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Setkání rodáků

Nejstarší rodáci a další přátelé naší obce se se-
šli 20. června za účasti cca 120-ti lidí. Sál místního 
pohostinství praskal ve švech, všichni mluvili je-
den přes druhého, poznávali se po letech a slzy 
dojetí ze setkání starých přátel nebyly výjimkou.

Všechny rodáky přivítala starostka Eva Zadra-
žilová. Připomněla, co setkání předcházelo a co 
všechno je pro ty, kdo přijeli, připraveno. Sta-
rostka upozornila na promítání starých filmů o 
Moravči, na výborný guláš, který uvařili manželé 
Hvozdovští, na odpolední bohoslužbu v moraveč-
ském evangelickém kostele, kterou povede farář 
Daniel Matějka,  i na možnost prohlídky obno-
veného rybníka Valkounov. Zdůraznila, že odpo-
lední program pokračuje až do nočních hodin na 
louce u koupaliště, kde  k tanci i poslechu bude 
hrát Malá Muzika z Libkové Vody a kde je zajištěno 
občerstvení jak místními hasiči, tak také řeznic-
tvím pana Prokeše z Pelhřimova.   

Po té se rodáci podle čísle popisných krátce 
představili a srdečně byli přivítáni zejména nej-
starší účastníci, kterými byli pan František Zava-
dil (96 let) a paní Františka Hrobská (90 let). Lah-
ví místní pálenice byl odměněn i nevzdálenější 
rodák – pan František Hertus ze Zvolena.

Pestré nabídky dne využili všichni, kdo byli 
v sále, ale i další  mladší rodáci, kteří se přidali 
později na koupališti. Někteří přijeli na celý den, 
někdo jenom na otočku, ale do noci se na hřišti 
vystřídalo kolem 250-ti lidí, kteří si užili pěkného 
počasí, dobré zábavy, ale hlavně možnosti si po-
povídat s přáteli, lteré dlouho neviděli. 

  Co k tomu dodat? Že to všechno starání a slo-
žité přípravy stály za to. A tak mi dovolte, abych 
ještě jednou poděkovala všem, kdo se podíleli na 
organizaci – na stavění stanů na hřišti, na celo-
denním prodeji ve stáncích, na vaření a obsluze 
v hospodě, na přípravě brožury  i na celkové or-
ganizaci slavnostního dne. Všem tímto tlumočím 
četné telefonáty, dopisy  a maily díků, ale také slo-
va lítosti od těch, kteří se z nějakých důvodů toho 
setkání nemohli zúčastnit.  

Byl to první sraz rodáků naší obce bez zkuše-
ností nás organizátorů a leccos by šlo jistě udělat 
lépe a jinak. Také v brožuře o Moravči jsou urči-
té nepřesnosti, které autorům při korekturách 
unikly a omlouváme se za ně. Pokud máte nějaké 
připomínky a doplnění jak k organizaci či k bro-
žurce, napište je prosím a vhoďte do schránky 
na obecním úřadě. Vše zapracujeme a použijeme 
příště. Předběžně jsme rodákům slíbili, že takové-
to setkání by se mohlo opakovat zase za 5 let.
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Odpad
Stále dokola se na stránkách občasníků píše o třídění odpadů a je potřeba pochválit všechny, kteří se o to cíleně snaží. 

O to více pak zamrzí, když se najdou tací, kteří do kontejneru na plasty naháží sklo, do papírů plasty.... Jakoby  už neměli 
sílu po té daleké pouti ke kontejneru odpad vhodit do té správné nádoby. 

Problém, o kterém obec ví, je zejména s kontejnerem na papír – bude potřeba koupit ještě jeden a budeme se snažit 
jej pořídit pokud možno ještě letos. Přesto by však nemusel přetékat přes okraje, kdyby sem ukládaný odpad nebyl 
v krabicích, ale volně ložený, kdyby sem stavebníci nedávali pytle z cementu, které stejně skončí po vytřídění na skládce, 
kdyby sem zbytečně nebyl ukládán papírový odpad, který už dál recyklovat nejde – například plata od vajíček – jsou 
vyrobena jako poslední recyklát a dál už z něj nejde nic kvalitního vyrobit. Takže tyto odpady klidně doma spalte nebo 
zkompostujte. 

Nový moravečský rodák
Jakub se narodil 11. května 2009 manželům Šárce 

a Liborovi Píšovým z č.p. 121 (žlutá dřevostavba vedle 
Špinarů). Vítáme malého Kubíka mezi moravečské 
a přejeme mu, aby prožil šťastný život a byl ve své rod-
né obci rád.  

Tábor na Valkounově
Možná jste si povšimli, že u rybníka Valkounov 

vyrostl dřevěný přístřešek. Postavili jej tam členové 
křesťanského sdružení YMCA se sídlem v Jindřichově 
Hradci. V minulém týdnu jej doplnila ještě dvě týpka a 
stan, sloužící jako zázemí. Na louce, která patří farnímu 
sboru ČCE Moraveč se tento týden totiž  koná historicky 
první tábor pro starší děti a mládež pod vedením Jana 
Součka a Barbory Čaškové. Jako kuchař zde například 
výborné vdolečky peče Jaromír Čašek.

Dotazníkové šetření
 Na naši obec se obrátila studentka Lucie Tomková se žádostí o spolupráci v rámci své studijní práce. Její pros-

ba: „Na podzim 2009 proběhne dotazníkové šetření v rámci výzkumného projektu Člověk pro krajinu, krajina 
pro člověka, který probíhá na Katedře zahradní a krajinné architektury, České zemědělské univerzity v Praze. 
Cílem výzkumu je definování potřeb obyvatel ve vazbě na krajinu, posílení vztahu člověka a krajiny a vytvoření 
obytné krajiny naplňující potřeby místních obyvatel. Dotazníky budou distribuovány 10% obyvatel obce a následně 
budou shromažďovány na obecním úřadě obce.  Děkujeme za Vaši spolupráci. Lucie Tomková“

Prosíme abyste dotazníky, až přijdou, nevyhazovali a snažili se je vyplnit a následně odevzdat do schránky místního 
obecního úřadu. My je pak Lucii Tomkové předáme.
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- - - pOzVáNky prO VáS - - - pOzVáNky prO VáS - - -
15.-18. srpna – Žirovnice - Zámek  
– ZAHRADA VYSOČINY

Tradiční výstava letních květin, ovoce a zeleniny v zámku 
Žirovnice. Pořádá ZO ČZS Žirovnice, poradenská služba, 
prodej dalšího zahrádkářského zboží.

27. srpna-1. září – České Budějovice 
– ZEMĚ ŽIVITELKA

36. ročník mezinárodního agrosalonu. Expozice ČZS 
s výpěstky květin, ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. 
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, 
zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vod-
ní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro 
zemědělství, ostatní.

29.-30. srpna – Pelhřimov 
– Výstava květin

Pořádá ZO ČZS na radnici - hrnkové a pokojové 
květiny, ruční práce. Koná se u příležitosti Bartolomějské 
pelhřimovské pouti, Festivalu hasičských hudeb a Dnů 
záchranářů.

Czech point i na našem úřadě 
Také obec Moraveč zažádala o dotaci na zřízení služby Czech Point – což 

je místo, kde občané mohou získat výpisy z živnostenského, obchodního 
a trestního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí  a také výpis z bodového 
hodnocení řidičů. 

Pracoviště Czech Pointu je již na obecním úřadě vybaveno. Po vyúčtování 
dotace a po přidělení přístupových kódů by mělo být zprovozněno na 
podzim. Věříme, že o tuto službu bude v naší obci zájem a občané ocení, 
že nemusí kvůli pořízení výše uvedených dokumentů jezdit do Pelhřimova 
nebo do Nové Cerekve.  

Pojišťovna KOOPERATIVA VIG a.s. připravila pro občany obce Moraveč speciální 
akci. Díky tomu, že obec je pojištěna u společnosti Kooperativa, získávají její oby-
vatelé tyto nadstandartní výhody:
-  sleva 15 % na pojištění rodiného domu, domácnosti, rekreačního objektu, rekreační 

domácnosti
- sleva 25 % na novostavbu - včetně stavebních součástí, materiálu
- sleva 20 % na pojištění povinného ručení motorových vozidel
- prenos bonusů bezeškodního průbehu v rámci členů rodiny
- zpracování nabídky zdarma v pohodlí Vašeho domova
- bezplatné poradenství v oblasti pojištění a financí
Vedoucí kanceláře: Milan Záběhlík
Kontaktní osoba: Brázda Jaroslav tel.: 723 721 820, 565 321 513, jbrazda@koop.cz

Oznámení obecního úřadu - - - Oznámení obecního úřadu - - - Oznámení obecního úřadu 

Nabídka – pro zájemce jsou stále k dispozici předměty, které byly nabízeny při srazu rodáků  - VHS a DVD s moravečskými 
filmy – 150,- Kč, letecký snímek – 120,- Kč, kniha leteckých snímků obcí na Pelhřimovsku – 430,- Kč, brožura o Moravči 
– 40,- Kč, turistické známky – 25,- Kč, hrnečky s moravečským kostelem za 80,- a 140,- Kč. Dále jsou zdarma k dispozici 
pohledy Moravče. 

Oznámení – EON upozorňuje na skutečnost, že dne 1.9.2009 od 8.00 do 10.00 hod. nepůjde 
elektrická energie z trafostanice u VOD - nemovitostí č.p. 8, 49, 52, 58, 62, 73, 74, 75, 87, 96, 100, 
114, 115, 117.



kompostery
Na obecním úřadě jsou stále k dispozici kompostery na bioodpad, které si můžete pořídit za 

poloviční – dotovanou – cenu. Pokud jste zjistili, že jeden komposter na vaši zahrádku nepostačuje, 
klidně si přijďte pro další. Nabídka je na tři druhy – šestihranné rozkládací silo na 650 l za 416,- 
Kč, uzavřené kompostery:  menší na 350 l – za 416,- Kč   větší na 400 l – za 723,- Kč. 

Věříme, že ještě další občané využijí této výhodné nabídky dotovaných komposterů z prostředků 
Kraje Vysočina. Časem zjistíte, že za trochu práce máte stále upravenou zahrádku a k dispozici 
stále čerstvý kompost. Zvláště teď na podzim je možno zkompostovat prakticky všechno – spa-
daná jablka, lupení, trávu, biologické zbytky z vaření – slupky z brambor, listy z květáku a další 

zeleniny (chce to jenom do kuchyně dát kýbl s poklopem). Občas je dobré prohodit ukládaný zelený odpad zeminou 
nebo dřevěným popelem.  Nezapomeňte také, že po půl až tři čtvrtě roce je potřeba kompost přeházet přes síto s oky 
tak 2-3 cm a nepřekátrovatelný odpad poslouží jako základ založení nového kompostu v prázdném komposteru. Zís-
kanou kvalitní zeminu můžeme použít na záhony a další výsadbu.

Voda
Jak jste si jistě všimli, po vydatných deštích v uplynulém měsíci máme pro tuto sezonu poničené nejen koupaliště 

(kde bylo sice vyčištěné brouzdaliště, ale stále je voda znečištěná blátem z okolních polí) ale také se vyzuelně zhoršila 
kvalita naší vody. Obec o tomto problému ví a snaží se jej řešit. Je to trochu problém, protože je doba dovolených a tak 
ne všechno funguje tak jako jindy. 

Nicméně byla provedena desinfekce vody, na příští týden máme objednaný aktuální rozbor vody a  je pozvaná firma 
na  pročištění, případně výměnu drti v odkyselovačce. Další větší zásah do obecní vody nás čeká následně při opravě 
potrubí vedoucího od jímání do odkyselovačky, které je částečně zarostlé. Kdy dojde k této opravě,  budou občané 
informováni, protože se dá předpokládat, že v této době bude kvalita vody horší. Vody je jinak naštěstí dostatek a není 
nutno s ní nijak výrazně šetřit.

..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v srpnu 2009, z pověření Obecního úřadu v Moravči,  

zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Via rustica o.s. byl schválen 
k realizaci Strategický plán 

Leader 

Obec Moraveč je členem sdružení  
Via rustica, které uspělo v žádosti  

o dotaci v programu Leader. 
Jedná se o to, že sdružení bude mít 
k dispozici řádově několik desítek 

milionů korun, které rozdělí v obvodu 
svých členských obcí jako běžnou 

dotaci o kterou může požádat každá 
cílová skupina. O první peníze se 

bude moct žádat ke konci roku 2009.
 
Podporované území a aktivity Strate-

gického plánu Leader
Strategický plán Leader je v podporo-

vaných aktivitách rozdělen do třech pilířů, 
které mají za úkol pomoci rozvoji venk-
ovského regionu zájmového území MAS 
Via rustica o.s.

Do zájmového území patří následující 
svazky obcí a patřičná katastrální území 
členských obcí:

Svazek obcí mikroregionu Stražiště • 
(20 obcí)
Dobrovolný svazek obcí Hořepnicko • 
(4 obce)
Svazek obcí Košeticko (6 obcí)• 
Sdružení Svidník (7 obcí)• 
Svazek obcí Brána Vysočiny (6 obcí)• 
Svazek obcí Lípa (19 obcí)• 

Mezi podporované aktivity Strategického 
plánu Leader patří:

Život v obcích a kvalita života v ob-• 
cích

Úprava a obnova veřejných prostr-• 
anství, veřejné informační systémy 
(úprava a obnova veřejných ploch, 
technika na údržbu veřejných 
ploch, mobiliář veřejných ploch, 
integrované informační systémy, 
Spolková, vzdělávací a osvětová • 
činnost v obcích (modernizace 

a obnova budov pro spolkovou a 
vzdělávací činnost, úpravy ploch 
v okolí budov pro spolkovou a 
vzdělávací činnost, nákup vybavení 
a materiálního zajištění pro spolko-
vou a vzdělávací činnost, apod.)

Kulturní památky a drobné sakrální • 
stavby
Movité a nemovité kulturní památky, • 
drobné sakrální stavby (obnova, opra-
va a restaurování kulturních movitých 
i nemovitých památek, opravy a rekon-
strukce drobných sakrálních staveb)
Podnikání a cestovní ruch• 

Infrastruktura cestovního ruchu • 
(budování pěších tras, hippostezek, 
lyžařských stezek, nákup mobiliáře 
k těmto stezkám)
Infrastruktura pro podnikání v ces-• 
tovním ruchu (modernizace a 
tvorba ubytovacích zařízení, stravo-
vacích zařízení, sportovišť, podpora 
aktivit v oblasti agroturistiky)
Podpora malého podnikání a • 
tradičních řemesel (obnova a 
modernizace včetně rekonstrukce 
objektů pro malé podnikání, nákup 
technologií a vybavení pro malé 
podnikání, nákup výpočetní tech-
niky pro malé podnikání)

Via rustica o.s. se začíná transformovat 
mimo jiné do malé grantové agentury, která 
bude zajišťovat nejen pomoc při přípravách 
malých projektů ve výše vypsaných oblast-
ech, ale zároveň bude administrativně 
zajišťovat pomoc jednotlivým žadatelům a 
uchazečům o finanční prostředky na real-
izaci svých projektů. Administrativní po-
moc bude spočívat v přípravě dotačních 
žádostí, bude zajišťovat odbornou meto-
dickou pomoc při realizaci schválených 
projektů a dále pak bude zajišťovat odbor-
nou metodickou pomoc při komunikaci 
se Státním zemědělským intervenčním 
fondem.

Harmonogram realizace Strategick-
ého plánu Leader

Harmonogram realizace Strategického 
plánu Leader je nastaven od druhé poloviny 
roku 2009 až do konce roku 2013.

Z tohoto harmonogramu tedy vyplývá, že 
první výzvy pro žadatele budou připraveny 
ve druhé polovině roku 2009, kdy bude 
v dalších měsících upřesněno, jaké aktivity 
budou v letošním roce podporovány.

Finanční alokace pro realizaci Strate-
gického plánu Leader

Pro letošní rok je cca 9 mil. Kč a bude se 
rozdělovat ve třech oblastech:

1)  Spolková, vzdělávací a osvětová činnost 
v obcích – jedná se o podporu spolk-
ových aktivit i k obnově venkovských 
budov pro spolkovou činnost.

2)  Infrastruktura pro podnikání v ces-
tovním ruchu – podpora modernizace 
nízkokapacitních ubytovacích zařízení 
a stravovacích zařízení apod.

3)  Podpora malého podnikání a řemesel 
u firem do 10-ti zaměstnanců – obnova 
budov pro podnikání a nákup některé 
techniky.

Po vypsání podmínek žádostí pro letošní 
rok budou naši občané včas informováni 
o konkrétních možnostech a podmínkách 
žádostí.

Bližší informace na www.viarustica.cz
Mas Via rustica
Náměstí Svobody 320
395 01 Pacov
IČ: 269 82 170
Kontakt: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, 
e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz
Předseda: Bc. Lukáš Vlček, DiS,  
tel.: 777 334 124,  
e-mail: starosta@mestopacov.cz

Moravečský
občasníkK


