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občasník
VOLBY do obecních zastupitelstev

K
se budou konat 20. a 21. října 2006. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili ankety v posledním občasníku  
a upozornili na občany, které by v zastupitelstvu rádi viděli. Se všemi volitelnými (kteří mají v obci 
trvalý pobyt) jsme více či  méně úspěšně jednali. Seznam těch, kteří byli ochotni podílet se na práci ve 
vedení obce vám předkládáme. 
Jsou to (dle abecedy):

1. Čašek Jaromír, (Mo 35), věk 49 let, projektant vodohospodář
2. Hůďa Jiří, (Mo 3), věk 30 let, topenář
3. Kerezstesová Zdeňka, (Mo 81), věk 34 let, švadlena
4. Míková Petra, (Mo 105), věk 36 let, účetní
5. Novák Martin, (Mo 80), věk 38 let, vedoucí provozu firmy DUNO
6. Pavlíčková Monika, (Mo 62), věk 30 let, grafička
7. Pospíchal Michal, (Mo 118), věk 35 let, zaměstnanec policie ČR
8. Samek Michal, (Mo 33), věk 27 let, dělník firmy DUNO
9. Trnka Jindřich, (Mo 113), věk 44 let, dopravce
10. Větrovský Miloš, (Mo 88), věk 60 let, nástrojař – Agrostroj Pelhřimov
11. Zabloudil Josef, (Mo 102) věk 52 let, předseda VOD N. Cerekev
12. Zadražilová Eva, (Mo 112), věk 44 let, účetní

Většinu kandidátů dobře znáte, protože jsou to rodáci nebo dlouholetí občané naší obce a řada z nich 
se různou měrou podílí na práci ve prospěch obce – tudíž ve prospěch nás všech.  

Výjimku tvoří paní Monika Pavlíčková, která trvale bydlí již několik let v nemovitosti č.p. 62 (dům 
po tetě Cestářové) a  mohli jste ji poznat v červnové volební komisi. Jako grafička umí výborně pracovat 
s počítačem a pro obec nabízí pomoc s tvorbou internetových stránek. Také nová grafická podoba našeho 
Občasníku je jejím dílem. 

Letošní kandidáty jsme vám představili a je jenom na vás, kterých 7 zastupitelů si zvolíte, 
aby zastupoval vaše zájmy v příštím čtyřletém volebním období. 



S čím v obci hospodaříme  
aneb diskriminace malých obcí 

Většina z vás asi neví, jakým způsobem jsou přerozdělovány daně, které platí státu každý z nás. 
Dříve to bylo tak, že fyzické osoby platily daně tam, kde měly trvalé bydliště, právnické osoby (firmy) 
částečně tam, kde měly sídlo a částečně tam, kde jejich podnik stál. Ostatní daně se rozdělovaly 
v určitém procentu podle počtu obyvatel. 8 let zde působící vláda však vše změnila a na základě 
zákona o rozpočtovém určení daní jsou obce rozděleny do 14-ti skupin s tím, že každé skupině 
je přiřazen tzv. koeficient velikostní kategorie obcí. Podle tohoto koeficientu je určen příjem na  
1 obyvatele – viz tabulka. 

	Počet	obyvatel	obce	(od	-	do)	 Velikostní	koeficient	obce	 Příjem	na	jednoho	obyvatele
	 Do	100	obyvatel	 0,4213	 3	790,-	Kč
	 101	-	200	obyvatel	 0,5370	 4	830,-	Kč
	 201	-	300	obyvatel	 0,5630	 5	070,-	Kč
	 301	-	1	500	obyvatel	 0,5881	 5	290,-	Kč
	 1	501	-	5	000	obyvatel	 0,5977	 5	380,-	Kč
	 5	001	-	10	000	obyvatel	 0,6150	 5	540,-	Kč
	 10	001	-	20	000	obyvatel	 0,7016	 6	310,-	Kč
	 20	001	-	30	000	obyvatel	 0,7102	 6	390,-	Kč
	 30	001	-	40	000	obyvatel	 0,7449	 6	700,-	Kč
	 40	001	-	50	000	obyvatel	 0,8142	 7	330,-	Kč
	 50	001	-	100	000	obyvatel	 0,8487	 7	640,-	Kč
	 100	001	-	150	000	obyvatel	 1,0393	 9	350,-	Kč
	 150	001	a	výše	obyvatel	 1,6715	 15	040,-	Kč
	 Hlavní	město	Praha		 2,7611	 24	850,-	Kč

Podle tabulky je názorně vidět, jak velmi jsou 
zvýhodňována velká města oproti malým obcím a 
zejména hlavní město Praha – kde je na 1 připadne 
obyvatele 5x více peněz něž v Moravči.

V současnosti je tomu tak, že všechny daně, které 
každý z nás zaplatí, jsou odvedeny do jednoho stát-
ního „měšce“, tam se s nimi zatřepe a po čase se 
rozdělí podle tabulkového klíče. Toto opatření se týká 
i právnických osob, takže z DUNA, které platí velké 
daně, máme stejně tolik jako každá jiná  obec. 

Také daňové úlevy, kterými se oháněla před vol-
bami sociální demokracie se velmi negativně pro-
jevily na příjmech do obecních rozpočtů. Finanční 
prostředky vrácené jednotlivým rodinám přece  
jenom někde chybí. A pouze z jedné třetiny toto 
gesto platil stát. Další dvě třetiny zaplatí kraje a obce 
– ale o tom ve volebním programu už nikdo nemluvil.  
A tak nám v obecním rozpočtu najednou chybí 
peníze, které mohly sloužit například na lepší zimní 
údržbu komunikací nebo na něco jiného.......

Proč ale tento článek vlastně píšu. Jde o to, že 
v naší obci žije trvale celá řada obyvatel, ale nejsou 
zde trvale hlášení a obec na ně tudíž nedostane ani 
korunu. Naše obec měla v minulých letech počet 
obyvatel mírně přes 200. Ke konci loňského roku se 
tato situace zdramatizovala a tak jsme oslovili některé 
občany, zda by nechtěli změnit bydliště a pomohli 
nám přehoupnout se přes 200 lidí v obci. Děkuji 
všem osloveným, kteří vstřícně zareagovali. Byli ale 
jiní, kteří se v téže době stihli odhlásit. A tak jsme 
v loňském roce skončili s počtem obyvatel na 200, 
což byl ten nejhorší možný scénář. Protože od 201 
obyvatel bychom měli v rozpočtu  o cca 60 tisíc více. 

Proto bych chtěla poprosit, aby ti, co váhají 
s přihlášením k trvalému pobytu v naší obci, tuto 
věc zvážili a případně se rozhodli ke změně včas – do 
konce roku 2006. 
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Občanské sdružení “Na dobrých cestách” pořádá již čtvrtý ročník Festivalu řemesel a vyznání, 
která se týká i naší obce. Na stezce, která svým názvem připomíná řemeslné tradice a historické 
zápasy o víru na pomezí Vysočiny, najdeme plno rozmanitých akcí, jejichž jediným zájmem 
je propojit snahy různých organizátorů a otevřít naši krásnou krajinu všem vnímavým 
zájemcům. Zajeďme se podívat do míst, která máme „za humny“ a kde jsme v životě nebyli.

Podrobný program festivalu najdete na www.nadobrychcestach.cz,  
a my upozorňujeme pouze na místní a přespolní aktivity:

Moraveč – evangelický kostel a jeho okolí – neděle 10.9.2006
9.30 – bohoslužby - kostel
11.00 – přednáška na téma „Proč se církev rozdělila“ (židovství x křesťasnství) - kostel
15.00 – pohádky pro dospěláky E. Koháka u kafe – lavičky před kostelem
16.00 – koně a poníci – jízda pro začátečníky o pokročilé, louka za kostelem

Stanovice – neděle 17.9.2006
13.00 –  bohoslužba k výročí 100 let kapličky  Nanebevzetí Panny Marie , kde vystoupí i komorní houslový 

orchestr žáků Základní uměl. školy z Jindřichova Hradce pod vedením pana učitele Miroslava Chytky.
Od   14  hodin bude probíhat ukázka paličkování s prodejní výstavou paličkovaných artefaktů výtvarnice  

a krajkářky Jany Krausové.
Ve   14  hodin bude také  otevřena malá výstava zemědělských nástrojů používaných v 19. století, která je 

umístěna do Pachtova špýcharu. Pachtův špýchar je renesanční lidová stavba se sgrafitovou omítkou, 
která je od roku 2004 zařazena do seznamu kulturních památek. Nově zrekonstruovaný špýchar je 
ojedinělou lidovou stavbou na  Vysočině.

Nová Cerekev
Od pátku 8. září až do neděle 17. září 2006 bude umožněna 
prohlídka židovských hřbitovů a židovské synagogy 
s výkladem průvodce pana Ladislava Hodíka. Prohlídku si můžete  
domluvit na t.č. 565 394 593. 

- ve středu  13.9. 2006 od 14. do 16. hodin bude otevřena pro 
veřejnost synagoga i hřbitovy spolu s výkladem průvodce.

  - v neděli 10. září 2006  v 11. hodin v židovské synagoze 
se koná vernisáž výstavy „Hebrejská abeceda“ z tvorby výtvarné 
amatérské skupiny NoCe z Prahy.
Vernisáž bude doprovázena tímto programem:
-  interpret židovské hudby p. Milan Dvořák ( publicista, 
překladatel, zpěvák ) uvede  židovský náboženský hymnus  
– aramejskou modlitbu  „Kaddiš“.

-  pan Bořivoj Navrátil vystoupí s povídkami „EPHRAIM KISHON“.
-  přednáška o židovství
-  přednáška o životě a díle Alfréda Justitze Mgr. Libuše Hodíkové
-  gobelíny se židovskou tematikou Mgr. Ivy Vodrážkové
-  výtvarné práce skupiny NoCe
informační tabule o židovských památkách v Nové Cerekvi, Pelhřimově a Pavlově. 
Na tuto vernisáž byli pozváni také pan prezident Václav Klaus s manželkou,  
představitelé Pražské židovské obce a Matany a.s.

Festival řemesel a vyznání 
  – 4. ročník   8. - 17. září
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Myslivecké sdružení Moraveč – Leskovice  
vzhledem k množícím se případům upozorňuje 
občany, aby respektovali zákaz jízdy motorových 
vozidel, zejména motocyklů v lesích a na lesních 
cestách a dále zákaz volného pobíhání domácích 
zvířat, hlavně psů v lesních prostorech. Tím-
to způsobem dochází k neúměrnému rušení  
a plašení zvěře. 
Uvedená omezení vyplývají z příslušných ustano-
vení zákona o lesích a zákona o myslivosti a je-
jich porušení může být řešeno jako přestupek 
příslušným správním orgánem.
Myslivecké sdružení Moraveč – Leskovice dále 
občany žádá, aby při svém pobytu v lesích neničili 
a nepoškozovali myslivecká zařízení, sloužící 
k přikrmování zvěře v zimním období. Děkujeme 
za pochopení.                     (Josef Zavbloudil)

..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v září  2006, z pověření Obecního úřadu v Moravči   

zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková 

Myslivci a jejich výzva
V obecním lese leží plno 
palivového dříví, které se 
nevyplatí těžit na prodej. 
Kdo by měl proto zájem 
nadělat si dříví v obecním 
lese sám, ať se přihlásí  
u pana Větrovského, paní 
Zadražilové nebo přímo 
na správě lesů u pana 
Kotka ( 565394537 ). 

Nabídka dřeva

Kominík
Kdo má zájem o objednání 
kominíka, nahlaste to, prosím, 
na obecní úřad do 20. září  
– telefonem nebo vzkazem  
do poštovní schránky. 


