ý
k
s
č
e
v
a
r
o
M
k
í
n
s
a
č
b
o
K
Adventní čas

4/2009

PARADOX

Letošní Advent přišel divně – bez sněhu, bez plýskanic a tak nějak
nepozorovaně. Nevánoční atmosféra nás moc neláká péci cukroví
a slavnostně zdobit příbytky. Tedy alespoň mě ne.
Ale Advent není o úklidu – je to příprava na Vánoce a tak bychom
jej také měli brát, protože Vánoce jako svátky pohody jsou omyl.
Vánoce jsou dárek. Čas, kdy pro nás lidi začíná něco nového.
Narodilo se dítě a každý nový život je dar a nový začátek. Z toho
se máme radovat a to může předzamenat celý příští rok.
A není nutné nutit se do pohody, navozovat si ji všelijakými
cingrlátky a vůněmi. Nechce se po nás, abychom si zakryli oči
a umlčeli paměť, abychom neviděli všechny své obtíže, všechno
nebezpečí, které hrozí nám i světu.
V adventu se nabízí naděje navzdory tomu všemu – přestože nás
obklopuje tma a každým dnem se prohlubuje. Přestože stárneme a
přestože nám ubývá sil, přestože máme nalomené vztahy, přestože
se bojíme – o svůj svět, o svůj život…. Přesto je tu naděje.
Naděje jako dar, připravená pro všechny. Každý ji může přijmout
– a také nemusí. To je Advent – nabídka. Náš současný svět je
ale nastavený tak, jako by smysl života byl pouze v penězích,
ve slávě a v moci. Ze všech stran to na nás dotírá a my býváme
nešťastní – když nejsme dost bohatí, dost známí, dost vlivní, když
nemáme šanci se uplatnit. Ale vánoční příběh nás učí, že život
může být krásný a může mít smysl i bez toho všeho – ve vztazích
s lidmi kolem nás, v tom, že se snažíme žít poctivě, věrně, v lásce,
v odpuštění a ve smíření.
Stojí to za to.
Jménem moravečského zastupitelstva vám všem přeji
pokojný								
Advent s očekáváním dobrých věcí v roce 2010.

Eva Zadražilová

Dnes máme větší domy a menší rodiny
Víc vymožeností, ale míň času
Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu
Víc vědomostí, ale míň soudnosti.
Máme víc odborníků, ale také víc problémů
Víc zdravotníků, ale méně starostlivosti
Utrácíme příliš bezstarostně a smějeme se málo
Zlobíme se brzy a udobřujeme pozdě
Čteme málo, ale televizi sledujeme hodně
A modlíme se velmi zřídka.
Znásobili jsme naše majetky,
Ale zredukovali naše hodnoty
Mluvíme mnoho, milujeme málo
A podvádíme příliš často
Učíme se jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít
Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům
Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery
Širší dálnice, ale užší obzory
Kupujeme víc, těšíme se z toho míň.
Cestujeme na měsíc a zpět,
Ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy
Dobýváme venkovní vesmír, ale ne vnitřní
Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky
Píšeme víc, učíme se míň,
Plánujeme víc, dokončujeme míň
Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat,
Máme vyšší platy, ale nižší morálku
Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací
A abychom vytvořili víc kopií
Ale méně komunikujeme.
Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu
Tohle je čas rychlého stravovaní a pomalého trávení
Vysokých mužů a nízkých charakterů
Víc volného času a méně zábavy…
Víc druhů jídla, ale méně výživy
Více peněz, ale více rozvodů
Krásnějších domů, ale neúplných rodin
Proto navrhuji nenechávat nic na zvláštní příležitost,
Protože každý den, který žiješ je zvláštní
Víc čti, seď na verandě a obdivuj výhled do krajiny
Buď víc času se svou rodinou a přáteli, jez oblíbená jídla
A navštěvuj místa, které máš rád
Používej svoje křišťálové poháry,
Nešetři nejlepším parfémem
Napiš ten dopis, který jsi chtěl napsat „někdy jindy“
Řekni své rodině a přátelům
Jak moc je máš rád
Neodkládej nic, co přináší smích a radost do tvého života.
Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná
A ty nevíš, jestli zrovna tahle není tvoje poslední
a „někdy jindy“ třeba už nebude.....
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Znak Obce Moraveč

1. varianta

4. varianta

jejich přezdívka BERANI. Ještě dnes je možno
u starších lidí v okolí zaslechnout – jo v Moravči, tam
jsou ti Berani!
Takže nakonec byla symbolika jasná – beraní hlava
na barevném poli (jejíž zobrazení opět musí respektovat určitou proveditelnost z hlediska výroby kovového znaku) a pak znázornění kopcovité krajiny,
luk a polí – jako další symbol k beraní hlavě, s variabilní barevností.
Základní podobu našeho znaku vytvořil bývalý
dlouholetý chalupář obce Moraveč pan Michal
Machoň, který jako grafik a člověk mnoha zkušeností
a se zápalem pro věc vytvořil výborné dílo a my jsme
mu velmi vděční, i když víme, že cesta ke schválení
a k realizaci bude ještě obtížná a dlouhá.
Znaky, které prošly užším výběrem na schůzích
zastupitelstva,
předkládáme široké moravečské
veřejnosti a necháme to na vás – a na vašem hlasování,
jak bude moravečský znak nakonec vypadat.
Předkládáme vám tedy varianty několika návrhů,
a pokud chcete pro nějaký z nich hlasovat, prosím
odstřihněte část občasníku, zaškrtněte vybraný znak
a vhoďte jej do schránky na obecním úřadě do konce
tohoto roku.

!

Již několik let zastupitelstvo obce uvažuje o tom,
že by si naše obec (jako stovky jiných a mnohdy
menších vesniček) zasloužila mít vlastní znak a snad
i prapor obce. Podoba znaku - jeho zásadní myšlenka,
barevnost i tvar – to jsou věci, které podléhají určitým
zákonitostem a normám. Ústřední motiv by měl vycházet z historických skutečností majících zásadní
význam pro další určení obce. U nás se nabízelo
několik možností – naše vesnice původně patřila pod
panství červenořečické a tak byla možnost vycházet
z jejich znaku s červeným podkladem. Protože ale
dnešní souvislost s Červenou Řečicí již není zřetelná,
nabízel se další symbol – toleranční kostelík, jako
vizitka evangelictví, které bylo významné pro
nejen pro široké okolí Moravče, ale i pro další širší
oblast. – Protože to nebylo v určité době po vydání
Tolerančního patentu jinak možno, byl evangelický
sbor v Táboře i v Českých Budějovicích založen jako
filiálka sboru v Moravči a teprve po čase se odtrhl
a vytvořil sbor samostatný.
Protože evangelictví je nejsilnější dějinný prvek
určující historii obce Moraveč, rozhodlo se zastupitelstvo jej určitě použít. A lépe než zobrazení kostela
vyjadřuje tvrdohlavost dřívějších prvních evangelíků

2. varianta

3. varianta

5. varianta

6. varianta
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Územní plán
Ve čtvrtek 26. 11. na zastupitelstvu obce byl předložen návrh územního plánu obce Moraveč. Přítomný
projektant – Ing. Arch. Milič Maryška, který pochází z Humpolce, se snažil vytvořit dílo, které by bylo
ku prospěchu rozvoje obce a které by respektovalo nejširší zájmy obce i majitelů jednotlivých nemovitostí.
Navržená podoba územního plánu nezaznamenala od přítomných zastupitelů ani od dalších místních občanů, kteří se schůze zúčastnili, žádné zásadní negativní připomínky, takže o něm bude v této
podobě dále jednáno s asi 30-ti různými institucemi, které se k němu budou vyjadřovat.
Návrh plánu je k dispozici na obecním úřadě, takže pokud byste ještě někdo chtěl nahlédnout, je
to možné kdykoliv podle přítomnosti paní účetní nebo v oficiálních hodinách ve středu. Samozřejmě
je možno i telefonicky domluvit případnou prohlídku se starostkou nebo místostarostou i o víkendu.
Pokud byste měli nějaké připomínky ke změně, je nutné je uplatnit co možná nejdříve. Po řádném
projednání se všemi výše uvedenými institucemi bude každá změna velmi těžko proveditelná, neřku-li
nemožná.

čertík Leonka

Noví občané v naší obci
Opět se v letošním roce vyměnili někteří obyvatelé naší obce,
které bychom tímto chtěli mezi námi přivítat. Jedná se o paní Lenku Sůvovou a její děti Radka a Adélku, kteří bydlí v obecním bytě
v bývalé škole v č.p. 44. Do zdejšího horního bytu přibyla od léta
také družka Leoše Jurečky paní Šárka Veselá a jejich téměř dvouletá dcera Leonka. A také dům č.p. 53 změnil majitele. František
Vychodil jej prodal rodině Pešlových. Jan, Dagmar a jejich syn Jan
zde bydlí od konce léta.
Všem přejeme, aby se jim v naší vesničce dobře žilo a byli
zde rádi.

- - - Oznámení obecního úřadu - - - Oznámení obecního úřadu - - •

Poplatky z hrobů na dalších 10 let budou moci nájemci platit
od počátku roku 2010

•

 dpady za hřbitovem – žádáme občany, aby respektovali to,
O
že za hřbitovem není žádná skládka odpadů a nedávali sem větve
ze stromů, mrtvé králíky zabalené v igelitových taškách a podobné věci. Prostor za hřbitovem je vyhrazen pouze pro hřbitovní
odpad!

•

Zastupitelstvo stanovilo výši poplatků za odpady pro rok 2010 ve výši roku 2009 – 500,- Kč
na jednoho obyvatele a 500,- Kč na rekreační objekt. Osvobození od poplatků na předškoláky
a členy hasičské zásahové jednotky zůstává v platnosti.

•

Zastupitelstvo stanovilo cenu vodného a stočného pro období 2009 – 2010 ve výši letošní
sazby - na částku 17,- + 10,- = 27,- Kč.

•

SOMPO – svoz o Vánocích bude v Moravči v pátek 25.12.2009.

Mikulášské odpoledne a sousedské posezení

– to byly akce ve znamení soboty před letošní druhou
adventní nedělí. Odpoledne začalo jako obvykle pohádkou.
Divadelní společnost Hralous přijela opět s novou pohádkou – tentokrát o tom, „Kterak chůvy upíra zmohly“.
Moraveč má zvláštní výsadu. Již 19 let přijíždí herci z Hralouse do Moravče s premiérou nové pohádky. Během té
doby mladým pěkným herečkám vyrostly děti a samy se dostaly do rolí maminek a chův. Dřívější
miminka dnes už mají v pohádkách
vlastní role.
Sousedské posezení se letos
konalo již po šesté a je otázkou
do budoucna, zda naši občané
o něco takového – pobýt se svými
sousedy – vůbec stojí. Ale přestože
sál nebyl plný, tak nálada byla dobrá
a heligonkáři – bratři Václav a Josef
Korbáčkovi z Předbořic u Sedlčan
hráli k všeobecné spokojenosti.

* * * Kultura * * * Kultura * * * Kultura * * * Kultura * * *
Pozvání z moravečského kostela:
•

•
•
•
•
•

v sobotu 12. prosince od 17.00 hod. - na koncert adventních písní zvou JOHNYHO OVCE
(Johny = Jan Široký, bývalý farář ze Sázavy a jeho ovce = okolní mládež k níž patří i děti Čaškovi).
4. adventní neděle – bohoslužby v 9.30 hod. s dětskou vánoční hrou
Na ŠŤEDRÝ DEN – 24. prosince od 22.00 hod. již tradiční vánoční bohoslužba v kostele
Hod Boží vánoční – 25. prosince - Bohoslužby s Večeří Páně v 9.30 hod.
Silvestr – 31. 12. od 18. hod. - společné ohlédnutí a poděkování za uplynulý rok
Ekumenická bohoslužba proběhne 23. ledna 2010 od 17.00 hod.

Pozvání z Nové Cerekve:
•

koncert v židovské synagoze 26. 12. 2009 v 16.00 hod. – vánoční koledy
a gospely hraje skupina Reliéf

Pozvání z Dobré Vody:
•
•
•

Slávek Klecandr bude zpívat zhudebněné žalmy 22. 12. 2009 od 19.00 hod.
na odpoledne s kouzelníkem Magistrem Kellym – 27. 12. 2009 od 14.00 hod.
27. 12. od 19.00 hod jazzový večer se skupinou PROPECZ, kde hraje
Dan Matějka z Moravče

Pozvání myslivecké:
•

na tradiční bál, který se koná 17. ledna 2010 v sále obecního hostince

Pozvání hasičské:
•
•
•

na valnou schůzi v sobotu 12. 12. v 18.00 v hostinci
na dětský karneval, který bude odpoledne 6. března 2010 s hudební skupinou Jezevci
večer 6. března 2010 tradiční hasičský ples

.........................................................................................................................................................
Toto číslo vyšlo v prosinci 2009, z pověření Obecního úřadu v Moravči,
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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