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Vzpomínka na setkání rodáků v Moravči 
Již druhé setkání našich rodáků a přátel obce se uskuteč-

nilo v sobotu 21. 6. Z blízka i z dáli od rána do naší obce 
mířily desítky lidí, kteří si zachovali velmi srdečný vztah 
k naší obci a jejich vzájemná potkávání byla velmi dojemná. 
Setkání se zúčastnilo cca 110 lidí. Celým dnem nás provázelo 
pěkné počasí a tak mohlo dojít i na procházky po obci a pro-
jížďky kočárem, které k veliké spokojenosti všech zajistil se 
svým koňským spřežením a krásným historickým kočárem 
pan Vlach z Dobré Vody. Jako dárek letos dostali rodáci ka-
lendář historických fotografiií a CD se záznamem rodáků 
2009. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kdo se na 
přípravě celého dne podíleli – zejména naší účetní Renatě 
Větrovské, která měla na starost kontakt se všemi rodáky a je-

jich evidenci, manželům Hvozdovským, kteří připravili pro 
všechny výborný oběd, manželům Pavlíčkovým, kteří vyrobi-
li CD a kalendář, zastupitelům, kteří pomohli s úpravou sálu 
a úklidem obce, Janu Křivohlavému, který zajistil promítání 
starých filmů pomocí moderní techniky a všem dalším kteří 
pomáhali po celý den s úsměvem na tváři s obsluhou. 

Dostali jsme spoustu osobních poděkování a několik po-
chvalných dopisů, což nás všechny organizátory velmi těší. 
Se setkáním rodáků je spousta práce, ale vše vynahradí ra-
dost těch, kteří se po letech opět sejdou a vzpomínají, kterak 
a co bylo v Moravči dříve. Za všechny jedna citace z dopisu:

„Sraz rodáků jste měli perfektně připravený, za což vám patří 
vřelý dík. Další věc, která mě zaujala, byla atmosféra a chování lidí, 
kteří se setkání zúčastnili. V sále vládla pohodová atmosféra, z lidí 
vyzařovala radost, srdečnost a upřímnost, nic nebylo hrané. 

Setkal jsem se s něčím, co v současné době není tak samozřejmé. 
Jsem rád, že dobré vztahy mezi lidmi stále ještě existují a nejsou jen 
náplní pohádek. Není to s námi tak špatné, jak se nás denně snaží 
přesvědčit média.

Za to všechno bych vám organizátorům chtěl poděkovat a vyjá-
dřit přání, že za pět let se opět ve zdraví a v dobré pohodě sejdeme 
a užijeme si to minimálně tak jako letos.“

Pro příští rodáky už nyní připravujeme CD zaměřené na 
jednotlivé domy, proto prosíme, kdo máte doma foto své 
chalupy o kterém víte, že jej ještě nemáme k dispozici, dejte 
nám je prosím okopírovat. 

ohlédnutí za dětským dnem  
– konal se v sobotu 7. června. Jako vždy se místní děti i návště-
vy dobře pobavily při soutěžích a sbírání dolarů za které si 
pak „nakoupily“ odměny ve stánku. Díky všem, kdo jste se na 
organizaci dětského dne podíleli.   

Volby do obecního zastupitelstva a do senátu
Volby které proběhnou v pátek 10. října jako vždy od 14.00 do 22.00 hod. a v so-

botu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hod. budou volbami do obecního zastupitelstva 
a do Senáru ČR. Zatímco volby do obecního zastupitelstva proběhnou jednorázově, 
tak u voleb do senátu ČR je velmi pravděpodobné, že proběhne i druhé kolo voleb 
o týden později – tedy 17. a 18. října. 

Pokud se týká voleb do moravečského zastupitelstva, tak na základě vašich pod-
nětů z ankety v jarním občasníku byly předány dvaceti občanům naší obce podkla-
dy k registraci své kandidátky do moravečského zastupitelstva. Jedinou a ze zákona 
vyplývající podmínkou k podání registrace bylo sehnat na petici 11 podpisů, což je 
5 % z počtu našich trvalých obyvatel. Vlastní registrace pak proběhla v Pelhřimově na 
městském úřadě během pár minut. 
své služby pro naši obec pro příští 4 roky nabídli tito naši občané: 

 Jiří Hůďa – Moraveč 3, OSVČ – instalatér, topenář• 
 Gabriela Krejčová Zavadilová, Moraveč 83, pracovnice Muzea Vysočiny v Pelhři-• 
mově
 Jan Křivohlavý, Moraveč 56, OSVČ – měření technické diagnostiky• 
 Pavel Kubálek, Moraveč 51, zaměstnanec Městyse Nová Cerekev• 
 Tereza Matějková, Moraveč 35, pracovnice Oblastní charity v Pelhřimově• 
 Karel Míka, Moraveč 105,  UKZUZ – vedoucí pobočky Planá nad Lužnicí• 
 Martin Novák, Moraveč 80, OSVČ –  servisní technik• 
Michal Pospíchal, Moraveč 118, zaměstnanec Policie ČR v Pelhřimově• 
 Eva Zadražilová, Moraveč 112, OSVČ – ekonomka • 
Z těchto devíti zaregistrovaných kandidátů budeme v říjnu volit 7 lidí, kteří naši obec 

povedou do roku 2018. 

kalendáře k prodeji - stále jsou na obci k dispozici kalendáře historických fotografíí obce Moraveč vydané u příležitosti srazu rodáků na časové období 
2014–2015 za cenu 200 Kč/ kus. Využijte příležitosti mít doma ojedinělý nashromážděný materiál ve formě zde zveřejněných historických  fotografií.    
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Toto číslo vyšlo v březnu 2014, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Voda 
Letošní na sníh nepříliš štědrá zima nám přivodila mnoho starostí. Neprše-

lo ani na jaře a suchý červenec zapříčinil, že náš jindy dostačující vodní zdroj 
ze dvou pramenů na Peklůvku byl méně vydatný než jsme zvyklí. Díky panu 
Pospíchalovi, který stav vody pečlivě sledoval a reguloval, jsme vyhlašovali zá-
kaz zalévání a šetření vodou až koncem prázdnin, kdy jsme sáhli i k posílení 
vodního zdroje na pár dnů z Nové Cerekve. Nynější deště snad situaci vrátí 
k normálu, přesto není důvod k plýtvání vodou a žádáme zejména chalupáře, 
aby při odjezdu z obce důkladně zajistili vodovodní uzávěry a zabezpečily je 
proti zamrznutí. Téměř každý rok se stává, že v zimě někde vodovodní potrubí 
praskne a celá obec je následně bez vody a pod sněhem a ledem se závada je-
nom těžko hledá. 

Nabízíme opět po několika letech akci - Putování za moravečskými pra-
meny – které se uskuteční v neděli 14.září odpoledne – sraz u obecního 
úřadu v 15.00 hodin. Pěšky bychom přešli k odkyselovačce a k pozemkům 
na nichž se nachází naše prameny. Přijďte se podívat kde se bere naše dobrá 
voda a že není samozřejmé, že nám teče z kohoutků kvalitní voda a že je jí 
dostatek. 

čistírna - Po čase je nezbytné napsat zase 
něco o naší čistírně odpadních vod. Máme dojem, že 
někteří naši občané si ji pletou se skládkou odpadu. 
Do záchodu dokážou spláchnout vložky,  vlhčené 
ubrousky, rohlíky, zeleninu, hadry i drobné živočichy. 
Vězte, že ani jedna věc z výše jmenovaných se po 
cestě nerozloží a pak neprojde česlemi (rošt, který 
bráním velkým nečistotám dostat se do jímacích ná-
drží) a musí je obsluha ručně jednu po druhé pracně 
lovit z dvoumetrové hloubky a přendávat do popel-
nice, kterou následně silně zapáchající odveze naše 
svozová firma. Nebylo by jednodušší výše jmenova-
ný odpad dát do popelnice rovnou???

oprava věže kostela 
Jak jste si již jistě všimli, je postavené lešení 

kolem našeho kostela a probíhá zde jedna z nej-
rozsáhlejších oprav za poslední roky. 

Toleranční evangelický kostel v Moravči byl 
postaven v roce 1785. O sto let později v roce 
1876 byla ke kostelu přistavena věž podle ná-
vrhu Štěpána Walsera z Čížkova. (Walser je au-
torem i návrhu projektu  židovské synagogy 
v Nové Cerekvi). Přestože velká oprava fasády 
kostela a věže byla provedena v roce 1993, tak 
po dvaceti letech je potřeba opravy zopakovat. 
Dojde k výměně věžních oken – zejména je po-
třeba vyměnit průčelní pět metrů vysoké okno. 
Okno  je původní  - 138 let staré,  zakončené 
neogotickým lomeným obloukem s jednodu-
chou barevnou vitráží a čirým sklem v olověné 
osnově. I přes průběžnou údržbu bylo ve velmi 
špatném stavu a zteřelé dřevo drželo pohro-
madě z posledních sil. Při výrobě nového okna 
pan truhlář zjistil, že počátkem 20. století byla 
původní vitráž v olověné osnově v celém okně 
nahrazena ve velké části běžnými okenními ta-
bulkami. Nové provedení okna se proto vrátí 

k původnímu vzhledu okna s vitrážemi v celé 
ploše. Také věžní žaluziová okénka v úrovni zvo-
nů, která byla před lety provizorně zahrazena 
plechem, který zabraňoval prodění vzduchu do 
krovu a omezoval zvuk zvonů, se dočkají odpo-
vídající repliky. Vyměněna budou také 4 věžní 
postranní okénka, rovněž původní a poškozená 
povětrnostními vlivy. Plechová střecha kostela 
a věže dostane nový nátěr. Budou vyměněny 
okapy a další klempířské prvky. Na závěr bude 
opravena fasáda kostela a obnoven bílošedý ná-
těr přední části fasády. 

Celkově bude oprava kostela stát cca 
800.000 Kč. Výdaje budou uhrazené z prostřed-
ků dotace MAS Via Rustica v Pacově (program 
Leader Státního zemědělského investičního 
fondu), z prostředků Jeronymovy Jednoty 
(stavební podpůrný fond evangelické církve), 
dotace z ministrestva kultury prostřednictvím 
památkové péče v Pelhřimově a daru Obce Mo-
raveč. Přes všechny dotace, které se na stavbu 
podařilo sehnat zbývá členům místního evan-
gelického sboru zaplatit ze svých kapes ještě 
téměř 100 tisíc korun. Proto farní sbor vítá 
každý příspěvek na tuto stavbu. Kdo by chtěl 

přispět na tuto generální opravu dominanty 
naší obce, může tak učinit na účet farního sbo-
ru 247400890/0300 nebo v hotovosti na faře, 
případně i na obecním úřadě. Na všechny dary 
budou samozřejmě vypsána  potvrzení pro da-
ňové účely. 

Potok a jeho oprava
Mnozí naši občané si stěžují na náš zanesený a neupravený potok. Samozřejmě s těmi stěžovateli 

souhlasíme a byli bychom také rádi kdyby střed naší obce byl upravený a funkční tak jak má být. Věc se 
ale má tak, že před třemi lety přešla správa místního potoka z vlastnictví Meliorační správy Pelhřimov 
do vlastnictví Povodí Vltavy. Povodí sídlí v Praze,  Praha je daleko a komunikace je složitá. Teprve letos 
v dubnu se podařilo dostat zástupce Povodí pana ing. Mrkvu k osobnímu jednání do Moravče. Prohlá-
sil, že se mu meandrující (vytvářející zákruty) potok líbí a tudíž Povodí odmítá finacovat i posečení 
náletů a travin rostoucích v korytě.  Na můj argument, že je vydlážděné koryto potoka stavba, kterou je 
potřeba udržovat v řádném stavu mi bylo řečeno, že tedy bude potřeba udělat projekt a  zajistit finanč-
ní prostředky. V červenci jsem urgovala odbagrování potoka a bylo mi odpovězeno toto: 

Vážená paní starostko,
k Vašemu dotazu ohledně stavu připravenosti a termínu realizace na akci odstranění nánosů z upraveného 

koryta Cerekvického potoka, IDVT 10100454, vedoucího v intravilánu obce Moraveč, v říč. km 9,3 – 9,9, Vám 
sdělujeme následující informaci.

Následně po jednání s Vámi bylo na předmětném úseku Cerekvického potoka provedeno místní šetření za 
účelem zjištění množství nánosů v korytě a zjištění finančních nákladů k provedení údržby. Přestože byla akce 
zařazena do realizace již v tomto roce, tak finanční prostředky k ní nebyly prozatím přiděleny, a to z důvodu 
omezených finančních možností státního podniku Povodí Vltavy a také ke skutečnosti, že v současné době před-
nostně probíhá odstraňování povodňových škod z letošního a loňského roku. 

Současný stav koryta je nám znám, nicméně chceme připomenout, že v nejkritičtějším úseku koryta vodního 
toku vedoucího v zastavěné části obce se nachází nesouvislé nánosy s bylinnou vegetací, které výrazně nesnižují 
průtočný profil koryta a v tomto úseku vzniká problém spíše estetický.

Realizaci výše uvedené akce zahrneme do plánu v nejbližším možném termínu v příštím roce za předpokladu 
zajištění dostatečných finančních prostředků na provedení stavby. Sdělujeme, že i nadále vedeme tuto akci v 
patrnosti a v případě dodatečného přiznání finančních prostředků na údržby vodních toků ještě v tomto roce, 
bude tato akce pro nás jako prioritní. 

S pozdravem  J, Mrkva

Mostky a jejich opravy
Již několik let se věnujeme (přestože to tak 
nevypadá) stavu našich mostů. V loňském 
roce je prohlédla autorizovaná statička 
a napsala o každém z nich podrobnou 
zprávu na jejíž základě je nyní zpracová-
vána projektová dokumentace a bude ná-
sledně vydáno stavební povolení. Teprve 
potom můžeme (za předpokladu dostateč-
ného množství finančních prostředků) zapo-
čít s postupnou opravou jednoho mostku 
po druhém. Problém rozpadání mostků je 
v tom, že mostky jsou staré a nejsou dimen-
zované na současnou těžkou techniku, kte-
rá po nich jezdí. Například svozové vozy 
firmy SOMPO (které nám sváží odpad), 
velké traktory a jejich přívěsy a mohutná 
auta, která občas projíždí obcí s nákla-
dem dřeva. Z důvodu statického posouzení 
opravených mostků a následné záruky je 
nutné aby opravy mostků provedla důvěry-
hodná stavení firma a nelze opravy prová-
dět svépomocí.    

Prosíme o nahlášení zájemců o kominické 
služby. svůj zájem nahlaste na obecní úřad 
včetně telefonního kontaktu. konkrétní da-
tum pochůzky bude oznámeno.


