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Dětský den

proběhne v sobotu 25. srpna 2018. Program bude ještě upřesněn, ale již nyní víme, že od 14.00 hodin přijede
loutkář Víťa Marčík mladší s pohádkou pro děti i dospělé
– Malý princ.
Jinak bude organizace jako obvykle - soutěže, stánky,
limo, pivo a možná bude i pěna….

V  sobotu 23. června se uskuteční na Valkounovském
tábořišti již podruhé akce zvaná Zlatokopecká horečka ve stylu divokého západu plná programu pro děti
i rodiče, který bude zahrnovat různé pohybové a dovednostní soutěže. Tématem soutěží bude poznávání přírodního i kulturního bohatství v okolí Moravče i zažívání dobrodružství skrze život v zlatokopeckém městečku. Vezměte
děti a přijďte se podívat!

Zlatá horečka na
Zlatá žíla u Valkounova opět vydává své poklady!
Proud hledačů míří na západ Vysočiny!

pozvánkY
Šestnáctý ročník
Festivalu a řemesel v Moravči
nám letos nabízí:

17. června od 10.45 v místním kostele Benefiční koncert
dětí ve prospěch Diakonie a Člověka v tísni, odpoledne je
pak možno se zúčastnit na farní zahradě sovtbalového nebo
fotbalového klání.
Hlavní program festivalu bude 15. července
a nabídne nám
• v 9.30 bohoslužby, káže Daniel Matějka
• v 10.45 přednášku Pavla Hanycha z Diakonie ČCE
o svých zkušenostech z utečečeneckého tábora v Jordánsku v Zátarí
• ve 12.00 společný oběd
• ve 13.30 koncert písničkáře Jana Bružeňáka a jeho
hosta.
Jak každý rok bude po celý den probíhat tradiční dobročinný
bazar, našich i vašich přebytků a prodejem fair trade výrobků.
Jeho výtěžek je určen organizaci Člověk v tísni a Diakonii ČCE.
Kdo byste měl cokoliv do bazárku, je možné to odevzdat u Lucie Křivohlavé nebo na obecním úřadě.
Srdečně vás zveme k návštěvě festivalu a i k aktivní účasti na
bazárku.

Dotace na dětské hřiště

Obec obdržela dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště, které by mělo být instalováno během letošního léta na návsi vedle „heliportu“. Bude zde instalováno několik herních prvků, které
rozšíří možnost vyžití místních dětí a mládeže.

Nové tváře v naší hospůdce
Kdy: sobota 23. června 2018
Ten den ožije Valkounovská zlatokopecká osada ve stylu divokého západu:
rýžování, soutěže, country večer, saloon, zábava pro děti i dospělé.

Jak jste již jistě všimli, od dubna vídáme v naší hospůdce nové
tváře – Ondřeje Goliáše a Simony Hlavaté. Jsme rádi, že se
našel někdo, kdo má zájem zde tuto činnost provozovat. Neboť, tam, kde nefunguje hospoda, tam není společenský život
a bylo by smutné, aby náš opravený kulturáček zel prázdnotou.
Přijďte posedět, nebo si dát k večeři dobrou picu.

Kde: tábořiště Valkounov u Moravče
GPS: 49.4020700N, 15.0896514E
Kontakty: 605276984 – Šárka Nováková,
777258831 – Dan. Matějka, vaklondike@gmail.com
Podrobnější informace očekávejte začátkem června. Do 15. června je
potřebné se hlásit (počet a věk), abychom akci lépe vyladili podle potřeb
všech zlatokopů.
Na akci se podílejí: YMCA J.H. (skupiny Vaklondike a Doubci) a sbor ČCE Moraveč.

Je na místě poděkovat za dlouholetou
práci pro naše občany manželům Božence
a Míťovi Hvozdovským. Oběma přejeme
zasloužený odpočinek při dobrém zdraví.
Zejména Božence, která v současné době
bojuje o lepší fungování svého srdíčka.
Držíme palce!

Moravečský občasník
Sběr odpadků.

Jako každý rok proběhlo letos v dubnu sbírání odpadků v okolí
silnic a koupaliště. Akce sice není nejnavštěvovanější, ale každý rok se sejdou skupinky v takovém počtu, že vysbírají odpadky okolo všech hlavnějších silnic z Moravče. Jsem za to všem
účastníkům velmi vděčná. Mám radost, že odpadků každým rokem (snad) ubývá. (Tereza Matějková)

1. května se konal již třetí ročník „Moravečské traktoriády“.
Celkem se sjelo na 12 traktoristů, a to nejen z Moravče, ale i z okolí. Na obci bylo možné shlédnout různé typy těchto strojů a poté
přihlížet i závodu. Závodící okruh startoval u Kubisků, přes stráň
a alej, kolem lesu „Suchý“ zpět na obec. Traktoristé využili slunného počasí k uskutečnění i tzv. spanilé jízdy, kterou spojili s výletem
na hrad Kámen. Stejně jako v předchozích ročnících i letos se vítězem stal Josef Zabloudil z Moravče, kterému tímto gratulujeme a již
se těšíme na další ročník! (Gabriela Krejčová-Zavadilová)
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Výstava Zahrada

Letošní slunečné jaro přimělo i naše zahrádkáře udělat si volno
a navštívit krásnou výstavu květin, rostlin a zahrádkaření.
Jako nejvhodnějším místem jsme zvolili nedaleký Havlíčkův Brod,
kde na dny 27. - 29. dubna připravili 25. ročník tradiční výstavy
Zahrada.
A tak mohli naši zahrádkáři, chalupáři, kutilové i milovníci přírody
vycestovat v krásném sobotním ránu 28. dubna malým autobusem
za poznáním.
Hned při vstupu hlavním vchodem do areálu výstaviště před kulturním domem Ostrov, který je nedaleko nábřeží řeky Sázavy, nás
překvapil bohatý sortiment nádherných barev různých květin, sazenic trvalek i zeleniny.
U nepřeberného množství okrasných keřů a ovocných stromků
dostali návštěvníci odborné rady od zahradníků a vystavovatelů jak
o rostliny pečovat.
Ani letos na výstavě nechyběly exponáty jako je zahradní nábytek,
krby a zahradní mechanizace. Nejeden kutil se zajímal o pilky, křovinořezy a pomůcky pro práci v domě i na zahradě. Svůj stánek na
výstavě měly i potřeby pro včelaře.
Uvnitř kulturního domu byla řada inspirací pro ženy, ať to byly různě
aranžované květiny, novinky pro domácnost, pro vaření, žehlení,
mytí oken, čištění brýlí, šperků i monitorů.
Nebylo ani překvapením, že venku se zájem žen soustředil i na
elektrokola, speciálně řada jich se zajímala i o treková kola pro
pohodlné cestování s kapacitou pro dojezd až 200 km.
Pokud byli zájemci již rozhodnuti o svém nákupu, mohli se zastavit
se svojí poptávkou a využít akční cenu u vystavovatelů.
Pořadatelé připravili pro návštěvníky bohaté občerstvení, aby mohli
na výstavišti strávit co nejvíce času. V tradiční nabídce byly klobásy, rožněné sele, langoše a nechyběly ani trdelníky.
Pro pobavení byl připraven i doprovodný kulturní program různých
hudebních kapel a program pro děti.
Byla škoda, že pořadatelé v době po 12. hod. kdy většina návštěvníků využila připravených laviček k posezení, zařadili více jak dvouhodinové vystoupení klauna PUPA pro děti a
oblíbený swingový a jazzový orchestr Polenský Big band vystoupil
až v 15 hodin, kdy se již většina návštěvníků rozjížděla do svých
domovů.
Škoda byla i to, že o připravený zájezd neprojevil zájem větší počet
našich občanů.
Ale věřím, že pro nás, kteří jsme se zájezdu zúčastnili a nakoupili
si něco pro zkrášlení našich zahrad, to byla terapie barvou květů,
načerpání zásob energie a nových nápadů pro novou zahradní sezonu.
Věra Hollmannová

Kontejnery na kompostování

na obci jsou již k dispozici kompostéry
na bio odpad z dotace o obsahu cca
1m2 pro ukládání domácího bioodpadu. Kontejner v pořizovací hodnotě
cca 3.500,- Kč je vám k dispozici za
dotační cenu 600,- Kč (pronájem na
pět let, po té bude váš).
Bioodpad nepatří do popelnice, ale do kompostéru nebo na skládku bioodpadu!!!

Ekologické čistící prostředky.

Zastupitelstvo se na své schůzi usneslo, že do každé domácnosti zdarma dodá balíček s ekologickými prostředky na úklid.
Záměrem je, abyste měli možnost zdarma vyzkoušet tyto prostředky a ověřit si, že i když jsou „eko“, tak fungují. Rádi bychom vás tím motivovali i k dalšímu používání těchto, pro přírodu méně zatěžujících čistících prostředků, které jsou dnes
běžně dostupné, a to i finančně. Tyto prostředky hlavně budou
šetřit naši kořenovou čistírnu odpadních vod a zajistí její lepší
fungování. EKO balíček si na obecním úřadě můžete vyzvednout proti podpisu u paní Větrovské. (Tereza Matějková)

Jeden z exponátů
předešlých výstav.

Volby do zastupitelstev obcí
proběhnou 5. a 6. října 2018. Kdo by měl zájem do
vedení naší obce kandidovat, musí podat kandidátku
do 31.7.2018 na Městském úřadě v Pelhřimově.
Bližší informace na požádání podá starostka, nebo
jsou na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Toto číslo vyšlo v červnu 2018, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

