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Slovo starosty 

 
Vážený čtenáři, 

 

před dvěma roky se Ti do rukou dostalo první číslo Močovického čtvrtletníku. Ale protože čas plyne nejméně tak 

rychle, jako voda v naší Klejnarce, nahlížíš dnes již do devátého vydání periodika, které se snad stalo vítaným 

hostem i v Tvé domácnosti. A představ si, že tato forma obecního zpravodaje má své příznivce nejen v 

Močovicích a blízkém okolí, ale také v Praze a dokonce až na daleké Floridě. Nedá mi to, Vážený čtenáři, abych 

Ti v této souvislosti opět nepřipomněl, že i Ty se můžeš svými příspěvky podílet na zajímavosti dalších vydání 

čtvrtletníku.    

 

Možná zaboduješ stejně skvěle jako pan Chvátil Josef, který si uvědomil, že stále častěji potkává v obci lidi, které 

nezná. Jistěže není sám, kdo má tento dojem, ale on neváhal přijít s návrhem na uspořádání akce, která problém 

elegantně vyřeší. Společně s panem Chvátilem Tě proto milý čtenáři - ať jsi starousedlík, nebo jsi se přistěhoval 

do staré zástavby, či již bydlíš nebo bydlet budeš v zástavbě nové - zvu na  neformální Setkání v sokolovně 

/5.7.2014/, jehož cílem je  poznat se.   

 

V době, kdy píši tyto řádky, odborná firma provádí tak dlouho očekávané ozvučení naší obce. Její pracovníci 

osazují nové reproduktory, zapojují moderní aparaturu. Věřím, že vše klapne na jedničku a Ty, milý čtenáři,  

konečně v klidu budeš moci naslouchat zprávám a informacím místního obecního úřadu. Děkuji Ti touto cestou 

za pochopení a velkou trpělivost, s níž jsi dosavadní chrchlání obecního rozhlasu toleroval a přeji Ti, aby další 

rozhlasová hlášení byla nejen kvalitně reprodukována, ale aby byla příjemná také svým obsahem. 

 

K takovým se zcela jistě řadí i informace o tom, že od měsíce října /možná již září/ bude opět otevřena naše 

lékařská ordinace. Samotná budova bude mít nejen nový kabát, tak jako mateřská školka, ale co je nejdůležitější, 

v ordinaci také nového lékaře. Ordinovat zde bude MUDr. Miroslav Nulíček, lékař s výbornou profesní pověstí, 

působící v Čáslavi.    

 

Zmínka o zateplení zdravotního střediska mi připomíná, že se v této rubrice pravidelně vyslovuji k finančním 

dotacím, o něž se obec uchází a také uvádím jejich aktuální stav. Tentokrát ale tuto praxi pominu, neboť tomuto 

tématu je věnován samostatný článek. Omezím se proto na konstatování, že obec je i v současném období v 

získávání dotací poměrně úspěšná a tato skutečnost se kladně promítá do komfortu života jejích obyvatel. 

 

Ne vše lze pořídit za peníze. O tom mohou vyprávět hrdinové pohádky O Cihelňáku. Pohádky, která se stala 

skutečností, skutečností, jež má dnes až neuvěřitelně dlouhou tradici a  stále pokračuje. Na jejím počátku stáli tři 

malí kluci, zapálení do sportu, milující především fotbal. Na podzim roku 1976 založili Klub SK Cihelna a za 

klubové barvy by s dalšími členy položili život. Jejich stadion Cihelňák byl nejen místem jednotlivých 

fotbalových a hokejových zápasů, od r. 1980 pak i prázdninových turnajů v kopané, místem letních atletických 

olympiád a dalších sportů, ale také místem, které neustále vlastními silami a z vlastních prostředků 

rekonstruovali a zvelebovali. S přibývajícími roky je původní zápal neopustil, ba naopak. Společně s dalšími 



svými vrstevníky dokázali své dětské snažení přetavit do dnes již třicetileté tradice turnajů v malé kopané. Při 

četbě kroniky SK Cihelna žasnu, jak  mnoho a za jak málo lze realizovat, když je o věc opravdový zájem, když je 

cílem snažení radost zúčastněných a ne osobní prospěch. Od založení Klubu SK Cihelna už uběhlo téměř 38 let a 

já se s díky skláním před všemi, o nichž kronika hovoří i před těmi, kdož v ní sice nejsou uvedeni, ale o život této 

legendy se zasloužili.          

 

Z obecního zastupitelstva 

 

 

   Usnesení ze dne 16. 4.  2014: Usnesení č. 14/5 

 

            1.  OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 1/14  /Příloha č. 1/.        

                                          

2. OZ  schválilo vyhlášení Veřejné soutěţe č. VS 1/2014 na prodej ojetého travního traktoru /Příloha č.  

        2/.   

             

           3.  OZ  schválilo vyhlášení Veřejné soutěţe č. VS 2/2014 na prodej obecních pozemků v lokalitě Řepník   

                p.č.  764/4 (výměra 63 m2), p.č. 766/4 (41 m2), p.č. 766/5 (115 m2) a p.č. 767/2 (110 m2), vedených   

                na na LV 10001 jako plocha ostatní, v k.ú Močovice /Příloha č. 3/.  

                          

           4.   OZ  schválilo tuto oficiální adresu  TJ SOKOL Močovice: Močovice 26, 286 01 Čáslav.         

                          

5. OZ schválilo zadat vypracování projektové dokumentace na zklidnění dopravy zvýšení bezpečnosti v   

       silniční dopravě na silnici II. třídy v obci  firmě Projektová a konzultační kancelář pro dopravní   

       stavby Kutná Hora.            

                         

6. OZ schválilo jako dodavatele akce Vodovod Močovice-V Lánech, vítěze výběrového řízení /s nejniţší  

        nabídkovou cenou/ TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav. OZ současně schválilo   

       smlouvu na zhotovení díla.      

                          

7. OZ schválilo jako dodavatele akce Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa, vítěze 

výběrového řízení /s nejniţší nabídkovou cenou/ TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01  

Čáslav. OZ současně schválilo smlouvu na zhotovení díla.            

   

          8.  OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na refinancování stávajícího úvěru obce. 

 

          9.  OZ schválilo podání ţádosti o dotaci z OPŢP na úklidový vůz. 

 

         10.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč z rozpočtu obce na turnaj nohejbalu. 

 

         11.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč z rozpočtu obce na turnaj ve stolním tenisu. 

 

         12.  OZ schválilo úhradu nákladů z rozpočtu obce na pořízení zábran pro oddíl stolního tenisu 

 

 

   Usnesení ze dne 7. 5.  2014: Usnesení č. 14/6 

                

          1.  OZ schválilo Smlouvu o dílo Vodovod Močovice-V Lánech,  uzavřenou mezi obcí    

               a vítězem výběrového řízení TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav.       

                          

          2.  OZ schválilo Smlouvu o dílo Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa, 

               uzavřenou mezi obcí a vítězem výběrového řízení  TES, spol. s r.o., Vrchovská         

               1354, 286 01  Čáslav.         

         

          3.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč z rozpočtu obce na akci Stavění     

              májí, pořádanou v 5/2014 místním sborem dobrovolných hasičů. 



 

 

   Usnesení ze dne 21. 5.  2014: Usnesení č. 14/7 

 

1.   OZ schválilo Smlouvu o připojení odběrného el. zařízení  č. 14SOP014121007635 /veřejné osvětlení 

V Lánech/, uzavřenou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň.       

                           

2. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na realizaci akce Vodovod Močovice-V  

       Lánech  včetně uzavření smlouvy.  

                           

3. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na realizaci akce Močovice-rekonstrukce    

       veřejného osvětlení II. etapa  včetně uzavření smlouvy.         

                          

4. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na technické vybavení   SDH Močovice  

včetně uzavření smlouvy. 

                    

5.  OZ schválilo v souladu s platným zákonem /o obcích/ sedmičlenné obecní zastupitelstvo obce 

Močovice na volební období 2014-2018 . 

                         

           6.  OZ schválilo Smlouvu o finanční účasti na výstavbě vodovodu  a kanalizace V Lánech, uzavřenou   

                mezi obcí a p. Vrátilem Petrem, bytem Tupadly 196. 

                          

6. OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem, uzavřenou mezi obcí na jedné   

       straně a p. Rostislavem Loubem, bytem Praha a pí. Zuzanou Sokolovou, bytem Mečeříţ, na straně  

       druhé, týkající se pozemku pč. 742/51 v k.ú. Močovice /lokalita V Lánech/, neboť důvody k   

       zachování předkupního práva pominuly.  

                          

4. OZ schválilo záměr neprodávat obecní pozemky podél toku Klejnarky a to aţ  do realizace 

protipovodňových opatření. 

                        

          9.  OZ neschválilo ţádost p. Jindřicha Bohatého o odkoupení části pozemku p.č. 36/10 v k.ú. Močovice   

               /podél toku Klejnarky/. 

 

10. OZ schválilo finanční příspěvek 1.500,-Kč z obecního rozpočtu  na Turnaj v malé kopané, který se   

       uskuteční 21.6.2014 v areálu Cihelna. 

                         

11. OZ schválilo finanční příspěvek 1.000,-Kč z obecního rozpočtu na turnaj v nohejbalu /Močovická 

smeč/, který se uskuteční 28.6.2014. 

                         

12. OZ schválilo finanční příspěvek 500,-Kč z rozpočtu obce na Okrskovou soutěţ SDH.   

 

 

   Usnesení ze dne 4. 6.  2014: Usnesení č. 14/8 

 

1. OZ schválilo prodej travního traktoru VISION  vítězi Veřejné výběrové soutěţe č.1/2014, p. Václavu 

Moravcovi, za nabídnutou cenu 5001,-Kč. Současně schválilok tomu příslušnou Kupní smlouvu č. 

1/14.         

                           

         2.  OZ schválilo prodej pozemků p.č. 764/4, 766/4, 766/5 a 767/2–vše vedeno jako plocha ostatní na LV č.   

              10001 v k.ú. Močovice, za nabídnutou cenu  82.250,-Kč vítězi Veřejné soutěţe č. 2/2014, ZDV  

              Krchleby. Současně schválilo kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby.           

 

3.    OZ schválilo Smlouvu příkazní, uzavřenou mezi obcí a společností Anylopex plus s.r.o. Praha,  

       uzavřenou za účelem získat dotaci na projekt Pořízení zametacího stroje pro Obec Močovice.  OZ také  

       schválilo Dodatek č.1  k výše uvedené smlouvě.  

                           

 

        4.    OZ schválilo přidělení zakázky Zateplení zdravotního střediska Močovice vítězi Veřejné výběrové  

               soutěţe, firmě STAVMIKA s.r.o.Velim.          

                         



        5.   OZ schválilo Smlouvy o finanční účasti na výstavbě vodovodu a kanalizace V Lánech, uzavřené mezi    

              obcí a  p. Vavřinou, mezi obcí a p. Prossem, mezi obcí a p. Loubem.                  

                          

        6.  OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem, uzavřenou mezi obcí  a p. Vrátilem    

             Petrem z Tupadel, týkající se pozemku p.č. 742/52  v k. ú. Močovice /lokalita V Lánech/, neboť důvody   

             k zachování předkupního práva pominuly.  

                          

        7.  OZ schválilo 2 Smlouvy o dílo na provedení staveb kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě V Lánech,   

             uzavřené mezi obcí a TES spol. s r.o. Čáslav, jako vítězem veřejné soutěţe na provedení stavby   

             vodovodu.  

                         

        8.  OZ schválilo uzavření Smlouvy  10878/14/LCD  mezi obcí a Českou spořitelnou, vítězem Veřejné      

             výběrové soutěţe na refinancování obecního úvěru /nabídnutá úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,52%/.   

             OZ současně pověřilo starostu jejím podpisem.                  

                       

        9.  OZ schválilo finanční příspěvek 2.500,-Kč z obecního rozpočtu na Společenskou akci v areálu   

             sokolovny dne 5.7.2014. 

 

 

   Usnesení ze dne 18. 6.  2014: Usnesení č. 14/9 

 

       1. OZ schválilo Účetní závěrku obce za r. 2013. 

       2. OZ schválilo Závěrečný účet obce Močovice za r. 2013 s výhradou.  

       3. OZ schválilo Soubor nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků,zjištěných při přezkoumání   

           hospodaření obce za r. 2013.  

      4. OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 2. 

     5. OZ schválilo Rozpočtový výhled obce Močovice do r. 2018. 

     6. OZ schválilo podání Ţádosti o příspěvek na 1 společensky účelné pracovní místo. 

     7. OZ vzalo na vědomí informace ze semináře na téma Rozhodování volených zástupců a jeho trestněprávní   

         souvislosti. Na základě získaných poznatků OZ opětovně schválilo částku nájemného, uvedenou ve všech   

         doposud uzavřených smlouvách o nájmu obecního majetku, jako správnou.  

    8. OZ schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze SFŢP a zemědělství  

        ev. č. S-0874/OPŢ/2014 včetně Přílohy č. 1na realizaci akce Vodovod Močovice Lány. 

    9. OZ schválilo úhradu nákladů na mobilní sociální zařízení při fotbalovém turnaji v Cihelně. 

 

 

 

Dotované akce v r. 2014 

 

Nastává čas prázdnin a dovolených, čas zaslouţeného zklidnění ţivotaběhu. V naší obci se to 

ale takřka neprojeví, spíše naopak. Posuďte sami. 

 

V těchto dnech končí delší dobu slibovaná komplexní obnova veřejného rozhlasu. Nebylo by 

to moţné bez finanční dotace. Tu poskytl kraj ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a 

zemědělství. Jejímu přidělení významnou měrou napomohla povodňová situace v r. 2010, kdy 

Klejnarka ohrozila značnou část naší obce. Spoluúčast obce Krchleby na ţádosti rovněţ 



podstatným způsobem zvýšila šanci na získání tolik potřebné finanční podpory. Díky této 

akci, realizované v rámci protipovodňových opatření, tak budou zprávy a informace určené 

občanům konečně kvalitně reprodukovány po celé vesnici.    

 

V průběhu července se uskuteční II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové světelné 

body  osvítí části obce  „Na Obci“ a „K Vodrantům“. Finanční dotaci ve výši 95% z 

celkových uznatelných nákladů Močovicím opět  poskytl  Středočeský kraj, ovšem tentokrát z 

fondu rozvoje. Obec se tak na díle bude podílet pouhými 34 tisíci Kč. Kaţdý si jistě sám udělá 

úsudek o výhodnosti této akce, vezme-li v úvahu skutečnost, ţe naše vesnice za polovinu 

loňského roku, tj. po výměně osvětlení v rámci  I. etapy, uspořila na provozu veřejného 

osvětlení cca 30 tisíc Kč. Ano, původní sodíkové lampy dávaly více světla, avšak jejich 

provoz byl příliš nehospodárný. A nasvícení ulic novými světly splňuje normu. 

 

Během července a srpna dostane naše zdravotní středisko nový kabát v rámci zateplení 

budovy. S vyuţitím dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství tak po 

sokolovně a mateřské školce získá další obecní budova důstojný vzhled. 

 

Ovšem největší investiční akce v tomto roce bude realizována v lokalitě Lány. V nové 

zástavbě bude do konce 3. čtvrtletí dokončena veškerá technická infrastruktura. Nové rodinné 

domky budou napojeny na obecní vodovod a tlakovou kanalizaci. Vybudováno bude veřejné 

osvětlení. Schválená dotace ve výši 1,5 mil. Kč z fondu ţivotního prostředí Středočeského 

kraje ale nepokryje veškeré náklady, takţe na akci se finančně podílí také majitelé stavebních 

pozemků a především obec v rámci svého rozpočtu.   

 

Z výše uvedeného by mohl vzniknout mylný názor, ţe o co obec v rámci vyhlášených dotací 

poţádá, to získá. Tak tomu ovšem není. Důkazem toho je jiţ třetí neúspěšná ţádost o dotaci z 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na dětské hřiště u mateřské školky. Pro velký 

počet ţadatelů byla ţádost na letošní rok opět zamítnuta, to nás ale neodradí, takţe příští rok 

podáme ţádost další.   

 

Značné ambice jsme si dělali při podání ţádosti na finanční dotaci ve výši 100% z 

Ministerstva zemědělství /fond SZIF/, určenou na vybudování stezek pro chodce v obecních 

lesích.  Nejsme ale mezi schválenými ţadateli -  to je špatná zpráva. Dobrá zpráva ale hovoří 

o tom, ţe jsme byli zařazeni mezi náhradníky, čekající na případný přesun financí z jiných 



nevyčerpaných dotačních programů ministerstva. Tak si drţme palce. 

 

Ty palce budeme ostatně potřebovat neustále. Vţdyť dotační období  2014 aţ 2020 teprve 

začalo. A v Močovicích je toho ještě tolik zapotřebí  ...  

 

 

Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 

 
Setkání v sokolovně 

S cílem poznat se a prolomit moţné bariéry mezi starousedlíky Močovic a novými obyvateli 

obce se uskuteční v sobotu, dne 5.7.2014 od 18´00h v areálu místní sokolovny, neformální 

akce /v neformálním oblečení/  Setkání v sokolovně. Hraje kapela p. Paštiky ze Zbraslavic. 

Garantem akce je pan Josef Chvátil.   

 

Močovická proudnice 

V sobotu, dne 13. září 2014, od 13´00h proběhne na fotbalovém hřišti v Močovicích další 

ročník hasičské soutěţe – Močovická proudnice. Soutěţící z řady SDH předvedou mistrovské 

zvládnutí hasičského útoku. 

 

 

Soptík-soutěž hasičského potěru 

V neděli, dne 14. září 2014, se na místním fotbalovém hřišti uskuteční 5. kolo soutěţe 

nejmladších členů SDH hasičské ligy SOPTÍK. Je aţ neuvěřitelné, s jakou vervou malí hasiči 

bojují o co nejlepší umístění svých týmů v soutěţi 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

Od října tohoto roku bude znovuotevřena lékařská ordinace v Močovicích. Ordinovat zde bude 

/zpočátku kaţdé první pondělí v měsíci/ MUDr. Miroslav Nulíček.  

 

U místního hřbitova je umístěn sběrný kontejner na pouţité oděvy, boty a hračky. Vyuţijte 

moţnosti zbavit své domácnosti věcí, které ač jsou ještě vyuţitelné, by skončily na skládkách 

jako příměs komunálního odpadu.  

 



Ten, kdo neuhradil poplatek 500,-Kč za provoz systému shromaţďování, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálních odpadů do 30. června 2014, jiţ nemůţe uplatnit finanční úlevu ve 

výši 420,-Kč. Zaplatí tudíţ 920,-Kč.  

 

I nadále platí zákaz volného pobíhání psů a drobného zvířectva /např. slepic/ po vesnici a 

vytváření tzv. černých skládek.    

    

Má-li kdokoliv problém s poslechem nově  instalovaného obecního rozhlasu, nechť to oznámí 

na obecním úřadu.  

 

V červenci proběhne úprava pravého břehu Klejnarky za mostem pod autobusovou zastávkou 

/zátočina/. Vybagrované sedimenty budou uloţeny za lesní školkou u hřiště, tj. v místech, kde 

obec v 1. čtvrtletí uloţila sedimenty při sniţování pravého břehu Klejnarky. Úloţiště bude 

náleţitě urovnáno a následně osázeno stromy.   

    

Dne 8.7.2014 od 12´00h do 15´00h budou prováděny plánované práce na trafostanici, 

situované „Na Návsi“. Dodávka elektřiny bude přerušena v místních částech obce – od 

Čáslavi a od Kluků k Vodrantům a k mostu pod hřbitovem + vrchní vedení proti hřbitovu.  

 

 

 

Významná životní výročí 

 
Významného ţivotního jubilea / rovných 70 a více neţ 80 let/ se ve 3. čtvrtletí roku 2014 

doţívají tito naši spoluobčané:  

pan  Potměšil Miroslav,  pan Zelený František, pan Tichý Vladimír a  pan  Paták Miroslav.  

 

Zlatou svatbu oslaví  manželé  Jaroslav a Jana Vavřinovi. 

 

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a ţivotní pohodu. 

 

 

 

 



Ohlédnutí za jarními akcemi 

 

Vítání jara – pálení čarodějnic, 30.4. 2014 

 

            

 

 

                 

 

 

 Stavění májí – 3.5. 2014 

 

 

          



                 

Dětské sportovní odpoledne – 8.6. 2014 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



    

 

Po letních prázdninách čekají děti ještě dvě soutěţní kola v poţárním útoku Soptík. Dne 7. 9. 

2014 se klání koná v Hostovicích a závěrečné kolo se uskuteční dne 14. 9. na domácí půdě 

v Močovicích. 

Dne 13. 9 se koná jiţ dvanáctý ročník soutěţe v poţárním útoku“ Močovská proudnice“. 

 

    

 



Mateřská škola dětem 

 

Poslední čtvrtletí školního roku 2013/2014 se v mateřské škole neslo ve znamení výletů, oslav 

a soutěţí. 

Přípravu na oslavu svátků velikonočních pojaly děti velmi svědomitě – 14. dubna se vydaly 

na výlet do Kutné Hory (Spolkový dům), kde se v rámci zábavně vzdělávací akce nazvané 

„Pomlázkování“ dozvěděly mnoho zajímavého o velikonočních zvycích a tradicích, ale také 

si samy vyrobily dřevěnou loutku – Morénu. Na znamení definitivního konce zimy a příchodu 

jara ji pak mohly posledního dubnového dne vhodit do ohně na tradiční oslavě pálení 

čarodějnic. 

Začátkem května se budova mateřské školky dočkala svého dokončení, na její fasádě se 

rozsvítilo sluníčko, které děti doprovází jako symbol uvnitř budovy jiţ dvanáct let, a dále ho 

doplnil nápis „Mateřská škola Močovice“.  

 

 

Druhý květnový týden vyrazily děti společně s rodiči na celodenní výlet do zoologické 

zahrady v Jihlavě. Účast byla opravdu velká – kapacita autobusu byla naplněna, stejně jako 

v předchozích letech. I přes nepříznivé počasí si děti výlet uţily a v dalších dnech ve školce 

vzpomínaly na všechna krásná a zajímavá zvířátka, která v ZOO viděly. 



Ve středu 14. května navštívila mateřská školka představení v Dusíkově divadle v Čáslavi 

s názvem „Pískomil se vrací“. Hudební pořad plný písniček a tancování si děti velmi uţily, 

cestou autobusem do školky je po protancovaném představení pořádně bolely noţičky. 

Poté, co se děti symbolicky rozloučily s jarem, začaly se připravovat na oslavu 

Mezinárodního dne dětí. Týden od 26. 5. do 30. 5. se nesl v duchu příprav na oslavu tohoto 

svátku. V úterý se děti společně vyfotografovaly, aby měly památku na školní rok 2013/2014 

a ve zbytku týdne si hrály, zpívaly, tancovaly a dozvídaly se nové věci o dětech na celém 

světě. Vrcholem týdne byl pak pátek, kdy děti soutěţily v různých náročných disciplínách. 

Nechyběla jízda na koloběţce s vyhýbáním, přenášení oříšku na lţičce, běhání, prolézání, 

podlézání či skákání, chůze na chůdách a další. Na všechny zúčastněné samozřejmě čekala 

sladká odměna – děti si domů odnesly velké čokoládové medaile a pochutnaly si na osvěţující 

zmrzlině. 

Poslední dny před prázdninami tráví děti hrou, učením se novým věcem a opakováním jiţ 

osvojených dovedností. Protoţe je to pro ně občas vyčerpávající, není divu, ţe si po obědě 

rády odpočinou na svém lehátku. Zatímco mladší děti spí, předškoláci se svědomitě připravují 

na nástup do I. třídy, který je čeká hned 1. září. Ještě předtím se ovšem s MŠ a svými 

kamarády rozloučí během „Pasování na školáky“, z něhoţ si odnesou na památku vysvědčení 

a knihu. Pak uţ je čekají jen letní prázdniny, doufejme, ţe plné sluníčka a pěkného počasí.   

 

 



Jubilejní 30. ročník Turnaje v malé kopané na Cihelňáku zastínil MS v 

Brazílii  

 
 

K L U B   S K   C I H E L N A byl založen na podzim roku 1976. Původně pracoval klub bez 

výboru. Zápasy v kopané a v hokeji se hrály již v roce 1976, zápasy ve stolním tenise se začaly 

hrát až koncem roku 1982. Klubové barvy -červená, žlutá a zelená. Stadion "CIHELŇÁK", na 

kterém hrajeme své zápasy má kapacitu 60 míst,  40 k  sezení a 20 k  stání...    To je úvodní 

zápis v Kronice klubu, z níţ lze dále vyčíst, ţe např. 

 v roce 1978 byl zaloţen hokejový oddíl. Hrálo se na hřišti vedle Kovaříkovic  

zahrady,  na rybníku, v Kutné Hoře , v Kolíně, 

 v roce 1980 vznikl výbor /sloţení: předseda-Kovařík, pokladník-Daněk, správce 

                  stadionu-Paták/ 

 v roce 1980 se hrál 1. Prázdninový turnaj v kopané, coţ byl počátek historie dnešních 

turnajů 

 v roce 1981 /před 2. ročníkem/ byly postaveny nové branky a usazeny nové lavičky, 

 koncem r. 1982 byl zaloţen Klub stolního tenisu 

 v r. 1983 úspěšně proběhl jiţ 4. ročník Prázdninového turnaje, avšak smutek přinesla 

            ztráta hokejového hřiště, které zoralo zemědělské druţstvo, 

 16. ročník se hrál na fotbalovém hřišti SOKOLA, neboť na jaře r. 1999 proběhla 

            na Cihelňáku rekonstrukce trávníku 

 v roce 2004 provedl Toník Langr úpravy terénu, 

 v r. 2005 byly strţeny staré kabiny a postaveny nové 

 v r. 2006 před 22. ročníkem byly zvětšeny branky, aby padalo více gólů 

 25. ročník turnaje v r. 2009 se jiţ neuskutečnil pod komínem, ale komín se stal  

symbolem ve znaku SK Cihelna 

 v r. 2012 před 28. ročníkem byly instalovány střídačky /ze hřiště Sokola/, 

                         

Dále jsou v kronice zaznamenány výsledky všech utkání, nepřeberné mnoţství týmů, jejich 

sestavy, střelci gólů, nejlepší hráči, ale také smolaři. A také se lze dočíst, ţe se hrál pěkný 

fotbal,  bylo vynikající občerstvení, bohatá tombola a večerní posezení s hudbou stálo za to. A 

toto vše je zdokumentováno i fotografiemi s vtipnými poznámkami. 

 

Na zápis o letošním jubilejním 30. ročníku fotbalového turnaje z pera Mirka Patáka si ještě 



musíme počkat, ale je zřejmé, ţe se mu bude psát lehce. Vţdyť týmy SK Cihelna obsadily 1. 

místo ve všech třech kategoriích /děti, dospělí, stará garda/ a turnaj se opět velice vydařil.   

Není zápis, tak alespoň několik momentek... 

 

       

 

                            

 

                           .    



  TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 
 

Vítězové..!!!... Hned v prvním soutěţním roce se našemu oddílu stolního tenisu povedla 

nevídaná věc. Podařilo se nám postoupit do vyšší soutěţe – regionálního přeboru 2. třídy. 

Po přesvědčivém vítězství ze základní části soutěţe jsme 25.3. a 29.3. nastoupili proti týmu 

z Malešova k bojům o finálovou účast. V obou zápasech jsme jednoznačně zvítězili 10:3 a 

10:4.  A čekal nás finálový soupeř, uţ jen poslední krok k tolik ţádanému postupu, muţstvo 

z Chlístovic.  Jelikoţ Chlístovicím scházel v původně daném termínu nejlepší hráč Tomáš 

Sojka, který v tomto období odjíţděl ze studijních důvodů do Německa, poţádal nás 

chlístovický oddíl o odloţení obou naplánovaných zápasů, a to na 5.4. a 12.4. V duchu fair-

play jsme nakonec poţadavku vyhověli a termíny finále samozřejmě změnili.  Finálové 

zápasy jsme odehráli 15.4. v Chlístovicích, následnou odvetu pak 19.4. u nás doma a oba 

zápasy jsme přesvědčivě vyhráli 10:4 a 10:1 a se ctí si tak „odnesli“ postup do vyšší soutěţe! 

A takový úspěch se musí bezpochyby řádně zapít, no ne?  Proto ihned po vítězném zápase 

proběhla v místní hospodě „důstojná“ a zaslouţená oslava. 

 

Snímek je z posledního finálového zápasu v Močovicích, kde jsme se jiţ na závěrečnou oslavu chystali..… 

 

Jak se jednotlivým hráčům ve finálových bojích dařilo?: 

hráč Bilance 

dvouher 

Bilance čtyřher 

Rychetský Pavel 9:2 4:0 

Liška Josef 9:2 3:1 

Hnízdo Petr 8:4 0:0 

Kořínek Miroslav 7:3 3:1 



Dejnožka Tomáš 0:0 4:0 

 

Pro příští soutěţní sezonu plánujeme zaloţit druhý oddíl Močovice „B“, který nastoupí do 

soutěţe ve 3. třídě. Posilou pro novou sezonu v „A“ muţstvu bude Milan Hrčka z Močovic, 

který k nám přestoupil z týmu TJ Sokol Čáslav. A cíle pro novou sezonu??? Pokusíme se s 

„A“ týmem podle moţností zabojovat o umístění do 5. místa a pokud se zadaří… 

Tak…??!!…No, to ale uvidíme aţ v průběhu sezony.  

 

 

 

SDH Močovice informuje… 

 

Ocenění pro SDH Močovice 

 

Na začátku letošního roku získal náš sbor za dlouholetou práci s mládeţí čestné uznání. 

Starosta OSH Kutná Hora Jaroslav Dušek toto ocenění předal do rukou starosty SDH 

Močovice Josefa Chvátila. 

 

Dětská druţstva dobrovolných hasičů         

Po třech kolech hasičského klání Soptík jsou naše druţstva průběţně na těchto příčkách: 

Přípravka - 4. místo  

Mladší A - 3. místo (rekord letošního Soptíka s časem 20,28s.) 

Mladší B - 11. místo 

Starší - 2.místo 

 

Dne 6. 7. 2014 se koná hasičská soutěţ v Červeném Hrádku ( není zařazena do Soptíka), 

druţstvo mladších zde bude obhajovat loňské prvenství. 



Zpátky do minulosti… 

 

Naše putování dějinami obce Močovice jsme minule opustili na konci 19. století. V letošním 

roce si celý svět připomíná 100 let od vypuknutí Velké války, proto i my se zastavíme 

v těchto nelehkých letech a podíváme se, jak válku proţívali obyvatelé naší obce. 

Měsíc potom, co byl v bosenském Sarajevu srbskými nacionalisty zavraţděn rakousko-

uherský následník trůnu František Ferdinand, vyhlásila Habsburská monarchie dne 28. 

července 1914 Srbsku válku. Dne 30. července reagovalo Rusko mobilizací, a o něco později 

byl vyhlášen výjimečný stav válečného ohroţení  v Německu. Rakousko-Uhersko původně 

částečnou mobilizaci rozšířilo na všeobecnou. 

Na začátku srpna vyhlásilo Německo válku Rusku a atakovalo  Francii, poté co německá 

vojska vtrhla do neutrální Belgie, se do války připojila i Velká Británie. 

Vypukla tak světová válka, která hluboce zasáhla i do osudů českého národa, který přestoţe 

neměl na rozpoutání konfliktu ţádnou účast, hrozilo mu, ţe se stane jeho pouhou pasivní 

obětí. Čeští vojáci museli rukovat do rakousko-uherských armád, přestoţe to mnohdy bylo 

proti jejich politickému i občanskému smýšlení. 

Do 31. srpna 1914 bylo z obce Močovice  mobilizováno celkem 97 osob. Poněvadţ sousední 

město Čáslav nemohlo pokrýt ubytovací poţadavky sem svolaného vojska, byli vojíni 

rozděleni do okolních vsí.V Močovicích bylo od 26.7. do 21.8. ubytováno na 1200 muţů. 

Odkud po základním výcviku bylo muţstvo odesláno na ruskou frontu. Dne 15. října 1915 

proběhly další odvody, tentokrát se týkaly muţů kolem 18 roku. Zároveň byly zabrány vozy a 

taţná zvířata. O měsíc později, 16. listopadu, se vojenská sluţba vztahovala na muţe do 42 

let.  

Přestoţe rodiny povolaných vojínů dostávaly od státu menší peněţité podpory. Nepřítomnost 

muţské části rodiny měla neblahý dopad především na mládeţ. Výpomoc v domácnosti a na 

polích je často odvracela od školních povinností. 

Odchodem muţů netrpěla jen doma zbylá rodina, ale i místnímu cukrovaru chyběla pracovní 

síla. Proto sem bylo na výpomoc umístěno 60 ruských zajatců. Kromě nich zde bylo 

prozatímně ubytováno kolem 26-ti uprchlíků z Haliče. A to do domu č.p.9 a 15. Do cukrovaru 

přibylo 15 srbských a dalších 10 ruských zajatců. Noví „zaměstnanci“ nevyvolávali u 

místních velké nadšení, neboť byla dle kronikářových slov „doba bídy a všeobecné drahoty“
1
 

„Cukrovar měl se co brániti, aby v době zde zaměstnaných ruských zajatců nepokradlo se 

                                                 
1
  Pamětní kniha obce Močovic z roku 1924, státní okresní archiv Kutná Hora,  s. 100 



ještě více cukru, rolníci stěţí ubránili krádeţím bramborů s polí.“
2
  Na zemědělské usedlosti 

bylo na výpomoc přiděleno 11 Rusů. Opět roste počet uprchlíkům tentokrát z Bukoviny, ale 

kronikář zaznamenává i výskyt 9 ţidovských obyvatel, ubytovaných v domku č.p.94. 

V tomto období se výrazněji prohloubila nouze viditelná jiţ od počátku války. I díky 

nepříznivému počasí byl nedostatek zemědělských plodin, krizi prohlubovaly i neustále 

vzrůstající ceny nejen potravin. Docházelo k soupisu zásob a odměřování stále menších  

potravinových dávek. Od 22. srpna 1915 byly lidem dávány potravinové lístky tzv. 

chlebenky, které činily 1kg 96dg chleba na týden na osobu. 

Obecní kasu zatěţovaly i válečné půjčky. Hodnoty  prvních dvou kronika neuvádí, je zde 

pouze zápis o třetí, která v roce 1915 činila 15 000K plus suma 7500K od obyvatel. O čtvrté 

není opět ţádná zmínka, pátá v roce 1917 dělala celkem 29 900K. Navíc se močovičtí 

obyvatelé museli rozloučit se zvonem z místního kostelíka. “Oba zvony s kaple byly pro 

válečné účele odebrány a odvezeny, dlouho smutným vzhledem věţičky prázdné připomínaly 

bídu válečnou.“
3
 Obecní zvonek rekvizici nepodlehl, neboť se ztratil. Později, jak uvádí 

kronikář byl nalezen v místním potoce Klejnarka. Šestá válečná půjčka činila částku 27 100K. 

Zda byly tyto válečné půjčky státem obci někdy vráceny, a kdyţ ano, tak v jaké formě kronika 

neuvádí a ani v Pamětní knize školy není o tom ţádná zmínka. V roce 1918 po vzniku 

samostatného československého státu došlo k okolkování peněz, polovina z těch, které patřily 

obecní pokladně, byly zadrţeny pro stát jako další nucená půjčka. Ta měla být vrácena aţ to 

bude moţné. Okolkováno zde bylo celkem 254 000K. 

 Zápisky kolem roku 1917 ukazují na sílící tlak na místní obyvatelé v tom smyslu, ţe by měli 

pořádat slavnosti oslavující monarchii a její případné válečné úspěchy. „Vnucené zvyšování 

citů loayálních dělo se nařízenými vlasteneckými slavnostmi. Vlastí rozumělo se tou dobou 

pro nás, ne Čechy, nýbrţ Rakousko-Uhersko, coţ bylo úředně vyzdvihováno.“
4
 V průběhu 

roku 1917 je tedy uspořádána stromková slavnost, při níţ jsou na počest nastoupení na trůn 

císaře Karla, vysázeny dvě lípy.   

Konec války a vznik samostatného Československa si připomeneme v příštím čísle. Stejně tak  

vzpomeneme na muţe, kteří se do Močovic z bojišť vrátili, ale i na ty, kteří takové štěstí 

neměli. Zároveň si upomeneme tragický osud močovického rodáka Ludvíka Mráze.  

  

 

                                                 
2
 Pamětní kniha obce Močovic z roku 1924, Státní okresní archiv Kutná Hora, s. 100 

3
 Tamtéţ,  s. 97 

4
Tamtéţ, s. 98 



Recepty paní Marcelky 

Osvěžující rychlá citrónová limonáda 

 

 

Jednotlivé suroviny dáme do sklenice, dolijeme vodou a ledem.  

 

Letní ovocný dortík 

 

Piškotové těsto: 

3 vejce  

3 lţíce horké vody  

10 dkg cukru krupice 

10 dkg polohrubé mouky  

1 vanilkový cukr  

1/2 prášku do pečiva 

Těsto nalijeme do vymazané a vysypané kulaté dortové formy nebo menšího hranatého 

pekáčku, pečeme  cca 15 minut při 150st. Po vychladnutí natřeme krém a navrch naklademe 

čerstvé ovoce dle chuti. Hotový dort necháme ztuhnout v ledničce. 

 

 

Krém: 

1 tvaroh 

1 ţloutek 

3 lţíce změklého másla 

2 lţíce cukru moučka 

1 vanilkový pudink 

 

Na 1 sklenici 

šťáva z 1 citronu 

kolečko citronu 

1-2 lţičky cukru nebo medu  

led 

neperlivá voda  

meduňka nebo máta 

 


