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Toto číslo vyšlo v červnu 2012, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Okrskové cvičení je pravidelnou každoroční 
prověrkou funkčnosti hasičské techniky a při-
pravenosti hasičů plnit svoje úkoly. Je to beze-
sporu největší událost v životě hasičů zdejšího 
okrsku a málokterá kulturní nebo sportovní 
hasičská akce ji svým rozsahem předčí. Letošní 
okrskovou soutěž pořádal v sobotu 2. 6. Sbor 
dobrovolných hasičů v Markvarci u příležitosti 
oslav 90. výročí založení sboru.

Pro nehasiče vkládám vysvětlivku, co je to 
okrsek. Jedná se o sdružení hasičských sborů 
v bezprostředním sousedství. V našem případě 
se jedná o sbory obcí Nová Cerekev, Moraveč, 
Leskovice, Čížkov, Markvarec, Proseč Obořiště, 
Částkovice a Chmelná-Myslov. Členem našeho 
okrsku byli i hasiči ze Stanovic, ale tam byl před 
pár lety sbor zrušen.

Markvaráci se, jako vždy, projevili jako dobří 
pořadatelé, soutěž probíhala plynule, bylo dost 
jídla i pití, hrála Kamenická 4-ka a úplně zázra-
kem vyšlo i počasí. Nebylo horko ani zima a hlav-
ně nepršelo, ač to ještě dopoledne vypadalo úpl-
ně jinak.

Za Moraveč byla účast hojná. K dopravě lidí 
a techniky jsme využili vše co jsme měli k dis-
pozici – plně obsazená Tatra 805 táhla stříkačku 

DS 16 a za obecní 6-ti místný Ford Tranzit byla za-
přažena stříkačka PS 12. Ta mimochodem prošla 
před cvičením důkladnou generálkou, za což je 
potřeba poděkovat našim strojníkům a jejich po-
mocníkům. Ale zpět k přepravě – obecní techni-
ka nestačila a mnoho hasičů se muselo na místo 
dopravit svými automobily. Jen cvičících Mora-
večáků bylo 36 – rozdělených do pěti družstev.

Družstvo dětí ve složení Štěpán a Barča Míkovi, 
Adélka a Káťa Hůďovi, Anička Větrovská, Adam 
Kubálek a Dominik Přibyl mělo druhý nejlepší 
čas ze sedmi. Odměnou jim byly pamlsky včetně 
polárkového dortu a snad i zajímavě strávené so-
botní odpoledne.

Za ženy soutěžily Lenka Hůďová, Eva Zadraži-
lová, Katka a Verča Novákovi, Terka Míková, Nika 
Keresztesová a Terka Pospíchalová. Obsadily tře-
tí místo v konkurenci čtyř družtev.

Družstvo „Muži I“ ve složení Jindra a Lukáš 
Trnkovi, David Zavadil, Filip Větrovský, Jarda Jan-
kovský (host z Červené Řečice), Petr Podhrázský 
a Lukáš Šimek (oba sice Cerekváci, ale členové 
SDH Moraveč) obsadilo krásné čtvrté místo s ča-
sem 32 sekund.

Pod vedením zkušeného strojníka Jirky Hůdi 
cvičilo družstvo „mlaďasů“ ve složení Jakub Vě-

trovský, Eliška Jirků, Kamil Trnka, Radek Sůva, 
Vojta Pospíchal a Honza Pešl pod označením 
„Muži II“ a obsadilo devátou příčku. V konkuren-
ci asi patnácti družstev mužů a téměř bez trénin-
ku to nebylo vůbec špatné.

Veteráni – Josef Starka, Karel Makovec, Josef 
Zabloudil, Slávek Zavadil, Pavel Dvořák, Jindra 
Trnka, Milan Sviták a Martin Novák předvedli 
naši historickou techniku – Tatru 805 (r. v. 1955) 
a stříkačku DS 16 (r. v. 1951) – včetně příjezdu 
s houkačkou a nastartování klikou. Takže si to 
oni i diváci užili, ale čas stačil až na třetí místo ze 
třech družstev. Ale tady o umístění nešlo.

Soutěžilo celkem 41 družstev dětí, žen, mužů, 
veteránů a veteránek včetně hostů z jiných okrs-
ků. Bylo se tedy na co dívat, znalce mohly ohro-
mit neuvěřitelné časy „nadupaných“ družstev, 
laiky rozesmát zmáchaní hasiči, kterým povolily 
spojky hadic, když neměly... Ale hlavně to byla 
příležitost pro setkání řádově stovek lidí při za-
jímavé podívané a dobré hudbě – tedy příjemně 
strávené odpoledne a večer. Markvaráci si odvez-
li hlavní trofej – první místo v kategorii mužů – 
takže jim blahopřejeme a děkujeme za pěknou 
akci.

Martin Novák

okrskové hasičské cvičení 2012 v Markvarci

Dětský den 
Moravečští dobrovolní hasiči budou 
opět pořádat dětský den. Bude se ko-
nat v pátek 6. 7. od 13.00 hodin  
na koupališti v Moravči. V loňském 
roce měl velký úspěch paintball, takže 
bude k dispozici i letos během celého 
odpoledne. Přijďte si zahrát jako jed-
notlivci i jako týmy.
Kromě paintballu nás tradičně čeká 
odpoledne plné zábavy, soutěží s od-
měnami, hry, muzika a občerstvení. 

pozvánka

Nejmladší 
moravečský hasič - 

Šimon HůďaDružstvo „mlaďasů“ – Muži II. v akci

Všichni naši hasiči
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Je potěšující, že náš Moravečský občasník, který již vychází neuvěřitelných 21 let, inspiroval i 
některé sousední obce k vydávání obecních zpravodajů. Již dva roky vychází občasník obce 
Kámen a své první číslo vydal i Městys Nová Cerekev. Co je v jejich „novinách“ potěšující, je 
to, že je v nich spousta příspěvků od místních občanů. Byla bych velmi vděčná, kdyby se tak 
dařilo i u nás a moravečští občané sami posílali své příspěvky, nebo upozornění na zajímavé 
akce u nás i v okolí. Také by bylo možno tímto způsobem otevřít diskuse i nad jinými tématy než 
nad těmi, které trápí starostku. 

Příspěvky do našeho občasníku

Sběr starých dioptrických brýlí – Brýle pro svět

o platbě poplatku za odvoz tuhého domácího odpadu za rok 2012.
Pro rok 2012 platí cena 500 Kč za každého občana přihlášeného k trvalému  

pobytu a za každý rekreační objekt. Děti do šesti let věku jsou od poplatku osvobozeny.
Dále se platí poplatek i za psa. Poplatek činí za každého psa a za kalendářní rok 100 Kč.

splatnost poplatků je do 31. 5. 2011.

oZnÁMEní sPRÁVCE MísTníCH PoPLaTkŮ (odpady, psi)
Obecní úřad Moraveč, jako správce místních poplatků, oznamuje občanům, kteří ještě tyto 

poplatky nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili.
Zároveň se vybírá za vodné, stočné 2011, 2012.
(vodné: 1m3 = 17 Kč)    (stočné: 1m3 = 10 Kč)

Obecní úřad může přistoupit k opatření sankční povahy,
to znamená, že může zvýšit včas nezaplacený poplatek  

nebo jeho část až na trojnásobek. 

oZnÁMEní

Již desátý dočník Festivalu řemesel a vyznání na 
stezce Greenway se koná po trase Jindřichův 
Hradec – Žirovnice – Počátky – Kamenice nad 
Lipou – Moraveč – Nová Cerekev – Stanovice 
– Pelhřimov – Křemešník – Bezděčín – Horní 
Dubenky – Strmilov. Třináct organizátorů na-
bízí 25 různých akcí. S programem se můžete 
podrobně seznámit na letáčcích sdružení Na 
dobrých cestách, které festival pořádá (letáčky 
jsou v Moravči v obchodě, na obecním úřadě 
nebo v kostele) nebo na webových stránkách 
sdružení www.nadobrychcestach.cz 

Letošní moravečský festivalový  
program proběhne v neděli  

15. července s tímto programem:

  9.30 – bohoslužby – káže Daniel Matějka
11.00 –  přednáška na téma „Pít či nepít“ 

aneb otázka pro naše ledviny – 
odpovídá profesor MUDr. Josef 
Zadražil CSc – z fakultní nemoc-
nice v Olomouci. 

12.30 – společný oběd
13.30 –  vyprávění manželů Matějko-

vých o svém čtyřměsíčním po-
bytu na Novém Zélandu

Po celý den bude probíhat již tradiční dob-
ročinný bazárek na téma „Skutečná pomoc 
skutečným lidem“. Koupí výrobků máte opět 
možnost přispět organizaci Člověk v tísni. 

Pokud by kdokoliv chtěl nějakým svým výrob-
kem (vítané jsou domácí výrobky (marmelády, 
kyselé zelí, okurky, kečup, ovoce, zelenina ze 
zahrady, med, medovina, domácí šťávy, bylin-
ky v květináčích, květiny, domácí sýry, domácí 
pečivo, sušenky, perníčky, vánočky, bábovky, 
mazance, cukroví, koláče, sušené ovoce, suše-
ná zelenina, bylinky, čaje, ořechy, domácí nud-
le, drobení do polévek, chňapky, hračky, kapsá-
ře, polštářky, hezké věci na děti, nové pletené 
ponožky, šály, rukavice, čepice, látkové tašky, 
látkové podložky pod hrnce, přáníčka, nové 
knihy nebo starší knížky pro děti z tvrzeného 
papíru, svíčky, mýdla, košíky, náušnice, náram-
ky....) kontaktujte prosím Lucii Křivohlavou, 
která bazárek organizuje. 
Kromě těchto darovaných věcí se budou na 
barázku také prodávat Fair Trade výrobky - čo-
kolády, kakao, káva, tyčinky,bonbóny, kvalitní 
černé, zelené, rojbos čaje.

Na co šel výtěžek v roce 2011?
Vybralo se 17 849 Kč ve prospěch programů 
VODA a OBŽIVA humanitární organizace Člo-

věk v tísni. Peníze byly použity v Etiopii, oblas-
ti Alaba, která trpí nedostatkem pitné vody.
Konkrétně jsme za vybrané peníze zakoupili: 
1x krávu, 1x kozu, 2x pumpu na čistou a zdra-
vou vodu a 2x kanystry na pitnou vodu.

Co je Fair trade?
Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit 
jako férový nebo spravedlivý obchod. Jedná se o 
způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě 
podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových 
zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky tak, aby se 
dokázali uživit vlastní prací, která je v souladu s 
ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným přístu-
pem. Pro mnoho pěstitelů tak fair trade představuje 
příležitost jak se vymanit ze spirály chudoby a ne-
udržitelného ničení přírodního prostředí a vytvořit 
spolu s dalšími pěstiteli konkurenceschopná sdru-
žení, fungující na mezinárodním trhu. Fair trade 
podporuje také zaměstnance (i větších) podniků v 
jejich úsilí o lepší pracovní a životní podmínky.
Fair trade není jediná organizace, nýbrž nesmír-
ně rozmanité celosvětové hnutí, které spojuje úsilí 
o vytvoření férovějších obchodních podmínek pro 
rozvojové země a jejich obyvatele v rámci konceptu 
trvale udržitelného rozvoje.

Další letní programy v okolí  
22. 7. od 14.00 hod. pořádá občanské 
sdružení Zelené srdce a Římskokatolická 
farnost Pelhřimov Den pro kapli sv. Anny (u 
zahrádkářské kolonie na konci Pelhřimova 
směrem na Humpolec). 

23. 7. v 11.00 hod. nabízí Muzeum 
perleti v žirovnickém zámeckém pivovaru 
prodloužené prohlídky s průvodcem o 
tom, jak se začaly knoflíky v Žirovnici vy-
rábět, o perleti, o knoflíkářských dílnách i 
řemeslnících. Dále bude k vidění i expozice 
historických šicích strojů a malá ukázka pi-
vovarnictví. 

23. 7. V  18.30 hod.  od poutního koste-
la Svaté Trojice pořádá občanské sdružení 
Zelené srdce podvečerní putování kolem 
křemešnických studánek. 

4. 8. ve 13.00  pořádá na místním auto-
busovém nádraží Město Počátky „Počátec-
ký festival dechových hudeb“, s hudební 
prezentací dechových kapel dvou národů

pozvánka

Možná si někteří z vás pamatují, že jsme před lety již dělali sbírku 
starých brýlí. Možná se nejen mně, ale i vám od té doby doma na-
shromáždily nepotřebné brýle, a tak by bylo dobré po letech sbírku 
opět zopakovat. Možná si řeknete – komu se takové staré brýle mo-
hou hodit. Vybrané brýle pošleme přes katolickou charitu a německou 
organizaci do chudé Afriky. 

Nedávno jsem v rozhlase slyšela rozhovor s Jakubem Vágnerem, 
který se při svých cestách po světě nachomýtl k předávání brýlí v jed-

né africké vesnici. Celou akci popisoval jako jeden z nejsilnějších zá-
žitků ve svém životě vůbec. Zejména radost jednoho domorodce, který 
po 40-ti letech života byl po nasazení brýlí unesený z toho, že vidí, že 
strom má větve a nejenom obrysy stromu. A takovou radost můžeme 
udělat neznámému člověku na jiné části kontinentu pro nás nepotřeb-
nou věcí, která se třeba válí někde ve skříni a kterou jsme asi i schopni 
vyhodit do popelnice. Brýle můžete přinášet na obecní úřad nebo na 
faru až do koce prázdnin. 

Festival řemesel a vyznání


