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Evangelický kostel v Moravči 
 

18:00  Otevření kostela, možnost navštívit 
věž (bude i později). 

18:30 Koncert studentů varhanní hry pod 
vedením O. Jelínka z Tábora. 

19:15 Slovo o kostele, o varhanách, o 
historii i současnosti.  

19:30  Valentýna Křížová – flétna, dudy, zpěv 

20:00 Koncert mládežnické skupiny             
Ten Sing Pelhřimov 

21:00  Přesun na faru k volnému rozhovoru, 
kávě a čaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice popr-
vé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a po-
znat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křes-
ťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního 
představení, rozhovoru či setkání.
První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni. O rok dříve 
nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během 
úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní at-
mosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř 
let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každo-
ročně se do této akce  zapojuje na 700 kostelů a modliteben.
V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se ko-
nala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely 
a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také 
na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) 
koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve 
Švýcarsku.
Do prvního ročníku Noci kostelů  v České republice v roce 
2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské a 9 kostelů v plzeňské 
diecézi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamená-
no 90 000 návštěvnických vstupů, a dalších 10 000 v Plzni.
Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě 
připravovali programy, se již během večera proměnilo v radost 
z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání do našich 
kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak 
se žije s vírou. Návštěvníci oceňují možnost navštívit místa, kte-
rá jsou veřejnosti běžně nepřístupná a ochotu místních vyprá-
vět o jednotlivých často památných objektech.
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje 
na 1 500 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří 
nabízejí více než 7 000 doprovodných programů. Zájem bývá 
pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 500 000 
návštěvnických vstupů.
Tak zveme poprvé letos do tolerančního kostela v Moravči – 
přijďte se podívat na věž, varhany nebo si prohlédnout zázemí 
farní budovy a dát si drobné občerstvení.

Noc kostelů  – letos poprvé v historii se farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči rozhodl 
zapojit v pátek 24. května 2019 do tzv. Noci kostelů. 

Rodáci
Jak jistě již všichni víte, pořádá naše obec  v sobotu 15. června 
již třetí setkání místních rodáků – tentokrát při 640. výročí první písem-
né zmíňky o naší obci. 

Program bude následující: 
10.00 –  setkání rodáků v místním hostinci, slavnostní uvítání
 –  představení jednotlivých účastníků podle čísel popisných 
12.00  – oběd 
14.00 –  bohoslužba v moravečském evangelickém kostele
15.00 –  odpolední program:
 – promítání historických moravečských filmů 
 – procházka po obci, jízda po obci kočárem 
17.00 –  společné posezení při svačině, kávě a vínku v místním sále 
19.00 –  zábava v místním sále – hraje Old Steamboat jazz band

Organizace našich rodáků tradičně probíhá tak, že 
zveme dle kapacity našeho sálu vždy nejstarší rodáky. 
Letos pokud máme kontakty, tak zveme do ročníku 
1960. Prosím nezlobte se na nás, že nezveme i mladší 
ročníky, protože se do našeho sálu opravdu vejde ma-
ximálně kolem stovky osob a chceme, aby si nejstarší 
účastníci měli možnost v první části dne v klidu popoví-
dat. 

Pro mladší ročníky je přístupný odpolední program 
v plném rozsahu a zejména platí pozvání na večerní  
taneční zábavu se skvělými hudebníky z Jindřichova 
Hradce a okolí, jejichž vystoupení se minule velmi líbilo. 
Vstupné na zábavu bude dobrovolné. Těšíme se se 
všemi rodáky a přáteli Obce Moraveč na viděnou. 
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Toto číslo vyšlo v květnu 2019, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Pekárna Adélka Pelhřimov v naší obci již od listopa-
du nabízí v naší obci dovoz pečiva. Funguje to tak, že se nej-
prve zaregistrujete na www stránkách adelkaonline.cz. Zde si 
přes svůj bankovní účet naplníte peněženku, objednáte si ze ši-
roké nabídky zboží a pak se můžete 3x týdně (v pondělí, středu 
a pátek) těšit na čerstvé pečivo. Rozvoz bývá kolem poledne 
a vydává se vždy ve 13.00 z budovy místní prodejny. Je možno 
na obci domluvit s paní Větrovskou i jiný způsob vyzvedávání. 
Protože se jedná o  druhý rozvoz pekárenských výrobků, je pe-
čivo vždy čerstvé a voňavé. Můžete si objednat nejenom chléb 
a rohlíky, ale i koláče, cukrovinky, mouku nebo strouhanku. 
Děkujeme paní Větrovské, že ke své práci na obecním úřadě 
přijala i tuto službu a starším občanům, kteří nemají počítač,  
objednávky zajišťuje z obecního úřadu. 

Příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje 
venkova u MAS Via rustica z.s.
Během června 2019 budou mít zájemci z našeho regionu 
možnost podávat žádosti o dotaci z Programu rozvoje venko-
va, operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komu-
nitně vedeného místního rozvoje.
V rámci 2. výzvy MAS Via rustica z.s. budou vyhlášena tato 
opatření:
Fiche 1: Investice do lesních cest
Fiche 2: Lesní technika
Fiche 3: Nezemědělské podnikání 
Žadatelům doporučujeme jejich projektové záměry předem 
konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.
Kompletní znění výzvy včetně příslušných termínů, pravidla 
pro poskytování dotace a další dokumenty pro žadatele budou 
zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz, kde 
jsou k dispozici také kontaktní údaje.

Lucie Hlavinková
Via rustica z.s.

V sobotu 11. května vyjeli zájemci z řad našich občanů na 
Zahrádkářskou výstavu do Chotovin u Tábora, kde patří tato 
výstava k největší společensko-kulturní akci měsíce května.
Před devátou hodinou jsme malým autobusem dojeli k výstavišti, 
kde nás překvapila poměrně dlouhá fronta návštěvníků - na první 
pohled zkušených, neboť byli vyzbrojeni malými i velkými 
přepravkami pro sadbu a květiny. U pokladny zároveň vzbudila 
naše skupina potěšený zájem pořadatelů, odkud že jsme přijeli. 
Výstava byla velice dobře připravená, cena nabízené sadby 
přijatelná a sortiment bohatý. Dostatečný prostor byl vyčleněn 
i bylinkám, u kterých jsme se dozvěděli i rady jak je používat. 
Např. saturejku nebo rozmarýn na drůbež, oregano na hovězí 
maso, šalvěj že je výborná na vepřové, koriandr zase zjemní chuť 
ryb a výborná na ryby je i směs kerblíku, tymiánu a oregana.
Kolem poledne jsme prohlídku výstavy ukončili a přejeli jsme do 
nového Zahradního centra Jindřichův Hradec, kde právě probíhal 
Týden s vůní levandule. A my jsme tak měli příležitost seznámit 
se s jejími léčebnými účinky i dekoracemi ve stylu Provence. 
K tomu, aby se vám doma levandule rozkošatila a krásně kvetla je 
třeba ji pravidelně stříhat. Na podzim ostříhejte přerostlé větvičky 
keříků a další řez proveďte na jaře za teplého počasí tak, aby na 
každé větvičce byly 3 zdravé páry listů s pupeny. Největší zah-

radní centrum v Jižních Čechách na 7 500 m² vnitřní i venkovní 
plochy nabízí 30 000 položek zboží i návrhy realizací zahrad. 
Na cestě domů jsme unaveným nohám po celodenním procházením 
výstavištěm a zahradním centrem dali odpočinout v restauraci piv-
ovaru v Kamenici nad Lipou, který kromě vaření vlastního piva 
nabízí i výborné menu a příjemnou obsluhu. 
První letošní akce našich zahrádkářů se vydařila, naše zahrádky 
obohatíme novými přírůstky, získali jsme nové cenné informace, 
viděli jsme nádherné dekorace, které pro nás mohou být inspirací 
v našich domovech i zahradách. A pro Vás, které tato jarní akce 
nezlákala, bude třeba zajímavější plánované Borůvkobraní v Bo-
rovanech, v sobotu 13.července. Na tuto akci je jen třeba přihlásit 
se včas. J

Věra Hollmannová, fin. hospodář ZO zahrádkářů

Sedmnáctý ročník  Festivalu řemesel a vyznání v Moravči se uskuteční v okolí moravečského kostela  
v neděli  23. června s tímto programem: 
9.30 – bohoslužby – vede Daniel Matějka
10.30  - přednáška novinářky Petry Procházkové - Ukrajina - válka za rohem aneb Dovolená v zákopech
12.30 – společný oběd
13.30 – pohádka pro děti v podání Terezy Říčanové
14.00 -  koncert kapely Deše (Praha)
Po celý den bude zároveň jako každoročně probíhat tradiční dobročinný bazar, našich i vašich 
přebytků a prodejem fair trade výrobků. Jeho výtěžek je určen organizaci Člověk v tísni a Dia-
konii ČCE.  Kdo byste měl cokoliv do bazárku, je možné to odevzdat Lucie Křivohlavé, nebo po 
domluvě s ní na faře nebo na obecním úřadě. 
Srdečně vás zveme k návštěvě festivalu a i k aktivní účasti na bazárku. 

Zahrádkáři si plní své letošní plány


