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Advent 2018
Máme za sebou osmičkový rok plný výročí. Vzpomínáme na 100 let od konce
první světové války a od založení Československého státu. 70 let od Vítězného
února, 50 let od počátku okupace sovětskými vojsky a téměř 30 let demokratického českého státu. Slýchávám říkat mladé lidi, že minulost je moc nezajímá, že je
pro ně důležité to, co je teď. Co se jim podaří stihnout, kam se podívat, kde „zapařit“. Ale budoucnost se nedá oddělit od minulosti, vždycky nás někde dožene.
Ať v osobním životě, či v dějinách státu.
Dobrou znalostí minulosti a poučením se z ní máme šanci se vyvarovat opakování
stejných chyb v budoucnosti. Tvrdit, že někoho minulost nezajímá, znamená popírat, že to, co se stalo, stále má vliv na náš život. Je to výmluva, je to nefér způsob,
jak si ze života vymazat něco, co nám není příliš po chuti, co narušuje naši pohodu, co nás vytrhává ze zaběhaného klidu, co nám připomíná chyby či zodpovědnost, kterou jsme kdysi na sebe vzali, či měli vzít. Dá se s klidným srdcem říci, že
válka byla tak dávno, že už to ani není pravda? Že život v socializmu je tak dávno,
že už nás dnes neovlivňuje? Je to obrovské pokušení dnešní doby a každé doby, ve
které se člověku daří dobře: zapomenout na to, co vedlo k dnešku, zapomenout na
přestálé strasti a oběti těch, co nás v životě předešli. Vždyť, co nám dnes chybí?
Můžeme plánovat svoji budoucnost daleko dopředu a nemusíme počítat s nějakými náhlými politickými či jinými zvraty. Nemusíme se bát o svůj život, ale můžeme
si užívat věcí, které jsou v dobách velkých změn, či událostí vedlejší: vyhledáváme
kvalitní zábavu, moderní desing, značkové věci. A dokonce i na politiku můžeme
nadávat svobodně a bez cenzury.
Ale právě v době blahobytu, kdy je člověku dobře a zároveň je ponořen do víru
všeho toho, co ještě chce stihnout a co určitě nemůže vypustit – tam rozhodně by
bylo na místě vděčné ohlédnutí a poděkování. Často umíme děkovat až v situaci
tísně a nouze, kdy voláme o pomoc. Protože to, že jsme se měli dobře, poznáváme
až tehdy, když je nám zase hůř.
A tak Advent využijme k zastavení a poděkování za vše dobré, čeho se nám v roce
2018 dostalo a k myšlenkám na všechny ty, které máme rádi a na kterých nám
záleží. Ty všechny i sebe smíme vděčně s koncem letošního roku vložit do Božích
rukou a těšit se na nový rok.
Za moravečské zastupitelstvo vám přeje dobrý rok 2019
Eva Zadražilová.
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Setkání u pomníků padlým
Před sto lety 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut byla oficiálně ukončena první světová válka.
Také my jsme si toto datum připomněli – v neděli 11. 11. v půl druhé se rozezněl k uctění
obětí války zvon místního kostela, stejně jako
zvony v celé naší vlasti. Navečer v 17.00 hodin
se sešlo 32 místních občanů, aby společně
vzpomněli na útrapy války a na místní padlé. Setkání zahájil hrou na trubku místní farář Daniel
Matějka písní od Karla Hašlera Hoši od Zborova. Po té vzpomněl průběh první světové války.
Starostka připomněla, že na pomníčku padlým
z naší obce je vyryto 15 jmen, ale nevíme, zda
je tento seznam úplný. A tak
jsme si slíbili, že zapátráme
ve vojenských archivech,
abychom tuto díru v paměti
naší obce pokud možno co
nejlépe doplnili.
Jako zázrakem se nám dostala do rukou v týdnu před
tímto setkáním část dopisu,
který byl nalezen před lety
spolu s dalšími písemnostmi
na smetišti u bývalého moravečského mlýna Hrobských.
Jejich syn František Hrobský
stihl z války poslat zřejmě jen

ten jediný dopis – padl totiž měsíc a půl po narukování na Srbské frontě. Bylo mu 28 roků.
Tento dopis byl také u pomníku přečten a po
té jsme zapalovali svíčky za každé jméno uvedené na našem pomníku: Josef Brtna, Jar.
Brtna, Boh. Fiala, František Hrobský, Boh.
Charvát, František Kubiska, Josef Junek, Al.
Jozek, Josef Jozek, Al. Pospíchal, Emil Polák,
Al.Valenta, Josef Valenta, J. Zavadil z č.p. 14,
J. Zavadil z č.p. 55.
Nakonec pan místostarosta Michal Pospíchal
zasadil k pomníkům novou lipku svobody. Setkání jsme zakončili zpěvem státní hymny.

Pokud byste měli někdo doma nějaké dokumenty nebo fotografie, které by pomohly
ke zmapování osudů výše uvedených padlých, budeme za jejich poskytnutí velmi
vděčni.

Začátek Adventu

- Rozsvícení stromečku
v sobotu 1. prosince se sejdeme
v 16.30 hodin u rozsvěcení stromečku na
návsi u heliportu. Přijďte pozdravit nadcházející
Advent, společně zazpíváme a zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Kdo máte doma nějakou
starou ozdobičku, kterou již nepoužíváte, vezměte jí také s sebou, děti s nimi ozdobí spodní větve
stromečku.

Dopis z vojny od Františka Hrobského
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Advent
v moravečském kostele


Moštování

 veliká úroda

 pro
–
letos byla
jablek a tak naši stateční
vozovatelé moštárny Zdeněk Větrovský a Jan Mazal
dostali zabrat. Opravdu není snadné dostat ovoce do


pod obecním
sklepa
úřadem a potom mošt a jablečnou
drť zase ven. V letošním roce bylo vymoštováno 4390
litrů moštu. Z toho pro domácí 1520 litrů a pro cizí zá




jemce
2870 litrů. Díky
moc, vážíme si vaší práce!



























Posezení pro dříve narozené


   

Přijďte advent i vánoční svátky slavit do věřícího společenství.

Přijďte společně prožít a poděkovat za Božíblízkost!

  9:30



2. 12. 1. adventní neděle

 Páně.

Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Následuje
benefiční
koncert
dětí.

     
9. 12. 2. adventní neděle
9:30 

Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost s divadlem a nadílkou.

16. 12. 3. adventní neděle
9:30


z Horních
Dubének.
 

Bohoslužby,
slouží f. Hynek
Tkadleček
Po bohoslužbách promítání fotografií z cest. 

23. 12. 4. adventní neděle
9:30 


Bohoslužby, slouží f. Ester Čašková,
 posezení na faře.

po bohoslužbách



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



30.  12.		

9:30

Ve čtvrtek 13.prosince v 15.00 hodin v klubovně místníBohoslužby, slouží f. Michael Hána

ho hostince zveme starší
generaci k posezení a vzpomí31. 12. Silvestr
17:00
nání s naší kronikářkou Gábinou Krejčovou Zavadilovou

Společné ohlédnutí a poděkování za uplynulý rok (koná se na faře)
nad
starými fotografiemi – jak to bylo dříve. Podívejte se

prosím doma,
zda nenajdete nějaké staré fotografie z dří
vějších časů a přijďte se s námi o ně podělit, můžeme je
použít při přípravě programu
setkání rodáků, které plánujeme v příštím roce. Oskenujeme si je a vrátíme
nepo
– na hřišti se našly klíče s modrým podlouhlým čipem. Spolu
škozené zpět.

s několika dalšími klíči od auta apod. čekají na své majitele na
Na závěr nám jako obvykle zpříjemní čas svou harmoniobecním úřadě.
kou pan Martin Novák.



Klíče
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Máme staronové zastupitelstvo
Mnohé z vás zaskočilo a překvapilo, že při letošních volbách
do obecního zastupitelstva nebylo na výběr z nových kandidátů. Sedm stávajících jmen na sedm pozic v zastupitelstvu.
Nenaplnilo se naše očekávání a proklamovaná oznámení, že
ten a ten se chystá kandidovat. U nás je tradice kandidovat
každý sám za sebe a je škoda, že nikdo další tuto možnost do
nového volebního období nevyužil.
Při volební schůzi bylo zvoleno i staronové vedení naší obce –
Eva Zadražilová – starostka, Martin Novák – 1. místostarosta,
Michal Pospíchal – 2. místostarosta.
Je na místě v této chvíli se ohlédnout za uplynulým volebním
obdobím. Říci si, co se povedlo a co nás ještě čeká.
Stálou prioritou je budování a oprava místních komunikací –
investice za poslední čtyři roky byla cca 2.000 tis. Kč, opravy
obecního kulturáčku stály cca 1.350 tis. Kč, opravy budovy
obecního úřadu přišly na cca 400 tis. Kč, do oprav vodovodu
a čistírny odpadních vod bylo investováno cca 1.800 tis. Kč,
do rybníků cca 730 tis., obecní byty byly opraveny za cca
680 tis. Kč, hasičské auto stálo 1.200 tis. Kč a do oprav
mostů bylo investováno cca 2.200 tis. Obec také nakupuje
nemovitosti – za 2.200 tis. Kč - lesy všechny, co jsou jí nabídnuty, a domy v případě závažné potřeby – č.p. 43 – bude
přestavěn pro potřeby OU jako sběrný dvůr a skladovací plochy, č.p. 89 – bude přestavěn pro potřeby místních hasičů
a č.p. 111 – prodejna – tu jsme v podstatě museli od Jednoty
koupit, aby nebyla prodána nějakým spekulantům a obec by
nemohla ovlivnit, co by se v této nemovitosti uprostřed obce
dělo. Zatím doufáme, že tato budova bude sloužit pro potřeby obce, i když se zatím nedaří najít zájemce na provozování
smíšeného zboží, jak jsme doufali.

Divadlo

– v sobotu 24. listopadu v 16 hodin do našeho obecního sálu
opět zavítali černovičtí ochotníci. U příležitosti výročí založení
republiky zahráli divadelní hru České Nebe z pera českého
genia Járy Cimrmana. Posezení při zamyšlení i smíchu nás již
adventně naladilo a představení nám připomnělo naše české velikány a jejich úlohu v dějinách našeho státu. Přestože
tuto hru u nás černovičtí ochotníci již uvedli před třemi roky,
tak díla z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Smoljaka se dají
vidět zas a znova a vždy zaznamenáme něco, čeho jsme si
dříve nevšimli a co nás v té chvíli překvapí a obohatí.

Co nás čeká – posílení vodních zdrojů, abychom vyřešili letní
nedostatek pitné vody, dále rekonstrukce koupaliště a hřiště,
oprava zakoupených nemovitostí a samozřejmě běžná údržba
a zachování současného provozu obecního úřadu.

Nové dětské hřiště
Jak jste si jistě všimli, tak na návsi u heliportu vyrostlo nové dětské hřiště. Hřiště spolufinancovalo dotací Ministerstva pro místní rozvoj
a my doufáme, že bude sloužit našim dětem
dlouhou dobu.

Toto číslo vyšlo v listopadu 2018, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

