
Moravečský 1/2007 

občasníkK
- Co nás čeká v roce 2007….

Ani letošní rok nebude z hlediska hospodaření pro naši 
obec nijak jednoduchý.  Rozpočet  obce byl schválen ve 
výši 2877 tis, což je méně než v loňském roce, protože naše 
daňové příjmy se zmenšily - ze dvou důvodů. Počet obyvatel 
poklesl v posledních letech pod 201 (v roce 2005  k 31. 12. 
nás bylo trvale bydlících 199, v roce 2006 k 31. 12. nás bylo 
200 obyvatel) a z tohoto důvodu spadla naše obec mezi ty 
menší, které dostávají na jednoho obyvatele za rok méně o 
500,- Kč. Druhý důvod je ten, že bývalá vláda udělala před 
volbami citelnou daňovou reformu, (společné zdanění 
manželů, zvýšené sociální dávky...) a tyto peníze někde chybí. 
Společným zdaněním manželů se v republice vrátilo do rodin  
8 miliard Kč. Všichni jim to přejeme, ale tuto částku zaplatí pouze jednou třetinou stát, dalšími dvěma 
třetinami se na ní podílejí kraje a obce.  Pro nás to znamenalo snížení  příjmů z daní v roce 2006   
o cca 100 tisíc a totéž očekáváme i letos. 

Ještě v letošním roce nás čeká splátka úvěru na kanalizaci ve výši 660 tis, poslední splátka za koupení 
lesů ve výši 300 tis. a další běžné výdaje, udržující chod úřadu. Naštěstí letošní mírná zima nám ušetřila 
nějaké peníze, které budeme moci využít v letních měsících. 

Také jsme dostali nabídku na odkoupení místního hostince od paní Korandové.  Zastupitelstvo kou-
pi schválilo a v průběhu roku by se měl prodej uskutečnit. 

Abychom mohli dostát všem plánovaným závazkům, bude pro naši obec důležité, aby v letošním roce 
prodala zasíťované stavební pozemky u silnice na Leskovice. Tyto pozemky jsme původně plánovali pro 
naše občany, a z tohoto důvodu je také příznivě nastavená cena – 100,- Kč/m2 + poplatek za připojení. 
Prosím, zvažte, zda by někdo z domácích nechtěl dopředu zakoupit pozemek třeba pro své děti, než je 
nabídneme v realitní kanceláři široké veřejnosti – i rekreantům. 

Znak a prapor naší obce
Zastupitelstvo na své schůzi 15. 2. 2007 jednalo o tom, že by bylo dobré, kdyby 

Moraveč  měla vlastní znak a s tím spojený i prapor obce. Jelikož nemáme žádné his-
torické prameny, ze kterých bychom mohli vycházet, bude asi zcela na nás, jak bude 
nový znak vypadat. Obracíme se proto na vás – naši milí spoluobčané – navrhněte, 
jaký by měl podle vás náš obecní znak být. Není nutno to nějak složitě kreslit, ale 
potřebovali bychom co nejvíc námětů, co by na našem znaku nemělo chybět, jakou by 
měl mít barvu....... Prosíme, napište – třeba i anonymně -  svůj názor na kousek papíru 
a vhoďte jej co nejdříve do poštovní schránky na obecním úřadě. Děkujeme předem 
za všechny podněty. 

. 
Výměna řidičských průkazů

Nezapomeňte, že řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 12. 1993 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit do 31. 12. 2007 ! Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního polatku. 
Lhůta pro vydání nového průkazu je zpravidla 15 – 20 dní, a proto si vyměňte svůj “řidičák” včas  
a nečekejte až na poslední chvíli – jak je naším českým zvykem. 

?
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- Máme nového občánka!  
V sobotu 10. března 2007 se narodila Ema Jačová z č.p. 12.  

Měřila 48 cm a vážila 2,75 kg. Vítáme jí jako nejmladšího občánka  
naší vesničky a přejeme jí do života hodně zdraví, spokojenosti a lásky 
kolem sebe. 

- Životní jubileum letos oslaví 

Marie Valentová, Moraveč 24 . . . . . . . . . . . . . 60 let
Anna Berounská, Moraveč 34  . . . . . . . . . . . . 60 let
Starková Marie, Moraveč 65 . . . . . . . . . . . . . . 65 let
Josef Talich, Moraveč 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 let
Blažena Tomšů, Moraveč 57 . . . . . . . . . . . . . . 70 let
Margareta Zavadilová, Moraveč 14 . . . . . . . . 80 let

 Přejeme všem hodně radosti z každého pěkného dne a zdraví  
a optimismus do dalších let. 

Zemřela naše nejstarší občanka – „teta Tomášková“
Františka Stejskalová, rozená Fridrichovská z Moravče č.p. 17 se 

narodila  v Lidmani 13. 2. 1911 v početné katolické rodině. Ze dvou 
manželství jejích rodičů se narodilo 14 dětí. V roce 1933 se Františka 
vdala do Moravče do č.p. 17 do stavení, kde se říkalo u Tomášků. 
Přivdala se do evangelické rodiny Františka Stejskala a přestoupila na 
evangelickou víru. Měli spolu tři dcery Jitku, Alenu a Slávku.

Stejskalovi hospodařili a hned po válce začali stavět hospodářské 
stavení. Stavba ještě nebyla dokončena, když v června 1946 zemřel 
pan Stejskal na rakovinu. V zoufalé situaci tetě pomohli její sousedé a 
známí a nejvíce Valentovi: rodina sestry pana Stejskala z Hatí, kteří se 
po dokončení stavby přestěhovali z Hatí do Moravče a hospodařili společně s vdovou. 

Hospodařili do doby, než vstoupili do JZD. Sociální výhody dneška (vdovský a sirotčí důchod) 
tehdy nebyly. Františka pracovala v družstvu, ponejvíc v zemědělské výrobě. Tvrdě pracovala  
a po večerech šila mnohým ze vsi, protože byla zručná švadlena. Šetřila, aby mohly dcery studovat, ale 
ani jejich cesta ke studiu nebyla jednoduchá, protože neměly ten správný dělnický původ. 

V roce 1989 si ji dcera Slávka odvezla do Pelhřimova, kde spolu žily v malém bytě a kde posled-
ních  8 let ležela a měla často bolesti. Mysl však měla čilou a při návštěvách se vyptávala na všechny, 
které si z Moravče pamatovala.  Neměla ráda, když se mluvilo o ní, byla skromná,  snažila se být samo-
statná a nestěžovat si na bolesti žaludku a hlavy, které ji sužovaly. K posledu téměř neslyšela, což bylo 
pro ni veliké trauma – byla vyloučena z povídání a už ji mnoho netěšilo. Prosila Pána za smrt, a ta jí 
byla dopřána 30. ledna 2007 ve věku nedožitých 96 let. Odešla nám na věčnost  nejenom nejstarší 
občanka, ale také další člověk, který nám mohl vyprávět o tom, jak to bylo dříve, kdy ještě elektřina 
nebyla samozřejmostí  a lidské vztahy byly prověřovány nejednou těžkou zkouškou.
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- Posezení nad moravečskou kronikou 
se bude konat již tento pátek 23. 3. 2007 od 18- ti hodin na obecním úřadě 

v Moravči. Využijte možnosti a přijďte nahlédnout do všech pokračování obecní kroniky 
i do fotografické dokumentace, kterou svědomitě pořizuje současná kronikářka naší 
obce paní Jaroslava Nováková. 

Kdo by měl doma ještě nějaké staré fotografie, ať už lidí nebo starých stavení, vezměte 
je, prosím, s sebou. Není dnes problém fotografie nechat ofotit a případně zvětšit a uložit 
je jako památku k obecním dokumentům.

- Pozvánka na sázení lípy 
22. dubna ve 13.00 se bude konat v Nové Cerekvi „sejití lidu”. Při jarním otevírání stezky Greenwey 

– Stezka řemesel a vyznání, si připomeneme Den Země. Již po čtvrté při této příležitosti bude zasazena 
památeční lípa – tentokrát v N. Cerekvi v otevřeném prostoru při odbočce od Moravče na Proseč. Po krátkém 
úvodu a zasazení lípy jsme zváni buďto pěšky nebo na kole se vydat jednou z částí tras stezky, která prochází  
i naší obcí. 

- Velikonoční program v našem kostele 
1. dubna  – Květná neděle – bohoslužby v 9.30
6. dubna – Velký Pátek – bohoslužby v 9.30
7. dubna – Bílá sobota – od 14.00 koncert pěveckého sdružení Záboj z Pelhřimova
8. dubna – Hod Boží Velikonoční – bohoslužby v 9.30

- Dětský den  
v režii místních hasičů a našich maminek nás čeká 9. června 2007 jako vždy na hřišti pod 

koupalištěm. Loňské posezení bylo moc pěkné. Vyšlo počasí i dobrá nálada. Doufejme, že i le-
tos se vše vydaří. Pro případ špatného počasí bychom již měli mít k dispozici velký stan, který 
bychom měli dostat z přebytků ministerstva obrany. 

- Místní akční skupina Via Rustica
vás zve: v sobotu 16. 6. 2007 na Den mikroregionů, který se koná od 13.00 v Pacově.  

Program bude velmi bohatý:
Vystoupení dětí z Trnávky, Stražišťanu, cimbálové muziky, Božejáků, skupiny Plavci, Country skupiny, 

hudební skupiny Minor. Neměl by chybět souběžný program pro děti – soutěže, dopravní soutěže ve spo-
lupráci s Policií ČR, předvedení akce zásahové jednotky hasičů, vystoupení šermířů, orientálních tanců, 
bude i ohnivé vystoupení a na závěr ohňostroj. Současně bude probíhat Den otevřených dveří v pacovském 
gymnáziu a v muzeu Antonína Sovy. V zámecké kapli bude instalována prezentace jednotlivých členů všech 
mikroregionů zapojených ve Via Rustice – tedy i naší obce. 

Součástí dne bude i závod na historických motocyklech se startem na náměstí a s výstavou starých strojů 
po celý den. Jak vidíte, program bude bohatý a už dnes si zapište datum 16.6. do kalendáře. 

- Via Rustica dále nabízí
 vzdělávací programy určené pro absolventy bez praxe, matky na mateřské dovolené, nezaměstnané  
a osoby se ztrátou orientace a nízkou kvalifikací zcela zdarma: 
- administrativně účetní a ekonomický kurz s použitím PS (160 hod)
- rozšířený kurz práce na PC (120 hod)
- řemeslné kurzy: kovoobráběcí, truhlářský a svářečský (300 hodin)
- jazykové vzdělání: anglický a německý jazyk (250 hod)
- autoškola na nákladní automobil
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a krajem Vysočina. 
 Bližší informace podá Via Rustica o.s. Náměstí svobody 170, 395 01 Pacov 
recentrum@email.cz, telefon 777320395. 
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..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v březnu 2007, z pověření Obecního úřadu v Moravči,   

zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Odpady – proč je třídíme
Podle výsledků krajské soutěže „My třídíme nejlépe“je naše obec 

v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele na 262. místě 
v kraji z celkového počtu 440 obcí a měst. Na jednoho obyvatele vytřídíme 
17,32 kg odpadu. Není o nejhorší , ale mohlo by to být také lepší. Víme, 
že lepšímu třídění brání mnohdy plné nádoby. Akutně nám chybí jeden 
kontejner na papír a jeden na plasty. Je to jako ve všem otázka peněz, 
protože jeden stojí cca 10 tisíc Kč. Pokud nám to naše finanční situace 
dovolí, budeme se snažit tento problém řešit co nejdříve. 

Přesto je dobré, že se mnozí z nás snaží třídit, protože: 

- SKLO se v přírodě nerozloží nikdy. Jenom jako druhotná surovina je člověku znovu 
k užitku a neznečišťuje navěky přírodu. Do kontejnerů však nepatří zrcadlo, porcelán, ani kerami-
ka. Vytříděné střepy se ve sklárnách přidávají do vsádky při výrobě nového skla. Sklo je prakticky 
neomezeně recyklované.

- PLASTy se dotřiďují a drtí na tzv. regranuláty. Ty se dál používají k výrobě plastových výrobků 
– např, pytlů na odpad, zatravňovací dlaždice, ploty, lavičky apod. Z drtě z PET lahví se vyrábí silonové tech-
nické a textilní vlákno. Ze silonového vlákna se dále vyrábějí například fleecové bundy, výplně do spacáků  
a bund, zátěžové koberce apod. 

- NáPOJOVé KARTONy – sbíráme společně s plasty. Před vhozením do kontejneru 
kartony vypláchněte a sešlápněte. Tyto obaly jsou ze 74% vyrobeny z obnovitelné suroviny – ze dřeva. Tudíž 
se následně zpracovávají v papírnách a slouží při výrobě nového papíru nebo se z nich lisují izolační desky 
používané ve stavebnictví. 

- PAPíR – do kontejnerů patří všechen kromě papíru mokrého, mastného a ji-
nak znečištěného. Papír lze recyklovat maximálně 5x až 7x. Poté se tzv. „papírové vlákno“ 
natolik zkrátí, že jej nelze již dále na výrobu papíru použít. Z recyklovaného papíru se 
vyrábějí např. noviny, sešity, krabice, toaletní papír, obaly na vajíčka atd. 

- KOVOVý ODPAD u nás svážejí hasiči a prodej železa je jedním z jejich důležitých příjmů. 
Letošní jarní sběr železného šrotu se uskuteční v pátek 6. dubna navečer.  
Pamatujte prosím na to a neuklízejte své domy příliš brzy. Sběr vyndejte raději až na poslední chvíli, protože 
se mnohokrát stalo, že ty nejtěžší a tím nejdražší kusy hasičům někdo ukradl.  

- VELKOOBJEMOVý ODPAD, který se nevejde do popelnic je u nás svážen vždy 

na jaře – na náklady obce. Kontejner máme u nás objednaný na pátek 30.3.07. 
Nemusíme pospíchat s uložením odpadu, protože v pondělí nám kontejner znovu vymění za prázdný, a ten 
bude odvezen po naplnění. 

- ELEKTROSPOTřEBiČE  budou vybírány zároveň 
s velkoobjemovým odpadem – v pátek 30.3. u obecního úřadu. 


