
MORAVEČSKÝ
OBČASNÍK01/2021

Toto číslo vyšlo v březnu 2021, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Tříkrálová sbírka proběhla v lednu – tentokrát 
bez obcházení nemovitostí skupinkou  „Tří králů“.  
Přesto vynesla letošní sbírka pěknou částku - 
vybralo se 6.220,- Kč. Děkujeme všem, kdo 
přispěli na provoz  poskytovaných služeb  Charitou 
Pelhřimov.  

Jak jsme již psali v Moravečském občasníku v září loňského roku, 
bude od počátku dubna zavedeno i v naší obci nové třídění odpadu 
i nový způsob odvozu odpadu. 
Nový systém svozu odpadů, který bude nastartován po celém 
okrese Pelhřimov (vyjma města Pelhřimov a Kamenice nad Lipou, 
které v systému SOMPO nejsou zapojeny).  Projekt D to D (Door to 
Door) - ode dveří ke dveřím pomůže zjednodušení  třídění odpadů 
v domácnostech.V příloze tohoto občasníku dostáváte tři věci: 
-  Letáček – jak správně třídit, kde je přehledně vysvětleno, kam 

patří jednotlivé druhy odpadu. 
- Letáček k novému nastavení systému odděleného sběru
-  Závazná objednávka nádob – tuto vyplní pouze ti, kdo si již 

nádoby neobjednali  koncem  loňského roku. Vyplněný formu-
lář dodejte na obec co nejdříve, nádob je omezené množství 
a jsou určené přednostně  k dodávce do domů, kde občané 
trvale žijí. V provozu nadále zůstávají „hnízda“ na separovaný 
odpad. 

Tyto nádoby budou pak jednotlivě sváženy v určitém svozovém li-
mitu (viz letáček) od každého domu. Předpokládá se, že popelnice 
budou mít občané doma a vyndávat je před dům budou pouze při 
svozu. Popelnici dostane zapůjčenou každý zdarma – při jejím zci-
zení nebo zničení, bude nutno si další popelnici již zaplatit. Všech-
ny svozové nádoby budou opatřeny čipem, čímž bude možno sle-
dovat, kolik odpadu se v které domácnosti vyprodukuje a zda jsou 
nádoby využívány ke sběru a třídění odpadu. 
Občanům zůstanou i stávající popelnice na netříděný odpad, ov-
šem jejich svoz nebude probíhat každý týden a cena jejich svozu 
se bude zřejmě postupně zdražovat. 

Důslednější třídění odpadů bude do budoucna 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)

Oznámení obecního úřadu  
- Velkoobjemový kontejner  bude přistaven 
do naší obce ve čtvrtek 25. března. Dále bude po 
naplnění vyměněn podle potřeby – jako v jiné roky. 
- Vytříděné odpady v obci Moraveč za rok 
2019 a 2020: 

Odpad v kg Plasty Papír Sklo Textil
2019 847 525 1165 607 
2020 1504 1383 1518 684

Jak je vidět z tabulky, ve třídění jsme od minulého 
roku postoupili, ale stále je co zlepšovat. Uvidíme, 
zda nám k tomu pomůže nový systém svozu odpadů. 
- Kompostery pro vaši zahrádku jsou stále 
k dispozici na obecním úřadě – menší i objemnější 
zelené – za dotační cenu 600,- Kč (běžná cena je 
3.500,- Kč). 
- Kontejner na textil - žádáme občany, aby do 
kontejneru na textil dávali pouze dále nositelné 
věci - neroztrhané, čisté a zavázané v igelitových 
pytlích!!! Špinavé a roztrhané textilie dávejte rovnou 
do popelnice s komunálním odpadem.

Prodejna smíšeného zboží 
Možná jste si povšimli zvýšeného ruchu kolem místní prodejny. Obec Moraveč 
za pomoci dotace z Místní akční skupiny Via Rustica opravuje budovu bývalé 
Jednoty. Pokud vše půjde dobře, tak by oprava měla být dokončena do konce 
dubna a od května by zde Eva Zadražilová (které prodejnu místní zastupitelstvo 
pronajalo) měla začít prodávat. Předpokládá se zachování bývalého sortimen-
tu.  Z obchodu by měla být samoobsluha s otevírací dobou zpočátku 3x týdně  
(pondělí, středa, pátek

Nové třídění a svoz odpadu započne i v naší obci 1.4.2021
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Poplatky pro rok 2021 
Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce. 
Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami, 
které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost, 
úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení). 

Mezi místní poplatky, které obec vybírá, patří: 
 

1. Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třidění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

Sazba poplatku za kalendářní rok čini: 600,- Kč/osoba nebo nemovitost.  

            Od poplatku se osvobozují: 
a) děti, které k 1.1. daného roku dosáhly nejvýše 10-ti let 
b) členové zasahové jednotky SDH Moraveč 
c) občané, kteří jsou hlášeni na Oú Moraveč, Moraveč 110 k trvalému pobytu 
d) občané, kteří mají rekreační nemovitost v místních částech Obce Moraveč - 

Peklůvko a Žlíbek ( není zajištěn svoz odpadu) 

Úleva se poskytuje: 
a) nemovitost č.p. 65 ve výši: 400,-Kč  
b) obyvatelé, kteří k 1.1. daného roku dosáhli 70Iet ve výši: 450,- Kč. 

 
2. Poplatek ze psů 

 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

 
a) za jednoho psa .............................................................................................. 200,-Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................... 500,-Kč, 
c) za prvního psa v bytovém domě 200,-Kč 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 500,-Kč 
e) v ostatnich případech 1 500,-Kč 
f) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............................................. 200,-Kč, 
g) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 

... ...... ... . .. .. . ...... . ... ..... ..... .... ............... ........ .. ..... ......... ............... ..... ........... 300.- Kč 
 

3. Poplatek za pobyt pro rok 2021 ve výši 5,- Kč/osoba a den. 
 
 
 

Vodné se vybírá v roce 2021, činí 28 Kč za 1m3. 
Stočné se vybírá v roce 2021, činí 17 Kč za 1m3. 

 
Mistní poplatky lze platit: 

 
• v hotovosti na Oú Moraveč 110, 393 01 Pelhřimov, v úředních hodinách  

• převodem na bankovní účet obce Moraveč,  

•  Číslo bankovního účtu: 622161319/0800 
o Variabilní symbol: číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti 

Výměny vodoměrů
Obec započala postupně vyměňovat u našich 
občanů vodoměry. Nové vodoměry jsou digitál-
ní s odčítáním na dálku – takže nebude nutné již 

obcházet domácnosti 
a domlouvat odečty. Bylo 
namontováno prvních 30 
vodoměrů a postupně 
plánujeme vyměnit vodo-
měry v celé obci, podle 
našich finančních mož-
ností. 

Úklid obce 
Milí sousedé,
zvu Vás, abyste se v sobotu  
3. dubna 2021 zúčastnili již  
tradičního jarního úklidu Moravče 
a okolí. Sejdeme se u obecního úřadu   
v 9 hodin ráno.  Vezměte si s sebou  
rukavice a pokud možno i reflex-
ní vestu pro bezpečnost (sbírat se 
bude v obci a podél silnic). Akce 
je vhodná pro všechny věkové ka-
tegorie a bude trvat tak dlouho, jak 
nás to bude bavit. Pokud bude trvat 
covidový stav, tak bude potřeba se 
vybavit ještě ochranou dýchacích 
cest.  

(Tereza Matějková)

Program sborového dění 
kolem velikonočních 
svátků.
Každou neděli v 9.30 jsou vysílány 
bohoslužby z našeho kostela online. 
Můžete se na ně připojit na  
www.moravec.evangnet.cz – kde najde-
te odkaz na právě probíhající bohoslužby 
i na ty dřívější. 

1.4.  Zelený čtvrtek 
Čtení pašijí od 20:00 

2.4. Velký pátek 
Bohoslužba v 18:00 

4.4. Velikonoční neděle 
Bohoslužba v 9.30 

Prodej dřeva  
z obecních lesů
I letos nabízíme našim občanům palivo-
vé dřevo z obecních lesů. Cena dřeva 
v roce 2021 je 350,- Kč bez DPH – tedy 
423,50 s DPH, pokud si dřevo dopraví-
te sami, nebo 450,- Kč bez DPH – tedy 
544,50 s dopravou na místo v obci.  

V rizikových obdobích (jarní a podzimní mi-
grace volně žijících ptáků) výrazně dopo-
ručujeme chovatelům drůbeže, která má 
přístup do venkovních výběhů, tam kde je 
to technicky a provozně možné, umístění 
zvířat uvnitř budov.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených 
objektech a chránit ji před kontaktem 
s volně žijícím ptactvem;
• slepice, kohouty a krůty nedržet společ-
ně s vodní drůbeží;
• v chovech, kde není možno zajistit chov 
v uzavřeném objektu, přijmout opatření, 
která v nejvyšší možné míře zabrání kon-
taktu s volně žijícími ptáky;

• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, 
v krajním případě pod přístřeškem;
• pokud možno zamezit pobytu na vod-
ních plochách, kde jsou i volně žijící vod-
ní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních 
ploch a toků;
• pokud možno nenapájet neošetřenou 
vodou z povrchových vodních nádrží ke 
kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností 
chránit před volně žijícími ptáky (sítě, plo-
ty, zábrany);
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem 
volně žijících ptáků. 

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele


