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02/2021

Obchod
Místní prodejna se nám vyloupla do krásy a od pondělí 3. května
vás zveme k nákupu i k prohlídce. Do prodejny můžete zavítat podle
uvedené otevírací doby s tím, že v neděli odpoledne jste zváni nejenom k nákupům, ale i k posezení při dobré kávě, čaji a dortíku či zmrzlině. Prostor před prodejnou bude pro posezení upraven a věříme, že
bude využit k zastavení a popovídání pro místní i přespolní.
V obchodě byla obnovena i pevná telefonní linka – 565 394 203 nebo
mobil na Evu Zadražilovou je 728 227 404.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Otevírací doba místní prodejny:
7.00–12.00
7.00–12.00
12.00–15.00
7.00–12.00
14.00–17.00
15.00–18.00

POZVÁNKA
Vážení kolegové, kamarádi dovolujeme si Vás pozvat na tradiční „Prvomájový rychlostní závod okolo Moravče“, který letos opět proběhne po ročním odkladu. V letošním roce to bude již
V. ročník. Sraz jsme naplánovali v 8.00 hodin v Moravči na „Obci“,
kde bude provedena registrace a losování. Start závodu je v 09.30
hod. Závodu se mohou účastnit všechny kategorie továrních traktorů. Mimo soutěž bude i jízda „domadělků“.
Předpokládáme, že v průběhu celého dne bude dostatek času
na výměnu zkušeností a znalostí, což je velice potřebné pro všechny
fandy. Pokusíme se domluvit i na dalších společných akcích, které
bychom mohli uspořádat v nadcházejícím období.
Tuto pozvánku posílám Vám všem, na koho mám e-mail. Startovní
listina není omezena počtem zájemců, tak že můžete pozvat i Vaše
kamarády. Prosím však o předběžné nahlášení zájemců, kteří na
prvního máje do Moravče přijedou. Poslední termín přihlášení je
čtvrtek 29. 4.2021. Pokusíme se zajistit i nějaké občerstvení. Odpovědi posílejte e-mailem nebo SMS na telefon 603 286 284. Do
zprávy uveďte traktor a celkový počet osob.
Nedílnou součástí našeho setkání je dodržet zásady na ochranu
proti koronaviru, proto je nutné používat respirátory a další způsoby
ochrany. Není na škodu ověření testováním.
Uzávěrka přihlášek do 29.4.2021
V Moravči dne 20.4.2021
PŘIHLÁŠKA - VRÁCENKA
za organizátory
Miloslav Zavadil (723 514 828)
Jindřich Trnka (721 954 928)
Josef Zabloudil (603 286 284)

Jméno a příjmení:..............................................................................................
Traktor, typ:......................................................................................................
Počet účastníků:................................................................................................

Toto číslo vyšlo v dubnu 2021, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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Aktuální svoz pro Moraveč do konce roku 2021:

Od prvního dubna započal nový svoz
odpadů. Mnozí z vás již doma máte
popelnice na separovaný odpad – na
plasty, papír i bio odpad. Je to další
krok k lepšímu třídění odpadů. Věříme,
že všichni využijí této možnosti a v komunálním odpadu se nebude nadále
vyskytovat plast, papír ani bioodpad.
Zatím se jedná o důraznou výzvu ke třídění, časem pak dojde zřejmě k tomu,
že komunální odpad s vytříditelnou
složkou vám nebude vyvezen.

Vakcinace
proti vzteklině
- psů a koček

Termíny svozu pro obec Moraveč
jsou a budou dohledatelné na obecní vývěsce a na webových stránkách
obce www.obecmoravec.cz.

MUDr. Jan Matoušek dává na
vědomí, že v obci Moraveč proběhne očkování psů a koček
v sobotu 1. května 2021 na
návsi od 11.20 do 11.40 a od
11.40 na návsi v Hatích.
Očkovací průkazy vezměte s sebou!!!

V úterý 27.4. 2021 odborníci
na výškové práce pod vedením
Martina Kotta vylezli na věž
našeho kostela, aby uvolnili
urezlou ozdobu špičky kostela,
která byla již delší čas vychýlená po velkém jarním větru.

Nabídka deskové hry:
Naše obec se před koncem roku
zapojila do projektu deskové hry – Jak
dobře to u nás znáš? To u nás znamená
v našem nejbližším okolí – na Pacovsku,
Humpolecku a Pelhřimovsku. Obce
zastupují jednotlivé kartičky s různě obtížnými otázkami. Hru si můžete zakoupit
na obecním úřadě za cenu 500,- Kč.

V báni kostela horolezci
zároveň vyzdvihli ukrytý vzkaz
Dotační podpora zemědělského a nezemědělského podnikání v území působnosti MAS Via
minulých generací. Co v ukrytém pouzdře z minulosti bylo, rustica z.s.
vám dáme vědět příště.
V dubnu 2021 plánuje místní akční skupina (MAS) Via rustica z.s. zahájit příjem žádostí o dotační

podporu prostřednictvím 4. výzvy v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období
Dotační podpora zemědělského a nezemědělského podnikání v území působnosti MAS Via
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Žadatelům doporučujeme projektové záměry předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.
V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit na tel.: +420 731 112 560 nebo e-mailu:
Dotační výzvy jsou vyhlašovány v rámci realizace projektu „Komunitně vedená strategie místního
info@viarustica.cz.
rozvoje území MAS Via rustica z.s.“ a projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“
spolufinancovaných Evropskou unií.
V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit na tel.: +420 731 112 560 nebo e-mailu:
info@viarustica.cz.

Via rustica z.s.
Toto číslo vyšlo v dubnu 2021, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

