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Toto číslo vyšlo v březnu 2013, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Opravené moravečské varhany  
se rozezní na květnou neděli 24. 3. 2013

Z přiložené fotografie je vidět, jak krásně jsou opravené 
varhany v našem evangelickém kostele. Pokud porovnáte fo-
tografii v moravečském občasníku 4/2011 a tu dnešní, zjistí-
te spoustu rozdílů. Skvělou a nesnadnou práci ve studených 
zimních měsících odvedl varhanář Ivan Bok z Krnova. O de-
centní povrchovou úpravu nástroje se postaral pan Zvonař  
z Prahy. 

Varhany před rozebráním hrály již z posledních 
sil. Na jejich stavu se podepsal vliv červotoče stejně 
jako jistá ležérnost původního pana stavitele ve vě-
cech použitého dřeva, klihů a spojovacích materiálů. 
K silným stránkám těchto varhan zase patří, že dokáza-
ly nějakým způsobem fungovat až do poslední chvíle  
a jde o nástroj po zvukové stránce milý a dobře pasující do 
prostoru kostela.

Varhany sestavil roku 1881 Antonín Molzer z Kut-
né Hory. Jsou ukázkou malého mechanického nástroje 
a svým pojetím tvoří celek, ve kterém se snoubí staré s no-
vým. Vznikly v době, kdy se měnily používané technologie 
a měnila se i celá společnost. Ve varhanách tak můžeme 
nalézt rysy řemesla v podstatě ještě barokního, i když ar-
chitektura a zvuková stránka nástroje je již poplatná své 
době.

I my žijeme v době, kdy se mnohé mění. Staré hodnoty 
a přístupy jako by přestávaly fungovat, je třeba hledat ces-
ty nové. Jsme v pokušení to staré buď zavrhnout případ-
ně zakonzervovat a odložit do muzea. Obrovské bohatství 
však můžeme najít, když budeme hledat, v čem byla síla 
starých hodnot a čím dokázaly nést tolik generací před 
námi. A když se touto silou necháme inspirovat a nést 
i dnes, moravečské varhany nebudou muzejním kouskem, 
ale budou sloužit ke koncertům a především při bohosluž-
bách evangelického sboru. 

Oprava nástroje stála 576 tisíc Kč  a podstatná část – 
85 % bude uhrazena z dotace Státního intervenčního fon-
du v Brně prostřednictvím MAS (místní akční skupiny) 
Via Rustica z Pacova. Finanční podíl evangelického sboru 
je 87.000 Kč a my děkujeme všem dárcům, kteří na opravu 
přispěli. Jsme vděční, že se povedlo po 132-ti letech navá-
zat na dědictví našich předků a předat dalším generacím, 
které přijdou po nás,  kus opravené a používané historie.

Program oslav na květnou neděli:

9:30   bohoslužba vedená Synodním seniorem ČCE,   

Joelem Rumlem

10:30   beseda s Joelem Rumlem a Liou Valkovou,  

Synodní kurátorkou ČCE

12:00   společný oběd

13:30   povídání o nástroji a varhanářství,  

promluví Ivan Bok, restaurátor nástroje

14:00   varhanní koncert, Jana, Helena a Jan Esterlovi bu-

dou hrát díla různých autorů (J.S.Bach, J.Pachelbel, 

J.N.Seger, M.Reger, C.Franck a další)

Přehled sborového dění  o Velikonocích
28. 3.   ZELENý ČtVRtEK – čtení pašijí od 19:00 v kostele,  

s pěveckým souborem

29. 3.   VELKý PátEK – bohoslužby v 18.00 s Večeří Páně

31. 3.   VELIKONOČNí NEděLE – bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

7. 4.   NEděLE – bohoslužby v 9:30 slouží Zora Nováková, po je-
jich skončení bude vyprávět o svém pobytu Izraeli

PoPlatky – odpady, psi, vodné a stočné pro rok 2013
Zastupitelstvo projednalo výši poplatků pro rok 2013  a to takto: 

530 kč včetně DPH = poplatek za odpad pro jednotlivce a za rekreační objekt  
18 +12 kč včetně DPH za m3  = vodné a stočné
100 kč včetně DPH =poplatek za každého psa 

splatnost poplatků: za odpady do 31. 5. 2013,  za psy do 30. 4. 2013. 
Poplatky za vodu se budou platit až po odečtu koncem jara.
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naše obecní lesy
Rok 2012 byl prvním ukončeným rokem, kdy si správu 

v obecním lesním majetku prováděla obec sama, svým jménem 
a na svůj účet. dne 29. 9. 2011 zastupitelstvo obce Moraveč roz-
hodlo o ukončení smluvního svazku s předchozím lesnickým 
subjektem a po proběhlém výběrovém řízení jmenovalo mne 
na uvolněnou pozici odborného lesního hospodáře a správ-
ce obecního lesa. Byl to krok zdánlivě do neznáma, do oblasti 
s níž nikdo v obci neměl větší zkušenost, vyjma vlastníků sou-
kromých lesů. A jako vše nové vzbuzovala i tato změna určité 
obavy. Myslím si však, že dobrou spoluprací se zastupiteli obce 
i s vykonavateli lesotechnických prací jsme tyto obavy společ-
ně rozptýlili. 

Plochu obecních lesů představuje lesní půda o výměře 72,65 
ha. V roce 2012 jsme dosáhli těchto hospodářských výsledků:

Pro letošní rok je plánovaná tržba 1.200.000 Kč hrubých 
příjmů. V loňském roce probíhaly těžby dle plánu v lokalitě 
Podllipčí a Valkounov, nahodilá těžba kůrovcová se prováděla 
v Koulovkách. tato těžba se provedla včas, před nežádoucím 
rozmnožením kůrovce a také před znehodnocením dřeva a sní-
žení jeho prodejní ceny. Značná pozornost byla věnovaná zpří-
stupňování přehoustlých tyčovin pomocí samovýrob paliva. 
dále byly a jsou opravovány rozbité lesní cesty na Koulovkách, 
příjezdová hřebenová cesta mezi Hatěmi a Na Křížencích („dál-
nice“) a obchvatná cesta kolem lesa a luk Na lopatě. K tomu 
byla využita stavební suť, cihly a kámen z demolic a následně 
škrabaný asfalt z dálnice. Upozorňuji občany, že není v žádném 
případě možné nikam samovolně vyvážet ani takovýto zdánli-
vě neškodný odpad, ale je vždy předem nutná domluva buď se 
mnou, nebo s pověřeným zástupcem obce.

Pro letošní rok počítáme s úmyslnou těžbou předmýtní s dů-
razem na provedení probírek v mladých porostech, které jsou 
dosud mnohdy lesnicky nedotčeny. Z celkové výměry lesů je 
jich zhruba 1/3. dobrou prodejní cenou dřevní suroviny, volbou 
vhodných opatření v letorostech dochází ke snižování objemu 
pěstebních prací a snižování nákladů. další úspora finančních 
prostředků vzniká na úseku lesního hospodářství změnou účto-
vacích pravidel, kdy obec je plátcem dPH. dále bych rád všem 
občanům připomněl, že je možné nadále žádat o přidělení sa-

movýrob paliva v obecních lesích, přednostně pro občany obce 
Moraveč. tato samovýroba bude přidělována mnou, oběma mís-
tostarosty nebo zastupitelem p. J. trnkou v k tomu určených po-
rostech a to vždy po předchozí prohlídce pracoviště a sepsání 
Smlouvy o samovýrobě dřeva. Smlouvy budou termínovány na 
1 měsíc a dřevo zpoplatněno symbolickou částkou 50-80 Kč/
prm dle obtížnosti. Samovýroby se přidělují samozřejmě pou-
ze tam, kde je pro obec ekonomicky nevýhodné zpracovávat 
dřevní hmotu komerčně, tedy není možnost počítat se ziskem. 
Možností na výrobu paliva je nadále nadbytek, vloni byl o ni po-
měrně velký zájem a očekávám, že v letošním roce ještě vzroste. 
dále je možno získat za výhodnou cenu i pilařskou kulatinu pro 
místní občany-stavebníky. tyto žádosti budou řešeny individuál-
ně na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.

Pro práci v OL rád využívám zejména místní pracovníky 
a to jak na živnostenský list, tak i případně místní nezaměstna-
né přes úřad práce. toto se nám daří zatím pouze z části. Je tu 
i příležitost přivýdělku na dohodu o provedení práce. Vynalo-
žené mzdové prostředky tak zůstávají v obci a jsou vytvářeny 
v místě pracovní příležitosti, což je myslím oboje také nezane-
dbatelné pozitivum. Prosím proto případné zájemce, aby mne 
kontaktovali.

Závěrem bych chtěl vyzvat všechny občany, aby se o obecní 
lesy trvale zajímali. Jako o dědictví otců, jako o odkaz budoucím 
generacím ale i jako o hospodářský subjekt. tím bychom měli 
omezit možnost případných krádeží a nezákonného jednání, 
které se v okolí občas stává. Loni se nám v této oblasti dařilo 
a je vidět, že zastupitelé i ostatní místní občané začali vnímat 
obecní les jako svou záležitost. 

Všem občanům bych rád popřál v roce 2013 mnoho sil, štěs-
tí, veselou mysl, pevné zdraví a také rodinnou pohodu.

Jan Brothánek, správce obecních lesů obce Moraveč
777 146 406,   brothanek@centrum.cz

těžba m3 příjmy (bez DPH) výdaje (bez DPH) zpeněžení/m3 nákladovost samovýroby prm/Kč zisk v Kč

779,31 1.352.762 407.358 1.736,- 30% 103 / 8.130,- 945.404,-

Pitná voda  

Lednový rozbor vody, který pro nás pro-
vádí okresní hygienická stanice v Pelhřimo-
vě, měl lehce překročený povolený limit 
v oblasti bakterií. Okamžitě, bylo provede-
no vyčištění a dezinfekce odkyselovačky, 
byla doplněna vápenná drť a následně jsme 
požádali o provedení nových rozborů vody. 
V jarních měsících, dokud je ještě dostatek 
vody, bychom také chtěli provést odstáv-
ku vodojemu. dojde k vypuštění vodoje-
mu, vnitřek bude vyčištěn a vydezinfikován  
a následně bude vyměněn sací koš, který je 
ve vodojemu osazen a který je již ve špatném 
stavu. Vzhledem k tomu, že v době čiště-
ní vodojemu se může přechodně zhoršit 
kvalita vody, budete na tuto skutečnost 
včas upozorněni. 

Dětský karneval

Obecní úřad uspořádal 2. března již tradiční Dětský karneval. Děti i dospělé velmi 
úspěšně bavila skupina Jezevci. Muzika i soutěže se všem líbily a celé odpoledne 
se velmi vydařilo. Za podporu děkujeme jako každý rok sdružení YMCA Jindřichův 
Hradec. 
Opravený sál ten samý večer přivítal hosty Hasičského bálu. K tanci a pro dobrou nála-
du skvěle hrála skupina Akord. Bohatá tombola přispěla k hodně vydařenému večeru. 

Další svoz do Diakonie   
se bude konat 23. - 27.4.2012


