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Účast hasičů na okrskovém cvičení.
Každoroční okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů letos pořádal u příležitosti 130. výročí založení sboru SDH Nová Cerekev.
Náš sbor reprezentovalo celkem pět družstev. V družstvu starších
dětí nás zastupovali Štěpán Míka, Barbora Míková, Kateřina Hůďová,
Adéla Hůďová, Tereza Kubálková, Adam Kubálek a Anna Větrovská. Stejné družstvo doplněné o předškolní nováčky - Marka Křivohlavého, Šimona Hůďu, Dominika Votápka a Jindřicha Haška cvičilo za mladší děti.
Jako každoročně byla všechna družstva dětí bez ohledu na dosažený čas
odměněna zlatými medailemi.
Družstvo žen ve složení Lenka Hůďová, Kateřina Hůďová, Kateřina
Nováková, Veronika Nováková, Martina Míková, Tereza Míková a Nikola
Keresztesová obsadilo krásné druhé místo z pěti zúčastněných družstev.

Jsou to věci prapodivné,
při nichž srdce touhou jihne že oblaka stále plují,
větry všemi směry dují
že je slunce brzy ráno
červené a, nevídáno,
veliké jak balon vzdušný,
den že bývá někdy krušný,
jindy zase plný vtipu
a, když potkáš v červnu lípu,
plný je též včelích křídel,
večer zase vůně mýdel
po koupelnách rozprostře se,
stejně jako ticho v lese.
Jsou to věci prapodivné,
při nichž srdce touhou jihne –
touhou, aby aspoň v mále
byly s námi neustále

Muži, za které soutěžili Jindřich Trnka ml., Lukáš Trnka, Kamil Trnka,
Marek Brtna, David Zavadil, Petr Podhrázský a Lukáš Šimek byli třetí
z dvanácti družstev - také velký úspěch.
Veteráni byli sice poslední ze čtyř družstev, ale Josefu Zabloudilovi,
Jiřímu Hůďovi, Martinu Novákovi, Bohumilu Siřínkovi, Miloslavu Zavadilovi, Jindřichu Trnkovi st. a Karlu Makovcovi šlo spíše než o umístění
o předvedení naší „šestnáctky“ stříkačky z roku 1951.
Cvičení bylo dobře zorganizováno, počasí i přes původní předpověď
bylo obstojné a účast našeho sboru lze určitě hodnotit více než kladně
a reprezentantům obce je třeba poděkovat.
(Martin Novák)

Dětský den

pozvánkY

se bude konat tuto sobotu 6. června od. 14.00 hod. jako obvykle
v prostoru místního koupaliště. Zveme vás na soutěže, občerstvení a společné posezení. Dobrou náladu vezměte s sebou.

Festival řemesel a vyznání

Letošní už třináctý 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 akci
– v neděli 12. července:
Od 9.30 budou bohoslužby – vede synodní senior ČCE Joel Ruml
Od 10.30 bude přednáška Joela Rumla s diskusí nad tématem Manželství
včera a dnes
Od 13.00 bude následovat pohádka v podání divadelníků ze Soběslavi
Drak a roses. S vlastnoručně vyrobenými marionetami předvedou na farní
zahradě dvě pohádky – „O Jonášovi“ a „O mlsné Kateřině a strýčkovi
vlkovi“
Po celý den bude probíhat tradiční dobročinný bazar, do kterého můžete
přispět něčím z vlastních přebytků ručních prací nebo zahradních produktů
– k rukám Lucie Křivohlavé nebo Daniela Matějky na faře.
Bazárek je otevřen celé vesnici, přijďte svým nákupem podpořit sbírku ve
prospěch lidí, kteří neměli v životě takové štestí jako my, aby žili v míru
a dostatku.
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Vzpomínka na Mistra Jana Husa
V roce 2015 uplyne 600 let od odsouzení Jana Husa
na kostnickém koncilu. Toto výročí jsme si připomněli
o uplynulém víkendu, kdy v rámci Dne rodiny, na kterém
se podílel i Moravečský evangelický sbor, probíhalo setkání rodin s dětmi na Valkounově z celého kraje Vysočina.
Valkounovské tábořiště se zaplnilo cca 50-ti účastníky,
kteří si užili soutěže, tvůrčí dílny a všeho, co okolní příroda nabízí. V rámci odpolední soutěže rodiny navštívily
i Husovu kazatelnu, kde
místní farář Daniel Matějka, zpodobňující pro tu
chvíli postavu Mistra Jana
Husa, připomněl historii
Valkounova. Podle ústní
tradice během svého pobytu na Kozím Hrádku
navštívil Mistr Jan svého
přítele mlynáře Valkouna a ze skalky, která je
dodnes v terénu patrná,
hovořil ke svým stoupencům shromážděným na
louce pod mlýnem.
Rok 2015 vyhlásila Českobratrská církev evangelická rokem Mistra

Jana Husa. V rámci něho se bude konat řada shromáždění
a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty a výstavy
až po divadelní vystoupení, přednášky a diskuze, které
mají připomenout tuto nepřehlédnutelnou osobnost církevních i kulturních dějin.
Vrcholem roku Mistra Jana Husa budou Husovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech
5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v ČR v rámci
600. výročí, která je
dobrou příležitostí
k připomenutí odkazu a myšlenek Mistra
Jana Husa pro celou
společnost. Přijměte
pozvání na Husovské
slavnosti 2015, kde
budeme moci společně sdílet jedinečnou
atmosféru
tohoto
významného výročí,
přemýšlet o odkazu
mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu na
přítomnost
skrze
šest století. Více na
www.e-cirkev.cz

pozvánkY z okolí
Koncert TRUMPET TUNE
Žesťový soubor Trumpet Tune vystoupí 7. června od
19 hodin v Synagoze v Nové Cerekvi k zahájení turistické sezóny.
Festival rekordů a kuriozit - Pelhřimov
25. ročník mezinárodního festivalu proběhne tradičně
v pátek a sobotu 12.-13. června.
Pohádkový les
aneb „Kdo se bojí, nesmí do lesa“
13. června od 14 hodin - Nová Cerekev - start na
lesní cestě za křižovatkou směr Proseč-Obořiště
Den mikroregionu & Pacovský okruh 2015
Mezinárodní veteran rallye historických motocyklů
Pacovský okruh 2015 & kulturní akce v rámci Dne mikroregionu 2015 proběhne 20. června od 8.00 do
23.55 v areálu pacovského zámku.

Nová občanka – Mariana Matějková se narodila 9. května
a zaokrouhlila počet obyvatel Moravče na 195.
Přejeme jí dobrý život v láskyplném prostředí rodiny i naší obce.

SLAVNOSTI MĚSTA Kamenice nad Lipou
27. června od 9 hodin na městském stadionu čeká vás sportovní program, kulturní vystoupení dětí,
atrakce pro děti i dospělé, vystoupí např. skupiny
Děda Mládek Ilegal Band a Jaksi Taksi a na závěr
bude velký ohňostroj.

Toto číslo vyšlo v červnu 2015, z pověření Obecního úřadu v Moravči, zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

