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Voda – prosíme, zkontrolujte po zimě, zda máte
všichni v pořádku vodoměry a přívodní potrubí,
jestli někde po zimě nedošlo k poškození a zda
někde neuniká voda, protože spotřeba vody je
stále dost vysoká.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
dolů na obec k č.p. 89 v pátek 5. dubna. Bude vyměněn podle potřeby a zájmu k uložení odpadu.
Současně můžete do 10. dubna odkládat elektrospotřebiče a plechovky se zbytky barev u obecního úřadu.
Vyvážení popelnic – firma SOMPO, která nám sváží odpady oznamuje, že je nutné mít na popelnici na
viditelném místě vylepenou letošní známku, jinak
se může stát, že vám popelnici nevyvezou. Pokud ještě nemáte zaplacené odpady na letošní rok, tak se na
vyzvednutí známky domluvte s naší paní účetní Renátou
Větrovskou.




Tříkrálová sbírka v naší obci 12. ledna a vynesla 9.097 Kč. Bude
použita na provoz Charity Pelhřimov.
Všem dárcům velmi děkujeme.
Již tradiční sběr odpadků v okolí naší obce proběhne v neděli
14. 4. 2019 od 14.00 hod. Prosím, přijďte vybaveni výstražnými vestami a rukavicemi.
1. května v 9.30 pořádají majitelé historických traktorů tradiční rychlostní závod okolo Moravče. Sraz je v 8.00 na obci
u potoka.

Volby do evropského parlamentu budou 24. a 25. května.
Jako vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne.








































Ekologické čistící prostředky
v loňském roce byl z rozhodnutí zastupitelstva dodán do každé
domácnosti ekologický balíček na vyzkoušení účinnosti. Tyto
prostředky jsou stále k dispozici na obecním úřade, kde si je
můžete zakoupit za nákupní cenu.

pozvánkY
Velikonoční program v místním kostele
18. 4.	Zelený čtvrtek
čtení pašijí v kostele od 20:00. Zpívá kvartet In pace
19. 4. 	Velký pátek
bohoslužby od 18:00 s Večeří Páně
21. 4. 	Velikonoční neděle
bohoslužby od 9:30 s Večeří Páně

Nepůjde elektřina – ve čtvrtek 4. dubna nepůjde v naší obci elektřina v době od 10. – 12.00 hod. – tak
s tím prosím počítejte.
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Zahrádkáři bilancovali minulý rok 2018
V neděli 31. března se sešli naši zahrádkáři, aby zhodnotili uplynulé období a především projednali plán činnosti pro tento rok.
Hned na začátku jednání poděkoval předseda zahrádkářů pan
Valenta dlouholetému aktivnímu zahrádkáři panu Josefu Novotnému k 90. narozeninám. Mezi zahrádkáře pan Novotný vstoupil
již v roce 1961.
Po vyslechnutí zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření a hodnocení revizní komise se rozproudila čilá diskuse o potřebné změně
podmínek pro moštování, kde vhodný přístup komplikují schody.
Vhodné není ani mytí přineseného ovoce a následné vynášení
moštu do schodů a v neposlední řadě
především vynášení pytlů s odpadem
po moštování. Vždyť jen v uplynulém
roce, prošlo moštárnou 120 osob a vymoštováno bylo 5 418 litrů moštu. Tento problém si ovšem vyžádá zpracování
od projektantů.
Ani letos se nezapomene na odborné
akce, kde by naši zahrádkáři získali
nové poznatky pro své zahradničení
a tak
11. května navštívíme jarní prodejní
výstavu květin v Chotovinách u Tábora.
Na výstavě bude velký výběr pokojových květin, skalniček, trvalek i léčivých
bylin, okrasných keřů a sadby zeleniny.
Chybět nebude ani odborná poradna.
14. července se podíváme do Borovan, kde se pořádá tradiční gastronomicko – kulturní festival Borůvkobraní.
Návštěvníci zde ochutnají různé borův-

Sedmnáctý ročník Festivalu
a řemesel a vyznání bude
v neděli 23. června. Nabídne
nám ranní bohoslužby, přednášku novinářky Petry Procházkové, divadélko pro děti a odpolední koncert. Po celý den bude
probíhat tradiční dobročinný
bazar, našich i vašich výrobků,
či zahrádkářských 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, na faře nebo
na obecním úřadě.

kové dobroty, zakoupit si mohou i borůvky a prohlédnou si řemeslný jarmark. Jedlíci se mohou zapojit do soutěže O krále borůvkových knedlíků. Pěstitelům zahradních borůvek opět poradí
zahradník Ing. Pavel Chlouba.
Nu a konečně v měsíci říjnu nebo listopadu uspořádáme
akci Štrůdlování. O nejlepší sladký či slaný štrůdl. Uvítáme, když
s jednou nohavicí štrůdlu se do soutěže zapojí co největší počet
našich žen, dívek i mužů. Odborná porota tyto dobroty vyhodnotí
a ocení všechny zúčastněné. První tři ceny budou výraznější. Naším přáním je, aby se soutěž pořádala každoročně a velký putovní
váleček se plnil jmény výherců. Pro
sladké štrůdly bude podmínkou plnění jablkem, kombinace dalších přísad
bude libovolná.
V měsíci srpnu – 11. 8. bychom
mohli podle zájmu navštívit mezinárodní výstavu mečíků, která se koná
ve všech prostorách žirovnického
zámku a špýcharu ve spolupráci
s městem. Bude tam vystaven i široký sortiment odrůd jiřinek a doplňkové expozice zeleniny, konifer a včelařů. Pro návštěvníky je zajištěn prodej
zahrádkářských výpěstků, kvalitní
občerstvení a řada kulturních vystoupení.
Přáním výboru zahrádkářů je, aby
všechny připravované akvitity navštívil co největší počet našich zahrádkářů i občanů. Přihlaste se co nejdříve.
Věra Hollmannová

Kontejnery na kompostování – na obci jsou stále k dispozici kompostéry na domácí bio odpad o obsahu cca 1 m2 pro
ukládání domácího bioodpadu. Kontejner v pořizovací hodnotě
cca 3.500,- Kč je vám k dispozici za dotační cenu 600,- Kč.
Nabízíme i několik komposterů o menším obsahu z minulé dotace. Bioodpad nepatří do popelnice, ale do komposteru nebo
na skládku bioodpadu!!!

Sraz rodáků proběhne letos opět po pěti letech v sobotu 15. 6. Organizace je plánovaná
jako obvykle – během dne setkání nejstarších rodáků v místním hostinci, večer taneční zábava pro všechny generace. Pozvánky
budou rozeslány v nejbližších dnech.

Vandalové v naší obci
Před čtrnácti dny dvě ženy s kočárkem nechaly na naší návsi ničit své dva chlapce nově ozdobený vánoční
strom! Kluci házeli kameny na zavěšené skleněné ozdoby a pak se snažili strhnout světelné řetězy. To vše
za pasivního přihlížení dospělých. Je to nehoráznost a nevychovanost! Prosím, všímejme si svého okolí
a pokud nechcete zakročit sami, volejte starostku nebo místostarosty. Děkujeme.

!!

Toto číslo vyšlo v dubnu 2019, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

