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Zahrádkáři cestovali
Na neděli 9. července připravili naši zahrádkáři zájezd do Borovan na borůvkové a folklorní
slavnosti – Borůvkobraní.
Přestože byl zpočátku o zájezd malý zájem,
vše změnila aktivní propagace akce zahrádkáři
a tak se poměrně rychle přihlásilo více jak 20
účastníků a autobus byl plně obsazen.
Letošní Borůvkobraní bylo již 13. ročníkem
v pořadí. Vše se odehrávalo za pěkného počasí v prostorách bývalého kláštera s nádvořím a zahradami. Pořadatelé zde pro všechny
účastníky připravili úplný borůvkový ráj.
Řemeslný a borůvkový jarmark lákal na borůvkové a staročeské občerstvení, koupit jsme
si mohli nejen krásné borůvky, ale i spoustu
pochutin z nich vyrobených. Ať to byly džemy,
lívance, koláče, kremrole, domácí likér, pivo,
ale i borůvkové portské víno.
V areálu základní školy pak soutěžili jedlíci
o borůvkovo-knedlíkového krále.
Opomenout nelze ani bohatý kulturní program
na hlavním pódiu, kde se střídaly různé folklorní soubory. Pod názvem „modrá je dobrá“
probíhala i výtvarná show, kde se výtvarníci
pokusili během 30 minut vytvořit velkoplošný
obraz a někteří vytvořili velmi zajímavé obrazy.
Velmi bohatý program byl připravený i pro malé

Moštování

návštěvníky. Řadu z nás ale zaujala ukázková
Borůvková zahrada, která byla slavnostně otevřena už v roce 2013 za účasti botanika a spisovatele RNDr. Václava Větvičky.
Borůvkový odborník, Ing. Pavel Chlouba,
poutavě hovořil o tom, jak borůvky úspěšně
pěstovat, představil i různé odrůdy zahradních
borůvek a vysvětlil jejich přednosti. Zdůraznil,
že pěstování borůvek není složité, ale důležité je nepodcenit přípravu a precizní výsadbu
do rašeliny, která je ale chudá na živiny a tak
je nutné sazenicím potřebné živiny dodat na

Vzhledem k onemocnění nemůže již pan Bohumil Siřínek trávit
dny v suterénu obecního úřadu při moštování. Za jeho letitou
službu mu jménem obecního úřadu i jménem všech milovníků
moštu velmi děkujeme.
Protože ale jablek se letos urodilo v Moravči a v okolí dost,
jsme rádi, že moštování převzal pan Zdeněk Větrovský. Domluvit si s ním můžete termín moštování na mobilním telefonním
čísle 775 235 860.

K tradičnímu setkávání
pilných rukou na
„Babinci“ vás zve paní
Nováková na čtvrtek
2. listopadu na obecní
úřad.

začátku vegetačního období. A protože byla
možnost si vybrané sazenice i odkoupit, mnozí z nás si obohatí své zahrady o nové druhy
borůvek.
Velký dík patří také panu řidiči, který se svým
příjemným a zodpovědným přístupem postaral
o dobrou pohodu, která na výletě panovala.
Věříme, že takovýchto akcí budou zahrádkáři
pořádat více a my se tak budeme mít možnost
více vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti z našich zahrádek.
(Věra Hollmannová)

Kominík
Pan Dvořák přijede
do Moravče v sobotu
7. října. Kdo máte zájem
o čištění komínů, objednejte si jej prosím včas
na obecním úřadě.

pozvání
V neděli 24. září jste všichni zváni do areálu místního kostela, kde
proběhne další akce z programu Festivalu Greenways – od 9.30 –
bohoslužby – poslouží Jaroslav Pechar – farář z Bráníka, následovat
bude od 10.45 přednášla J. Pechara o životě a díle Martina Lutera.
Po společném obědě je možno se zúčastnit softbalového odpoledne
a zavzpomínat na rodinný tábor na břehu Staňkovského rybníka.
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V prostoru místního koupaliště proběhlo 26. srpna loučení s létem.
Děkujeme hasičům i dalším dobrovolníkům za čas který věnovali
zejména dětem. Ty si slunné odpoledne užily nejenom při hrách
a soutěžích o ceny, ale zejména
pak běháním v pěně, kterou naši
hasiči vytvořili na louce u koupaliště. O pohoštění se kromě hasičů
již tradičně zasloužil svými skvělými
palačinkami Ladislav Lubina.
Děkujeme!

V sobotu 2. září v 9.00 hod.
dopoledne nastalo „na obci“
velké srocení traktorů značky Zetor. Jejich majitelé i doprovodná posádka nafasovali
zelená tička s nápisem Zetor
2017. Celkem se „U splavu“
seřadilo a následně vyrazilo na
pelhřimovské dožínky 13 traktorů této značky za jásotu a mávání státními vlaječkami přihlížejících. Věříme, že se tato milá
akce bude opakovat i v příštím
roce.

Nové brány
Možná jste si již všimli, že máme u hřbitova
nové brány. Vyrobilo je kovářství RIK-FER CZ
s.r.o. pana Petra Zajíce z Hovoran na Moravě. Nahradily již dosloužilé mnoho desítek let
staré brány – zvláště ta u silnice byla dlouhou
dobu nepoužitelná a tudíž se řadu let nezavírala. Prosíme všechny, aby respektovali, že
na faře jsou malé děti a bránu po průchodu
zavřeli. Děkujeme.
K parlamentním volbám do poslanecké sněmovny vás zveme o víkendu 20. a 21. října.
Jako obvykle bude začátek voleb v pátek od
14.00 hodin do 22.00 večer a v sobotu ráno
můžete přijít se svým hlasem od 8.00 hod do
14.00, kdy bude volební místnost uzavřena.
Hlasovací lístky vám budou dodány do poštovních schránek do 17. října.

pozvánka
Na divadelní představení ochotníků z Černovic vás
zveme v sobotu 28. října odpoledne (čas bude
upřesněn na plakátech) do sálu místního kulturního
domu. Černovický herecký spolek nastudoval jako
každý rok divadelní hru z dílny Járy Cimrmana –
tentokrát se jedná o hru AFRIKA. Všechny srdečně
zveme.

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

