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Kde: tábořiště Valkounov u Moravče
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Moravečský občasník
Oznámení obecního úřadu
Nádoby na odpad – před budovu obecního úřadu přibyly nádoby na zpětný odběr použitého oleje – prosíme
vkládejte jej v dobře uzavřených plastových lahvích. Dále
je zde nádoba na drobné elektrospotřebiče a drobný kovový odpad.
Obecní úřad dále dává na vědomí, že počínaje
8. červnem budou kontejnery na tříděný odpad – na papír a plasty, které byly do této doby u obecního úřadu,
převezeny k budově č.p. 43 – mezi kulturním zařízením
a horní bytovkou. Nádoby na sklo zůstanou na zpevněné ploše u parčíku jako doposud. Očekáváme od tohoto
opatření, že nádoby na tříděný odpad nebudou tolik „na
ráně“ a nebudou do nich odkládat odpad projíždějící
auta – čímž docháží k přeplňování nádob a je nedostatek
prostoru pro místní občany. Zároveň vás žádáme – pokud
jsou plné kontejnery v horní části obce, nenechávejte odpad ležet u kontejnerů a odvezte jej dolů „na obec“, kde
kapacita kontejnerů zůstává nevyužitá.

2/2016

Okrskové hasičské cvičení
Proběhlo v sobotu 28. května v Čížkově. Moraveč reprezentovaly dvě družstva dětí, družstvo žen, družstvo mužů
a družstvo veteránů. I přes nepřízeň počasí se v krátké
přestávce mezi bouřkami všechny soutěže uskutečnily.
Někteří hasiči včetně moravečských si „odběhli“ v Čížkově vyčerpat vodu z několika sklepů a poté se opět vrátili
dokončit cvičení.

Oprava mostků
Jak jsme již avizovali, proběhne v letošním roce oprava klenutých mostků „na obci“. Stavbu bude provádět firma Swietelský a s pracemi započne už v polovině června. Omlouváme se občanům za nepohodlí – bude nutné po
dobu výstavby – cca 1,5 měsíce tuto část ovbce objíždět, ale mostky jsou značně poškozené a jejich opravu není již
možné odkládat.

Festival

řemesel a vyznání
na Greenway

Letošní už čtrnáctý ročník festivalu a řemesel a vyznání proběhne od června do října jako obvykle na četných partnerských místech v našem okolí.
Do prostoru moravečského kostela vás letos pozveme na benefiční koncert
dětí v neděli 26. června v 10.45 s výtěžkem ze vstupného ve prospěch
organizací Člověk v tísni a Diakonie Českobratrské církve evangelické.
V neděli 14. srpna pak bude probíhat na faře a v kostele
hlavní letní program:
9.30 – bohoslužba – káže David Balcar, farář z Jindřichova
Hradce
11.00 – povídání na téma – „Jak se žije v pasťáku“ s vychovatelem
Liborem Širůčkem
Od 13.00 bude následovat pohádka pro nejmenší v podání Terezy
Říčanové z Mezné
Po celý den bude probíhat tradiční dobročinný bazar, do kterého můžete
přispět něčím z vlastních přebytků ručních prací nebo zahradních produktů – k rukám Lucie Křivohlavé nebo na faru.
Bazárek je otevřen celé vesnici, přijďte svým nákupem podpořit sbírku ve
prospěch lidí, kteří neměli v životě takové štestí jako my, aby žili v míru
a dostatku. Nákupem můžete opět podpořit organizace Člověk v tísni
a Diakonie ČCE, koupí Fair trade výrobků pak zase férový obchod bez
zneužívání dětské práce.
Toto číslo vyšlo v červnu 2016, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

