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Výroční sborové shromáždění 2015 

 

se bude konat v neděli 22. března 2015 pro celý sbor v Novém 

Městě od 9.00. O konání v jednom místě rozhodlo staršovstvo proto, 

že budeme hlasovat o projektových záměrech na využití sborového 

domu v Novém Městě a kvůli opakované volbě faráře Z.Šorma. 

Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru 

starší 18 let, zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím 

právem. Tyto seznamy jsou od 1.3. volně k nahlédnutí v Bystřici ve 

sborovém domě a v Novém Městě ve věži, v Blažkově v kostele. 

Pokud byste v nich objevili nějakou chybu, nahlaste to, prosím, 

Martině Dvořákové nebo některému z presbyterů. 

Volba se může platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní 

nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím 

právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba 

konat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny 

od ohlášeného začátku shromáždění.  

Zprávy, které má vzít VSS na vědomí, vycházejí v tomto čísle 

Zpráv a ohlasů. 

 

 

 

 

Zprávy ze staršovstva 11.2.2015 

 

 Z.Šorm odeslal návrhy rozvojových projektů a staršovstvem 

schválený návrh rozpočtu na seniorátní výbor. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo, že Synodní rada schválila 

návrh povolávacích listin a příslušných dohod pro opakovanou volbu 

Z.Šorma a M.Slámové. M.Slámová však požádala o odklad své 

opakované volby, protože ji jako možnou kandidátku oslovil sbor ve 

Velkém Meziříčí. Na výročním sborovém shromáždění proto proběhne 

pouze opakovaná volba Z.Šorma. 

 Staršovstvo hlasovalo o projektových návrzích na využití 

sborového domu v Novém Městě. Hlasováním rozhodlo, že 

sborovému shromáždění doporučí projekt prodeje sborového domu. 
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 Sestra Trojanová požádala o  ukončení nájmu ve sborovém 

domě k 28.2. Staršovstvo pověřilo P.Hladíka, aby formou inzerce ve 

Zprávách a ohlasech a v Novoměstsku hledal nového nájemce a 

dojednal podmínky nájmu. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo, že V.Zikmund chce také 

v druhé polovině roku ukončit nájem ve sborovém domě. 

 Staršovstvo projednalo návrh pí.ing. Jagošové na zábradlí u 

vchodu do kostela v Novém Městě. Zásadně s ním souhlasí a jednání o 

dalších technických detailech povede V.Peňáz. 

 P.Hladík zpravil staršovstvo o realizaci návrhu na podporu 

neziskových organizací. Místní neziskovou organizaci mohli členové 

sboru navrhovat do konce února. 

 Staršovstvo jednalo o návrhu grantové komise. Postoupilo 

jej společnému jednání hospodářské a grantové komise. 

 Staršovstvo připravovalo výroční sborové shromáždění. 

Rozhodlo o tom, že vzhledem k hlasování o využití sborového domu 

v Novém Městě a opakované volbě Z.Šorma se bude shromáždění 

konat pro celý sbor v Novém Městě. Bystřičtí a br.Andrejs přislíbili 

pomoc s organizací dopravy do Nového Města. Pro hlasování o využití 

sborového domu připraví ještě V.Hrouda a P.Hladík stručný přehled 

základních informací o jednotlivých variantách jednak do Zpráv a 

ohlasů, jednak na panely do kostela. Seznamy členů s hlasovným 

právem a krabice na podněty budou v kostele k dispozici od 1.3. 

Staršovstvo schválilo návrh programu sborového shromáždění a 

návrhy na jednotlivé služby a funkce pro shromáždění. 

 Staršovstvo pověřilo I.Tenglerovou dojednáním parametrů a 

koupě nového počítače pro sborovou kancelář s IT odborníkem 

z Poličky. Na starém počítači již špatně fungují upgrady kartotéčního 

programu. 

 Staršovstvo jednalo o podobě oslav 600.výročí smrti 

M.J.Husa. Z.Šorm informoval o tom, že jedním z návrhů Města 
v rámci roku J.Štursy je také možnost umístění jeho sochy M.J.Husa 

v parku kostela. Staršovstvo s tímto návrhem vyslovilo souhlas a 

pověřilo Z.Šorma dalším jednáním s Horáckou galerií a Městem. O 

podobě oslav bude jednat kulturní komise. Presbyteři jí mají sdělit 

svoje návrhy. 
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 M.Slámová vyřídila staršovstvu žádost partnerského sboru 

z Betzingen o posunutí termínu návštěvy v Betzingen na 4.-6.září. 

 Z.Šorm předložil staršovstvu evidenční dotazník za rok 

2014. Souhrnně se ve sboru konalo 177 bohoslužebných shromáždění, 

303 katechetických shromáždění, 127 dalších akcí, 12 pohřbů, 7 

sňatků, 11 koncertů; celkem 637 akcí. Faráři vykonali 277 a pastorační 

pracovnice 111 návštěv. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o kladném vyřízení škodní 

události (zcizení části měděného svodu u novoměstského kostela) 

pojišťovnou Generalli. Opravu domlouvá D.Gregor. 

 Město poskytlo sboru na činnost neinvestiční příspěvek ve 

výši 10.000,-Kč. 

 Sbírka na církevní tisk proběhne v neděli 8.března. 

 Noc kostelů se bude v tomto roce konat 29.5. Přípravu 

programu projednají P.Hladík, Z.Šorm a V.Peňáz. 

 M.Gregorová navrhla zřízení databáze řemeslníků – členů 

sboru, kteří by mohli pro sbor zajistit potřebné opravy. 

 

 

 

Databáze řemeslníků pro sbor 

 

Náš sbor se stará o pět budov a přilehlé pozemky. S tím je 

spojeno mnoho oprav a údržbářských prací. Rádi bychom se při jejich 

zajišťování obraceli především na řemeslníky – členy sboru nebo jeho 

sympatizanty, kteří k němu mají vztah. Abychom to mohli dělat, 

chceme dát dohromady jejich seznam s kontakty (databázi). Žádáme 

vás proto o spolupráci: prosíme řemeslníky ze sboru, kteří by byli 

ochotní zakázky sboru realizovat, aby sdělili (ústně, telefonicky, 

mailem) Martině Dvořákové do kanceláře (tel: 566 616 244, mobil: 

723 055 349, mail: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz) kontakt na 

sebe a obor, ve kterém pracují, abychom je mohli do seznamu zařadit. 
Doporučit dobrého řemeslníka může samozřejmě kdokoli z členů 

sboru. Je to pro sbor pomoc. Předem vám za ni děkujeme. 

 

 



  

5 

 

Příspěvek na rekreaci důchodců 

 

Tlumočíme vám rozhodnutí synodní rady, které můžete využít: 

Vážené sestry, vážení bratři, 

synodní rada na svém zasedání dne 3. 2. 2015 rozhodla, že 

členové ČCE, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní 

důchod, se mohou obrátit na synodní radu s žádostí o příspěvek na 

rekreační pobyt pořádaný Českobratrskou církví evangelickou. Výše 

příspěvku může činit maximálně 75 % prokazatelných nákladů na 

pobyt. Na jeho poskytnutí není nárok, udělení závisí na finančních 

možnostech poskytovatele. 

 

 

 

 

Co je před námi 

3.3.úterý NM 9.00 – pastorální schůze 

4.3.středa NM 18.00 – staršovstvo 

5.3. čtvrtek NM 18.00 – D.Ženatý – o pobytu v USA 

6.3. pátek NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

8.3. neděle 14.30 ve Velkém Meziříčí doc. Pavel Hošek bude 

hovořit o vztahu křesťanství a islámu. 

10.3. úterý NM 19.30 – Kruh – pletené a háčkované čtverrce 

15.3. neděle NM 15.00 – rodinné odpoledne 

17.3. úterý NM 19.30 – schůzka střední generace 

22.3. neděle NM 9.00 - Výroční sborové shromáždění 

22.3. neděle NM 17.00 – Dario Fo/Láry Hauser: Komediantská 

mysteria 

29.3. květná 

neděle 

DPS NM – 14.00 – bohoslužby s vysluhováním Večeře 

Páně 

2.4. Zelený 

čtvrtek 

NM 16.00 – program pro děti: připomínka Ježíšovy 

poslední večeře 

NM 19.00 – A.Strejček a Cantica: „Amen, pravím ti…“ 

3.4. Velký 

pátek 

BY 7.50 – bohoslužby s VP 

NM 9.00 – bohoslužby s VP 

5.4. BY 7.50 – bohoslužby s VP 
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Velikonoční 

neděle 

NM 9.00 – bohoslužby s VP  

NM 11.00 – Barmské bohoslužby 

BL 10.45 – bohoslužby s VP 

6.4. 

Velikonoční 

pondělí 

NM 9.00 – rodinné bohoslužby s hrami pro děti 

8.4. středa NM 18.00 – staršovstvo 
 

 

 

Ze seniorátu 

 

Presbyterní konference 

▪ v neděli 8. března ve 14.30 ve Velkém Meziříčí: 

doc. Pavel Hošek o vztahu křesťanství a islámu. 
 

Konfirmační víkend 

▪ 20. - 22. března, téma: reklama, internet 
 

Valná hromada Bratra Kálefa 

▪ v neděli 29. března v 15.00 v Jihlavě. Sbory prosíme, aby vyslaly své 

zástupce. 

 

 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

 

▪ neděle 1. března 

Třebíč 

rodinná neděle: bohoslužby s dětmi, společný oběd, program na celý 

den. Host: Jana Hofmanová 

Velké Meziříčí 

9.00 sborový den s Davidem Šormem: Příběh evangelických škol 
 

▪ úterý 3. března 

Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže 

19.00 modlitba Taizé 
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▪ neděle 8. března 

Žďár nad Sázavou 

18.00 bohoslužba v Batyskafu, promluví Miki Erdinger, zahraje 

rock'n'rollová skupina Letrourou. 
 

▪ úterý 10. března 

Žďár nad Sázavou 

18.00 večer s hostem: Fotky a zážitky z Vietnamu  

(Jaroslava Růžičková) 
 

▪ pátek 13. března 

Horní Krupá 

17.00 Večerní výprava za sovím houkáním (lampionky s sebou) 

▪ neděle 15. března 

Sázava 

17.00 koncert: Johann Sebastian Bach, postní skladby Marie Žárská 

(mezzosoprán) a barokní ensemble 
 

▪ úterý 17. března 

Velké Meziříčí 

18.00 večer s hostem: Martin T. Zikmund: Papež František 
 

▪ čtvrtek 19. března 

Jihlava 

18.00 Večer s hostem – Olga Špátová: Největší přání 
 

▪ neděle 29. března 

Třebíč 

15.30 Velikonoční prozpěvování (v sobotu 28. 3. totéž v Myslibořicích 

v kapli od 15 hod. ) 
 

Horní Krupá zve na Velikonoce: 

čtvrtek 2. 4. v 18.00 čtení pašijí, zpěv, hod beránka 

neděle 4. 4. v 17.00 v kostele:Jiří Pavlica, Missa Brevis 
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Husův rok – možnost pro dobrovolníky 

 

Na celocírkevní úrovni připravuje synodní rada k Husovu výročí 

setkání, které se bude konat 5. a 6. července t.r. v Praze na 

Staroměstském náměstí a přilehlých prostorách. Program se daří 

pozvolna dokončovat, v krátké době jej bude rozesílat, spolu s dalšími 

praktickými informacemi (např. zajištění noclehů), abyste se mohli 

rozhodnout, zda a jak se zúčastníte této významné události. Synodní 

rada se v této souvislosti obrátila na sbory mimo jiné s touto prosbou: 

„Pořadatelská služba bude žádat zapojení řady lidí, nejen proto, 

že očekáváme mnoho návštěvníků z domova i ze zahraniční, ale také 

proto, že chvílemi budou paralelně probíhat programy i na pěti místech 

a orientace hostů bude vyžadovat přesnou a dostupnou pomoc. 

Uvítáme proto dobrovolníky při zajišťování a organizaci. Další 

informace můžete sledovat na www.e-cirkev.cz; 

www.husovskeslavnosti.cz; www.nase-reformace.cz.“ 

 

 
 

ANKETA: Co je pro mne na vysluhování 

Večeře Páně důležité? 

Zde jsou další příspěvky k přemýšlení, hledání a rozhovoru o 

Večeři Páně a o tom, co je pro nás na ní důležité. Jsou to odpovědi vás 

členů sboru i odpovědi vikářů a kazatelů z okolí. Ukazují, myslím, 

pestrost našich pohledů i naší víry a věřím, že mohou přispět 

k vzájemnému pochopení i prohloubení víry. Ne nadarmo se hlásíme 

k reformačnímu učení o všeobecném kněžství věřících. Jeden druhému 

můžeme svým svědectvím ve víře sloužit a přispívat tak k budování 

sboru. 

 

Na vysluhování Večeře Páně je pro mě důležité to, že jsme k ní 

zváni bez zásluh a přijímáni Bohem jako jeho děti, s neutuchající 

láskou a odpuštěním.  

Mou otázkou - asi i pro teologickou komisi - je proč v našem 

sboru nemůžeme být takto přijímáni častěji? 

Dušan Sláma 

http://www.nase-reformace.cz/
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Skrze přijímání chleba a vína mohu na fyzické rovině prožívat 

Kristovu přítomnost - mocnou, odpouštějící, hojivou - ve společenství, 

které překračuje hranice mezilidských neladů, rozdílů a dokonce i 

věků a národů! A to je pro mou víru velice občerstvující.  

Ida Tenglerová 
 

Nějak nevím co odpovědět, asi to, že takovou příležitost vůbec 

máme. Sympatická mě byla odpověď Marie Šírové z lednových Zpráv 

a ohlasů. Vysluhování Večeře Páně mám  rád, rád vysluhuji svému 

synovi, když se rozhodne, že k Večeři Páně se mnou půjde. Nevím jak 

pro něj (zůstává to nevyslovené), ale pro mne je to sváteční chvíle. 

Tomáš Blažek 
 

 

Vždycky mě těší, že kolem stolu Páně jsme si blízcí, že k sobě 

patříme spojeni nejen svou chatrností, ale i očekáváním. Někdy mám 

pocit, že ta chvíle jaksi odezní a nic to na mém životě nezmění. A tak 

rozhovory při biblických hodinách a na staršovstvu  podnítily mé 

uvažování, jak to je se mnou. Navíc jsem nedávno četla Ozeáše 

proroka, který poukazuje na to, jak je to s Izraelem. I když v celé knize 

Izrael zklamává Hospodina a sám se tak dostává do potíží, přece mu 

Pán Bůh odpouští, nezavrhne ho a slibuje, že smlouvu s ním nikdy 

nezruší.  A tehdy jsem si znovu uvědomila, že i ve křtu učinil Pán Bůh 

se mnou smlouvu a tak do mé nejistoty, někdy i nechtěné zvykovosti 

mně svitlo nové osvobozující světlo. Proto doufám a věřím, že snad 

ani se mnou Pán Bůh smlouvu nezruší. Večeře Páně mi to vždycky 

potvrzuje. 

Ester Kabíčková 
 

 

Prožitek hloubky svátosti navzdory mé nehodnosti.  

Lukáš Král, vikář 
 

 

Večeři Páně nevnímám pouze jako setkání člověka s Kristem a s 

Boží láskou v ukřižovaném Kristu zjevené, ale také jako podporu 

budování společenství sboru, který se schází kolem stolu Páně. Je pro 

mě důležité vnímat vztah a odpuštění nejen vertikálně - člověk - Bůh 

(skrze Krista), ale i i horizontálně, lidí mezi sebou (skrze Krista). Tak 

se stává Kristus středobodem slavení Večeře Páně v obou směrech. A 



  

10 

 

to lze naplnit nejen ve velkém kruhu v kostele, ale i v úzkém kruhu při 

domácím slavení Večeře Páně.   

Miki Erdinger, farář ve Sněžném a Sázavě 
 

Obživení pro mne samotnou, načerpání nových sil a ukotvení 

v Kristu. Je jasným znamením odpuštění.  

Petra Náhlovská, vikářka 

 

 

 

 

Rodinná neděle o Bangladéši a Pael 

 

V neděli 15. února se konalo v presbyterně evangelického kostela 

v Novém Městě na Moravě zábavné a hravé rodinné odpoledne. Když 

se místnost naplnila příjemnými lidmi různých věků, mohlo vše 

vypuknout. Na začátek jsme se dozvěděli něco o Pael. 

Pael je sedmiletá holčička z Bangladéše (narodila se 19. května 

2007) a sbor na ni bude formou Adopce na dálku vybírat peníze. Ty se 

jí zašlou, aby mohla chodit do školy atd… Pael nám poslala první 

dopis, z něhož jsme se dozvěděli o její rodině, zájmech a přáních. 

Starší děti měli úkol přeložit jej z angličtiny do češtiny. Poté 

následovaly hry uvnitř kostela.  

Daniela nám vyprávěla o životě v Bangladéši. Dozvěděli jsme se 

mnoho o lidech ve městě i na venkově, jejich životních podmínkách, 

povoláních, dopravě, zvířatech… Každý vytvořil svoji představu o 

bangladéšské vlajce.  Nakonec jsme vytvořili dva veliké plakáty. Jeden 

byl o Bangladéši – ten udělaly starší děti a druhý o Pael - ten vytvořily 

mladší děti kresbami i údaji, které se o ní dozvěděly. A také jsme pro 

ni nakreslili strom, na nějž se jí každý pomyslně podepsal svým 

prstem. 

Terka Oravcová 
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Jedeme do Betzingen! 

 

První zářijový víkend 4. - 6. 9. 2015 jsme jako každý ob/rok 

zváni do sboru v Betzingen. Vyjedeme auty v pátek ráno a domů se 

vrátíme   líp „účastníci zájezdu“ z novoměstského sboru, tak proto, že 

přičichneme k trochu jiné zbožnosti, k německé angažovanosti a 

ochotě komunikovat a především, že i v té jinakosti můžeme společně 

slyšet a zakoušet evangelium. 

O partnerství se za německou stranu dlouhá léta starala sestra 

Anne Tempel a její muž Michael, kteří chtějí kvůli nemoci předat 

štafetu někomu dalšímu (zatím to vypadá na Helgu Maul, Katrin a 

Freda Maye). Jsme rádi, že sestře Anne se nyní daří docela dobře.  

Ráda bych vás povzbudila k účasti. Jazykovou oporou nám bude 

Lenka Lišková, kdo vládnete anglicky, domluvíte se. Ubytování a 

stravování je v rodinách (tedy zdarma), předloni sbor přispíval na 

cestu. 

Kdo chcete jet, zapište se prosím na arch, který najdete ve věži 

kostela (i v Bystřici v modlitebně). 

Kdo třeba jen tak trochu uvažujete, neváhejte se ozvat Lence 

Liškové nebo Markétě Slámové.  

 

 

Inzerce: 

 

- Sbor nabízí k pronájmu byt 3+1 v přízemí sborového domu na 

ulici Leandra Čecha. Zájemci o podrobnější informace se mohou 

zeptat u Petra Hladíka – telefonický kontakt 602 730 793. 
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AMEN, PRAVÍM TI ….. 

 

Ve čtvrtek 2.dubna v 19 hodin večer jsme zváni na velikonoční 

pásmo hudby a slova. Pašijový příběh přináší nejen věčnou inspiraci 

ale i naději pro nás pro všechny. 

V podání Alfréda Strejčka zazní: Ježíšovo kázání na hoře, 

Poslední večeře, Ukřižování, Smrt na kříži a Zmrtvýchvstání. 

Pašijová zastavení doprovodí zpěvem  známý  kutnohorský 

smíšený komorní sbor CANTICA . 
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Zprávy pro VSS 2015 

-----------------------------------------------------------------

- 

 

Zpráva faráře pro VSS 2015 

 

Bratři a sestry, 

uplynulý rok byl především obdobím pravidelného sborového 

života. Někdy ho bereme jako samozřejmost, ale nic netrvá prostě 

samo sebou. Pravidelnost je uprostřed proměnlivosti a roztěkanosti 

života projevem soustavné a soustředěné aktivity. Je to základ, 

z kterého všechny další iniciativy rostou. A loni jich bylo opravdu 

hodně. 

Sbor neprožil žádné dramatické změny, ale přesto nepřešlapoval 

na místě. Je v pohybu, je na cestě. Projevuje se to v mnoha ohledech.  

Staršovstvo si uvědomuje, že si nevystačí samo. Hledá novou podobu 

své práce. Během roku s větším či menším úspěchem ustanovilo 

komise, aby se systematicky věnovaly různým oblastem života sboru 

(hospodářská, kulturní, grantová, teologická), a snaží se do nich 

přizvat další členy sboru. V činnosti celého sboru roste vědomí, že 

v otevřené společnosti není naděje a budoucnost v izolaci, ale 

v otevřenosti a spolupráci. Svědčí o tom mnoho aktivit: zapojení do 

Noci kostelů, Dne otevřených památek a akce „Krabice od bot“, 

kontakty s gymnáziem při besedách s Jiřinou Šiklovou a k výročí 

17.listopadu, zahradní slavnost, spolupráce se ZUŠ (Noc kostelů, 

koncert),  přizvání neziskových organizací při adventním dobročinném 

jarmarku, spolupráce na benefičních koncertech s pěveckým sborem 

Masarykovy university a s Českým rozhlasem,  koncerty v rámci NHS, 

podpora daňkovického sboru při opravě varhan, nebo poskytnutí 

klubovny pro schůzky mládeže, která vzešla z anglických táborů 

pořádaných Církví bratrskou z Litomyšle. Vojtěch Hrouda se snaží 

intenzivně promýšlet nové podoby práce s mládeží, když dosavadní 

tradiční setkávání není kvůli roztěkanosti mládeže reálné. Vzhledem 

k mnoha žádostem o podporu vytvářelo staršovstvo spolu s kulturní 

komisí koncepci adresné a soustavné podpory neziskových organizací. 
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Celý rok pokračovala příprava na samofinancování církve: 

z rozhovoru o modelech samofinancování vznikla strategie sboru a 

akční plán. Přešli jsme k jednotnému dodavateli energií v rámci církve. 

Obnovila se skupina těch, kdo vybírají salár a připravili jsme pro ni 

nové materiály. Členové sboru dostali sborový dopis, který přehledně 

informoval o hospodaření a obsahoval výzvu ke zvýšení obětavosti a 

poukázání plateb převody z účtu. Majetkovému narovnání mezi státem 

a církví bylo věnováno několik článků ve sborovém zpravodaji. 

Staršovstvo shromáždilo náměty na rozvojové a diakonické projekty. 

Při pořádání kulturních akcí se daří získávat z dobrovolného vstupného 

prostředky na činnost sboru (koncerty manželů Moravetzových a 

souboru Vocatus ecumenicus, zahradní slavnost apod.). Úspěšní jsme 

byli i při získávání prostředků z jiných zdrojů (Konto Bariéry, 

příspěvek Města). Pracovní skupina pod vedením Vojtěcha Hroudy 

dále systematicky připravovala hlasování o využití sborového domu    

v Novém Městě.  

Během roku se také uskutečnilo mnoho oprav a stavebních akcí, 

potřebných pro sborový život. Dokončili jsme realizaci bezbariérového 

vstupu do novoměstského kostela. Modlitebna v Bystřici byla nově 

vymalována, včetně výtvarného návrhu čelní stěny, a získala nové 

osvětlení. Pro nedělní školu v Bystřici vzniká ve sklepních prostorech 

nová místnost. Na základě smluv uzavřených s Městem byl při 

rekonstrukci Komenského náměstí vybudován nový vstup do areálu 

novoměstského kostela a byla rekonstruována čelní strana plotu. Město 

také vyhovělo opakované žádosti sboru o rekonstrukci cesty na 

novoměstském hřbitově. V létě jsme brigádnicky opravili dětské hřiště 

na zahradě u kostela. Novoměstské varhany prošly drobnou opravou a 

byly znovu naladěny. Na Křenkově ulici byla instalována nová 

sborová vývěska. Od začátku roku začaly fungovat nové webové 

stránky sboru a sborové akce jsou prezentovány i na facebooku. Po 

delší době se podařilo úspěšně uzavřít jednání s obcí Dlouhé o 

vlastnictví místního hřbitova. 

Také v personální oblasti došlo k pohybu. Do zmíněných 

pracovních skupin se kromě členů staršovstva zapojili další členové 

sboru – J.Kintr, J.Strnad, K.Marečková, P.Vykydalová, R.Šormová. 

S ÚP se nám podařilo vyjednat zajištění kostelnictví zřízením místa 

veřejně prospěšných prací – loni pro J.Oravce, letos pro E.Oravcovou. 

A.Buchtová, která dlouhou dobu velmi svědomitě a obětavě 
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vykonávala pro sbor funkci účetní, se na konci roku odstěhovala . 

Funkci sborové účetní proto převzala pastorační pracovnice Martina 

Dvořáková, která během podzimu na ÚP ve Žďáru absolvovala 

rekvalifikační kurz účetnictví. Všechny činnosti sboru by však nebylo 

možné zajistit bez práce dobrovolníků – varhanní doprovody a čtení 

při bohoslužbách, vyučování nedělní školy, vydávání sborového 

zpravodaje, příprava kávy po bohoslužbách a zajištění občerstvení při 

sborových akcích, donáška kazet do DPS, fotodokumentace sborových 

akcí, nacvičování a technické zajištění vánoční hry, nahrávání 

bohoslužeb, práce křesťanské služby, vybírání saláru a roznos 

sborových dopisů, pracovní brigády, spolupráce při jednotlivých 

akcích (zahradní slavnost, dobročinný jarmark, koncerty), prezentace 

sboru na facebooku a na webu Města a další. Všem, kdo věnují sboru 

svůj čas a energii, upřímně děkujeme a jejich práce si velmi ceníme. 

Každý, kdo se nově zapojí do tohoto dobrovolnictví, je velkým 

povzbuzením pro ostatní. 

O tom, jak bohatý byl v uplynulém roce život sboru, svědčí také 

statistické údaje – 177 bohoslužebných shromáždění, 303 

katechetických shromáždění, 127 dalších akcí, 12 pohřbů, 7 sňatků, 11 

koncertů; celkem 637 akcí. Faráři vykonali 277 a pastorační 

pracovnice 111 návštěv. Není jistě možné ani smysluplné všechny 

sborové aktivity vyjmenovat, přesto bych rád alespoň některé 

připomněl: 

Během roku se konalo několik rodinných sborových odpolední 

(např. o Bibli kralické, s výběrem „skutečného dárku“  o.p.s. Člověk v 

tísni, nebo s přípravou výzdoby oken presbyterny). Pro děti jsme také 

pořádali o velikonocích připomenutí Ježíšovy poslední večeře a na 

podzim Drakiádu. O svatodušních svátcích se konala konfirmační 

slavnost. Na střední generaci a při sborových dnech jsme přivítali 

několik hostů – Janet Wingate (o Bermudách), Jiřího Beneše (o 

požehnání ve Starém zákoně), zástupce sdružení „Logos“, Jakuba 

Kellera a Petra Moree (při 600.výročí obnovení vysluhování 

podobojí). Při koncertech jsme slyšeli zajímavé hudebníky a hudební 

tělesa (T.Ulricha, Vocatus ecumenicus, žáky a učitele ZUŠ, pěvecký 

sbor Masarykovy university, A.Strejčka a Š.Raka, pěvecký sbor 

Svatopluk, skupinu  „Let´s go“, Musicu Bohemicu, N.Urbánkovou a 

skupinu Bokomara, manžele Moravetzovy). Uspořádali jsme sborovou 

cestu do Osvětimi. Společně jsme strávili rodinný víkend v Chotěboři 
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a konfirmační víkend ve Sněžném. V květnu jsme hostili členy 

partnerského sboru z Betzingen. Účastnili jsme se a také aktivně 

podíleli na seniorátních akcích – na Seniorátním dni rodiny v Horních 

Vilémovicích, na organizaci táborů Bratra Kálefa, na Seniorátním 

setkání všech generací v Sázavě, na konventu v Myslibořicích. 

Věřím, že přes všechny komplikace a pnutí, která život každého 

společenství samozřejmě provázejí, byl tento rok pro sbor dobrý. To, 

co se v něm děje, svědčí o pohybu, o iniciativě, o poctivé snaze 

odpovídat na znamení času. Situace církví i společnosti se podstatně 

mění. S konzervováním minulosti nevystačíme. Jde o to, abychom 

uměli dobře rozlišit mezi pouhým zvykem a skutečnou tradicí, která 

naši víru nese. K dobré evangelické tradici patří i svoboda od 

zvyklostí, kterou umožňuje věrnost Písmu. V ní je naděje, že sbor 

neustrne, a proto není třeba se budoucnosti bát. Záleží jen na naší 

věrnosti, ve které, Bohu díky, nejsme sami. 

 Zdeněk Šorm 

  

V uplynulém roce byli v našem sboru konfirmováni: 

Veronika Blažková, Jonáš Buček, Michal Feiler, Michaela 

Skalníková 

 

Oddáni byli: 

Martin Novotný a Daniela Gregorová, Viktor Tomayo a Kateřina 

Lánová, Pavel Trojan a Alena Sáblíková, Daniel Daněk a Marie 

Vágnerová, Vlastimil Slonek a Vera Cobzaru 

 

Pokřtěni byli: 

Albertin Slonek, Metoděj Sláma, Josef Makovský, Helena 

Prášilová, Lucie Musilová, Jiří Peňáz, Gabriela Čonková, Veronika 

Slámová 

 

A poslední rozloučení v našem sboru měli: 

Vlastimil Slonek sen., Bohumil Prosecký, Vladimír Tatíček, Emil 

Staněk, Jiří Kulka, Helena Lamplotová, Jiří Kubík, Jaroslav Veselý, 

Jarmila Stehnová, Vladimír Sláma, Jan Svačina, Jiří Staněk 
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Slovo kurátora  

 

Každý z nás občas musí přijmout nějaké rozhodnutí. Některá 

z nich jsou banální, jiná považujeme za osudová. Někdy se radujeme 

z toho, že máme více možností na výběr, jindy naopak tato pestrost 

naše rozhodování komplikuje. Pečlivě a dlouho zvažujeme, co nám 

naše rozhodnutí přinese, či co budeme muset obětovat. Polepšíme si 

nebo ne? Někdy rozhodujeme sami za sebe, jindy musíme brát ohled 

také na druhé, případně zvažovat, jak zareagujeme na rozhodnutí 

ostatních. Občas zase přijdou chvíle, kdy se musíme rozhodnout 

okamžitě, bez přípravy reagujeme na situaci, se kterou jsme nepočítali. 

Rozhodujeme se jen podle toho, jak velí náš instinkt. Pokaždé jsme ale 

rádi, že jsme k nějakému rozhodnutí dospěli. Pak ale zjistíme, že 

nejsme na konci, ale teprve na začátku. Rozhodnutím se totiž zpravidla 

snažíme něco změnit a po té úlevě, že jsme si zvolili nějakou 

z možností, zjistíme, že je před námi ještě pěkný kus cesty k naplnění 

našich představ a plánů. A to je velká výzva, ovšem ne vždy se nám 

věci podaří dotáhnout do nějakého rozumného stavu. A týká se to i 

našeho společného rozhodování o záležitostech celého sboru. 

Při tom vybírání možností a neustálém hloubání o dopadech 

našich rozhodnutí na budoucnost je proto dobré se podívat na to, jak 

náš sbor žije v přítomnosti. Já jsem vděčný za to, že nás sbor je 

v dobré kondici. Má v sobě energii a dává o sobě čím dál víc vědět. 

V loňském roce jsme mysleli i na druhé. Pomohli jsme například 

zorganizovat koncert na podporu opravy varhan v Daňkovicích, 

podpořili jsme i některé neziskové organizace, v našem  sboru se 

konají pravidelná setkání, která jsou otevřené pro všechny generace. Je 

to zásluha všech, kterým současnost a tím pádem i budoucnost našeho 

sboru není lhostejná. Myslím, že jsme na dobré cestě a to může být 

úleva pro naše další rozhodování. 

Děkuji Ti, Pane, že náš sbor je živý. 

 

Petr Hladík, kurátor 
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Výkaz hospodaření 2014 – Rozpočet 2015 

 

 
Farní sbor ČCE: Nové Město na Moravě     

 

Evidenční číslo 
sboru: 1008 

  
  

 
Seniorát: Horácký 

  
  

 
Číslo bank. účtu:  1473163349/0800     

      Č. Ukazatel účet 2014 rozpočet 2014 skutečnost 2015 rozpočet 

1 
Spotřební a kancel. materiál, 
zboží 501 25 000,00 64 158,00 40 000,00 

2 Spotřeba energie 502,503 150 000,00 177 117,00 210 000,00 

3 Prodané zboží 504 23 000,00 11 031,00 15 000,00 

4 Běžná údržba 511 167 000,00 187 507,00 109 648,00 

5 Cestovné 512 105 000,00 85 954,00 100 000,00 

6 
Prezentace - dary 
křesť.služby a sbor.pohošt. 513 12 000,00 15 248,00 14 000,00 

7 Telekomunikace 518 30 000,00 21 845,00 25 000,00 

8 Placené nájemné 518       

9 Spotřeba ostatních služeb 518 44 000,00 54 543,00 40 000,00 

10 Mzdové náklady vč. pojištění 
 

521,524,525,527,
528 100 000,00 7 300,00 25 000,00 

11 Daně a poplatky 531,532,538 3 000,00 786,00 15 000,00 

12 Poskytnuté dary 546 10 000,00 29 419,00 10 000,00 

13 Odvod repartic seniorátních 581 11 641,00 11 641,00 13 621,00 

14 
Odvod repartic 
celocírkevních 581 62 491,00 62 491,00 62 331,00 

15 Odvod do PF 581 162 200,00 162 200,00 170 400,00 

16 Odvod do PF administrátora 581       

17 
Odvod za pastoračního 
pracovníka 581 19 500,00 19 500,00 39 000,00 

18 Odpisy, prodaný majetek 551-559       

19 Ostatní náklady 
541-549 

(kromě546) 110 000,00 106 855,00 70 000,00 

20 Daň z příjmu 591,595       

21 Náklady celkem  ÚT5 1 034 832,00 1 017 595,00 959 000,00 

22 Sborové sbírky 682 180 000,00 177 335,00 180 000,00 

23 Dary tuzemské 682 150 000,00 149 236,00 130 000,00 

24 Dary zahraniční 682 10 000,00 13 112,00 10 000,00 

25 Salár 682 460 000,00 501 708,00 460 000,00 

26 Příjmy z hosp. činnosti 601-604 140 000,00 136 416,00 84 000,00 

27 Ostatní sbor. Příjmy 641-649 80 000,00 139 383,00 80 000,00 

28 Tržby z prodeje majetku 652-659       

29 Přijaté příspěvky 681       

30 Provozní dotace  691 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

31 Výnosy celkem ÚT 6 1 035 000,00 1 132 190,00 959 000,00 

32 Hospodářský výsledek =ř.31 – ř.21 168,00 114 595,00 0,00 
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  AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období 

  AKTIVA CELKEM  545 130 0 

A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM     

A.II. Dlouhodobý finanční majetek     

A.III
. 

Oprávky     

B.I. Zásoby     

B.II. Pohledávky celkem     

B.III
. 

Krátkodobý finanční majetek 545 130   

B.IV
. 

Jiná aktiva (časové rozlišení)     

  

  PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období 

  PASIVA CELKEM    0 0 

A. Vlastní zdroje celkem 0 0 

A.I. Vlastní jmění     

A.II. Fondy     

A.III
. 

Oceňovací rozdíly     

A.IV
. 

Účet výsledku hospodaření     

A.V. VH ve schv.řízení     

A.VI
. 

Nerozd.zisk, neuhr.ztráta         

B. Cizí zdroje  0 0 

B.I. Rezervy     

B.II. Dlouhodobé závazky     

B.III
. 

Krátkodobé závazky     

C. Jiná pasiva (časové rozlišení)     
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Sbírky 2014 

 

Farní sbor ČCE:  Nové Město na Moravě 

    
Sbírky 2014 Vybráno Odvedeno Poznámky 

na tisk ČCE a jinou publikační činnost 3 554,00  3 554,00    

HDL Jeronymovy jednoty 8 951,00  8 951,00    

pro Diakonii 6 479,00  6 479,00    

solidarity sborů 4 080,00  4 080,00    

pro KS       

pro sociální a charitativní pomoc 7 464,00  7 464,00    

JTD 4 861,00  4 861,00    

pro bohoslovce a vikariát 14 571,00  14 571,00    

Celocírkevní sbírky povinné celkem 49 960,00  49 960,00    

Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem) 26 579,00  26 579,00    

Sbírka darů Jeronymovy jednoty 156 096,00  156 096,00    

Seniorátní sbírka       

Sbírky pro jiné účely celkem       

Odvody celkem 232 635,00  232 635,00    

 

 

 

Zpráva křesťanské služby 

 

Také letos jsme pokračovaly v zasílání gratulací k narozeninám 

bratřím a sestrám v pokročilejším věku. Některé z nich jsme podle 

množností navštívily. Jde nám o to, aby věděli, že jsme na ně jako sbor 

nezapomněli, i když už často nemohou mezi nás na bohoslužby přijít a 

že ujištění z biblických veršů o Boží blízkosti jim do všelijakých 

životních obtíží a chvil   přinese potěšení, naději a radost do dalších 

dnů. Při našich návštěvách jsme rády poslouchaly vzpomínání na 

radosti i strasti, které jubilanty v životě potkaly, často jsme se   měly 

čemu zasmát. Uvědomily jsme si, jak se způsob života proměňoval. 

Před velikonoci a vánoci jsme se sešli s obyvateli DPS k 

bohoslužbám s vysluhováním Večeře Páně a také tam pak bylo 

množné se rozhovořit. Škoda, že ani z DPS, ani ze sboru se nesejde 

více účastníků, určitě by bylo shromáždění i beseda živější a veselejší. 

Z naší služby jsme s poděkováním uvolnily ze zdravotních důvodů s. 

Jarušku Ondráčkovou, která tuto službu konala s radostí a obětavostí 



  

21 

 

po řadu let. Zůstává naší poradkyní, neboť zná daleko širší okruh členů 

sboru než my. 

 

 Věra Trojanová, Marta Topinková a Ester Kabíčková 

 

 

 

Mládež 

V roce 2014 prošla Mládež našeho sboru generační obměnou. 

Zhruba se dá říci, že Mládež tvoří 7 kluků a holek; z nich 5 přešlo do 

Mládeže ze dvou předchozích konfirmačních ročníků, 2 kluci jsou 

starší. Kromě toho je zde však ´oblak´ mladých lidí, bývalých 

mládežníků, kteří s Mládeží sympatizují, občas se zúčastní některé 

mládežnické akce nebo schůzky, jezdí s Mládeží na Mitrov apod. Za ty 

první i za ty druhé jsem vděčen. 

V loňském roce jsme se scházeli na pátečních schůzkách, které 

však nemáme každý pátek. Několikrát jsme se měli společné setkání s 

mládežníky ze Sněžného a Daňkovic. Náplň těchto schůzek je spíše 

tradiční, zaměřená na křesťanské hledání a růst ve víře. Schůzky 

nejsou každý pátek, aby byly vzácnější a usebrané. Dvakrát jsme byli v 

divadle v Brně (Divadlo u stolu, Buranteátr), jednou na jazzovém 

koncertu (Gregory Porter). Též jsme nacvičovali hudební doprovod 

pro rodinné bohoslužby. O Velikonocích připravila Mládež pašijový 

program pro obyvatele Domova důchodců Mitrov. 

 

            za Mládež V. Hrouda 

 

 

Zpráva za Kruh 

 

Kruh se konal  v roce 2014 pravidelně každé druhé úterý v měsíci 

od 19,30. Celkem jsme se sešly 9x s průměrnou účastí 8 -10 sester. 

Novou pravidelnou účastnicí se stala sestra Pavla Bulvová, která 

kromě mnoha nových nápadů dodala i zajímavé materiály. 

Na schůzkách jsme vyráběly například skládané látkové 

 motýlky, vánoční dekorace z hoblin, batikované plátěné tašky, svíčky 
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zdobené ubrouskovou technikou. Některé z nás se naučily plést šálu na 

prstech bez pomocí jehlic, nadšeně jsme šily plyšová zvířátka. 

Listopadová a prosincová setkání byla věnována přípravě a 

vyhodnocení Adventního dobročinného jarmarku. 

Kruh je nejen tvořivou dílnou, ale je zde i místo pro výměnu 

zkušeností, receptů a pro různé rozhovory. Musím říct, že ženy z 

Vysočiny jsou tvořivé, nápadité a spoustu výrobků, které se objeví na 

jarmarku, tvoří ještě i doma.  

Do budoucna plánujeme výrobu různých drobných dekorací, 

určených  k dalšímu využití. Pozvání přijala i Ivana Holečková, která 

nás zasvětí do tvorby šperků a květinových vazeb. Rády uvítáme i 

další zájemce o tvoření, termín je každé druhé úterý v měsíci. 

Přestávka nastává pouze v době letních prázdnin. 

 

    Markéta Šimková 

 

 

Schůzky střední generace – 2014 

 

V minulém roce se střední generace sešla devětkrát (průměrně 10 

účastníků). První polovinu roku jí vedl Zdeněk Šorm, na podzim 

převzala vedení Ida Tenglerová. Program je různorodý. Jeho součástí 

bývá krátká biblická úvaha – tu připravují faráři. Další program 

navrhují většinou účastnící. Buď sami připraví úvod do nějakého 

tématu (Co očekáváme od manželství; Naše koníčky; Dobrá či 

vyhoštěná smrt), do kterého se pak různě zapojí i ostatní účastníci. 

Nebo prostředkují tip na hosta  - Janet Wingate: O Bermudách; Štěpán 

Vrbický: O kreslení; sdružení Logos – rozhovor s věřícími 

homosexuály o činnosti jejich sdružení; Evžen Šimek – společné 

zpívání. Někdy se také vzájemně dělíme o tipy na dobré knížky nebo 

CD. V závěru bývá prostor pro modlitbu. Podstatnou složkou schůzek 

střední generace jsou sdílení, otevřenost a povídání. Ačkoli jsou 

setkání prezentována jako „střední generace“, věk zde není 

rozhodující. Důležitá je chuť pobýt s druhými a společně přemýšlet o 

tématech, která nás zajímají. Každý je vítán. 

 

Zdeněk Šorm 
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Nedělní škola – zpráva za rok 2014 

 

Nedělní škole se v minulém roce věnovalo devět učitelů – pět 

mladším dětem, čtyři straším. Učitelé se scházeli i v uplynulém roce s 

výjimkou letních prázdnin každý první pátek v měsíci, aby společně    

s bratrem farářem připravovali aktivity pro děti a společně procházeli 

jednotlivé úlohy pro nedělní školu. Do léta děti procházely vyznání 

víry, od září se věnujeme novému tématu – církevnímu roku. Děti se 

seznamují s jednotlivými významnými svátky a obdobími liturgického 

roku. Základem je srozumitelné předání biblické zvěsti. Při přípravě 

programu klade každý učitel jiné důrazy – někteří se více věnují 

převyprávění příběhu, jiní dramatizaci, hrám, zpěvu, diskuzím či 

výtvarným činnostem.  

Nedělní škola probíhala pravidelně každou neděli po celý školní 

rok, kromě třetí neděle v měsíci, kdy se konají rodinné bohoslužby.    

V zimních měsících na ně navazovala rodinná odpoledne – jedno bylo 

o Bibli Kralické, během druhého děti a dospělí vybírali přes společnost 

Člověk v tísni „Skutečný dárek“.  

Tradičně se konala drakiáda, učitelé pomohli s vánoční hrou, 

rodinným pobytem v Chotěboři, velikonočním pondělím. Připravili 

také program pro děti na Zelený čtvrtek.  

Pokračujeme v projektu Adopce na dálku. Dívka Ashwija, kterou 

sbor podporoval několik let, musela ukončit studium a začala pracovat, 

proto jsme začali podporovat sedmiletou dívku z Bangladéše Pael 

Raksham.  

 

Dan Šimek  

 
 

Zpráva kazatelská stanice – Blažkov 

 

Život KS Blažkov se v roce 2014 nezměnil proti předchozím 

letům. 

Bohoslužby se konaly pravidelně čtvrtou neděli v měsíci. O 

prázdninách pak každou neděli, kdy byly obohaceny přítomností bratří 

a sester včetně dětí, těch, kteří trávili volné dny (dovolená apod.) 

v táboře Blažkov. Ty také byly prakticky v jejich režii. KS pak 
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vytvářela podmínky pro konání jejich shromáždění. Na tomto se 

podílel především bratr Šutera. 

O vánocích a velikonocích se konaly bohoslužby  ve sváteční 

dny. Účast na shromážděních mimo tyto dny se pohybovala mezi 4-7 

členy. 

Za celý rok se zúčastnilo shromáždění celkem 400 bratří a sester. 

V průměru to činilo 25 člosob jedno shromáždění. O prázdninách byla 

účast zásluhou přítomných z tábora daleko příznivější. Celkem se 

těchto shromáždění účastnilo 281 bratří a sester i dětí, což v průměru 

činilo 42 zúčastněných  na jedno shromáždění. ¨ 

Večeře Páně byla vysluhováno 3x s účastí 34 bratří a sester.  

Sbírky za celý rok 2014 činily 10.432,- Kč včetně mimořádné 

sbírky. 

Do tábora bylo předáno 2.044,- Kč, vybíralo se také na  

Jeronýmovu jednotu a na salár - všem dárcům upřímně děkujeme. 

Ostatní činnost se odvíjela od potřeby dokončit opravu plotu, 

dojednat údržbu /sečení/ zahrady. Dokončení opravy plotu – natření se 

podařilo zásluhou rodiny Zástěrových, která tomu obětovala i část 

dovolené. Při této přiležitosti byly opraveny i vchodové dveře kostela. 

Drobnou, ale záslužnou práci odvedli bratři Královi při opravě střechy. 

Údržba/sečení trávy a úklid zahrady byl dojednán s vedením obce 

Blažkov. Významně nám v tomto pomohlo. 

Jsme na počátku roku 2015. Tento i další budou náročné zvláště 

s pohledu samofinancování – zvýšení obětavosti.  

 

 Zdeněk Andrejs 

 

 

Zpráva pastorační pracovnice 

 

Práci pastorační pracovnice vykonávám 5 let. V loňském roce 

jsem navštívila 111 bratří a sester. Je to méně než v předešlém roce, 

bohužel. Abych vysvětlila proč, na podzim jsem absolvovala 

rekvalifikační kurs na účetní, abych byla připravena vést sborové 

účetnictví. 3x v týdnu jsem jezdila na kurs do Žďáru a zbývající 2 dny 

v týdnu jsem zpracovávala administrativní agendu. Kurs trval 3 

měsíce, takže jsem ty 3 měsíce neměla kapacitu na návštěvy. Také 
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jsem se zapracovávala do vedení účetnictví, což mi vzalo hodně času a 

energie. Teď už se mohu návštěvám zase plně věnovat 2 dny v týdnu, 

takže se moc těším na společenství při návštěvách, moc mi to chybělo. 

Navštěvuji převážně starší sestry a bratry, kteří se již nemohou ze 

zdravotních důvodů účastnit pravidelných bohoslužebných 

shromáždění. Jsem z těchto návštěv obohacena o spoustu zkušeností a 

zdá se, že i lidé jsou mojí návštěvou většinou potěšeni. Ráda 

poslouchám příběhy jejich života a dává mi to sílu do dalších dní. Naše 

generace si už nedovede některé situace vůbec představit,  připadá nám 

to, jako by to ani nebyla pravda. Obdivuji, jak se vyrovnávali 

s těžkými životními zkouškami. Většinou neměli život vůbec 

jednoduchý, byl naplněn těžkou dřinou a dost často i bídou. Máme se 

od nich hodně co učit. Je neuvěřitelné, že i po těžkých životních 

zkouškách jsou někteří ještě optimisticky naladěni. Vždy je mi moc 

líto, když mi někdo z nich „odejde“. 

K  mé práci patří také práce administrativního charakteru. 

Zapisuji dary, tisknu listiny pro výběr Jeronýmovy jednoty a saláru a 

poté je zpracuji. Zapisuji uskutečněná shromáždění do sborové 

kartotéky, návštěvy.  Vedu účetní i pokladní agendu  a proplácím 

doklady nákupů do sboru. Zapisuji poštu a vedu účetnictví sboru. 

Odnáším hotovost a příkazy k úhradě do banky. Připravuji podklady 

pro žádosti o dotace, které poté vyúčtuji. Zajišťuji rozpisy služeb, 

předávám informace varhaníkům, těm, kteří čtou z Bible, zasílám texty 

kázání barmským rodinám. Zajišťuji kopírování sborových dopisů a 

tisk adres a spolu se sestrou kostelnicí je skládáme. Ostatní dopisy 

rozesílám  poštou a emailem. Chystám potvrzení pro daňové přiznání. 

Vyvěšuji informace na webové stránky sboru, vedu kroniku sboru. 

Rozesílám gratulace jubilantům k 50., 55., 60., 65., 70., 76.-79. 

narozeninám. Chystám ohlášky a spolupracuji na některých akcích 

sboru.  

Úzce spolupracuji s faráři sboru a sestrou kostelnicí. Komunikuji 

s různými úřady – finančním úřadem, úřadem práce, OSSZ, MÚ, 

katastrálním úřadem,  poštou, bankou apod. 

Moje práce mě těší a jsem zde pro všechny. Když budete cokoli 

potřebovat, ráda Vám, pokud to bude v mých silách, pomohu a ráda 

Vás navštívím. 

                         Martina Dvořáková 
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Zpráva o Kazatelské stanice v Bystřici 

nad Pernštejnem za rok 2014 

 

Sborový život naší kazatelské stanice zahrnuje nedělní 

bohoslužby, biblické hodiny pro dospělé a náboženství pro děti. 

K tomu patří i pravidelné setkávání maminek s předškolními dětmi a 

katecheze dospělých, kdy se maminky schází k rozmluvě nad biblí a 

etickými a sociálními tématy. 

V srpnu se uskutečnil naučný výlet s dětmi. 

Během roku se koná nedělní škola a účastní se jí průměrně 5 dětí, 

starají se o ni 3 učitelé. V adventním čase nacvičily děti vánoční hru, 

do níž se zapojilo 19 účinkujících /děti i dospělí/. 

 Při té příležitosti bych chtěla poděkovat sestře farářce 

Tenglerové a všem rodičům i dospělým hercům za výkony, výpravu 

hry, včetně zhotovení kostýmů. Hru uvedly děti i při adventních 

bohoslužbách v Rovném-Divišově. 

Při biblických hodinách jsme probírali Epištolu k Efezským. 

Také jsme měli několik biblických společných s bratry a sestrami 

s Divišova. V prvním polovině roku to byla přednáška br.f. Lukáše 

Pešouta o Historii Izraele a také jsme společně zhlédli film o Janu 

Palachovi Hořící keř. Na podzim jsme se k tématu Izraele vrátili 

besedou sestry Králové Cesta po Izraeli, doplněnou  promítáním. U 

příležitosti 600. výročí vysluhování podobojí nás navštívil bratr farář 

Tengler s velmi zajímavou a poutavou přednáškou Historie kalicha.  

Pravidelně se i letos scházíme k rodinným bohoslužbám v 10.30 

hod., aby se mohly zúčastnit rodiny s dětmi. Během roku se konaly 2x 

ekumenické bohoslužby. 

V r.2014 také proběhla řada prací, týkající se údržby sborového 

domu.  

Byla zrealizována úprava sklepní místnosti, která bude sloužit 

dětem. Chybí ještě dokončit podlahovou krytinu. Byly ošetřeny a 

vymalovány zdi chodby.  Na čelní stěně modlitebny zrealizoval bratr 

farář Šorm výtvarný biblický motiv s textem a následně  šikovné ruce 

sestry Oravcové zhotovily závěsy a ubrus. Byla také vyměněna svítidla 

v modlitebně. 

Pokračovalo se i v jednání o studii sestry Petry Pleskačové na 

rekonstrukci sborového domu a využití půdních prostor.  Ve studii je 
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zohledněno jednak rozšíření farářského bytu o pracovnu a pokoj pro 

hosty a jednak vytvoření prostoru pro setkávání různých generací v 

naší kazatelské stanici.  

Rádi bychom se otevřeli více i veřejnosti, aby se o nás ve městě 

vědělo - např. kavárnička pro seniory, nebo biblická hodina pro 

veřejnost apod.         

 Statistické údaje: Nedělní bohoslužby se konaly 54x 

s průměrnou účastí 21, Večeře Páně byla vysluhována 13x,                  

k biblickým hodinám jsme se sešli 18x s účastí 6. Náboženství se 
konalo 31x s účastí 2. Klub maminek měl 18 setkání s účastí  8, 

katecheze  dospělých 14x s průměrnou účastí 3. Výbor KS se sešel 5x. 
V loňském roce byly 2 křty, 3 církevní pohřby a 4 necírkevní.   

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu 

naší KS. Jsou to především naši bratři faráři a sestry farářky dále i 

sestry varhanice N. Robotková a M. Maršálková. Samozřejmě dík patří 

i sestrám, které se střídají v úklidu prostor SD, bratru D. Slámovi a J. 

Kintrovi za veškeré údržbářské práce a sekání trávy.  

Díky za společenství, které zde máme i za možnost naslouchat 

společně Božímu slovu.  

 

                L. Navrátilová 
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Články ke sborovému domu 

------------------------------------------------------------------ 

V BŘEZNU ROZHODNEME O SBOROVÉM DOMĚ 

(shrnující článek) 

 

1. Příprava pro odpovědné rozhodnutí 

Jak víte, na výročním sborovém shromáždění (neděle 22. března) se 

sbor rozhodne, jak dále naloží s novoměstským sborovým domem. 

Tomuto rozhodnutí předcházelo období přípravy, jehož součástí byla 

diskuse ve sboru. Staršovstvo úmyslně ponechalo dostatek času na 

společné přemýšlení, domlouvání a hledání možností využití 

sborového domu. Důvody pro tuto rozvážnost jsou zřejmé – neukvapit 

se při důležitém rozhodnutí, mít čas pro zrození iniciativy členů sboru 

(projektové záměry), nechat rozhodování uzrát a přitom respektovat 

smlouvy s nájemníky (smlouvy končí v r. 2016).   

Výsledkem přípravy jsou tři projektové záměry. Důležité je, že tyto 

záměry mají své předkladatele (autory) – ve sboru se našlo několik 

lidí, ochotných postavit se za konkrétní záměr, připravit pro něj 

podklady, argumentovat v jeho prospěch a v případě, že bude ´jejich´ 

záměr vybrán, také vést jeho realizaci. Tento autorský princip 

umožnil zmapovat reálné možnosti sboru, především personální. S 

nápady typu ´mělo by se to či ono´ se nedá v případě větších úkolů 

pracovat.    

2. Přehled základních údajů 

K rozhodnutí jsou předloženy tyto projektové záměry (viz též 

samostatné články dále): 

PZ1 – Prodej sborového domu  
(O. a H. Bukáčkovi) 

Odhadní cena z roku 2012 je 2,3 milionu korun (tržní cena se 

může lišit). Finanční prostředky z prodeje budou využity na 

opravy ostatních nemovitostí sboru, případně na investice dle 

další rozvahy.    
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PZ2 – Rekonstrukce sborového domu, varianta základní  
(T. Blažek, P. Hladík, P. Pleskačová)    

Bude provedena celková rekonstrukce sborového domu, a to ve 

stávajícím uspořádání (dva nájemní byty). Reálné náklady na 

rekonstrukci jsou odhadnuty ve výši 2,5 milionu korun. 

Financování rekonstrukce je navrženo jako vícezdrojové 

(bankovní úvěr, půjčka ČCE, půjčka od německého Spolku 

luterských církví, půjčka členů sboru, předplacené nájemné, 

nájemné). Doba splatnosti je stanovena na 15 až 20 let. Po 

splacení půjček možno očekávat roční zisk z provozu domu cca 

sto tisíc Kč.      

PZ3 – Rekonstrukce sborového domu, varianta rozšířená  
(T. Blažek, P. Hladík, P. Pleskačová)   

Bude provedena celková rekonstrukce a přestavba sborového 

domu. Půdní prostory budou využity pro vestavbu půdního bytu. 

Část domu bude využita pro komerční účely (pronájem prostor 

neziskové organizaci, živnostníkovi nebo firmě). Reálné 

náklady na rekonstrukci a přestavbu jsou odhadnuty ve výši 3,7 

milionu korun. Financování rekonstrukce je navrženo jako 

vícezdrojové (zdroje viz PZ2). Doba splatnosti je stanovena na 

15 až 20 let. Po splacení půjček možno očekávat roční zisk vyšší 

než v případě PZ2, v závislosti na způsobu využití domu.      

Podrobnějšího zpracování projektových záměrů (vč. nákresů) a dvě nezávislá 

posouzení projektových záměrů jsou k dispozici na internetových stránkách 

sboru, ve farní kanceláři a ve věži kostela. Doporučujeme nahlédnout! 

3. Způsob hlasování o sb. domě na výročním sborovém shromáždění 

Hlasování proběhne takto:  

Návrh 1: Prodat novoměstský sborový dům.  

Pokud bude Návrh 1 schválen, následují dva návrhy:  

Návrh 2: Sborové shromáždění pověřuje staršovstvo 

prodejem sborového domu.  

Návrh 3: Sborové shromáždění pověřuje staršovstvo 

přípravou návrhů, jak využít výnos z prodeje sborového 
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domu. Návrhy budou zpracovány ve formě projektových 

záměrů, a to nejpozději do jednoho roku od prodeje 

sborového domu.  

Zde hlasování končí. 

Pokud Návrh 1 schválen nebude (tedy sbor si dům ponechá), následují 

´rekonstrukční´ návrhy: 

Návrh 4: Rekonstruovat sborový dům podle projektového 

záměru PZ3-rekonstrukce, varianta rozšířená. 

Pokud Návrh 4 schválen nebude, následuje:   

Návrh 5: Rekonstruovat sborový dům podle projektového 

záměru PZ2-rekonstrukce, varianta základní. 

Pokud bude schválen Návrh 4 nebo Návrh 5, následuje: 

Návrh 6: Sborové shromáždění pověřuje staršovstvo, aby 

zajistilo přípravu projektu pro rekonstrukci sborového 

domu. Projekt bude vycházet z projektového záměru PZ3 

(resp. PZ2). Projekt bude zpracován nejpozději do konce 

února 2016.  

Zde hlasování končí. 

Pokud nebude schválen ani Návrh 4, ani Návrh 5, hlasování též končí. 

Tento výsledek znamená, že se sbor rozhodl ponechat si dům v 

majetku, ale nepřiklonil se k žádné z možností připravených 

současným  staršovstvem. V takovém případě se koncepční rozhodnutí 

odsouvá na neurčito, přinejmenším do doby, než příští staršovstvo 

zpracuje možnosti jiné. V takovém případě bude (A) sborový dům 

využíván jako doposud (2 byty, nájemní bydlení), (B) bude třeba 

uzavřít nové nájemní smlouvy na oba byty, (C) bude správa sborového 

domu i nadále organizována staršovstvem v rámci ročních rozpočtů 

sboru, (D) nás bude správa sborového domu stát prostředky, které jsou 

přibližně vyčísleny v PZ-2 (rekonstrukce, varianta základní). 

4. Doporučení staršovstva  

Staršovstvo se ve věci sborového domu nezřeklo své rozhodovací 

odpovědnosti. Staršovstvo na svém únorovém zasedání v tajném 
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hlasování odsouhlasilo poměrem hlasů 10:9 prodej sborového domu. 

Toto rozhodnutí staršovstva má povahu doporučení. O tom, jak bude 

se sborovým domem naloženo, rozhodne sborové shromáždění.  

Přeji moudrou volbu. 

Vojtěch Hrouda 

 

 

PRODEJ SBOROVÉHO DOMU 

(článek předkladatelů projektového záměru PRODEJ) 

 

Sborový dům - co o něm vím 

 

Dům číslo popisné 345 na ulici Leandra Čecha je v majetku našeho 

sboru od roku 1955. Sbor zíkal jednu polovinu od obce Nové Město 

výměnou za starou faru na Komenského náměstí, druhou polovinu 

koupí od majitelky paní Duškové. 

Dům byl postaven v roce 1927, je zděný, dvoupatrový, podsklepený, 

členitého půdorysu,  s valbovými střechami. V domě jsou dva rozlehlé 

třípokojové byty s příslušenstvím, s plynovým vytápěním, se 

společným schodištěm a vstupní částí. Kromě domu je v zahradě 

přízemní hospodářská budova – kůlna. Plocha pozemku a stavby je 

celkem 738 m
2
. Odhadní cena z roku 2012 činila 2.342.240 Kč. 

Po dobu 60 let, kdy je dům v majetku sboru, byl užíván krátce pro 

nedělní školu, byt vikáře, později pro rodinné bydlení, z toho dvakrát 

pro rodinu kostelníka.  

Technickým stavem stavba vyžaduje bezpodmínečnou rekonstrukci 

některých částí, např. připojení na splaškovou kanalizaci, novou 

vodovodní přípojku, výměnu výplní otvorů a podlah, řešení zatékání. 

Udržovací práce na kůlně, plotech, zahradě a podsklepení byly 

prováděny v minimálním rozsahu nebo vůbec. 

Velkorysé řešení členitého půdorysu, venkovní fasády a světlá výška 

místností 3 m jsou v zásadním rozporu s dnešními požadavky na 

energetickou náročnost staveb. Náprava tohoto stavu je náročná 

technicky i finančně. 
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Opravy domu po dobu posledních let jsou vyčísleny na 681.428 Kč, 

nájemné za tuto dobu 1.167.736 Kč, tedy do rozpočtu s dnešní 

výdajovou  částkou cca 1 milon Kč to znamená příjem 24.315 Kč 

ročně.  

 

A jak to já vidím 

 

- Dům č.p. 345 neslouží pro život sboru, není „sborovým domem“, 

je pouze majetkem. 

- Finanční přínos z nájmu do rozpočtu sboru je ve stávajícím  stavu 

domu nereálný. 

- Nechceme se v době přechodu na samofinancování církve 

zadlužit. 

- V době, kdy je trendem ukládat finanční prostředky do 

nemovitostí, můžeme ještě předpokládat dobrou cenu při prodeji.  

- Za utržené peníze je třeba opravovat i budovat naše ostatní 

nemovitosti, které sborovému životu opravdu slouží. Seznam 

potřebných oprav a investic není krátký, ani cena nízká. 

 

Přeju si pro nás všechny uvážlivé rozhodování   

 Hana Bukáčková 

 

 

 

REKONSTRUKCE SBOROVÉHO DOMU 

(článek předkladatelů dvou rekonstrukčních záměrů) 

 

Záměry rekonstrukce sborového domu vycházejí z předpokladu, že 

dobře využívaný a dobře spravovaný majetek může evangelickému 

sboru přinášet užitek. Nepovažujeme za rozumné zbavovat se 

nemovitého majetku v době, kdy náš sbor dobře hospodaří, není ve 

finanční tísni a kdy hrozí nebezpečí, že peníze získané prodejem domu 

mohou rychle ztratit svoji hodnotu, nebo se mohou rozplynout v 

různých relativně užitečných investicích. 

 

Z účetních podkladů poskytnutých sestrou Buchtovou vyplývá, že i 

přes nemalé investice, které zde proběhly v posledních letech 
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(instalace plynového vytápění, oprava fasády, výměna střešní krytiny a 

další opravy), není provoz domu ztrátový. Do sborové pokladny za 

posledních zhruba patnáct let přiteklo ze sborového domu 486.308 Kč. 

Tyto vybrané peníze jsme použili na krytí běžných sborových nákladů.  

 

Stav sborového domu odpovídá jeho věku a míře údržby, rozhodně 

však není havarijní. Při rozumné míře údržby je možné jej dále 

využívat. Rekonstrukční projektové záměry však  jdou dál a počítají s 

přestavbou sborového domu tak, aby lépe vyhovoval současným 

nárokům na bydlení, případně i s jiným využitím. Náklady přestavby 

vyčíslené profesionálním rozpočtářem navrhujeme krýt z více zdrojů. 

Bankovní úvěry vnímáme jako krajní možnost. Využít bychom chtěli 

například nabídku půjčky od naší církve, podle pravidel schválených 

Synodem v květnu 2014, v rámci možností i různé dotace a granty. 

 

Okolnosti se od vypracování našich záměrů před dvěma lety změnily. 

Snažíme se na ně reagovat. Jednáme například s Diakonií ČCE o 

možném využití sborového domu pro sociální služby. Pokud budou 

jednání úspěšná, mohou služby poskytované ve sborovém domě dát 

práci několika lidem. Při dalším promýšlení záměrů chceme zohlednit 

i připomínky hodnotitelů. Soustředit se chceme zejména na zkrácení 

doby návratnosti počáteční investice. 

 

Za hlavní přínos záměrů rekonstrukce považujeme udržení a 

zhodnocení majetku sboru, který má potenciál přinášet v budoucnu 

zisk.  Hodnota domu se nebude, narozdíl od peněz, v průběhu času 

výrazně měnit a představuje tak majetkovou rezervu pro případ, že se 

sbor dostane do existenčních problémů. Záměr je postaven na aktivním 

řešení situace a pozitivním výhledu do budoucnosti, což může 

občerstvit náladu ve sboru a přimět jeho členy k větší iniciativě a 

aktivitě. 

 

Moudré rozhodování, radost a užitek ze zvolené varianty přejí  

Petr Hladík, Tomáš Blažek a Petra Pleskačová. 
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EKONOMICKÁ BILANCE PROVOZU 

SBOROVÉHO DOMU V LETECH 1995 - 2014 

(článek hospodáře sboru) 

V uvedeném období činily výdaje na sborový dům 680 tisíc Kč, 

příjmy ze sborového domu (nájem) 1 milion 170 tisíc Kč. Výsledek 

hospodaření je tedy (plus) 490 tisíc Kč (zaokrouhleno na desetitisíce). 

Tyto prostředky byly využity jako příjem do rozpočtu sboru. 

 rok výdaje druh opravy (hlavní položky)  příjmy  

1995 - 290 oprava kotle  + 8 400 

1996 - 47 523 plynové topení, vyvložkování komína + 18 450 

1997 - 37 050 plynový kotel + 22 800 

1998 - 13 634 izolace balkonu, oprava kotle + 22 800 

1999 - 39 870 nátěr oken, broušení podlah + 22 800 

2000 - 1 535 oprava kotle + 22 800 

2001 - 1 686 oprava jističe + 22 800 

2002 - 300 shazování sněhu + 22 800 

2003 0  + 22 800 

2004 - 225 258 stavební práce, výměna bojleru  + 79 750 

2005 0  0 

2006 0  + 12 244 

2007 0  + 37 034 

2008 - 216 075 střecha, plot + 104 342 

2009 0  + 94 106 

2010 0  + 118 364 

2011 - 23 191 oprava podlahy, oprava topení + 126 198 

2012 - 20 780 nátěr oken 136416 

2013 - 44 236 kotel, nátěr dveří a oken, těsnění oken + 136 416 

2014 - 10 000 výmalba schodiště a chodeb + 136 416 

celkem: - 681 428  +1 167 736 

Tomáš Blažek 
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POSOUZENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OD 

ING. F. LAŠTOVIČKY 

 

Komentář ke zpracování záměrů 
 Z pohledu celkové úrovně zpracování jednotlivých investičních 

záměrů lze konstatovat, že zpracovatelé poměrně vyčerpávajícím 

způsobem popsali své představy a při genezi záměru zohlednili 

přiměřenou míru investičního i provozního rizika.  

 Posuzovatel nezpochybňuje vstupní předpoklady stavebně 

technického zhodnocení stávající nemovitosti, tzn. navržený rozsah 

prací a jejich ocenění, provedené formou cenové nabídky, ani uvedené 

náklady na budoucí provoz objektu. 

 Posuzovatel nezpochybňuje závěry varianty odprodeje 

nemovitosti doložené znaleckým posudkem. 

 

Komentář k reálnosti záměru 

 Varianty rekonstrukcí nemovitosti lze považovat za zcela reálné. 

Posuzovatel zhodnotil obsah a rozsah rozpočtových nákladů, které 

považuje za opodstatněné. K oběma variantám konstatuje, že při jejich 

provedení dojde ke zhodnocení / modernizaci nemovitosti na 

odpovídající úroveň, nicméně celkové náklady současnou tržní 

hodnotu nemovitosti více než dvojnásobně převyšují.  

 

Komentář k ekonomickému přínosu investice 
 Z pohledu ekonomického přínosu musí zadavatel velmi dobře 

rozlišit co od provedené investice očekává ve vztahu k její vstupní 

pořizovací hodnotě.  

Varianta 1     4 902 028 Kč  

Agregovaný ukazatel – přepočet na novostavbu: 

4 902 028/5 000 = 980 m3 nového obestavěného prostoru 

Varianta 2     6 596 420 Kč  

Agregovaný ukazatel – přepočet na novostavbu: 

6 596 420/6 000 = 1 320 m3 nového obestavěného prostoru 

Varianta prodej   - předpokládaná prodejní cena 2 500 000 Kč 
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 Pokud pomineme stávající hodnotu místa i nemovitosti a to nejen 

tržní, ale i pro zadavatele spojenou s tradicí, lze pro porovnání 

navrhnout variantu novostavby financované z výtěžku prodeje stávající 

nemovitosti. Při porovnání není zohledněna / zahrnuta cena pozemku. 

      

     Srovnatelný obestavěný prostor (dle varianty 2): 1 320 m3 

     Předpokládaná cena novostavby: 1 320 x 5 000 =  6 600 000 Kč  

     Celková cena:  6 600 000 – 2 500 000 = 4 100 000 Kč 

 

     Srovnatelný obestavěný prostor (stávající objem objektu):1 576 m3 

     Předpokládaná cena novostavby: 1 576 x 5 000 =  7 880 000 Kč  

     Celková cena:  7 880 000 – 2 500 000 = 5 380 000 Kč 

 

Celkové hodnocení záměru 
 Na základě výše uvedeného posouzení lze konstatovat: 

- Všechny posuzované varianty považuji za rovnocenné co se týká 

pořizovací ekonomické náročnosti, náročnosti provozní i 

ekonomického přínosu zadavateli. 

- Všechny varianty jsou rovnocenné z hlediska administrativní 

přípravy.  

- Varianty 1 a 2 zhodnocují stávající nemovitost, kterou zadavatel 

bude nadále spravovat se všemi náklady na provoz i potřebnou 

administrativu. 

- Varianta prodeje zbavuje zadavatele investičních nákladů, zátěže 

se správou nemovitosti a vynese mu investovatelný zisk z 

prodeje. 

 

Závěr 
 Posuzovatel neshledal mezi předloženými variantami natolik 

zásadní kriteriální rozdíly, které by jednoznačně jednu z variant 

upřednostnily. Je na zadavateli, zda se odhodlá k náročné rekonstrukci 

dle variant 1 a 2 nebo půjde cestou prodeje nemovitosti a získané 

prostředky využije ve svůj prospěch či zvolí cestu nové investice. 

 Navržené varianty rekonstrukce kromě zhodnocení nemovitosti 

ponechají objekt v tradičním vlastnictví a správě zadavatele. Vzhledem 

k umístění a cílovému stavu nemovitosti se lze domnívat, že provoz 

objektu je bez problémů udržitelný.   
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 K případnému srovnávacímu hypotetickému investičnímu 

záměru, založeném na vlastních prostředcích z prodeje, je nutné uvést, 

že zadavatel za srovnatelné finanční prostředky investované do 

rekonstrukce může, při vhodném řešení, získat nový objekt, který bude 

provozně i dispozičně vyhovující a jeho cena se bude odvíjet od 

celkového obestavěného prostoru, který bude pro zadavatele optimální 

i po stránce provozních nákladů. Zde lze najít patrně jediné úspornější 

řešení, které zadavatele investičně zatíží méně, než ostatní varianty.     

 Při porovnání celkových investic vložených do případné 

novostavby s variantou 2 lze dospět znovu k závěru, že se všechna 

řešení od sebe v zásadě neliší. Přestože hypotetická srovnávací 

novostavba vychází investičně poněkud lépe, nezahrnuje však 

doplňkové objekty, které jsou součástí varianty 2. Navíc je možné při 

souhře okolností uvažovat s využitím dotační podpory k revitalizaci 

stávajícího objektu.  

Zpracovatel: Ing. František Laštovička  

 

 

POSOUZENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

OD MGR. M. DAĎOURKA 

Souhrn (celý dokument je rozsáhlý, nutno stáhnout) 

 

Posouzení projektových záměrů na využití sborového domu 
Zpracovatel: Bc. Mgr. Milan Daďourek, 3.6.2014 

 

Východiska posouzení 
Sbor není podnikatelským subjektem, těžiště činnosti sboru nesmí být 

ve správě majetku. 

Základní je náboženská činnost sboru, případný majetek má účel tuto 

činnost podporovat. 

Sbor má spravovat svůj majetek hospodárně, rozumně, ve prospěch 

své činnosti. 

Sbor si bude muset zajistit samofinancování v souvislosti s odlukou od 

státu. 
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Posuzované otázky k záměrům 
Usnadní péči o majetek sboru? Zlepší financování sboru? Je 

hospodárný? Není příliš riskantní? Nepřinese nové problémy? 

 

 

 

Srovnání záměrů 

 

Rekonstrukce a pronájem Prodej 

Klady 
Zhodnocení majetku. Zajištění 

nezávislých příjmů pro sbor. 

Klady 
Ukončení péče o dům. Zjednodušení 

správy majetku sboru. 

Zápory 
Vysoký objem navrhované investice. 

Starosti se správou domu. 

Zápory 
Riziko prodeje pod cenou. Nevyřešený 

způsob lepšího investování peněz – 

pokles příjmů. 

Nutno dořešit 
Snížit náklady, aby se zkrátila 

návratnost. 

Zbavit sbor starostí s běžnou péčí 

(stanovit správce a fond oprav).  

Nutno dořešit 
Zajistit odpovídající cenové odhady, 

stanovit minimální cenu prodeje. 

Nalézt investici peněz, která poskytne 

vyšší výnosy. 

 

 

Komentář 
Záměr rekonstrukce a pronájmu SD vychází ze současného stavu. 

Navržen je však poměrně velký objem a dlouhou návratnost investice. 

Lze si představit úpravu záměru tak, aby významně méně zatěžoval 

sbor (správce řídící se smlouvou o správě budovy, samostatný fond 

oprav), generoval definovaný příjem a byl pro sbor uchopitelnější 

(zúžení rekonstrukce, omezení nákladů, zkrácení návratnosti). 

 

Záměr prodeje SD sleduje konečné řešení problémů se správou domu. 

Bohužel nenavrhuje hospodárný způsob investování získaných peněz. 

Jak praví lidová moudrost: „Prodá-li hospodář krávu, koupí tele.“ Bez 

promyšlené následné investice peněz hrozí, že sbor přijde o část svých 

příjmů. Investici je třeba rozhodnout před prodejem domu, jinak na 

místo debat „Co s domem?“ nastoupí debaty „Co s penězi?“ 
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Samotný prodej není prostou záležitostí. Správné určení prodejní ceny 

je klíčové. Při současné situaci na trhu s nemovitostmi bude 

pravděpodobně cena sborového domu postupně růst. 

 

 

 

Závěr 
Podle názoru posuzovatele bude nutné vybraný záměr dopracovat tak, 

aby rizika byla snížena na přijatelnou úroveň. 

 

Pro další postup bude nezbytné vyřešit dilema pronájem versus prodej. 

V úvahu při rozhodování bude třeba brát důsledky restitucí a odluky 

církví od státu. Sbor pravděpodobně bude v budoucnosti nucen 

dosahovat výnosy z majetku, aby přečkal ukončení financování od 

státu. Zcela se zbavit starostí s majetkem bude těžko možné. A diskuse 

nad nedostatkem příjmů bývají ještě nepříjemnější než diskuse o 

správném hospodaření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 

 

Pozvánka 

 

  

OOcchhoottnniicckkýý  ddiivvaaddeellnníí  ssoouubboorr  KKřřííddllaa  

sseehhrraajjee  ddiivvaaddeellnníí  vveesseelloohhrruu    

  

  

 

 
 

V KD Křídla: 
 

Sobota 21. března 2015            v 19
00

 hodin 

Neděle 22. března 2015                       v 15
00

 hodin 

Sobota 28. března 2015                   v 19
00

 hodin 

Neděle 29. března 2015     v 15 a 19
00 

hodin 

Neděle 5. dubna 2015 (Neděle velikonoční)    v 19
00 

hodin 
 

Předprodej vstupenek: ZZN v Novém Městě na Moravě, OU Křídla 

 

 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 12. dubna  2015. Uzávěrka je 

 31. března 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 

mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

