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Adventní čas klepe na dveře
Jaký byl rok 2016 – co nám přinesl a co nám vzal? Do naší obce se letos nenarodil žádný nový občánek, zemřeli tři zde trvale bydlící lidé.
Celkem má naše vesnička v současnosti 198 obyvatel. Přestože se staví
nové domy, tak počet obyvatel se nezvyšuje. Jak je možné, že v roce
1910, kdy byl počet moravečských obyvatel nejvyšší, u nás žilo 578 lidí?
Jak se sem vešli, když čísel popisných bylo o cca 30 méně? Je to prosté
– lidé neměli takový nárok na prostor, jako je tomu dnes, kdy každý
považuje téměř za samozřejmé, že má svůj pokoj, v něm televizi a počítač. Žijeme si ve srovnání se svými předchůdci velmi luxusně a pokládáme to za běžné. Takto samozřejmě žili v dostatku před časem například i lidé v Sírii, kde se dnes bojuje a domy a domovy jsou zničeny
a obyvatelé dříve krásných sídlišť jsou na útěku před válkou. Lidstvo
je nepoučitelné a touha po moci a ovládání druhého věčná. Historie
lidstva je historií bojů a válek a my v Evropě máme tu zvláštní výsadu,
že můžeme žít v míru už sedmdesát jedna let. Musíme za to být vděční
a dělat vše pro to, aby to tak zůstalo.
Je tady Advent a my se těšíme na Vánoce. A čekáme dárky.
I mnoho dalších lidí ve světě něco vyhlíží:
Nemocní se těší na to, že se uzdraví.
Osamělí se těší na to, že je někdo navštíví.
Mnoho dětí čeká na někoho, kdo je bude mít rád.
Nezaměstnaní čekají na práci.
Hladoví a žízniví čekají na jídlo a pití.
Lidé ve válce vyhlížejí mír.
V Adventu je všechno možné, a tak všem přejeme, aby se jim jejich
přání splnila. Aby rok 2017 byl rokem dobrým a pokojným vám
jménem moravečského zastupitelstva přeje starostka Eva Zadražilová.

Posezení pro dříve narozené
- se koná v pátek 16. prosince v 15.00 hodin
v klubovně místního hostince. Na programu
bude povídání o moravečských kronikách –
s bývalou kronikářkou paní Novákovou a od
letošního roku nově jmenovanou kronikářkou
Gábinou Krejčovou Zavadilovou. Po té nám
zpříjemní čas svou harmonikou pan Martin Novák. Posezení je plánováno do 18.00 hod.

pozvánkY
Hasičský ples

bude příští rok už v polovině ledna – 14. ledna 2017. Odpoledne od 14. hodin bude již tradiční dětský karneval a večer vás k tanci pozve hudební skupina AKORD.

Myslivecký ples

bude 11. února 2017, zahraje Kamenická 4ka.
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Bilance roku 2016 – aneb, co se podařilo udělat v naší obci
Letošní rok byl jednoznačně ve znamení opravy dvou
historických klenutých mostků. Dílo za 1,6 milionu korun
bylo dokončeno koncem léta a mělo by sloužit minimálně dalších padesát let bez zásadních oprav. Kromě této
akce obec letos zakoupila nemovitost č.p. 43, kde plánuje
zřídit sběrný dvůr s klubovým či kancelářským zázemím.
V letošním roce obec také zakoupila les o výměře 1,911
ha a celkem tak má ve vlastnictví lesní pozemky o výměře
74,38 ha. Pokud obci někdo nabídne ke koupi les nebo
pozemek, tak je to pro obec priorita jej zakoupit, aby zůstalo vlastnictví v obci.

Zastupitelstvo také pravidelně diskutuje o možnostech, jak posílit naše zdroje vody pro případ sucha, jako
bylo v roce 2015. Nechali jsme zpracovat průzkum posílení našeho vodního zdroje v současné lokalitě na Peklově
a zároveň promýšlíme i jiné možnosti, které by vyřešily
dočasné posílení kapacity našeho vodojemu v případě
potřeby.

V neděli 20. 11. odehráli v moravečském sále černovičtí ochotníci
divadelní představení „Záskok“ z pera českého genia Járy Cimrmana. Je to již druhé představení, které u nás černovičtí zahráli
(vloni bylo na repertoáru „České Nebe“) a kdo přišel, nelitoval.
Věříme, že spolek černovických nadšenců vytrvá a tato tradice
bude pokračovat i v dalších letech.

Přehled událostí v nadcházejícím
adventním a vánočním čase
v místním kostele:
27. 11.	1. adventní neděle – 9:30 Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně. Následuje benefiční koncert dětí.
4.12.	2. adventní neděle – 9:30 Bohoslužby, následuje povídání
o Iránu na faře cca v 10.45 v podání Vojtěcha Zadražila.
11.12. 3. adventní neděle – 9:30 Bohoslužby, rodinná vánoční
slavnost s dětským divadlem a nadílkou.
18.12.	4. adventní neděle – 9:30 Bohoslužby, po nich posezení
na faře.
24.12.	Štědrý večer – 22:00 Večerní bohoslužba s vánočním
zpěvem i kázáním.
25.12.	Hod Boží vánoční – 9:30 Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně
31.12.	Silvestr – 17:00 Společné ohlédnutí a poděkování za
uplynulý rok (koná se na faře)
1.1.	Novoroční bohoslužba – 9:30 Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně (koná se na faře)
		
Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30.
Všichni jste zváni!

Adventní pozvánky z okolí:
pátek 25. listopadu 18.00 hod. - Pelhřimov, kostel U Sv. Víta předadventní koncert moravečského
kvartetu IN PACE
sobota 3. prosince 14.00 hod. – Nová Cerekev –
Mikulášská pro děti v zasedací místnosti městyse
sobota 3. prosince večer – Dobrá Voda – k výročí nedožitých narozenin Václava Havla koncert
tří kapel
čtvrtek 8. prosince 19.00 – Dobrá Voda - přednáška o včelaření na Novém Zélandě
sobota 10. prosince 15.00 hod. – Lidmaň, kostel Narození Panny Marie - vánoční koledy a Česká mše vánoční „Hej mistře“ v podání pěveckého
sboru Záboj, dětského pěveckého sboru Zábojáček
a Žákovského orchestru ZUŠ Pelhřimov.
sobota 10. prosince 18.00 hod. – Dobrá Voda –
divadelní představení „Záskok“ – Černovičtí ochotníci
neděle 11. prosince 18.00 hod. – Nová Cerekev
– koledy u stromečku, svařáček zdarma
úterý 20. prosince – Dobrá Voda – tradiční koncert písničkáře Slávka Klecandra
pondělí 26. prosince 16.00 hod. – Nová Cerekev kostel – vánoční koncert Trumpet Tune
pondělí 26.prosince 20.00 hod. – vánoční koncert tří kapel v Dobré Vodě
čtvrtek 29. prosince 15.00 hod. – vystoupení
kouzelníka pro děti v Dobré Vodě
pátek 30.prosince 15.00 hod. – v Dobré Vodě
vystoupí se svým koncertem Stražišťan, po té od
18.00 šipkový turnaj pro děti a od 20.00 šipkový
turnaj pro dospělé
sobota 7. ledna 2017 – Nová Cerekev – Slavík Pacov – tříkrálový koncert

Toto číslo vyšlo v listopadu 2016, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

