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Velikonoční příběh
Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl
svůj sbor, přišel jednou v jedno velikonoční nedělní ráno do kostela
a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny. Více lidí v údivu nadzvihlo obočí, když pastor začal mluvit. Říkal,
jak se včera procházel po městě a uviděl naproti chlapce, který nesl tuto
klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Zastavil
ho a zeptal se: „Co to tam máš, synku?“ „Jen pár starých ptáků“, odpověděl. „Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se pastor. „Sebrat je domů a hrát si
s nimi“, odpověděl. „Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali.
Vsadím se, že se dobře pobavím.“ „Ale dřív nebo později jich budeš mít
dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?“ „Ale, mám i pár koček“,
řekl malý chlapec, „rádi si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim.“ Pastor
na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, synku?“ „Coo??!!! Na co by
vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec
nejsou pěkní!“ „Kolik?“ Znovu se zeptá pastor. Chlapec si ho přeměří,
jako by byl blázen a říká: „10 dolarů!“ Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk. Pastor
zvedl klec a nesl ji na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil
ji na zem, otevřel dvířka a klepáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky,
aby vyletěli. Pustil je na svobodu.
To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelnici a potom pastor začal vyprávět tento příběh:
Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal: „Tak, Pane, právě jsem nachytal plný
svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají.
Mám je všechny!“
„Co s nimi budeš dělat?“ zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: „Chaa, budu
si s nimi hrát! Budu je učit jak se ženit a rozvádět, jak se mají nenávidět
a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!“
„A co uděláš potom?“ zeptal se Ježíš. „Zabiju je!“ hrdě se vypnul Satan.
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. „Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich
ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě,
budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě je nechceš!“ „Co za ně chceš?“ zeptal
se znovu. Satan se podíval na Ježíše a zakřenil se: „Každou Tvou slzu
a všechnu Tvou krev!“
Ježíš řekl: „Máš to mít!“ a zaplatil.
Pastor zvedl klec, otevřel dveře a odešel od kazatelny.

pozvánkY
Pozvánka na společné prožití velikonočního času v našem kostele
2. dubna - Zelený čtvrtek - 19.00 hod. v kostele čtení pašijí s pěveckým sborem
3. dubna – Velký pátek - bohoslužby v 18.00 hod. v kostele s vysluhováním Večeře
Páně
4. dubna – sobota - velikonoční koncert – 18.00 hod. vokální soubor Jakoubek
z Jindřichova Hradce
5. dubna – Neděle Velikonoční - bohoslužby v kostele v 9.30 s Večeří Páně
13. ročník Festivalu řemesel a vyznání v Moravči letos proběhne
v neděli 12. července. Hlavním hostem bude Joel Ruml - synodní senior, který
poslouží v 9.30 hod. kázáním v kostele

Odpady
Od 1. 4. platí nová vyhláška o odpadech, která zejména rozšiřuje obcím povinnost likvidace bioodpadů – zejména posečené trávy. Zastupitelstvo na svém
zasedání dne 4. 3. přijalo novou vyhlášku o odpadech,
která řeší nakládání s odpady v naší obci. Vyhlášku si
můžete přečíst v nezkrácené verzi na obecním webu
www.obecmoravec.cz, nebo se s ní seznámit na
obecní vývěsce. Je v ní popsána organizace třídění
a svozu odpadů, tak jak jsme v naší obci zvyklí:
• Plast – žluté kontejnery u obecního úřadu a „na
obci“
• Papír – modré kontejnery u obecního úřadu a „na
obci“
• Sklo – zelený „zvon“ u obecního úřadu a „na
obci“
• Bioodpad – stále platí přednostní třídění na vlastním pozemku – kompostování. Stále si můžete na
obecním úřadě zakoupit plastové kompostéry za
poloviční cenu. Větší množství trávy bude dále
možno složit na obecní pozemek v místě bývalé
pazderny, odkud jej odvezou zemědělci ke zkompostování. Je nezbytně nutné vyvážet na toto vyhrazené místo pouze bioodpad a pokud má někdo
větve, které nemůže sám spálit či seštěpkovat, tak
je nutno je uložit mimo skládku trávy na vyhrazené
místo. Vzhledem k tomu, že naši občané sem občas
vyváží i odpady, které musí obec následně dotřiďovat, bude místo vybaveno fotopastí.
• Nebezpečné odpady (např. plechovky od barev,
baterie apod.) je možno průběžně ukládat – po
domluvě s paní Renatou Větrovskou v prostoru
u obecního úřadu. Obec je dále odváží k další likvidaci dle potřeby.
• Elektrošrot – drobné i větší elektro přístroje
je také možno průběžně po domluvě odkládat
v prostorách u obecního úřadu. Oganizovaný svoz
elektrošrotu probíhá 2x ročně v jarních a podzimních měsících. Jsme vděční, když tyto termíny respektujete a objemnější elektroodpad vozíte
k obecnímu úřadu v inzerovaných termínech. Letos proběhne svoz elektrošrotu firmou SOMPO v polovině dubna.
• Velkoobjemový odpad – sváží se v naší obci obvykle před Velikonocemi. Letos bude kontejner
na velkoobjemový odpad do naší obce přistaven ve čtvrtek 12. března a bude vyměněn tolikrát, kolikrát bude potřeba.
• Kovy – svážejí místní hasiči dle potřeby – obvykle
na jaře. Vzhledem ke stále vysoké výkupní ceně železného šrotu nebudou hasiči provádět v letošním
roce jeho hromadný svoz. Kdo by přesto potřeboval železný šrot odvézt, nabízí starosta hasičů Martin Novák individuální odvoz na základě domluvy
– případnou potřebu svozu nahlaste prosím na
obecním úřadě paní Větrovské.

Moravečský občasník
Plány naší obce pro rok 2015
Pro rok 2015 byl zastupitelstvem odsouhlasen rozpočet
ve výši 4.447 tis. Kč (podrobně se s ním můžete seznámit
na www.obecmoravec.cz). Tento rozpočet kromě běžného provozu naší obce počítá s větší opravou na čistírně
odpadních vod. Naše čistírna nám slouží již 12. rok a tak je
již nutné provést výměnu náplně a vegetace v kořenových
polích a také vyměnit betonové skruže, které jsou rozleptávány agresivní vodou, za nové plastové.
Další velkou akcí bude odbahnění rybníka Chvojkováč.
Protože tyto práce nesplňují současné nastavení dotační
politiky ministerstva zemědělství pro tyto práce, rozhodli
jsme se nutné práce déle neoddalovat a práce udělat z roz-
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počtu obce. Bude odvezeno nejen za dlouhé roky nashromážděné bahno, ale také bude opraven požerák.
Poslední – rozsahem nejmenší, ale pro obec významná akce, se bude týkat také vody – bude v rámci dotace
z programu obnovy venkova vyměněna další část potrubí
od vodojemu k odkyselovačce – od vzduchového ventilu na okraji lesa přes les až za cestu směrem na Vysokou
Lhotu. Na vodojemu také proběhla v únoru výměna uzávěrových šoupat, jimiž je možno regulovat tok vody a které již špatně plnily svou funkci. Potřebná oprava našich
mostků bude muset ještě počkat do doby než budeme
mít hotovou projektovou dokumentaci, (na které se stále
pracuje), rozpočet konkrétních nákladů a hlavně vydané
stavební povolení.

Poplatky

– odpady, psi, vodné a stočné pro rok 2015
zůstaly ve stejné výši jako v minulém roce :
530 = poplatek za odpad pro jednotlivce a za rekreační objekt
18 +12 Kč za m3 = vodné a stočné
100 Kč = poplatek za každého psa
Splatnost poplatků: 30. 4. 2015 poplatky za psy a do 31. 5. 2015
poplatky za odpad. Poplatky za vodu se budou platit až po odečtu
vodoměrů koncem jara.

Oblastní charita v Pelhřimově
Poděkování za Tříkrálovou sbírku – v naší obci se vybralo 5.281 Kč a na celém okrese Pelhřimov se vybrala částka
583.875 Kč. Vybrané peníze budou použity na podporu sociálních služeb (odborné sociální poradenství, služby sociální
péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), nestátní zdravotnické zařízení, středisko vzájemné pomoci (šatník,
potravinová pomoc, pomoc při mimořádných událostech,
přímá či materiální pomoc a další formy podpory osobám v
sociální i hmotné nouzi).

Diakonie Broumov nabízí naší obci další termín svozu použitého ošacení letního i zimního,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2) , nepoškozené nádobí, skleničky, vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky,
nepoškozenou obuv a menší funkční elektrospotřebiče. Svoz v Moravči proběhne 23.–27.
března 2015. Do té doby můžete věci do sbírky
průběžně nosit v pracovní době paní účetní na
obecní úřad v popsaných zavázaných krabicích
nebo v pevných igelitových pytlích. Nově je možno odevzdat i knihy.

Český zahrádkářský svaz oznamuje, že
v úterý 31. března v 16.00 hod. v klubovně v našem kulturním zařízení se uskuteční beseda s paní Hanou Urbánkovou,
bylinkářkou z rodinné farmy Sedmikráska, která pohovoří na téma "Příroda kolem nás je přirozenou lékárnou pro naše
zdraví". V průběhu této besedy budete
moci ochutnat bylinné čaje i tradičně dělané sirupy z vlastních receptur farmy.
Čajové směsi (většinou sedmidruhové)
a sirupy budou i k prodeji.
Spoustu užitečných rad k pěstování
a zpracování bylin zde uslyší i mladé maminky, které mohou využít pro své děti.
(Věra Hollmannová)

Milí sousedé,
zvu Vás, abyste se v sobotu 28. 3. 2015 zúčastnili jarního úklidu Moravče a okolí. Jestli Vám také vadí
všechny ty odpadky podél cest, přijďte v 9 hodin před obecní úřad. S sebou si vezměte: rukavice, reflexní vestu pro
bezpečnost (sbírat se bude v obci a podél silnic). Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a bude trvat tak dlouho,
jak nás to bude bavit.
Tereza Matějková, Moraveč 35
Toto číslo vyšlo v březnu 2015, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

