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Krátce ze staršovstva 3. října 2018 
 

 Staršovstvo zvolilo Petra Hladíka předsedou staršovstva po dobu 

administrování sboru 

 Staršovstvo odsouhlasilo předložený protokol o provedeném 

výběrovém řízení „na určení pořadí“ formou dražby na určení 

nejvyšší nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost v k.ú. 

Nové Město na Moravě a akceptovalo jako zájemce pouze první 

dvě nabídky (manželé Kaláškovi 5.600.000,- Kč a Jan Šincl ml. 

5.550.000,- Kč) 

 Václav Peňáz podal informace k bývalým nájemníkům sborového 

domu: nedoplatek na nájmu činí 23.000,- Kč, nedoplatek za 

vodném a stočném 6.000,- Kč, náklady za odvoz kontejnerů 

nejsou prozatím vyčísleny. Bývalí nájemníci jsou v exekučním 

řízení. Bratr Peňáz připraví na listopadové staršovstvo informaci o 

dalším postupu. Zároveň si vzal na starosti odhlášení nájemníků 

z trvalého pobytu na adrese Leandra Čecha 345. 

 Instalace Ondřeje Rumla by měla proběhnout v neděli 8. září 2019 

 V sobotu 10. listopadu 2018 se bude v Moravči konat konvent 

Horáckého seniorátu. Za náš sbor se jej budou účastnit: V. Peňáz, 

H. Bučková, P. Hladík; náhradníci: O. Rusňák, P. Teplý, E. 

Novotná. Na konventu se budou volit i poslanci na synod. 

Staršovstvo navrhuje Dana Matějku (za faráře), Petra Hladíka (za 

laiky). 

 Oprava hodin – Dan Šimek předložil aktualizovanou nabídku od 

firmy Vala za 130.000,- Kč. Petr Hladík se pokusí získat dotaci od 

památkářů (až 50%). 

 Staršovstvo rozhodlo o pronájmu části fary Karolíně Šimkové do 

31.5. 2019. Nájemné činí 5.000 Kč + 3.500 Kč záloha za energie 

(kauce 10.000 Kč). Rumlovi se chtějí na faru stěhovat 1. srpna 

2019. Na opravy fary tedy budou dva měsíce. 

 Tomáš Blažek a Petra Pleskačová předložili návrh na úpravu 

prostor kolem fary za účelem vytvoření většího soukromí pro 

farářskou rodinu. Odhadované náklady činí 20.000,- Kč. 

Koordinací příprav byl za staršovstvo pověřen Petr Teplý. 
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 Sbor zaplatil zálohu 20.000,- na nákup nového sborového auta. 

Dodací lhůta činí cca čtyři měsíce. 

 Petr Hladík dojedná s elektrikářskou firmou opravu závad na 

elektroinstalaci v kostele (kostel nevyhověl v revizi) a dále opravu 

hromosvodu na kostele v Blažkově (opět nevyhovující revize). 

Obě akce budou stát dohromady minimálně 50.000,- Kč a sbor je 

přesune do rozpočtu na rok 2019. 

 Výroční sborové shromáždění v roce 2019 se bude konat v neděli 

24. března 

 V sobotu 17. listopadu bude brigáda u kostela na úklid listí – 

organizaci brigády a přípravu svařáku má na starosti bratr Václav 

Peňáz. 

 

 

Prodej sborového domu 
 

Ve středu 3. října 2018 proběhlo výběrové řízení formou 

veřejné dražby na určení nejvyšší nabídky za sborový dům na ulici 

Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě. Tomuto předcházelo 

rozhodnutí výročního sborového shromáždění z března letošního 

roku o prodeji domu. Staršovstvo následně stanovilo jedinou 

podmínku prodeje a tou byla nejvyšší cena. Náš sbor uzavřel 

smlouvu s jihlavskou společností Fortis, která připravila výběrové 

řízení a také kupní smlouvu. Staršovstvo mělo zájem na tom, aby 

výběrové řízen provedla nezávislá a důvěryhodná společnost. 

Firma FORTIS je zakládajícím členem České asociace dražebníků, 

kde se podílí na přípravě legislativních dodatků zákona 26/2000 

Sb. o veřejných dražbách a metodik pro dražebníky. Společnost 

mimo jiné několikrát připravovala veřejné dražby například pro 

Město Nové Město na Moravě. V souvislosti s prodejem sborového 

domu oslovila společnost celkem patnáct realitních kanceláří a sbor 

zadal inzerci v celkové ceně kolem patnácti tisíc korun. Na 

výběrovém řízení se sešlo celkem čtrnáct zájemců a nejvyšší 

nabídku 5,6 milionů korun podali manželé Libuše a Radim 

Kaláškovi z Nového Města na Moravě. „Cena je pro nás sice 

vysoká, ale bereme tuto investici částečně také jako dar 
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novoměstskému farnímu sboru. Byli bychom rádi, kdyby sbor 

peníze rozumně investoval, například tak, že by za část peněz 

nakoupil byt, který by do budoucna přinášet sboru i nějaký zisk. 

Naším záměrem je sborový dům rekonstruovat a nadále pronajímat. 

Věříme, že nákupem se nám podaří uklidnit také sousedy v lokalitě, 

která byla vždy považována za klidnou část města,“ uvedli ke své 

investice manželé Kaláškovi. 

Prodej je nyní v procesu zápisu do katastru nemovitostí. 

Manželé Kaláškovi v řádném termínu složili doplatek kupní ceny na 

účet dražebníka. Na něm budou peníze uloženy do doby zápisu do 

katastru nemovitostí (Pozn. Návrh byl podán v pondělí 29. října 

2018). Podle smlouvy mezi společností Fortis a naším sborem by 

měla společnost bezodkladně po zápisu do katastru odeslat peníze na 

účet sboru. Tato částka bude ponížená o odměnu, která byla 

stanovena následovně: Výše odměny dražebníka byla sjednána ve 

výši 1 % z vyvolávací ceny a 3% z rozdílu mezi vydraženou částkou 

a vyvolávací cenou. V této odměně jsou zahrnuty veškeré náklady 

dražebníka, vynaložené dražebníkem na výkon dražby. Tato částka 

by měla činit 122.000,- Kč. 

Staršovstvo sboru se bude do konce letošního roku na 

mimořádném jednání zabývat návrhy na využití peněz z prodeje 

sborového domu. Rádi bychom dali prostor také pro návrhy členů 

sboru. Náměty na využití peněz můžete do konce listopadu odevzdat 

ve farní kanceláři, případně poslat e-mailem na adresu: nove-mesto-

na-morave@evangnet.cz 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří s přípravou prodeje 

sborového domu pomáhali. Manželům Kaláškovým bych pak chtěl 

popřát dostatek energie při rekonstrukci domu a poděkovat také za 

jejich ochotu investovat nemalé peníze do nákupu nemovitosti. 

Vyjádřím také svoji naději, že sbor investuje utržené peníze do 

takových akcí, které budou prospěšné a užitečné i pro generace, 

které budou se sborovým majetkem hospodařit v příštích letech. 

 

Petr Hladík, kurátor sboru 

 

 

mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
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Zprávy ze sboru 
 

Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila v našem sboru částku 

3.425,- Kč.  

A sbírka na sociální a charitativní činnost činila v našem sboru 

částku 4.866,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Staršovstvo vyhlásilo sbírku na opravu hodin, kdo chce přispět, 

může tak učinit do označené pokladničky, nebo u Martiny 

Dvořákové v kanceláři. 

 

 

2.11. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

7.11. NM 18.00 - staršovstvo 

10.11. NM 10.00 – seminář pro učitele NŠ a zájemce o 

práci s dětmi -  zaměřený na pedagogiku Franze 

Ketta, která nabízí zajímavý způsob, jak pracovat ve 

skupině s hodnotami, spiritualitou, náboženstvím, 

duchovním růstem, Seminář povede Tomáš Cyril 

Havel, katolický kněz a propagátor  a zkušený lektor 

kettovské pedagogiky v ČR. 

10.11. Moraveč - KONVENT 

13.11. NM 19.30 – Kruh 

17.11. NM 9.00 – úklid zahrady 

18.11. NM 15.00 – adventní tvoření -  průsvity do oken -  

presbyterna 

18.11. NM 18.00 – Listopadový koncert – Jiřina Dvořáková 

Marešová – cembalo, Jiří Sycha - housle 

20.11.  NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – hostem bude 

farář Jan Keller a bude vzpomínat na listopad 1989 

20.11. NM 19.30 – Střední generace 

2.12. PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE  

BY 7.50 -  bohoslužby s vysluhováním Svaté Večeře 

Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s vysluhováním Svaté Večeře 

Páně 

NM 10.30 – vernisáž výzdoby oken v presbyterně  
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2.12. NM – 14.00 – 17.00 adventní jarmark – presbyterna 

a park kostela 

5.12. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.12. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

11.12. NM 19.30 - kruh 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

 (POST)KONFIRMAČNÍ VÍKEND  
16. – 18. 11. ve Strměchách. Víkend je určen těm, kdo byli letos ve 

sborech konfirmováni.  

 

KONVENT  
Konvent se bude konat 10. listopadu v Moravči.  

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ  
Horní Krupá – Havlíčkův Brod: neděle 11.11. Slavnostní 

bohoslužby při znovuotevření sborového domu v Havlíčkově Brodě, 

povídání: „Bez koho bychom tu nebyli?“, společný oběd, odpoledne: 

Martin Hak: „Sedm synů“ – příběh nejen pro malé děti).  

 

 

Jihlava:  
neděle 11.11. od 17:30: Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: 

"Když pro oči nevidím...", hraje Filip Dvořák (cembalo) a Jiří Sycha 

(housle).  

30.11. Adventní jarmark  

 

Třebíč:  
30. 11. od 14:00 Adventní jarmark v Třebíči na faře, potrvá do 

neděle.  

 

Velké Meziříčí:  
20. 11. od 17:00 večer s Pavlem Hoškem: Češi mezi vírou, nevírou 

a pověrou.  
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24. – 25. 11. svátkování k poslední neděli církevního roku  

25. 11. od 15:00 dětská benefice pro nadační fond Vrba 

 

 

Hospicové centrum 
 

Vážení členové sboru, 

 

před asi 18 lety jsme se s Vojtou Zikmundem shodli na potřebě 

vzniku hospice v Novém Městě na Moravě. 

Z našich představ vznikl jeden z prvních mobilních hospiců v 

České republice - Hospicové hnutí Vysočina. Nástupcem HHV je 

Domácí hospic Vysočina, který je plně etablovaný v systému 

hospicové péče v ČR. 

Začátkem roku jsem začala přemýšlet o tom,  jestli se nedá  

hospic chápat ještě v širších společenských souvislostech. 

8.1. jsem to vymyslela:) a  a záměr jsem nazvala „Hospicové 

centrum“. 

Co to je? O čem to je? 

Hospic, ať už mobilní, nebo kamenný, je hlavně o pomoci 

umírajícím lidem a jejich blízkým. 

Hospicové centrum má mnohem širší záběr. 

 

Hlavní myšlenkou není umírání a smrt, ale život, jehož součástí 

je umírání a smrt. 

Pokusím se to vysvětlit... 

 

Na hospicové péči se nebude měnit nic zásadního. Ta už je, dá 

se říci, standardní službou. V HC budou kanceláře podobné jako 

dosud, samotná práce se nezmění. 

 

Co se však zásadně změní je to, že se kolem hospice soustředí 

společenský život. 

Bude se více pomáhat pozůstalým, a to nejen těm, jejichž blízcí 

zemřeli po delší nemoci. Přála bych si, abychom pomáhali  i tam, 

kde někdo zemřel náhle, např. při autonehodě. 
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Mohlo by zde vzniknout Krizové centrum, které by řešilo 

nejrůznější problémy pozůstalých, od osobních, přes např. 

organizační nebo ekonomické. 

Myslím si, že to nejtěžší, co pozůstalí cítí, je vedle ztráty 

blízkého člověka tzv. sociální izolace. 

Všude, kde jste byli zvyklí být s někým, jste najednou sami. 

Okolí neví, jak se k vám má chovat. Takové obyčejné činnosti, jako 

je projet se s někým na kole nebo jít s někým na kávu, jsou pro vás 

nedostupné. 

Sociální izolace se ale netýká jen pozůstalých, ale například i 

seniorů. 

Nástrojem proti sociální izolaci je Hospicové centrum jako 

místo setkávání, sdílení, plánování.. 

 

HC by mohlo být prostorem pro duševní a duchovní potkávání. 

 

Co tím myslím? 

Pojem „duševní“ je zřejmě jasný- pořádání formálních i 

neformálních kulturních a vzdělávacích akcí. 

Pojem „duchovní potkávání“ je složitější. 

HC nesmí  být místem přesvědčování, ale „věnování“ se víře. 

Pro křesťany je to příležitost, jak ukázat svoji víru  i mimo 

kostel a prokazovat ji tím, co dělají. 

Myslím si, že i ateisté něčemu věří a v něco doufají, a chtěla 

bych, aby HC bylo místem porozumění a vzájemného obohacování 

se.  

Velmi bych si přála, aby náš sbor měl nové sympatizanty a 

zároveň se změnila i vnitřní atmosféra ve sboru. 

Úplně novým prvkem- součástí a „srdcem“ Hospicového 

centra, je tzv hub. 

Co to je? 

Nemáme ještě český název, ale určitě ho vymyslíme… 

V informačních technologiích toto slovo znamená česky 

„rozbočovač“, tzn prvek počítačové sítě, který umožňuje hvězdicové 

šíření dat. 

V moderních firmách je to prostor, místnost, která slouží k 

neformálnímu setkávání, inspiraci, práci a současně zábavě. Je to 
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místo pro tzv. coworking, místo, kam se přichází s nápady, ukazují 

se různé prezentace, kde pracujete a současně se tak trochu bavíte. 

 

Většina aktivit  v HC bude probíhat neformálně a bude 

přibližovat různé  zájmové a věkové skupiny. 

 

Vysvětlím to na jednoduchém případě. 

Hospic bude spolupracovat se studenty z gymnázia, ti naučí v 

HC seniory zacházení s chytrým telefonem. A  senior jako 

poděkování připraví povídání o době, kdy nebyla ani televize, natož 

mobil. 

Hospicové centrum si představuji jako pěkný dům v centru 

Nového Města. Protože tento záměr zaujal již několik členů našeho 

sboru, dávám na vaše zvážení, zda nehledat  místo pro jeho 

postavení na části evangelické zahrady s přístupem z Křenkovy 

ulice.  

Peníze na jeho postavení lze hledat různě. Může se použít část 

peněz získaných z prodeje sborového domu a dům dlouhodobě 

pronajímat Domácímu hospici. Další z více variant je úzká 

spolupráce s naším městem, kdy farní sbor by pozemek pronajal a 

investorem stavby by bylo Nové Město. 

Budu ráda za všechny vaše názory, připomínky, náměty a 

rozhovory. 

 

Eva Pelikánová           30.10.2018 
 

 

Listopadový koncert pro cembalo a housle 
 

Jedna z nejznámějších osobností nastupující generace hráčů na 

cembalo Jiřina Dvořáková Marešová a houslový virtuóz Jiří Sycha 

se v listopadu představí v Novém Městě na Moravě. Oba hudebníci 

se zaměřují především na interpretaci staré hudby a oba jsou také 

výbornými improvizátory. Jejich společné vystoupení bude 

zaměřené především na provedení barokní a klasicistní hudby. 

Koncert se koná v neděli 18. listopadu od 18:00 hodin v 
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novoměstském evangelickém kostele. Vstupné 100,- Kč, děti do 15ti 

let a ZTP 50,- Kč. 
 

Jiřina Dvořáková Marešová - cembalo 

 

Vystupuje na 

mnoha 

mezinárodních 

hudebních 

festivalech 

(Smetanova 

Litomyšl, Teatrum 

Kuks, Festival 

barokních umění 

Český Krumlov, 

Český varhanní 

festival apod.) Je 

také vyhledávaným 

komorním hráčem 

na cembalo. 

Spolupracuje 

s vynikajícími 

sólisty a s 

významnými 

hudebními tělesy 

(Collegium 

Marianum, Musica 

Florea, SOČR ad.) 

Účastní se 

společných 

uměleckých projektů s divadelními soubory (např. Národní divadlo, 

Vinohradské divadlo atd.), tanečníky, výtvarníky a soudobými 

hudebními tvůrci. 

 

 

 

 



  

11 

 

Jiří Sycha - housle 

 

Na konzervatoři v Kroměříži vystudoval hru na barokní housle 

a provozovací praxi staré hudby.  Po absolvování tohoto oboru se 

Jiří Sycha vrátil do Čech a snaží se předávat svůj pohled na hudbu 

jako učitel ZUŠ v Táboře a při svých koncertech - ať už jako 

houslista nebo příležitostně i dirigent táborského Komorního 

orchestru Bolech. Jeho profesním zájmem zůstává barokní a 

klasicistní hudba, ve volném čase se věnuje kompozici. Dodnes 

složil asi 30 opusů. 

 

Koncert je součástí oslav 100. výročí vzniku Českobratrské 

církve evangelické. Úvodní slovo Vladimír Zikmund, synodní 

kurátor 

Koncert podporují ČCE a Nové Město na Moravě 

  

Program koncertu  “STOPY FOLKLÓRU V BAROKNÍ 

HUDBĚ“ Jiřího Sychy (housle) a Jiřiny Dvořákové (cembalo) v 

Novém Městě na Moravě 18.11.2018 

  

1.      G.F.Händel – Sonáta F-dur (Adagio – Allegro) 

2.      N. Matteis – Aria Amorosa and Ground 

3.      Skotské barokní melodie (Braes of Ballandine – 

Killicrankie – Johnny Cope) 

4.      A.Corelli – Sonáta č. 12 Op. 5 “La Folia“ 

5.      Cembalová improvizace 

6.      T.O´Carolan – Irské barokní melodie (Carolan´s Cup – 

Sheebeh and Sheemore – All alive – Sackow´s Jig) 

PŘESTÁVKA 

7.      H.I.F.Biber – Sonáta č. 5  e-moll 

8.      Anonymní uherské tance ze 17. a 18. st. 
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Tradiční adventní dílna 
 

 
 

 

Zveme Vás na adventní tvoření k výzdobě oken presbyterny 

 

 Kdy: 18.11.2018 od 15.00 hodin 

 Kde: presbyterna našeho kostela 

 Co: průsvity do oken s biblickou tématikou 

 Kdo: zváni jsou všichni velicí i malí 

 

 

Adventní jarmark 
 

První neděli adventní, která letos připadá na 2. prosince, 

chceme opět uspořádat dobročinný jarmark, proto vás prosím o 

spolupráci a podporu. 

I letos chceme prodávat rukodělné výrobky (vytvořené při 

setkáních Kruhu nebo individuálně doma), rádi bychom nabídli 

různé dobroty a pochutiny (vloni o ně byl velký zájem) a také zveme 

děti, aby si připravily vlastní prodejní stánky. 
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Co je možné chystat už teď: 

- tvořit doma rukodělné výrobky k prodeji 

- vyrábět různé dobroty (domácí nudle, zavařeniny, sušené 

bylinky a koření, perníčky, marmelády, ovocné křížaly...........) 

- nabídnout občerstvení ke kontumaci přímo na jarmarku 

(polévky, sladkosti, slané placky......) 

 

Ve věži jsou připravené archy, kam je možné do 25. listopadu 

zapisovat vše, co s přípravou jarmarku souvisí (přihlásit sebe i děti k 

prodeji, nabídnout konkrétní dobroty nebo výrobky k prodeji, pomoc 

při přípravách v sobotu 1. prosince nebo přímo na jarmarku atd.)  

Děkuji a věřím, že i letos se jarmark vydaří.                                 

                                                   

 Ludmila Hadlačová 

 

 
 

Čerstvá zpráva z internetu 
Vyjádření synodní rady k Istanbulské úmluvě 

Přinášíme stanovisko synodní rady Českobratrské církve 

evangelické k diskuzi o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí vůči ženám a domácího násilí (o tzv. Istanbulské úmluvě). 

Znepokojuje nás, že parlamentem připravovaná ratifikace 

Istanbulské úmluvy vyvolala ve společnosti vypjatou a věcně 

nepřiměřenou diskuzi. 

Považujeme za potřebné vyjadřovat se jasně a zřetelně k důležitým 

otázkám veřejného života. Nepřipojili jsme se ke kategorickým 

soudům zaznívajícím od představitelů některých církví. 

Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakotvit mezinárodní 

standard ochrany před různými formami násilí, je rafinovaným 

pokusem vnést do našeho právního řádu pochybná ideologická 

měřítka. 

O ratifikaci úmluvy rozhodnou volení zástupci, a to svobodně a 

podle svého nejlepšího svědomí. Věříme, že střízlivě posoudí, zda 
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mohou z dobrého úmyslu vyplývat nějaká rizika a nebezpečí pro 

svobodnou společnost a právní stát. 

Respektujeme, že na Istanbulskou úmluvu mohou mít křesťané 

různé pohledy. Osobně jsme toho názoru, že by se ČR měla přihlásit 

ke státům, které se nesmiřují s různými formami zneužití moci a 

smlouvu již ratifikovaly. 

30.10.2018, 12:10 

 

 

Tak a je to tady! 

Chci se zeptat, co ještě vše bude naše synodní rada podporovat? 

Po nešťastně formulovaném prohlášení k divadelnímu představení 

Naše násilí a vaše násilí v Brně , vydává podobné prohlášení , kde se 

nepřipojí k významné řadě církví  působících v ČR ani k České 

advokátní komoře , ale nechá to na politicích a de fakto ziskových  

neziskových politických organizacích.. Neobává se zákeřnosti 

salámové metody aneb Overtonova okna, kdy postupnými krůčky se 

do našeho právního řádu vkrádají ideje různého druhu.  

Dobu, kdy všichni jsme si byli rovni a přesto někteří byli 

rovnější jsme tu už měli a taky tato idea měla dobrý úmysl. Tak 

nevím, jestli je u nás opravdu  takový problém s nerovností, 

abychom do našeho právního řádu vkomponovávali trojské koně 

tohoto typu..  Chtěl bych i nadále si vážit žen, obdivovat je, dávat 

přednost ve dveřích a v případě potřeby ochraňovat…. Myslím, že 

ne všechny stereotypy jsou špatné tipy . 

Měl bych návrh. Milý čtenáři, je tu prostor pro Tvé vyjádření. 

Staň se přispěvatelem.. Napiš svůj názor na cokoliv, co máš na srdci. 

Náš měsíčník tak možná bude zajímavějším čtením. 

 

Slávek Žilka 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde .9. prosince 2018.  

Uzávěrka je 30.listopadu 2018.  
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