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Povodně
zasáhly celou republiku a mnozí
možná budou hledat formu, jak a kam
přispět postiženým. Možností je mnoho. Nabízím jednu, kde mám přímou
možnost kontroly – jako předsedkyně
dozorčí rady Střediska humanitární
pomoci Diakonie ČCE a mohu následně podat přesnou zprávu, kam
putovaly vámi zaslané peníze. Diakonie vyhlásila konto, kam je možno
posílat peníze 3596666359/0800
v.s. 2013 nebo můžete poslat DMS
POMOCPOVODNE na číslo 87777.
Eva Zadražilová

Diakonie ČCE již 2. 6. zahájila humanitární
pomoc v mimořádné povodňové situaci v zasažených oblastech královehradeckého a jihočeského kraje. Postupně nasazovaná pomoc
pokrývá nyní konkrétně oblast Staré a Nové
Paky, Dvůr Králové n. Labem a Hostinné (Královehradecko, částečně Liberecko), na jihu republiky pak České Budějovice a Soběslav.
„V současné době svoláváme dobrovolníky,
kteří budou podle potřeby nasazeni na odklízení povodňových škod v okamžiku, kdy
svoji pomoc v terénu ukončí armáda a hasičské sbory s těžkou technikou. Postupujeme
koordinovaně v návaznosti na rozhodnutí krizových protipovodňových štábů a důkladně
monitorujeme a řešíme situaci v základnách

na pomoc obětem záplav budovaných operativně v terénu“, sdělil ředitel střediska humanitární pomoci Jan Dus. Vyžádá-li si to situace,
poskytne Diakonie pro nejvíce postižená místa další vyškolené dobrovolníky, vysoušeče
a další materiální i tzv. první občanskou psychosociální pomoc.
Diakonie ČCE je dlouhodobě zapojena do
Integrovaného záchranného systému ČR,
který je zřizován Ministerstvem vnitra ČR.
Pomoci postiženým živelnými katastrofami
se Diakonie aktivně věnuje již od roku 1997
a do dnešního dne zde rozdělila více než 67
milionů korun. Zároveň dlouhodobě vzdělává
a zajišťuje dobrovolníky, kteří jsou na zasažená místa vysíláni.

Přihlásit se můžete i k dobrovolnické povodňové pomoci

Fotografie z 2. června 2013, Nová a Stará Paka

ŽELEZNÝ ŠROT

V letošním roce se místní hasiči rozhodli neprovádět
obvyklý jarní plošný sběr železného šrotu. Bylo to kvůli zkušenostem z loňského roku a podle výsledků takovýchto akcí sborů sousedních obcí. Šrot není, a kdo jej
má, tak ho většinou odveze a prodá sám. Pokud by se
někdo potřeboval železného šrotu zbavit, ozvěte se,
prosím, někomu z hasičů (Martin Novák, Jirka Hůďa,
Jindra Trnka...). Přijedou a šrot odvezou. Je také možné železo přidat na hromádku z minulého roku, která
je za Dunem směrem na Novou Cerekev.

Biologický odpad

Opět musíme připomínat to, co každý rok – místo pro ukládání biologického materiálu v místě bývalé pazderny není
žádná skládka odpadů. Nepatří sem větve, suť a další
odpad, ale pouze tráva. Pokud máte nějaký odpad o kterém
nevíte kam s ním, poraďte se se svými zastupiteli, jinak se vystavujete velké pokutě za znečištění životního prostředí.

pozvánkY
Dětský den

bude tuto sobotu 8. června na koupališti od 14 hodin s tradičním programem pro děti – soutěže, skákací hrad, muzika... Večer bude posezení pro starší
věkem. Pokud by nevyšlo počasí a pršelo, bude probíhat odpoledne pro děti v sále
místního hostince.

Festival řemesel a vyznání

(www.nadobrychcestach.cz)

Letošní už 11. ročník festivalu řemesel a vyznání proběhne od června do září jako
obvykle na četných partnerských místech v našem okolí. Do prostoru moravečského
kostela a okolí vás letos pozveme na dvě akce – v neděli 30. června proběhne
klasický festivalový den s následujícím programem:
9.30 – bohoslužby – vede Daniel Matějka
10.30 – benefiční koncert místních i přespolních dětí v kostele
13.00 – beseda na faře se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou
14.00 – divadelní představení v kostele – monodrama – „Osamělé večery Dory N“ v podání herečky Marty Sovové z divadla Pod Palmovkou
v Praze
Po celý den bude jako obvykle probíhat dobročinný bazar ve prospěch organizace Člověk v tísni. Všichni jste srdečně zváni.

Toto číslo vyšlo v červnu 2013, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

Moravečský občasník
V monodramatu „Osamělé večery Dory N“ má
stejnou důležitost jako hlavní hrdinka i hlávka
zelí. Mladinká herečka Marta Sovová je velmi
uvěřitelnou představitelkou skutečné Dory - staré, osamělé, trochu zatrpklé ženské z Jičína. Ke
své zahradě s vilou od Dušana Jurkoviče přišla
bůhvíjak a teď na ní chová slepice a pěstuje zelí.
Občas ho vztekle nakrouhá a vyřídí si přitom
účty se svou slavnou matkou Boženou Němcovou. Pomocí autentických dopisů B. Němcové
jsme vtaženi do života rodiny Němcovy a můžeme je poznat tak, jak jsme nikdy dříve neměli
příležitost. Autorka dramatizace Milena Štráfeldová (jinak pracovnice Českého rozhlasu a autorka několika povídkových knih) s bravurou
sobě vlastní udává děj představení takovým
způsobem, že člověk zapomíná dýchat a je příběhem zcela pohlcen.
Představení (které je k vidění na malé scéně
Divadla Pod Palmovkou v Praze) můžete shléd-

2/2013

pozvánkY olí
z ok
Festival řemesel
a vyznání 2013
Nová Cerekev

nout v neděli 30. 6. 2013 ve 14.00 hodin v kostele v Moravči.
Více o divadelním představení na: http://www.
facebook.com/pages/Dora-N/219516601511697.
Dora N. bude ráda, pokud se stanete i jejími
přáteli.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozvala již na 4. ročník dobročinného bazárku pořádaného
30. 6. 2013 od 10.30 do 14.00 hod v prostoru
před farou v Moravči. Ke koupi bude mnoho
zajímavého včetně Fair trade výrobků (čaje,
kávy, čokolády, ...).Výrobky Fair trade jsou cestou, jak si nakoupit tyto pochutiny s jistotou,
že při jejich výrobě nebylo zneužíváno dětské
práce ani nebyli vykořisťováni dělníci pěstující kakao a kávu. Je dobré si někdy uvědomit
nepřímou odpovědnost naší západní civilizace
za situaci rodin v zemích 3. světa, asi nás často
nenapadne, když si kupujeme v supermarketu
kakao nebo čokoládu za „akční cenu“, jak tvrdou prací a směšnou mzdou jsou tyto výhodné nabídky vykoupeny. Výtěžek bazárku bude
jako již tradičně věnován Člověku v tísni.
V loňském roce bylo za výtěžek 7 577 ,- Kč zakoupeno: studna na čistou a zdravou vodu (4
500,- Kč), 2x koza (2x900,- Kč), 60 slepic (3x
250,- Kč) a přispěno na vzdělávání afrických
učitelů (450,- Kč). Elektronické certifikáty
jsou k dispozici k nahlédnutí. Bazárkový prodej
nyní funguje během celého roku vždy v neděli
po bohoslužbách. Po novém roce jsme zřídili
konto (2000358837/2010), ze kterého přispí-

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás :-)

váme nyní pravidelnou částku 800 Kč měsíčně
Člověku v tísni do sbírky Skutečná pomoc.
Chci poděkovat všem z Moravče, kdo se
osobně ať už pomocí s organizací, dárkem
nebo nákupem angažovali v minulých letech.
DĚKUJEME! Pokud by chtěl někdo přispět darem s vděčností přijímáme:
- domácí marmelády, povidla, kyselé zelí,
okurky, kečup, protlak, kompoty, ovoce, zelenina, bylinky (čerstvé i sušené), med, medovinu,
domácí šťávy, sirupy, květiny, domácí pečivo,
sušenky, perníčky, vánočky, bábovky, mazance, cukroví, dorty, koláče, sýry, nudle, drobení
do polévek..., čaje, ořechy, výrobky (chňapky,
vařečky, stěrky, pletené ponožky, šály, rukavice, čepice, látkové tašky, látkové podložky pod
hrnce, přáníčka, svíčky, mýdla, košíky, náušnice, náramky..), kapsáře, polštářky, hezké věci
(i použité) na děti - (oblečení, hračky, knížky)
a další. Darovat jdou i některé starší a již užité
věci. Vždy je ale třeba zvážit jejich případnou
další funkčnost. Vše předávejte po předchozí
konzultaci mně osobně, děkuji.
Lucie Křivohlavá (tel.728 477 856,
kualka@seznam.cz, Moraveč 56)

Hasiči – OKRSKOVÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ 2013

Letošní okrskové cvičení se konalo 25. května
v Nové Cerekvi. Za náš sbor se tradičně zúčastnilo pět družstev. Bohužel akci provázelo – tak
jako celý květen – špatné počasí. Sice nepršelo,
ale byla zima. Obětavci, kteří se v zájmu svého
družstva při požárním útoku zmáchali – a nebylo
jich letos mezi Moravečáky málo – se museli dojet
domů převléct. Ale celkově lze akci Cerekvákům
pochválit. Na to, že jim nepřálo počasí, týden před
akcí oznámil pivovar Kozel, že nepřiveze pivo, stany ani nábytek, den před akcí odřekla kapela – tak
nakonec vše zvládli.
Zde je seznam družstev, cvičících za Moraveč s
jejich umístěním:
Mladí hasiči – Štěpán Míka, Barbora Míková,

Kateřina Hůďová, Adéla Hůďová, Tereza Kubálková, Adam Kubálek, Anna Větrovská – 1. místo
Ženy – Kateřina Nováková, Veronika Nováková, Tereza Míková, Tereza Pospíchalová, Nikola
Keresztesová, Gabriela Krejčová-Zavadilová, Lenka Vokřálová – 4. místo
Muži I. – Jindřich Trnka ml., Lukáš Trnka, Petr
Podhrázský, Lukáš Šimek, Filip Větrovský, Marek
Brtna, David Zavadil – 5. místo
Muži II. – Kamil Trnka, Jakub Větrovský, Vojtěch Pospíchal, Patrik Šmídmajer, Radek Sůva, Eliška Jirků, Tereza Klečková – 14. místo
Veteráni – Josef Starka, Josef Zabloudil st.,
Bohumil Siřínek, Karel Makovec, Miloslav Zavadil,
Jindřich Trnka st., Martin Novák – 3. místo

8. června 2013 ve 13,00 hod.
Kostel sv. Tomáše Becketa
13,00 – Varhanní koncert
13.30 – Bohoslužba
14.00 – Fara Nová Cerekev - „Děti a
řemesla“
Koncert sboru Základní a Mateřské
školy v Nové Cerekvi
Výstava prací dětí z Mateřské školy
Nová Cerekev
Ukázky řemesel - např. paličkování,
drátkování, patchwork, enkaustika,
ukázka práce s hlínou a vlnou
Možnost vlastní výroby
Občerstvení zajištěno

Městys Nová Cerekev,
Stanovice

8. září 2013 ve 14,00 hod.
„Pouť ve Stanovicích“
14.00 – Bohoslužba v kapličce
15.00 – Ukázky řemesel, otevřeno
bude zemědělské muzeum
K poslechu zahraje akordeon, ve stánku nebudou chybět klobásy a pivo.

Synagoga
v Nové Cerekvi

6. října 2013 ve 14,00 hod
Slavnostní otevření synagogy
po revitalizaci
Vystoupení dětí ZŠ Nová Cerekev
Koncert Trumpet Tune
Výstava výtvarné skupiny NOCE –
DESET HVĚZD

kY
pozvánzdn
inové akce
na další prá

V sobotu 13.července v 19.00
se uskuteční v Moravči na faře přednáška na téma Cyril a Metoděj
– astronomie před a po jejich pčíchodu na Velkou Moravu . Přednáší ing.
Rostislav Raichl z hvězdárny v Uherském Brodě.
Loučení s létem proběhne již tradičně poslední prázdninovou sobotu
– 31. 8. 3013 na hřišti u koupaliště
s odpoledním programem pro děti
a večerním posezením s muzikou pro
dospělé.

