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Toto číslo vyšlo v prosinci 2013, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Adventní zamyšlení
Letošní dlouhý a teplý podzim nás možná uko-

lébal v myšlenkách na zimu – a najednou je to tady 
– první mrazy, první namrzlé silnice, zmrzlá jablka 
pod stromy, která jsme nestihli posbírat... Zima nás 
některé zaskočila a najednou už je na ledacos poz-
dě – už je tu Advent – ta doba podivná, se kterou 
si často nevíme rady – čas určený pro odpočinutí, 
pro zamyšlení, pro poskytnutí času těm, na které 
jsem ho jindy moc neměl… A také pro potěšení 
těch, kdo jsou všelijak zarmouceni, kdo mají něja-
ké – různě velké – trápení. 

Jak se obvazují rány na těle většinou víme, jak 
se ale obvazují rány na zkrušeném srdci – na ztrá-
pené duši? Snad také tak, že jsou rány zakryty, při-
kryty nečím hojivým. To aby se do nich nemohla 
dostat další infekce – například zloba, aby je ne-
bylo možné dál rozdírat neustálým připomínáním 
a zpytováním. Pokud jsme pokorní, víme o svých 
vlastních duševních zraněních a pokud jsme vní-
maví, víme o zranění našich blízkých. A i proto je 
tu Advent – jako doba čekání na Vánoce, na tyto 
křesťanské svátky spojené s narozením Ježíše Kris-
ta, který nabízí spoluprožívání a rozhřešení. Nám 
je pak adventní doba dána jako možnost – a je na 
nás, jak ji využijeme a prožijeme – zda uhoněni za 
skvělým, naleštěným a navoněným přeludem po-
koje nebo k usebrání, klidu a tichému a konejšivé-
mu přikrývání ran – vlastních i cizích.

Pokojný a dobrý rok 2014 vám všem  
jménem celého moravečského zastupitelstva  

přeje Eva Zadražilová. 

Co mě naučilo štěstí  
(povídka – Milena Štráfeldová) 

Znají to všichni, kdo po mně musejí něco číst. A tudíž opravovat. Můj 
notebook byl totiž posledním výkřikem techniky asi tak před osmi lety. - Jak 
jsem na něj ale byla tehdy pyšná! Na svou dobu měl asi patnáct různých 
vymožeností, spoustu dírek a výstupů, 4x USB v časech, kdy ještě většina lidí 
ani nevěděla, co to je. Velikánskou paměť, aspoň tehdy se to tak zdálo. Dnes 
se mým 60 giga děti smějí. Byl malý, lehký, vozila jsem ho všude s sebou. 
Kolik jen článků na něm vzniklo! I celé dvě knihy…

Jen jeho editor jaksi příliš nekomunikuje s ostatním světem. Myslím to 
skryté cosi, co mi umožňuje vůbec něco napsat. A taky se stará o to, aby 
texty na tomto počítači vzniklé se daly přečíst i jinde. Aby si přitom ucho-
valy i všechny háčky, čárky a další náležitosti, jaké mají mít. Můj editor je 
totiž ryzí individualista. Rozhodl se bojovat proti wordovské unifikaci světa 
a zkrátka se jí nepodřídí. Ne a ne! Mohu ho přemlouvat, mohu mu hro-
zit, mohu se vztekat, mohu převádět texty do různých podob a koncovek, 
vždycky si postaví hlavu a nedá si říct. To, co se v něm tváří jako bezchybné, 
překlopeno do obecného a běžně rozšířeného doc nebo rtf je rázem zase 
plné chyb. Můj individualistický samotář (s koncovkou wps, asi welmi pali-
čatý systém) se prostě hned tak nepřizpůsobí. - Na druhou stranu mu to ale 
nemohu příliš vyčítat. Má být po kom.

Jeho oblíbená slova, na kterých se vždycky vyřádí, jsou typu šnurka, 
šnerovacka, štekot, úcetnictví nebo úplne. Samá hezká česká slova se spous-
tou háčků a čárek. Právě bez nich se ale neobejdu, pokud píšu o skutečně 
důležitých věcech. Jak bych se taky mohla vzdát takové šnerovacky, že? - 
Zakladatelka jedné malé národní literatury Božena N. se bez ní taky neo-
bešla! Právě v okamžiku, kdy se její Viktorka odhodlala tento svazující kus 
oblečení odložit, stala se z ní literární postava světového formátu. - A to už 
vůbec nelze diskutovat o významu takového úcetnictví! 

Svůj paličatý editor bych mohla podezírat, že zkrátka češtinu nemá pří-
liš rád. Že, dovezen k nám přes oceán, nedokáže pochopit, jak někdo v dneš-
ním světě globalizace, typizace a eliminace všech komplikací může lpět na 
takovém archaismu, jako je diakritika. Jinými slovy: že i dnes ve šnerovacce 
musejí zkrátka zůstat všechny tři háčky! Nenaučím ho to, i kdybych mu ji 
vložila do paměti stokrát. Jako že jsem to udělala asi sto dvakrát.

Nazlobila jsem se s ním kvůli tomu dost a dost, zvlášť když jsem po něm 
musela opravovat nějakých sto padesát stránek korektury. Nejčastěji jsme 
se ale poprali o slovo štestí. Můj svéhlavý editor z něj vždycky vyrobí nějaké 
nesmyslné, nemastné neslané štestí. Něco mezi šasí a těstem. No co má tohle 
být?! - vztekám se pokaždé. Slovu štestí se totiž, zvlášť ve svých povídkách 
s nešťastným koncem, neumím příliš vyhnout.

Až mi to došlo. Jestli on mne, můj guru, nechce vlastně poučit v někte-
rých ryze existenciálních otázkách? Jestli mi tím nechce říct, že štestí nikdy 
nemůže být zcela úplné, že mu vždycky chybí aspoň ten malý háček? A že 
hledat takové absolutní, dokonalé štestí je mladická chyba, která by se ro-
zumnému člověku už neměla stát? Není nám přeci dvacet…

Aby ale toho existencialismu nebylo dost, ve slově neštěstí můj editor 
chybu nikdy neudělá. Tam ponechá všechny háčky a čárky na místě. Tak co 
si o tom mám myslet?
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• Mikulášské odpoledne tentokrát nebude. 

•  Posezení pro důchodce bude jako 
v loňském roce v nové klubovně v pátek 
13. prosince 2013 od 15.00 hod. 

•  Tradiční myslivecký ples se bude konat  
1. února 2014 

•  Dětský karneval se bude konat odpoled-
ne 8. března 2014 a ten samý den večer 
se můžete těšit na hasičský bál. 

Spolek Lesklé koule z Dobré Vody zve:
•  22. prosince na podvečerní prozpěvování 

v kapličce Svaté Trojice v Dobré Vodě od 
18.00 hod. – učinkuje pěvecký soubor 
„In pace“ z Moravče a Pacova. Téhož 
dne večer od 20.00 hod. bude tradiční vá-
noční koncert slávka klecandra ve třídě 
bývalé školy. 

•  28. prosince ve třídě bývalé školy vystou-
pí pro děti kouzelník Masgister kelly 
z Prahy. 

Pozvání do Nové Cerekve:
•  26. prosince na již tradiční vánoční kon-

cert Trumpet Tune v kostele sv. Tomáše 
Becketa – od 16.00 hod. 

•  sobota 4. ledna 2014 - tříkrálový kon-
cert v kostele – učinkuje pacovský Slavík

 pozvánkY

 pozvánkY

do Moravče

z okolí

Pozvánka na společné prožití adventního a vánočního času v našem kostele

Přijďte advent i vánoční svátky slavit do věřícího společenství.
1. 12.  1. adventní neděle 9.30 - Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Následuje benefiční koncert dětí ve 

prospěch organizace Člověk v tísni.

8. 12.   2. adventní neděle 9.30 - Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost s divadlem a nadílkou. Po bohoslužbách 
promítání a povídání Terezy Říčanové, pracovnice městského muzea v Pelhřimově o vyobrazování betlém-
ské scény v průběhu dějin.

14. 12.  sobota 17.00 - Adventní koncert v kostele. Vystoupí Klára Šimková (varhany), Markéta Hávová (flétna) 
a pěvecký soubor „In pace“ z Moravče a Pacova.

15. 12.   3. adventní neděle 9.30 - Bohoslužby, káže Tomáš Vítek z Horních Dubenek, po bohoslužbách promítne 
Martin Trefil z Leskovic fotografie z cesty do Albánie

22. 12.  4. adventní neděle 9.30 - Bohoslužby, káže Jan Dus - ředitel střediska humanitární pomoci při Diakonii 
ČCE, po bohoslužbách rozhovor s ním a povídání o humanitární pomoci Diakonie ČCE nejen pro Afriku.

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.

29. 12.   Neděle 9.30 - Bohoslužby (již na faře), host Michael Hána, farář z Pelhřimova a ze Strměch.

31. 12.   Silvestr 18.00 - Společné ohlédnutí a poděkování za uplynulý rok (koná se na faře).

Prodej pozemků 
Stále častěji se do našich schránek dostávají nabídky na odkoupení pozemků 
ať půdy, či lesa. Společnosti pozemky skupují za účelem vytvoření svého zisku – 
v poslední době například k výsadbě rychle rostoucích topolů, kterých máme na 
našem katastrálním území víc, než by nám bylo milé. Obec tyto procesy nemůže 
ovlivnit, ale musí se potýkat s nepříjemnými následky – například splachy z těch-
to polí, které následně ničí cesty, koupaliště a další důležitá místa. 
Prosíme všechny, kdo by chtěli prodat své pozemky - ať již polní nebo lesy, aby 
je nejprve nabídli k odprodeji obci. Máme zájem, aby naše okolí zůstávalo ta-
kového rázu, jaký zde po staletí byl a vlastnictví bylo v rukou místních lidí, kterým 
na nejbližším okolí záleží. 

Poděkování místním myslivcům a hasičům

Děkujeme místním hasičům a myslivcům za jejich dobrovolnou 
práci pro obec během celého roku. Zvláštní poděkování  

si zaslouží letošní brigáda na výsadbu 2000 ks smrků v oblasti 
jímání pitné vody a za následnou péči o ně a o celou tuto  

důležitou část obecních pozemků.  

Vítáme do obce  
nové miminko

Náš nově narozený občánek se jmenuje 
Matyáš Kubiska a narodil se 18. září 2013 
manželům Veronice a Lukášovi z Moravče 
č. 124. Přejeme mu do života hodně dob-
rých lidí a lásky okolí, kterou mu v současné 
době poskytuje i starší setřička Adélka. 


