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Toto číslo vyšlo v prosinci 2015, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Rok 2015 je téměř za námi a stojí za to se 
ohlédnout, co pro nás znamenal. Byl to 
mimo jiné rok všelijakých výročí – a asi 
to nejvýznamnější bylo 600 let od smrti 
Mistra Jana Husa. Stihli jsme se ale vůbec 
v běhu času zastavit a zodpovědět si otáz-
ku, zda pro nás smrt tohoto českého veliká-
na dnes ještě něco znamená? Zkusili jsme 
se třeba zamyslet nad tím, jak bychom se 
zachovali my v podobné situaci, kdy jsme 
v pasti – máme popřít pro udržení života 
něco, co je pro nás bytostně důležité a záro-
veň tím zradit i spoustu lidí, kteří za námi 
stojí? Nežijeme v době, která by po nás 
zrovna vyžadovala podobná hrdinská roz-
hodování. Ani již řadu let nejsme nuceni se 
křivit tím, že mluvíme jinak doma a jinak 
na veřejnosti. Mladá generace bere jako 
samozřejmost svobodu projevu a pohybu, 
kterou v současnosti máme. Možná se nám 
ne všechno v naší společnosti líbí, na lecos 
nadáváme a chtěli bychom, aby se to změ-
nilo k lepšímu, ale to, že naše děti mohou 
volně cestovat, učit se v jiných zemích 
a rozšiřovat si obzory, umět jazyky, že 
je v obchodech spoustu zboží – i když 
musíme často dobře počítat, abychom 
si je mohli koupit – to všechno dnes celá 
naše společnost bere jako samozřejmost. 
A s obavami sledujeme valící se proudy mi-
grantů do Evropy, o nichž dnes nevíme, co 
s našimi jistotami udělají. Co se stane s do-

posud vyváženou a kulturně jednoznačně 
křesťanskou Evropou? A najednou je pro 
spoustu lidí velmi významné uvědomění si, 
že ať už o sobě prohlašujeme, že jsme věřící 
nebo ateisti, všichni se podvědomě řídíme 
křesťanskými zásadami a desaterem Bo-
žích přikázání – nekrademe, nevraždíme 
na potkání, ctíme své rodiče, máme jenom 
jednu manželku a tak nějak víme, že se ani 
Boží jméno nebere nadarmo...
A já jako členka vedení Českobratrské círk-
ve evangelické najednou slyším volání ze 
všech stran – je potřeba více dávat najevo 
naše evropské křesťanské kořeny, protože 
jinak nás převálcuje islám... Nevím, jestli je 
naše společnost připravená a obava z pří-
livu uprchlíků tak veliká, abychom se opět 
dokázali přimknout k tomu, co neslo celé 

generace našich předků a co přetrhala sna-
ha o vybudování socialismu u nás. Zatím 
nás uklidňuje, že uprchlíci u nás nechtějí 
zůstávat a chtějí jít za lepším jinam. Kdo 
však by nechtěl jít za lepším a pro své děti 
připravit život bez strachu z hladu a vá-
lečných hrůz? Když se zpětně ohlížíme za 
dějinami holokaustu, tak si říkáme – jak 
je možné, že se na to zvěrstvo okolní země 
dívaly a nepomohly? Jak je možné že se 
sousedé dívali a nepomohli?
A co my dnes vlastně víme o tom, co se děje 
v zemích odkud uprchlíci jsou a před čím 
utíkají? A kolik z nich je těch, kteří hledají 
bezpečí a kolik z nich naopak přináší ne-
bezpečí k nám? 
Nevíme, kde je pravda. Nevíme, zda to, co 
nám překládají média, je zcela objektivní. 
Nevíme jaké zájmy na tom všem dění mají 
velké státy (USA, Rusko, Čína…) nebo boha-
té nadnárodní společnosti. 
Je potřeba hledat vlastní pravdu. Skuteč-
nost kolem nás musíme brát vážně, ale 
není možné žít ve strachu. Ale třeba bude 
stačit, když si pro sebe v jakékoliv složité 
situaci, před kterou budeme možná posta-
veni v dalším roce 2016, připomeneme to 

podstatné z odkazu Mistra Jana Husa – 
smysl pro čest a pravdu. Pravdě se učit, 

držet se jí a bránit jí. 
Přeji nám všem jménem moravečského za-
stupitelstva, aby rok 2016 byl rokem pokoj-
ným, dobrým a úspěšným.

Eva Zadražilová 

Ema Krbcová – 6. 10. 2015 – Moraveč 75

narození našich nových občánků

David Křivohlavý – 2. 11. 2015 – Moraveč 56Kryštof Votápek – 26. 7. 2015 – Moraveč 75

Na podzim přibyly do naší obce tři noví občánci – Kryštof, Ema a David. Přejeme jim do života hodně lásky, zdraví a spokojenosti.

Advent a co my s ním  
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Věžná
19. 12. – 12.00 – Kulturní dům – Vánoč-
ní ping pongový turnaj o vánočního 
kapra a další ceny. Pro amatéry všech vě-
kových kategorií – děti, ženy, muži – zápisné 
50,- Kč. 

31. 12. – 12.00 – silvestrovský pěší po-
chod na svidník (cca 5 km). Sraz účast-
níků všech věkových kategorií z našich obcí 
bude v 11.30 hodin v místním pohostinství. 
Vyrážíme úderem poledne. Na vrcholu setká-
ní s okolními obcemi. 

2. 1. 2016 – 18.30 – Tříkrálový koncert 
v kostele sv. Jiří – zpívá pěvecký sbor 
Slavík z Pacova. Vstupné dobrovolné, vánoč-
ní cukroví, svařák… 

Nová Cerekev

20. 12. – 18.00 hod. – Zpívání koled 
u vánočního stromu, svařáček…

26. 12. – Vánoční koncert Trumpet 
Tune – kostel Sv. Tomáše Becketa

2. 1. – Tříkrálový koncert – pěvecký sbor 
Slavík Pacov – kostel Sv. Tomáše Becketa

Pelhřimov

19. 12. – 16.00 a 19.30 – Kostel sv. Víta 
– Vánoční koncert pěveckého sboru 
Záboj – Vánoční koledy v různých úpra-
vách a tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby 
– „Hej mistře“. Účinkují: dětský sbor Zábojá-
ček, mužský a smíšený sbor Záboj spolu s žá-
kovským orchestrem ZUŠ v Pelhřimově.

20.12. – ZLaTÁ nEDĚLE na RaDnICI – 
Vánočně laděný program s živým betlémem, 
koledami, vánočkou, řemeslnými trhy a spous-
tou dobré a pohodové nálady. Program celý 
den od 9.15 do 17. 10. Více info na www.
pelhrimovsko.cz.

20. 12. – 19.00 – Kostel sv. Bartoloměje 
– Vánoční koncert pěveckého sboru 
Záboj – Vánoční koledy v různých úpra-
vách a tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby 
–„Hej mistře“. Účinkují: dětský sbor Zábojá-
ček, mužský a smíšený sbor Záboj spolu s žá-
kovským orchestrem ZUŠ v Pelhřimově.

Pacov

19. 12. – 15.00–16.00 – Zámecký sál – 
Vánoční koncert stražišťanu a stra-
žišťánku 

 pozvánkY z okolí

Z usnesení zastupitelstva: 
•  V reakci na letošní suché léto, nedostatek 
vody a z toho plynoucí potřebu investic do 
dalších zdrojů vody zastupitelstvo odsouhla-
silo navýšení vodného od posledního odečtu 
o 5,- Kč (z 18,- na 23,- Kč). 

•  Jako kompenzaci navýšení vodného 
odsouhlasilo zastupitelstvo snížení za platbu 
odpadů od 1. 1. 2016 pro trvale bydlící seniory 
od 70-ti let věku na částku 400,- Kč/osobu. 
Od 1. 1. 2016 dále zastupitelstvo schválilo 
změnu vyhlášky o odpadech v rozšíření 
oblasti těch kdo za odpady neplatí na děti do 
10-ti let věku. 

Místní myslivecký spolek nás zve na myslivecký ples v sobotu 
6. února 2016. K tanci i poslechu nám zahraje Kamenická 
čtyřka. 

Tradiční hasičský bál bude 27. února 2016 – zahraje 
skupina Akord. Téhož dne odpoledne ve 14.30 se bude 
konat i maškarní karneval pro děti – jako vždy se organizace 
i hudebního doprovodu ujme oblíbená pacovská skupina Jezevci. 

Posezení pro dříve narozené se koná v pátek 
18. prosince v 15.00 hodin v klubovně místního 
hostince. Pracovnice Charity Pelhřimov Pavla Popelářo-
vá nám na úvod předvede ukázku tréninku paměti. Ke 
konci nám přijde zahrát a zazpívat místostarosta Martin 
Novák.

pozvánkY

Advent v místním kostele 
29. 11. –   1. adventní neděle 9.30 Bohoslužby, následuje benefiční kon-

cert dětí 

  6. 12. –   2. adventní neděle 9.30 Bohoslužby - káže host Jan Keřkovský 
z Jihlavy, pak následuje povídání o cestování do Gruzie

13. 12. –   3. adventní neděle 9.30 Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost 
s divadlem a nadílkou

20. 12. –   4. adventní neděle 9.30 Bohoslužby, po bohoslužbách násle-
duje promítání fotografií z letních táborů

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

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

31.12. –   Silvestr 17.00 Společné ohlédnutí a poděkování za uplynulý 
rok. (koná se na faře)

Adventnípředvánoční pozvánka


