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Voda
Letošní léto bylo velikou zátěžovou zkouškou pro celý náš sys-
tém zásobování pitnou vodou. Dvě předcházející suché zimy 
bez sněhu si vyžádaly svou daň a vydatnost našich pramenů 
není taková na jakou jsme byli zvyklí. Když se k tomu připojí 
velmi horké léto, málo deště a plná obec lidí – je problém na 
světě. Naše obec běžně spotřebuje cca 33 m3 vody. O prázd-
ninách a hlavně o víkendech (a zejména o pouti na sv. Annu) 

však dosáhla spotřeba v naší obci 87 m3 vody! Naštěstí se po-
dařilo vše zvládnout a nemuseli jsme přistupovat k zásadním 
omezujícím opatřením jako je například vypínání nebo dovoz 
vody. Zastupitelstvo ale na vzniklou situaci musí reagovat, a to 
zřejmě nejenom úpravou ceny vody (která již několik let zů-
stala stejná), ale také tím, že bude zjišťovat možnosti posílení 
a akumulace pitné vody pro dobu intenzivní spotřeby. 

V poslední době je velmi rušno kolem naší čistírny odpadních vod. 
Po dvanácti letech provozu bylo nutné provést některé zásadní 
opravy. Tři betonové skruže na odtoku z čistírny, které značně na-
rušily agresivní látky (zejména čpavek) budou vyměněny za nové 
plastové. Byl vyvezen štěrk, ve kterém roste rákos z části kořenové-
ho pole a nahrazen novým. Bude také rozšířena vjezdová branka, 
aby byl snadnější příjezd do objektu zejména v případě vyvážení 
kalů. Stavební práce pro nás provádí firma Agos, která podala ve 
výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.  

Dva roky byl tento rybník při silnici na Lidmaň vypuštěn a čekali jsme na 
vyřízení dotace na jeho odbahnění. Nakonec se ukázalo, že není v na-
šich možnostech splnit dotační podmínky (například zřízení vedlejších 
tůní), a tak se obecní zastupitelstvo rozhodlo odbahnit a celkově opravit 
rybní z vlastních zdrojů. Stavbu provádí firma pana Novotného z Ceto-
raze, která vyhrála výběrové řízení. Většina prací je hotová, ještě zbý-
vá osazení nového požeráku a schůdků a úpravy břehů. V rámci těchto 
oprav bylo po konzultaci s odborem životního prostředí MěÚ Pelhřimov 

odstraněno několik vzrostlých stromů a náletový porost. Práce by měly být 
hotové do konce listopadu. 
Odbagrované nánosy hlíny a bahna z rybníka byly prozatimně uloženy 
na místním fotbalovém hřišti, které po odvezení hlíny bude zrekonstruo-
váno. Pokud by měl někdo zájem o tento odtěžený materiál (například 
k vyrovnání terénu), může si odvézt kolik bude potřebovat - byly odebrá-
ny vzorky nánosu a není v nich žádná škodlivina, která by bránila dalšímu 
přirozenému využití. 

čistírna odpadních vod
Diakonie broumov - přijede pro starý textil - až 

do poloviny října můžete nosit na obecní úřad v silnostěnných 

zavázaných igelitových pytlích nebo krabicích – oblečení, lůžkoviny, 

utěrky, záclony, látky, nádobí, skleničky, obuv a hračky. 

kominík - Pan Dvořák přijede vymetat místní komíny v so-

botu 10. října. Kdo jste si ho ještě domů neobjednal, dejte vědět 

starostce na telefon 728 227 404 nebo vhoďte objednávku kominí-

ka do schránky u obecního úřadu. 

Moštování - Letošní úroda jablek je veliká a tak se pan 

Siřínek činí a v obecní moštárně tráví spoustu času. I vy se můžete 

objednat k pořízení moštu z dovezených zásob na telefonu 565 

394 165. Jeden litr jablečné štávy stojí 4,- Kč. Obec nechala v 

moštárně udělat nový nástřik podlahy, který je hygieničtější a snad-

něji udržovatelný. 

odbahnění rybníka Chvojkováč

Možná jste si všimli, že do naší obce přibyly tři nové kontejnery – na 
sklo, plast a papír. Kotejnerů by tedy měl být dostatek – na počet 
našich obyvatel. Žádáme důrazně naše občany, aby do kontejnerů 
vkládali odpady tak, jak se má – krabice roztrhané a zpoštělé, PET 
lahve sešlapané a podobně. Drobný elektroodpad (fény, opékače, 
rádia…) neházejte do popelnic, ale odevzdejte je na obecním úřadě. 
Stejně tak objemný elektroodpad (staré ledničky, mrazáky, televize…) 
odkládejte u obecního úřadu – bude odvezen při podzimním svozu 
SOMPA. Důrazně žádáme místní „šikuly“, aby si tohoto odpadu ne-
všímali a nevybírali z něho součástky, protože pak nám tento odpad 
neodvezou zdarma jako druhotný odpad k dalšímu třídění, ale jde 
rovnou na skládku a musíme jej draze platit! k obecnímu úřadu 
byla nainstalována po dřívějších zkušenostech kamera, 
a tak budeme přesně vědět, po kom máme požadovat 
náhradu škody. 

naše paní účetní
Naše paní účetní Renáta Větrovská je od července nemocná. 
Musela podstoupit operaci vyhřezlých páteřních plotének  
a nyní prodělává rehabilitaci. Přejeme jí brzké uzdravení. Nyní 
je zřetelně vidět, jak chybí v obci její pilné ruce a co všechno  
v pracovní době dělá. 
Žádáme všechny, kdo ještě nemají zaplacené poplatky vůči obci, 
aby tak učinili v úředních hodinách nebo úhradou na účet obec-
ního úřadu - 622161319/0800. 

odpady
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Toto číslo vyšlo v září 2015, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

V Moravči se pravidelně scházejí děti. Říkají 
si Doubci a přibližně jednou měsíčně přespí 
na faře a druhý den se vypraví do přírody, 
hrají hru, sportují apod. Takto máme za sebou 
zimní olympijské hry, turnaj v curlingu, něko-
lik drakiád i bojovek po nedalekých městech, 
ale i sbírání odpadků po Moravči podél silnic. 
Na tyto akce chceme pozvat všechny děti škol-
ního věku. 

Nejbližší akce bude v sobotu 3. října. Sejde-
me se v 9:00 na „Heliportu“ a vydáme se na 
Valkounov ke hře „Tajemný zámek“. Po hře, 
kolem poledne, společně opečeme něco na 
ohni a vypravíme se domů. Přidejte se k nám! 

(Další podobná akce pak bude 14. listopa-
du. Více info u Dana Matějky)

Divadelní 
představení
Představení České Nebe přijdou zahrát  
do Moravče ochotníci z Černovic  
24. října v 19.00 hodin. Je to další 
skvělá hra pánů Smoljaka a Svěráka,  
která inscenuje setkání českých velikánů  
v českém nebi – Husa, Tyrše, Sv. Václava, 
Komenského, Praotce Čecha i Babičku 
Boženy Němcové. Hry z dílny divadla Járy 
Cimrmanna nás vždy dobře pobaví i poučí 
o tom, o čem jsme třeba z našich dějin ani 
nevěděli. Ochotnický spolek v Černovicích 
je nově ustavená společnost nadšenců 
a bude to jejich první mimočernovické 
veřejné vystoupení. Vstupné bude 
dobrovolné. Přijďte se určitě podívat.  

Obec Moraveč a YMCA Jindřichův Hradec pořádají 


TANEČNÍ ZÁBAVU 



























v Moravči v obecním sále 

v pátek 16. října 2015 od 20:00 hodin 
 

hraje kapela  
Old Steamboat Jazz Band 

stpn  č 


Tajemný zámek
Sobota 3. října, 9:00, „Heliport“

Taneční zábava - skupina Old Steamboat Jazz, která hrála v našem sále 
při loňských rodácích, přijede do naší obce 16. 10. Výborní muzikanti nám zahrají k tanci 
i poslechu. Taneční zábavu pořádá Obec Moraveč a YMCA Jindřichův Hradec (toto spo-
jení zde již mnoho let organizuje dětský karneval). 

nabídka
Prodám pokojovou stěnu, imitace mořený 
dub, včetně uzavřené skřínky na dokumen-
ty a poličky. Vhodné i do nepodsklepených 
prostor, velmi zachovalé.
K dispozici zde v Moravči, cena dohodou.
Telefon:  774 941 946


