
Moravečský
občasník

odpady – elektro, železo, bioodpad...

Přehled  dění v moravečském 
kostele v postním období  
a o Velikonocích.
25. 3. Neděle 5. postní 
. . . . . .  bohoslužby v 9.30
1. 4. Neděle, květná 
. . . . . .bohoslužby v 9.30
4. 4. středa 
. . . . . .čtení pašijí v 19.00 (již v kostele)
6. 4. Velký Pátek 
. . . . . .bohoslužby v 18.00 s Večeří Páně
8. 4. Velikonoční neděle 
. . . . . .bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

Další bohoslužby se konají pravidelně 
každou neděli od 9.30.
Všichni jste zváni, 
více na www.moravec@evangnet.cz

Těžba palivového dřeva
Nabídka na těžbu palivového dřeva – 
v obecních lesích je stále aktuální. Kdo by 
měl proto zájem nadělat si dříví v obecním 
lese sám, ať se přihlásí u pana Trnky nebo 
u pana Michala Pospíchala a samozřejmě 
u správce lesů pana Brothánka.

Diakonie
Jako tradičně můžete opět odkládat na 
OÚ věci pro další zužitkování v Diakonii 
Broumov – do 23. 4. můžete nosit – v ige-
litových pytlích nebo v uzavřených krabi-
cích oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, 
nádobí, deky a zachovalé boty.

jednou větou

nabídka
pro zájemce jsou stále k dispozici předměty,  
které byly nabízeny při srazu rodáků:

4 VHS a DVD s moravečskými filmy za 150 Kč
4 Letecké snímky obce Moraveč z roku 2000 za 120 Kč 
4 Letecké snímky obce Moraveč z roku 2011 za 250 Kč
4 Kniha leteckých snímků obcí na Pelhřimovsku za 430 Kč
4 Kniha leteckých snímků obcí na Vysočině za 600 Kč 
4 Brožura o Moravči za  40 Kč
4 Turistické známky za 25 Kč
4 Hrnečky s moravečským kostelem za 80  a 140 Kč 
4 Dále jsou k dispozici pohledy Moravče zdarma

Poslední březnový víkend může být pro 
vás víkendem úklidu – k obecnímu úřadu 
můžete přistavit staré elektrospotřebiče, 
které následně budou odvezeny k likvida-
ci. Nezapomeňte odevzdávat na obci také 
drobné elektrospotřebiče – fény, rádia, 
větráky, mobily apod. – ani tyto malé spo-
třebiče rozhodně nepatří do popelnic, ale 
k recyklaci. 

Staré železo svezou po obci naši  hasiči 
v pátek navečer. Dejte jako obvykle železný 
odpad před své domy, ale raději až v pátek, 
aby nelákal nenechavce. Pamatujte prosím 
na to, že prodej starého železa je jedním z 
rozhodujících příjmů místních hasičů. 

Bioodpad –  máte ještě možnost využít 
posledních zbytků 3 typů komposterů na 
bioodpad, které si za poloviční ceny mů-
žete nakoupit na obecním úřadě. Kvalitní 
kompost, který během roku v komposteru 
vznikne, můžete následně s úspěchem po-
užít opět na zahrádce. 

Obecní kompost – znovu důrazně upo-

zorňujeme na to, že obecní kompost slouží 
výhradně k ukládání biologického odpadu, 
který nejste schopní zkompostovat na vlast-
ní zahrádce (listí, trávy…).  Bohužel sem 
opět někdo navezl ořezané větve ze zahra-
dy. Znamená to, že obec musí někoho na-
jmout, kdo větve spálí a opět uvede prostor 
do původního stavu. Pokud se podaří zjis-
tit, kdo překročil zákaz, budou mu náklady 
na likvidaci větví pochopitelně přeúčtová-
ny. Nezbyde nám do budoucna zřejmě nic 
jiného, než pořídit další fotopast a skládku 
trvale monitorovat. Je to politováníhodné, 
že obec musí vynakládat nemalé finanční 
prostředky, které by se jinde uplatnily lépe,  
na to aby zjišťovala nekázeň našich obyva-
tel. 

Objemový odpad – jako každý rok tou-
to dobou je u obecního úřadu k dispozici 
kontejner na velkoobjemový odpad. Sem 
patří staré matrace, lina, koberce a vůbec 
všechno, co se během roku nevešlo do po-
pelnic. 
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Toto číslo vyšlo v březnu 2012, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Poplatky 
– odpady, psi, vodné a stočné pro rok 2012

Zastupitelstvo projednalo výši poplatků pro rok 2012 a konstatovalo, že výše poplatků zů-
stane pro rok 2012 nezměněna –  500 Kč  poplatek za odpad pro jednotlivce a za rekreační 
objekt, za vodné a stočné 17 +10 Kč, poplatek ze psů 100 Kč . Splatnost poplatků za odpady  
a psy je do 31. 5. 2012. Poplatky za vodu se budou platit až po odečtu koncem jara. 

Životní jubileum 
letos oslaví 
Věra Výborná, Moraveč 108  . . . . . . . . . 60 let
Jaroslava Větrovská, Moraveč 107 . . . . 60 let
Marie Valentová, Moraveč 24 . . . . . . . . 65 let
Marie Starková, Moraveč 65  . . . . . . . . . 70 let
Alena Makovcová, Moraveč 91 . . . . . . . 70 let
Blažena Tomšů, Moraveč 57 . . . . . . . . . 75 let
Margareta Zavadilová, Moraveč 14  . . . 85 let

Přejeme všem hodně radosti z každého 
pěkného dne a zdraví a optimismus 
o dalších let. 
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Myslivecký ples
Myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou 
se konal v již tradičním termínu 14. ledna 2012. 
K tanci i poslechu nám výborně hrála Kamenická 
čtyřka. 

Dětský karneval
Uspořádal obecní úřad s podporou sdružením 
YMCA Jindřichův Hradec v  sobotu  3. března ve 
14.00 hod. O zábavu ve formě živé muziky a her 
pro naše děti se opět  postarala skupina Jezevci.  
Hojně navštívené odpoledne si užili děti i dospělí.  

Hasičký bál
Hasičký bál se konal ještě téhož dne večer, v na-
plněném sále si naši starší i mladší občané užívali 
pohodového večera pod taktovkou skupiny Akord. 
K dobré náladě přispěla i bohatá tombola a draž-
ba dětské skluzavky. 

Plány pro rok 2012
Zastupitelstvo obce Moraveč odsouhlasilo pro rok 2012 rozpočet ve 

výši 3.360 tisíc Kč. Letošní rok je pro nás nový v tom, že si naše obec 
vyzkouší po dlouhé době opět hospodaření v lesích sama prostřednic-
tvím lesního hospodáře p. Brothánka. Počátkem roku proběhla těžba a 
hůře přístupných částech lesa Valkounov a probírka na Markvarecku. 
Využili jsme dobré ceny dřeva, která se po novém roce pohybuje kolem 
dvou tisíc korun za kubík. 

Další změnou letošního roku bude také nově nastavené celkové po-
jetí práce pro obec. Protože pan František Jirků už pro nás od října ne-
pracuje, domluvilo se zatím zastupitelstvo, že nebude hledat nového 
zaměstnance na plný úvazek, ale bude se snažit práce rozdělit a prová-
dět je úkolem po jednotlivých částech. Zatím převzal stálý dohled nad 
čistírnou odpadních vod Dušan Větrovský, oblast lesů má na starosti 
Michal Pospíchal a Jindřich Trnka, o vodu se starají převážně Michal Po-
spíchal a Martin Novák (v případě problému pak všichni, kdo mají ruce 
a nohy). Letní péči o zeleň pak rozdělíme na úseky, o které se budou 
starat další konkrétní lidé. Drobnější práce pro obec si přibrala (tak 
jako již v minulých letech) ke své práci účetní, knihovnice, uklízečky …
paní Renáta Větrovská. Pokud zjistíte něco, co je potřeba udělat, opravit 
či jinak pořešit, hlašte to prosím paní Větrovské na obecní úřad. 

Pokud se týká investičních akcí pro rok 2012, tak obec podala  pro 
rok 2012  několik žádostí o dotaci:

Oprava druhé části bývalého hostince1.  – přestavba původního 
bytu na klubové prostory a oprava střechy nad vjezdem do dvora 
směrem od Berounských. Dotace z prostředků MAS (místní akční 
skupiny) Via Rustica ve výši 680 tisíc Kč nám byl přiznána a během 
léta by se měla akce v hodnotě 960 tis. Kč měla realizovat. 
POV – plán obnovy venkova2.  -  pravidelnou dotaci ve výši 60% (110 
tis. Kč) použijeme na dokončení komunikace k novým parcelám smě-
rem na Leskovice v hodnotě 267 tis. Kč.  
Oprava „dálnice“, oprava veřejného rozhlasu, výsadba zeleně 3. 
a budování zpevněných ploch – žádost ve výši 1.763 tis. Kč byla 
podána na SZIF (státní zemědělský intervenční fond – program PRV 
– rozvoje venkova) Brno, ale nebyla nám přiznána a tak nemohou 
být výše uvedené akce v rozsahu 2.460 tis. Kč v letošním roce reali-
zované. 
Nákup lesnické techniky4.  – i tato dotace byla podána na SZIF ve 
výši 187 tis. Kč .na nákup špalíkovače a mulčovače za traktor. Ani tato 
dotace nám nebyla přiznána a tak budeme muset techniku v hodnotě 
500 tis. Kč pořídit postupně z vlastních prostředků. 
Dětské hřiště na návsi5.  - o dotaci máme požádáno z ministerstva 
pro místní rozvoj a zatím o ní nebylo rozhodnuto. Pokud se akce 
bude realizovat, tak z investovaných prostředků 300 tis. Kč bychom 
měli dostat dotaci 210 tis. Kč. 

Více o tom, kam plynou peníze naší obce můžete zjistit na www.
obecmoravec.cz, kde je zveřejněn rozpočet nejenom na tento rok, ale i 
rozpočtový výhled na další roky. 

Lípy v naší obci   
Když se projdeme naší obcí, napočítáme 
několik již velmi starých lip. 
l naše možná nejstarší lípa je lípa, 
která se nachází na rozhraní pozemků 
rodiny Fárových a Harazinových. 
Lípa je cca 300–400 let stará a obvod 
stromu má 530 cm. Není v příliš dobrém 
zdravotním stavu a tak se v loňském roce 
jednalo o jejím pokácení. Nakonec došlo 
pouze k podstatnému prořezání, zkráce-
ní některých větví.  Koruna se zakulatila 
a lípa zkrásněla. Její hlavní problém však 
zůstal - lípa je vevnitř vykotlaná a vpravo 
rostoucí větev je vylomená a visí pouze na 
vzdušných kořenech.  Pro snížení nebezpe-
čí vylomení došlo ke stažení rozklesnutých 
větví úvazky. Pokud by se ale štěrbina stále rozestupovala a hrozilo akutní nebezpečí 
rozlomení stromu, nezbyde, než znovu otevřít diskusi nad další úpravou koruny do 
bezpečného stavu. 
l Možná jen o málo mladší jsou lípy u č. p. 1 a č. p. 2 – lípy „Muzikantova“  
a „Liškova“. I ty jsou zřejmě starší více než 300 let. 
l Lípa „Tomáškova“ – na zahradě rodiny Pachmannovy a v sousedství Starko-
vých je o něco mladší – obvod stromu v prsní výšce je 490 cm. Protože je to strom 
zdravý a pěkně  rostlý, byl v roce 2010 byla za vyhlášen Městkým úřadem v Pelhři-
mově památným stromem. 
l Lípa samkova – je stará cca 200 let a dlouho rostla naproti statku Valouchových 
(č. p. 12), kteří ji kdysi zasadili u svého sklepa. Na sklepě pak družstvo postavilo kan-
celáře a z kanceláří si Samkovi upravili rodinný dům. A problém byl na světě. Hrozba 
pádu při nárazových větrech, které jsou v poslední době stále silnější je aktuálnější 
zejména po té, co před dvěma lety spadla daleko mladší lípa u Hvozdovských na 
zahradě. V roce 2003 jsme řešili žádost o pokácení a pokusili jsme se strom zachránit 
radikálním snížením koruny a stažením větví úvazky. Letos v létě se ale u kořenů této 
lípy objevily dřevokazné houby, takže bylo jasné, že život této lípy už nemůže být 
dlouhý a tak se zastupitelstvo rozhodlo pro pokácení (lípa je na obecním pozemku). 
l Lípa  před obecním úřadem je jednou z těch našich mladších - byla vysazená 
po první  světové válce  1. května 1919 a byla nazvána lípou svobody. 

Fárova lípa


