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Toto číslo vyšlo v listopadu 2012, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Největší investicí obce Moraveč je v letošním roce druhá část opravy místního hostince, kdy je 
v rámci dotace z prostředků Státního intervenčního fondu Brno prostřednictvím Místní akční 
skupiny Via Rustica z Pacova rekonstruován bývalý byt rodiny Trnkovy na velkou klubovnu 
a kuchyňku. Původní rozpočet cca jeden milion korun bude navýšen, protože ne všechny prá-
ce, které bylo nutné provést mohly být započítány do původního rozpočtu tak, aby splňoval 
přísná kritéria uznatelných nákladů pro potřeby dotace. Nicméně obec nyní má  k dispozici 
opravený sál s odpovídajícím sociálním zařízením a nyní k tomu i zázemí pro klubovou čin-
nost, či jako využití místním občanům nebo organizacím k pořádání příležitostných akcí. 

stavby v obci 

Velký víkend  
9.–11. listopadu  
v Černovicích

Pátek 9. 11.
od 18.30 – Koncert křesťanské 
a židovské hudby – učinkuje VERNER 
COLLEGIUM, vstupné dobrovolné. 
sobota 10. 11. 
8.00–12.00 – Sportovní střelecká 
soutěž mládeže ze vzduchovek. 
8.30 – Výlov rybníka v Benešově 
u Černovic s možností nákupu ryb. 
17.00 – Prohlídka rekonstruované 
bývalé školy v Benešově, slavnostní 
otevření v 19.00 hod. 
20.00 – Mezinárodní koncert na 
oslavu 10-letého výročí židovského 
památníku. 
neděle 11. 11. 
11.00 – Zahájení výstavy – něco 
židovského, kterou vytvoří samo pub-
likum, kdy každý může přinést něco, 
co má pro něho židovský aspekt. 
Exponáty je možné přinášet celý ví-
kend a po výstavě budou navráceny 
majitelům. 

pozvánka

Trampolína 
pro děti  

Prohrnování

Volby

V letošním roce se zastupitel-
stvo rozhodlo vyslyšet přání 
rodičů a dětí a pořídilo velkou 
trampolínu, která byla před-
mětem radostí i nepříjemností. 
Nekázeň zejména našich teena-
gerů – nerespektování zatížení, 
hluk v okolí a poházené odpad-
ky pokazila dobrou investici 
a radost mnohých malých dětí, 
protože trampolína skončila 
tak, jak ji ukazuje vedlejší ob-
rázek. Zda se jí podaří uvést 
v příštím roce do provozu bude 
záležet na šikovnosti místních 
tatínků. V každém případě je to 
svědectví toho, že si naše děti 
(a mnohdy i dospělí) neumí vá-
žit něčeho nového, co jim bylo 
dáno zdarma k dispozici. 

Upozorňujeme naše občany, že v zimním období je naprosto nutné, aby 
parkovali mimo místní komunikace, aby nebránili prohrnování. Není snad-
né se se sněhovým pluhem vyhnout špatně zaparkovanému vozidlu a moh-
lo by dojít k poškození vozidla. Vyhněme se sporům, na čí straně byla vina 
při poškození zaparkovaného vozidla předem. 

Bereme s vděčností na vědomí aktivitu dvou mladých tatínků – Patrika Jača 
a Jana Křivohlavého, kteří teď na podzim vysadili na místních cestách jedenáct 
ovocných stromů jako náhradu za ty, které pomalu odcházejí. Obec tuto akti-
vitu velmi vítá a bude ji nadále podporovat, aby i další generace mohla sklízet 
ovoce, tak jako my máme doposud užitek z alejí, vysázených v padesátých 
letech minulého století. 

sotva jedny proběhly, už víme, že se chystají 
další volby. První kolo prezidentských voleb 
bude 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo potom  

25. a 26. ledna 2013. 

4  Zastupitelstvo  stanovilo pro období 2012–2013 cenu vody 
na 30 Kč/m3. Navýšení proběhlo takto – o 1 Kč/m3 u vod-
ného a o 2 Kč/m3 u stočného. 

4  Zastupitelstvo přijalo novou vyhlášku o svozu a třídění odpa-
dů a stanovilo pro rok 2013 výši poplatku za svoz odpadů 
na 530 Kč/osobu. Navýšení o 30 Kč na osobu pomůže 
částečně vyrovnat náklady obce na svoz odpadů,  který 
každoročně dotujeme částkou několika desítek tisíc korun. 

Z usnesení zastupitelstva: 

sázení stromů 
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1. adventní neděle – 2. prosince od 
9.30 hod. – bohoslužby v kostele, po nich 
v 10.30 hod. benefiční koncert místních dětí 
s dobrovolným vstupným
2. adventní neděle – 9. prosince od 
9.30 hod. – bohoslužby, po nich v 10.30 hod.  
promítání diapozitivů ve sborovně a povídání  
z Bosny a Hercegoviny (Dan Matějka).
3. adventní neděle – 16. prosince od 
9.30 hod. – bohoslužby, po nich v 10.30 hod. 
promítání diapozitivů ve sborovně a povídání 
ze Skotka - Lake District (manželé Říčanovi).
4. adventní neděle – 23. prosince od 
9.30 hod. – dětské vánoční divadlo v kostele 
24. prosince od 22.00 hod. – již tradiční 
Štědrovečerní bohoslužby v kostele 
25. prosince od 9.30 hod. bohoslužby s vy-
sluhování Večeře Páně

advent se blíží a tak nás 
Farní sbor čCE v Moravči  

zve k těmto  
adventním akcím:

Mikulášské odpoledne je plánováno 
jako každý rok na první prosincovou sobotu 
– tedy na 1. prosince ve  14.30 hod. Již 
dvacáté druhé představení nám zahraje diva-
delní skupina Hralous z Pelhřimova. Přijďte se 
svými dětmi se potěšit pohádkou nazvanou 
TOČ KOLOTOČ. A možná přijde i Mikuláš 
s andělem a čertovským doprovodem. 
Večer ve vytopeném sále nebudeme dělat zá-
bavu, ale můžete přijít posedět a zahrát a za-
zpívat si. Uděláme takovou větší nekuřáckou 
sobotu. Protože v té době již budou hotové 
nově opravené prostory v hostinci, bude ten-
to den jako den otevřených dveří a kdo bude 
mít zájem, může si nově opravenou klubovnu 
s kuchyňkou prohlédnout a pak chvíli posedět 
s těmi, kdo se o rekonstrukci zasloužili. 

Posezení pro důchodce – rádi bychom se 
k této tradici vrátili, protože rozšířené soused-
ské posezení se tak úplně neosvědčilo. Přijmě-
te tedy pozvání do nových prostor obecního 
hostince ve čtvrtek  6. prosince od 15.00 
hod. Nebudeme plánovat žádný zvláštní pro-
gram. Bude to příležitost i pro starší generaci 
si prohlédnout opravené prostory hostince, 
posedět a popovídat. 

babinec  se už začal scházet na obecním 
úřadě v úterý v 17.00 hod. Společenství 
tvořivých žen je otevřené komukoliv. Přijďte se 
naučit plést ponožky, čepice, svetry, nebo jen 
tak posedět a popovídat. 

pozvánkY

Moštování  
kominík

Diakonie broumov 

Festival řemesel a vyznání  

Tábor na Valkounově 

Moštování – přestože se v naší obci v le-
tošním roce moc ovoce neurodilo, naše 
moštárna je hojně využívána. Ze široké-
ho okolí se k nám sjíždějí vozíky s ovo-
cem a pan Siřínek má plné ruce práce. 
Letos už vymoštoval 2 500 l moštu.  

Pan Dvořák z Pelhřimova už v naší obci byl 
a navštívil většinu domácností. Kdo ho ale přeci 
jenom promeškal – domluvte si individuální ná-
vštěvu. Má telefon – 602 619 339. 

Diakonie Broumov – k nám zajíždí pravidelně dvakrát ročně. Tentokrát udělá výjimku a přijede 
pro třetí svoz během prosince – máte tedy možnost ještě do 14. 12. udělat revize ve skříních 
a nosit na obecní úřad v silnostěnných zavázaných igelitových pytlích nebo krabicích – oblečení, 
lůžkoviny, utěrky, záclony, látky nádobí, skleničky, obuv a hračky. Důrazně žádáme, aby 
nám nikdo oblečení nenechával za dveřmi položené bez obalů nebo ještě na 
ramínkách!!! 

Festival řemesel a vyznání  proběhl letos v červenci a v jeho rámci Farní sbor českobratrské 
církve evangelické v Moravči uspořádal  již tradiční dobročinný bazar. Mnozí z vás do bazárku 
přispěli ručními výrobky, nebo si do něho přišli něco koupit. Máme radost, že se povedlo v rámci 
této prodejní akce shromáždit 7 577 Kč a za ně nakoupit v prospěch třetího světa studna, dvě 
kozy a šedesát slepic.

Již čtvrtý ročník dět-
ského tábora se konal 
letos na Valkounově. 
Během prázdnin 
se zde vystřídaly tři 
běhy – první byla 
parta dětí z okolí 
Českých Budějovic, 
druhý běh byl pro 
-náctileté z různých 
koutů naší země 
a poslední zde tábo-
řily děti z Moravče 
a blízkého okolí. Vy-
budování tábořiště 
je dílem nadšenců, 
kteří zadarmo dělají mnohé pro naši další 
generaci malých dětí. Svůj čas věnují tomu, 
aby se děti učily rozeznávat hranice dobra a 
zla, aby věděly, co je čestnost,  odpovědnost 
za druhé a za svět kolem. Učí se i spoustu 

dalších praktic-
kých věcí. O to 
více byli vedoucí 
i děti zaskočeni 
skutečností, když 
týden po té, co na 
jaře byl postavený 
nový sporák, tak 
někdo vyboural 
ocelové pláty a 
odnesl je – zřejmě 
je výhodně prodat 
do sběrných suro-
vin. Že byla zniče-
na práce a nadšení 
spousty lidí, že byl 

ohrožen první běh tábora, na to zloděj ne-
myslí. Všímejme si, prosím takovýchto věcí 
a upozorněme na ně. Tito lidé nezaslouží 
naši shovívavost a patří na veřejný pranýř 
z ostudy.  

Plastový odpad 
Minulý rok byly instalovány dva nové kontejnery na tříděný odpad dole na obci. Během 
letošního léta se několikrát stalo, že jedna rodina naplnila tento kontejner okamžitě po vyve-
zení po okraj a na ostatní nezbylo ani místečko celých dalších čtrnáct dní. Přitom kontejnery 
u obecního úřadu byly prázdné. Je to opět o toleranci a o tom, zda myslím na své spoluob-
čany, nebo ne. 
Také odpad, který se objevil u horních kontejnerů patří do velkoobjemového odpadu a ma-
jitelé si jej měli nechat doma do jara, kdy budou opět přistaveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. Takto musíme odpad naložit a k dalším nákladům obce odvézt na Hrádek. 
Pokud nevíte, jak s určitým druhem odpadu naložit – raději se dvakrát zeptejte vedení obce, 
než ho někde složíte. 


