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HUMANITÁRNI SBÍRKA ošacení, lůžkovin, nádobí a přikrývek

Obecní úřad v Moravči vyhlašuje humanitární sbírku o kterou nás požádalo občanské sdružení
Diakonie Broumov:
u letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
u lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
u domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – jen funkční
u peří, péřových a vatových pokrývek, polštářů a dek
Věci, které diakonie z ekologických důvodů nesbírá – obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken,
kabáty, elektropřístroje, nábytek, kola, kočárky.....

Sbírka se uskuteční
od 15.8. do 30.9. 2007.
Věci zabalené do krabic nebo igelitových pytlů můžete nosit na obecní úřad v úřední hodiny
nebo po dohodě na tel. 728 227 404.

Diakonie Broumov (původně Diakonie Úpice) vznikla
v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními
organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž
součinnost je pro pomoc potřebným nutná..
Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých
důvodů ocitli v krizové životní situaci, aby znovu mohli najít
své místo ve společnosti.. Hlavní činnost se soustřeďuje
na pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli na
okraji společnosti. Jedná se o občany obtížně umístitelné
na trhu práce, např. pro mentální onemocnění, občany
bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné
vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu závislosti. K tomu
slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je,
aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu
své místo ve společnosti. Činnost sdružení a poskytované
sociální služby mají celorepublikový charakter.
Nosnou činností, která diakonii umožňuje resocializační
programy i bezprostřední humanitární pomoc, je práce
s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá
ošacení a jiný textil i další potřebné věci. Jednak ve vlastních střediscích a jednak za pomoci stovek dobrovolníků,

kteří pro nás darované ošacení a jiný textil i další potřebné
věci od tisíců dárců sbírají a shromažďují, získává organizace materiál, který umožňuje hlavní sociální projekt
Diakonie Broumov – vytváření pracovních míst pro ty, kdo
by jinak práci jen těžko našli.
Už sám svoz a transport darovaných věcí poskytuje pracovní příležitosti a možnost zapojit se aktivně do
činnosti organizace.
V hlavním pracovišti v Broumově se věci přebírají
a třídí. To jsou další místa pro pracovní činnosti
a zaměstnání i pro získání určité kvalifikace. Použitelné
ošacení další věci slouží jako pomoc pro sociálně slabé
a potřebné v krizových situacích.
Léty práce s darovanými věcmi se Diakonie Broumov
naučila zpracovávat i textilní odpady. Příprava a zpracování textilního odpadu vytváří opět řadu míst pro práci
a zaměstnání a není to nepodstatný příspěvek k větší péči
o životní prostředí. Prodej takto zpracovaného odpadu
tvoří také významnou součást příjmů Diakonie Broumov,
které umožňují a zajišťují její činnost.
Balení a expedice jak humanitární pomoci tak i zpracovaných odpadů poskytuje opět další pracovní příležitosti.
(více na www.diakoniebroumov.org)
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Festival řemesel a vyznání
Občanské sdružení Na dobrých cestách pořádá již 5. ročník festivalu řemesel a vyznání, který proběhne od pátku 7. září do
neděle 16. září na 38 místech trasy Greenwey. Program nabízí
na 130 akcí – tvůrčích dílen, besed, autorských čtení a duchovních setkání, prohlídek, výstav, koncertů, divadel, vycházek po
řemeslných stezkách aj. Zahájení se uskuteční průvodem a ukončení
slosováním razítkové soutěže v Jindřichově Hradci. Návštěvníci si
z festivalu odvezou jak zážitky a poznatky, tak předměty, které si
sami vytvoří nebo koupí. Z bohaté programové nabídky, která je
doplněna nabídkou ubytování pro ty, kteří volí časy babího léta
pro svoji dovolenou, si každý má možnost sestavit program podle
svého a zvolit svoji dobrou cestu tvořivosti a radosti.
Podrobný program všech akcí konaných v rámci festivalu
najdete na www.nadobrychcestach.cz nebo na modrých
letáčcích v obchodě a v kostele.

Program v našem okolí:
Sobota 8.9. – 13.00 hod. Proseč-Obořiště – prohlídka zámku
a zámeckého parku.
Středa 12.9. – 16.30 hod. Nová Cerekev – kostel Sv. Tomáše
Becketa – bohoslužba s programem
Neděle 16.9. – 9.30 hod. Nová Cerekev – synagoga a židovské
hřbitovy-s výkladem Mgr. Libuše Hodíkové
V ostatní dny festivalu je možné prohlídku synagogy a židovských
hřbitovů s výkladem domluvit na tel. 565 394 593.
Neděle 16.9. – 14.00 hod. Stanovice – výroční bohoslužba
15.00 hod. Pachtův špýchar - zdobení perníku, ukázka
kovářského řemesla

Program Farního sboru ČCE Moraveč:
Neděle 9. 9. v 9.30 dopoledne bohoslužby v Moravči
Neděle od 14.30 je pozor změna !!! Nekoná se posezení u rybníka Valkounov, ale v půl třetí se můžeme sejít v moravečském kostele na koncertu
mládežnického seskupení Johnnyho ovečky. Zveme vás k poslechu
spirituálů, židovských písní i instrumentálních skladeb.

Zároveň se tuto neděli 9.9. rozloučíme
s naší farářkou Ester Čaškovou a její
rodinou, kteří se o naši obec, náš kostel a naše duše starali téměř 23 let.
Děkujeme jim za vše, co pro tuto obec
i pro spoustu konkrétních lidí udělali
a přejeme jim hodně zdaru v další práci
a spokojenosti v novém bydlišti – Ester
nastupuje od 15.9. do evangelického
sboru ČCE V Praze - Vinohradech. Firma
Jaromíra Čaška zůstává v Pelhřimově.
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Moravečská voda – množství a kvalita
Jak jistě všichni dobře víme, mnohé obce mají v letošním roce velké
problémy s nedostatkem vody. Dokonce i sousední obec Nová Cerekev měla letos se zásobováním
vody více problémů než jiné roky.
Naštěstí vody v našem vodojemu
je zatím dostatek, což ovšem neznamená, že bychom měli vodou
zbytečně plýtvat. Zejména majitelé
bazénů v obci by si měli pořídit
vlastní studně, protože nárazový
odběr na počátku léta do všech
bazénů najednou dokáže vyprázdnit celý vodojem.
Pokud se týká kvality naší
vody, je stále na vysoké úrovni.
Dusičnany, které jsou rozhodující

pro určení vhodnosti pro přípravu
kojenecké stravy jsou dlouhodobě
mezi 2 – 5mg/l (podle posledního
rozboru 2,7) přičemž limit vody
vhodné pro děti je cca 10mg/l.
V jarních měsících se občas stává,
že se nepatrně zvýší bakteriální
hodnota rozborů, která je vzápětí
vyrovnána provedenou desinfekcí. I v tomto případě je potřeba
zdůraznit, ze veškeré bakteriální
kolonie se zničí při převaření,
které je beztak pro přípravu kojenecké stravy nezbytné.
Vzorky vody jsou uloženy
v kanceláři OÚ Moraveč a jsou
každému dle zájmu k nahlédnutí.

Nákup hostince od paní Korandové
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nemovitosti č. 22
do vlastnictví obce za dohodnutou kupní cenu 600 tis.
Kč. Prodej by měl být uskutečněn během měsíce září,
kdy bude vyřízen úvěr na uvedenou částku u České
Spořitelny. Naše obec v příštím roce doplatí úvěr ve
výši 2 mil. Kč, který jsme pořizovali na novou kanalizaci
a vodovod a začne splácet úvěr na zaplacení hostince.
Obec Moraveč zároveň tímto hledá zájemce
na pronájem pohostinství. Pokud by měl někdo
z místních občanů (či kdokoliv jiný) o tuto práci zájem,
přihlaste se u starostky nebo místostarosty.
Podmínky nájmu budou stanoveny na příštím
zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek
20. září v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Kominík - kdo má zájem o objednání
kominíka, nahlaste to, prosím, na obecní úřad do 20. září – telefonem nebo
vzkazem do poštovní schránky.

Prostory
na obecním úřadě
Pomalu se blíží zima a tak bude zase více času,
který můžeme trávit spolu. Minulé roky se pravidelně
scházel babinec, který tuto tradici neporuší jistě ani
v letošním roce.
Místnost opravená na mateřské centrum by ale
mohla sloužit i jiným skupinkám našich obyvatel.
Mohou je využít maminky ke společnému povídání
nebo třeba i mládež, které je v současné době v obci dostatek. Popřemýšlejte a přijďte se domluvit.
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...........Informace…............… z obecního úřadu..... ......Informace.........
Kurzy zdarma pro následující skupinu obyvatel: Rodiče na mateřské dovolené, absolventi bez

praxe, handicapovaní, nezaměstnaní, nekvalifikovaní.
V rámci projektu „Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny
obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ bude Via rustica o.s. otevírat tento rok další
vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Jedná se o kurs angličtiny pro začátečníky a pokročilé,
řidičský průkaz skupiny C a svářecí kurs. Bližší informace můžete získat ve vývěsce obecního úřadu. Registrace probíhá do 30.9.2007 na www.viarustica.cz pod odkazem „kurzy“.
V případě bližších informací se můžete informovat na telefonu 777 320 395.

Pohádka:

Pozvání pro každého, kdo si chce vyzkoušet téměř hodinu smíchu při pohádce

Bajaja v podání Víti Marčíka.
Kdy: 19.9.2007 v 9.00 hodin
Kde: v malé tělocvičně základní školy v Nové Cerekvi
Vstupné: 30,- Kč.

Výlov obecního rybníka Chvojkováč
je naplánován na 6.října. Ryb by mělo být
tentokrát dostatek a v dobré váze. Přijďte si
koupit svého moravečského kapra!

Čistička odpadních vod. Důrazně upozorňujeme naše občany, že činnost naší čistírny
je založena na biologických procesech. V septiku i v kořenových polích žijí bakterie, které
vodu čistí, proto není možné do záchodů lít SAVO, Domesdos, Bref a jiné chemikálie, které
bakterie ničí, protože čistírna pak nemůže plnit svoji funkci. Je zapotřebí kupovat méně
radikální čistící prostředky. Pokud smrdí Savem – není to čistidlo pro nás!

Brigáda na úklid okolí odkyselovačky
se konala 15. srpna odpoledne. Sešlo se kolem
dvaceti převážně mladších brigádníků, kteří
sesbírali kámen a uhrabali okolí po zemních
pracech při úpravě terénu. Na závěr se všichni
podívali dovnitř odkyselovačky a ochutnali
vodu „přímo od pramene“. Děkujeme všem,
kdo se brigád účastní a pomáhají nám naši
obec udržovat pěknou.

Nabídka na těžbu palivového dřeva v obecních lesích je stále aktuální. Kdo by měl proto zájem nadělat si dříví v obecním lese sám, ať se
přihlásí u pana Větrovského nebo u paní Zadražilové.
..........................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v září 2007, z pověření Obecního úřadu v Moravči
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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