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Zprávy ze staršovstva 2.11.2016 
 

 V. Hrouda informoval o vydaných i chystaných článcích o pomoci 

sboru při integraci uprchlíků ve Žďárském deníku a Novoměstsku. 

 Z. Šorm seznámil staršovstvo se žádostmi, které sbor podal v rámci 

seniorátního grantového programu ČCE (tzv. mikrogranty) -  1) 

„Máme otevřeno“ (tj. na Noc kostelů, Zahradní slavnost, výstavy a 

koncerty v kostele), 2) „Soustředění pěveckých sborů“ (tj. na 

uspořádání hlasového semináře pro mužský s ženský pěvecký 

sbor). Zároveň s projektem „Máme otevřeno“ podá sbor žádost 

v grantovém programu Města ve výzvě „Novoměstská kultura 

2017“. Zpracují ji P. Hladík a D. Šimek. Sbor také bude žádat o 

podporu z výzvy Města „Podpora neziskových organizací v oblasti 

kultury“. 

 Staršovstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou na 

místo kostelnice (0,5 pracovního úvazku) od 1. 2. 2017 a rozhodlo, 

že sbor bude žádat úřad práce o podporu na zřízení tohoto místa. 

 P. Hladík informoval staršovstvo o uzavření pachtovní smlouvy 

s p. Klimešem z Blažkova. 

 Staršovstvo projednalo účast zástupců sboru na konventu 

Horáckého seniorátu 12. 11. v Jihlavě. 

 Z. Šorm seznámil staršovstvo s podporou pana J. Bradyho, která 

vznikla na sborovém rodinném víkendu. 

 Staršovstvo na základě výzvy synodní rady rozhodlo, že se sbor 

připojí k pomoci Haiti zpustošeného hurikánem Matthew  a věnuje 

chrámovou sbírku z 13. 11. na tento účel. Číslo účtu Diakonie pro 

tuto sbírku a informace o možnosti dárcovských DMS budou též po 

celý listopad k dispozici na nástěnce. 

 Hospodářská komise připraví návrh rozpočtu na rok 2017. 

Požadavky na rozpočet mají být doručeny do 30. 11. P. Hladíkovi. 

Protože bude teprve na začátku ledna zřejmé, zda jsme uspěli 
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s žádostmi o granty, rozpočet bude projednávat staršovstvo až 18.1. 

2017. 

 Z. Šorm požádal členy staršovstva o podporu a propagaci dvou 

sborových akcí: „Trojí porce, trojí trefa“ a adventního koncertu 

skupiny Oboroh. 

 V. Peňáz informoval staršovstvo o opravách a chystaných 

investicích ve sborovém domě v ulici L. Čecha. Základní opravy 

zajišťující standardní bydlení již byly provedeny. V příštím roce se 

chystá rekonstrukce plotu. P. Hladík a P. Teplý prověří možnost 

instalace dveří oddělujících schodiště. Další investice se 

v nejbližších letech nechystají a prostředky se budou střádat na 

potřebnou větší opravu fasády. 

 Staršovstvo stanovilo termín brigády na úklid listí okolo kostela na 

18. 11. odpoledne. 

 V. Peňáz zajistí doplnění fotografie M. Slámové do presbyterny. 

 

 

Seniorátní mikrogranty 
 
V naší církvi se nyní rozbíhá grantový systém, který je součástí 

samofinancování církve po finančním narovnání se státem. V jeho rámci 

bylo letos na podzim poprvé možné podávat projekty jak na celocírkevní, 

tak na seniorátní úrovni. Na seniorátní úrovni podával náš sbor dva 

mikroprojekty. V prvním, nazvaném „Máme otevřeno“, jde o rozšíření 

akcí, kterými se sbor prezentuje pro novoměstskou veřejnost (Noc 

kostelů, Zahradní slavnost, koncerty, výstavy). Žádali jsme o 15.000 Kč, 

abychom mohli do programu objednat divadelní představení, hudebníky 

na koncert a také zlepšit instalaci výstav tak, aby odpovídala důstojnosti 

našeho kostela a nepoškozovala stěny. Na tento projekt jsme podávali 

také žádost na Město do programu „Novoměstská kultura 2017“. Druhou 

žádostí jsme chtěli podpořit oba pěvecké sbory, které v našem sboru 

působí. Žádali jsme 8.000 Kč na uspořádání hlasového soustředění 

s profesionální lektorkou. Seniorátní grantová komise již vyhlásila 

výsledky. Máme radost, že jsme v obou případech uspěli. Na první 

projekt dostaneme prostředky v plné výši, na druhý mírně pokrácené 

(5.000 Kč). Jak je vidět, dlouhé diskuse o samofinancování přinášejí 

svoje plody a otvírají pro sbory možnost, aby – chtějí-li něco dělat – 

získaly potřebné prostředky. 
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Co je před námi: 
 
     4.12. NM  17.00 - koncert skupiny Oboroh 

     7.12. NM  18.00 - staršovstvo 

   10.12. NM 9.00 – zkouška vánoční hry 

11.12 BY 10.30 – dětská vánoční hra 

Rovné 17.00 – dětská vánoční hra 

14.12 BY 17.00 – přednáška – J.Tengler: Jeroným Pražský 

18.12. NM 10.00 – zkouška vánoční hry 

20.12. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – tentokrát adventní 

tvoření a zpěv adventních písní 

20.12. NM 19.30 – střední generace 

23.12. NM 8.30 – zkouška vánoční hry – generálka 

24.12. BY 14.00 – vánoční nešpory 

NM 15.30 – dětská vánoční hra „Rytířstvo nebeské“ 

25.12. BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně 

26.12. NM 9.00 – rodinné bohoslužby 

Blažkov 10.45 – bohoslužby s Večeří Páně 

1.1. BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně 

6.1. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

8.1. NM 17.00 – benefiční koncert: Novocantus + ženský 

pěvecký sbor 

 

Informace ze sboru 
 

Listopadová sbírka pro bystřické Úsměváčky činila v našem sboru částku 

2.333 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

Ze seniorátu 
 

sobota 17. prosince  

• Velká Lhota, horní kostel 18.00 adventní koncert sdružení hudebníků 

pražské Lorety a pěveckého sboru Festivia Chorus 
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Dětská slavnost s vánoční hrou: 
neděle 18. prosince 

• 8.30 Třebíč: Anděl Páně III. 

• 9.00 Velké Meziříčí: Velké sčítání lidu 

• 9.00 Horní Dubenky: Čekání na zázrak 

• 10.00 Horni Krupá: Vánoce v nemocnici 

• 10.00 Sázava: Koza 

• 14.30 Jihlava: Vánoce na Josefa 

sobota 24. prosince 

• 13.00 Myslibořice: Anděl Páně III. 

• 9.30 Daňkovice, 11.00 Borovnice: Zpráva na první stranu 

 

Koncerty na začátku ledna 2017: 
• 1. 1. Velké Meziříčí 16.00 Kuspokon 

• 8. 1. Nové Město na Moravě 17.00 Novocantus a ženský pěvecký sbor 

 

 

Adventní dobročinný jarmark 
se i podvanácté vydařil. Odhadujeme, že účast byla rekordní, navzdory 

vlhkému počasí. Kromě prodeje výrobků členů a přátel našeho sboru 

byla opět v provozu dětská tržnice a své stánky měly na jarmarku i 

neziskové organizace: Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Jeden svět 

o.p.s., Charita - Klub v 9, bystřičtí Úsměváčci, Portimo o.p.s. a Základní 

škola Malá. Letos program obohatila i živá hudba. Pro zahřátí se nabízel 

horký punč a také se snědlo 20 litrů polévek. Celková tržba činila 50.621 

Kč: 9.900 pro Rolničku, 22.726 pro Jeden svět a 17.995 Kč pro sbor (z 

toho je 10.675 za prodané výrobky, 4.000 polovina výtěžku dětské 

tržnice, 1530 Kč za punč a 1.790 Kč za polévky). Další tržby patří 

zapojeným organizacím a dětem (druhá polovina výtěžku dětské tržnice). 

Úspěšná byla opět i dobročinná sbírka "Krabice od bot" -  díky 

ochotným dárcům dostane skoro 300 dětí překvapení pod vánoční 

stromek 

Jarmark by se nepovedl bez pomoci skoro čtyřiceti dobrovolníků, kteří se 

zapojili do jeho přípravy a organizace, děkujeme! 

  

Ruth Šormová 
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Projekt Diakonie ČCE „Pečuj doma a 
s námi“ 
 
Od října letošního roku je realizován v ČR, nově také  v  kraji Vysočina 

projekt Diakonie ČCE Pečuj doma a s námi. Projekt je podpořen 

Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanosti. 

Díky spolupráci našeho sboru s Diakonií ČCE v Myslibořicích jsem byla 

oslovena, zda bych se nechtěla do projektu zapojit a stát se regionálním 

pracovníkem pro kraj Vysočina, kde doposud regionální pracovník 

nebyl. Já jsem spolupráci přijala.  Mým úkolem je organizování kurzů 

pro pečující v celém Kraji Vysočina, zprostředkování poradenského 

centra a čtrnáctidenní služba na bezplatné telefonní lince v call centru.  

  Projekt je určen laickým pečujícím, kteří se starají zejména o seniory. 

Na kurzech získají pečující potřebné rady a informace, vymění si 

zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky a získají příručky 

k pečování a DVD s instruktážními videi. 

   V lednu a únoru 2017 se konají kurzy pro pečující také v Novém Městě 

na Moravě. Pokud byste věděli o někom, komu by mohly být kurzy 

k užitku, kdo se o někoho stará, upozorněte na ně. Kurzy nejsou určeny 

pouze pro křesťany, ale pro širokou veřejnost. Jsou pro účastníky 

zdarma, ale je nutné se na ně přihlásit předem. 

 Od 1. prosince je také na faře k dispozici poradenské centrum pro 

pečující.  

K poradě je možné se objednat na tel. 603 167 540 nebo na emailu 

martina.dvorakova@diakonie.cz. 

      Martina Dvořáková  
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PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 

Cyklus  PEČUJ DOMA  A  S  NÁMI 

Od 7. ledna 2017 v Novém Městě na Moravě  
 

Diakonie ČCE pořádá v  Novém Městě na Moravě cyklus kurzů 

Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se 

zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, 

vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží 

také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. 

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 

ČR, pro účastníky je zdarma. 

Kurzy se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou na Žďárské 

ulici  č. 68 v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou. (Vchod 

od hlavní silnice) 

 

TERMÍNY A TÉMATA 

So 7.1.2017     9.30-15.30 h Ošetřovatelský kurz 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová 

So 14.1.2017   9.30-15.30 h Praktický a nácvikový kurz 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová                                                   

So 28.1.2017   9.30-15.30 h Kurz komunikace 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová 

St 1.2.2017     9.30-15.30 h Sociálně právní kurz 

 Mgr. Radka Pešlová 

St  8.2.2017   12.00-18.00 h Pečování v závěru života  

Bohumil Bradáč 

Pá 10.2.2017 10.00-16.00 h Pečování o člověka s demencí 

 Zdeňka Beránková  Juchelková 

Pá 17.2.2017 10.00-16.00 h Fyzioterapeutický kurz 

 Mgr. Pavel Fuksa 

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím závaznou přihlášku. 
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Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – 

pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do 

políčka poznámka.   

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

Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – v  Novém Městě 

na Moravě 2017 

 

Jméno, příjmení, titul: ........................................................................ 

 

Adresa bydliště: ................................................................................... 

Telefon, e–mail:............................................................................... 

Poznámka:................................................................................... 

Datum narození: ........................... Datum, podpis: ………............... 

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 

realizátorem projektu. Údaje bude využívat jen v rozsahu nutném k realizaci 

projektu a neposkytne je třetím osobám.  
 

Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, 

Hrnčířská 27, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete přihlašovat 

přes webový formulář na www.pecujdoma.cz,  

e-mailem na martina.dvorakova@diakonie.cz, telefonicky na  

čísle 603 167 540 

Rádi zodpovíme i Vaše dotazy. 

 

 

 Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8. ledna 2017.  

Uzávěrka je 31. prosince 2016. 

  

©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

