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Ohlédnutí za minulým volebním obdobím

Volební období 2002 – 2006 bylo ve znamení pilné práce. Jak všichni víme, obec za tu dobu zúročila
práci i předešlých let a povedlo se položit nové vodovodní a kanalizační potrubí, opravit vodojem,
odkyselovačku, postavit novou čistírnu odpadních vod a opravit poničené místní komunikace. Byly
dokončeny také pozemkové úpravy v lesích a v zastavěné části obce.
Na obecním úřadě byly zásadně opraveny tři místnosti, které slouží pro pravidelná setkávání místních občanů. Jedná se o posilovnu, mateřské centrum, kde se zároveň schází i starší maminky a babičky
na svém BABINCI (každý čtvrtek v 17.00), a moderně vybavenou knihovnu s bezplatným internetem.
Obecní úřad došel modernizace i v pracovním a komunikačním zařízení – byl pořízen počítač, kopírka
a zřízeny webové stránky obce (obecmoravec.cz). V rámci mikroregionu Brána Vysočiny byl natočen
aktuální film nejenom o naší obci, ale i o širším okolí.
Ohromný kus práce odvedli za poslední 4 roky také moravečští hasiči, kteří se svým veteránem jsou
nejen ozdobou všech přehlídek, ale hlavně jejich ruce jsou nenahraditelné při kterémkoliv zásahu či
při pravidelném jarním úklidu starého železa.
Nejvíce radosti přinesly akce při setkávání dětí i dospělých – Mikulášská odpoledne či sousedská
posezení v hostinci u Korandů, dětské dny na koupališti, hasičská cvičení, velikonoční a vánoční koncerty v místním evangelickém kostele, již tradiční babince, setkávání maminek nebo posezení nad kronikou.

Veliké poděkování za práci patří celému zastupitelstvu (Jaromír Čašek, Stanislav Harazin, Martin
Novák, Josef Novotný, Miloš Větrovský, Josef Zabloudil a Eva Zadražilová), které se po celé čtyři roky
pravidelně scházelo v plném počtu každý poslední čtvrtek v měsíci. Jednání byla stručná a konstruktivní. Díky všem za práci, která se u nás nedělá pro peníze, ale proto, aby se nám všem v Moravči žilo
lépe.

Nové zastupitelstvo zasedalo
V říjnových volbách byli zvoleni noví představitelé obce, kteří složili svůj slib na první ustavující schůzi
dne 2. 11. 2006. Nové zastupitelstvo (Eva Zadražilová – starostka, Miloš Větrovský – místostarosta, členové
- Martin Novák, Michal Pospíchal, Monika Pavlíčková, Josef Zabloudil a Petra Míková). Po zvolení jsme museli počkat na rozhodnutí soudu, zda jsou naše volby platné, neboť jedna místní občanka napadla regulerní
průběh zdejších voleb u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Soud rozhodl, že volby proběhly v pořádku,
a nové zastupitelstvo je tedy platné.

Z usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvu hned na jeho druhém zasedání v listopadu nezbylo než jednat o tradičně nepopulárních opatřeních. Zvážilo možnosti obce a rozhodlo o zvýšení poplatku za odpady v roce 2007 o 100,- Kč
na obyvatele, vzhledem k tomu, že o tuto částku navýšila firma SOMPO svoz pro rok 2007. Bude nám fakturovat částku 558,- Kč. Občané Moravče však budou platit jenom 500,- Kč na osobu a obec bude
i nadále svoz odpadu dotovat. Pro rok 2007 je to částka cca 40 tisíc Kč. Za děti do 6-ti se neplatí nic.
Pro chalupáře zůstává poplatek ve výši maximálního státního limitu 500,- Kč na rekreační objekt.
Zastupitelstvo dále rozhodlo o pravidelném navyšování ceny za vodné a stočné. Pro období
2006 – 2007 je navýšena cena za stočné o 3,- Kč, takže při příštím vyúčtování budeme platit
14,- Kč (vodné) + 7,- Kč (stočné). Průběžné navyšování ceny vody je nezbytné, protože kalkulovaná cena vody vychází na 20,- Kč (vodné) a 20,- Kč (stočné) za 1m3. K této ceně musíme časem
také směřovat. Současná cena je podhodnocena a každoročně musíme ve zprávě pro ministerstvo
zdůvodňovat, proč máme tak nízkou cenu vody, když zde byl za mnoho milionů postaven nový
vodovod a kanalizace. Přesto je jistě pro nás výhodnější zaplatit poplatek za stočné, než dávat
minimálně dvakrát vyvážet ročně svůj septik. Na kontrolu vývozů jímek z nemovitostí, které nejsou připojeny na kanalizaci, se obec zaměří v následujících letech.
Zastupitelstvo dále jednalo o možnosti odkoupit místní pohostinství od paní Korandové. Že obec
shromažďovací prostor potřebuje, o tom jistě není potřeba diskutovat. Ale zastupitelstvo si je také
vědomo, že to bude veliká finanční zátěž. Přesto jednáme s rodinou Korandových dál o ceně a o splátkovém kalendáři.

Sociální dávky v roce 2007
Starším občanům, kteří pobírali doposud příspěvek na bezmocnost, přišly dopisy od Správy důchodového
zabezpečení, že jim tento příspěvek nebude k důchodu již vyplácen. Podařilo se nám k této věci zjistit následující informace.
Od 1. 1. 2007 bude uveden v platnost nový zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a zákon č. 109/2006
Sb., kterým se některé dosavadní zákony mění. Nové zákony ruší příspěvek na bezmocnost, který byl vyplácen k důchodu, a tento je nahrazen příspěvkem na péči, který bude od 1. 1. 2007 vyplácet pověřený
obecní úřad. V našem případě je „pověřeným obecním úřadem“ město Pelhřimov. Příspěvek bude automaticky poskytnut v plné výši současného rozsahu a není třeba o něj nijak zvlášť žádat. Úřad důchodového
zabezpečení totiž předá svou databázi pověřeným úřadům. Tyto je budou vyplácet zpočátku složenkou
a časem zřejmě budou se zájemci jednat o možnosti posílání peněz na účet. Situace není jednoduchá, protože
poslanci sice schválili takovou rozsáhlou sociální reformu, ale vzhledem k tomu, že dosud nemáme funkční
vládu, nebyly ještě vydány všechny prováděcí vyhlášky. Proto nemá ani město Pelhřimov zatím jasno, jak
velká administrativa bude s tímto zákonem spojena a kolik budou muset přijmout nových pracovníků.

Vítáme do obce nové miminko
Náš jediný nově
narozený občánek
v letošním roce
se narodil manželům
Samkovým z Moravče 33. Dcera Monika
spatřila světlo světa 28. 11. 2006. Přejeme jí
do všech jejích dnů hodně lásky, pevné zdraví
a moudrost s níž by dokázala využít veškeré
hřivny, které jí byly do vínku naděleny.
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Pavlíčkovi a jejich požár
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří nám v naší “osudnou” noc velmi pomohli,
ať už při hašení požáru či následném odklízení.
Doslova za první pomoc vděčíme našim sousedům Zdeňkovi a Lukášovi Růžičkovým, dále dobrovolným
hasičům z Nové Cerekve, kteří oheň uhasili a hlavně našim moravečským hasičům a dobrovolníkům za odklízení pohromy, jmenovitě: Martinu Novákovi, Marku Brtnovi, Jiřímu Hůďovi, Jindřichu Trnkovi staršímu,
Jindřichu Trnkovi mladšímu, Lukáši Trnkovi a všem, na které jsme v chaosu noci zapomněli.
Dále děkujeme za následnou pomoc starostce Evě Zadražilové a také všem, kteří nám nabídli pomoc.
Naše první vzpomínka na 13. listopad 2006 pro nás bude především vzpomínkou na všechny zdejší blízké
lidi, kteří nám tolik pomohli co nejdříve zapomenout a vrátit nám sílu a elán do dalších dnů.
Monika a Milan Pavlíčkovi

Odpady a čistírna

Znovu a důrazně upozorňujeme:
- Papír ukládaný do kontejneru není možno sem vkládat v krabicích – zabírá to příliš mnoho místa. Prosíme vysypte obsah a krabici složte, ať zbude místo také pro odpad ostatních.
- Čistírna – je skoro trapné o tom psát stále dokola, ale znovu žádáme místní ženy a dívky, aby neházely
do záchodu vložky a tampony, protože ucpávají česle na naší čistírně!!!

Kominík
Po velikých peripetiích, kdy jsme obvolali všechny kominíky na okrese, a zjistili, že
jich je velmi málo, přijede tuto neděli kominík z Jihlavy a konečně vyčistí všechny
komíny. Velmi se omlouváme, že to tak dlouho trvalo, ale netušili jsme, že to bude takový problém. Počítejte předběžně v neděli kolem poledne, konkrétní termín vyhlásíme ještě rozhlasem.

Hrobník
Možná již někteří z vás vědí, že pan Prchlík z Kámena, který pro nás zajišťoval práce pří výkopech hrobů,
tuto práci ze zdravotních důvodů nemůže dále vykonávat a proto obec uzavřela dohodu s pohřební firmou
Luboš Zrno, Miroslav Přitasil na kterou se můžete v naléhavých případech obracet (Pelhřimov, Příkopy 209,
565 323 712, Pacov, Nám Svobody 82, 565 442 504).

Moravečský ADVENT........Moravečský ADVENT
Koncert JAKOUBKA
- vokálního souboru YMCA Jindřichův Hradec zahájil adventní čas již v sobotu 2. 11. od 17.00 v moravečském
kostele. Kdo přišel, nelitoval. Staré kancionály, sóla pro violoncello a flétny i tradiční vánoční spirituály pomohly zklidnit hektické tempo našich běžných dní a naladily nás do slavnostní adventní nálady. Ta by se měla
odrážet v množství času, který jsme si schopni navzájem dát, a nikoliv v tom, co všechno si zabalíme pod
stromeček.

Mikulášské odpoledne
bude tuto sobotu 9. prosince 2006
v hostinci u Korandů. Začátek bude patřit
již tradičně ve 14.00 kočovné divadelní
společnosti HRALOUS z Pelhřimova s novou pohádkou na motivy JUDr. Kubánka
„Ťuk, Ťuk, drak.“ Následovat budou
soutěže, zpívání a jistě přijde i Mikuláš
se svým andělským a čertovským doprovodem.
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Farní sbor ČCE v Moravči nás zve k těmto adventním akcím:
10. prosince od 9.30 hod – bohoslužby s hostem farářem Kley Passova
17. prosince od 9.30 hod – bohoslužby
od 14.30 hod – relaxační tance nejen pro seniory
pod vedením Vojtěcha Zikmunda z Nového města
24.prosince od 22.00 hod – již tradiční Štědrovečerní bohoslužby
25.prosince od 9.30 hod – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
26.prosince od 9.30 hod – bohoslužby s dětskou vánoční besídkou

Obecní úřad v Nové Cerekvi nás zve

na Vánoční koncert Božejáků 17. 12. 2006 v 15.00 hod. v novocerekvickém kostele.

Irské štěstí
Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský rolník. Jednou, když se snažil vydělat pro
rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké bažiny. Zahodil nářadí a běžel
k močálu.Tam našel vyděšeného kluka po pás v černém bahně, jak křičí a snaží se dostat ven.
Rolník osvobodil mladíka a zachránil ho tak před pomalou a úděsnou smrtí.
Další den se u Skotovy zahrádky zastavil luxusní vůz. Vystoupil z něho elegantně oblečený šlechtic
a představil se jako otec chlapce, kterého rolník Fleming zachránil.”Chci se s vámi vyrovnat,” řekl
šlechtic. “Zachránil jste život mému synovi”. “Ne, nemohu přijmout peníze za to, co jsem udělal,”
odvětil skotský rolník a odmítl nabídku. V tu chvíli se ve dveřích objevil rolníkův syn.
“Tohle je váš syn?” zeptal šlechtic.”Ano,” odvětil rolník hrdě .”Udělám vám nabídku“, řekl šlechtic..
„Dovolte, abych mu poskytl stejné vzdělání, jaké se dostane mému synovi. Pokud je mladík aspoň
trochu po otci, určitě z něho vyroste muž, na kterého budeme oba pyšní.” A tak se stalo.
Syn rolníka Fleminga chodil do nejlepších škol a po čase promoval na Lékařské fakultě St. Mary’s
Hospital Medical School v Londýně a posléze dosáhl světového věhlasu jako vynálezce penicilinu
Sir Alexander Fleming.
Po letech, syn téhož šlechtice, který byl zachráněn z močálu dostal zápal plic.
Co mu zachránilo život tentokrát? Penicilin.
Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph Churchill. A jeho syn?
Sir Winston Churchill.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Na základě tohoto příběhu by mohlo být mottem do příštího roku: „Pouštěj chléb svůj po vodě, po
mnoha dnech se s ním shledáš“ (kniha Kazatel 11,1). A nebo také pěkně česky – „Co nechceš, aby
ti nečinili druzí, nečiň ty jim“.
Čiňme si tedy vzájemně jenom to dobré, nejen o Vánocích, protože nikdo nevíme jak dlouhý je
vyměřený náš čas.
Klidný vánoční čas a požehnaný rok 2007 vám všem jménem moravečského zastupitelstva přeje
starostka Eva Zadražilová.

..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v prosinci 2006, z pověření Obecního úřadu v Moravči
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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