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Festival a řemesel v Moravči
Patnáctý ročník Festivalu a řemesel v Moravči nám letos
nabízí: 25. června od 10.45 v místním kostele benefiční
koncert dětí ve prospěch Diakonie a Člověka v tísni, odpoledne je pak možno se zúčastnit na farní zahradě softbalového klání.
Hlavní program festivalu bude 16. července a nabídne nám
od 9.30 bohoslužby, v 10.40 přednášku Z časů Lucemburků (přednáší Jana Fantysová-Matějková pak bude následo-

vat společný oběd a od 13.00 varhanní koncert Adama Viktory (aktivně vystupujícího na Pražském jaru) s manželkou.
Jako každý rok bude po celý den probíhat tradiční dobročinný bazar, našich i vašich 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 (561 110 366) nebo na faře.
Děkujeme vám předem a zveme současně k nákupu.

Vítáme do naší obce nového občánka, kterým je Petr Matějka
– narodil se 12. 5. 2017 rodičům Tereze a Danielu Matějkovým
z Moravče č.p. 35. Přejeme mu dobrý život v náručí milujících
rodičů a ve hrách se svou sestřičkou Marijánkou.

Voda – vyzýváme všechny naše občany a uživatele místních nemovitostí, aby šetřili s vodou.
Po nedostatku sněhu v zimě a při současném
suchu je vody nedostatek. Zejména při víkendových zvýšených nárocích na spotřebu vody
voda ve vodojemu rapidně klesá. Žádáme
všechny, aby co nejvíce využívali na zalévání
vodu dešťovou.
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Brigády pro obecní úřad
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Kontakt do ordinace:
775 449 095
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– máme na obci řadu žádostí o letní brigády
– oznamujeme, že můžeme zaměstnat pouze
mládežníky starší 15-ti let na drobné pomocné práce.
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Nákup hasičského automobilu
Nákup hasičského automobilu – naše obec získala
dotaci na pořízení nového hasičského dopravního
automobilu, který umožní lepší dopravu k zásahu
a také zpříjemní delší zásah místních hasičů (jako
byl ten, při kterém vloni několik dní pomáhali
likvidovat požár seníku místního VOD).
Automobil se již pro nás vyrábí a jeho představení
veřejnosti bychom následně chtěli spojit s vesnickou oslavou – náhradu za dětský den, který se letos
nekonal.

Vážení spoluobčané,
po dlouhé době opět přinášíme zprávy z dění našeho Sboru dobrovolných hasičů. Událo se toho vskutku mnoho a tak začneme
pěkně od začátku. V loňském roce jsme si za finanční pomoci
obce pořídili novou stříkačku, která je lehce upravená pro rychlejší sání vody, ale zároveň je dále využitelná pro případné zásahy
v podobě požárů či jiných událostí. V loňském roce proběhlo další kolo dotací na koupi dopravního automobilu pro hasiče. Naše
obec se tohoto kola zúčastnila a dotace nám byla přiklepnuta. Po
výběrovém řízení nakonec volba padla na Ford Transit s pohonem
všech kol. Myslím, že pro hasiče je to skvělá zpráva, už jen z důvodu zjednodušení dopravy osob na různé akce atd. Tímto bych
rád poděkoval zastupitelstvu obce za vstřícnou podporu sboru.
Dne14.1.2017 jsme uspořádali již tradiční Hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Akord. Celý večer proběhl v přátelském
duchu a jsem si jist, že se všichni dobře bavili, čemuž napovídá
i to,že se odcházelo nad ránem 
I letos se uskutečnilo pálení čarodějnic. Postavili jsme krásnou
5,5m vysokou hranici, ikdyž původně jsme měli v plánu daleko
menši, ale znáte to, když už máte motorovku v ruce  Čarodějnici
vytvořily děti samy v obecním sále, kde si vymalovaly i čarodějnice na papíře a dostaly za to nějaký ten pamlsek. Poté byla čarodějnice odnesena na hranici lampionovým průvodem a nakonec
zapálena. Myslím si, že i tato akce se opět vydařila, dokonce i počasí se umoudřilo a já bych byl rád, kdyby se tato tradice dále
udržovala.
Dne 3.6.2017 proběhlo Hasičské cvičení v Markvarci. Na soutěž
jsme se připravovali velice důkladně, ať už přípravou strojů, tak
i tréningy a to nakonec přineslo i skvělé výsledky.
Družstvo mladších dětí zaběhlo krásný čas 30s a suvereně zvítězilo. Družstvo starších dětí zaběhlo čas 33,3 s a skončili na
krásném 2.místě. Našim hasičkám se letos útok mimořádně vyvedl a s časem 38,41s zvítězily a vytvořily tak náš nový rekord.

Družstvo muži 1 zaběhli čas 27s a skončili na 2. místě i tento
čas je náš rekordní. Družstvo muži 2 skončili s časem 32,87s na
6.místě. No a naši Veteráni s časem 2min 20s získali 3.místo,
v této kategorii jde přeci jenom o zábavu a to se našim chlapům
povedlo. Letošní soutěž byla velice vydařená já bych rád všem
pogratuloval a doufám v další skvělé výsledky.
Tím bych asi tento článek uzavřel. Řekl bych, že jsem toho popsal
ažaž, jen bych ještě rád poděkoval všem, kdo se jakkoliv podíleji
na chodu, přípravě a organizaci jednotlivých akcí a činností. Protože jak už náš název Dobrovolní hasiči napovídá, vše se dělá ve
volném čase, a to si zaslouží velký obdiv obzvláště v dnešní uspěchané době, kdy má každý toho času pomálu. A já jsem rád, že
ještě stále platí rčení – „Když se chce, všechno jde“.
David Zavadil

Toto číslo vyšlo v červnu 2017, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

