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Toto číslo vyšlo v prosinci 2014, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Další rok se přehnal jako vítr kolem nás. Užili jsme si ho? Stihli 
jsme v něm vše, co jsme si předsevzali? Odpočinuli jsme si tak, 
jak jsme si plánovali? Nebo to byl pro nás rok smutný, ve kte-
rém se nám nedařilo, a kdy nás třeba i opustil někdo blízký?

Asi je to tak, že pro někoho byl rok 2014 dobrý, pro někoho 
průměr a pro někoho průšvih. Je na nás, jak to všechno, co 
jsme v něm zažili, uchopíme a přetavíme v další zkušenost, ze 
které se můžeme poučit a najít příště tu lepší cestu. 

V modlitbě Páně se říká – „a neuveď nás v pokušení“….. Poku-
šení je takové divné až archaické slovo – kdo ho dneska pou-
žívá? A přece – každý jsme denně v pokušení si život udělat 
snadnější, příjemnější, pohodlnější, někdy výrazně i na úkor 
těch druhých. Pokušení je vnímat jen sám sebe. Pokušení je 
vidět jen to, co je teď a tady. A neptat se na následky, nebo na 
to, co je pod povrchem. Existuje také pokušení pohodlných, ši-
rokých a snadných cest. Pokušení výmluv na něco, výmluv na 
někoho. Pokušení spoléhat jenom na sebe, na to co umím, vím 
co znám. Anebo pokušení spoléhat jen na druhé, že za mne to 

a ono udělají. Pokušení tam kde nemám argumenty a schop-
nosti, pustit do éteru pomluvu. Pokušení zapomenout na to, že 
z toho, jak žiji, se budu zodpovídat. Pokušení myslet si, že mám 
dost času na to, abych srovnal, co mám srovnat. 

Je na nás, jakou v životě zvolíme cestu a jak po ní půjdeme. 
A to i v roce 2015, který nás čeká.  Přeji všem jménem moraveč-
ského zastupitelstva, aby to byl rok dobrý a úspěšný. 

Eva Zadražilová

Advent a roční zúčtování

Posezení pro dříve narozené 
se bude konat ve čtvrtek 18. pro-
since v 15.00 hodin v klubovně 
místního hostince a všichni jste sr-
dečně zváni. 

Místní myslivecký svaz vás zve na 
tradiční myslivecký ples v so-
botu 7. února 2015. K tanci 
i poslechu nám zahraje Kamenická 
čtyřka. 

Hasičský bál bude 28. února 
2015 – zahraje skupina Akord. Ten 
samý den odpoledne ve 14.30 
se bude konat i tradiční maškarní 
karneval pro děti – jako vždy se 
organizace i hudebního doprovodu 
ujme oblíbená skupina Jezevci. 

pozvánkYopravený kostel a co to všechno stálo….
Asi jste si všimli – náš kostel září 
do daleka – novými věžními okny, 
natřenou střechou a opravenou 
fasádou. Máme z podařeného díla 
radost a nezbývá než poděkovat 
všem, kdo se na opravě podíleli – 
stavební firmě pana Patrika Jača 
z Moravče (za stavební a nátěro-
vé práce), uměleckému truhláři 
panu Danielu Marešovi z Eše, vit-
rážistovi Petru Novotnému z Tá-
bora, horolezcům - natěračům 
střechy, klempířům, stavebnímu 
dozoru a projektantovi stavby 
Miloslavu Zadražilovi i všem, kdo 
se podíleli následně po stavbě na 
úklidu kostela a jeho okolí. Podě-
kovat se sluší i všem, kdo na stav-
bu, která stála 823.000 Kč, přispě-
li. Čtyřem poskytovatelům dotace 
i všem drobným přispěvatelům 
z okruhu farního sboru i z obce 
Moraveč. Děkujeme všem! Jedině 
spojenými silami je možné konat 
takovéto velké akce a radovat se 
z pěkného díla.
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Zhodnocení minulých čtyř let a nové zastupitelstvo
Uplynulo čtyřleté období působení zastupitel-
stva ve složení Eva Zadražilová, Martin Novák, 
Michal Pospíchal, Josef Zabloudil, Jindřich Trn-
ka, Jiří Hůďa a Milan Pavlíček. 
Za čtyři roky se povedlo opravit místní sál 
a bývalý byt hostinského přestavět na klubov-
nu s kuchyňkou a novým sociálním zařízením. 
Dále byla vyměněna část vodovodního vedení 
z odkyselovačky do vodojemu - kovové a skle-
něné potrubí bylo nahrazeno plastovým o větší 
průměru. Postupně byla vyměněna okna v bu-
dově bývalé školy, (nyní v obecních bytech) 
za nová plastová. K výměně oken došlo také 
v části budovy obecního úřadu. Průběžně byly 
opravovány místní komunikace. 
V minulém volebním období došlo také ke změ-
ně lesního hospodáře a tím k užší spolupráci 
mezi obcí jako vlastníkem lesů a jeho správ-
cem, s možností pružnější reakce na potřeby 
obce. Jednorázové navýšení těžby v roce 2012 
nám pomohlo uhradit zejména opravu našeho 
kulturního zařízení, což obci napomohlo finan-
covat rozsáhlou opravu, která byla z dotací 
hrazena pouze z části. Za posledních 13 let in-
vestice v naší obci dosáhly 33 milionů a z toho 

bylo 19,5 milionu hrazeno z dotací. Přestože 
dotační systém v naší republice je provázen 
obrovskou byrokracií, tak se zatím daří v rámci 
našeho omezeného rozpočtu peníze z dotací 
do našeho obecního rozpočtu získávat.
V nadcházejícím volebním období v čele naší 
obce budou stát tito zastupitelé: Eva Zadražilo-
vá – jako starostka, Martin Novák – jako první 
místostarosta, Michal Pospíchal jako druhý mís-
tostarosta, dále Tereza Matějková, Gabriela 
Krejčová Zavadilová, Karel Míka a Jiří Hůďa. 
Čeká nás investice do koupaliště, odbahnění 
rybníka Chvojkováče, další opravy komunika-
cí, vodovodního vedení a především postupné 
opravy mostů ve správě obce. 
Obec také dostala nabídku na odkoupení 
nemovitosti p. Matějů č.p. 43. Zastupitelstvo 
nabídku zvažuje z různých pohledů – napří-
klad zvyšujících se potřeb obce na uskladně-
ní mechanizace, které je stále více. Vzhledem 
k tomu, že je velká pravděpodobnost získání 
dotace z prostředků ministerstva životního pro-
středí na úpravu starých nemovitostí na sběrný 
dvůr, bylo by dobré nemovitost, která nedělá 
obci přílišnou parádu, zrenovovat a nadále 

by sloužila pro potřeby obce. Pokud by měla 
obec takovýto prostor k dispozici, mohla by 
zde průběžně skladovat mimo jiné i elektroniku 
– ledničky, televizory apod. Naši odběratelé 
elektroodpadu nás totiž důrazně upozornili, že 
pokud obec nezajistí před svozem jeho usklad-
nění pod zámkem, nebude jej od nás odebírat. 
Opakovaně se totiž stává, že televizory, které 
odevzdáte k obecnímu úřadu, jsou místními „ši-
kuly“ odvezené, vybrané o nejcennější součást-
ky a rozebrané vráceny zpět. Takto „upravený“ 
televizor už nám nikdo neodveze zadarmo, 
ale obec musí za jeho likvidaci platit. Pořízení 
vhodných skladovacích prostor by nás mimo 
jiné zbavilo i těchto hloupých situací. 
Obec se také již několik let snaží vykoupit i sou-
sední nemovitost č.p. 26 p. Čierťaského, která 
se pomalu mění ve zbořeniště. Kdysi jsme se do-
hodli na prodeji a byla sepsána i kupní smlou-
va, ale pak majitel domu zmizel a nikdo neví, 
kde se zdržuje. Při současné ochraně osobních 
údajů nelze zjistit jeho pobyt ani přes Policii ČR. 
Ale uděláme, co bude v našich silách, aby tato 
ostuda obce časem zmizela nebo byla opra-
vena. 

pozvánkY AdventUpravený potok

Povodí Vltavy dodrželo slovo 
a stihlo do konce roku důkladně 
vyčistit náš potok. Stavbu prová-
děl vítěz výběrového řízení pel-
hřimovská firma Agos a jmenovi-
tě p. Miroslav Brtna, moravečský 
rodák. Těžká technika narušila na 
několika místech břehový porost, 
který bude (přes snahu provádějí-
cí firmy o zasypání) potřeba ještě 
na jaře upravit. Ale hlavní práce je 
udělaná, a to je důležité – zejména 
pokud by přišla s končící zimou 
velká voda. 

advent v místním kostele – pozvánka na slavení vánočních svátků  
do věřícího společenství: 

7. prosince – 2. adventní neděle 9.30 – Bohoslužby, rodinná vánoční slav-
nost s divadlem a nadílkou.

13. prosince – sobota v 17.00 –Adventní koncert v kostele v nástrojovém ob-
sazení: L. Rataj - trubka, M. Paľa - varhany. Uslyšíme díla autorů: Bach, Eben, Vivi-
ani, Ravel a další. Připomeneme i dokončenou opravu věže a průčelí kostela.

14. prosince – 3. adventní neděle 9.30 – Bohoslužby, po nich (cca 
10.30) následuje přednáška Gabriely K. Zavadilové o zápasu o kalich.

21. prosince – 4. adventní neděle 9.30 – Bohoslužby, káže host Ri-
chard Dračka ze Soběslavi, po bohoslužbách (cca 10.30) následuje promí-
tání fotografií z cest: Izrael

24. prosince – Štědrý večer 22.00 – Večerní bohoslužba s vánočním 
zpěvem i kázáním.

25. prosince – Hod boží vánoční 9.30 – Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

28. prosince – neděle 9.30 – Bohoslužby (již na faře), káže host Michael Hána, farář 
z Pelhřimova a ze Strměch.

31. prosince – silvestr 17.00 – Společné ohlédnutí a poděkování za uplynulý rok. 
(koná se na faře)

adventní pozvánky z okolí: 
Lidmaň – kostel Narození Panny Marie – tradiční Česká mše vánoční „Hej mistře“ – sobo-
ta 13.prosince v 16.00 hod. 
křemešník - kostel Nejsvětější Trojice – koncert 7. prosince ve 14.00 hod – vystoupí 
vokální tělesa - Lumen Pacov a In pace Moraveč
nová Cerekev – tradiční koncert Trumpet Tune v kostele 26. prosince v 16.00 hod. 
Pelhřimov – 6. prosince v 19.00 hod v kostele Sv. Víta v Pelhřimově vystoupí Tereza 
Fantová a Saff (kytara Daniel Matějka)
Dobrá Voda – spolek Lesklé Koule zvou na tradiční vánoční koncert Slávka Klecandra 
22. prosince 2014 ve 20.00 hod. ve třídě bývalé školy. 


