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Začátkem října – v  pátek  2.  a  v  sobotu  3.  10. nás čekají 
volby do Kraje Vysočina a do Senátu České Republiky. Trvání 
voleb bude jako obvykle – v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod 
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. V našem kraji o váš hlas do 
krajského zastupitelstva bude usilovat 16 politických uskupení. 
Senátní hlas můžete dát jednomu ze šesti kandidátů na senátora 
našeho obvodu. 
Volby jsou naším demokratickým nástrojem, jak ovlivnit chod 
věcí, které se nás (v případě kraje i bezprostředně) dotýkají. 
Přijďte tedy dát najevo svůj postoj, že vám to, kdo za nás rozho-
duje, není lhostejné. Každý hlas se počítá. 

VOLBY – do krajského zastupitelstva 
a do senátu

Moravečská traktoriáda
V sobotu 5. září se sjeli do Moravče příznivci a majitelé historických traktorů české výroby 
značky Zetor. Sraz byl jako tradičně u potoka na „Obci“ v 8 hodin. Pro všechny přítomné 
bylo uspořádáno malé pohoštění .  Po seznámení s trasou, určením pořadí  a společném 
focení se v 9,20 hod. traktory rozjely po ose Markvarec , Těmice a Kamenice nad Lipou, 
kde byla 40 minutová zastávka. Trasa dále pokračovala přes Častrov, Libkovu Vodu do 
Pelhřimova.  Zakončení bylo připraveno v pivovaře Poutník.  Zde byl podán oběd a ochut-
návka piva. Za velké ochoty a s výkladem pana ředitele Veselého jsme absolvovali pro-
hlídku pivovaru. Po celé odpoledne jsme se bavili za doprovodu country kapely.  Trasa 
měřila cca 55 kilometrů, průměrná rychlost se pohybovala kolem 18 kilometrů v hodině 
a celkem bylo přítomno 24 traktorů. 
Příští akci plánujeme na 1. května 2021, tak pokud nám to nezakážou, tak jste opět všich-
ni zváni.  (Josef Zabloudil)

Oznámení obecního úřadu  
 X 6.10. 2020 od 8.00 – do 15.00 hod. bude přerušena 
dodávka elektrické energie v obci Moraveč v těchto 
nemovitostech: č.p. 123, 38, 39, 40, 42, 72, 82, 97 
a v místní části Hatě 

 X 16.10. 2020 od 8.00 – do 15.00 hod. bude přerušena 
dodávka elektrické energie  v obci Moraveč a v místní 
části Hatě 

 X Poplatky z hrobů – obec Moraveč upozorňuje na sku-
tečnost, že v letošním roce končí smlouvy na pronájem 
hrobových míst. Prosíme všechny, kdo nás doposud ne-
kontaktovali, aby se ozvali na obecní mail info@obecmora-
vec.cz paní účetní Renátě Větrovské a poskytli jí údaje pro 
sepsání nových smluv – adresu nájemce, mailovou adresu 
a telefon. 

Výkup jablek  PACOV 
kovošrot FeMi - centrum s.r.o., Žižkova 1116 
Zahájení výkupu: 14. 9. 2020 
Kontaktní osoba:  pí Prokopová - tel.: 724 300 975  

p. Míka - tel.: 602 107 110 
Výkupní doba:  Po - Pá 7.00 - 12.00 hod, 13.00 - 16.00 hod 

So 9.30 - 10.30 hod 
Při větším množství po dohodě i mimo tuto výkupní dobu

Toto číslo vyšlo v září 2020, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Ochotníci v Moravči – pokud v tom co-
vid nezabrání, tak do naší obce opět po 
čase zavítají ochotníci z Černovic a zahrají 
hru z pera Járy Cimrmana. Tentokrát to 
bude pohádka – Dlouhý, Široký a Krát-
kozraký. Divadlo by mělo proběhnout 
v našem kulturáčku v sobotu 24. října 
navečer. 

POZVÁNKY

Kominík  

Pan Dvořák  přijde do naší obce 
v sobotu 26. září. Kdo stojíte 
o jeho návštěvu a vyčištění  
komínů, domluvte si jeho ná-
vštěvu na obci u paní Renáty  
Větrovské tel. 565 394 129. 
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Toto číslo vyšlo v září 2020, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Nové třídění odpadu systémem dům od domu  
započne i v naší obci 1. 4. 2021

Vzhledem k tomu, že je se blíží čas, kdy 
bude v naší republice zakázáno skládkování 
a bude nutné odpad buďto vytřídit nebo od-
vézt za drahé peníze přes půl republiky do 
spalovny, je potřeba se naučit třídit v maxi-
mální možné míře. K tomu nám dopomůže 
i nový systém svozu odpadů, který bude na-
startován po celém okrese Pelhřimov (vyjma 
města Pelhřimov a Kamenice nad Lipou, 
které v systému SOMPO - Sdružení obcí pro 
likvidaci odpadu - nejsou zapojeny).  Projekt 
D to D (Door to Door) - ode dveří ke dveřím 
pomůže zjednodušení  třídění odpadů v do-
mácnostech.
Do každé domácnosti budou dodány  
(dle přání majitelů nemovitostí) nové svozo-
vé nádoby o objemu  240 l (rozměry v cm 
š 58 x h 72 x v 107).  V  příloze  tohoto 
občasníku  naleznete  letáček,  který 
prosím vyplňte a dodejte do schránky 
na obecním úřadě do konce září.  Sami 
se rozhodněte, o jaký svoz od domu máte 
zájem – zda o žlutou popelnici na třídění 
plastu, modrou na papír či hnědou na bio 
odpad nebo o všechny.  Tyto popelnice 
budou pak jednotlivě sváženy v určitém 
svozovém limitu (například jednou za tři 
týdny) od každého domu. Předpokládá se, 
že popelnice budou mít občané doma a vy-
ndávat je před dům budou pouze při svozu. 
Popelnici dostane zapůjčenou každý zdar-
ma – při jejím zcizení nebo zničení, bude 
nutno si další popelnici již zaplatit. Tři tyto 
nádoby,které jsou na kolečkách, zaberou 
plochu 180 x 75 cm. Všechny svozové 
nádoby budou opatřeny čipem, čímž bude 

možno sledovat, kolik odpadu se v které 
domácnosti vyprodukuje a zda jsou nádo-
by využívány ke sběru a třídění odpadu. 
Zároveň zůstávají v provozu svozová hníz-
da na tříděný odpad, kam bude možné na-
dále ukládat plast, papír a sklo. Občanům 
zůstanou i stávající popelnice na netříděný 
odpad, ovšem jejich svoz nebude probíhat 
každý týden a cena jejich svozu se bude 
zřejmě postupně zdražovat. 

•  o společnou nádobu mohou požádat 
např. i dvě sousedící domácnosti

•  plná funkčnost projektu bude  
od 1. 4. 2021

•  přednost pro dodání nádob mají občané 
s trvalým pobytem v obci Moraveč. 

•  s dalšími aktuálními informacemi budou 
občané včas seznámeni.

Případné dotazy zodpovíme osobně  
na obecním úřadě, nebo na mailu  
starosta@obecmoravec.cz, případně  
na telefonu starostky 728 227 404.
Důslednější třídění odpadů bude do budouc-
na velmi důležité pro naše životní
prostředí a také bude mít výrazný vliv na výši 
poplatků za odpady – TŘIĎME ODPADY 
CO NEJZODPOVĚDNĚJI – VYPLATÍ SE TO 
VŠEM!      (Eva Zadražilová, starostka obce)

Loučení s prázdninami
proběhlo za pošmourného počasí v sobotu 29. srpna na obci u po-
toka. Po obědě se vyčasilo a tak si děti  mohly užít soutěžního odpo-
ledne a tradičně výtečného občerstvení v podobě palačinek rodiny 
Lubinů. Na slíbenou pěnu si musíme počkat na další akci při lepším 
počasí.  Přes nepřízeň počasí akci navštívilo několik desítek lidí.  


