboženství 

 

Milí rodiče, 

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na školách 

v Novém Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku 

svému třídnímu učiteli a do pátku 11.9. mu ji vyplněnou a 

podepsanou rodiči přinesou. V loňském školním roce se děti 

v Novém Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 

14.00, starší od 15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 

12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali. Pamatujte na to, 

prosím, při domlouvání dalších aktivit dětí! 
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Co je před námi: 

 

4.9. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

5.9. NM 9.00 – seniorátní setkání učitelů Nedělní školy; 

O.Macek 

6.9. NM 9.00, BY 10.30 – rodinné bohoslužby na začátek 

školního roku s vysluhováním VP 

9.9. NM 18.00 staršovstvo 

13.9. NM 16.30 – 17.30 Den otevřených dveří památek: 

komentovaná prohlídka kostela 

18.-20.9. Horní Krupá: seniorátní dny mládeže: „Svět a co já s 

ním?“ Jan Škrob, šefredaktor měsíčníku Protestant 

20.9. Horní Krupá: seniorátní setkání všech generací; 

P.Pokorný: „Líp už bylo“  

25.-26.9. Křidla: Multikulturní festival „Křídla 2015“ 

2.10. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

2.-4.10. Litoměřice – Sjezd nejen evangelické mládeže: „Přes 

čáru“ 

4.10. BY+NM – káže J.Tengler + NM 10.15 přednáška 

J.Tenglera: „Hus na prstech jedné ruky“ 

 

Zprávy ze sboru 
Sbírka na Lékaře bez hranic vynesla v našem sboru částku 

7315,- Kč a sbírka solidarity částku 4.017,- Kč, všem dárcům 

upřímně děkujeme. 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

Seniorátní setkání všech generací 

• neděle 20. září od 9 hodin v Horní Krupé; rodinné bohoslužby 

(Martin Fér), přednáška Petra Pokorného („Líp už bylo?“), programy 

pro děti, volitelné programy pro velké i malé, divadlo... 

Hlaste se prosím do 13. září na adrese: horni-krupa @ 

evangnet.cz 
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Seniorátní dny mládeže 

• pátek až neděle 18. – 20. září v Horní Krupé; Téma: „Svět a 

co já s ním?“ Host: Jan Škrob, šefredaktor měsíčníku Protestant; 

účastnický poplatek 200,- Kč, přihlašujte se přes Facebook 

 

Seminář učitelů nedělních škol 

• sobota 5. září v Novém Městě na Moravě (inspirace, sdílení, 

představení nové řady textů pro letošní ročník nedělní školy) 

Témata: Evangelická spiritualita, Vyprávění starozákonního příběhu 

Host: Ondřej Macek. Hlaste se prosím do 31. srpna na adrese nove-

mesto-na-morave@evangnet.cz 

 

Vzdělávání laiků 

• neděle 6. září v 16.00 v Třebíči; Téma: Bible a Boží slovo; 

přednáší Petr Gallus 

 

Milé zprávy ze dvou far 

• Na jaře přibyla k obyvatelům moravečské fary Tereze a 

Danielovi dcera Mariana 

• Noemi a Rebeka Rumlovy si v srpnu pořídily (za pomoci 

rodičů Debory a Ondřeje) sestru Chanu. 

 

Konec služby v našem seniorátu 

• Ke 30. září odchází z Horních Dubenek farář Tomáš Vítek do 

sboru v Hradci Králové.  

 

Konvent 

• bude jednat 14. listopadu – případné návrhy prosím dodejte 

seniorátnímu výboru do konce září 
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POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

 

Žďár nad Sázavou 

• neděle 13. září - 18.00 Bohoslužba v Batyskafu; hraje duo 

Little men, promluví Jan Keřkovský 

 

Horní Dubenky 

• neděle 27. září v 9.00 Bohoslužby s večeří Páně (spojené 

s loučením s farářem T. Vítkem) 

 

 

Den otevřených dveří památek aneb 

Dny evropského dědictví v Novém 

Městě na Moravě 

sobota 12. září 2015 
09:00 – 10:00 

„Památky hravě“ - program pro děti, sraz u kostela sv. Kunhuty  

(průvodce Mgr. A. Hradilová) 

10:00 – 11:00  

Komentovaná prohlídka Černé kaple a sgrafit kostela sv. Kunhuty, 

sraz u kostela sv. Kunhuty 

(průvodce Mgr. Z. Chocholáčová) 

11:00 – 12:00  

Komentovaná prohlídka Horáckého muzea  

(průvodce Mgr. A. Hradilová) 

13:00- 15:00  

Komentovaná prohlídka města, historických sklepů a interiéru 

domu č.p. 119, oceněné památky Kraje Vysočina 2015, sraz u 

Horáckého muzea  

(průvodce Ing. J. Svojanovská) 

15:00 – 18:00  

Vystoupení brněnské hudební skupiny HaChucpa a vernisáž 

výstavy Sdružení keramiků Brno v Horácké galerii 
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16:30 – 17:30 

Komentovaná prohlídka evangelického kostela s výstupem 

na věž, sraz u busty J. A. Komenského  

(průvodce Mgr. J. Černá) 

neděle 13. září 2015 
14:00 – 18:00 

„Po stopách zaniklých železáren Novoměstska“ - autobusový 

zájezd s průvodcem, sraz ve 14:00 hod. před vlakovým nádražím v 

Nové Městě na Moravě  

(průvodce Mgr. M. Lopaur a Ing. J. Černý) 

 

Volný vstup do památek: 

09:00 – 17:00  Horácké muzeum  

10:00 – 17:00  Horácká galerie  

Zpřístupnění památek, prohlídek, expozic a zájezd zdarma!  

 

 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička se 

představuje 

 

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a 

zasluhuje respekt. 

Rolnička je jedním ze 

středisek Diakonie 

Českobratrské církve 

evangelické a nabízí 

zejména sociální 

služby dětem i 

dospělým lidem 

s mentálním a 

kombinovaným 

postižením a také 

pracovní příležitost 

pro osoby se zdravotním hendikepem. 
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Rolnička vznikla z iniciativy několika členů sboru ČCE v Soběslavi 

a rodičů dětí s postižením. Činnost zahájila v roce 1994 jako denní 

centrum pro 12 dětí ze Soběslavi a blízkého okolí. Tak jak dospívali 

její klienti a zvyšoval se jejich počet, rostla v reakci na jejich 

aktuální potřeby i nabídka služeb. V roce 2013 otevřela Rolnička 

pobočku v Táboře, odkud do Soběslavi dojížděla velká část klientů. 

V letošním roce Rolničku pravidelně navštěvuje více jak 100 dětí i 

dospělých s postižením.  

Rolnička poskytuje pět registrovaných sociálních služeb:  

 centrum denních služeb pro děti a mladistvé 

 centrum denních služeb pro dospělé 

 osobní asistence 

 sociálně terapeutická dílna  

 chráněné bydlení 

Kromě toho 

zaměstnává přes 50 

lidí s různými typy 

postižení v chráněné 

dílně, čajovně-

kavárně a Obchodu 

dobré vůle. Významná 

je i činnost 

dobrovolnického 

centra Rolničky, 

nezastupitelná je  

úloha pravidelné dopravy klientů z jejich domovů do Rolničky a 

zpět střediskovými mikrobusy. 

Při své činnosti úzce spolupracuje s Mateřskou školou, základní 

školou speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Rolnička 

Soběslav, které se střediskem sdílí stejné prostory. Klienti tak mají 

nejen potřebnou podporu v rámci sociálních služeb, ale zároveň si 

v Rolničce mohou plnit povinnou školní docházku či rozšířit svou 

kvalifikaci v praktické škole.  

Slovy našeho poslání:  
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Rolnička je tu proto, 

aby každý mohl 

s potřebnou pomocí 

dosáhnout osobního 

maxima a prožít celý 

život v sepětí 

s rodinou, přáteli a 

známými tam, kde se 

cítí doma. 

Potřebujeme k tomu 

Vaši podporu. 

 

Více informací a aktuální informace o dění v Rolničce 

naleznete na našich webových stránkách www.rolnicka.cz nebo na 

Facebooku. 

 

 

Vzpomínka na sestru Žilkovou 

 

31. července jsme se v kostele rozloučili s členkou našeho 

sboru a dlouholetou varhanicí sestrou Květoslavou Žilkovou. 

Narodila se před osmdesáti osmi lety jako nejstarší dcera 

v evangelické rodině Trojanových. Dětství i mládí bylo spojeno 

s naším sborem. Zde byla konfirmována a zde se ve sdružení 

poznala se svým budoucím manželem bratrem Janem Žilkou 

z Račic. Spolu studovali český učitelský ústav v Jihlavě, který byl za 

války dočasně přemístěn do Nového Města. Od studentských let 

působila též jako učitelka nedělní školy. Jejími žáky jsme byli my, 

dnes už příslušníci starší generace našeho sboru. Měli jsme ji velmi 

rádi. Uměla dobře upoutat naši pozornost, hrála na harmonium a 

krásně zpívala. Naučila nás mnoho hezkých písniček, které si dodnes 

při vzpomínce na dětství rádi připomínáme. Po ukončení studia 

nastoupil bratr Žilka jako vikář do Nového Města, oženil se a Květa 

ho věrně následovala na jeho další působiště, kterými byly 

Slavonice, Daňkovice a před odchodem do důchodu Kyjov. Žilkovi 

vychovali tři děti. Když děti vyrůstaly, začala se sestra Žilková  

http://www.rolnicka.cz/
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zajímat o 

zaměstnání. Bylo jí 

dáno jasně najevo, 

že jako žena faráře 

nemá naději na 

působení ve 

školství. Začala 

tedy studovat 

soukromě sólový 

zpěv. Měla krásný 

soprán. Na 

akademii, kam pro 

svůj talent a 

schopnosti patřila, 

nebyla přijata ze 

stejných důvodů, 

pro které nesměla 

učit. Teprve při 

částečném uvolnění 

kolem r. 1968 

začala učit 

sólovému zpěvu při 

kulturním domě v Kyjově. Ředitel LŠU k ní posílal nadané žáky, 

které nemohl z kapacitních důvodů přijmout. Sestra Žilková řadu 

z nich připravila na studium na konservatoři. Pracovala s velkým 

nasazením a měla až 50 žáků. 

Do důchodu se Žilkovi vrátili na Vysočinu do milovaných 

Račic. Po domluvě s bratrem farářem Ženatým založili pěvecký 

sbor. Byly to nezapomenutelné chvíle, kdy jsme se v nedělním 

podvečeru scházeli v presbyterně našeho kostela. Každá zkouška 

začínala pod vedením sestry Žilkové rozezpíváním a nácvikem 

správného dýchání a vyslovování. Na přestávky mezi zpěvem měl 

bratr farář Žilka připravené nějaké vyprávění, zajímavé, poučné, ale 

i veselé. 

Zpěvem jsme doplňovali hlavně sváteční bohoslužby. Podíleli 

jsme se i na nácviku nových písní z dodatku Evangelického 

zpěvníku. Po smrti bratra faráře Žilky vedla sestra Žilková ještě 
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několik let sbor sama. Pravidelně hrávala při bohoslužbách na 

varhany. Překrásný nedělní podvečer nám připravila, když v kostele 

přednesla cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. 

Bylo nám velice líto, když z vážných zdravotních důvodů 

musela své aktivní působení ve sboru ukončit. Po čase už nemohla 

ani navštěvovat bohoslužby. Zpráva o jejím úmrtí nás velmi 

zarmoutila. V takových chvílích se ohlížíme zpět. Sestra Žilková 

prožila naplněný život. Přestože se jí nepodařilo vše, po čem toužila, 

své životní poslání splnila a hřivny, které dostala od Pána Boha, 

bohatě zúročila. Zůstává trvale v našich vzpomínkách. 

 

Jana Černá 

 

 

JSME NA JEDNÉ LODI, MUSÍME SI 

POMÁHAT... 

 

Ráda bych vás pozvala na benefici, kterou pořádá Portimo, 

o.p.s. ve čtvrtek 15. října 2015 v novoměstském kulturním domě.  

Celodenní program začíná už v 10 hodin: KAFÁRNA nabídne 

pestrý výběr kávy, nápojů a dobrot, představí "tak trochu jiné 

kavárny" (kde pracují lidé s různým znevýhodněním) a nabídne 

možnost zkusit si vypít kávu potmě, v tichu, jednou rukou…  Děti se 

mohou těšit na HRAČKOVIŠTĚ a mohou se stát spoluautory 

výstavy "Jak vypadá pomáhání". CESTY POMOCI - tak jsme 

nazvali část programu, díky které budou návštěvníci moci 

nahlédnout, kudy vedou cesty pomoci: výstava představí netradiční 

pomáhající projekty, řetěz pomoci bude příležitostí připojit 

papírovou postavu se vzkazem/tipem/nápadem, tvořiště dá 

příchozím možnost pomoci přímo "tady a teď". V gobelínovém 

salonku bude po celý den probíhat zážitkový program JSME 

RŮZNÍ, kde si děti i dospělí budou moci vyzkoušet něco ze života s 

omezením. Od 17 hodin pak začne BESEDA s českým scénáristou 

Petrem Jarchovským a (možná i) režisérem Janem Hřebejkem a v 19 

hodin benefice vyvrcholí divadelním představením MUSÍME SI 
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POMÁHAT v podání souboru Divadla Na Jezerce v hlavních rolích 

s Jiřím Macháčkem, Lenkou Vlasákovou a Miroslavem Vladykou. 

Cena vstupenek v předprodeji je 360 Kč (na místě pak 390 Kč), 

můžete je zakoupit od 1.září v Knihkupectví  U Salvátora a v 

Inofcentrech v Novém Městě, Bystřici a Žďáru.  

 

Ruth Šormová 

 

 

 

 

 

 

Oprava našeho  klavíru 

 

Jak jste mnozí jistě 

zaregistrovali, letos v dubnu 

staršovstvo rozhodlo, že je 

třeba opravit klavír, umístěný 

v presbyterně. Ve staršovstvu 

se diskuze vedla hlavně o tom, 

zda je dobré klavír náročně 

(po technické i finanční 

stránce) opravovat, nebo zda 

by nebylo lepší pořídit - třeba 

i za vyšší cenu - nástroj nový. Nakonec, i na základě kladných 

doporučení, že se jedná o kvalitní nástroj s dobrým zvukem 
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(L.Morawetz, J.Kalous,  H.Rejpalová) staršovstvo rozhodlo, že 

půjdeme cestou oprav. Byla provedena poptávka na opravu (2 ladící  

firmy) a staršovstvo rozhodlo zadat tuto zakázku panu ladiči Josefu 

Kalousovi z Prahy. Ten ji rozdělil na 3 etapy, které je možno provést 

na sobě nezávisle jak časově, tak i finančně. Jako akutní se jevila 

výměna "kolíčků" - to jest ocelových pološroubů, mezi kterými je 

klavírní struna napjata. Pokud tyto šrouby "nedrží", tak se struna sice 

naladí, ale v krátkém čase povolí a klavír je opět rozladěn. Tato 

etapa proběhla v měsíci květnu a tak již na Noc kostelů mohli 

účinkující ze ZUŠ hrát na dobře naladěný klavír. Také mnozí z vás 

se mohli seznámit osobně s tím, že se věci pohnuly - ony malé 

ocelové tyčinky, které byly použity při Noci kostelů jako "platidlo" k 

oživení soch, byly právě ony staré vyměněné kolíčky. Cena této 

práce byla 10.000 Kč, byla již zaplacena a tato první - akutní etapa je 

tedy za námi. 

Otázkou bylo, jak na tuto opravu získat prostředky. Staršovstvo 

rozhodlo, že je vhodné na tuto akci uspořádat mimořádnou sbírku 

mimo běžný rozpočet. Nápadem Idy Tenglerové bylo vytvoření 

barevných kláves (staré klávesy, vyřazené z jiného nástroje a 

nabarvené), které by si za symbolickou cenu mohli zájemci koupit a 

tak přispět právě na opravu klavíru. Tento nápad se ukázal jako 

velmi šťastný, protože nejenom při Noci kostelů, ale i při dalších 

následných nedělích došlo k "prodeji" těchto upomínkových a 

symbolických kláves a nakonec se vybralo celkem 12.706 Kč. Nově 

založený mužský pěvecký sbor Oscines Magni přispěl částkou 2.500 

Kč a celkem se tedy získalo 

15.206 Kč. Máme tak tedy 

částečně vybrány peníze i na 

další etapu oprav, kterou bude  

potřebná oprava mechaniky 

uvnitř klavíru (vytlučená 

kladívka, vyběhané osy ve 

spojkách). Cena této části 

opravy by měla být také 

10.000 Kč. K této části by měl 

sbor přistoupit letos na podzim nebo na jaře příštího roku, dle další 

domluvy.  
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Závěrečnou etapou by měla být výměna kláves, které jsou 

povrchově poškozené plus výměna plstění pod klávesami. Tato fáze 

by měla být za 4.000 Kč. Celková částka, kterou by měla oprava 

stát, je 25.000 Kč a jedná se tedy o poměrně velkou investici.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na první etapě opravy 

klavíru podíleli, ať už radou, finančním darem nebo pomocí s 

prodejem kláves. Především pak Idě Tenglerové, která se ujala 

shánění starých kláves a pak jejich krásného barevného ztvárnění s 

velkým nadšením a bez které by to šlo výrazněji hůře. Upřímné Pán 

Bůh zaplať všem Vám. Těším se, že v brzké době budou moci malí i 

velcí muzikanti v našem kostele hrát na naladěný a krásný nástroj.     

 

Václav Peňáz 
 

 

Pozvánka 

 

Dne 3.10. 2015  v 18:00 sehrají Ochotníci z Novoměstska  v 

kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem benefiční divadelní 

 představení "Bylo nás pět", pro o.s. Úsměváčci-PDRP.  

Tímto Vás všechny srdečně zveme na představení, jehož 

výtěžek podpoří handicapované z o.s. Úsměváčci.  

 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11. října 2015.  

Uzávěrka je 30. září 2015.  

 

©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 
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