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PoPlatky – odpady, psi, vodné a stočné pro rok 2014 
zůstaly ve stejné výši jako v roce 2013 : 

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: 30. 4. 2014  poplatky za psi a do 31. 5. 2014 poplatky za odpad.   
Poplatky za vodu se budou platit až po odečtu vodoměrů koncem jara.

odpady
4  Jarní svoz nebezpečných odpadů a elektrošrotu proběhne v naší obci ve středu 19. března firmou SOMPO a.s. Prosíme 

naše občany, aby lednice, pračky a další elektrospotřebiče včetně těch drobných přivezli nejlépe během víkendu do prostoru 
vedle obecního úřadu – tak jako vždy.

4  Kontejner na velkoobjemový odpad bude do naší obce přistaven ve čtvrtek 3. dubna a bude vyměněn tolikrát, koli-
krát bude potřeba. Prosíme občany, aby si odpad nachystali doma a k obecnímu úřadu jej dovezli až po přistavení kontejneru.  

4  Vzhledem k vysoké výkupní ceně železného šrotu nebudou hasiči provádět v letošním roce jeho hromadný svoz. Kdo by přesto 
měl doma nějaké větší zásoby a rád by je hasičům věnoval, nabízí starosta hasičů Martin Novák individuální odvoz na základě 
domluvy. 

DiaKonie Broumov nabízí naší 
obci další termín svozu použitého 
ošacení letního i zimního, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
látek (minimálně 1m2) , nepoškozené 
nádobí , skleničky, vatované a péřové 
přikrývky, polštáře, deky, nepoškoze-
nou obuv a menší funkční elektrospo-
třebiče. Svoz v moravči proběhne 
12. května 2014. Do té doby můžete 
věci do sbírky průběžně nosit v pra-
covní době paní účetní na obecní úřad 
v popsaných zavázaných krabicích 
nebo v pevných igelitových pytlích. 

evropské volby se v ČR uskuteční 23. a 24. května. Z cel-
kového počtu 751 europoslanců budou Češi volit 21 svých zá-
stupců, kteří dostanou mandát na pět let. Oproti minulému 
volebnímu období budeme mít o jednoho europoslance méně, 
což souvisí s celkovým snížením počtu křesel v Evropském par-
lamentu ze současných 766 na budoucích 751. Strany a hnutí v 
těchto volbách podávají pouze jedinou kandidátní listinu, neboť 
celá republika je jedním volebním obvodem.

volby do třetiny Senátu se budou konat ve druhé polovi-
ně roku, obmění se 27 z 81 mandátů. Přesný termín ještě určí 
prezident.

Pro naši obec nejdůležitější volby budou ty podzimní - do 
místních zastupitelstev obcí. Už nyní je potřeba se na tyto 
volby připravit, pokud máme zájem na tom, aby opravdu vyjád-
řily přání našich občanů. V naší obci již tradičně podává jeden 
každý uchazeč o místo v zastupitelstvu svou vlastní kandidát-
ku. Někteří toto martirium jsou ochotni podstoupit pouze na 
základě silné nominace od našich občanů v anketě. Proto jako 
obvykle je k občasníku připojen anketní lístek na kterém prosím 
doplňte sedm jmen které byste rádi viděli v moravečském obec-
ním zastupitelstvu v letech 2014 – 2018. 

Prosíme, vyplňte anketní lístky co nejdříve a vhoďte je do 
schránky na obecním úřadě. Děkujeme předem za spolupráci. 

Pozvánka na společné prožití velikonočního času v našem kostele
17. dubna – Zelený čtvrtek - 19.00 hod. v kostele čtení pašijí s pěveckým sborem 
18. dubna – Velký pátek - bohoslužby v 18.00 v kostele s vysluhováním Večeře Páně
20. dubna – Neděle Velikonoční - bohoslužby v kostele v 9.30 s Večeří Páně

  20. dubna•  od 15.00 hod. proběhne v Kamenici nad Lipou na trase Greenways řemesel  
a vyznání tradiční sázení lípy v rámci oslav Dne Země.
 • sraz rodáků 2014 – se bude konat v sobotu 21. června. 
  • Festival Greenway řemesel a vyznání proběhne kolo moravečského kostela v neděli 
29. června. 

kadeřnice přijede k vám domů
Lucie Kliková z Pošné nabízí své kadeř-
nické služby, tak se nebojte jí zavolat 
a objednejte si její služby na telefonu  
728 263 054. 

V letošním roce nás čekají několikeré volby:

ANKETA - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE MORAVEČ 2014
Navrhuji tyto spoluobčany na zastupitele:

1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. .................................................................................

4. .................................................................................

5. .................................................................................

6. .................................................................................

7. ..................................................................................

pozvánkY
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naše obecní lesy v roce 2013
Rok 2013 byl 3. ukončeným a 4. kalendářním rokem , kdy si 

správu v obecním lesním majetku prováděla obec sama, svým 
jménem a na svůj účet. Od roku 2011 pracuji pro obec Moraveč 
jako odborný lesní hospodář a správce obecního lesa. Nastave-
ná spolupráce s místním obecním zastupitelstvem i s vykona-
vateli lesotechnických prací funguje dobře. 

 Plochu obecních lesů představuje lesní půda o výměře 
72,65 ha. V roce 2013 jsme dosáhli těchto hospodářských vý-
sledků:

Pro rok 2013 byly plánovány příjmy 1.000.000 Kč bez DPH. 
Pro rok 2014 je plánovaná tržba 720.000 Kč hrubých příjmů 
bez DPH.

V loňském roce probíhaly těžby mladých probírek slabých 
průměrů dřeva a to na Koulovkách a na Peklůvku, tam to byl 
dokonce první zásah. Dále byla menší probírka ve stráni na 
Křížencích a zbytek nahodilá těžba polomů a zpracování dvou 
sérií lapáků. Značná pozornost byla věnována zpřístupňová-
ní přehoustlých tyčovin pomocí samovýrob paliva. Dále byly 
a jsou opravovány dlouhodobě rozbité lesní cesty na Koulov-
kách s využitím techniky pana J. Trnky. K tomu bylo použito 
několik nákladních souprav kamene s pískem ze základů pro 
halu Conteg Pelhřimov a nakoupeného kamene z lomu Nemo-
jov. Částečně byla využita i stavební suť, cihly a kámen z de-
molic. Upozorňuji občany, že není v žádném případě možné 
nikam samovolně vyvážet ani takovýto zdánlivě neškodný od-
pad, ale je vždy předem nutná domluva buď se mnou, nebo s 
pověřeným zástupcem obce. V této lokalitě je také naplánová-
no obnovení již nefunkční meliorační sítě stejným způsobem, 
jako dosud, tedy otevřenými melioračnímy pery.

 Pro letošní rok počítáme s dokončením těžby prosvětlova-
cí u obecních skládek na Markvarec a zejména s pokračováním 
další etapy provedení probírek v mladých porostech na Kou-
lovkách, které jsou dosud částečně lesnicky nedotčeny. Dobré 
zpeněžení dřeva jsme docílili také prodejem dřeva přímo na 
rakouské pily, v r. 2013 premiérově. Volbou vhodných leso-
technických opatření dochází ke snižování objemu pěstebních 
prací a snižování nákladů a další úspora finančních prostředků 
vzniká na úseku lesního hospodářství změnou účtovacích pra-
videl, kdy obec je plátcem DPH. Dále bych rád všem občanům 
připomněl, že je možné nadále žádat o přidělení samovýrob   
paliva v obecních lesích, přednostně pro občany obce Moraveč. 
Tato samovýroba bude přidělována mnou, oběma místostaros-

ty nebo zastupitelem p. J. Trnkou v k tomu určených porostech 
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 ob-
tížnosti. Samovýroby se přidělují samozřejmě pouze tam, kde 
je pro obec ekonomicky nevýhodné zpracovávat dřevní hmotu 
komerčně, tedy není možnost počítat se ziskem. Možností na 
výrobu paliva je nadále dostatek, vloni byl o něj poměrně velký 
zájem a očekávám, že v letošním roce zůstane stabilní. Jestliže 

to klimatické podmínky dovolí, bude odkácena část topolové 
aleje pod firmou DUNO, větve budou nabídnuty zájemcům 
na zpracování jako palivo. Toto palivo budu po předchozím 
předání pracoviště přidělovat pouze já sám. Podmínkou bude 
bezvadné a úplné vyčištění pracoviště, dřevo nebude zpoplat-
něno. Prosím příp. zájemce, aby se mi nahlásili. Dále je možno 
získat za výhodnou cenu i pilařskou kulatinu pro místní obča-
ny-stavebníky. Tyto žádosti budou řešeny individuálně na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelstva obce.

Pro práci v OL bych rád využil zejména  místní pracovníky a 
to jak na živnostenský list, tak i příp. místní nezaměstnané přes 
Úřad práce. Toto se nám daří zatím pouze z části. Je tu i pří-
ležitost přivýdělku na dohodu o provedení práce. Vynaložené 
mzdové prostředky tak zůstávají v obci a jsou vytvářeny v místě 
pracovní příležitosti, což je myslím oboje také nezanedbatel-
né pozitivum. Prosím proto případné zájemce, aby mne  kon-
taktovali. V r. 2013 nám v obecním lese při jarním zalesňování 
na Peklůvku a v Koulovkách pomohli členové Mysliveckého 
sdružení Moraveč, tato spolupráce pokračuje i nyní při likvi-
daci klestu u Spojovací cesty k Markvarci. Chtěl bych všem zú-
častněným členům MS za jejich velmi dobře provedenou práci 
poděkovat a ocenit jejich pracovní nasazení.

Závěrem bych chtěl vyzvat všechny občany, aby se o obecní 
les trvale zajímali. Jako o dědictví otců, jako o odkaz budoucím 
generacím ale i jako o hospodářský subjekt. Tím bychom měli 
omezit možnost příp. 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 2014 mnoho sil, 
štěstí, 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

771,99 1.003.036,- 391.695,- 1.397,- 39% 67 / 5.840,- 611.341,-

Toto číslo vyšlo v březnu 2014, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Vzpomínka na dětský karneval konaný 8. 3. za tradiční organizace  
skupinou Jezevci. 

nabídka   Na obecním úřadě je stále k dispozici 
několik kontejnerů na bioodpad nabízených (s účastí krajské 
dotace) za poloviční cenu oproti běžné v obchodech. Pořiďte 
si vlastní kvalitní kompost na zužitkování odpadu při vaření 
a zahradního odpadu. 

Milí sousedé,
zvu Vás, abyste se v sobotu 22. 3. 2014 zúčast-

nili jarního úklidu Moravče a okolí. Jestli Vám 

také vadí všechny ty odpadky podél cest, přijďte  

v 9 hodin před obecní úřad. 

s sebou si vezměte: rukavice, reflexní vestu pro 

bezpečnost (sbírat se bude v obci a podél silnic).

akce je vhodná pro všechny věkové kategorie  

a bude trvat tak dlouho, jak nás to bude bavit.

Tereza Matějková, Moraveč 35


