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Jako každý rok vás zveme k setkání 
seniorů – tentokrát ve čtvrtek 12. prosince 
v 15.00 hod. v klubovně našeho kulturáku. 
Přijďte si popovídat a společně prožít čtvrteční 
odpoledne zakončené zpíváním při harmonice 
Martina Nováka.

Myslivecký ples bude 11. ledna 2020 – 
hraje Malá muzika. 

Hasičský bál bude 1. února 2020 – hraje 
Akord, odpoledne od 14.30 bude dětský 
karneval – hraje kapela domácích  
i přespolních pod vedením Daniela Matějky.  

pozvánky

Adventní zamyšlení
Ani jsme se nenadáli a už nám konec roku zase klepe na 
dveře. Jak je člověk starší, tak každý rok uplyne tak ně-
jak rychleji. Když se podíváme na fotky, uvědomíme si tok 
času – kdo se narodil, kdo se odstěhoval, kdo se přistě-
hoval, kdo umřel… V letošním roce byl při třetím srazu 
rodáků opět důvod toto důkladné ohlédnutí udělat. Máme 
štěstí, že žijeme v době a v části světa, kde máme možnost 
si v klidu sednout do křesla a v teple a tichu nadcházejí-
cího Adventu si zavzpomínat. Vzpomenout na naše milé 
žijící i ty, kteří nás již opustili. Jsou lidé, kteří takovou 
možnost nemají. Jsou daleko od domova v internačních 
táborech v Řecku i jinde. Utíkají kvůli válce, kvůli bídě, 
kvůli touze, aby jejich děti žili v lepším světě. Paradoxně 
některé z těch dětí po cestě za lepším světem přišly o ro-
diče a zůstávají sami ve světě stanových táborů, kde ne-
mají ochranu, kde vládne násilí vnitřních gangů, kde není 
základní hygiena a kde nemají ani podmínky k přečkání 
zimy. Těch dětí do 12-ti let je kolem patnácti set a naše 
vláda odmítá dát i nepatrné části z nich šanci na lepší ži-
vot. Je to hanba naší bohaté společnosti, která nechce (ne 
že nemůže) pomoci. Zkusme pomoci alespoň jinak – vede-
ní evangelické církve poslalo ze svého sociálního fondu 
200 tisíc na nákup spacáků, teplého oblečení a dek prá-
vě pro tyto děti a zároveň vyhlásilo sbírku na tento účel. 
Pokud by někdo chtěl přispět, může tak učinit prostřed-
nictvím farního sboru nebo obecního úřadu (potvrzení na 
dar pro daňové účely vám bude na požádání vystaveno). 
Jsme ateistická země a jediná doba, kdy do většiny našich 
domů přichází Bůh, jsou Vánoce. S oslavou příchodu Je-
žíše Krista na tento svět přichází touha být lepší, být tu 
pro druhé – nejenom pro ty na druhém konci světa, ale 
i pro ty, kteří žijí vedle nás. 
Přeji vám jménem moravečského zastupitelstva Vánoce 
prožité v lásce v kruhu nejbližších a dobré vykročení do 
roku 2020

nová moravečská občanka
Františka Matějková se narodila Tereze a Danielovi Matěj-
kovým z Moravče 35 dne 25. října v Pelhřimově. Přejeme 
jí, aby jí na světě bylo dobře a všichni lidé, kteří budou 
utvářet její dětství i další život byli moudří a laskaví. 

rozsvěcení vánočního 
stromečku
Podruhé se sejděme v historii naší obce k roz-
svícení ozdobeného vánočního stromku na návsi 
u heliportu. Setkání je plánováno o prvním advent-
ním víkendu – v pátek 29. listopadu v 16.30 
hod. Společně zazpíváme, dáme si grog, a dětmi 
ozdobený perníček. Pak se můžeme plynule pře-
sunout na další společné chvíle do tepla  místní 
hospůdky, jako jsme to udělali v loňském roce. 
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Toto číslo vyšlo v listopadu 2019, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

vánoční program v místním evangelickém kostele
1.12. 1. neděle adventní s Večeří Páně v 9:30 a společenstvím po bohoslužbách
8.12. 2. neděle adventní v 9:30 – po bohoslužbách Benefiční koncert dětí od 10:30
15.12. 3. neděle adventní v 9:30 – dětská vánoční slavnost s divadlem
22.12. 4. neděle adventní v 9:30 – slouží Petr Turecký, po bohoslužbách promítání z Izraele
24.12. štědrovečerní bohoslužba od 22:00 (vytrubování koled od 21:40) 
25.12. Boží hod vánoční - bohoslužby s Večeří Páně od 9:30
25.12. Koncert žáků varhanní hry ZUŠ Tábor od 15.00 hod. 
26.12.  Výlet do Betléma
29.12.  bohoslužby od 9:30 – slouží Hynek Tkadleček (již ve sborové místnosti)
31.12.  silvestrovská pobožnost na faře od 17:00 – ohlédnutí za uplynulým rokem 

třídění odpadu od roku 2021. 
Firma, která nám sváží komunální i jiný odpad Sdružení obcí 
pro likvidaci odpadu (SOMPO a.s.) rozhodla na jednání letošní valné 
hromady o způsobu svážení odpadu pro příští roky, kdy nás čeká velké 
zdražování ukládaného komunálního odpadu. Abychom vytřídili, 
co nejvíce dále zpracovatelného odpadu,  bude od roku 2021 nas-
taven systém svozu  Dům od domu. Což znamená, že budou zdarma 
dodány do každé domácnosti tři další popelnice – na biologický od-
pad, na plastový odpad a na papír. Na pořízení těchto popelnic bude 
poskytnuta státní dotace a zbytek doplacen z ušetřených prostředků 
společnosti SOMPO. Následný svoz jednotlivých popelnic pak bude 
probíhat vždy za několik týdnů a podle potřeby bude svoz v jednot-
livých obcích upravován. Dobrým vytříděním pak bude umožněno 
zbytkový komunální odpad vyvážet 1x za čtrnáct dní, případně 1x za 
tři týdny. V případě zimních svozů popela náročného na objem bude 
občanům umožněno mít více popelnic.  

Územní plán – v příštím roce proběhne úprava moravečského územního plánu. Úprava  zo-
hlední nové legislativní změny a požadavky na změnu Up některých majitelů pozemků. po-
kud některý vlastník pozemků v Moravči by chtěl nějakou změnu, kterou by nový územní 
plán obce Moraveč řešil, žádáme vás, abyste tuto změnu uplatnili do 31. ledna 2020. po 
tomto datum už na další požadavky nebude možno brát zřetel. 

výlov rybníka chvojkováč 
Proběhl 12. října za krásného počasí. Díky tomu, 
že naši chlapi ryby vykuchali, tak si na čerstvé 
rybě pochutnalo mnoho z nás. Příští rok na pod-
zim plánujeme výlov rybníka Nový, tak se zase mů-
žeme těšit. 


