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Plány pro rok 2008

Letošní plány s obecními financemi byly radostnější než ty minulé. Rozpočet naší obce byl schválen ve výši
2.590.tis. Je to méně než v loňském roce a podle dopadů nového systému rozdělování daní bychom měli mít
letos na daňových příjmech více než v loňském roce cca o 430 tis. Ale přesto jsme se rozhodli být v plánech ještě
pro letošní rok raději při zemi a být případně příjemně překvapeni.
V roce 2008 nás čeká poslední splátka úvěru na kanalizaci a první splátka úvěru na pořízení hostince – dohromady ve výši 455 tis. Kč. Do budoucna nás budou největší investice čekat do dalších oprav místních komunikací
a do obecního hostince. Ne všichni naši občané nákup hospody schvalovali, ale že to byl snad krok správným
směrem o tom svědčí časté využití budovy nejen při obecních akcích.
.

Přihláška do soutěže VESNICE ROKU 2008
Již několik let plánuje vedení obce přihlásit Moraveč do soutěže vesnice roku. Nikdy na to nebyl dostatek
energie, ale letos bychom to chtěli zkusit. Soutěž pravidelně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, probíhá
nejprve krajské kolo a vítěz pak postupuje do celostátního klání, kde je vybrána jedna obec, která je prohlášena
tou nej....
Obce, které podávají přihlášku, se musí prezentovat písemně v několika oblastech:
1.
Koncepční dokumenty obce
2.
Společenský život
3.
Aktivity občanů
4.
Podnikání
5.
Péče o stavební fond a obraz vesnice
6.
Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7.
Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8.
Péče o krajinu

Přihlášky se podávají v dubnu, potom by měla přijet do naší obce komise, která Moraveč přísnýma
očima posoudí, zda je pěknější a upravenější než ty okolní a zda stojí za to jí přiznat nějaké to ocenění
v kategoriích:
•
•
•
•
•







Zlatá stuha – vítěz krajského kola,
Modrá stuha - za společenský život,
Bílá stuha - za činnost mládeže,
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí,
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Jistě není Moraveč o nic horší vesnice než ty oceněné v minulých letech. A byli bychom rádi, kdyby
všichni naši občané i chalupáři mohli vzít prezentaci obce za svoji a snažili se poklidit a upravit prostranství před svými domy a vyzdobit svá okna květinami, aby byla Moraveč co nejpěknější.
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……..co se povedlo ………co se povedlo………co se povedlo…………
Dětský karneval

9. února se opravdu vydařil. Děti ocenily, že v maskách přišli i někteří
rodiče a mohli se nimi tak lépe „vyblbnout“. Kouzelník byl skvělý a nad
jeho triky žasli i dospělí. Karneval nám tentokrát pomohli zorganizovat maminky a tatínkové z moravečského a jindřichohradeckého hnízda sdružení YMCA. Z pokladny tohoto sdružení bylo dotováno i vystoupení kouzelníka.
YMCA je křesťanské sdružení, které působí po celém světě a organizuje mnoho dobrého pro lidi kolem sebe. Protože místní pobočka tohoto
sdružení existuje v Moravči při evangelickém sboru už 13 let, asi by
bylo dobré něco o této aktivitě vědět:

Myslivecký ples
12. ledna začal sezonu roku 2008
opravdu důstojně. Kapela byla úžasná,
tombola bohatá, myslivci krásní ve
svých uniformách, gulášek vynikající.
Prostě vše bylo tak jak má být a všichni
si večer užili.

YMCA (Young Men‘s Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské
pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech
Anglie. Jejím zakldatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams. V roce 1894
již YMCA měla přes 500 000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou
Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným
občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě.
U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských spolků
mladíků“ nebo tzv. „Křesťanských sdružení mládeže“. Po několika letech fungování
v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově
především díky vydatné pomoci
z USA a za přispění elit národa:
T. G. Masaryka, Ing. V. Havla
a dalších.
Svoji činnost nuceně ukončila
v roce 1951 a přes neúspěšné
pokusy okolo roku 1968
o znovuzaložení, obnovila svoji
činnost až v roce 1990. Česká
YMCA byla ustanovena v roce
1992 vzhledem k blížícímu se
dělení Československé federativní republiky.
Dnes je YMCA nejstarší, a se
svými 40 miliony členy ve 124
zemích, největší celosvětovou
mládežnickou organizací na
světě. (Více na www.ymca.cz – zde
najdete i aktivity moravečských
pod městem Jindřichův Hradec.)

Velikonoční koncert

na Bílou sobotu (22. března) se konal v moravečském
kostele koncert pěveckého sboru YMCA Jakoubek
z Jindřichova Hradce. Kdo přišel nelitoval a krásné
vícehlasy zpívané velikonoční písně i spirituály nám uklidili v duši na dlouhou dobu dopředu.

Hasičský bál
1. března byl jiný než myslivecký snad jenom v tom, že
přišlo ještě trochu víc lidí. Moravečský sál praskal ve
švech, sedělo se, kde se dalo, klávesáci hráli jak o život
a tanečníci nezaháleli. Dražba skluzavky i kánoe byla
úspěšná a naši hasiči mohou použít vydělané prostředky
na nákup potřebných věcí pro svou činnost.
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........pozvání ......... pozvání ........pozvání ........ pozvání.......pozvání .......... pozvání.......

Coutry bál

můžete navštívit v obecním hostinci 26. dubna. K tanci a poslechu bude hrát skupina GARDEN PARTY BAND. Country tanečky
nám po letech připomene a doučí Pavlína Větrovská. Stylové
oblečení vítáno!

Sousedské jarní posezení
jsme nestihli zorganizovat, ale vzhledem k tomu, že 27. května se slaví celostátní den sousedů, mohli bychom
toto datum využít a spojit ho s dětským dnem, který se konává začátkem června. Odpoledne bychom připravili
tradiční program u koupaliště pro děti a večer sousedské posezení s kapelou v obecním hostinci.
Přesné datum celé akce bude včas vyvěšeno na plakátech.

Den ZEMĚ
20. dubna proběhne ve 13.00 v Moravči na faře schůzka Občanského sdružení Na dobrých cestách. Sejdou se
členové a partneři sdružení, aby dopilovali program na Festival řemesel a vyznání, který se koná v rámci Greenwey v červnu. Od 14.30 se bude slavnostně u rybníka Valkounov sázet v rámci Dne země lípa, pak následuje
posezení u rybníka s opékáním špekáčků, dobrá nálada samozřejmostí.

Oznámení obecního úřadu:
- kdo by měl zájem o zasílání informačních SMS nebo emailových zpráv o aktuálním dění v obci či týkající se různých upozornění, která jsou jinak pověšena na místní vývěsce, ať o to požádá na tel. 728 227 404, nebo
na obecmoravec@tiscali.cz

- obecní úřad upozorňuje na skutečnost, že ve dne 7. dubna a také 21. dubna od 8.00 – 16.00 nepůjde
elektrická energie v celé obci i v přilehlých samotách. Půjde o rozsáhlé opravy a revize, které bude společnost
EON provádět na přenosových zařízeních.

- MUDr. Aleš Pátek už nemá v ordinaci pevnou linku. Pokud budete potřebovat volat do ordinace
v Nové Cerekvi, tedy na 723 679 253.

- zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení územního plánu obce Moraveč. Obec nemá územně plánovací dokumentaci, kterou vyžaduje nový stavební zákon a bez níž se v současné době nedá mnoho pořídit. Územní plán
je značnou částkou dotován z peněz Kraje Vysočina, takže jeho pořízení nebude výrazně zasahovat do obecního
rozpočtu. Plán nám bude zpracovávat ing. arch. Maryška z Prahy. Zpracování územního plánu trvá přibližně
jeden rok a všichni občané se během projektu mohou k navrhovaným změnám vyjadřovat. Zatím se pracuje na
zadávací dokumentaci. O návrzích na budoucí vzhled obce budete včas informováni a tyto budou představeny
na veřejné schůzi. Pokud ale byste už nyní věděli, že něco je potřeba určitě do územního plánu zanést, oznamte
to již dnes na obecní úřad, abychom na to nezapomněli, protože změny územního plánu jsou zdlouhavé a velmi
drahé.

- Pan ing. Jaromír Čašek předložil zastupitelstvu projektovou dokumentaci na vybudování nového rybníka
„Salašák“, který bude sloužit jako další záchytný rybník nad koupalištěm. Bude vybudován (kromě malé části)
na pozemcích obce, které svým tvarem svědčí o tom, že zde již v minulosti rybník byl. Vybudování rybníka by
mělo být z 90% hrazeno ze státních dotací, které se ing. Čašek snaží na rybník získat.
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Oznámení obecního úřadu:
- krádeže dřeva – se v lesích množí jako houby po dešti a drzost zlodějů nezná hranic. Ztrácí se
dřevo nastojato v soukromých i obecních lesích, ztrácí se dřevo na skládkách. Přitom v obecních lesích není
problém si dřevo téměř zadarmo pořídit. Stačí kontaktovat starostku nebo pana místostarostu a domluvit s nimi
lokalitu, kde je možno si dřevo „nadělat“.
Pokud se ale budou opakovat zkušenosti letošního jara, kdy někdo vyřezal stromy na začátku stráně a ještě tam
nechal na skládce větve, nebo byl přímo zjištěn viník krádeže dřeva ze skládky, nebude toto řešeno pro příště
úhradou škody, ale věc bude oznámena jako každá jiná krádež policii. Také žádáme občany, aby si více
všímali, co se kolem nich děje a co se děje v sousedním lese.

- sběr železného šrotu a velkoobjemového odpadu. Po zkušenostech
z předcházejících let je první kontejner objednaný na středu 9. dubna. Předpokládáme, že se do pátku naplní
a v pátek bude vyměněn za druhý, který přivezou v pátek 11. dubna a bude zde přes víkend, aby si do něho
mohli odložit odpad i ti, kdo to v týdnu nestihnou. Připomínáme, že do kontejneru patří věci, které se nevejdou
do popelnice. Pytle se starým oblečením tam nedávejte. Nepoužitelné oblečení dávejte rovnou do popelnice.
Pokud budete mít něco, co je vám líto vyhodit a někdo by to mohl ještě použít, můžete to přinést v krabicích
nebo igelitových pytlích na obecní úřad, kde bude na podzim opět proveden sběr pro Diakonii Broumov,
který se vloni plně osvědčil.

- kovový odpad u nás svážejí hasiči a prodej železa je jedním z jejich důležitých příjmů. Letošní
jarní sběr železného šrotu se uskuteční v pátek 11. dubna navečer. Pamatujte prosím na to a neuklízejte
své domy příliš brzy a sběr vyndejte až na poslední chvíli, protože se už mnohokrát stalo, že ty nejtěžší kusy
hasičům někdo ukradl. Vyzýváme také hasiče – a nejenom hasiče, ale všechny schopné mladé muže, aby přišli
se svozem pomoci.

- elektrospotřebiče

můžete odkládat zároveň s velkoobjemovým odpadem – v pátek 11. dubna

u obecního úřadu.

Životní jubileum letos oslaví
Michaela Beffová, Moraveč 53................................ 60 let
Božena Hvozdovská, Moraveč 103......................... 60 let
Brtnová Emilie, Moraveč 75..................................... 70 let
Anna Pospíchalová, Moraveč 29............................. 70 let
Zdeňka Špinarová, Moraveč 36............................... 70 let
Jaroslava Hertusová, Moraveč 71........................... 70 let
Miloš Tomšů, Moraveč 57......................................... 75 let
Přejeme všem do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Aby také zažívali podporu od svých blízkých
a sami jim na oplátku mohli takovou oporou být.

..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v dubnu 2008, z pověření Obecního úřadu v Moravči,  
zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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