Moravečský
občasník
01/2017

Plány zastupitelstva obce Moraveč pro rok 2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2017 rozpočet ve výši 4.600 tis. Kč. Počítá se v něm s těmito investicemi:
•

•

Oprava dvora místního hostince – jedná se o dokončovací
práce v zadní části kulturního zařízení – vydláždění a oplocení dvorku a osazení nových bočních vrat.
Vodovodní vedení – v plánu je výměna další části vodovodního vedení z odkyselovačky do vodojemu.

•

•

Nákup nového hasičského auta – obec Moraveč má podanou žádost o dotaci na nové hasičské auto, které by pomohlo
naší zásahové jednotce dobrovolných hasičů při její mnohdy
obtížné práci.
V rozpočtu pro letošní rok je i doplatek na opravu mostků
u Kubisků ve výši 850. tis. Kč.

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Koncem roku se zhoršila na naší čistírně účinnost čištění a voda,
která odchází do potoka nesplňuje požadované parametry. Protože naše čistírna je založena na čištění odpadní vody bakteriemi,
žádáme velmi důrazně naše občany, aby nelili do záchodů a vůbec do odpadu zbytky olejů, SAVO, Domestos a další chemické
prostředky na bázi chloru, které sice reklama v televizi doporučuje, ale jsou škodlivé pro životní prostředí a nám likvidují bakterie
na čistírně. Bez bakterií naše čistírna nefunguje a je velmi kontra-

produktivní, když obec bakterie velmi draho do systému kupuje
a ty jsou zároveň likvidovány nevhodnými přípravky. Mnozí říkají,
že nevědí, jaké prostředky by měli na čistění záchodů používat –
pokusíme se domluvit, aby se vhodné čistící toaletní prostředky
prodávaly v našem obchodě.
Dále žádáme občany, aby zkontrolovali, zda na svých pozemcích
nemají zaústěnou někde dešťovou vodu do kanalizace splaškové
– také přílišné ředění čištění zhoršuje.

Odpady
Velkoobjemový kontejner je přistaven před obecním úřadem a bude vyměněn tolikrát, kolikrát bude potřeba. Pokud
přivezete pneumatiky složte je, prosím, vedle kontejneru a nedávejte je dovnitř.
Současně můžete nosit k obecnímu úřadu i nebezpečný
odpad (například zbytky barev – v řádně uzavřených nádobách. Drobný elektroodpad můžete odevzdávat po celý rok
do označené poplenice před obecním úřadem. Velké elektrospotřebiče (lednice, televize apod.) přivezte co nejdříve

k obecnímu úřadu, SOMPO pak tento odpad hromadně
odveze.
Skládka stavební suti u čistírny odpadních vod je již uzavřená – žádáme občany, aby sem již odpad nevozili. V případě
potřeby uložení stavební suti kontaktujte, prosím, pana Martina Nováka a s ním domluvte, kam odpad uložit.
Železný odpad – nebudou hasiči hromadně svážet, ale
v případě potřeby odevzdání železného šrotu opět kontaktujte
p. Nováka – tel. 737 867 747.

Poplatky - za psy a odpady pro rok 2017 je potřeba uhradit nejpozději do konce května.
Poplatky - za vodu se budou platit až po odečtu vodoměrů koncem jara.
Místní prodejna Jednoty má novou prodavačku.
Jsme moc rádi, že paní Veronika Kubisková se této
práce chopila a koná ji velmi dobře. Pro naši obec
je velmi významné, když zde zůstane obchod zachován, a tak paní Kubiskové přejeme, aby svou
práci konala s radostí a aby ji spotřební družstvo
Jednota dostatečně ohodnotilo. Zároveň chceme
touto cestou ještě jednou (starostka tak již osobně
učinila) poděkovat paní Jaroslavě Harazinové za
to, že se o náš obchod dlouhá léta dobře starala.

pozvánkY
Velikonoční program v místním kostele
13. 4. Zelený čtvrtek
čtení pašijí od 19:30 v kostele s pěveckým souborem In Pace
14. 4. Velký pátek
bohoslužby v 18:00 s Večeří Páně
16. 4. Velikonoční neděle
bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně
17. 4. Velikonoční pondělí
Večerní veřejná zkouška kvartetu In Pace od 19.30
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Tříkrálová sbírka
Sbírka v Moravči letos vynesla 5.580,- Kč.
I s naší pomocí tak Oblastní charita Pelhřimov
vybrala v Tříkrálové sbírce 2017 celkovou částku 632.062,- Kč. Vybrané peníze budou použity na provoz domácí hospicové péče a na individuální pomoc pro osoby v nouzi. Děkujeme
všem, kdo přispěli.
(Za Oblastní charitu Pelhřimov ředitelka Martina Kábelová)

Úklid obce
V sobotu 29. 4. 2017 proběhne již
tradiční jarní úklid Moravče 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)

Zájemci o samovýrobu v obecních
lesích – hlaste se u našeho hajného
p. Brothánka – tel.: 777 146 406.

Pověsti o Moravči a okolí…
Pověst o Vackově hrobu

Když přejdeme hraniční potůček, při cestě z Moravče do Markvarce přes les
Mednici asi po tři sta metrech přijdeme na místa, kde na horní straně cesty se
od nepaměti říká u Vackova hrobu, v posledním čase jen U hrobu. K tomuto
místu se váže následující pověst. Les Mednice mezi Moravčí a Markvarcí patří
od nepaměti obci Moravči. Obec Moraveč patřila pod vrchnost pražského arcibiskupa a na kancelář a na roboty chodili moravečtí poddaní do Červené Řečice, kde měl arcibiskup hrad a veliké panství. Poddaný lid byl vrchností stále
více utiskován a přišel čas, kdy vrchnost se rozhodla zmocnit se i lesa Mednice.
Vznikl soud, který se konal na sporném místě. Podle tehdejšího zvyku byl na
hranicích sporného pozemku vykopán hrob a u něho se konal soud. Páni slíbili
sedláku Vackovi z Markvarce, který měl hodně dětí a velkou bídu pytel hrachu,
když odpřísáhne, že lesy Mednice patří vrchnosti v Červené Řečici a Moravečtí
je užívají neprávem. Vacek se při soudu postavil k vykopanému hrobu a odpřísáhl, že on pamatuje, že les Mednice patřil vždy vrchnosti. Po odříkání přísahy
byl raněn mrtvicí a skácel se do hrobu. Rozzlobení poddaní ho hned do hrobu
zahrabali. Vacek tedy odpřísáhl, les Mednice připadl vrchnosti, ale křivopřísežník nemá v hrobě pokoje. Vždy o výročí dne soudu projíždí kolem hrobu
velký šedý zajíc, tlačí před sebou trakař a na trakaři veze otevřenou rakev.
To sedlák Vacek hledá svého vysvoboditele, aby ho pochoval do posvěcené
země na hřbitově. Hajný Sviták, milovník dobrého truňku, který chodil půlnocí
z Moravečské hospody do Markvaretské hájovny tento průvod jednou potkal
a tak se vylekal, že od té doby chodil domů až ráno.
Zapsal roku 1992 Václav Novák

pozvánkA
Zveme Vás na promítání filmu Poslední sny v neděli
30. 4. od 10.30 hod na faře ČCE v Moravči. Vstup
zdarma, občerstvení, ochutnávka Fair-trade kávy a čaje.
Tématem je důstojný odchod ze života. Umírání je téma, které
se u nás „moc nenosí“, možná záměrně vytěsňujeme smrt
z našeho života (jako by jí nebylo, jako by se nás to netýkalo).
O to bolestnější bývá setkání s ní.
Hanne přemýšlí, zda má kontaktovat svou dceru a usmířit
se s ní. Britt by chtěla ještě naposled spatřit svou celoživotní kamarádku z Norska. Myrna chce strávit poslední chvíle
s manželem, ještě jednou vstát a nechat na sebe dopadat

paprsky slunce. Stihnou si svá přání splnit? Intimní portrét tří
žen během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici
otevírá téma, které je v Česku stále silně tabuizované. Jakkoli
je odchod našich blízkých ze života složitý, režisér Estephan
Wagner ukazuje, že díky empatické péči ošetřujícího personálu, psychologů či kněží se na něj lze připravit. Dojemný
film natočený s velkou citlivostí dokáže přesvědčit o tom, že
naši poslední cestu může provázet důstojnost.(Jeden svět Promítej i Ty)
Hodnocení filmu ČSFD (Česko-Slovenskum Filmovou Databází) 85% .Promítání se koná po bohoslužbách, které jsou
od 9.30 hod.
(Lucie Křivohlavá)

Toto číslo vyšlo v březnu 2017, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

