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Čistírna odpadních vod – provoz, čištění
10. září oslaví naše čistírna odpadních vod 7 let provozu. Za tu dobu udělala velký kus
práce pro naše pohodlí a pro čistotu životního prostředí. Je to i doba, kdy je potřeba se
zastavit a připomenout si některé věci, které s jejím provozem úzce souvisí a které už
jsme možná pozapomněli.
Odpadní voda je z našich domácností svedena na čistírnu samostatným kanalizačním systémem (odděleným od vod dešťových). Odpadní vody nejprve prochází přes
první stupeň čištění – česle – což je mříž, která zachycuje nejhrubší nečistoty – velmi
často se divíme, co všechno jsou lidé schopni do záchodů spláchnout – hadry, igelitové
sáčky, staré brambory a jiné zbytky zeleniny, vložky, tampony a podobně. Tento odpad
je potřeba mechanicky odstranit a ovézt na skládku. Ostatní biologický odpad a běžný
toaletní papír se rozmělní už po cestě.
Další stupeň čištění tvoří desetikomorový septik, kde se odpadní voda předčistí, kal
se usadí a vyhnije. Nejméně dvakrát do roka je pak potřeba kal odčerpat a odvézt.
Jako poslední stupeň čištění fungují rákosová pole vyplněná hrubým štěrkem. Na
štěrku žijí bakterie, které se živí odpadními látkami z protékající vody. Rákos odčerpává
z vody živiny a svými kořeny dodává bakteriím kyslík. Rákos je potřeba jednou do roka
posekat a zkompostovat. Při ideálním chodu čistírny by mohlo čištění dosáhnout až
95% čištění (5% česle, 35% septik a 55% kořenová pole). Po sedmiletých zkušenostech
můžeme (na základě rozborů vzorků kalů na vstupu a na výstupu, které jsou pravidelně
odebírány) konstatovat, že naše čistírna dosahuje předpokládaného čištění 95% ± 2%.
Co ničí čistící procesy:
Tuky – naše civilizace jí obecně tučná jídla, což se projevuje samozřejmě i v konečném
produktu. Naše čistírna však není zařízena na likvidaci tuku z friťáků, nebo na vyjetý
olej z auta – tyto nečistoty vám také samozřejmě v prvé řadě zanášejí odpady po domě
a kanalizační přípojku k obecní kanalizaci.
Odpady z chlévů – nikdo by neměl mít zaústěný do kanalizace odpad z chléva, pokud
by tomu v některé domácnosti bylo, vystavuje se majitel nemovitosti pokutě.
Desinfekce – chemické prostředky jako SAVO, Bref a Domestos sice vyčistí dokonale
naše záchody, ale zároveň zlikvidují bakterie, které čistí na čističce vodu. Proto při nákupu prosíme volte raději ty více ekologické.
Do záchodu nepatří ani zbytky zelených, či vařených potravin (ty patří do komposteru
nebo slepicím), buničina (vložky, tampony, vata), hadry apodobně.

Hasiči – pozvánka
na hasičskou slavnost
V sobotu 15. 10. 2011 pořádá místní hasičský sbor další akci
v rámci oslav 120. výročí založení sboru. Tentokrát se jedná o setkání
zasloužilých hasičů okrsku Nová Cerekev, tedy veteránů z Moravče,
Nové Cerekve, Leskovic, Čížkova, Chmelné- Myslova, Proseče-Obořiště, Částkovic a Markvarce. Setkání začne v podvečer v sále místního
hostince a mělo by plynule přejít (cca kolem 20. hodiny) v klasickou taneční zábavu. Hasiči by tedy touto cestou chtěli místní občany pozvat
na první veřejnou kulturní akci do nově zrekonstruovaného obecního
sálu, kde si můžeme společně zazpívat a zatančit v doprovodu kapely
Malá muzika, kterou již znáte z letošního i loňského hasičského bálu.

Moravečský ík
občasn


jednou větou
Moštování
– zahrádkářům se podařilo opravit lis na
ovoce a tak je možno opět domlouvat
výrobu moštu u pana Siřínka na telefonu
565 394 165 – nejlépe navečer.

Mikulášské odpoledne
– je plánováno jako každý rok na první
prosincovou sobotu – tedy na 3. prosince. Již 21 let nám hraje pohádku
pro děti divadelní společnost Hralous
z Pelhřimova. Výjimka nebude ani letos
a odpoledne v opraveném sále si jistě
užijí herci i všichni návštěvníci.

Diakonie Broumov
– k nám zajíždí pravidelně dvakrát ročně.
Tentokrát až do poloviny října můžete
nosit na obecní úřad v silnostěnných
zavázaných igelitových pytlích nebo
krabicích – oblečení, lůžkoviny, utěrky,
záclony, látky nádobí, skleničky, obuv
a hračky.

Tábor na Valkounově
– již třetí ročník tábora se konal letos
na Valkounově. Během prázdnin se zde
vystřídaly tři běhy – první byla parta dětí
z okolí Českých Budějovic, druhý běh
byl pro -náctileté převážně z okolí Jindřichova Hradce a poslední zde tábořili
děti z Moravče a blízkého okolí.

Kominík
– kdo má zájem, objednejte si na obecním úřadě návštěvu kominíka do konce
září. Ten počátkem října obejde hromadně všechny nemovitosti.

Babinec
– se sejde na obecním úřadě jako každý
rok první týden v listopadu.

Z usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Moraveč na svém zasedání
dne 30. 6. 2011 rozhodlo o tom, že ukončí své členství
v s.r.o. Správa obecních lesů Nová Cerekev, která 15 let
spravovala naše obecní lesy o výměře 72 ha. Zastupitelstvo se rozhodlo, že zvolí přímější správu našich
lesů než o formou nájmu u sdružení a obeslalo několik lesních hospodářů v našem okolí, zda by měli zájem
o hospodaření v našich lesích od 1. 1. 2012.
Zastupitelstvo se stále schází pravidelně každý
poslední čtvrtek v měsíci od 19.00 hod. Veškerá
usnesení jsou následně umísťována na webové
stránky obce Moraveč – www.obecmoravec.cz.

Noví občánci

Odvoz hlíny a sutě
V poslední době se množí nekontrolovaně vyvážené zbytky stavební sutě a střešních tašek na všechna možná i nemožná místa v okolí Moravče. Míst,
kam je možno tento odpad skládat, je na našem katastru poměrně dost, ale je potřeba uložení vždy
zkonzultovat s některými představiteli obce, kteří
vám poradí, kam nejlépe daný odpad uložit. A v každém případě je nutné tento následně v zavezných
dírách pečlivě urovnat! V každém jiném případě se vystavujete možnosti udělení pokuty
za znečišťování životního prostředí!

Šimon Hůďa

Vítáme do naší obce nové občánky – 22. 6. se narodil Šimon
Hůďa, Moraveč 3 a 14. 7. ráno se
narodil Dominik Votápek, Moraveč 75 (bytovka). Vítáme je do
naší obce a přejeme jim dobrý
život v láskyplném kruhu rodiny
i celé obce.

Dominik Votápek

Festival řemesel a vyznání
Farní sbor českobratrské církve
evangelické v Moravči vás zve v neděli
18. září na již 9. ročník Festivalu řemesel a vyznání, který se koná na stezce
Greenway z Vídně do Prahy. Letošní
ročník bude spojen se setkáním evangelíků z celého kraje Vysočina, takže
po obci se tuto neděli může potkat větší množství lidí. Na pestrý celodenní
program je zván skutečně každý a je to příležitost i pro
místní překročit práh místního kostela v rámci občanské
akce.

Letošní program:
– 9.30 – p
 ravidelné bohoslužby s kázáním faráře
Štěpána Hájka z Brna
– 11.00 – p
 řednáška na téma Křesťan v postmoderním světě - profesor Evangelické theologické fakulty v Praze Pavel Hošek
– 14.00 – h
 udební a tvořivá dílna, diskuse s přednášejícím, výlet na Husův kámen
– 15.00 – k
 oncert skupiny dětských bubeníků
HAKUMA MATATA z Jindřichova Hradce
Dobročinný bazárek
V rámci celého dne bude probíhat dobročinný bazar. V loňském roce se vybralo přes 7 tisíc korun. Tyto

peníze jsme věnovali americké humanitární organizaci
Heifer. Za 340 dolarů jsme pořídili hospodářská zvířata
pro potřebné ve 3. světě. Konkrétně se jednalo o kozu
(120$), ovci (120$), stádo housat (20$), kachňat (20$)
a tři stáda kuřat (3x20$). 130 dolary jsme přispěli na
Karpatský projekt. Na Ukrajině v oblasti Lvova Heifer
pomáhá 110 chudým rodinám, učí je zdokonalit jejich
zemědělskou produkci - rostlinnou a zelenou turistiku,
budu je zde i centrum pro vzdělávání v oblasti zpracování mléka a masa, jak pro účastníky projektu, tak pro
širší veřejnost.
V letošním roce bazárek začíná 18. 9. v 10.30 v prostoru před kostelem. K zakoupení jsou např. domácí
marmelády, medy, sirupy, perníčky, sušenky, zavařeniny, sušené byliny, čaje, koření, ručně vyráběná mýdla,
náušnice, polštářky, fotografie, fixy, plastelína, tužky,
bločky, ponožky již od 5 Kč, trička, legíny, knížky, čajové servisy a další. Srdečně Vás tímto zveme.
Výtěžek bude věnován organizaci Člověk v tísni.
Více na http://www.skutecnydarek.cz/. Chceme přispět zejména na program Obživa a Voda. Peníze z programu OBŽIVA pomáhají lidem postavit se na vlastní
nohy. Může se jednat o nákup domácích zvířat, lepšího
nářadí nebo nových sítí pro rybáře. Konečným cílem
je, aby se lidé, kterým pomáháme, uživili v blízké budoucnosti sami. V rámci programu VODA jsou peníze
použity především na kopání a vrtání studní, vytváření
zásobníků na pitnou vodu a distribuci kanystrů v chudých zemích Afriky a Asie.

..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v září 2011, z pověření Obecního úřadu v Moravči,
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

