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Prodejna v naší obci  

 

 
 
Obec Moraveč po poměrně složitých jednáních zakoupila budovu místní prodejny za částku 

1.180.000,- Kč. Obec si pro okamžitou úhradu musela vzít úvěr 1.000.000,- Kč od České spořitelny, 

který bude postupně splácet. Zároveň jsme započali hledat nájemce, který by prodejnu provozoval. 

Teprve poté, co vyčerpáme všechny možnosti pronájmu budeme hledat jiné možnosti jak budovu 

využít. Pro ty, kdo neví, jak prodejna vypadá uvnitř, nabízíme využití možnosti dne otevřených dveří 

místní prodejny – ve čtvrtek 25.října – od 15.00 do 17.00 hod. Můžete si nejenom prohlédnout 

celou budovu, ale také posedět při drobném občerstvení a při svařáku.  

 

Vstupní prostory prodejny budou od 15.10. využité jako místo k vyzvednutí pečiva. Obec 

podepsala smlouvu s firmou Adélka a.s. o dodávce pečiva na základě internetových objednávek 

občanů. Výdejna pečiva bude otevřena vždy v pondělí, středu a pátek od 13.00 do 14.00 hodin. 

Výdej a pomoc při objednávkách starším občanům, kteří nemají přístup k internetu se uvolila zajistit 

naše účetní paní Renáta Větrovská. Více o této službě se dozvíte z letáčků, které jste před časem 

dostali do vašich schránek nebo na internetových stránkách www.adelkaonline.cz.   
 

 

Posezení pro dříve narozené  
Se koná  ve čtvrtek 13. prosince v 15.00 hodin v klubovně místního hostince. Organizace 

společného odpoledne proběhne jako obvykle i se závěrečnou harmonikou pana Martina Nováka.  

 

 

http://www.adelkaonline.cz/


  

 

Připomínka konce první světové války  -   11. listopadu je výročí 100 let od ukončení 

1. světové války.  Zastupitelstvo rozhodlo ve spolupráci s místním farním sborem a zdejšími  

zájmovými složkami uspořádat pietní vzpomínku na patnáct mužů z naší obce, kteří jako součást 37,5 

milionů lidí padli ve světové válce.  Setkání u pomníku padlým u obecního úřadu se uskuteční 11.11. 

navečer v 17.00 hodin.  

 

 :   

Nápis na pomníku: Požehnané vaše rovy v dáli z nichž roste k nebi lípa svobody.  

 

Výzva občanům – žádáme občany, aby více a lépe třídili odpad z domácností – plasty 

patří do žlutého kontejneru, papír do modrého, sklo do zelených zvonů. Bioodpad patří do 

kompostérů, které pokud nemáte, si stále můžete vyzvednout na obecním úřadě za velmi 

výhodnou cenu. Použitý kuchyňský olej  v dobře uzavřených PET lahvích patří do značené 

sběrné nádoby u obecního úřadu, kde je i popelnice na kovy a na drobný kovový odpad. 

Velké elektrospotřebiče a nebezpečné odpady můžete podkládat po domluvě na obci u 

obecního úřadu. Prosím vezměte na vědomí, že naše legislativa vyžaduje stále větší a větší 

tlak na třídění odpadu a na ukončení plošného skládkování.  
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Toto číslo vyšlo v říjnu 2018. Z pověření Obecního úřadu v Moravči  zpracovala  Eva Zadražilová a Renáta Větrovská 


