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Plány zastupitelstva pro rok 2018
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet ve výši 4.804 tis. Kč a je v něm
počítáno zejména s průběžnými opravami komunikací, investicí do
vodních zdrojů, čistírny odpadních vod a do koupaliště.
Nevyužívané fotbalové hřiště u koupaliště plánuje obec po dokončených terénních úpravách zaplotit a dále používat jako manipulační
plochu. Fotbalové branky na dětské hraní budou přemístěné na louku za hřbitovem, kde by měla být zřízena plocha pro dětské hry.

Nové narození
Koncem listopadu 2017 se narodila Ema Valentová a v polovině prosince 2017 pak Marie Křivohlavá – vítáme obě děvčata
do naší obce a přejeme jim pevné zdraví, dlouhý život, milující
rodiče a dobré lidi kolem sebe.
Marie Křivohlavá

Divadlo – do naší obce přijede divadelní spolek Jablonský z Jindřichova Hradce a v neděli 25. března
v 18.00 hod. sehraje satirickou veselohru GOLDONIÁDA, kterou na motivy Karla Goldoniho napsal Martin Porubjak. Ze slovenštiny přeložil Leoš Suchařípa
a texty písní napsal Pavel Šrut. Jde o komedii o tom,
jak je důležité umět si hrát. Amatérský divadelní spolek Jablonský je vždy zárukou svěží podívané a dobré nálady. Srdečně vás zveme k návštěvě. Vstupné je
dobrovolné.
Ema Valentová

Velkoobjemový kontejner bude přistaven do naší obce
ve středu 28.března. Tentokrát bude umístěn dole na obci
u potoka – vedle kontejnerů na tříděný odpad. Dále bude po
naplnění vyměněn podle potřeby – tak jak jsme v naší obci zvyklí. Do tohoto kontejneru patří vše, co se nevejde do popelnice
a nejde vytřídit. Patří sem také pneumatiky – ale ty dávejte prosím ke kontejneru na hromadu – když se dají do kontejneru nahoru, tak je na SOMPU vytřídí a nezahrnou se do skládky.
Sběr železa bude organizován jako obvykle – po domluvě jeho
odvoz jednotlivě vyřeší pan místostarosta Martin Novák. Drobný
kovový odpad můžete dávat během celého roku do označené
popelnice u obecního úřadu. Hned vedle jsou popelnice na
použitý olej – TAM PLECHOVKY NEPATŘÍ. Do těchto popelnic
patří olej v dobře uzavřených plastových lahvích.
Jarní svoz nebezpečného odpadu a starého elektroodpadu proběhne do konce března - do tohoto data můžete
dávat tyto odpady k budově obecního úřadu.

Úklid obce proběhne tradičně pod organizací Terezy Matějkové – tentokrát v neděli
15. dubna od 14:00 hod. Jako obvykle se shromáždíme u obecního úřadu. Prosím, přineste si
s sebou rukavice a kdo máte, i reflexní vesty.

pozvánkY
Velikonoční program v místním kostele
29. 3.
30. 3.
1. 4.
1. 4.

Zelený čtvrtek
19:00 čtení pašií se zpěvem
Velký pátek
18:00 bohoslužby s Večeří Páně
Velikonoční neděle 9:30 bohoslužby s Večeří Páně
Velikonoční neděle 	11:15 koncert pěveckého sboru
Kamínek z Kamenice nad Lipou
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Letošní Tříkrálová sbírka na
Pelhřimovsku předčila tu loňskou
Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi i rozvoji domácí hospicové péče na
Pelhřimovsku. Letošní Tříkrálová sbírka na Pelhřimovsku předčila tu loňskou.
Lidé letos darovali do Tříkrálové sbírky organizované pelhřimovskou Oblastní
charitou 716 659 Kč, loni to bylo 632 602 Kč. Děkujeme všem dárcům
i všem, kdo se na sbírce dobrovolnicky podíleli. „Bez mnoha dospělých i dětí,
kteří vyšli do lednového dne koledovat, by se sbírka neuskutečnila. Koledníků na Pelhřimovsku bylo více než 180 a obešli více než 60 obcí v okrese,“
shrnuje Mgr. Jiří Smrčka, ředitel Oblastní charity Pelhřimov.
Moraveč se na letošní Tříkrálové sbírce podílela částkou 7.093 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli i dvěma partám dětí, které letos se sbírkou chodily.

Doktorka v Nové Cerekvi…
Po nelehkém hledání se podařilo sehnat lékařku do Nové
Cerekve a do Božejova. Protože se nepodařilo domluvit převod zdravotnických karet od pana doktora Pátka, který ordinuje již jenom v Pelhřimově, je nutné, aby se každý, kdo
bude mít zájem docházet k lékařce do Nové Cerekve, osobně zaregistroval.

MAS Via rustica, z.s.,
opět vyhlásí dotace
Od letošního roku budou mít soukromé i veřejné subjekty
z našeho regionu opět možnost požádat o dotační podporu
prostřednictvím místní akční skupiny (MAS) Via rustica, z.s.
V listopadu a prosinci 2017 byla příslušnými řídícími orgány
schválena finální verze Komunitně vedené strategie místního
rozvoje území MAS Via rustica z.s. (tzv. SCLLD), které zahrnuje 64 partnerských obcí z ORP Pacov, Pelhřimov a Jihlava.
V aktuálním programovém období budou zájemci moci předkládat žádosti o podporu v oblasti lesnictví, malého podnikání
a diverzifikace zemědělských činností (opatření Programu
rozvoje venkova – PRV) a dále předškolního a základního
školství a sociálního bydlení (opatření Integrovaného regionálního operačního programu – IROP).
Současně bude MAS v návaznosti na výše uvedené podporované oblasti z PRV připravovat také tzv. projekt spolupráce.
Do roku 2022 má MAS na projekty místních subjektů a projekty spolupráce přiděleno celkem cca 80,5 mil. Kč. První
výzvy k předkládání žádostí o podporu jsou plánovány na duben letošního roku. Bližší informace mohou zájemci získat na
internetových stránkách www.viarustica.cz nebo v kanceláři
MAS (náměstí Svobody 320, Pacov).

MUDr. JANA HLAVÁČOVÁ začala
ORDINOVAT V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V NOVÉ CEREKVI 5. 3. REGISTRACE PACIENTŮ
JE MOŽNÁ V ORDINAČNÍCH HODINÁCH, A TO:
PONDĚLÍ 7.00 - 10.00 HOD.,
ČTVRTEK 15.30 - 18.00 HOD.
K REGISTRACI SI SEBOU VEZMĚTE OBČANSKÝ
PRŮKAZ A PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY.

zVU K pROMÍTÁNÍ fILMŮ,
K POSEZENÍ U oBČERSTVENÍ, fAIR-tRADE KÁVY
A ČAJE I K NÁSLEDNÉ DISKUZI
Kdy ? V neděli 8. dubna a 29. dubna 2018 od 10.40 hod
Kde ? Na faře - ve sborové místnosti
Lucie Křivohlavá

10 MILIARD - CO MÁTE NA TALÍŘI? (2015)
Délka: 102 min., promítání: 8. dubna
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě?
Německý režisér Valentin Thurn, autor filmu Z popelnice do lednice rozebírá
jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu
přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních.
Film servíruje různorodé pohledy ze všech koutů světa, rozhodnutí je však na
každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?

Co se nenosí (2015)
Délka: 58 min., promítání 29. dubna
Estonská módní návrhářka Reet Ausová pátrá po stopách módního průmyslu,
od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, zjišťuje, jak je nadprodukce oblečení dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. Rozhodla se pro své oděvy používat textil, který
by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se
neprodalo nebo vyšlo z módy. Reetiny ambice jsou vysoké - o nutnosti změn
chce přesvědčit vedení nadnárodních módních korporací. Je Reet bláhovým
snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce?

BIOODPAD

Naší oci se podařilo ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Nová Lípa získat dotaci na pořízení
velkých komposterů (cca 1m3) na kompostování domácího bioodpadu.
Prosím, přihlašte se na obecním úřadě, kdo byste měli o komposter zájem (bude díky dotaci asi za třetinovou cenu). Kompostery by k nám měly doputovat do léta, takže bychom je následně hned předali
zájemcům.
Na obci jsou stále ještě kompostery menší také za dotovanou cenu, tyto je možno si vyzvednout již
nyní. Kdo můžete, tak prosím bioodpad kompostujte, do běžných popelnic by již přijít neměl. Kdo nemá
vlastní komposter ani hromadu na zahradě, měl by bioodpad odvážet na obecní skládku bioodpadu.
Toto číslo vyšlo v březnu 2018, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

