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SOMPO
Sdružení obcí pro likvidaci odpadu, které má centrální 

skládku na Hrádku u Pacova, nás zve na prohlídku nové 
třídicí linky, která je v provozu na Hrádku od letošního 
roku. Návštěva skládky na Hrádku je zajímavý a podnět-
ný výlet. Vidět, kde přesně končí naše vyprodukované 
odpady je užitečné. Můžeme se osobně přesvědčit, jak 
se dále nakládá s vytříděným i nevytříděným odpadem.  
Osobně se můžeme přesvědčit, že řeči některých obča-
nů, kteří nechtějí třídit odpad a tvrdí, že se odpad vytří-
děný i nevytříděný na skládce sesype na jednu hromadu 
– že toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

Je možné uspořádat exkursi na Hrádek v pracovní 
době od 6.30 do 15.00 hod., ale pracovníci skládky 
nás jsou ochotni provést i po pracovní době nebo 
o víkendu. 

Kdo by měl o prohlídku skládky zájem, prosím nahlaste 
se mi na mail – zadrazilova@hotmail.cz nebo na telefonu 
728227404, případně osobně u paní Větrovské. Podle 
zájemců pak domluvíme termín a dopravu. 

Povinné čipování psů  
od roku 2020

Od roku 2020 vzniká každému majiteli psa povinnost mít 
psa navakcinovaného proti vzteklině a označeného mikroči-
pem! (Výjimku mají psi tetovaní do 3.7.2011)

Podkožní mikročip je velký jako zrnko rýže. Aplikace je 
jednorázová – je to injekce. Moderní čipy zůstávají pod kůží 
na jednom místě – aplikují se na levou stranu krku. Mikročip 
stojí 350,- Kč. Číslo se vylepí do očkovacího průkazu. Dále 
je možnost aplikovat mikročip backhome s předplacenou re-
gistrací do internetové databáze. V případě ztráty a zaběhnutí 
psa bude dohledatelný majitel psa a pes vrácen svému maji-
teli – stojí 480,- Kč.

Dále nabízíme možnost založit mezinárodní cestovní pas 
nutný pro cestování za hranice. S pasem bude Váš pes re-
gistrován v centrální veterinární databázi. Cena pasu + čipu 
je 650,- Kč. 

Očipování proběhne pro Moraveč a Hatě 
v neděli 29.9.2019 od 13.25 – 13.35 v Mo-
ravči na návsi. Očkovací průkazy průkazy 
vezměte s sebou! Bez očipování nebude 
platné ani očkování proti vzteklině!

Nový moravečský občánek
26. srpna se manželům Michaele a Miroslavovi Koubovým z č.p. 

2 narodil v jihlavské porodnici syn Hynek. Přejeme mu dobrou cestu 
životem v náručí milující rodiny. 

VODA
V těchto dnech dokončila firma Vodak Pacov výměnu další čás-
ti vodovodního potrubí směrem od vodojemu k odkyselovačce 
(tyto práce jsou z části pokryty dotací z krajského programu Ob-
novy venkova). Kovové potrubí o průměru 80 cm je již několik let 
nahrazováno plastovým potrubím o průměru 150 cm. Výměna 
potrubí je jednou z cest, jak obnovit část soustavy vodního zdro-
je a zvýšit kapacitu potrubí. Další prací pro zlepšení dodávek 
vody pro naši obec je současná práce ing. Jaromíra Čaška na 
projektové dokumentaci, na jejímž základě budeme moci přidat 
ke stávajícím dvěma zdrojům pitné vody třetí. Doufáme využít 
nově objevený zdroj, kde by bylo možné zřídit nový jímací zá-
řez. V letošním roce se povedlo, díky větší kázni našich obyvatel 
ohledně spotřeby a také díky pozdějším dešťům, prožít léto bez 
zásadního nedostatku pitné vody. Velmi nám také pomohl vrt, 
který zřídilo u svých objektů místní VOD a který slouží pro napá-
jení dobytka. 

kOMiNík
Kominík Dvořák bude v naší 
obci chodit v sobotu  
28. září. Kdo stojíte 
o jeho návštěvu a vyčiš-
tění komínů, tak si službu 
objednejte u paní Renáty 
Větrovské – 565 394 129. 

MOštOVáNí
Přestože se letos neurodilo vlivem jarních mrazů  
tolik jablek jako vloni, tak je možné jako každý  
rok využít služeb místní moštárny. Objednávky 
domlouvejte u pana Zbyňka Procházky z č.p. 75 na 
telefonu – 606 711 521.
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Toto číslo vyšlo v září 2019, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

MOStek – StAVbA 2020 
Obec Moraveč téměř zázračně – (dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj získá málokdo) – ob-
držela dotaci ve výši jednoho milionu korun na 
zásadní rekonstrukci mostu Na Obci (u Mazalů). 
Výběrové řízení na realizaci akce vyhrála firma 1. 
Kamenická stavební a.s. s částkou 2.130 tis. Kč. 
Realizace stavby by měla probíhat na jaře příštího 
roku.  

LOučeNí S PrázDNiNAMi 
Dětský den – proběhl za plného slunce a dychtivého soutěžení 
dětí. Novinkou letos bylo chytání ryb na hrázi u pana Vlka, což 
si děti velmi užily.  Palačinky rodiny Lubinovy byly již tradiční, ale 
výborné jako vždy. K palačinkám děti vypily dva sudy limonády 
– jeden věnovala paní hostinská (děkujeme) a druhý Obec Mo-
raveč. Vrcholem dne bylo jako obvykle běhání dětí v pěně. Opět 
se ukázalo, jak příhodné místo, pro podobné akce je plac na 
obci u potoka. Děkujeme všem, kdo věnovali svůj čas, aby mohli 
dopřát dětem z Moravče i z okolí pěkné odpoledne. 

trAktOriáDA 
První zářijovou  sobotu se sjeli do Moravče přízniv-
ci historických traktorů, kteří se zúčastnili  Spanilé 
jízdy.  Byl to již třetí ročník, kdy pořádáme tuto akci 
spojenou s okresními dožínkami.  Přijelo  40 přízniv-
ců na 24 traktorech různých typů a stáří.  Po malém 
občerstvení vyjela kolona traktorů před devátou ho-
dinou na trasu Spanilé jízdy. Itinerář byl naplánován 
přes Novou Cerekev, Myslov, Střítež směr Božejov 
– Troják. Odtud dále přes Častrov do Žirovnice, zde 
byla prohlídka zámku. Další zastávka byla ve Veselé 
na oběd. Po dobrém obědě jsme jeli do Pelhřimova 
na oslavy okresních dožínek.

J. Zabloudil  

NAbíDkA NákuPu Dárků  
Nabídka nákupu dárků – třeba na Vánoce. Nabízíme prodej 
věcí, které obec pořídila na letošní setkání rodáků – kalendář 
se starými fotkami pro rok 2020 (za 200,- Kč), hrnky s pe-
rokresbou našeho kostela ve dvou velikostech (za 90,- Kč), 
papírová taška (za 20,- Kč), propiska s nápisem Obec Mo-
raveč (za 20,- Kč) a turistická známka (za 20,- Kč). Tyto věci 
můžete pořídit u paní Větrovské na obecním úřadě.

kráDež OVOce  
Na zahradě u č.p. 17 před časem někdo do rána 
(z pondělí na úterý) očesal všechny švestky na ob-
sypaném stromě. Není to poprvé, kdy zloděj ovoce 
tuto zahradu navštívil. Tentokrát ale drze očesal celý 
strom a majitelům zahrady zbyly jenom oči pro pláč. 
Prosím, dívejte se  kolem i po cizích zahradách, zda 
zde nesklízí někdo cizí. Příště se to může stát i vám.


