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Budoucnost Sborového domu  
v Novém Městě 

 

Od sborového shromáždění v březnu 2015 byla péče o SD 

nadále svěřena do péče staršovstva, a to v takové formě, která byla 

zavedena, tedy jako nájemní dům. Po odstěhování původních 

nájemníků se staršovstvo snažilo sehnat nájemníky nové, což se 

nakonec podařilo. Nicméně stav a opotřebení domu (které se 

s novými nájemníky prohlubuje) vedlo staršovstvo ke zvažování 

nových možností, jak se SD nakládat do budoucna. Návrh na prodej 

SD nebyl VSS roku 2015 přijat  

Jednou z myšlenek bylo nabídnout SD povšechnému sboru 

k využití obecnému. Další možností bylo požádat povšechný sbor o 

spoluúčast při financování rozsáhlejší rekonstrukce a nabízet pak 

byty pro faráře-důchodce. Další možností bylo využít SD pro 

sociální aktivitu Diakonie ČCE. Ani jedna z možností nebyla po 

dalším prozkoumání partnery přijata.  

Během dvou let se nenašel v našem sboru jediný návrh či jiný 

nápad ze strany členů sboru na nějaké jiné, nové využití SD.  

Po diskuzi s panem Ing. Františkem Strakou ze stavebního 

oddělení UCK jím bylo navrženo, zda by nemohl být SD využit 

k tzv. sociálnímu bydlení a na rekonstrukci využít finance 

poskytované z dotačního programu „Integrovaný regionální 

operační program – IROP“.  

Tento plán jsem přednesl na mimořádném staršovstvu 9.srpna 

2017 a to jej jednomyslně (16-0-0) schválilo. 

Jednalo by se o rekonstrukci domu tak, aby vzniklo 4-5 bytů o 

podlahové ploše cca 35 až 75 m/2. O tyto byty je zájem, což mám 

potvrzené i ze strany města, které bude tento náš záměr podporovat 

(nikoli finančně).  Finance by byly získány z dotace IROP, a to ve 

výši 29 028 Kč/m/2 podlahové plochy včetně chodeb a společných 

prostor (=95 % uznatelných nákladů).  Naše spoluúčast je určena 
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5% nákladů. Odhaduji tedy, že by bylo možno čerpat z dotace ca 

6-7,5 milionu korun a naše investice by byla ve výši cca 300-

350 tisíc Kč. Udržitelnost projektu je 5 let. Tedy doba, po kterou je 

nutno byty provozovat jako tzv. „sociální bydlení“, s danými 

podmínkami.  

Sociální bydlení je definováno několika podmínkami:  

- uzavření smlouvy není podmíněno kaucí,   

- nájemné za m/2 je maximálně 57,50 Kč (nyní máme 

nájemné okolo 61 Kč, tedy téměř na hranici této podmínky),  

- minimálně 50 % osob je v produktivním věku 15-64 let,      

- nájemce má čistý příjem maximálně 0,6 násobek 

průměrné mzdy (při vyšším počtu se koeficient zvyšuje) 

- nájemní smlouva je minimálně na 1 a maximálně 2 roky, 

s možností jejího prodloužení  

- musí být dostupná podpora ve formě sociálních služeb.  

S tímto záměrem jsou spojená určitá rizika (jako s každým 

budoucím záměrem), o kterých víme a diskutujeme je a snažíme se 

najít opatření, která tato rizika vyloučí nebo zmírní.  

Věřím, že tato možnost využití SD je dobrou šancí, jak mít 

v budoucnu opravený SD, který nebude vyžadovat po dlouhou 

dobu větší investice do údržby a oprav. Zároveň nepovede 

k prodeji SD a jednorázovému získání větší finanční částky, o 

jejímž akutním upotřebení nyní nevím. Jeho rekonstrukce 

v žádném případě sbor nezadluží vysokou částkou, jejíž splácení 

by nás tížilo desítky let (částku převyšující 350 000 Kč máme 

nyní v rezervním fondu). Bude stálým a pravidelným zdrojem 

financí do rozpočtu sboru. Bude i nadále vyžadovat aktivitu ze 

strany správce SD k naplňování těchto cílů. Bude chloubou, a ne 

ostudou sboru.   
 

Václav Peňáz, správce SD  
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Na webových stránkách je k dispozici úplné znění výzvy IROP k nahlédnutí. 

Neváhejte mne nebo kohokoli ze staršovstva kontaktovat s jakýmkoli dotazem 

ohledně tohoto záměru.  

 
Co je před námi: 
 
1.9. NM 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

2.9. Horní Krupá 9.00 – seniorátní setkání učitelů nedělní školy 

3.9. Rodinné bohoslužby na začátek školního roku – NM 9.00, 

BY 10.30 

6.9. NM 18.00 – schůze staršovstva 

9.9. NM 16.00 – 19.30 – přednáška Jiřího Beneše: Desatero 

10.9. BY 7.50 – káže Jiří Beneš 

NM 9.00 – sborové shromáždění, káže Jiří Beneš 

17.9. Velké Meziříčí 9.30 – Seniorátní setkání všech generací: 

„Spirituální výchova“ 

19.9. NM 9.30 – kavárnička pro seniory – o Rusku bude opět 

vyprávět Jan Teplý 

22.9. NM 16.00 – začíná konfirmační cvičení 

24.9. „Vezmi vnouče s sebou“ – setkání v rámci „Město 

přátelské demenci“ 

BY 7.50 – káže Miroslav Erdinger 

NM 9.00 – káže Miroslav Erdinger 

NM 10.30 – přednáška M.Erdingera 

NM 14.00 – program v parku u kostela 

4.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 

6.10. NM – 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

13.-

15.10. 

Konfirmační víkend 

20.-

21.10 

Nový Jimramov – výjezdní tematické soustředění 

staršovstva 

 

 

 

 



  

5 

 

Pozvání do sborů 
 

sobota 2. září 

• Velké Meziříčí 

17.30 Zdeněk Susa: Tělo a duše ve zdraví a nemoci 

  

neděle 3. září 

• Jihlava 

17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši, promluví Jan Keřkovský, 

hraje Michal Hromek Consort 

  

sobota 9. září 

• Pelhřimov-Strměchy 

setkání bývalé mládeže na faře ve Strměchách (s možností přespání), 

v neděli káže Leonardo Teca. 

  
 neděle 10. září 

• Horní Vilémovice + Velké Meziříčí 

14.00 výlet k památnému stromu, sraz u fary v Horních 

Vilémovicích 

 

neděle 17. září 

• Horní Dubenky 

10.00 koncert smyčcového kvartetu Lenadores 

  
neděle 24. září 

• Moraveč 

9.30 bohoslužby (Jaroslav Pechar) a po nich přednáška: „Luther: 

velký reformátor, ale pořád jen člověk...“ (navazuje oběd a 

softballové odpoledne) 

 

Informace ze seniorátu 
Od 1. září nastupuje v Sázavě nová farářka Alžběta Matějovská 

a do sboru v Opatově farář Filip Boháč, který bude svou práci dělit 

mezi opatovský sbor a seniorát. 
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Krátké zprávy 
 

Na akci „Kup si klip“ se doposud vybrala částka 23 711,- Kč. 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

Sborové shromáždění 10. září 2017 
 

Staršovstvo svolává na neděli 10. září od 9 hodin sborové 

shromáždění. Bude se konat pouze v Novém Městě. Jeho hlavním 

bodem bude rozhodnout o návrhu rekonstrukce sborového domu 

v ulici Leandra Čecha v Novém Městě na sociální byty, na kterou je 

možné žádat dotaci z programu IROP. S návrhem se můžete 

seznámit v samostatném článku v tomto čísle a byl vyvěšen na 

nástěnce v kostele, kde si jej také můžete vzít. Druhým bodem bude 

schválení upraveného výsledku hospodaření za rok 2016 vzhledem 

k dodatečnému vyúčtování energií. Ve věži v kostele jsou 

k nahlédnutí seznamy členů sboru s hlasovacím právem.  

 

 

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 15. 9. mu ji, vyplněnou a 

podepsanou rodiči, přinesou. Přihlášky si můžete vzít i v kostele ve 

věži. Prosím odevzdejte svoje přihlášky včas, abychom mohli 

náboženství zorganizovat. 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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Konfirmační cvičení 
 

Pokračování konfirmační přípravy začne v tomto školním roce 

v pátek 22.9. Sejdeme se opět v 16.00. Na první společný víkend 

s konfirmandy ze seniorátu pojedeme 13.-15. října do Prahy. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8. října 2017.  

Uzávěrka je 30. září 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 
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