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Vážení členové a příznivci  Základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu 
Moraveč, tímto si Vás dovolujeme srdečně 
pozvat na výroční členskou schůzi spolku, 
kterou pořádáme ve čtvrtek 9. března 
2023 v 16 hod. v místním hostinci. Zve-
me k účasti nejen stávající členy, ale i další 
zájemce, kteří by rádi podpořili rozvoj užiteč-
né i okrasné zeleně na území naší obce. 

Úklid obce 
Jarní úklid obce a okolí proběhne v sobotu 
24. dubna 2023. Sraz je u prodejny  
v 9 hodin ráno. Vezměte si s sebou  rukavice 
a pokud možno i reflexní vestu pro bezpeč-
nost (sbírat se bude v obci a podél silnic). 
Akce je vhodná pro všechny věkové katego-
rie. Sbírat může každý i individuálně.                                                                                                                            

(Tereza Matějková)

Program v kostele během  
velikonočních svátků

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. 

8. 4.  Zelený čtvrtek čtení pašijí od 20.00 v kostele 
9. 4. Velký pátek  bohoslužby v 18.00 s Večeří Páně
11. 4. Velikonoční neděle bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

Karneval v Dobré Vodě 
se koná v sobotu odpoledne 25. února 
2023. K zábavě dětí i dospělých hraje kapela 
Daniela Matějky.

Místní prodejna
Již tradiční letní nedělní odpolední prodej 
v místní prodejně s nabídkou posezení 
při kávě a zákuscích od 15.00 hod. do 
18.00 hod. započne v neděli 2. dub-
na 2023. Zopakujeme zahájení sezóny 
s koncertem mládežnické skupiny Ten-
Sing Pelhřimov, které bylo vloni velmi po-
vedené a navštívilo jej několik desítek lidí. 
Přijměte pozvání ke společnému poseze-
ní a poslechu od 16.00 hod.  Pokud bude 
pěkné počasí, bude koncert před prodej-
nou, jinak se opět nějak vejdeme dovnitř.   

Poplatky pro rok 2023
na webu obecmoravec.cz je k dispozici ak-
tuální vyhláška o odpadech. Poplatky pro 
rok 2023 zůstávají stejné – 600,- Kč/osoba 
nebo nemovitost. Změnily se pouze některé 
úlevy z poplatku. Také výše vodného a stoč-
ného zůstává zatím beze změn.  
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Větrné elektrárny v Moravči 
Při volbách do obecního zastupitelstva v září loňského 
roku proběhla zároveň i anketa ohledně případné vý-
stavby větrných elektráren na našem katastrálním území 
v oblasti lesa Lopaty. Hlasování v anketě se zúčastnilo  
101 občanů, kteří zde bydlí nebo tu mají nemovitost. 
Z tohoto počtu bylo 64 hlasů pro a 37 hlasů proti. Vzhle-
dem k výsledku ankety zastupitelstvo rozhodlo o dalším 
jednání ohledně případné výstavby větrných elektráren 
s firmou Meridian. Firma zaslala obci návrh smlouvy 
o spolupráci. Tento návrh je zatím ve fázi připomínková-

ní. V prosinci loňského roku byl po více než dvou letech 
schválen všemi orgány nový územní plán obce Mora-
več. Pro případnou stavbu větrných elektráren by bylo 
potřeba tento opět změnit, což bude opět trvat nejméně 
dva roky. Další věcí je návaznost na souhlas Kraje Vyso-
čina, který doposud všechny takovéto stavby odmítal. 
Nyní je tento postoj přehodnocován a kraj pracuje na 
změně strategie ohledně svého postoje k těmto stav-
bám. To všechno znamená, že ať se kloníme ke stavbě, 
či nikoliv, je před možnou stavbou ještě velmi dlouhá 
cesta. Výsledek může dopadnout tak i tak. 

Velkoobjemový kontejner bude do naší obce přistaven ve čtvrtek 23. března. Následně bude 
vyměněn jak bude potřeba. Do velkoobjemového kontejneru patří jenom to, co neumíme vytřídit jiným 
způsobem a co se nevejde do běžných popelnic a tříděných kontejnerů!

Plány zastupitelstva obce Moraveč pro rok 2023
Od listopadu máme sice lehce obměněné složení obecního zastupitelstva, ale 
plány pro nové období kontinuálně navazují na již rozjeté akce. V roce 2022 
byla dokončena rozsáhlá oprava odkyselovačky za částku 667 tis. Kč. Záro-
veň pomalu (vzhledem k dlouhému čekání na stavební povolení) probíhá oprava 
rybníka Chvojkováč, která by měla být dokončena v letošním roce. Jako každý 
rok budou probíhat opravy místních komunikací. Jako další z úkolů je před námi 
výměna střechy na obecním hostinci, výměna střechy na nemovitosti č.p. 89 
u potoka. Čeká nás i oprava mostu u rybníka Primus. Kde to půjde, budeme 
žádat o přidělení dotací na uvedené akce. 
Průběžně probíhá také údržba hřbitova. Firma pana Kotta minulý týden porazila 
potenciálně nebezpečnou dutou lípu a na jaře prořeže proschlé větve a sníží 
koruny dalších vzrostlých lip. 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu 
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, 
oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie: 
Dne 20.04.2023 od 08:00 do 16:00

Úřad Kraje Vysočina – oddělení dopravy oznamuje plnou uzavírku 
silnice č. 19 v oblasti Leskovice od 3. 3. 2023 17.00 hod. do 
5. 3. 2023 23.59. hod.  z důvodu demolice mostu. Objízdné 
trasy budou vyznačeny. 

Toto číslo vyšlo v únoru 2023, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Tříkrálová sbírka 
po dřívějších covidových omezeních proběhla opět tradičně pod vedením 
místních maminek a dětí. Pro potřeby klientů Charity a zejména Charity 
Pelhřimov se vybralo 10.251,- Kč. Sbírkou jsme podpořili provoz Charitní 
záchranné sítě v Pelhřimově a v Pacově. Vybrané prostředky jsou určeny na 
terénní službu lidem ve složité životní situaci – převážně u nás a částečně i ve 
světě. Děkujeme všem, kdo tak velkoryse přispěli.

plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, 

Zastupitelstvo vyzývá 
místní děti a mládež, 
aby předaly obci podněty, 
co by bylo dobré pro ně 
v obci udělat, co zde 
chybí. Budeme vděčni 
za jakoukoliv inspiraci – 
předejte ji prosím písemně 
do schránky u obecního 
úřadu. 


