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Kontejnery na papír: je potřeba krabice vkládat rozřezané, aby 
zabíraly co nejméně místa.   

Kontejnery na plasty: vkládají se veškeré plasty, igelity, PET lah-
ve (sešlapané) a obaly tetrapak. Pokud možno obaly neznečištěné, 
protože následně procházejí třídicí linkou, kde je zaměstnanci firmy 
SOMPO na Hrádku ručně třídí. Některé plasty se následně zpeněží 
a zbytek se vozí ke spálení do cementárny v Prachovicích, kde se 
spalováním plastů nahradí část spotřeby uhlí. 

Kontejnery na sklo – jsou na bílé i barevné sklo dohromady. Ne-
nechávejte prosím u kontejnerů ležet sklo v jakékoliv formě – děti 
běhající okolo se mohou velmi zranit! Nenechávejte zde ani autoskla 
– to patří do velkoobjemového kontejneru.   

Velkoobjemový kontejner – bude do obce přistaven v  pátek  
8. dubna a jako vždy bude vyměněn tolikrát, kolikrát bude potřeba. 
Do tohoto kontejneru patří vše, co se nevejde do popelnice a nejde 
vytřídit. Patří tam také pneumatiky – ale ty dávejte prosím ke kon-
tejneru na hromadu – když se dají do kontejneru nahoru, tak je na 
SOMPU vytřídí!

Kovový odpad – svážejí hasiči už jenom na požádání. Na drobný 
kovový odpad (plechovky apod.) bude nainstalována označená po-
pelnice k obecnímu úřadu. 

Nádoba na sběr opotřebovaných olejů a tuků – bude v blízké 
době nainstalovaná také u obecního úřadu – budou se sem sbírat 
tuky a oleje pevně uzavřené v plastových PVC  a PET obalech. Tento 
odpad v žádném případě nepatří do kanalizace, protože ji ucpávají!

Elektroodpad – velký můžete dávat jako obvykle na jaře (neroze-
braný) k obecnímu úřadu a my jej odvezeme na Hrádek k dalšímu 

zpracování. Drobný elektroodpad budete moci dávat do popelnice, 
která bude v dohledné době u obecního úřadu. 

Bioodpady – obec neřeší samostatnými nádobami, předpokládá-
me, že většina našich občanů si trávu suší nebo kompostuje na za-
hradách. K tomu stále můžete využít kompostery za poloviční cenu, 
které si na obci můžete zakoupit a pořídit si tak z odpadu kvalitní 
kompost na zahrádku. Kdo má větší množství bio odpadu, tak jej 
může odložit na k tomu určeném místě – za bývalou pazdernou. Zde 
je nutno separovat rozložitelný odpad a větve, které je ale nejvhod-
nější spálit na vlastní zahradě. 

Kanalizace – i zde končí vaše odpady a rozhodně sem nepatří – 
zbytky jídla, olej, vložky, tampony a hlavně SAVO, které nám ničí 
bakterie na čistírně. 

Program dění kolem velikonočních svátků  
v místním kostele.
20. 3. - květná neděle	 bohoslužby	v	9:30
24. 3.  - Zelený čtvrtek	 	čtení	pašijí	 od	19:00	v	 kostele	 s	pěveckým	

souborem	In	Pace
25. 3. - Velký pátek bohoslužby	v	18:00	s	Večeří	Páně
27. 3. - Velikonoční neděle	 bohoslužby	v	9.30	s	Večeří	Páně
3. 4. - neděle s hostem	 	bohoslužby	v	9:30,	káže	host		

Gerhard	Frey-Reininghaus	
Další	bohoslužby	se	konají	pravidelně	každou	neděli	od	9:30.
Všichni	jste	zváni!

pozvánkY

Poplatky za psy a odpady pro rok 2016 je potřeba uhradit nejpozději do konce května. 
Poplatky za vodu se budou platit až po odečtu vodoměrů koncem jara.

Plány zastupitelstva obce Moraveč pro rok 2016
Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2016 rozpočet ve výši 
4.242 tis. Kč.  Počítá se v něm s několika velkými investicemi: 
oprava místního hostince	–	tyto	práce	byly	počátkem	letošního	
roku	již	z	větší	části	provedeny	–	ve	výčepu,	kde	byla	pouze	hliněná	
podlaha,	došlo	k	vykopání,	zaštěrkování	a	položení	odvětrávacích	tru-
bek.	Dále	byl	pořízen	nový	rozvod	elektřiny	a	instalace	osvětlení.	Ná-
sledně	byla	položena	dlažba.	Současně	došlo	k	úpravě	rozvodů	tepla	
a	pořízení	nových	výkonnějších	kamen.	V	souladu	s	těmito	pracemi	bylo	
provedeno	okopání	budovy,	aby	voda,	která	teče	po	silnici,	nezatékala	
k	základům	budovy.	
oprava mostků na obci u kubisků	 –	 jak	 jsme	 již	 průběžně	
informovali,	 obec	 se	 dlouhodobě	 zabývá	 špatným	 stavem	 mostů	
v	 naší	 obci.	 V	 současné	 době	 jsou	 zpracovávány	 projektové	 do-
kumentace	 na	 generální	 rekonstrukci	 	 všech	 tří	 mostů	 –	 U	 Kubisků,		
U	Mazalů		a	u	rybníka	Primus.	
Protože	na	opravu	mostů	na	místních	komunikacích	není	vyhlášen	žád-
ný	dotační	 titul,	 	musí	obec	rekonstrukce	provést	postupně	z	vlastních	
prostředků.	 V	 letošním	 létě	 chceme	 opravit	 dvojici	 klenutých	 mostků	
u	Kubisků.	Po	vydání	 stavebního	povolení	bude	provedeno	výběrové	

řízení	na	dodavatele	a	pak	bude	v	létě	potřeba	trochu	tolerance	oby-
vatel,	kteří	bydlí	na	obci,	když	bude	po	dobu	stavebních	prací	určitou	
dobu	most	uzavřen.	
Další	velkou	investicí	je	již	probíhající nákup nemovitosti č. 43 
od	pana	Matějů.	Záměrem	obce	je	nemovitost	opravit	a	z		části	zřídit	
sběrný	dvůr	a	skladové	prostory.	

odpady - připomínka toho, jak v Moravči třídíme: 

Výčep - průběh opravy
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Toto číslo vyšlo v březnu 2016, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Úklid obce 
Milí	sousedé,
zvu	Vás,	abyste	se	v sobotu 16. 4. 2016	
zúčastnili	 již	 tradičního	 jarního	 úklidu	 Mo-
ravče	a	okolí.	Sejdeme	se	u	obecního	úřadu		
v	9	hodin	ráno.	Vezměte	si	s	sebou		rukavice	
a	pokud	možno	i	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)

Diakonie Broumov přijede do naší 
obce v polovině dubna. Nabízí jako již tradič-
ně odvoz ošacení letního i zimního, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (mi-
nimálně 1m2), nepoškozené nádobí, skleničky, 
vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, ne-
poškozenou obuv a menší funkční elektrospo-
třebiče. Věci můžete průběžně nosit na obecní 
úřad (pokud nebude zrovna nikdo přítomen, 
nechte pytle před obecním úřadem). Žádáme 
vás, abyste si domácnost vyklidili včas a nenosi-
li věci po termínu – na obci pak překáží až do 
dalšího svozu!

Výjimečný hudební zážitek  
v evangelickém kostele v Moravči 1. května 2016
Flétnové	kvarteto	Beau4,	jehož	členkou	je	kromě	holandských	sólistů	i	jindři-
chohradecká	rodačka	Lucie	van	Eeden-Novotná	(vnučka	pana	Novotného	
-	Moraveč	čp.	3),	pořádá	během	svého	jihočeského	turné	koncert,	který	se	
uskuteční	1. května od 11 hodin	v	kostele	Českobratrské	církve	evan-
gelické	v	Moravči.	Vedle	známých	Mozartových	skladeb	zazní	díla	Argen-
tince	Astora	Piazzolly	nebo	mladého	slovinského	skladatele	Anže	Rozmana.	
Program	koncertu	tak	chce	upozornit	na	to,	že	klasická	hudba	vzniká	i	dnes	
a	nemusí	být	vždy	vážná.	Kvarteto	klade	důraz	také	na	vizuální	vjemy,	proto	
bude	hudební	složka	doprovázena	obrazovým	komentářem,	která	hudební	
zážitek	ještě	více	umocní.	Vstupné	na	tento	koncert	je	dobrovolné.	

Flétnový kvartet beau4
Pojmenovaní	Beau4	je	slovní	hříčka	odvozena	od	Beaufortovy	stupnice,	
díky	níž	 lze	odhadnout,	potěší-li	nás	mírný	vánek,	nebo	se	máme	skrýt	
před	silným	orkánem.	Flétnový	kvartet	Beau4	má	stejně	tak	velmi	pestrou	
škálu	repertoáru,	od	skladeb	poetických	až	po	monumentální	a	výbušné	
kompozice.	Uklidňující	basové	flétny	mnohdy	vedou	svár	s	hysterickými	
příčnými	flétnami	a	pikolami.
Kvartet	Beau4	může	překvapit	též	díky	netradičnímu	výběru	repertoáru,	
jenž	v	sobě	zahrnuje	jak	klasické	a	moderní	tak	i	jazzové	skladby.
Členy	kvartetu	Beau4,	 jenž	byl	založen	 roku	2013,	 jsou	 Lucie	van	Ee-
den-Novotná,	 Wouter	 van	 Breugel,	 Rogier	 de	 Pijper	 a	 Elisah	 Schwarz	
van	Noorloos.	Tito	mladí	muzikanti	se	potkali	při	společných	studiích	na	
Akademii	 múzických	 umění	 v	 Tilburgu	 (Nizozemí).	 Vedle	 koncertování	
se	věnují	 i	pedagogické	činnosti,	 vydáváním	nových	 flétnových	metod,	
sólové	dráze	a	pořádáním	flétnových	kempů	pro	děti	i	dospělé.

Beau4:  zleva Elisah Schwarz van Noorloos, Rogier de Pijper,  
Lucie van Eeden-Novotná a Wouter van Breugel

Srdečně vás zvu na promítání filmů 
z festivalu Jeden svět. 
Projekce se uskuteční v místní klubovně (za hos-
podou) 3 po sobě jdoucí soboty od 16.30 hod, po 
filmech bude následovat krátká diskuze. Vstup 
zdarma. Ochutnávka fairtradové kávy a čaje 
k dispozici.
Promítat se budou tyto filmy:
19. března -  Krev v mobilech
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou 
skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí vál-
ky v Demokratické republice Kongo? A že každým 
zavoláním nepřímo podporujete největší válečný 
konflikt od doby druhé světové války, kterému za 
posledních patnáct let padlo za oběť pět milionů 
lidí? 
26. března - Z popelnice do lednice
Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejmé-
ně polovina jí skončí na skládce, nevěříte?, přijďte 
se podívat.
2. dubna - ThuleTuvalu
Co spojuje grónské městečko Thule s polynéským 
ostrovním státem Tuvalu? Obyvatelé obou míst 
výrazně pociťují změnu klimatu, která se proje-
vuje táním ledu u pobřeží Grónska a následným 
zvyšováním hladiny moře u břehů Tuvalu.

Na setkání se těší Lucie Křivohlavá

V sobotu 4. června	se	uskuteční	na	Valkounovském	tá-
bořišti	akce	zvaná	Zlatokopecká horečka	ve	stylu	divo-
kého	 západu	 plná	 programu	 pro	 děti	 i	 rodiče,	 který	 bude		
zahrnovat		různé	pohybové	a	dovednostní	soutěže.	Tématem	
soutěží	 bude	 poznávání	 přírodního	 i	 kulturního	 bohatství	
v	okolí	Moravče	 i	zažívání	dobrodružství	 skrze	život	v	zla-
tokopeckém	městečku.	Večer	celá	akce	vyvrcholí	zábavným	
programem	ve	stylu	country.


