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Oznámení: vzhledem k aktuálním covidovým 
opatřením byl zrušen myslivecký ples 
a odpolední karneval – obojí plánované  
na sobotu 5. února 2022. 

Schůze místních zahrádkářů 
bude ve čtvrtek 10. února 2022 v 16.00 hod. v klubovně 
místního hostince.  Zveme k účasti nejen stávající členy, ale i další cho-
vatele a pěstitele, kteří by se rádi podíleli na rozvoji zahrádkaření v naší 
obci. 

Projednání aktualizovaného 
územního plánu naší obce 
bude ve středu 23. úno-
ra  2022 v 15.00 hod. na 
obecním úřadě.  Změnami nás 
provede tvůrce návrhu Ing. 
architekt Milič Maryška a po-
řizovatelka za MěÚ Pelhřimov  
Ing. Jaroslava Hemberová. 

Úklid obce 
Tradiční jarní úklid obce a okolí proběhne v so-
botu 2.dubna 2022. Sraz je u obecního úřadu  
v 9 hodin ráno. Vezměte si s sebou rukavice a po-
kud možno i reflexní vestu pro bezpečnost (sbírat 
se bude v obci a podél silnic). Akce je vhodná pro 
všechny věkové kategorie.                                                                                                               

(Tereza Matějková)

Oznámení občanům
Státní veterinární správa vydala upozornění na vý-
skyt tzv. Aujeszkyho choroby na okrese Pelhřimov. 
Jedná se o virové onemocnění, které je přenáše-
no hlavně divokými prasaty. Nemoc není přenosná 
na člověka. Při kontaktu s divokými prasaty, a to 
i uhynulými, nebo ulovenými, se mohou nakazit ze-
jména psi a kočky. Proti nemoci neexistuje žádná 
vakcína. Pokud se nemocí nakazí pes, nebo koč-
ka, zvíře vždy během několika dní uhyne.
Protože onemocnění bylo prokázáno u uhynulých 
lišek, nalezených na území sousedních obcí, upo-
zorňujeme občany na to, aby při procházkách pře-
devším v blízkosti lesních porostů nenechávali své 
psy volně pobíhat a při případném nálezu uhynulé-
ho divokého prasete zamezili kontaktu psa s tímto 
zvířetem. 
Pokud dojde k nálezu uhynulého divokého 
prasete, žádáme občany o vyrozumění členů 
Mysliveckého spolku Moraveč na tel. čísle 
606 556 457 (p. Pospíchal), nebo 603 286 
284 (p. Zabloudil).   

(Michal Pospíchal)

Program v kostele během  
velikonočních svátků

14.4.  Zelený čtvrtek  čtení pašijí od 20:00 v kostele s pěveckým 
souborem In Pace

15.4. Velký pátek  bohoslužby v 18:00 s Večeří Páně
17.4. Velikonoční neděle bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

Každou neděli v 9.30 jsou bohoslužby z našeho kostela vysílány online. 
Můžete se na ně připojit na www.moravec.evangnet.cz. Zde najdete 
odkaz na právě probíhající bohoslužby i na ty dřívější. 

Tříkrálová sbírka 
vzhledem ke covidovým karanténám neproběhla tentokrát fyzicky ob-
cházením jednotlivých nemovitostí, ale kasička byla umístěna v místní 
prodejně. Pro potřeby klientů Charity Pelhřimov se vybralo 4.010,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo přispěli.  
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Větrné elektrárny v Moravči ???
V listopadu proběhla v sále místního hostince dis-
kuse se zástupci společnosti Meridian Nová Ener-
gie s.r.o., kteří nabízejí v naší obci postavit jednu 
až dvě větrné elektrárny. Diskuse byla živá a vyústila 
v požadavek občanů uspořádat na jaře výlet do ně-
jakého místa, kde takovéto zařízení již funguje a mají 
s ním zkušenosti. Nám nejbližší větrná elektrárna je 
v Pavlově u Stonařova. Starostka tento výlet zorgani-
zuje a podá včas aktuální informace o době a místě 
konání. Následně podle počtu přihlášených domlu-
víme způsob dopravy.  

Velkoobjemový kontejner bude do naší obce přistaven v pátek 25. března. Následně bude vyměněn jak 
bude potřeba. 

Skládka u čistírny odpadních vod byla oplocena, aby bylo zabráněno živelnému ukládání odpadu. Pokud 
budete chtít uložit na tuto plochu zeminu nebo drobnou suť, je zapotřebí se domluvit s místostarostou panem Martinem 
Novákem (tel. 737867747).

Plány zastupitelstva obce 
Moraveč pro rok 2022
Zastupitelstvo obce Moraveč plánuje pro 
rok 2022 tyto větší investice – oprava 
odkyselovačky, oprava odtokového zaří-
zení rybníka Chvojkováč, oprava střechy 
místního hostince (pokud by se podařilo 
získat dotaci z místní akční skupiny Via 
Rustica), jako každý rok budou finanč-
ní prostředky věnovány opravě místní 
cestní sítě a běžnému provozu obecního 
úřadu.  

Poplatky pro rok 2022
 – na webu obecmoravec.cz je k dispozici aktuální 
vyhláška o odpadech. Poplatky pro rok 2022 zů-
stávají stejné – 600,- Kč/osoba nebo nemovitost. 
Změnily se pouze některé úlevy z poplatku. Také 
výše vodného a stočného zůstává pro tento rok 
beze změn.  

Pomoc pro obec Hrušky
V říjnu 2021 byla v občasníku avizovaná sbírka pro obec 
Hrušky na Moravě postiženou ničivým tornádem. Do 
kasičky v obchodě nebo na obecním úřadě se vybra-
lo čtyřitisíce dvacet korun. Obec částku zarovnala na  
30 tisíc a poslala ji na základě darovací smlouvy na pů-
vodně určený  účel – opravu poničeného hřiště základní 
školy v Hruškách. Od starostky paní Jany Filipovičové 
jsme dostali osobní poděkování, které tlumočíme všem 
dárcům. 

Toto číslo vyšlo v únoru 2022, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Místní prodejna
Již deset měsíců funguje v Moravči místní prodejna. Nově nabízí 
i ekologické výrobky firmy Tierra Werde. Sezonní nedělní odpo-
lední prodej bude opět zahájen v neděli 3. dubna 2022 
v 15.00. Začátek prodeje bude otevřen koncertem mládežnické 
skupiny TenSing Pelhřimov. Přijměte pozvání ke společnému po-
sezení a poslechu.  
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Svoz odpadů pro rok 2022
Moraveč
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Svoz odpadů pro rok 2022
Hatě


