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Volby 2021 – do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční jako vždy v pátek 8. října od 14.00 hod do 
22.00 hod. a v sobotu 9. října od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Přijďte využít své možnosti ovlivnit politiku naší země pro příští období. 

Toto číslo vyšlo v srpnu 2021, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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SOUTĚŽE • PIVO • LIMO • PALAČINKY

ROZLOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Vstupné dobrovolné
Přijdte si společně s námi užít zábavné odpoledne.

28.8. od 14 hod.

                                         prázdninami

Dětský den aneb loučení s prázdninami proběhne poslední srpno-
vou sobotu 28. 8. ve 14.00 hod. jako obvykle  na obci 
u potoka. Zveme děti i dospělé na společně prožité odpoledne. Bu-
dou hry, občerstvení, pivo, limo i výtečné palačinky v podání rodiny 
Lubinovy. 

Již tradiční Festiválek u kostela se bude konat ve čtvrtek 
26. srpna od 18.00 hod. Vystoupí TEN SING Pelhři-
mov, Prádelní koš, Protéza blues band a Irena Nosková - trio. 
Vstupné dobrovolné. Přijďte pobýt pospolu a poslechnout si hud-
bu různých žánrů.  

Vítáme nově narozené děti do naší obce: 
V bytovém domě č.p. 44 přibyli dva noví 
občánci. 
8. dubna 2021 se narodil Anetě 
Tomovičové a Jindřichovi Trnkovi syn 
Matyáš Jindřich Trnka. 
13.srpna 2021 se narodil Tadeáš Trnka 
rodičům Veronice Vaněčkové a Kamilovi 
Trnkovi. 
Přejeme oběma chlapcům dobrý život a 
hodné lidi kolem sebe. A pokud časem 
opustí Moraveč, aby se vždy do své 
rodné obce rádi vraceli.  Matyáš Jindřich Trnka Tadeáš Trnka
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Výlov rybníka Nový je plánován na sobotu 2. října. Přijďte si koupit svého moravečského kapra!!! 

Sbírka pro Moravu 
Také vedení naší obce přemýšlelo o tom, jakým způsobem pomoci obcím 
postižených tornádem na Moravě. Vzhledem k tomu, že starostka je v kon-
taktu přes dobrovolníky působící v Diakonii ČCE s obcí Hrušky, dotazovala 
se na konkrétní pomoc tam. Naše představa byla taková, že vyhledáme 
někoho, kdo zůstal třeba nějak stranou a nebyla mu poskytnuta dostatečná 
pomoc. Byli jsme ujištěni, že monitoring pomoci probíhá ve vlnách a pečlivě 
se zjišťují potřeby jednotlivých postižených obyvatel. Naopak naší konkrét-
ně cílenou pomocí bychom tento spravedlivě vybudovaný systém narušili. 
Média nás informovala o tom, že z vybraných peněz nevládních organizací a 
nadačních fondů  (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komá-
rek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého 
rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka) bylo již uvolněno pro každou 
postiženou domácnost 150 tis. Kč. Nyní probíhá druhá vlna pomoci, která 
je již cílenější a konkrétněji odráží pomoc různě postiženým ničivým živlem. 
Na základě zprostředkovaného kontaktu se starostkou obce Hrušky Janou 
Filipovičovou jsme se rozhodli zorganizovat pomoc obce Moraveč obci 
Hrušky u Břeclavi na opravu školního hřiště, které bylo tornádem velmi po-
ničené a jehož oprava se bude pohybovat v řádech milionů. Pokud byste 
chtěli přispět na tento účel, můžete svůj dar odevzdat na obecním úřadě 
nebo v místním obchodě do zapečetěných schránek. 

Nová obecní sekačka
Po letech rozmýšlení a setření na novou obecní sekačku se koneč-
ně letos podařilo ji zakoupit. Obec má nyní k dispozici benzinovou 
sekačku s elektrickým vyklápěním zásobního koše typ - Walker T23. 
Věříme, že bude dobře sloužit a usnadní práci při sečení obecních 
ploch po řadu let.  

Babykešky v Moravči – děkujeme Tereze Matějkové za zří-
zení nové letošní babykeškové trasy. Věříme, že stejně jako vloni 
tuto kratochvíli využije řada rodin.
Pokud jste tak ještě neučinili, vezměte své děti na procházku 
s hledáním překvapení. Do baťůžku na cestu přibalte kromě 
svačiny i nějaké drobné předměty na výměnu do nalezených 
krabiček. 

Informace z obce
-  Popelnice na tříděný odpad – k dispozici jsou hnědé popelni-

ce na bio a modré na papír, žluté na plast byly prozatím roze-
brány a obec objednává v současnosti další, aby byla pokryta 
potřeba našich občanů.  

-  Je možno na obci zakoupit nové plastové popelnice na směs-
ný odpad – cena je  640,- Kč, případně i kovové za 950,- Kč. 

-  Stále je možno si na obci zakoupit zahradní kompostéry za 
dotační cenu 600,- Kč (pořizovací cena 3.500,- Kč).

Prvomájový závod traktorů v Moravči 2021
Letošní již pátý ročník závodů traktorů tovární výroby byl pozna-

menán menší účastí závodníků. Přesto jsme u nás v Moravči přiví-
tali celkem 12 startujících závodníků. Přijeli tradiční rivalové a získali 
jsme další nové aktéry.  I přes velká omezení, přesto se přišlo podívat 
mnoho místních i přespolních diváků za což jsme velice rádi. Sraz 
účastníků byl na 8 hodinu, kdy jsme pro všechny zúčastněné připravili 
malé pohoštění káva, čaj, klobása, zákusek a pivo. V 9,30 byl odstar-
tován vlastní závod, se startem pod „Jahoďákem“. Závod to byl velice 
napínavý a urputný, přesto nedošlo k žádné mimořádné situaci. Pou-
ze jeden startující spletl trať a tudíž byl diskvalifikován. Závod dopadl 
velmi dobře první dvě místa zůstala doma, ale vůbec zde nejde o to 
kdo vyhrál, ale o to že se lidé mohli sejít, pobavit a shlédnout pěkné 
udržované traktory.

Všem děkujeme za účast a podporu.
Na září opět připravujeme traktoriádu, se začátkem v Moravči, ale 

dosud nebyl určen přesný datum ani trasa. Budeme vás informovat 
rozhlasem. Těšíme se na shledanou. (Josef Zabloudil)

V neděli 11. července se konal v prostorách místního kostela 
tradiční Festival řemesel a vyznání. Započal bohoslužba-
mi pod vedením Daniela Matějky, po nich následoval pohádka 
pro děti Divadla DI – Jak Honza ke štěstí přišel. Po přestávce 
na společný oběd následovalo vyprávění pracovnice pelhřimov-
ského muzea Zuzany Trnkové - O drobných sakrálních stavbách 
na Pelhřimovsku a o sloupu, který nebyl nikdy postaven. Po celý 
den byl k dispozici 
dobročinný bazárek 
ve prospěch organi-
zací Člověk v tísni a 
Diakonie ČCE a pro-
dej Fair trade výrob-
ků. Děkujeme všem, 
kdo přispěli – buďto 
darem nějaké věci 
do bazárku nebo ná-
kupem.   


