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Advent by měl být čas klidu a pokoje. Příroda spí a my bychom měli vnímat zpomalení času. Moc se nám 
to nedaří, ba naopak míváme stres, aby vše bylo pěkné, uklizené, aby bylo napečeno a aby byla pohoda. 
Jenomže pohoda se nedá koupit. Tu je možno najít právě v tom zastavení a setkání s lidmi na které si jindy 
neuděláme čas. 

Zde  je pozvání k setkáním, která se konají v naší obci v rámci vánočního času a která jsou organizována 
v rámci obce,  místním farním sborem a dalšími. 

30.11. 2008 – 1. adventní neděle 
 –   9.30 – bohoslužby v kostele s Večeří Páně – káže Daniel Matějka
6.12. – sobota 
 – 14.30 –  tradiční Mikulášské odpoledne s novou hrou kočovné divadelní společnosti  

Hralous z Pelhřimova „O králi Křiksounovi“ v obecním hostinci. Po pohádce 
budou hry pro děti, písničky a možná, že přijde i Mikuláš. 

 – 17.30 –  koncert v evangelickém kostele - českoangolská skupina VADA – ČENGOLA, 
která přináší africké skladby a písně za hojného využití bubnů

 – 19.00 –  každoroční sousedské posezení v sále obecního hostince s kulturním programem, 
občerstvením a promítnutím „nejmladšího“ dílu našeho starého moravečského 
filmu. Přijďte pobýt a vezměte s sebou všechny, kteří mají Moraveč rádi. 

7.12. – 2. adventní neděle 
 –   9.30 – bohoslužby v kostele, káže Leonardo Teca, farář z Horních Vilémovic
 – 15.00 –  adventní koncert dechové hudby BOŽEJÁCI – v chrámu sv. Tomáše Becketa 

v Nové Cerekvi 
14.12.-  3. adventní neděle 
 –   9.30 –  bohoslužby v kostele, káže Daniel Matějka. V jejich průběhu a po skončení zaz-

pívá  pacovský komorní pěvecký sbor Can to  Be l l o .
21.12. – 4. adventní neděle 
 –   9.30 –  bohoslužby v kostele pojaté jako rodinná vánoční slavnost s dětským pro-

gramem. Všichni společně se připojíme k vánočnímu zvěstování. 
24. 12. – Štědrý večer 
 – 22.00 – Tradiční vánoční setkání v kostele se zpěvem a povídáním
25.12. – Hod Boží vánoční 
 –   9.30 – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně – káže Daniel Matějka
28.12. – neděle 
 –   9.30 – pravidelné bohoslužby tentokrát káže Danile Matějka starší – farář v Soběslavi
31.12. – Silvestr  
 –  18.00 – Zastavení v kostele a společné ohlédnutí za minulým rokem.
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Vánoční zamyšlení 
 

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. 
Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli 
ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl 
uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl:  
„Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. 
Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla  co měli, řekli andělům, aby spali v jejich 
posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. 
Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší 
anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. „První muž měl všechno a tys mu pomohl“, vyčítal. 
„Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva.  
Proč??“
  
„Věci nejsou takové, jakými se zdají být“ odpověděl starší anděl“. „Když jsme byli ve sklepním 
pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí 
a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad  nemohl  najít. Když jsme další noc spali 
ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou 
takové, jakými se zdají být.“

Někdy nás věci, tak jak přijdou vyhazují z navyklých kolejí a my si říkáme – proč je to tak 
a proč právě mně se nedaří. Někdy odpověď nedostaneme nikdy, někdy až po dlouhém 
čase zjistíme, že to tak prostě mělo být. 
A tak vám všem jménem moravečského zastupitelstva přeji do nového roku 2009 vše 
dobré, co nejméně těžkých a nepochopitelných chvil a o to více radosti všedních dnů. 
        

Eva Zadražilová
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Co nás čeká v roce 2009

10. ledna – Myslivecký ples s bohatou tombolou
18. ledna – ekumenická bohoslužba v moravečském kostele v 18.00
7. března – odpolední dětský karneval a večerní tradiční Hasičský bál

Kontejnery na bio odpad
Jak už jsme avizovali v minulém čísle našeho Občasníku, je potřeba zásadním způsobem změnit v obci 
ukládání bioodpadů. 
Majitel pozemku pod současnou skládkou „U Salaše“ důrazně požádal zastupitelstvo o zamezení skládko-zastupitelstvo o zamezení skládko-
vání a také o odstranění již uloženého materiálu. Přestože desetiletí ukládané odpady zde nejsou produko-
vané pouze občany obce, bude muset obec likvidaci z obecního rozpočtu zajistit. Velmi by nám pomohla 
informace, že někdo shání  na svůj pozemek materiál na vyrovnání terénních nerovností.  
Dalším krokem, který musíme učinit, je nutnost kompostovat biologický odpad na vlastních zahrádkách  
ukládáním do vlastního komposteru a nikoliv do popelnic nebo na centrální kompost.  Takto uložený „za-
hradní odpad“ nejenom že nezabere žádné místo na skládkách, ale přinese svým majitelům ve výsledku 
kvalitní zeminu,  kterou dále použijí na svých zahrádkách při výsadbách všeho druhu. Podle vlastních zku-
šeností mohu potvrdit, že ze zahrady o výměře cca 3000 m2 zbyde po čase pouze malá hromádka zeminy. 
Obec podala žádost o krajský grant o dotaci na nákup zahradních komposterů, které bychom rádi v jarních 
měsících občanům za cca poloviční cenu odprodali. Mnozí z vás si již předběžně o komposter zažádali, 
prosím učiňte tak nyní všichni řádným vyplněním dotazníku s určením typu komposteru. Někdo preferuje 
uzavřené. Já mám na zahradě 3 ks otevřených stavebnicových komposterů, které bych nevyměnila za jiné.
Součástí tohoto občasníku je i vyobrazení možných typů komposterů a dotazník s předběžnou objednávkou 
na vaše číslo popisné. Prosíme, pokud budete mít o zvýhodněný nákup komposteru zájem, objednejte si 
předběžně příslušnou nádobu a lístek hoďte do konce prosince do schránky na obecní úřad. 

Pokud se dále týká odpadů, znovu připomínáme:
– že papír do kontejneru je potřeba vkládat jednotlivě a ne jej tam házet v krabici
– že do plastů patří pouze čisté plasty a nikoliv kompoty, boty, lina ani stavební suť
– že do kanalizace byste neměli vylívat Savo, protože nám ničí bakterie na čistírně odpadních vod 
–  že internetové stránky firmy SOMPO, která sváží náš odpad, jsou na adrese www.sompo.cz , zde 

v sekci Aktuality najdete Harmonogram svozu odpadu – naší obce se týká linka č. 3.

Předběžná objednávka

 
Zaškrtnutím příslušného typu kompostéru předběžně objednejte. Lístek vhoďte do konce prosince 2008 do schránky na OÚ.
 

Jméno: ........................................................................................................................................

Ceny jsou uvedeny bez slevy 

270 l,  
Cena  Kč 1030,- 

350 l,  
Cena  Kč 1020,- 

650 l,  
Cena  Kč 1030,- 

700 l,  
Cena  Kč 2580,- 

!

Moraveč č.:  ......................................
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..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v prosinci 2008, z pověření Obecního úřadu v Moravči,  

zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Podívejte se na naše www stránky

Upozorňujeme na velmi pěkné internetové stránky naší obce, které vytvořili a pravidelně  
aktualizují manželé Pavlíčkovi. Ti také udělali půvabné podstránky moravečských hasičů 
a myslivců. Tedy navštivte www.obecmoravec.cz
Malá ukázka:  

Nová domovní čísla  

Naše obec již v současné době má k dispozici nová domovní čísla 
– modrá s bílým značením. Každá obec je podle zákona o obcích 
povinna mít sjednocené značení svých domů a zastupitelstvo má pra-
vomoc rozhodnout jak čísla budou vypadat. My budeme mít čísla 
modrá a zastupitelstvo rozhodlo o jejich podeji občanům za dotova-
nou cenu 100,- Kč (přičemž výrobní cena je cca 350,- Kč/ks). 
Řádné označení budov novými čísly je povinné, mělo by být zřetelné 
a z ulice dobře viditelné. Pokud někdo není schopen si tabulku s čís-
lem přidělat vlastními silami, kontaktujte, prosím pana Jirků. 
Nová čísla je možno zakoupit na obecním úřadě v úředních hodi-
nách.


