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Osmnáctý ročník Festivalu a řemesel v Morav-
či letos proběhne v neděli 12. července. 
V 9.30 bude bohoslužba pod vedením Daniela 
Matějky.  V 10.45 následuje povídání celocír-
kevního hudebního kantora Ladislava Morave-
tze. Po společném obědě jsme zváni ve 13.30 
na varhanní koncert manželů Ester a Ladislava 
Moravetzových. 

Jak každý rok bude po celý den probíhat tra-
diční dobročinný bazar, našich i vašich přebyt-
ků 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, na faře 
nebo na obecním úřadě.  
Srdečně vás zveme k návštěvě festivalu 
a i k aktivní účasti na bazárku.

Festival a řemesel 

Nová moravečská občanka Karolínka se narodila dopoledne  
5. března 2020 Lukášovi a Evě Trnkovým (Moraveč 113). 
Přejeme jí dobrý život v náručí milující rodiny a jenom laskavé lidi 
v širokém okolí.  

Změna ve třídění odpadů
Od 1. července je možno dávat do plastů drobné kovové odpady – plechovky apod. Pod-
mínkou je, že musí být tento odpad zcela čistý a bez zbytků potravin. Spolu s plastovým 
odpadem půjdou plechovky na třidicí linku, kde budou ručně dotříděné. Prosím, buďme ohle-
duplní k pracovníkům třídicí linky, kteří s našimi odpady následně musí nakládat – dávejme 
je do kontejnerů bez biologických zbytků, které následně zapáchají. Vypláchnutí krabice od 
mléka nebo kelímku od jogurtu ulehčí pracovníkům linky jejich práci. 

Poplatky – žádáme všechny, kdo doposud neuhradili poplatky za odpady  
a za vodu, aby tak učinili co možná nejdříve. Poplatky z hrobů budou vybírány na dalších  
10 let – do roku 2030 postupně. V současnosti tvoříme nové smlouvy, aby odpovídaly nové 
legislativě, takže buďte trpěliví. Na zaplacení hrobových poplatků ve výši 100,- Kč na jeden 
hrob a rok na další období je čas do konce roku. 

Tištěný občasník? – prosíme naše občany, kterým by stačilo zasílat ob-
časník mailem, aby nám tuto informaci zaslali na adresu – info@obecmoravec.cz a zároveň 
určili adresu, kam máme občasník posílat. Menším množstvím tisku bychom ušetřili podstat-
né náklady. Děkujeme. 

Toto číslo vyšlo v červenci 2020, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Most „Na obci“ byl dokončen  a je opět 
k dispozici všem uživatelům. Nový betonový 
most je velmi masivní a měl by sloužit svému 
účelu dlouhé roky. 

Festival u kostela: Loni pro-
běhl první pokusný ročník hudebního 
festivalu na farním dvoře. Přes nepřízeň 
počasí našel své fanoušky a tak se do 
toho letos pustíme znovu. Ve čtvrtek 
27. srpna večer si na své přijdou pří-
znivci sborového zpěvu, metalu i poho-
dového country-blues. Přijďte, nápoje 
budou zajištěny!

Dětský den – loučení 
s prázdninami - proběhne v so-
botu 29. srpna 2020 od 14 ho-
din. Jako vždy na obci u potoka. Může-
me se těšit na soutěže, občerstvení…..

POZVÁNKY


