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Co se povedlo v roce 2007

Rok 2007 byl - pokud se týká hospodaření - spolu s rokem 2006 
asi tím nejtěžším, který jsme v posledních letech zažili. Tyto dva roky 
se obec musela vypořádat s nejvyššími splátkami úvěru, který jsme si 
museli vzít ve výši 2 mil. Kč na úhradu vodovodu a kanalizace. Současně 
jsme ještě spláceli poslední část za úhradu lesa, který jsme před třemi 
lety koupili,  ve výši 300 tis. Kč. 

Z tohoto důvodu se zastupitelstvo velmi obtížně rozhodovalo, když 
se jednalo o nákupu hostince od paní Korandové. Nakonec vše dopadlo 
snad k všeobecné spokojenosti – obec si obstarala u České spořitelny  
úvěr  s odloženou dobou splátek na 4 roky v celé výši nákupní ceny 
– 600-tis. Kč a umožnilo koupi uhradit hotově. 

Hostinec uprostřed obce by měl obci sloužit a doufáme, že tomu tak 
do budoucna bude v plném rozsahu tohoto slova. 

Další investice vzhledem k napjatému rozpočtu nebyly možné. Jsme 
rádi, že můžeme zajistit pravidelnou údržbu obce v letních i zimních 
měsících ať již z vlastních zdrojů, či nákupem služeb. Přesto jste si jis-
tě všimli, že na návsi byla vysázena nová lipová alej. Jedná se o další 
část výsadby, která by měla pokračovat v příštím roce kolem potoka na 
obci. 

Koncem října jsme také konečně přivezli z Vyškova velký stan o roz-
měrech 6 x 6 m v hodnotě cca 50 tis. Kč. Jedná se o stan z armádních 
přebytků, které jsou zdarma poskytovány obcím. Na vyřízení naší žádos-
ti jsme sice čekali tři roky, ale stan je poměrně zachovalý a věříme, že jej 
využijeme při větších akcích jako je například dětský den apod. 

. 
Oznámení obecního úřadu

Zastupitelstvu na svém zasedání v listopadu odsouhlasilo navýšení 
vodného  pro období 2007 – 2008 o 3,- Kč – z 11,- Kč na 14,-Kč. Celkem 
tedy budeme při zúčtování v roce 2008 platit 24,- Kč/m3 (14,- Kč vodné 
a 10,- Kč stočné).

Poplatky za svoz odpadu zůstanou na loňské výši.  500,- Kč a obec 
nadále bude svoz odpadů dotovat. Nulový poplatek za odpad pro děti 
do 6-ti  let zůstává v platnosti.  Pro chalupáře zůstává poplatek ve výši 
maximálního státního limitu 500,- Kč na rekreační objekt. 

Stalo se před nedávnem, že nám z důvodu kluzké vozovky nevyvezli 
popelnice. Pamatujte, prosím na to, že tato situace se může opakovat 
a pokud je pěkné počasí, dejte si raději vyvézt i neplnou popelnici. 
Také bude možná potřebné v případě špatného počasí popelnici dopra-
vit blíže k prohrnuté cestě. 
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Úsměv
Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, 
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj 
bývá stálá.

Nikdo není tak bohatý, 
aby se bez něj obešel, 
nikdo není tak chudý, 
aby ho nemohl darovat.
Úsměv vytváří v domově štěstí, 
ve starostech je oporou, 
citlivým znamením přátelství. 

V únavě přináší odpočinek , 
ve znechucení vrací odvahu, 
v zármutku je útěchou, 
a pro každou bolest přirozeným lékem. 

Je dobře, že si ho nelze koupit, 
ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, 
kdy se daruje. 

A kdybys potkal někoho, 
kdo by neměl pro tebe úsměv, 
ačkoliv na něj čekáš, 
buď velkodušný a oblaž ho svým 
úsměvem.
Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, 
jako ten, kdo ho nemá pro druhé. 
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..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v prosinci 2007, z pověření Obecního úřadu v Moravči,   

zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Moravečský ADVENT

Mikulášské odpoledne
se bude konat v sobotu 8. prosince 2007 v obecním hostinci. Začá-
tek bude ve 14.30  a kočovná divadelní společnost HRALOUS z Pelhřimo-
va nás potěší zcela novou  pohádkou s názvem O HRALOMILOVI aneb  
o VYDRBÍNÁCH. Následovat budou soutěže, zpívání a jistě  přijde i Mikuláš se 
svým andělským a čertovským doprovodem.

Sousedské posezení
A když už bude vytopený sál, sejdeme se večer  8. prosince od 19.00 k dalšímu sousedskému posezení. K popo-
vídání nejen s nejbližšími sousedy srdečně zveme všechny naše místní občany - trvale bydlící i chalupáře,  mladé 
i ty věkem starší. 
K dobré náladě jistě přispěje svým vystoupením místní mladá generace, zahraje nám část skupiny KOSÍCI a při-
praveno je i drobné občerstvení. 
Pokud se podaří panu Valentovi uvést do provozu promítací přístroj, mohli bychom shlédnout oba díly pamětnic-
kého filmu o Moravči.
Vzhledem k tomu, že občasník je doručován do všech domácností, berte tuto informaci zároveň jako oficiální 
pozvání pro celou vaši rodinu. 
Kdo budete potřebovat dopravu, dejte, prosím vědět –  565394007, 728227404.

Vystoupení vokální skupiny Canto Belo z Pacova
proběhne 9. prosince - na 2. neděli adventní v rámci evangelických bohoslužeb od 9.30 v moravečském kostele.  
Při těchto bohoslužbách navíc přivítáme naše již pravidelné hosty – Ulicha a Anneliese Kley z Passau. 
 
Štědrovečerní bohoslužby
Farní sbor ČCE Moraveč nás zve na již tradiční Štědrovečerní bohoslužby 24.prosince od 22.00 hod. 

Myslivecký bál
12.ledna 2008 nás zve místní myslivecké sdružení do hostince na Myslivecký bál. Můžeme se těšit na tradiční 
dechovku a pestrou tombolu. 

Milí sousedé, 
poměrně často se setkávám s poznámkami, že v Moravči se žije dobře. Že je tu 

uklizeno, lecos postaveno a lidi  táhnou za jeden provaz. Já k tomu dodávám – je 
tu  (a vždycky bylo) i skvělé zastupitelstvo, kde není důležité, jakého přesvědčení 
je ten druhý člověk,  ale to, co se snaží dělat pro druhé. Velmi si vážím věcných 
jednání, která směřují ke konkrétním cílům. Stejně tak děkuji všem,  kdo se podílí 
na dalších akcích -  pořádání dětských dnů, brigád na úklid obce nebo na dovoz 
dřeva, aby bylo v sále čím topit...... Není to tak samozřejmé, jak to na první pohled 
vypadá, ale všichni nakonec víme, že co si v obci neuděláme, to tady nebudeme 
mít. 

A tak nám všem přeji – užijme  si krásný a klidný Advent, který bude plný 
společných zážitků.  Najděme si čas navštívit ty, kterým to již dlouho slibujeme. 
Neuklízejme přespříliš svá obydlí, ale udělejme si raději pořádek ve svých srdcích 
-  vyžeňme odtud všechnu neplechu jako je závist, rozpínavost, zloba, žárlivost,  
nesnášenlivost.......Vánoce nejsou o tom, kolik dostaneme dárků, ale kolik dosta-
neme radosti a potěšení. A to není jedno a to samé. 

Vše dobré do roku 2008 vám všem jménem moravečského zastupitelstva přeje   
                                                                                 starostka Eva Zadražilová. 


