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Toto číslo vyšlo v prosinci 2017, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Třetího prosince je první adventní neděle a měsíc do 
Vánoc. Ten měsíc bychom měli mít na zklidnění a ohléd-
nutí – jaký byl ten letošní rok? Z pohledu moravečské sta-
rostky poklidný, neprovázely jej žádné větší stavby a na 
obci jsme více méně šetřili na koupi nového hasičského 
auta. Z pohledu občana naší země však dojem poklidu 
nemám. Rozjitřená společnost, která je vedena lidmi, jimž 
jde více o vlastní prospěch než o blaho a dlouhodobou 
prosperitu země. Zvolení lidé, které volič po volbách ne-
zajímá. A výsledkem této nálady jsou letošní volby, které 
nezobrazují primárně to, že ta nebo ona strana prohrála, 
ale spíše to, že tentokrát prohrála naše společnost jako ce-
lek. V čele státu je člověk, kterému jde primárně o vlastní 
majetek a vysoké umístění strany, která se ani netají tím, že 
je extrémistická a její preference jsou postaveny na nená-
visti a rasismu. Výsledky „legalizace“ těchto pojmů už jsou 
vidět – lidé různě barevné pleti, kteří žijí léta v naší zemi 
a pracují zde, se najednou bojí o sebe a své děti, když 
jim na facebookových stránkách hrdinní anonymové vy-
hrožují, že by měli skončit v plynových komorách. Bojím 
se, kdykoliv v pražských ulicích potkám zfanatizovaný dav 
lidí, kteří si to přišli „rozdat“ s těmi, kdo nemají správnou 
barvu kůže. Takto podobně a plíživě začínal svou moc 
upevňovat Hitler a jemu podobní. Dobrým nástrojem 
moci k tomu všemu bylo prosazení všeobecného referen-
da, které má ve svých prioritách i SPD…  

Přemýšlím, co jsme všechno udělali špatně, když jsme 
jako národ došli až sem. Naše zem je bohatá a drtivé vět-
šině lidí, kteří pracují, se vede velmi dobře. Máme dobré 
sociální zázemí, které nám spousta zemí může závidět. 
Možná ta všeobecná nespokojenost a hledání viníka je 
logickým důsledkem „pálení dobrého bydla“. 

Přála bych nám všem do nového roku 2018, aby nám 
zůstala demokratická svoboda, která je v nové podobě 
mladá – není jí ani třicet let. Abychom věděli, že na kaž-
dém z nás záleží – jakou zemi přenecháme svým dětem 
a vnukům. Advent je vyhlížení dobra a lásky. A v Adventu 
je vše možné – tak si přejme splněná prostá lidská přání, 
méně hamižných srdcí, více klidu a míru kolem nás i v ce-
lém světě. 

Za moravečské zastupitelstvo  
vám přeje dobrý rok 2018 Eva Zadražilová. 

Advent 2017 

nákup automobilu pro 
moravečské hasiče

Moravečské zastupitelstvo se již dva roky zabývá myšlenkou koupit 
pro naše dobrovolné hasiče automobil, který by byl plnohodnotně 
využitý při jejich práci i při zásazích jednotky. Dlouho jsme váhali 
s jeho potřebností a s tím, zda na jeho nákup máme peníze. Nakonec 
nás paradoxně přesvědčil požár moravečského seníku, při němž dob-
rovolní hasiči vděčně využili zázemí nově nakoupeného leskovické-
ho hasičského vozu. Koncem roku 2016 jsme podali žádost o dotaci 
na ministerstvo (dotace 450 tis. Kč), na Kraj Vysočina (dotace 300 
tis. Kč) a zbytek peněz do výše 1200 tis. Kč půjde z našeho obecního 
rozpočtu. Nejvýhodnější nabídku na nový automobil podala firma 
Ford a nový automobil byl naší obci předán ve čtvrtek 30. listopadu. 
Věříme, že naši hasiči jej užijí ku prospěchu celé obce. 

8.12. – Proseč obořiště – obecní sál, 17.30 hod – Divadlo 
Víti Marčíka - Setkání před Betlémem
9.12. – Lidmaň – kostel, 16.00 hod. – vánoční koledy a Čes-
ká mše vánoční – Hej Mistře. Učinkuje Záboj, Zábojáček a ZUŠ 
Pelhřimov
10.12. – střítež u božejova,18.00 hod. – vánoční zpívání 
koled v místní kapličce
15.12. – božejov, 19.00  hod. – adventní koncert Pavlíny Fili-
povské a Evy Pilarové (vstupné 250 Kč)
22.12. – nová Cerekev, 16.00 hod. – zpívání koled u stro-
mečku na náměstí 
22.12. – Dobrá Voda u kámena, 16.00 hod. – vystoupení pě-
veckého sboru z Chýnova + koncert Slávek Klecandr od 20.00 hod.
26.12. – Dobrá Voda u kámena – Vánoční koncert - NNP + 
Nazdárci + Místní Těleso
29.12. – Dobrá Voda u kámena, 16.00 hod. – kouzelník 
Magistr Kelly, od 20.00 hod. šipkový turnaj
6.1. 2018 – nová Cerekev, 16.00 hod. – Trumpet Tune v kos-
tele sv. Becketa 
14.1. – Dobrá Voda u kámena, 16.00 hod. – Divadelní 
představen Černovického senilního divadla - hra od trojice Cimr-
man / Smoljak / Svěrák - AFRIKA - aneb Češi mezi lidožravci

 Adventní pozvánkYz okolí
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Divadlo – v sobotu  28.října sehráli v moravečském sále černovičtí 
ochotníci již třetí  divadelní představení  z pera českého genia Járy Cimr-
mana – tentokrát šlo o hru Afrika. Všech cca šedesát lidí v hledišti se dobře 
bavili a o vtipné chvíle nebyla nouze. Srdečný smích se ozýval nejenom 
tam, kde si to autoři hry představovali, ale i při pádu kulis či zapomenutých 
textech herců. Bylo to moc milé – a tak se již těšíme na další představení 
v příštím roce.  

Posezení pro dříve narozené se koná  v pátek 
15.prosince v 15.00 hodin v klubovně místního hostince. Na úvod si 
připravila povídání o svých cestách do českých vesniček na Ukrajinu Eva 
Zadražilová. Po té nám zpříjemní čas svou harmonikou pan Martin Novák. 

Volby
Výsledek voleb do poslanecké sněmov-
ny v Moravči: účast 61,3% voličů (103 ze 
168), ANO -22.5%, Piráti – 17,65%, TOP 09 
– 10,78%, Starostové – 9,8 %, Komunisté – 
8,82%, SPD – 5,88, Lidovci – 4,9%, Zelení – 
2,94 a ostatní 16,73%.

Prezidentské volby budou – v pátek 12.  
a 13. ledna 2018 tradičně od 14.00 hod. do 
22. hod. v pátek a od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Nového prezidenta budeme vybírat z devíti 
kandidátů.

Výzva občanům
Ò Žádáme občany, aby třídili odpad tak jak se má – 
aby vytříděný odpad ukládali do kontejnerů k tomu 
určených a přesně popsaných. V minulých dnech 
jsme vybírali sklo z kontejnerů na plasty a kovy z po-
pelnice určené pro lahve s použitými tuky!!!
Ò Žádáme občany, aby zkontrolovali (zejména 
v rekreačních objektech), zda mají vypnutou vodu 
všude tam, kde by mohlo dojít ke zmrznutí a násled-
nému popraskání vodovodního potrubí. V případě 
vzniklé škody bude viníkovi účtována celá škoda, 
což bývají až desítky tisíc korun. 

Připomeňme si její nejednoduchý ži-
votní příběh, jak zazněl na pohřbu v mo-
ravečském kostele 20. října -  Margareta se 
narodila se 13. července 1927 ve Vyšším 
Brodě. Její rodné příjmení znělo Hofmann. 
Státní příslušnost měla její rodina českou, 
rodným jazykem však byla němčina. Mar-
garetha měla sedm sourozenců, sama byla 
navíc z dvojčat. Jejich rodina patřila 
mezi chudší, a tak Margaretha už ve 
13 letech odešla sloužit do lékárny 
v klášteře ve Vyšším Brodě. Starala 
se tam o děti, prala prádlo. Tam se 
také učila česky. Složitá léta válečná 
vyústila pro Margarethu tím, že byla 
s maminkou a sourozenci vystěho-
vána na Vysočinu, na statek ve Dvo-
řišti a následně do Pavlova.

Tam se Margaretha seznámila 
s Františkem Zavadilem z Moravče 

č.p. 14. Oba sdíleli, byť každý trochu ji-
nak, životní zkušenost vystěhování. Svat-
bu měli v dubnu roku 1956. I její sestra 
- dvojče Anna, spojila svou cestu s rodem 
Zavadilových, když se vdala za Františkova 
bratra Josefa z Moravče č.p. 83. Dvě sestry 
tedy měly za manžely dva bratry.

V Pavlově se Margaritě a Františkovi na-

rodila dcera Hana a syn František. V roce 
1958 se obě sestry spolu se svými manže-
ly a jejich rodiči Zavadilovými vrátili do 
Moravče. Původní chalupa rodiny Zava-
dilových, kde se říká „u Kotouňů“, však 
v té době byla v užívání družstva. Rodina 
dostala k obývání pouze část. Čekal je 
další nelehký čas při rekonstrukci chalu-

py i náročná péče o stárnoucí rodiče 
Zavadilovy. V Moravči se také narodila 
další dcera Eva. Oba manželé praco-
vali v družstvu. Margareta měla zálibu 
v zahrádce a péči o rodinu - dočkala se 
celkem sedmi vnoučat a devíti pravnou-
čat.

Poslední čas strávila v domově dů-
chodců v Onšově, kde jsme ji i za obec-
ní úřad rádi navštěvovali. Margaretha 
Zavadilová zemřela 13. října ve věku 
90-ti let. 

Poškozený kontejner na sklo
V sobotu 28.10. večer kolem desáté hodiny neznámý vandal při 
rychlé jízdě nezvládl zatáčku a skončil v kontejneru na sklo – ten-
to zcela zničil a ujel. Musel si při tom velmi poškodit pravou část 
vozidla. Podle svědků auto řídili mladí lidé. Je hanba, že se k činu 
nedoznali a zanechali místo činu poškozené a plné střepů. obci 
vznikla škoda ve výši 12.000,- kč.  Pokud byste někdo zahlédl 
v tomto čase takto poškozené vozidlo, dejte prosím zprávu sta-
rostce. Děkujeme. 

Zemřela naše nejstarší občanka paní Margareta Zavadilová

Advent v morAvečském kostele
3.12. 1. adventní neděle  9:30 Bohoslužby. Následuje benefiční koncert dětí.

10.12. 2. adventní neděle  9:30 Bohoslužby s Večeří Páně, po nich promítání fotografií z výletů a akcí. 

17.12. 3. adventní neděle  9:30 Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost s divadlem a nadílkou.

24.12. 4. adventní neděle  9:30 Bohoslužby, káže host Hynek Tkadleček z Horních Dubenek.

24.12. Štědrý večer  22:00 Večerní bohoslužba s vánočním zpěvem i kázáním.

25.12. Hod Boží vánoční 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

31.12. Neděle - Silvestr 9:30 Bohoslužby, káže host M. Hána z Pelhřimova

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30. Všichni jste zváni!

3. 2. 2018 
14.00 hod. tradiční karneval 

a večer hasičský ples  
– hraje AKORD

17. 2. 2018 
Myslivecký ples 
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