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Válka na Ukrajině
24. února 2022 napadlo Rusko samostatný
ukrajinský stát. Nastala válka se vším všudy,
přestože to, co se děje Putin a jeho věrní nazývají speciální operací na osvobození svých území.
V loňském adventním občasníku jsem nám přála
do nového roku ohleduplnost a vstřícnost. Nikdo jsme v té
době netušil, jak moc budeme oboje potřebovat – proudí k ním desetitisíce ukrajinských uprchlíků – hlavně matek s dětmi – prchají před válkou a jejich otcové berou do
rukou zbraně a brání svou vlast před vpádem agresora.
Jsem velmi ráda, jak se k obrovské migrační vlně posta-

vily sousední státy Ukrajiny – zejména Polsko,
Slovensko a naše republika. Vzedmula se obrovská vlna soucitu a solidarity, lidé posílají peníze, nakupují potraviny a ubytovávají nešťastné
a válkou zasažené lidi. Do naší země už přišlo
na 300 tisíc uprchlíků – většina je ve velkých
městech, ale postupně přicházejí i do menších
míst, i k nám do Moravče už přišly dvě ženy ze Lvova (bydlí
na faře). Bude důležité se o ně postarat nejenom materiálně, ale umožnit jim najít zaměstnání nebo alespoň brigády.
Pokud by měl někdo nápad na práci, ozvěte se prosím
starostce.

Nový způsob svozu odpadů...
... bude slavit za počátkem dubna již rok
od svého nastartování. Za tu dobu jsme
si zvykli, že máme k dispozici barevné
popelnice na papír, plast i biologický
odpad. Nastartováním nového svozu
odpadů se zvýšil podíl vytříděného odpadu až o jednu třetinu. Což znamená,
že hlavně množství odpadu uloženého
na skládku v Hrádku u Pacova se snížilo
o cca 1/3 a to je to důležité. Nastavení systému svozu dům od domu se jistě
vyplatilo. Děkujeme všem, kdo se snaží
třídit. Stále se však najdou tací, kdo se
ke třídění staví velmi laxně a do kontejnerů na tříděný odpad háží co je napadne a tím maří práci ostatních. Upozorňuji také na skutečnost, že lidé, kteří
pronajímají své nemovitosti musí nájemcům pečlivě vysvětlit, jak se v naší obci
třídí odpad a také musí kontrolovat, zda
je toto dodržováno. Hlavní rozdíl ve třídění u nás a jinde je v tom, že do plastů
se u nás dávají i drobné kovy – zejména
plechovky (i hliníkové). Nová třídící lin-

ka na Hrádku je umí sama vytřídit. Další
specialitou třídění na Hrádku je fakt, že
pokud váháte, zda se dá vyhozená věc
vytřídit nebo ne, vždy ji raději hoďte do
žlutého kontejneru – pracovníci linky
sami pak rozhodnou, zda má skončit na
skládce, ve spalovně nebo jako materiál
do další výroby. I obaly od sprejů a laků
dávejte do plastů k dalšímu vytřídění.
Stále platí nabídka, že kdo by měl zájem, tak starostka zorganizuje výlet na
skládku na Hrádek u Pacova, aby si
mohl každý udělat představu, jak naše
odpady končí.
Pokud se týká velkoobjemového odpadu, tak každý zvažte, zda odpad nejde
dále nějak vytřídit – plastové věci, které
se vejdou do žlutého kontejneru patří
tam a ne do velkoobjemového, který
jde přímo na skládku a dále se netřídí!!!
Stejně tak dřevo nebo kovy by rozhodně
ve velkoobjemovém kontejneru skončit
neměly!

PAMATUJTE:
Každá
vytříděná
tuna separovaných odpadů ušetří: 1–1,7 m3 prostoru skládky (dle
druhu odpadu) – tedy 150–250 Kč
investic na výstavbu nové skládky.
K dispozici je také nová webová aplikace, která vám ukáže, kdy do obce
jezdí které svozové linky. Ke stažení na
https://play.google.com/store/apps/
details?id=cz.sompo.calendar
nebo přes QR kód
nebo v odkazu
na stránkách obce
www.obecmoravec.cz.
Stále také jsou na obci k dispozici
kompostéry na bio odpad za dotovanou cenu 600,- Kč/ks.
Můžete si je vyzvednout po dohodě
s paní Větrovskou.

Větrné elektrárny v Moravči ???
Jak jsme informovali v minulém občasníku – domluvila starostka exkursi k větrným elektrárnám do Pavlova u Stonařova. Zdejší pan starosta František Popelář nás očekává
v sobotu 9. dubna v půl desáté. Cesta trvá cca hodinu,
takže předpokládaný odjezd bude v 8. 30 ráno od obecního

úřadu. Předpokládáme, že bychom vzali hasičský automobil
a auta podle počtu zúčastněných. Prosím, hlaste se starostce na telefon 728 227 404 nebo na e-mail starosta(zavináč)
obecmoravec.cz kdo by potřeboval svézt a kdo by případně
měl místo v autě.

Toto číslo vyšlo v březnu 2022, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

MORAVEČSKÝ OBČASNÍK
Volby do místních zastupitelstev
Proběhnou opět po čtyřech letech na podzim letošního roku. Naši
občané rozhodnou, jak bude příští zastupitelstvo obce Moraveč
vypadat a kam bude obec směřovat.
Kandidáty mohou do voleb nominovat politické strany, hnutí a jejich koalice. Kromě toho ovšem mohou kandidovat i samostatní
nezávislí kandidáti, případně sdružení nezávislých kandidátů. Ti
ovšem musí zároveň s kandidátní listinou předložit i petici podepsanou voliči v obci. Petici musí podepsat u nezávislého kandidáta 5% obyvatel – (tedy u nás 10 lidí starších 18-ti let) a u sdružení
nezávislých kandidátů 7% obyvatel (u nás 14 lidí). Každý, kdo by
se chtěl podílet v nastávajících čtyřech letech na vedení obce má
možnost si podat kandidátku, jak je v naší obci zvykem.
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Velkoobjemový kontejner
byl do naší obce přistaven v pátek
25. března. Následně bude vyměněn
jak bude potřeba.
Skládka u čistírny odpadních vod
byla oplocena, aby bylo zabráněno
živelnému ukládání odpadu. Pokud
budete chtít uložit na tuto plochu
zeminu nebo drobnou suť, je zapotřebí
se domluvit s místostarostou panem
Martinem Novákem (tel. 737867747).

Zveme vás na koncert mládežnické skupiny TenSing Pelhřimov
u příležitosti zahájení nedělního prodeje v moravečském obchůdku.

neděle 3. dubna 2022 v 15.00 hod.
Moraveč 111
K dispozici bude jako obvykle výtečná káva a skvělé zákusky od Emy.

Program v kostele během
velikonočních svátků
14.4. Zelený čtvrtek	čtení pašijí od 20:00 v kostele
s pěveckým souborem In Pace
15.4. Velký pátek		
bohoslužby v 18:00 s Večeří Páně
17.4. Velikonoční neděle bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

Každou neděli v 9.30 jsou bohoslužby z našeho kostela vysílány
online. Můžete se na ně připojit na www.moravec.evangnet.cz.
Zde najdete odkaz na právě probíhající bohoslužby i na ty dřívější.

Dětský karneval
Vzhledem k tomu, že kvůli covidové pandemii byl únorový karneval zrušen, rozhodli se organizátoři, že náhradní karneval proběhne v sobotu 30. dubna
– na čarodějnice. Karneval se bude konat
v sále od 15.00 hod.
Po jeho skončení, bude následovat
v 18.00 hodin lampionový průvod
na obec do prvního lomu, kde bude zapálena čarodějnická hranice.

Toto číslo vyšlo v březnu 2022, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

