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Adventní zamyšlení
Když jsme vstupovali do roku 2022, netušili jsme, že bude válka.
Tedy, ona je vždycky někde nějaká válka, ale že bude válka tak blízko
nás. A že se nás osobně bude dotýkat. Nejenom tím, jaká zvěrstva vidíme v televizi, ale že se bude v konečném důsledku dotýkat i našeho
pohodlí, našich peněženek a našich strachů co ještě bude.
Když jsem jela naposled v roce 2014 na Ukrajinu navštívit dvě česky mluvící vesničky Bohemku a Veselinivku, nedaleko Oděsy, začínal právě Putin „osvobozovat“ Krym. Zabral ho s tichým souhlasem
Evropy a my jsme všichni doufali, že mu to bude stačit. Nestačilo.
Už od roku 2014 je vlastně Ukrajina ve válce a umírají zdejší chlapci
a chlapi – i ti, které jsem osobně znala z vesnic našich krajanů.
Otevírá se před námi Advent a s ním i počátek nového roku. Jaký
bude rok 2023? Všichni si přejeme, aby byl pokojný, abychom se
mohli věnovat běžným našim radostem i starostem. Stačí nám bojovat s následky změny klimatu (hurikány, povodně, prudké změny
počasí) – lidstvo by se nemělo vyčerpávat válkami.
Nový Advent nám předestírá, jak čas strašně letí. Člověk se nenápadně mění. Je čas ohlédnout se za sebe a rozloučit se. A odpustit, co bylo špatně. Pustit po vodě, co nebylo k životu. Znovu se
nadechnout a vykročit. Vykročit do nového roku 2023, do nových dní
a hodin.
Přeji vám, jménem moravečského zastupitelstva, ať je vaše vykročení šťastné, ať potkáváte dobré lidi a dobré činy. Všichni si přejme
navzájem do nového roku hlavně pokoj a mír.
Eva Zadražilová

Rozsvícení stromečku
a setkání místních seniorů
Stromeček na návsi se rozzáří těsně
před první adventní nedělí – v sobotu
26. listopadu v 17.00 hodin.
Přijďte se zastavit v předvánočním spěchu,
dát si svařák, perníčky a poslechnout koledy. Poté jste všichni zváni ke společnému
posezení v místní hospodě.
Setkání našich seniorů se uskuteční ve
čtvrtek 8. prosince v 15.00 hodin
v klubovně u místního hostince. O své práci nám bude vyprávět pan Martin Novák.
Všechny zveme ke společnému posezení,
povídání i zpívání.

POZVÁNKY
Advent v moravečském kostele:
1. adventní neděle 27. listopadu – bohoslužby v kostele

v 9.30, následuje od cca 10.30 benefiční koncert dětí ve prospěch Člověka v tísni a Diakonie ČCE
2. adventní neděle 4. prosince – bohoslužby v kostele v 9.30,
následuje od cca 10.30 koncert In Pace.
3. adventní neděle 11. prosince – bohoslužby v kostele
v 9.30, následuje vyprávění pana Šafránka o jeho zahraničních cestách
4. adventní neděle 18. prosince – bohoslužby v kostele
v 9.30 s dětskou vánoční slavností
ŠŤEDRÝ DEN – 24. prosince – od 21.45 štědrovečerní vytrubování a poté od 22.00 již tradiční vánoční bohoslužba v kostele
Hod Boží vánoční – 25. prosince – bohoslužby s Večeří Páně
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Fotografie (ze) hřbitova – výzva
V současné době probíhá práce na drobné publikaci
o místním hřbitově, kde bychom toto místo chtěli přiblížit nejen jeho uměleckou a architektonickou hodnotou,
ale především jeho historickým významem pro dějiny
obce a evangelické komunity sahající do širokého okolí. Do zamýšlené publikace bychom rádi zařadili i staré
fotografie ze hřbitova, z brigád, pohřbů či dokumentace oprav náhrobků. Pokud byste ve svých rodinných
fotoarchivech měli jakoukoliv takovouto fotografii, budu
moc ráda, když nám ji do publikace poskytnete. Fotografie bychom po okopírování samozřejmě zase vrátili majitelům. Kdo by je i přesto nechtěl vydat z ruky,
kontaktujte mě (728 757 479, Gabca_Z@seznam.cz),
a mohu si je ofotit přímo u vás. Jinak je možné fotografie odnést na obecní úřad k pí Větrovské, která mi je
předá, a já je po okopírování vrátím majitelům. Využijte
zimních večerů a ponořte se se svou rodinou do minulosti! Předem děkuji za váš čas.
Gabriela Krejčová Zavadilová (kronikářka)

V komunálních volbách bylo
zvoleno nové zastupitelstvo
V zářijových volbách byli zvolení představitelé naší
obce na další čtyři roky. Ustavující schůze proběhla 18. října. Starostkou byla zvolena paní Eva Zadražilová, 1. místostarostou byl zvolen pan Martin
Novák, 2. místostarostou pak pan Michal Pospíchal. Dalšími členy, kteří se budou podílet na chodu obce pro další léta jsou paní Tereza Matějková,
paní Petra Špinarová, pan Jiří Hůďa a pan Karel
Míka. Věříme, že spolupráce v zastupitelstvu bude
stejně dobrá, jako v minulém období a že se podaří
pokračovat v rozjetých projektech.

Vzpomínka na zavražděné Židy
Na letošní podzim připadá 80. výročí deportace „táborských
Židů“ do koncentračního tábora v Terezíně. Mezi židy vyhnané
ze svých domovů patřilo i několik obyvatel Moravče – z domu
č.p. 31 – ze mlýna pod rybníkem Primus. Do transportu smrti
byli odvlečeni tito kdysi naši sousedé z nichž se nikdo nevrátil:
Polák Zdeněk – ve věku 45 let, Poláková Eleonora – 54 let,
Poláková Helena – 43 let, Polák Ivo – 8 let, Straková Marta –
37 let, Straková Věra – 10 let, Straková Hana – 12 let, Weilová
Žofie – 78 let.
Celkově je na seznamu deportovaných „táborských Židů“,
kteří se z táborů smrti již nikdy nevrátili, uvedeno 1.200 jmen
z měst a obcí spadajících pod táborský transport – od Soběslavi až po Vlašim nebo Třebíč. Vzpomeňme na ty, kteří byli jen
kvůli svému židovskému původu vyrváni ze svých domovů, odloučeni od svých dětí a rodičů a nakonec brutálně zavražděni.

Na pondělí 5. 12. 2022 jsme objednali čerty, kdo
by měl zájem, aby k němu zašli, prosím, ozvěte se
Tereze Matějkové na 724 548 755. Budou chodit
od 17 hodin dle domluvy.

Znak obce Moraveč
V pondělí 12. září 2022 převzala obec
Moraveč prostřednictvím vyslaných zástupců pověření k používání obecního
znaku od předsedkyně poslanecké
sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Moraveč svůj znak s beraní
hlavou na červeném poli používá již
řadu let, ale teprve nyní byl náš znak
uznán podvýborem pro heraldiku
poslanecké sněmovny. Již v roce
2007 (před patnácti lety) jsme započali práce na našem znaku a k jeho
vzhledu se mohli vyjádřit prostřednictvím ankety i občané Moravče.
Každý znak má nějaké historické
kořeny. V tom našem červené pozadí odkazuje k červenořečickému
panství, pod které Moraveč historicky patřila. Zelené kopečky sym-

bolizují českomoravskou vrchovinu
a beraní hlava odkazuje k tvrdohlavosti
a vytrvalosti našich předků (přezdívalo

se jim „Berani“), kteří si prosadili svou
evangelickou víru v době většinově katolické. Toleranční kostel mohl být po
roce 1781 (vydán Toleranční
patent panovníkem Josefem II.)
postaven tam, kde se dalo dohromady 100 rodin nebo 200
jednotlivých lidí protestanského
vyznání. Náš sbor byl ustaven
ihned, kdy se tato možnost objevila. A tak i evangelický sbor v Táboře (a zřejmě i ten v Českých
Budějovicích) byl následně (když
už doba tak tolerantní nebyla)
ustaven nejprve jako filiální sbor
toho našeho. Zdejší sbor byl
ustaven nejenom z rodin z blízkého okolí ale i z okolí Strměch
a Pelhřimova.

Toto číslo vyšlo v listopadu 2022, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

