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Diakonie broumov –  přijede koncem října. Prosíme, noste věci až po 
volbách - do konce října na obecní úřad v silnostěnných zavázaných 
igelitových pytlích nebo krabicích – oblečení, lůžkoviny, utěrky, zá-
clony, látky, nádobí, skleničky, obuv (svázaná v párech gumičkou),  
hračky, kabelky, batohy, menší elektrospotřebiče, vatované a peřo-
vé přikrývky, polštáře, peří, knihy, časopisy…. 

V  průběhu  měsíce  čer-
vence  a  srpna  proběhla 
oprava  dvou  klenutých 
kamenných  mostků  „Na 
obci“. Opravu k naší plné 
spokojenosti  provedla 
pelhřimovská  pobočka 
firmy  Swietelský  s.r.o. 
Pracovníci  firmy  zpev-
nili  dno  potoka  a  peru-
tě  mostu,  sejmuli  stáva-
jící  vozovku,  obnažili 
klenbu,  kterou  opravili 
a  následně  vyztužili  kari 
sítí  a  zpevnili  betonem.  Byly  nově 
osazeny  původní  kamenné  sloupky 
a  římsy.   Diskuse se v zastupitelstvu 
vedly  o  vzhledu  zábradlí  a  nakonec 
také o podobě povrchu komunikace 
přes mostky. Nakonec jsme zvolili ka-
mennou dlažbu a myslím, že oprave-
ným  mostkům  velmi  sluší.  Zádlažbu 
provedli  mistři  kameníci  až  z  Valtic. 
Že  byla  potřeba  opravy  akutní,    do-
kládá  i  fotografie  poškozené  klenby 
malého  mostku.  Proluka  v  zábradlí, 
která  je  nyní  mezi  malým  a  velkým 

mostkem, bude řešena později  -   po 
osazení  zábradlí.  Je  otázka,  zda  zde 
připravený podstavec osadit prostým 
sloupkem  –  dřevěným  či  kovovým, 
nebo využít této příležitosti a usadit 
zde  nějakou  sochu  –  dřevěnou,  ka-
mennou  či  kovovou.  Jistě  je  to  pod-
nět k diskusím.

Děkujeme  všem  za  pochopení, 
kdo v okolí mostků bydlíte a kdo jste 
museli snášet nepohodlí s dočasnou 
uzavírkou mostů. Oprava mostků stá-
la 1,5 milionů korun a je plně hraze-

na  z  obecního  rozpočtu 
s využitím krátkodobého 
překlenovacího úvěru ve 
výši 1 milion korun. 

Čekají  na  nás  však 
opravy dalších dvou mos-
tů – u Mazalů a u rybníka 
Primus. Dotace na opravy 
ale  nejsou  a  tak  na  další 
opravy  musíme  vytvořit 
rezervu  z  našeho  obec-
ního rozpočtu, který činí 
ročně  cca  4,2    miliony 
korun.  

Miloš Větrovský  
– vzpomínka 

V polovině června letošního roku 
zemřel ve věku 70-ti let náš dlou-
holetý  tajemník,  místostarosta 
a  starosta  obce  Moraveč  –  zkrát-
ka  člověk,  který  stál  v  čele  naší 
obce  více  než  třicet  let  a  který 
toho pro naši obec velmi mnoho 
udělal.  Jeho  jméno  je  spojeno  se 
stavbou  koupaliště,  tenisových 
kurtů, obchodu,   nových cest, vo-
dovodu i kanalizace.   Jako věno-
val  svůj  profesní  život  Agrostroji 
Pelhřimov, tak nedílnou součástí 
jeho „volného času“ bylo působe-
ní v obci.   Dělal,  co bylo potřeba 
– byl v čele dobrovolných brigád 
na zlepšení života a vzhledu obce, 
téměř padesát let byl členem míst-
ních  dobrovolných  hasičů  i  za-
hrádkářů,  trénoval mladé hasiče 
i prodával  lístky v místním kině. 
Jméno Miloš Větrovský bude v his-
torii  Moravče  zapsáno  velmi  vý-
razným  písmem  a  patří  mu  za 
jeho celoživotní práci velký dík.  

Mostky

prasklá klenba malého mostu
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Taneční zábava
Skupina Old Steamboat Jazz zahraje k tanci i poslechu v pátek 21. října 2016.  
Taneční zábavu pořádá Obec Moraveč a YMCA Jindřichův Hradec.

Tradiční posezení s důchodci
bude v pátek 16. prosince od 15 hodin v klubovně místního hostince.

Hasičský ples
bude příští rok už v polovině ledna – 14. ledna 2017. Odpoledne bude již tra-
diční dětský karneval a večer vás k tanci pozve hudební skupina AKORD. 

Myslivecký  ples 
bude pak 11. února 2017, zahraje Kamenická 4ka. 

 pozVánkY

Toto číslo vyšlo v září 2016, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

kominík
Pan Dvořák přijede do Moravče v sobotu 1. října. kdo jste si ještě ne-
nahlásil čištění komínů, objednejte si jej prosím na obecním úřadě. 

Moštování 
Přestože v letošním roce se v Moravči urodilo 
velmi málo jablek ve srovnání s jinými roky, 
tak je možno v případě zájmu domluvit termín 
moštování s panem Bohumilem Siřínkem na 
tel. 565 394 165.  

K tradičnímu setkávání pilných rukou 
na „babinci“ vás zve paní Nováková 
každý čtvrtek v 17.00 hodin počínaje  
10. listopadem na obecní úřad.  

K volbám do krajských zastupitelstev vás zveme o víkendu  
7. a 8. října. Jako obvykle bude začátek voleb v pátek od. 
14.00 hodin do 22.00 večer a v sobotu ráno můžete při-
jít  se  svým  hlasem  od 8.00 hod do 14.00,  kdy  bude  vo-
lební místnost uzavřena. Krajské volby nevynikají zrovna 
výraznou účastí voličů, ale já vás chci poprosit, abyste k vol-
bám přišli a svůj hlas po dobré rozvaze odevzdali. Vedení 
krajského úřadu je důležité i pro nás na obcích – po zruše-
ní okresních úřadů je pro nás kraj nejbližším partnerem, 
který nám pomáhá nebo nepomáhá řešit různé problémy 
a dobrá spolupráce je pro nás velmi důležitá. 

Hlína na hřišti odtěžená z Chvojko-
váče je našim občanům volně k dispozici 
– berte si jí zde podle vlastní potřeby. 
Na jaře už tato možnost nebude, plánu-
jeme ji částečně odvézt a zbytek rozhr-
nout a na hřišti urovnat. 

Společnost  EON  a.s  vyzývá 
občany, aby si na svých po-
zemcích ořezali stromy, 
které mohou zasahovat do 
drátů elektrických vedení. 
Pokud  tak  nebude  učiněno, 
tak  společnost  EON  prove-
de  ořezání  větví  v  listopadu 
sama. Za obec Moraveč vyzý-
vám  občany,  kterým  přesa-
hují větve z jejich zahrady na 
obecní komunikaci, aby větve 
ořezali, protože je nutný dob-
rý  průjezd  zejména  svozo-
vých  vozů  firmy  SOMPO  při 
vyvážení popelnic. 

Volby

odpady
Jak bylo uvedeno v minulém občasníku,  tak od počátku června byly pře-
vezeny kontejnery na plasty a papír z prostoru před obecním úřadem za 
budovu č.p. 43 – pod horní bytovkou. Situace ve využití kontejnerů se tím 
obrátila a tak prosím využívejte více toto stanoviště, protože zdejší kontej-
nery zůstávají poloprázdné, zatímco dole „Na obci“ jsou v současnosti stále  
přeplněné. Do kontejnerů na použitý olej  je nutno tento vkládat v dobře 
uzavřených plastových nádobách!!!

Voda
Přestože letošní léto bylo srážkově vydatnější než v loňském roce, 
tak velký výkyv obyvatel v naší obci v letních měsícíh znamená per-
manentní hrozbu možnosti nedostatku pitné vody, zejména pro delší 
období sucha. Zastupitelstvo samozřejmě tento problém řeší a necha-
lo vyhledat odborníkem další možné zdroje vody v okolí našeho pra-
meniště. V současné době máme hotový průzkum a další etapou bude 
projektová dokumentace vedoucí ke konkrétnímu posílení našich vod-
ních zdrojů. 


