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Toto číslo vyšlo v prosinci 2012, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Milí sousedé, 
pomalu končí  Advent – ten podivný čas se kte-
rým si mnozí lidé nevědí rady. Předvánoční  
doba je pro někoho čas nicneříkající, pro ně-
koho čas se zvláštním významem. Čas k zasta-
vení, k bilancování a čas k zamyšlení. Je život, 
jaký žiji,  opravdu ten, který chci? Se kterým 
jsem spokojen? A když ne, udělal jsem něco, 
abych to změnil? Ne každý má na tomto světě 
spravedlivě rozdané karty na počátku svého 
života, ale přesto má každý z nás určité mož-
nosti svůj život ovlivňovat – například jestli 
se naučím nějaký jazyk,  kam pojedu na do-
volenou, jestli odevzdám důchod dětem, jestli 
půjdu na školu, kterou mi vybrali rodiče, jestli 
budu třídit odpad nebo s  ním topit, jestli budu 
myslet jenom na sebe nebo i na ty druhé….. 
Lidský život je křehký a pomíjivý. Člověk by si 
to měl připomínat a snažit se smysluplně vy-
užít daný čas. Každý den je příležitost, která 
se už nikdy nebude opakovat. Některé kultu-
ry počítají věk na dny nikoliv na roky. Tím 
zdůrazňují, že život se žije ve dnech, že každý 
den je jedinečný. Člověk si dělá starosti o to, co 
bude zítra a pozítří a za týden a za rok  - a ute-
če mu dnešek. Uteče mu kousek života. Život 
se žije ve dnech a skládá se z toho, co prožije-
me každý den. 
A v každém tom dnu by se měl člověk starat 
především o vztahy kolem sebe. Měl by je udr-
žovat, pěstovat a napravovat. Protože jinak 
zůstane sám. A jít životem sám je moc těžké. 
Ale Advent je především spojený s radostí  
a s věčností za to, co nám bylo dáno, za to 
co se nám (nebo našim dětem, či vnouča-
tům) v tomto roce podařilo, na co jsme 
byli pyšní. 
Také nám v obci se lecos povedlo, jako 
každý rok jsme se snažili, aby se nám 
v Moravči dobře žilo. A ti, kdo zde ne-
žijí, aby se sem rádi vraceli. Snad se 
nám to daří.  
Děkuji všem, kdo se na práci ve prospěch 
obce jakkoliv podílejí. Jménem moravečského 
zastupitelstva přeji klidný předvánoční čas   
a vše dobré v novém roce 2013.   

Eva Zadražilová

Vánoční zamyšlení Příběh 
Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podráždě-
ná. Její šestiletý syn na ni čeká u dveří:
SYN:  „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“
MÁMA: „Jistě, na copak?“
SYN: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“
MÁMA:  „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec 

ptáš?“, odpověděla žena nazlobeně.
SYN:  „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vydě-

láš za hodinu?“
MÁMA: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun na 
hodinu.“
SYN: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hla-
vou.
SYN: „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
Matka byla bez sebe: „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo 
jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobec-
ký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“
Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře.
Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby dostal 
nějaké peníze?
Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet:
Možná, že na něco opravdu těch 50korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. 
Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je.
„Už spíš, synku?“ Zeptala se.
„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec.
„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela.“ řekla žena.
„Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl.“
Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal.
Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze má  
a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv.
Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.
„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka.
„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec. „Mami, teď mám 100 korun. 
Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra dřív. Mohli bysme spolu večeřet.“

Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění.

Mnozí z nás v životě hodně tvrdě pracujeme. Nenechme si čas protéci mezi prsty, aniž bychom 
jej strávili s těmi, na kterých nám opravdu záleží.  Nezapomínejme sdílet náš čas v hodnotě 
x korun s někým, koho opravdu milujeme. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za 
nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit 

ztrátu po zbytek života.  Není důležitý naklizený byt a počet druhů cukroví, ale počet lidí, 
které jsem stihl o Vánocích navštívit a počet drobných radostí, kterými jsem stihl obdarovat 

ty okolo nás. I ten nejchudší z nás má možnost dát to nejdražší v dnešním uspěchaném 
světě – svůj čas. 

Tradiční myslivecký ples se koná 19. ledna 2013 v sále obecního hostince, k tanci 
a poslechu hraje Kamenická čtyřka. 
Dětský karneval bude 2. března 2013 ve 14.00 hodin, o program se nám již tradičně 
postará skupina Jezevci, večer bude následovat oblíbený hasičský bál na kterém nám 
zahraje skupina Akord. 

pozvánkY



 
Tradiční vánoční koncert žesťového souboru 
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Nová Cerekev,  
kostel sv. Tomáše Becketa 

 

26. prosince 2012 v 16.00 hodin 
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Volby  prezidenta české republiky
Historicky první volba prezidenta České 
republiky by se měla konat v lednu podle 
následujícího harmonogramu: 
1.   Volba prezidenta České republiky se usku-

teční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne  
12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.    Místem konání voleb je tradičně zasedací 
místnost obecního úřadu v Moravči. 

3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem) 
nebo platným občanským průkazem České 
republiky. Neprokáže-li volič uvedené sku-

tečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

4.    Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den volby 
prezidenta republiky může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.    Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostoru určeného pro vlože-
ní hlasovacího lístku do úřední obálky.

Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta České republiky a o změně někte-
rých zákonů (zákon o volbě prezidenta repub-
liky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který 
získal nadpoloviční většinu z celkového počtu 
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se 
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle 

§ 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že 
žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřeb-
ný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo 
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta 
konalo za 14 dnů po začátku prvního kola vol-
by prezidenta. O případném konání druhého 
kola volby prezidenta budou voliči po skonče-
ní prvního kola volby prezidenta informováni 
zveřejněním nové informace na úřední desce 
obecního úřadu.

Případné II. kolo konání volby preziden-
ta České republiky se uskuteční v pátek dne 
25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin za stejných podmínek jako 
kolo první. 

Spolek Lesklé koule Dobrá Voda  Vás zve 22. prosince 2012  do Dobré Vody 
u Pacova na koncerty:
–  Cantobello – Začátek 18.00 hod. Kaplička, Dobrá Voda u Pacova – Pa-

covský komorní pěvecký sbor, zpívá převážně a capella (bez doprovodu)  
ve 4 hlasech (SATB) různé žánry skladeb.

–  a tradiční koncet slávka klecandra – začátek 20.00 hod. Třída bývalé 
školy, Dobrá Voda u Pacova.

 pozvánkY z okolí

Mikulášské odpoledne a posezení pro důchodce

–  Také letos se dostavil Mikuláš se svým doprovodem v plné parádě 
k potěšení všech dětí, kteří se svým rodičovským doprovodem přišli 
prvního prosince do našeho kulturního domu. Již dvacetdva let k nám 
přijíždí vždy na první prosincovou sobotu hrát novou pohádku diva-

delní společnost Hralous z Pelhřimova. Tentokrát u nás byla premiéra 
pohádky Toč kolotoč. 

–  Večer se v nové klubovně konalo nekuřácké hraní – muzikanti míst-
ní i z okolí si přišli zahrát a zazpívat a bylo to krásné setkání jako 
vždycky.  

–  6. prosince odpoledne jsme se sešli s místními důchodci k posezení 
a popovídání. Sešlosti jsme využili a pozvali pana Pavla Kapouna 
z Policie ČR, který měl krátkou přednášku o tom, jaké jsou praktiky 
různých podvodníků a nepoctivců a varoval před nimi. Také prosil  
o součinnost místních obyvatel v tom, aby hlásili všechno podezřelé, 
co se v naší obci děje policii, aby mohla případně včas zasáhnout. 
Posezení se vydařilo a všichni příchozí si se zájmem prohlédli opra-
vené prostory bývalého bytu Trnkových přeměněné na novou klubov-
nu se zázemím kuchyňky. Tyto místnosti jsou napojené na sál a hygie-
nické zařízení, a tak budou nadále sloužit nejenom místním spolkům, 
ale  v případě potřeby i pro naše občany při různých oslavách.


