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Odpady

Milí naši občané, každý rok v našem občasníku věnujeme prostor
k povídání o odpadech. Přesto se
stále někteří moravečtí občané
diví, že by měli odpad třídit, že se
věci nemají vyvážet do lesa, že by se
neměli pálit plasty a boty, že by měl
mít každý vlastní kompost…..
Měli bychom si uvědomit, že je
a bude jenom na nás v jakém prostředí žijeme – nejen v naší malé obci, ale
vůbec jaký budeme mít pořádek v naší
zemi.
Je připravován nový zákon o odpadech, který má posunout pravomoci
obcí ohledně rozhodování o odpadech a snad se dočkáme i vstřícnější legislativy k zvládnutí problémů
s odpady souvisejícími. Rozhodně
však nepočítejme s tím, že se poplatky za ukládání na skládku budou
výrazně snižovat. Můžeme jenom
regulovat jejich výši ve snesitelných
mezích důsledným tříděním. V oblasti okresu Pelhřimov, kterou sváží
společnost SOMPO (sdružení obcí pro
likvidaci odpadu) je produkce veškerého odpadu 283 kg/obyvatele a rok.
Což není málo. Pokud by se ale odpad
vůbec netřídil, platili bychom zřejmě ještě 2x tolik než nyní. Naštěstí těch, kteří
si nutnost třídění odpadu uvědomují je
stále více, a tak nemusíme část odpadu
ukládat na centrální skládku do Hrádku, což je velmi drahé, ale prodejem
dále zpracovatelných komodit získává
společnost prostředky na svoz odpadu
apod.
Víme, že jako obec máme vůči občanům dluh v nedostačeném počtu
kontejnerů na tříděný odpad. Ale
i toto by se mělo letos změnit a další „sběrné hnízdo“ s kontejnery plánujeme
zřídit na obci. Nicméně vše je otázka financí a jeden kontejner stojí cca 10 tis. Kč.
Zcela specifickou oblastí, která bude nadále
stále velmi sledovaná je odpad ze zeleně – tedy

kompostovatelný odpad. V novele
zákona o odpadech se předpokládá, že zejména na vesnici se tento
odpad bude výhledově zcela zpracovávat a nebude vyvážen na skládky, kde zabírá drahé místo. Takže už
teď bude potřeba se připravovat na
to, že každý, kdo má zahrádku, bude
mít také povinně vlastní kompost na
který bude ukládat posekanou trávu,
veškerý odpad z kuchyně apod. Obec
Moraveč nejenom, že nebude moci
dále používat k ukládání zelených odpadů kompost u Salaše, ale bude muset hledat jiná řešení, jak biologický
odpad likvidovat. Rozum však někdy zůstává stát nad tím, co všechno jsou lidé schopni do kompostu
vyhodit.
Nicméně – kompost u Salaše
jsme dali rozhrnout a uprostřed je za léta velmi dobře uleželá zemina. Kdo by měl zájem
si ji odvézt jakékoliv množství na
svou zahrádku nebo pole, může
tak bez problémů učinit.
Důrazně upozorňujeme na to, že
větve z prořezávky stromů si každý je
povinen zlikvidovat sám. To znamená –
seštěpkovat a dále zužitkovat nebo spálit
v příhodném počasí na zahradě. Větve
se nesmí odvážet na kompost k salaši ani do lesa! Obec pak musí vynakládat své prostředky na odstranění
a zlikvidování tohoto odpadu – a tyto
peníze pak zákonitě chybí jinde. Kdo
bude přistižen při ukládání větví mimo
své pozemky, vystavuje se pokutě až
10 tisíc. Kč! Stejně tak při ukládání
biologického odpadu do lesa nebo
do příkopů!
Přílohou tohoto vydání občasníku je brožura ohledně třídění odpadů, kde je velmi přehledně uvedeno, co kam patří.
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Volby do krajských zastupitelstev a do senátu
Nás čekají 17. a 18. října 2008. Vytištěné volební lístky byste měli obdržet do 14. 10. 2008. Volební místnosti budou pro vás otevřené od pátku 17. 10. od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 18. 10. od 8.00 do
14.00 hod. V případě, že zástupce do senátu nebude zvolen v 1. kole, proběhne další kolo senátních voleb
týden na to 24. a 25. 10. 2008.
Kdo by měl zájem zasednout na jeden, případně na dva víkendy ve volební komisi, dejte, prosím, o tom
zprávu na obecní úřad. Práce v komisi není nijak zvlášť honorovaná a nebývá snadné dát ji dohromady –
pokud si k nám ovšem jednotlivé zástupce nenadelegují kandidující strany, jak je jejich právo.
Pokud někdo nemá možnost přijít volit do řádné volební místnosti a přesto by rád volil, zavolejte, prosím, v době konání voleb na telefon našeho obecního úřadu 565 394 129 a vyžádejte si zástupce komise
s přenosnou volební schránkou, rádi k vám domů přijdou.

Územní plán
V současné době byla schválena velmi obecná zadávací dokumentace. Do ní jste mohli nahlédnout po dobu 30-ti dnů,
kdy byla informace vyvěšena. Zadání územního plánu projednalo a odsouhlasilo zastupitelstvo. Nyní teprve můžeme
požádat o dotaci Kraj Vysočina na pořízení řádného plánu.
Podrobný plán se začne vypracovávat koncem roku a příští rok.
Je nezbytně nutné, aby každý zvážil své (třeba i dlouhodobé)
plány a případné požadavky, které by bylo potřeba v novém
plánu zohlednit. Například, pokud někdo chce mít svou
zahradu zapsanou jako budoucí stavební pozemek, je nutno
o to požádat v průběhu zpracování dokumentace. Jakákoliv
následující změna bude složitá a velmi drahá.

Nová obecní kára byla
zakoupena a je opět občanům
k dispozici. Půjčovat jí bude
vždy služba ve vrátnici v DUNU,
kde od vás také vyberou
peníze. Půjčení káry bude stát
200,- Kč/den.

Voda
To že máme málo vody, nás všechny překvapilo v neděli v podvečer. Po všech různých kontrolách
a zavírání jednotlivých větvích, to vypadá, že voda skutečně někde uniká. Prosíme tedy občany aby si
všímali svého okolí, zda v kanálech neteče příliš mnoho vody nebo jestli někde nevznikla podezřelá
mokřina. Vzhledem k suchému létu je i nižší přítok do vodojemu než bývá obvyklé, přesto by však měl
postačovat pro celou obec. Několik dní nám vypomáhala s dodávkami vody obec Nová Cerekev pro
Hatě a objekty zemědelského družstva. Ale ani ta nemá vody nadbytek, takže nevíme jak dlouho nám
mohou pomáhat. Zatím nám nezbývá než doufat že najdeme důvod úniku a také že brzy zaprší. Ale
stejně musíme s vodu šetřit co nejvíce. Naštěstí je rušné léto plné rekreantů za námi a tak snad tento
problém v nějaké rozumné době ustojíme. Zatím počítejte s tím, že je vždy potřeba nějakou zásobu
vody mít.
Ještě k rozborům pitné vody. Naše voda podle posledních rozborů vykazuje stále vysokou kvalitu
pokud se týká minimálního množství dusičnanů, ale upozorňujeme na skutečnost, že bohužel obsahuje dosti málo minerálů – například železa, zinku, hořčíku. Tento nedostatek nemůže obec sama nijak
ovlivnit a je tedy vhodné tyto látky dodávat tělu ve formě vitamínů, které dostanete v každé lékárně.
Pokud trpíte například častými křečemi do nohou, může to být způsobeno právě nedostatkem výše
uvedených minerálů.
Pan Josef Pospíchal
se svým pomocníkem Milošem
Větrovským při
letním čištění
příkopů

Kominík
Kdo bude mít zájem na podzim
o vyčištění komína, může si kominíka
během září objednat buďto telefonicky na 565 394 129, 728 227 404
nebo písemně do schránky na obecní
úřad. Objednáme v říjnu hromadné
vyčištění jako každý rok.
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Protierozní úpravy
Možná jste si všimli nové výsadby, která „vyrostla“ nad obcí v kopci
nad Zadražilovými. Tato terénní vlna spolu s výsadbou stromů a keřů by
měla sloužit k rozčlenění krajiny a prudkého svahu při silných deštích
a také časem jako remízek pro úkryt drobné
zvěře. Terénní vlna a dále výstavba záchytných
žlabů v poli nad Tomšovými a za „Závodovými“
byla plánována jako protierozní opatření již
v pozemkových úpravách. Letos na jaře došlo
na jejich realizaci a Pozemkový úřad Pelhřimov
zorganizoval a zaplatil v rámci pozemkových
úprav veškeré stavební a výsadbové práce v celkové hodnotě cca 350 tis. Kč. Upravené pozemky
předal do majetku obce Moraveč.

Práce na terénní vlně
a konečná úprava
s výsadbou stromů
a keřů.

Sraz moravečských rodáků
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo konání svazu rodáků v červnu roku 2009, kdy má obec výročí svého
založení (podle dostupných informací patří první zmínky o Moravči do roku 1389. Příští rok nás čeká krásné „kulaté“ 620-té výročí založení obce Moraveč. A při této příležitosti by bylo dobré pozvat ty, kdo o to budou stát a chvíli společně pobýt. Čeká nás ale spousta práce zejména s obstaráváním adres našich rodáků.
Prosíme proto všechny, aby se zamysleli a dali seznamy za svou nemovitost dohromady a poskytli jej paní
Jaroslavě Novákové nebo paní Evě Zadražilové, které je budou shromažďovat. Zároveň vyzýváme všechny,
kdo by se chtěli podílet na organizaci této akce, aby nabídli svoje síly, nápady a schopnosti. Děkujeme
předem.

Změny obyvatel v obci
V poslední době některá stavení změnila své majitele. Těší nás, že nám zůstávají noví majitelé nemovitostí v obci a chtějí zde trvale bydlet. Takže vítáme do obce pana Milana Vlka s rodinou, který koupil stavení
č.p. 9 (Závodovo). Pan Vlk je velmi šikovný truhlář, který se v obci jistě neztratí.
Pokud máte zájem o pohnojení svých pozemků kvalitním koňským hnojem, je k mání v č.p. 52 – u nové
majitelky slečny Moniky Kratochvílové. Monika nabízí hnůj za odvoz a můžete se s ní domluvit na telefonu
728 743 701, nebo přímo u ní doma. Také tato majitelka koní důrazně upozorňuje dospělé i děti, aby se
ke koním nepřibližovali, protože hrozí reálné nebezpečí úrazu.

Také moravečská fara opět ožije
Od 15. září bude moravečský farní sbor mít nového faráře. Členové
našeho sboru si zvolili na 10 let pana Daniela Matějku, původně z Českých
Budějovic. Danielovi je 26 let a Moraveč bude jeho prvním působištěm po
ukončení vysoké školy. Nový farář je milý a komunikativní člověk a také
výborný muzikant.
Evangelický sbor byl nyní po odchodu Ester Čaškové rok uprázdněný
a na jeho chod dohlížel pelhřimovský farář Michael Hána, který kázal
jedenkrát měsíčně. Ostatní neděle vyplnili faráři z různých koutů naší republiky, kteří rádi přijímali pozvání do našeho starého kostela - jednoho
z prvních tolerančních kostelů v naší zemi.
Za uplynulý rok se podařilo opravit farní byt, vyměnit dvě okna a instalovat novou kuchyňskou linku. Věříme, že se zde bude Danielovi
Matějkovi a jeho přítelkyni Zuzce, která zatím dokončuje veterinární
lékařství v Brně, dobře bydlet.
Přejeme oběma, aby se jim v Moravči líbilo a aby tu vydrželi alespoň
tak dlouho, jako rodina Čaškova.
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Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
Více na www. diakoniebroumov.org

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním/městským úřadem
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Věci, které nám pomáhají !

Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného
materiálu - i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)
Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky -nejméně 1 m2 i poškozené !
Zimní oblečení- jen nepoškozené- bez fleků, děr, molů
a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)
Kožené nepoškozené věci ( bundy, kabelky, peněženky, pásky)
Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
Plyšové hračky, spací pytle, knihy - nepoškozené
Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Předem děkujeme
všem dárcům!

Věci, které opravdu brát nemůžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé
Svetry, silonové a dederonové oblečení
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
Molitanové věci a jakékoliv odřezky
Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené
boty
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)

Předem děkujeme
všem dárcům !

Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje,….), jízdní kola,
lampy, lustry
Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice,….)
Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,.…..), kufry, kočárky, školní
potřeby
Porcelán, sklo, plastové nádobí, časopisy, noviny

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí
výrazně snižují hodnotu Vaší humanitární sbírky!
Sbírka se uskuteční
dne:
místo:

1. 9. – 30. 9. 2008

čas :

v úředních hod.

na obecním úřadě

Bližší informace podá OÚ/MÚ tel. 565
. . . .394
. . . .129
.
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203(fax).

Nebalte
prosím věci
do krabic, ale
do pytlů!

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