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Okrskové hasičské cvičení

14. května proběhlo na hřišti u koupaliště okrskové
hasičské cvičení za účasti 25 družstev z Moravče, Nové
Cerekve, Markvarce, Proseče-Obořiště, Častkovic, Leskovic, Čížkova a z Chmelné-Myslova.
Všechna družstva od nejmenších dětí po nejstarší
veterány bojovala s nadšením a maximálním nasazením.
Celodenní úsilí místních dobrovolníků, kteří postavili stany, stánky a následně pak celý den stáli a prodávali občerstvení se vyplatilo. Všichni návštěvníci,
kterých bylo podle odhadu přes 300 byli spokojeni s
organizací a celkovým hladkým průběhem celé akce.
Celkem se vypilo 24 sudů piva, 4 sudy limonád a snědlo se 60 kg klobás a 120 kg výborného masa.
K poslechu i tanci na parketu od odpoledních hodin hrála skupina AKORD.
Skvělou akci ukončil až noční déšť, který ve dvě hodiny v noci rozehnal poslední návštěvníky a propustil
obsluhu domů.

Podařil se také zásah „superveteránů“ z novocerekvického okrsku, kteří dosáhli v útoku skvělého času
3,24 (mohl být lepší, kdyby „Máně“ naskočil včas motor). Nejstarší jednotka nastoupila ve složení - Šafrata
Josef (Moraveč, 1924), Votápek Josef (Proseč-Obořiště, 1931), Maška Josef (N. Cerekev, 1936), Starka Josef
(Moraveč, 1939), Vacek František (Proseč-Obořiště,
1942), Makovec Karel (Moraveč, 1945), Maděra František (Proseč-Obořiště, 1947), Zabloudil Josef (Moraveč,
1954) = průměrný ročník 1940 = 71 let. Jak říkal starosta moravečských hasičů – nebyla to akce pro mladé
šedesátileté kluky, ale pro zkušené hasiče, kdy nejstaršímu p. Šafratovi bude letos 87 roků!
Moravečský sbor dobrovolných hasičů, který si letos připomíná 120 let od svého založení bude pokračovat v oslavách přes léto, kdy by měl být využit venkovní parket. Další plánovaná akce bude Country
parket – 13. 8. večer.
Na podzim – 1. října se sejdeme v našem opraveném sále, abychom zakončili letošní oslavy setkáním
se „zasloužilými hasiči“ okrsku Nová Cerekev, a předáním nového hasičského praporu. Po skončení oficialit nám zahraje osvědčená Malá muzika pod vedením
novocerekvického starosty pana Zdeňka Rajdlíka.
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Dětský den
Když už byli naši hasiči a myslivci tak „rozjetí“ – připravili
ještě v sobotu 28. 5. odpoledne dětský den. Přestože počasí
příliš nepřálo, povedlo se organizátorům připravit kouzelné odpoledne, které si užili malí i ti „větší“. Děti tradičně
soutěžily o „dolary“, které mohly následně vyměnit za ceny
různých hodnot, užili si nového skákacího hradu, který hasiči
pro potřeby obce zakoupili. Největší úspěch měl ale paintball,
při kterém bylo plno legrace.
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Ohlédnutí za Velikonocemi
Letošní Velikonoce byly koncem dubna (22. 4. - 25. 4.) již ve znamení pěkného počasí
a tak na tradiční pomlázku vyrazili větší i ti nejmenší koledníci.

Stále jsou na obecním úřadě
k dispozici kompostery na biologický odpad, které si můžete
zakoupit za dotovanou cenu.
Komposter by měl vlastnit každý, kdo má – byť i malou – zahrádku. Kompost, proměněný
v kvalitní zeminu se následně
na zahrádce vždycky hodí. Poslední kusy tří typů komposterů
(dva uzavřené a jeden otevřený)
si můžete zakoupit za poloviční
cenu na obecním úřadě.

Obecní úřad nabízí k prodeji zcela nově vytištěnou knihu pana
Zdeňka Vošického - Vysočina shůry za akční cenu 600 Kč
a kalendář na rok 2012 pod stejným názvem za cenu 140 Kč.
Dárková publikace s nádhernými fotografiemi z celé Vysočiny
bude ozdobou každé knihovny.
Ještě je také možno
zakoupit knihu Toulky nad Pelhřimovskem od stejného
autora, za 430 Kč,
kde najdeme i fotografie z naší obce
a přilehlých samot.
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Festival řemesel a vyznání
Jako každy rok, tak i letos vás zvou pořadatelé ze sdružení Na dobrých cestách
k 9. ročníku Festivalu řemesel a vyznání na
stezce Greenway, který se koná od 21. 5
do 24. 9. 2011. Program letošního festivalu je zajímavý a bohatý a nabízí návštěvníkům prohlídky řemeslných dílen a stezek,
kurzy, výstavní a muzejní expozice, besedy, hudební a divadelní události a mnohé
další propojené aktivity. Návštěvníci mohou na vlastní oči vidět zručné řemeslníky
a prohlédnout si původní řemeslné objekty
(mlýn, tkalcovnu, kovárnu aj.), sami si něco
vytvořit a odvézt na památku, prohlédnout
si sakrální objekty, mít zážitek z koncertů,
divadel, výstav, besed, happeningů atp.
Festival není masovou záležitostí, vítá jednotlivce, rodiny a malé skupiny.
S programem na stezce nás seznámí zelený letáček, který je k dispozici na faře,
či v místním obchodě. K nahlédnutí je
i na internetových stránkách sdružení
www.nadobrychcestach.cz
Program nás zve již tuto neděli do
Nové Cerekve, kde 12. 6. od 13.30 hod.,
bude v židovské synagoze bude vernisáž

výstavy výtvarné skupiny NOCE z Prahy
a po té bude následovat vystoupení pěveckého sboru JAKOUBEK z Jindřichova
Hradce.
Zřejmě je to na dlouhou dobu poslední
možnost návštěvy novocerekvické synagogy, protože židovská
obec sehnala na opravu této památky jediné
postavené v maurském
slohu velkou dotaci
a další etapa záchranných prací budovy
bude
zahájena
již
v létě. Synagoga bude
vzhledem k opravám
zavřena pravděpodobně do roku 2013.
Festival
řemesel
a
vyznání
započal
17. dubna, kdy na Den
Země byla slavnostně
členy sdružení vysazena tradiční lípa – tentokrát u židovských hřbitovů v Nové Cerekvi.

V rámci festilalu Greenway bude program v moravečském kostele dne 18. 9. 2011:
9.30 – pravidelné bohoslužby s kázáním faráře Štěpána Hájka z Brna
11.00 – přednáška na téma Křesťan v postmoderním světě - profesor ETF v Praze Pavel Hošek
14.00 – hudební a tvořivá dílna, diskuse s přednášejícím, výlet na Husův kámen
15.00 – koncert skupiny dětských bubeníků HAKUMA MATATA z Jindřichova Hradce
Po celý den bude před kostelem probíhat dobročinný bazar ve prospěch třetího světa.
Na všechny akce v rámci festivalu, ale zejména k nám do Moravče vás zve Eva Zadražilová,
předsedkyně občanského sdružení Na dobrých cestách.
..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v červnu 2011, z pověření Obecního úřadu v Moravči,
zpracovala Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková
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