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Administrace sboru 

 
Sestry a bratři, náš sbor bude po dobu jednoho roku bez stálého 

faráře. Pro mnohé z nás je to nová situace. Od jara letošního roku 

postupně připravujeme, jak zajistit provoz sboru v takové míře, která 

bude únosná pro řadu dobrovolníků, kteří převezmou část 

odpovědnosti  na sebe. Zajištění bohoslužebných a dalších 

shromáždění není jedinou činností, kterou zajišťujeme, je zde i 

spousta dalších organizačních či administrativních záležitostí. 

Některé aktivity budou možná  v následujícím roce omezené, ale o 

většinu dalších shromáždění jako biblické hodiny, náboženství, 

nedělní škola, nepřijdete. Administrátorem našeho sboru bude po 

dobu jednoho roku seniorátní senior Jan Keřkovský (telefon 739 244 

603). V případě potřeby svateb, pohřbů nebo křtů se prosím 

obracejte přímo na něj. 

Budu doufat, že nás ten rok bez faráře spíše posílí a semkne, 

než aby nás vyčerpal a odradil od chuti pokračovat ve věcech, které 

zde běží už léta, případně, které se tu i tam mimořádně objeví jako 

nové příležitosti. 

 

Přeji vám požehnané dny. 

Petr Hladík, kurátor sboru  

 

 

Kontakty 
 

Farní sbor ČCE, Křenkova 151, 592 31 Nové Město na Moravě 

Tel.: 566 616 244 

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI SBORU   

Jan Keřkovský  tel. 739 244 603 (administrátor) 

Petr Hladík tel. 602 730 793 (kurátor sboru)  

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

 

Ema Oravcová tel. 725 839 384 (kostelnice, pastorační pracovnice) 
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Martina Dvořáková tel. 723 055 349  

(administrativně pastorační pracovnice, účetní) 

 

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE 

PO návštěvy 

ÚT 8,30-12.30 hodin 

ST návštěvy 

ČT 8,30-12,30 hodin 

PÁ 8,30-12,30 hodin 

 po telefonické domluvě individuálně 

 

Email: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz 

 

Od 1.8. 2018 se v případě potřeby obracejte na administrátora sboru 

(křty, svatby, pohřby) Jana Keřkovského tel. 739 244 603 

 

 

Stručné informace z jednání červnového a 
srpnového staršovstva 
 
- Staršovstvo rozhodlo o podání výpovědi nájemníkům sborového 

domu k 31.8. 2018 a pověřilo kurátora sboru přípravou prodeje 

domu (více v samostatném článku) 

- Pokračuje hledání druhého faráře do našeho sboru. Pracovní 

skupinu tvoří Vojtěch Hrouda, Vojtěch Zikmund a Petr Hladík 

- U kostela v Blažkově byla pod dohledem Petra Teplého provedena 

prořezávka dřeva. To bylo následně prodáno za 6.000,- Kč 

- Při jarním výběru na Jeronýmovu jednotu a chod sboru bylo 

vybráno celkem 156.380,- Kč. Rozdělení: Jeronýmova jednota 

89.390,- Kč, chod sboru 66.990m,- Kč 

mailto:nove-město-na-morave@evangnet.cz
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- Jakub Jirků informoval o návštěvě v Betzingen, které se zúčastnil i 

ženský pěvecký sbor. Na oslavy 120. výročí našeho kostela 

přijedou také zástupci sboru z Betzingen. 

- Staršovstvo prodloužili nájemní smlouvu ve sborovém domě 

v Bystřici do 30.6. 2019. 

- Do Bystřice byly zakoupeny nové varhany 

- Bratr Václav Peňáz předložil návrh na nový zahradní domek. 

Staršovstvo si vyžádalo další variantu k posouzení. 

- Oprava zvonu – Martina Dvořáková poptává firmy na opravu a 

údržbu kostelních zvonů 

- Staršovstvo dohodlo s administrátorem sboru Janem Keřkovským 

potřebné provozní záležitosti. Většina sborových aktivit bude 

zachována, k omezení dojde v případě konfirmace, rodinných 

bohoslužeb, které se v následujícím roce konat nebudou. Omezení 

se dotkne také biblických hodin, které se budou konat jednou za 

čtrnáct dní. 

- Petr Hladík společně s pracovníky Katastrálního úřadu a 

starostkou Blažkova paní Tatíčkovou provedl přesné zaměření 

hranic pozemků sboru v Blažkově. 

- Staršovstvo vzalo na vědomí seznam oprav, které bude nutné 

udělat na faře po odstěhování Šormových. Nově se bude muset 

udělat podlaha v kuchyni, dále bude nutné přebrousit parkety 

v obývacím pokoji a vyměnit střechu na garáži a altánku. 

 

 

Prodej sborového domu 
 

Na základě rozhodnutí sborového shromáždění ze dne 25. 

března letošního roku připravilo staršovstvo prodej sborového domu. 

Na svém červnovém jednání rozhodlo, že jediným kritériem prodeje 

bude cena. S touto podmínkou vyslovil předběžný souhlas také 

seniorátní výbor, který bude schvalovat kupní smlouvu. Sbor 

následně uzavřel s jihlavskou společností FORTIS smlouvu o 

uspořádání výběrového řízení formou dražby na určení nejvyšší 
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nabídky pro sepsání kupní smlouvy. Veřejná dražba proběhne ve 

středu 3. října 2018 v presbyterně. 

Vzhledem k tomu, že ve sborovém domě zůstalo velké 

množství věcí po posledních nájemnících organizuje staršovstvo 

brigádu na vyklízení sborového domu. Vítáme každé pomocné ruce. 

Sborový dům budeme vyklízet ve dnech 17. až 19. září vždy od 

15:00. Sraz je u sborového domu. Přijďte v hojném počtu, velmi 

nám tím pomůžete. 

Petr Hladík, kurátor sboru 

 

 

Informace k výběrovému řízení formou dražby na určení 

nejvyšší nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost 

v k.ú. Nové Město na Moravě: 

Předmětem výběrového řízení bude prodej tohoto nemovitého 

majetku: 

1. Nemovité věci – sborový dům na ulici Leandra Čecha č.p. 345, 

pozemku parc. č. 199 a 200/2 (č.p. 345) o celkové výměře 738 m2 

v obci a  k. ú. Nové Město na Moravě – minimální kupní cena 

2 300 000,- Kč vč. DPH 

2. Termín prodeje: Výběrové řízení formou dražby na určení 

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

Nové Město na Moravě (dále jen výběrové řízení) se bude konat 

v Presbyterně evangelického kostela Nové Město na Moravě, 

Komenského náměstí 1341, 592 31 

Nové Město na Moravě dne 03.10.2018 v 1700 hod. 

 

3. Prohlídky pozemku se konají před vstupem do domu na adrese 

Leandra Čecha č.p. 345 a to: 

25.09.2018 od 1700hod.  do 1900 hod. 

26.09.2018 od 1700hod. do 1900hod. 

 

4. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí 

- převedou na účet dražebníka vedeného u Sberbank CZ, a.s. č.ú.: 4 

200057 704/6800 pod variabilním symbolem „rodné číslo účastníka 

výběrového řízení, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka 

výběrového řízení, jako právnické osoby  popř. v hotovosti 
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nejpozději do 1630 hod. v místě konání dražby jistinu ve výši 

 25 000,-Kč. Současně se všichni účastníci před výběrovým řízením 

prokáží platným dokladem totožnosti, právnické osoby pak i 

ověřeným výpisem z OR ne starším 1 měsíc, zástupci pak ověřenou 

plnou mocí a předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní 

doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného 

vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nedají nejvyšší nabídku, se 

složená jistina do 10 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. 

Těm, co složili jistinu v hotovosti se vrací ihned po skončení 

výběrového řízení. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává 

do kupní ceny.  

5. Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, 

podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení 

končí podáním nejvyšší nabídky. O průběhu výběrového řízení bude 

sepsán protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, 

který bude následně předložen staršovstvu Farního sboru a  

Seniorátnímu výboru Horáckého seniorátu ke schválení 

6. V případě neuzavření kupní smlouvy se zájemcem prvním v 

pořadí tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v 

termínu do 30 ti dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného 

návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 

z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina 

zájemci/kupujícímu nevrací. Potom v takovémto případě nastupují 

na jeho místo další zájemci v sestupném pořadí uvedení v protokolu 

z výběrového řízení.  

7. Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy na příslušnou 

nemovitost, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet 

dražebníka ve lhůtě do 30 ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 

Kupující hradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

 Dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí z 

nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

nabyvatel. 
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Prodej nemovitosti - Sborový dům 

 

Společnost FORTIS spol s r.o. , se sídlem Husova 46, 586 01 

Jihlava, IČ 18198414 

provádí výběrové řízení formou dražby na určení nejvyšší 

nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost - sborový 

dům na ulici Leandra Čecha č.p. 345, pozemků  parc. č. 199 a 

parc. č. 200/2 na LV 1536 v k.ú. Nové Město na Moravě, v němž 

se nachází 2 bytové jednotky 3+1 a zahrada o výměře 738m2 . Dům 

byl postaven v roce 1928. 

 

Vyvolávací cena  2 300 000 ,- Kč   

Odhadnutá cena 2 164 360,- Kč  

Minimální příhoz 20 000,- Kč 

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby a 

právnické subjekty, které složí jistinu ve výši 25 000,- Kč 

nejpozději do 1.10.2018 do 1700 hod. na účet 4200057704/6800 

vedený u Sberbank CZ, a.s. nebo v hotovosti nejpozději do 1630  

hod. v místě konání dražby a prokáží se platným dokladem 

totožnosti, právnické osoby ověřeným výpisem z OR ne starším 

1 měsíc, zástupci pak ověřenou plnou mocí a dokladem 

totožnosti. 

      

Prohlídky pozemku se konají před vstupem do domu na adrese 

Leandra Čecha č.p. 345 a to:  

25.09.2018 od 1700  do 1900 hod a 26.09.2018 od 1700 do 1900hod. 

 

Výběrové řízení se koná 03.10.2018 v 1700 hod. 

v Presbyterně evangelického kostela Nové Město na Moravě, 

Komenského náměstí 1341,            

   592 31 Nové Město na Moravě 

 

Bližší informace o výběrovém řízení na tel. 567 308 325, 

mob. 603 434 719. 

O znalecký posudek a informace k výběrovému řízení žádejte na e-

mailu: sekretarka@fortis.ji.cz 
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Hledáme pomocné ruce 
 

Staršovstvo našeho sboru na posledních dvou setkáních 

diskutovalo o tom, jakým způsobem jsou zajištěné některé oblasti 

týkající se zejména správy a údržby našeho majetku. Často tyto 

úkoly závisí na ochotě několika málo jednotlivců, kteří ve svém 

volném čase pomohou například s údržbou parku či dalšími 

drobnými opravami našeho majetku. A tak se stává, že údržba či 

opravy váznou a hrozí, že z drobného nedostatku se stane velká 

havárie. Budeme proto moc rádi za to, když se do těchto činností 

zapojí více lidí nejenom ze staršovstva, ale i z řad členů našeho 

sboru či našich sympatizantů. Příležitostí pro pomocné ruce je 

mnoho. Pokud cítíte, že byste mohli v některé oblasti sboru pomoci 

obracejte se prosím přímo na bratra kurátora Petra Hladíka (telefon 

602 730 793). 

Nejbližší příležitost pro vaši větší pomoc se nabízí ve dnech 17. 

až 19. září, kdy potřebujeme vyklidit nepotřebné věci ze sborového 

domu. Na tyto dny máme objednaný velkoobjemový kontejner a  

každé odpoledne plánujeme, že jej naplníme. Sraz brigádníků budou 

každý den v 15:00 u sborového domu na ulici Leandra Čecha,. č.p. 

345. 

Prosíme zkuste tuto výzvu šířit mezi své rodinné příslušníky a 

myslete na nás v přímluvných modlitbách. 

 

Za staršovstvo sboru Petr Hladík, kurátor 

 

 

Autonehoda se sborovým autem 
 

Při cestě na bohoslužby v Moravských Budějovicích a v 

Myslibořicích, na které jsem jel v neděli 12. srpna sborovým autem, 

jsem měl vážnou dopravní nehodu. 

Nejdůležitější na celé patálii je, že jsem vylezl ze zcela 

zdemolovaného auta doslova „bez škrábnutí“ a že jsem nikoho 

dalšího ani nezabil ani nezranil. Pokládám to za zázrak. 
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K nehodě došlo na silnici č. 360, a to 7 km za Velkým 

Meziříčím, směrem na Třebíč. V neděli ráno byla silnice prázdná. Za 

zatáčkou, ze které jsem neviděl následující rovný úsek, jelo v mém 

pruhu a pomalu staré osobní vozidlo. Jelikož jsem ho uviděl na 

poslední chvíli, automaticky jsem ho předjížděl zleva. V tu chvíli 

toto vozidlo odbočilo doleva a vjelo do mé jízdní dráhy. Nejsem 

schopen si vybavit (byla to záležitost sekundy), zda před odbočením 

blikalo. Ve velké rychlosti jsem reflexivně strhl řízení doleva, abych 

se vyhnul kolizi s dotčeným automobilem. Vyletěl jsem ze silnice a 

narazil do betonové skruže v silničním příkopu. Ta, naštěstí, náraz 

nevydržela, takže auto nezastavilo čelním nárazem na místě (ze 100 

na 0), ale jeho kinetická energie se rozložila do vzdálenosti několika 

metrů za skruží. Podstatné bylo, že zafungovaly airbagy.  

Vynechám líčení všech dalších, víceméně standardních kroků. 

Likvidátor pojišťovny následně vyhodnotil stav vozidla jako 

„totálku“, tedy zcela zdemolované a neopravitelné.   

Díky tomu, že jsme na auto měli dobré havarijní pojištění (dík 

patří hlavně Mirkovi Rusňákovi), pojišťovna Allianz nám uhradila 

celou částku, tedy sumu, kterou potřebujeme na nákup nového vozu 

stejné značky a stejného typu (Škoda Fabia kombi). Přesněji řečeno, 

pojišťovna dorovnala částku, kterou jsme získali za prodej vraku 

(vrak je již prodán a peníze má sbor na účtu). 

Děkuji Václavovi Peňázovi, Petru Hladíkovi, Martině 

Dvořákové a Mirkovi a Janě Rusňákovým, kteří mi v této krizi 

nejvíce pomohli. Omlouvám se sboru, že jsem mu způsobil újmu. 

Částečně jsem na vině já, protože jsem měl jet opatrněji. 

Někteří členové sboru se mě občas ptají, proč v tomto období, 

kdy je sbor bez faráře, jezdím kázat jinam. Je to proto, že když se 

domlouvám s hostujícími faráři, je náležité jim nabídnout 

protislužbu, tedy hostování v jejich sboru. Jelikož nejsem farářem 

sboru a mám jiné zaměstnání, hraje roli to, že využití „starých“, tj. v 

Novém Městě použitých bohoslužebných textů (kázání) je časové 

méně náročné než příprava „nových“ bohoslužeb.  

Děkuji vám za pochopení 

Vojtěch Hrouda 
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Zpráva o stavu věžních hodin 

Věžní hodiny jsou poháněny historickým mechanickým 

strojem, který byl repasován před mnoha lety. Díky obětavé péči 

pana Bukáčka hodiny dlouho dobře sloužily. V poslední době však 

začaly vykazovat známky opotřebení – porouchávaly se, ukazovaly 

nepřesný čas. Vzhledem ke složitosti mechanismu hodinového stroje 

se stal odborný zásah specializované firmy nevyhnutelným. 

Nabízelo se několik možností – od rekonstrukce stávajícího 

stroje až po zvolení jiného způsobu pohonu věžních hodin. 

Momentálně se jeví jako nejlepší varianta elektrický pohon, který je 

téměř bezúdržbový. Z venkovního pohledu se nic nezmění, pouze 

pohon táhel bude zajišťovat místo mechanického stroje elektromotor 

s řídící jednotkou. Dle poptávek je cena instalace nového systému 

srovnatelná s cenou opravy a repasování původního mechanického 

stroje, kterému by bylo stále nutné věnovat pravidelnou péči. 

Staršovstvo si proto vyžádalo nabídky několika firem a bude se 

jimi zabývat na své zářijové schůzi. Protože oprava, případně 

výměna stroje přijdou na několik desítek tisíc korun, rozhodlo 

staršovstvo o vyhlášení mimořádné sbírky na opravu hodiny. Přispět 

je možné do kasičky ve věži nebo přímo ve farní kanceláři. 

 

Daniel Šimek 

 

 

ZPRÁVY ZE SBORU 
 

Během měsíce září vybíráme do pokladničky na středisko diakonie 

Rolnička ze Soběslavi. 

 

Staršovstvo vyhlásilo sbírku na opravu hodin, kdo chce přispět, 

může tak učinit do označeného stolku ve věži, nebo u Martiny 

Dvořákové v kanceláři. 
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POZVÁNÍ DO SBORŮ  
 
Telč  

sobota 8.9.od 13:30 kostel sv. Ducha: Dny evropského kulturního 

dědictví  

- koncert staré hudby: Mgr. Mirek Zadina  

- přednáška PhDr. Evy Melmukové:  

Památná místa české reformace na cestě k roku 1918 

 

Jihlava:  

9.9. od 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: „Co dokáže 

strach“, následuje divadlo GT Hlinsko  

 

Pelhřimov - Strměchy:  

9.9. od 9:00 v Pelhřimově: bohoslužba s připomenutím 25. výročí 

otevření sborového domu v Růžové ulici. Host: Leonardo Teca  

 

Horní Dubenky:  

9.9.Rodinné bohoslužby  

21.9. Koncert Kultura na vsi: Jarda Svoboda, harmonium a hlas  

29.9.Přástky – Pergamo 2: výroba papírové krajky  

 

Daňkovice  

23.9. oslava 200 let výročí toleranční modlitebny od 9:30 do 

odpoledních hodin.  

Velké Meziříčí:  

30.9. Ordinace výpomocné kazatelky Dany Konvalinkové při 

bohoslužbách o díkčinění od 9:00  

 

 

CELOCÍRKEVNÍ AKCE 

28. – 30. září 2018 

v Pardubicích oslava  

výročí 100 let ČCE a zároveň sjezd mládeže  

s tématem „Radujme se vždy společně“  
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KALENDÁRIUM AKCÍ  
9.9. Slavnost ke 120. výročí evangelického kostela 

 7.50 BY bohoslužby – káže synodní senior Daniel 

Ženatý 

9.00 NM bohoslužby – káže synodní senior Daniel 

Ženatý 

Pěvecký sbor Naenia 

10.30 – představení nové informační tabule o historii 

kostela 

14.00 – debata s bývalými novoměstskými faráři 

Mužský pěvecký sbor Novocantus 

Představení nového almanachu o farním sboru 

11.9. 9.30 NM – pastorálka společná s poličským seniorátem 

11.9. 19.30 NM – presbyterna – KRUH 

17.9. 

Pozor 

výjimečně 

v pondělí!! 

9.30 NM – Kavárnička pro seniory – hostem bude Věra 

Rudolfová – beseda o jejích knihách 

3.10.  18.00 NM – staršovstvo 

5.10. 19.30 NM – schůzka učitelů Nedělní školy 

7.10.  Praha Vinohrady – instalace br. faráře Zdeňka Šorma 

9.10. 19.30 NM - Kruh 

 

 

Výuka náboženství v novém školním roce 
 

Ve školním roce 2018/2019 bude pokračovat v našem sboru 

výuka náboženství. Probíhat bude pouze v Novém Městě na Moravě, 

zajistit výuku i v Křídlech (kde náboženství několik let pravidelně 

probíhalo) není letos možné. Při výuce se budou střídat Martina 

Dvořáková, Markéta Nečasová - Popelová, Ema Oravcová a Daniela 

Šimková. Přihlášené děti budou spojené do jedné skupiny. Výuka 

bude probíhat pravidelně každý pátek (mimo školní prázdniny), 

vždy od 14.00 -14.45. Začneme v pátek 5. října.   

Je jisté, že výuka náboženství bude jiná, než byly děti zvyklé. 

Vzhledem k tomu, že se při ní budeme střídat, bude rozmanitá a 
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pestrá. Jednotlivá setkání budou propojená tématem, ale osobitě 

pojatá. Ale co je nejdůležitější - na všechny děti se už teď moc 

těšíme! 

Daniela Šimková 

 

 

 

 

 

Všem sborům a kazatelským stanicím 
 

PPRRAAHHAA,,  1100..88..22001188  

Vážené sestry, vážení bratři, 

 

ráda bych Vás upozornila na nový článek na výročních webových 

stránkách – www.100letcce.cz, ve kterém najdete kompletní 

programovou brožuru. 

 

Odkaz zde: https://www.100letcce.cz/100-let/podrobny-program-

zarijovych-oslav-je-tady/ 

 

 

Doufám, že Vás připravované zaujme a v Pardubicích se sejdeme 

v hojném počtu. 

 

Srdečně zdraví a na oslavách se na všechny těší 

 

 

Monika Voženílková 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.100letcce.cz/
https://www.100letcce.cz/100-let/podrobny-program-zarijovych-oslav-je-tady/#_blank
https://www.100letcce.cz/100-let/podrobny-program-zarijovych-oslav-je-tady/#_blank
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Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7.října 2018.  

Uzávěrka je 30. září 2018.  

 

 

 

 

 

©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

