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Divadlo
Pokud nám to covidová situace dovolí, tak bychom rádi po 
čase opět přivítali divadelní ochotníky z Černovic. V sobotu 
27.  listopadu  v  16.00  hod. zahraje Černovické senilní 
divadlo v sále moravečského kulturáčku divadelní hru z pera 
Járy Cimrmana – Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Vstupné je 
dobrovolné, vstup do sálu bude podléhat nařízením pro po-
dobné akce v době konání divadla (roušky, případně možnost 
se prokázat očkováním či testem).     

Rozsvícení vánočního stromečku
Proběhne po skončení divadla v  sobotu  27.  listopadu 
v 17.30. Přijďte si připomenout nadcházející Advent, zazpí-
vat si koledy a ochutnat tradiční svařák. 

Setkání seniorů 
- se bude konat ve čtvrtek 9. prosince v 15.00 hod. 
v místní klubovně. 

Advent v moravečském kostele
Přijďte advent i vánoční svátky slavit do věřícího společenství. 
Přijďte společně prožít a poděkovat za Boží blízkost!

28. 11.  1. adventní neděle   
9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Následuje benefiční 
koncert dětí ve prospěch Diakonie ČCE a Člověk v tísni. 

5. 12.  2. adventní neděle   
9:30 Bohoslužby, po bohoslužbách promítání fotografií z cest  
(naši potápěči)

12. 12.  3. adventní neděle   
9:30 Bohoslužby - rodinná vánoční slavnost s divadlem a nadílkou.

19. 12.  4. adventní neděle   
9:30 Bohoslužby. Následuje povídání Pavla  Říčana mladšího na 
téma Duševní nemoc jako nálepka – co s tím? 

24. 12.  Štědrý večer   
22:00 Večerní bohoslužba s vánočním zpěvem i kázáním.  
Od 21.45 předchází vytrubování koled. 

25. 12.  Hod Boží vánoční   
9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Myslivecký ples a karneval 
V sobotu 5. února 2022 se bude konat ve 14.00 hod. tradiční 
karneval – organizuje místní YMCA ve spolupráci s obcí Moraveč. 
Večer se koná Myslivecký ples – hraje Malá Muzika. Jako vždy bude 
i bohatá tombola. 

Pozvánky pro děti a rodiče:
- v neděli 21. 11. od 16.00 budeme s dětmi zdobit na 
faře perníčky a trénovat koledy ke stromku
- na neděli 5. 12. máme domluvené čerty, kdo by měl 
zájem, ať se ozve Tereze Matějkové
Veškeré výše uvedené prosím domlouvat na 724 548 75

Advent
Rok 2021 se nám chýlí ke konci – za pár dní bude první adventní neděle.  

Jaký byl tento rok?  Rok ve znamení pokračování boje proti covidu, rok, 
kdy jsme zažili dříve nemyslitelné uzavření škol, vyučování a schůzování 

online,  uzavření restaurací, obchodů, kin, divadel, různých 
pracovišť... Výrazně omezené cestování i shromažďování.  
Rok depresí z osamocení, strachů z neznámého nebezpečí. Rok 
osamocených úmrtí, bez možnosti přítomnosti nejbližších…
Maličký bacil nám ukázal, jak snadno se mohou zvrtnout 
naše jistoty, které se nám zdály neměnné. A také nám ukázal, 
že v každé době jsou nejdůležitější vztahy. Člověk už je tak 
uzpůsoben, že potřebuje mít ne plný polštář peněz pod hlavou, 
ale dobré vztahy s lidmi kolem sebe. S rodinou, v zaměstnání, 

se sousedy….
Využijme adventního očekávání a vyhlížení narození Ježíše 

v jeslích a věnujme blízkým to nejcennější, co máme – 
svůj čas a společně jej dobře využijme. 
Do roku 2022 vám jménem moravečského zastupitel-
stva přeji, aby to byl rok bez lockdownu, rok ohledu-
plnosti a vstřícnosti ve všech vztazích kolem nás.   

Eva Zadražilová

 POZVÁNKY
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Toto číslo vyšlo v listopadu 2021, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Odpady

Od dubna letošního roku máme možnost 
třídit odpad z našich domácností přímo 
z domu do barevných popelnic na bio od-
pad, plasty a papír. Již po několika měsí-
cích je jasné, že to byl krok dobrým smě-
rem a vytříděného odpadu, který neskončí 
na skládce,  je stále více. Je potřeba v tom-
to trendu pokračovat. Nový zákon o odpa-
dech před nás klade jasné požadavky na 
razantní snižování skládkovaného odpadu. 
Děkuji vám všem, kdo poctivě třídíte. Pro-
sím, všímejte si ale osob, které (nemusí být 
z naší obce) nám toto dílo maří. Do kon-
tejnerů na papír dole na obci stále někdo 
ukládá igelitové pytle s nevytříděným odpa-
dem (viz foto). Takovýto pytel dokáže ve fi-
nále znehodnotit celý kuka vůz vytříděného 
papíru, který následně skončí na skládce 
a jeden člověk tak zmaří úsilí mnoha desí-
tek lidí. Pokud byste věděli, kdo pytle s ne-
tříděným odpadem – se špinavými plasty, 
zbytky jídla a mnoha lahvemi vodky - dává 
do kontejneru na obci nebo i jinde, nahlas-
te to prosím starostce. 

Větrné elektrárny v Moravči???

Do naší obce přijeli před časem zástupci firmy Meridian  Nová Energie 
s.r.o s nabídkou možnosti výstavby větrných elektráren ve správním území obce 
Moraveč. Pro obec by případná  spolupráce nepředstavovala žádné náklady. 
Investiční společnost uhradí veškeré výdaje s tímto spojené (např. změna ÚP). 
Naopak, případný provoz větrné elektrárny či elektráren by byl spojen se zvý-
šením příjmů do obecní pokladny.  V případě zájmu o realizaci tohoto záměru 
je firma schopna naší obci poskytnout jednorázovou částku 1.000.000 Kč za 
každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu, případně i další bene-
fity. V našem případě by se jednalo o dvě větrné elektrárny v lokalitě na Lopatě 
(viz přiložený obrázek). 

  Z dopisu firmy:   V souvislosti s probíhajícími změnami, ve složení energetic-
kých zdrojů ke zmírnění ekologických dopadů v celé Evropské unii, se sou-
středíme na oblasti s příznivými podmínkami pro případnou výstavbu větrných 
elektráren v České republice. Uvědomujeme si, že umístění větrných elektráren 
není v České republice v současné době společensky jednoduchou záležitostí, 
zejména z hlediska subjektivně vnímaného vlivu na krajinný ráz. Přesto se však 
domníváme, že mimo jiné v kontextu klimatických změn, jejichž projevy jsou 
stále více patrné, neudržitelnosti uhelné energetiky a složitosti jaderné ener-
getiky (bezpečnost v oblasti provozu zařízení a ukládání vyhořelého paliva) je 
o smysluplnosti takového projektu možné přesvědčit i místní obyvatele.

  Plochy ve správním území obce Moraveč jsou v souvislosti s průměrnou roční 
rychlostí a směrem větru vhodné pro využití větrné energie. Ve vytipovaných 
oblastech jsme zohlednili dostupné limity a vzdálenost od sídel. V příloze na-
leznete grafické zpracování zájmových území, kde by bylo technicky možné 
větrné elektrárny umístit.   Věříme, že případná realizace obnovitelného zdroje 
energie tohoto typu, by byla smysluplným symbolem snahy o udržitelný rozvoj 
a inspirací pro další obce.

  Zástupci firmy Meridian Nová Energie nám přijedou představit projekt 
výstavby větrných elektráren v Moravči v pátek 26. listopadu v 17.00 
hod. v sále místního hostince. Prosím přijďte diskutovat o této stavbě, 
která ve své realizaci změní navždy krajinný ráz naší obce, ale zároveň 
napomůže řešení energetické potřeby nás všech při rušení fosilních 
elektráren. 

Rekreační nemovitosti – uzavření vody.

Prosíme všechny chalupáře v katastru naší obce, aby zkontrolovali při zazimování svých nemovi-
tostí, zda mají zavřený a zabezpečený uzávěr vody, aby nedošlo k jeho poškození vlivem mrazů 
a následnému možnému úniku vody. 


