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Aktuálně k odpadům 

V reakci na televizní šoty o špatném odbytu dru-
hotných surovin jsme požádali o vyjádření k danému 
problému ředitele firmy SOMPO a vedoucího provozu 
skládky Hrádek. Bylo nám řečeno, že situace kolem pro-
deje vytříděných komodit není růžová, ale ani nikterak 
tragická. Odbyt vytříděného papíru a plastů není sice 
tak lukrativní, jako vloni, ale jeho prodej se zatím daří. 
Byly dementovány poplašné zprávy o tom, že by se vy-
tříděný odpad zavážel do skládky. Naopak jsme byli vy-
zváni ke třídění v rozsahu jako doposud s důrazem na 

kvalitu a čistotu. Je pravda, že nedávno se musel celý 
vůz s vytříděným papírem zahrnut do skládky, protože 
v něm byla nalezena mrtvá ovce. Je neuvěřitelné, jak si 
někteří občané představují „třídění“.  

V loňském roce jsme vytřídili na osobu 17 kg papí-
ru, 10 kg plastů, 14 kg skla a 0,2 kg nápojových karto-
nů. Takže třiďme, i vytříděný odpad, který je možno 
odvézt do spaloven pomáhá našemu životnímu pro-
středí, ekonomicky se zhodnocuje a neukládá se draze  
na skládku.   
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Zastupitelstvo pro rok 2009 
odsouhlasilo rozpočet ve výši 
3.472 tis. Kč. Výdaje půjdou 
na provoz obecního úřadu,  
školství, úhradu veřejného 
osvětlení, údržbu zeleně a sjízd-
nosti komunukací a zajištění 
dalších komunálních služeb. 

Pokud se týká investic, tak 
v  letošním roce to bude zej-
ména oprava budovy bývalé 
školy, kde byla dlouhodobě 
promočená a plesnivá celá 
část spodního bytu směrem 
k č.p. 25. Nezbylo než k opravě 
přistoupit radikálně – firma 
pana Jača odbourala postupně 
celou část poškozené 
a promočené zdi a postavila 
vše znova. Zároveň v obou 
opravovaných bytech (opravy 
zasáhnou i byt o patro výš) bu-
dou vyměněna stará dřevěná 
a nedoléhající okna za plas-
tová, budou opravené koupelny 
a oba byty budou vybavené no-
vou kuchyňskou linkou. Okna se 
postupně vymění i v ostatních 
bytech, aby bylo zamezeno úniku 
tepla a byty odpovídaly současným 
potřebám. 

Další výdaje půjdou – jako každý 
rok – do komunikací. Tentokrát 

to bude cesta k novým parcelám 
směrem na Leskovice, kde by jeden 
z nových majitelů rád započal se 
stavbou a současně by se vyřešily 
odtokové poměry kolem č.p. 100, 
kde vody z polí narušují oplocení 
nemovitosti. V loňském roce jsme 
požádali o dotaci z evropských 
fondů na zásadní opravu komu-

nikace na Žlíbek a dále kolem 
lesa směrem k samotě, kde 
v současné době žije rodi-
na s několika dětmi a cestu 
denně používá. Naše obec by 
tak vyřešila další komunikaci, 
která je v určitých úsecích 
téměř nesjízdná a navíc je 
původní cesta  zčásti zarostlá 
v lese a z části vede po poli. 
Obnova celé komunikace 
bude stát kolem 3 milionů 
korun. Pokud bychom dostali 
uváděnou dotaci ve výši 90% 
z požadované částky, mohli 
bychom si velkorysou opravu 
dovolit, v opačném případě 
budeme muset volit skromější 
a postupné opravy. 

Opravy se nevyhnou 
ani obecnímu hostinci. 
V současné době se připravuje 
projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení na 

jejímž základě bychom rádi na 
podzim požádali o další dotaci z ev-
ropských fondů. 

Podrobný rozpočet byl vyvěšen 
na úřední desce před projed-
náním. Kdo se s ním nestihl 
seznámit, může tak učinit na inter-
netových stránkách obce Moraveč  
(www.obecmoravec.cz). 

Plány pro rok 2009
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Biologický odpad – Kam s ním

Rodáci

Jak již víte, čeká nás v letošním roce u příležitosti 620-tého výročí 
první zmínky o naší obci sraz rodáků. Proběhne 20. 6. 2009 přibližně 
s tímto programem: 

10.00 –  setkání rodáků v místním hostinci 
– slavnostní uvítání 
– vystoupení místních dětí s krátkým programem 
– představení jednotlivých účastníků podle čísel popisných 

11.00 –  promítnutí historického filmu o Moravči z 50-tých  
a dalších let – 3 díly

12.30 – oběd 
14.00 – slavnostní bohoslužba v moravečském evangelickém kostele
15.00 –  odpolední program: 

– organizovaná procházka po obci, k pamětnímu kameni  
   Mistra Jana Husa a k obnovenému rybníku Valkounov 
– setkání rodáků a dalších návštěvníků při společnému  
   posezení na hřišti u koupaliště – k tanci i poslechu hraje 
   kapela Malá Muzika z Libkové Vody 
– občerstvení (zajistí Pivovar Poutník a místní hasiči) 
– tanec (parket zapůjčí hasiči z Leskovic) 
– druhé promítání moravečského filmu pro další příchozí

19.00 – zábava v místním sále – hraje opět Malá Muzika

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je velmi omezená, budou pozvá-
ni na slavnostní zahájení přednostně starší občané narození do roku 
1949. Program celého dne bude ale bohatý a zúčastnit se ho mohou 
všichni rodáci i přátelé naší obce. Pozvánky s programem budou roze-
slány během měsíce března. 

Jak jsme již předeslali v minulém 
občasníku, bude v roce 2009 potřeba 
zcela individuálněji řešit biodpady. Jako 
pomoc pro třídění tohoto odpadu se 
naší obci podařilo získat od krajského 
úřadu dotaci na pořízení kompostérů 
ve výši 48 % celkové částky. Obec ob-
jednala kompostéry, které s touto sle-
vou přenechá do užívání jednotlivých 
nemovitostí.

Každý z vás již měl možnost objednat 
si kompostér podle nabídky v minulém 
občasníku. Ale i ten, kdo se ještě nero-
zhodl, má stále možnost – kompostérů 
bude dostatečné množství  a budou do 
Velikonoc k dispozici. 

Jak jste si možná již všimli, kom-
post „za salaší“ byl odvezen a pozemek 
předán do užívání jeho majiteli. Obec 
jako další místo pro ukládání biood-
padu určila prostor bývalé skládky nad 
Sůvovými, který bude oplocen a ukládat 
se zde bude pod dohledem obce.

Jak kompostovat – co patří do kompostu:
odpad ze zahrádky – listí, větvičky, drny, tráva, hlína• 
plevel vypletý ze záhonů (ke zničení semen plevelů stačí • 
překátrovaný kompost nechat pár dní v klidu a případná se-
mena rychle vyklíčí a slabé rostlinky je jednoduché manuálně 
zrušit) 
zbytky zeleniny a ovoce, skořápky, použité čajové sáčky• 
dřevěný popel a dřevěné uhlí, srst, zbytky vlny, peří, noviny, • 
lepenka 
hnůj domácích zvířat• 
Kompost by měl stát na zarostlé půdě kvůli snadnému přístupu 

žížal a ostatních užitečných živočichů. Na spodní vrstvu by měl 
přijít hrubší odpad – větvičky, drny apod. – kvůli snadnějšímu 
provzdušnění. Pak vrstvíme odpad podle toho, co máme k dis-
pozici. Čerstvou trávu je lépe dávat v malých vrstvách nebo ji 
ponechat vedle kompostu nejprve „zavadnout“. Prokládáme trávu 
a jiný materiál s hlínou nebo zbytky minulého kompostu. Pokud 
použijeme neuzavřený komposter, nebo máme volný kompost, 
je vhodné navršenou hromadu osadit cuketami nebo dýněmi. 
Úroda je zajištěna a vzhled zahrady zůstane bezvadný.

Sraz rodáků
Moraveč 2009
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Oznámení obecního úřadu
Zastupitelstvo odsouhlasilo - • zvýšení vodného o 3,- Kč/m3 
pro rok 2008-2009  ze 14,- Kč na 17,- Kč, stočné zůstává na 
původní výši 10,- Kč/m3. 
od 1. 2. 2009 plný pracovní úvazek pro paní Renatu Větrovskou, • 
která v současné době pracuje pro obec Moraveč jako účetní. 
Paní Větrovská tedy bude na obecním úřadě téměř 
každý den (pokud nebude někde na školení, nebo na nějaké 
práci v terénu) od 8.00 do 16.00. Platit poplatky a řešit drobné 
problémy s obcí můžete v podstatě kdykoliv. 
Paní Větrovská přebere v rámci svého pracovního vytížení i • ve-
dení obecní knihovny od. 1. 4. 2009. Takže knihy si budete 
moci chodit půjčovat v podstatě denně. 
Bylo zakoupeno starší • auto Ford Tranzit pro potřeby obce 
Moraceč. Samozřejmě bude k dispozici i našim občanům, 
pokud budou potřebovat něco odstěhovat. 

Poplatky za odvoz odpadu•  zůstávají pro rok 2009 v loňské 
výši – 500,- Kč/občana. 
Na obci zůstala ještě některá nevyzvednutá • domovní čísla  za 
dotovanou cenu 100,- Kč. 
Připomínáme, že každý čtvrtek v 17.00 se schází na obecním • 
úřadě BABINEC, kde je možno si nejen popovídat, ale i naučit 
se plést ponožky nebo něco jiného.
Kontejner na velkoobjemový odpad•  bude jako každý rok 
na jaře přistaven k obecnímu úřadu ve čtvrtek 2. dubna 
a v pátek bude vyměněn za další. 
Elektrospotřebiče•  můžete pak v tomtéž termínu odkládat 
k obecnímu úřadu.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov•  probíhá 
do 8. března. Co můžete nosit na obecní úřad je napsáno na 
plakátku v obchodě nebo ve vývěsce OÚ. 

Slovenské koruny
Prosím, prohledejte doma různá zákoutí, zda se 

u vás nenacházejí nějaké zbylé slovenské peníze. 
Na území ČR již nyní nelze měnit slovenské mince, 
pouze papírové v bance  za poplatek anebo na Slov-
ensku. Diakonie Rolnička ze Soběslavi, která se 
stará o postižené občany, započala sbírku těchto 
(pro mnohé již bezcenných) mincí, které pak 
hromadně vymění na Slovensku a utržené peníze 
budou použité na nákup nového mikrobusu pro 
svoz klientů Diakonie. Sbírka potrvá do konce 
března 2009. 

Je to jistě dobrý nápad a pokud se budete chtít 
do sbírky zapojit, můžete slovenské 

peníze odevzdat na obecní úřad paní 
Renatě Větrovské, nebo některému 

zastupiteli. 
(Pokud vás zajímá práce Dia-

konie ČCE Rolnička v Soběslavi – 
více na www.rolnicka.cz)

Židle do sálu

Při organizaci srazu rodáků budeme letos řešit jeden 
technický problém. V sále místního hostince není dostatek 
židlí. Budeme muset časem nakoupit nové, ale do té doby 
jsme vás, naše občany chtěli poprosit, zda byste nemohli 
věnovat do sálu z každé rodiny jednu starší židli. Možná 
máte nějakou, která se vám už ani tak moc nehodí a v sále 

by ještě posloužila. 
Předem děkujeme všem, 

kdo se do naší výzvy zapojí 
a přinesou svou židli na obec-

ní úřad nebo přímo do 
hostince.  

Vaše dary budou 
zapsány a zohledněny 
ve slevě na slavností 
setkání rodáků. 

Dětský karneval
bude 7. února ve 14.14 hod. Jako v loňském roce nám s organizací 
pomůže místní sdružení YMCA Jindřichův Hradec, které se podílí na orga-
nizaci i na finančním zajištění celé akce. Těšíme se na všechny princezny, 
vodníky a kouzelníky z řad dětí i dospělých. Vyřádíme se při muzice i při 
soutěžích. Svou návštěvu nám přislíbil – stejně jako vloni KOUZELNÍK 
HRUŠKA. 
Večer tuto sobotu bude tradiční HASIČSKÝ BÁL, kde bude hrát oblíbená 
kapela z Libkové Vody Malá Muzika.

Myslivecký bál

se konal jako každý rok – tentokrát 
10. ledna - za hojné účasti nejen 
myslivců. Do ranních hodin jsme 
si užili tance, povídání i radosti 

z bohaté tomboly. 

Velikonoční koncert

Na velikonoční Bílou sobotu 11. dubna 
v 16.00 hod. se bude konat v moravečském 
kostele koncert  pěveckého sboru YMCA Ja-
koubek z Jindřichova Hradce. Přijďte si po-
slechnout velikonoční balady a spirituály – ur-
čitě nebudete litovat! Pohlazení po duši nejen 
o Velikonocích potřebujeme určitě všichni.
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..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v březnu 2009, z pověření Obecního úřadu v Moravči,  

zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Životní jubileum letos oslaví

Byl leden. Přišli jsme s bráchama z nedělní školy. To je 
takový kostel pro děti. Není to povinné, ale pro nás je, pro-
tože nám to rodiče nařídili. Mě to nevadí, ale bráchové tam 
chodit nechtějí. Máme starého pana faráře a kluci mu říkají 
Zub, protože má nahoře jen jeden zub. Kdybych to na ně 
řekla, pěkně by dostali. Jenže já to říct nemůžu, nejspíš by 
mě asi zbili.

Doma byla jen babička. Kluci řekli, že jdeme bruslit a do-
konce mě vzali s sebou. Nebyli hnusní jako jindy, kdy říka-
jí: „Tam holky nesmějí.“, nebo „Na to seš eště malá“, nebo 
„Opovaž se za náma dolejzat“. Byla jsem ráda, že můžu jít 
taky. Mě je šest let a bráchové jsou starší. Daníkovi je deset 
a Michalovi už dokonce dvanáct!. 

Bydlíme na vesnici, takže chodíme bruslit na rybník, co 
se jmenuje Nový. Jmenuje se tak proto, že ho postavili až 
nakonec, když už všechny ostatní rybníky byly hotové.

U rybníka už byly ostatní děti, co na žádnou nedělku 
nemusí. Byli tam samí kluci a  hráli hokej, ale taky naštěstí 
jedna holka, Jana Harenčáková. Je jí už dokonce třináct, ale 
chodí do stejné třídy, jako Michal, protože propadla. Jana si 
se mnou pěkně hrála. Tahala mě za sebou na klacku, mohla 
jsem jí podjíždět a tak vůbec. Jana je hodná. 

Blížil se oběd, tak jsme se šli zouvat, že půjdeme domů. 
Jeden kluk objevil na břehu starou laminátovou střechu od 
traktoru. Dostal nápad, že bysme se jako mohli na té stře-
še všichni svézt jako na velkém pekáči. U rybníka je totiž 
pořádný kopec a ten končí až na ledě. Tak jsme si na ní 
pěkně posedali, vešli jsme se jen tak tak, protože nás bylo 
nejmíň deset. Jelo to jako blesk a byla to krása. Hned jsme 
to znovu zopakovali. Ale když jsme dopadli na led, ozývalo 
se takové praskání. Řekla jsem, že už nepojedu, protože se 
bojím. Kluci mě přemlouvali, ať nejsem posera a že jako do 
třetice a tak. Klidně bych se na ně vykašlala, ale byl tam 
taky můj spolužák Roman a před ním jsem nechtěla být po-
sera. Tak jsem si sedla dopředu a jelo se. Když jsme dopadli 
na led, ozvala se rána jak hrom. Najednou jsem plavala pod 
vodou, bylo to tam takové zelené a průsvitné a kolem letě-
lo spousta bublinek. Líbilo se mi to. Něco mě ale chytlo za 
vlasy a i když jsem se bránila, táhlo mě to ven. Byla to Jana. 
Bráchové si na mě vzpomněli, až když už jsem byla dávno 
na břehu. Samozřejmě.

Stáli jsme na břehu a nevěděli jsme, co máme dělat. Ale 
věděli jsme, že máme průšvih. Náš táta je totiž dost přís-
ný, takže určitě dostaneme, že jsme na sebe nedávali pozor.  

Domů se nechtělo nikomu, protože ostatní měli zrovna tak 
přísné tatínky. Ždímali jsme si oblečení a poskakovali. Tro-
chu vysvitlo sluníčko a jeden kluk mával svou bundou, jako 
když jí suší. Říkal, že to třeba trochu uschne. Ale Michal mu 
řekl: „Už jsi někdy viděl, aby něco uschlo při mínus pěti?“ 
Byla to blbost, to bylo jasné. Domů se nám stejně nechtělo, 
ale moje kalhoty už začínaly trochu namrzat. 

Pořád jsme nevěděli, co máme dělat, až brácha Jany řekl, 
že on teda jde, protože mají k obědu řízky, a když nepřijde 
včas, tak mu to sežerou. Šli jsme teda všichni. 

Michal řekl, že nemůžeme jít přes vesnici, ale pozadu, 
aby nebyla ostuda. Dospělí se sobě navzájem totiž taky do-
vedou pošklebovat, zrovna jako my. To jsem věděla od té 
doby, co jsem svojí nejlepší kamarádce řekla, že mi vůbec 
nevadí, když mi táta něco zakáže. Moc dobře totiž vím, že 
ho stejně vždycky přemluvím, aby mi to zase dovolil.  Ne-
věděla nic lepšího, než to vykecat svému tatínkovi a ten 
se pak tomu mému smál, že nemá žádnou autoritu. Pěkně 
jsem si to odnesla.

Takže jsme šlapali přes pole, i když to bylo mnohem dál 
a hrozně tam foukal vítr. Bráchové mě vzali mezi sebe a bě-
želi jsme rychle. Akorát jim bylo jedno, že pořád zakopá-
vám.

Přišli jsme domů a už v předsíni jsme slyšeli, jak se naši 
dohadují, kde jsme, že už máme zpoždění k obědu. Dědeček 
se zlobil na babičku, že nás pustila. Babička zase říkala, že 
jsme se jí neptali. Jí se prý nikdo na nic neptá, protože je 
páté kolo u vozu. 

Vlezli jsme teda do kuchyně. Já byla nejvíc mokrá, tak 
jsem se schovávala vzadu Snažili jsme se dělat jakoby nic. 
Bundy jsme nechali na věšáku v předsíni a říkali jsme si, že 
se třeba nějak protáhneme do pokojíku a převlečem se. Jenže 
jak se na nás podívali pořádně, tak to začalo. Všichni křičeli 
jeden přes druhého. Babička křičela, že máme hned dostat 
horkou polívku, dědeček, že máme vypít horkej čaj a táta, 
že musí jít radši ven, nebo nás seřeže. Máma mě hned začala 
svlékat a já si všimla, že brečí. Začala jsem brečet taky, pro-
tože jsem se lekla, že umřu. Dala mi ten čaj a šoupla mě do 
postele. Bráchové samozřejmě nikam nemuseli, řekli totiž, 
že jim nic není a do žádné postele nepůjdou. 

Probudila jsem se až odpoledne. Už se všichni uklidnili a brá-
chové byli klidně někde venku. Vůbec nedostali! Připadalo mi 
to trochu nespravedlivé. Mají na mě přece dávat pozor!

Jitka Holakovská (roz. Trefilová)

Jaroslava Kotlíková, Moraveč 101 ..............60 let
Marie Větrovská, Moraveč 88 .....................60 let
Marie Samková, Moraveč 5 .........................60 let
Věra Hollmannová, Moraveč 45 .................70 let
Josef  Starka, Moraveč 65 ............................70 let

Anna Hladíková,  Moraveč 75 .....................80 let
Josef Novotný, Moraveč 64 .........................80 let
Miloslava Svatková, Moraveč 100 ..............80 let
Miroslav Brtna, Moraveč 74 ........................85 let
Josef Šafrata, Moraveč 81 ............................85 let

Přejeme všem radost z brzkého jara a zdraví a spokojenost ve společnosti jejich blízkých.

Bruslení (povídka)


