MORAVEČSKÝ
OBČASNÍK
03/2022

Sběr textilu

Větrné elektrárny v Moravči???

Vzhledem k tomu, že naše dva kontejnery na použitý textil
většinou nepostačují pokrýt kapacitně potřeby naší obce,
rozhodli jsme se využít nabídky textilní banky na jednorázový
sběr textilu a dalších věcí. Textilní banka.cz se snaží v maximální míře nashromážděný materiál druhotně využít. Předmětem sbírky je oblečení, obuv, batohy, kabelky, domácí textilie, kuchyňské a jídelní pomůcky a dětské hračky. Sbírané
věci můžete nosit řádně zabalené v igelitových pytlích nebo
v krabicích od doby, kdy dostanete občasník do ruky do konce června 2022. Věci budou dočasně ukládány v místním
sále a je potřeba si domluvit jejich předání s paní Větrovskou nebo paní Zadražilovou.

V sobotu 9. dubna se uskutečnila v minulém občasníku avizovaná návštěva obce Pavlov u Stonařova na Vysočině. Nakonec jsme jeli jen
dvěma auty, protože zájemců o vliv elektráren na místní občany bylo
z celé obce pouze sedm. Místní pan starosta František Popelář nás
přivítal na obecním úřadě a každý se mohl zeptat na vše co ho zajímalo. V obci mají celkem čtyři elektrárny a to již 16 let. Za tu dobu s nimi
nezaznamenali v obci žádný problém. Přes první obavy a neznalost
obyvatel – (byly to jedny z prvních instalací větrných elektráren v kraji
Vysočina) - bylo sžití velmi rychlé. Pan starosta prý řešil za celou dobu
pouze jednu stížnost, která se týkala odpadávajícího ledu (elektrárny
jsou v bezprostřední blízkosti silnice). Tento problém byl vyřešen použitím nové technologie, která je dnes již standardní výbavou každé
nové elektrárny. Dnes pavlovští občané vnímají elektrárny především
jako zdroj příjmů pro obec a zastupitelstvo se zajímá o dostavbu všech
původně plánovaných 12 elektráren na svém území.
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo, že při podzimních volbách do obecního zastupitelstva bude provedena anketa s dotazem našim občanům, zda by obec měla dovolit zahájení procesu výstavby jedné nebo
dvou vrtulí na našem katastrálním území. Firma Meridian s.r.o nabízí
v případě uskutečnění výstavby (což by byl cca 7letý proces) obci jednorázovou kompenzaci ve výši 2 mil. Kč, roční kompenzaci pro obec
ve výši 360 tis. Kč a roční kompenzaci na občana s trvalým pobytem
4.200 Kč.
Větrné elektrárny jsou v současné době velmi zajímavým alternativním
zdrojem energie. Nezabírají místo pro zemědělskou činnost, jako solární elektrárny, nevypouštějí žádné exhalace, jako tepelné elektrárny
a v neposlední řadě, nevzniká v nich problematický odpad, jako v jaderných elektrárnách.
Jednou z velmi pozitivních věcí „větrníků“ je jejich demontovatelnost
(smlouvy se vždy uzavírají na dané období – třeba 20 let). A po elektrárně pak nezbyde po demontáži žádná změna v krajině ani jiná ekologická zátěž.
Tím se nezbytně stanou jednou z důležitých součástí energetického
mixu naší republiky, stejně tak jako je tomu v okolních státech. A pokud
se nepostaví u nás, postaví je obce vedle. Ale v tom případě, nebudeme mít žádný vliv na jejich stavbu, provoz a samozřejmě z nich obec
nebude mít žádný příjem.

Hasičská soutěž
Vážení spoluobčané,
v sobotu 4. 6. 2022 proběhlo Okrskové hasičské cvičení
v Proseči-Obořišti. Rád bych Vás informoval o naší účasti na této
soutěži. Jsme rádi, že se nám po dvouleté odmlce povedlo sejít
s ostatními sbory dobrovolných hasičů. Naše výkony po tak dlouhé pauze jsou obdivuhodné, však posuďte sami:
Družstvu dětí – Šimon Hůďa, Dominik Votápek, Kryštof Votápek, Manka Matějková, Laura Pospíchalová, Amálka Pospíchalová, Jindřich Hašek a Marek Křivohlavý – se podařilo zaběhnout rekordní čas 30,7 s a získalo tak zaslouženě 1. místo. Tento úspěch
je naprosto úžasný. Děti si celou akci náramně užily a domů si
odvezly krásné medaile. Velký podíl na tomto výkonu má jejich
trenér Jiří Votápek, za což mu velice děkuji.
Družtvo žen – Lenka Hůďová, Adéla Hůďová, Lucka Votápková, Daniela Vlková, Verča Nováková, Katka Nováková a Verča
Brtnová – s časem 38,8 s získalo krásné 3. místo. Holkám velmi
gratuluji a myslím, že zaběhly svůj rekordní čas.
Družstvu mužů – Lukáš Trnka, Jindra Trnka, Jiří Votápek, Petr
Podhrázský, Patrik Šmídmajer, Radek Vlk a David Zavadil – se
útok trochu nepovedl. Ale i přes menší problémy jsme nakonec
zaběhli dobrý čas 34,8 s a obsadili tak 6. místo.
Družstvo veteránů – Martin Novák, Jirka Hůďa, Jiří Votápek,
Jindřich Trnka st., Slávek Zavadil a Marek Brtna – si to opět užilo
a předvedlo ukázkový útok. S časem 2 min 28 s obsadili krásné 3. místo. Samozřejmě, že v této kategorii jde vždy především
o legraci.
Myslím, že jsme na soutěži reprezentovali náš sbor úspěšně
a nemáme se za co stydět. Závěrem děkuji všem, kdo se jakkoli
zapojil do příprav, velice si toho vážím.
S pozdravem David Zavadil

Festival Greenway řemesel a vyznání
neděle 10. července v místním kostele:
9.30 – bohoslužba – káže Daniel Matějka
11.00 – pohádka pro děti v podání Dřevěného divadla Jana Hrubce
12.00 – společný oběd
13.00 – Beseda s Jiřím Schneidrem – na téma průmětu diplomacie
a církve (Jiří Schneider je bývaly velvyslanec v Izraeli, dnes
synodní kurátor Českobratrské církve evangelické)
Po celý den bude probíhat tradiční dobročinný bazar našich i vašich přebytků a prodejem fair trade výrobků. Výtěžek bazárku je určen organizaci
Člověk v tísni a Diakonii ČCE – těmto dvěma organizacím místní farní
sbor pravidelně měsíčně přispívá. Pokud byste chtěl někdo něco předat
do bazárku, můžete tak učinit na obecním úřadě nebo v obchodě.
Srdečně vás zveme k návštěvě festivalu i k aktivní účasti na bazárku.
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Informace pro občany o povinnostech
pro používání kotlů na pevná paliva
Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Týká se zákaz mého kotle?

Zákaz platí pro kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW
napojený na teplovodní otopnou soustavu (radiátory,
podlahové vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí
pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, která přitápí také
místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou kamna a krby.

Zlatá horečka na Valkounově
25.června

Každé dva roky pořádá místní organizace YMCA na Valkounově
velké rýžování zlata. Dejte dětem holiny a proměňte se s nimi na
jeden den v obyvatele divokého západu, udělejte si zábor na potoce
a pusťte se do hledání zlata. Součástí pestrého dne jsou i pohybové
a dovednostní soutěže. Občerstvení bude zajištěno.

ukázka štítku
kotle

Kotel vyrobený doma „na koleně“ (bez výrobního štítku),
stejně tak kotel, který má na výrobním štítku vyznačenu
emisní třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5 nesmí být od
září 2022 provozován.

Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která
stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do kotle
pravidelně přikládá palivo a následně využívá kotlem
vyrobené teplo.

Úřady kontrolují revizní správy techniků

Emisní
třída
1 a 2

Po 1. září 2022 je možné využívat pouze kotel, u kterého je
jednoznačně prokazatelné, že patří do emisní třídy 3, 4 nebo 5.
Emisní třídu najdete na výrobním štítku, nebo ji zjistíte z
dokladu o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje. Každý kotel na pevná
paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik
s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také
uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu. Tento doklad je
také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností, který
kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Pokud
povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, vystavujete se
pokutě do výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,- Kč.
Za to, že bude nevyhovující kotel provozován v rozporu se
zákonem i po 1. září 2022 může být jeho provozovateli uložena
pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Rada na závěr
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům nevyhovujícím kotlem na pevná paliva,
spojte se co nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým způsobem bude
řešeno vytápění objektu po 1. září 2022. Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když
nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte webové stránky Ministerstva životního
prostředí, kde naleznete další související informace.

Zdroj informací https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu, odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Svoz bioodpadu
Společnost SOMPO a.s, která pro nás bioodpad v hnědých nádobách sváží, důrazně upozorňuje na skutečnost, že tyto nádoby
nesmí být přetěžovány zejména čerstvě posečenou trávou. Při
výsypu takto přetížené popelnice může dojít k poškození nádoby
a majitel nemovitosti si pak bude muset pořídit novou na vlastní
náklady, případně ji pracovníci svozové linky vůbec nevyvezou.

Sbírání psích exkrementů
Stalo se podivnou zvyklostí, že majitelé psů sice sbírají psí exkrementy, ale následně je hodí v igelitovém sáčku do místních odpadních košů. Ty pak následně vyklízí pracovníci obecního úřadu
a nestačí se divit. Prosíme všechny majitele psů, aby postupovali
tak, že seberou exkrement do papírového sáčku a ten následně vyhodí do komposteru, kde se bez problémů obal i s obsahem rozloží. Komposter můžete použít vlastní nebo obecní – jsou rozmístěné
na několika místech v obci.
Ukládáním do igelitu dorazí odpad zbytečně na skládku, kde bude
tlít spolu s plastovým pytlíkem několik desetiletí. Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Baby kešky

už se pomalu staly prázdninovou součástí
Moravče. Děkujeme Tereze Matějkové, že se každoročně ujímá
organizace jejich rozmístění. Pro děti je to zábavná vycházka s řadou
překvapení, pro rodiče pak možnost dobře stráveného času spolu
s dětmi. Aktuální letošní trasa bude oznámena na obecním webu a FB.

V článku v minulém občasníku, bylo napsáno, že na petici kandidáta je potřeba 10- ti podpisů. Nyní již tato informace neplatí – přihlášením několika občanů v minulých
dnech jsme překročili 200 obyvatel a tudíž už musí být
na petici 11 podpisů.
Na webových stránkách je umístěna Metodika k podávání kandidátních listin, kde je postup při podávání kandidátky dobře popsán.

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 11 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.

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

