
Moravečský
občasník03/2013
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Volby
mimořádné volby  

do poslanecké sněmovny Parlamentu 
české republiky se budou konat  

25. a 26. 10. 2013  
jako vždy v pátek od 14.00 do 22.00  

a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. 

Diakonie broumov 
Již pravidelný čtvrtletní svoz – oblečení, lůžkovin, utěrek, ruč-

níků, záclon, zbytků látek, nádobí, obuvi a hraček bude v Moravči 
v týdnu 23.–27. 9. 2013. Věci noste na obecní úřad v silnostěnných 
zavázaných igelitových pytlích nebo převázaných krabicích. Vzhle-
dem k tomu, že Diakonie Broumov zajíždí do naší obce pravidelně, 
můžete vytříděné věci odevzdat na obci v podstatě kdykoliv. 

otazníky nad organizací Mikulášského 
odpoledne. Vzhledem k tomu, že v loňském roce  
nebyla účast na této akci příliš velká, je otázka, zda 
ji nadále pořádat, nebo zda ji neorganizovat nějak 
jinak. Rozhodně by bylo dobré, aby se případně na 
organizaci podílely v daleko větší míře místní ma-
minky. Prosíme tedy maminky, které by byly ochotné 
s organizací pomoci či přispět nějakým nápadem, 
aby přišly na obecní úřad 25. 9. v 17.00 hodin. 
Probrali bychom zároveň i další věci, které by pro 
ně a pro jejich děti byly v obci důležité, aby je bylo 
možno zařadit do obecního rozpočtu na další rok.  

Pokud jste přispěli na letošní povodně prostřednictvím některé 
humanitární organizace, věřte, že za vaši pomoc vám jsou vděčné 
stovky domácností na Litoměřicku, Liberecku, Královéhradecku 
v Jižních Čechách i jinde. Humanitární organizace se naučily během 
let dobře spolupracovat a krizové štáby si bez problémů rozdělují 
vesnice, kam posílají dobrovolníky i první materiální pomoc. Po úkli-
du nejhoršího bahna následně stovky dobrovolníků vesnice obejdou 
a sepíší seznam škod v jednotlivých domácnostech. Podle míry po-
škození nemovitostí a majetku se vyplácí finanční náhrada, kterou 
rozdělují dozorčí rady jednotlivých organizací podle určitého a vel-
mi podobného klíče. Odpadá tak to, co jsme zaznamenali v prvních 
vlnách povodní po roce 2000, kdy některé organizace rozdělovaly 
více peněz než jiné a vznikala zbytečná řevnivost. 

Pokud jste přispěli na konto Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické, tak vězte, že tato organizace měla po povodních k rozdělení 
cca 9 milionů korun z darů z České republiky i ze zahraničí. Diakonii 
se nabídlo celkem 800 dobrovolníků z nichž nakonec využila jenom 
300 lidí. Domácnostem bylo zapůjčeno prostřednictvím Diakonie 
cca 300 vysoušečů. Věřte, že všichni budou vděčně vzpomínat na po-
skytnutou pomoc ať již finanční nebo fyzickou, protože někdy jsou 
to příběhy, které by žádný scénárista nevymyslel. Takže díky všem, 
kdo jste jakkoliv přispěli. 

Povodně

Rodáci 
V roce 2009 při historicky prvním srazu rodáků naší 
obce jsme si slíbili, že se sejdeme opět za 5 let. Pro-
tože čas letí jako voda, tak v roce 2014 to bude 635 
let od první písemné zmínky o naší obci a jistě bude 
dobré si opět připomenout naší historii i ty, kdo 
v Moravči žili a žijí. setkání rodáků se bude konat 
v sobotu 21.června 2014. Prosím počítejte již nyní 
s tímto datem v plánech na příští rok, protože se 

bude týkat nejen těch, kdo si k nám přijedou užít 
společný den a zavzpomínat, ale i nás místních, kte-
ří se musíme postarat o organizaci a pohodu celé 
akce. 
Prosíme zároveň všechny, kdo doma najdou nějaké 
zajímavé fotografie Moravče z minulých dob, které 
ještě nikde nebyly zveřejněny, aby nám je poskytli 
k ofocení, aby mohly být uloženy do kroniky nebo  
použity v souvislosti s plánovanou oslavou. 
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Moštování
Probíhá na obecním úřadě jako každý podzim 

na základě individuální domluvy s panem Bohu-
milem Siřínkem na tel. 565 394 165, který moš-
tování provádí.  

kominík 
Pan Dvořák přijde do naší obce vymetat 

komíny v sobotu 12. října. Kdo budete mít 
zájem využít jeho služby, ohlaste se prosím na 
obecním úřadě u paní Větrovské, abychom 
mu mohli předat seznam nemovitostí, které 
má navštívit.  

SOMPO – sdružení obcí pro likvidaci odpadů – nám poslalo nabíd-
ku na pořízení plastových tašek na tříděný odpad. Jedná se 
o soupravu 3 tašek, které mají u horního lemu z boku suchý zip, takže 
se dají sepnout do „vláčku“ a nepadají. Tašky mají uši, takže vyseparo-
vaný odpad se dá lehce vynášet do kontejneru. Materiál je kašírovaný 
PP (pevný, netrhá se). Jsou omyvatelné.

Tašky jsou nabízeny ve dvou rozměrech za dotovanou cenu: 
menší taška: dno š25 x hl23 cm, výška 39 cm 
větší taška: dno š35 x hl26 cm, výška 49 cm
Velikost menší soupravy je vidět i na obrázku, kde je přiloženo měřítko.
 malé velké              
Původní cena včetně DPH asi 100,- asi 114,-
Dotovaná cena včetně DPH 33,- 38,-

Pokud byste o jejich pořízení měli zájem, nahlaste to prosím paní Větrov-
ské na obecní úřad do konce září. Pokud máte zájem si tašky  prohléd-
nout zblízka, můžete je vidět na obecním úřadě, kde do nich třídíme 
odpad. 

 

 

 
POZVÁNKA 

 
Občanské sdružení Pro synagogu v Nové 
Cerekvi a Městys Nová Cerekev Vás srdečně 
zvou 6. října 2013 ve 14,00 hod na Festival 
řemesel a vyznání 2013 do nově opravených 
prostor Synagogy v Nové Cerekvi. 
Program: vystoupení dětí ZŠ Nová Cerekev, 
koncert Trumpet Tune a výstava výtvarné 
skupiny NOCE – Deset hvězd. 
 
Od 13,30 hod se uskuteční slavnostní odhalení 
pamětní desky významného českého malíře 
Alfréda Justitze na jeho rodném domě č.p. 44 
v Nové Cerekvi.  
 

odpady 
Jak jste si již jistě všimli, objevily se v naší obci 

nedávno další plastové kontejnery na tříděný od-
pad. Máme k dispozici další kontejnery na papír 
a na plasty, tak bude snadnější více třídit, pokud 
máme v domácnosti plastový či papírový odpad. 
Prosíme všechny, aby dodržovali obecné pokyny 
k ukládání tříděných odpadů – plastové lahve se-
šlápněte a do papíru dávejte roztrhané krabice, tak 
aby nezabraly místo pro ostatní vaše spoluobčany. 
O tom, že do papíru patří papír a do plastů plast 
se zdá zbytečné mluvit, přesto je často v kontejne-
rech to, co tam nepatří. 

babinec  
Sejde se na podzim poprvé na obecním úřa-

dě první týden v listopadu – v úterý 5. 11. od 
17.00 hodin. Není určen pouze pro nejstarší 
ročníky, naopak mladé ženy by se mohly mno-
ho užitečného naučit - pletou se ponožky, 
čepice, svetry, nebo vyrábějí krásné dárečky 
z korálků.  


