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Voda
Před třemi týdny se stala havárie na našem vodovodním řadu a unikla voda z celého vodojemu – tedy
100 m3. Od té doby se nám nedaří zadržet z našich
zdrojů dostatek vody pro celou obec a musíme si vypomáhat z cizích zdrojů. Firma VODAK Pacov nám
navezla do vodojemu několik cisteren vody, což pomohlo pouze krátkodobě a tak jsme po dohodě s Novou Cerekví domluvili dočasné propojení jejich vody
do Hatí a do spodní části obce (za potokem). Kdo
by chtěl na pití vodu moravečskou, musí se domluvit
s někým z horní části obce – zde teče moravečská,
dle posledních rozborů kojenecká voda, přestože manipulace s vodou a uzavírání potrubí její kvalitě určitě
nepřispívá.
Vzhledem k tomu, že vydatnost našich zdrojů se
vlivem dlouhotrvajícího sucha velmi snížila a v současnosti nepostačuje pokrýt veškeré potřeby obce,
hledá obec již delší dobu možnosti posílení. Máme vytipované lokality v blízkosti našich současných zdrojů,
kde by bylo zřejmě možné postavit vrt. Ten je ale velmi
nákladnou záležitostí, zejména to znamená dovést do
těchto míst elektrické vedení. Při této finančně náročné stavební akci bychom se neobešli bez dotací
z krajského úřadu. Tam ale nemáme v současnosti
šanci nějaké finanční prostředky dostat, protože strategický vodní program PRVKUK, který schvaloval kraj
před mnoha lety, se zásadním posílením v naší obci
nepočítá. Nyní tedy pracujeme na změně tohoto programu, aby bylo možno na posílení vodních zdrojů čerpat dotace. V současnosti se jeví jako snadnější využít
vodního zdroje, který vyvěrá nedaleko našich jímacích
zářezů pod Peklovem. V současnosti se sleduje jeho
vydatnost a kvalita vody. Pokud by se tento zdroj ukázal jako možný, bude potřeba vyrobit projektovou dokumentaci a následně natáhnout nové přívodní potrubí
do odkyselovačky. Je otázkou rozpočtu, kdy budeme
schopni pořídit posílení vodovodu, pokud se potvrdí
kvalita a vydatnost nového zdroje.
S vodou z vodovodu je potřeba stále šetřit, platí
zákaz zalévání a napouštění bazénů. Také splachovače na záchod jde používat úsporným způsobem. Vzhledem k tomu, že počasí jako letos se
bude zřejmě opakovat, bylo by dobré, aby si naši
občané pořídili nebo obnovili pro zalévání či napouštění bazénů vlastní zdroj vody (studnu či vrt).

Kompostery
Kompostery pro domácí kompostování
za dotační cenu 600,- (původní je cca
3.500,- Kč) jsou stále k dispozici na
obecním úřadě. Využijte možnosti vyrobit si vlastní kvalitní kompost bez nutnosti
odvážet trávu na skládku bioodpadu.
Skládka bioodpadu je nyní lépe dostupná po nově upravené přístupové cestě. Žádáme občany, aby využívali oficiální cestu a nejezdili
po soukromém pozemku paní Hruškové!
V rámci dotace na pořízení komposterů bude provedeno i školení
jak nejlépe kompostovat. Pro naše okolí proběhne přednáška
o domácím kompostování vedená pracovníky Institutu cirkulární ekonomiky v úterý 28.8. od 17.00 hod. v zasedací místnosti
městyse Nová Cerekev.
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Prodejna Jednota

Koncem června uzavřelo své působení v naší obci spotřební družstvo Jednota z Kamenice nad Lipou. Přes četná
jednání s vedením spotřebního družstva se nepodařilo dosáhnout dohody a SD rozhodlo o uzavření prodejny. Obec
Moraveč již delší dobu dává najevo SD, že pokud by došlo
k uzavření prodejny, je připraveno jednat o odkupu nemovitosti. Před třiceti lety tuto prodejnu postavili naši občané
v akci „Z“ (tedy v akci zdarma) a mnozí chlapi zde odpracovali značný počet brigádnických hodin. Proto obec jedná
o odkupu nemovitosti a částečně i zařízení prodejny. Následně budeme hledat nájemce, který by zde byl ochotný
prodejnu provozovat. Jednání s SD není úplně snadné a tak
není reálné, že by se mohl převod nemovitosti (pozemek je
stále ve vlastnictví obce) uskutečnit do konce prázdnin, jak
jsme původně zamýšleli.

Noviny 5+2 jsou po dohodě s vydavatelem
přemístěné na obecní úřad, kde si je můžete
odebírat.

Traktoriáda
– hromadný odjezd traktorů
na pelhřimovské dožínky
proběhne v sobotu 1. září
mezi 7 – 8. hodinou ráno.
Sraz účastníků traktorové
kolony je na obci u potoka.
Zveme malé i velké k podpoře
místních nadšenců!

Volby do obecního zastupitelstva
proběhnou 5. a 6. října
– jako vždy v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 ráno do 14.00 hod. odpoledne.

Moštování letní úrody se jako v minulém roce ujali
pánové Zdeněk Větrovský a Jan Mazal.
Cena: 5 Kč/l - místní obyvatelé, 10 Kč/l - ostatní
Kontakt na pana Větrovského je – 775 235 860.

Toto číslo vyšlo v srpnu 2018, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

