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Vážení občané, 
tento občasník je mimořádný svým hlavním obsahem – nikdy v novo-
dobé historii jsme nečelili takové situaci, jako v dnešních dnech. Viro-
vé onemocnění ovlivnilo celý svět. Běžný život byl ochromen tak, jak 
jsme to od druhé světové války nezažili. Vláda vyhlásila v naší repub-
lice nouzový stav a následně karanténu pro všechny. Jsou zavřené 
obchody (kromě potravin a některých dalších nejnutnějších), školy, 
restaurace, divadla, sportovní zařízení, kulturní zařízení, kostely … 
Byl vydán zákaz shromažďování.  Povolené jsou pouze pohřby a nut-
ná sejití státní správy – zastupitelů.  Pro většinu dopravy byly uzavřeny 
státní hranice.
Členové vlády průběžně v televizi občany informují, jak situace kolem 
koronaviru v naší zemi pokračuje, kolik je nakažených a jak mají lidé 
v případě podezření na nakažení postupovat. Do každé domácnosti 
měl také v minulých dnech dorazit bílozelený leták s nejdůležitějšími 
informacemi. Jsou zde popsány příznaky nemoci (zvýšená teplota, 
kašel, dušnost, bolest svalů a celková únava. Dále leták vyzývá k 
ochraně před novým virem – vyhýbat se místům s vyšším výskytem 
lidí. Nestýkat se s lidmi, kteří se vrátili ze zasažených oblastí (zejména 
z Itálie), dodržovat hygienu rukou a zakrývat si důsledně ústa při kaš-
lání nebo kýchání kapesníkem nebo paží. Ideálně používat roušku 
(abych nenakazil ostatní) nebo respirátor (abych se nenakazil já). Při 
příznacích nemoci nikam nechodit, ale kontaktovat TELEFONICKY 
obvodního lékaře nebo hygienickou stanici a domluvit další postup. 

Zákeřná nemoc během několika dnů změnila fungování celé planety. 
Ale určitě není důvod propadat histerii a chaosu. V klidu se dá vše 
jistě zvládnout. Vezměme nastálý čas, kdy svět kolem nás funguje 
v jakémsi poloprovozu jako šanci – mít najednou víc času na sebe, 
na druhé. Mysleme vděčně na lidi v první linii – na lékaře, záchraná-
ře, sestřičky v nemocnicích, ale také na prodavačky a na další, kteří 
zajišťují chod tohoto státu. Mysleme na vládu a další odborníky nejen 
v naší zemi, ale i v dalších státech, na které je vyvíjen enormní tlak. 
Přejme jim sílu, zdraví, moudrost a pokoru v řešení problému. 
Mysleme na postižené a jejich rodiny. Mysleme na lidi, kteří mají úpl-
ně nejmenší šanci se viru bránit – v uprchlických táborech, kde není 
možné se stáhnout do izolace vlastního domova a nákaze se bránit. 

Co můžeme nabídnout v této situaci našim občanům v Mo-
ravči? Pro někoho může být obtížné se dostat na nákup. 
Místní hasiči nabízí, že po dohodě mohou vzít potřebné ob-
čany hasičským autem na nákupy, případně jim potřebné 
věci nakoupit. Kdo byste měl o tuto službu zájem, prosím 
kontaktujte starostku (tel. 728227404) nebo telefonicky 
paní Větrovskou na obecním úřadě (tel. 565394129). 
Na výše uvedených číslech můžete také získat informaci, 
jak se zapojit do nákupů pečiva z Adélky, která k nám zatím 
dováží v pondělí, ve středu a v pátek. Podrobnosti také na 
adelkaonline.cz



Moravečský občasník 1/2020

Toto číslo vyšlo v březnu 2020, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Bohoslužby v našem kostele ve stavu nouze

Vzhledem k vyhlášeným opatřením vlády v našem kostele do odvolání probíhají bohoslužby ve stavu nouze – téměř bez 
návštěvníků, ale za to přístupné na internetu a v rádiu. Rádiový přenos je možno zachytit v neděli v půl desáté na 87,7 FM. 
Kvalita přenosu závisí ovšem i na kvalitě radiového přijímače a jeho antény.
Tuto neděli také proběhl historicky první přenos moravečských  bohoslužeb přes youtube. Můžete je najít na adrese:  
http://www.youtube.com/user/danielmatejka . Záznam není úplně kvalitní – jak technika a kvalita signálu dovolila. Třeba se 
to příště podaří lépe. Přesto zájem byl velký – přes dvě stě shlédnutí. Nejvzdálenější posluchač bohoslužeb byl z Kalifornie.
Blíží se Velikonoce – největší křesťanské svátky roku. Pokud bude stále trvat nouzový režim, budou bohoslužby pouze formou 
radiového a youtubového přenosu – na Velký pátek 10. dubna v 18.00 hod. a v neděli 12. dubna v 9.30 hod.  Bližší informa-
ce získáte na  http://moravec.evangnet.cz/

Policie ČR vyhlásila sbírku 
ve prospěch rodiny Koubovy 
– jak je uvedeno v přiložené 
výzvě. Vybrané prostředky 
budou použity pro potřeby Míši 
Koubové (rozené Valentové 
z č.p. 2) převážně na úhradu 
kompenzačních pomůcek, které 
zdravotní pojišťovna nehradí. 
Na přání Mirka Kouby tlumočím 
jeho veliké poděkování rodičům 
Míši – Evě a Pavlovi, kteří jsou 
mu v péči o malého Hynečka 
obrovskou pomocí a oporou. 
Přispět do sbírky můžete přímo 
na účet uvedený ve výzvě, nebo 
hotově na obecním úřadě. 
Děkujeme předem všem, kdo 
svým příspěvkem vyjádříte svou 
sounáležitost s Míšou a s celou 
rodinou.  

1. května se bude konat již čtvrtý 
ročník „Moravečské traktoriády“. 
Traktory z Moravče i okolí se sjedou  
v 8.00 hodin ráno v prostoru u poto-
ka. Závodní okruh bude odstartován 
v 9.30 od Kubisků a povede tradiční 
trasou -  přes stráň a alej, kolem lesu 
„Suchý“ zpět na obec.

Sběr odpadků po obci a okolí pro-
běhne 5. dubna od 14,00 hod. 
Sraz bude před obchodem. Prosím 
vezměte si rukavice a výstražné vesty. 
KDO BY CHTĚL KE SBĚRU VYUŽÍT 
TENTO ZVLÁŠTÍ ČAS, MŮŽE SBÍ-
RAT KDEKOLI, KDYKOLI, POKUD 
SE PŘI TOM NEPOTKÁ S NĚKÝM 
DALŠÍM J

(Tereza Matějková)

Informace o vypsané veřejné sbírce pro rodinu Koubovu


