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Močovický čtvrtletník 
č.20 

leden-březen 2017 

 

 

z obsahu: ohlédnutí za akcemi v1. čtvrtletí ve 
fotografiích, masopust včera a dnes, plán investičních 
akcí, oddíl stolního tenisu, fotbalové zápasy,… 
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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 
 
vzhledem k nejasnostem, které způsobilo pietní spuštění sirény v únoru letošního roku, využiji 

tentokrát svou rubriku k poněkud neběžnému sdělení a to o akustickém signálu sirén. 
Siréna je totiž velice významný koncový prvek vyrozumění a varování, který může sehrát 

osudovou roli v Tvém životě. Slyšet můžeš 3 typy houkání sirén. Co vlastně znamenají? 
1. Zkouška sirén je stálý, nekolísavý tón po dobu 140 sekund. Na závěr je doplněna 

mluvenou informací, sdělující, že právě proběhla zkouška sirén. Tato zkouška se 

uskutečňuje jednotně na území celého státu a to každou první středu v měsíci ve 
12´00h. Slouží k ověření funkčnosti zařízení. 

2. Požární poplach je vyhlašován po dobu 1 minuty přerušovaným tónem, který 
napodobuje troubení trubkou "HÓ-ŘÍ,  HÓ-ŘÍ". Nejedná se o varovný signál. Slouží 
ke svolání jednotek dobrovolných hasičů. 

3. Všeobecná výstraha je vyhlašována kolísavým tónem po dobu 140 sekund a to až 3x 
za sebou v tříminutových intervalech. Po tomto tónu následuje tísňová informace, 

která Tě vyrozumí, o jakou mimořádnou událost se jedná a jak máš postupovat. 
 
A co máš dělat, když zazní akustický signál? Samozřejmě zachovat klid a uvědomit si, o který 

signál se vlastně jedná. Je-li to "Všeobecná výstraha", pak: 
1. Nikdy zbytečně neriskuj. Při povodni se včas přesuň na místo, které nebude zatopeno 

vodou. 
2. Při úniku nebezpečné látky se ukryj do nejbližší budovy, nejlépe do vyššího patra. 

Nikdy nevyhledávej úkryt v podzemních prostorách, neboť většina nebezpečných látek 

je těžší než vzduch. Připrav si improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 
3. Zapni rozhlas nebo televizi a řiď se pokyny, které prostřednictvím těchto sdělovacích 

prostředků obdržíš, případně se řiď pokyny hasičů a policie. 
4. Nevolej dětem do školského zařízení, aby se rychle přišly ukrýt domů. Děti bys tím 

vystavil zbytečnému riziku, neboť školní personál má stanovené postupy a ví, jak 

jednat. 
5. Připrav se na možnost vyhlášení evakuace. Především si sbal evakuační zavazadlo, 

jehož obsah musí pomoci žít v nouzových podmínkách 2 až 3 dny. Ideální je kufr na 
kolečkách, obsahující užívané léky, osobní doklady, pojistné smlouvy, cennosti, peníze, 
trvanlivé potraviny, vodu, náhradní oblečení a obutí, hygienické potřeby, svítilnu, 

zápalky, mobil apod.   
 

Omlouvám se Ti, Vážený čtenáři, že jsem svůj příspěvek tentokrát zneužil k jakémusi sice 
malému, avšak domnívám se, že důležitému školení. Současně ale věřím, že se mi tak alespoň 
o něco podařilo zvýšit Tvou informovanost a pak také,… co kdyby?   

 
                                                                                                    starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 4. ledna 2017 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování a pachtu 

vodovodu č. 10/2015 ze dne 25. 9. 2015, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s..    
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování a pachtu 
kanalizace č. 4/2015 ze dne 25. 9. 2015, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 10.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 651/336/2008, uzavřené 
mezi obcí a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s úpravou hranic pozemku parc. č. 455 v k.ú. 
Močovice dle požadavku, uvedeném v dopisu Mgr. J. Alta z 22. 12. 2016.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu 2161336, uzavřenou mezi ZDV 

Krchleby, a.s. a obcí. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo Mateřskou školu Močovice a SDH Močovice sběrem 

separovaného odpadu, resp. starého železa. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dohodu o uložení technologií Presskan ze 4. 1. 2017, 

uzavřenou mezi PRESSKAN systém, a.s. a obcí, k terou mohou případní další zájemci využít, 
uhradí-li vznik lé nák lady /1.000,-Kč demontáž, 2.000,-Kč zpětná montáž, dopravné/. 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 18. ledna 2017 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č. 
4022127. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 10.700,-Kč z rozpočtu obce na finanční 

odměny 8 občanům za jejich veřejnou činnost a práci s dětmi a 3.000, -Kč na věcný dar pro 1 
zaměstnance OÚ za práce nad rámec pracovní smlouvy.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Investiční plán obce na r. 2017 a na další období.      
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o dotaci z  MZe  na opravu hřbitovní 

zdi.  
 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 15. února 2017 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a ing. Beranem, 
na zhotovení projek tové dokumentace na akci „ Stavební úpravy MŠ-zvýšení prostorových 

kapacit“.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Soupis nových pozemků obce Močovice v k.ú. 

Močovice, pořízený k  1. 2. 2017 v rámci KoPÚ.  
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Inventarizační zprávu 2016 včetně návrhu na vyřazení 
nefunkčního majetku.    

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 1. března 2017 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo požadavek ředitelky MŠ na finanční pokrytí 
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů z  obecního rozpočtu.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh úpravy rozpočtu č. 1/17.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo rozhrnutí štěrkové drtě o zrnitosti 4/8 mm na 
obecním pozemku v pásu o maximální šířce 3m, situovaném od veřejné komunikace 

k  domu čp. 14 a to na nák lady žadatele. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo položení zámkové dlažby na obecním pozemku 

v pásu o maximální šířce 3m, situovaném od obecní komunikace k  domu čp. 152 a to na 
nák lady žadatele. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční spoluúčast obce na povoleném 
zpevněném sjezdu z veřejné komunikace přes obecní pozemek ve výši 70,-Kč/1m2  
výhradně na zajištění zpevňujícího materiálu.  

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 15. března 2017 

 
  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 1/17/Z  (příloha č. 2).  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce:  
a)  TJ SOKOL Močovice..........80.500,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2017   

b)  SDH Močovice....................50.000,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2017 
c)  p. Plánočka Michal................6.000,-Kč na masopustní hudbu  
d)  p. Paták Miroslav..................5.000,-Kč na turnaj v malé kopané v r. 2017 

e)  p. Chvátil Josef.....................8.500,-Kč na 3 sportovní a 2 společenské akce v r. 2017 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo finanční dotaci pro Okresní sdružení hasičů Kutná 
Hora. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vyhovělo žádosti nájemkyň obecní hospody, resp. prodejny, 
stávající internetová služba pro obecní budovu čp. 18 bude proto převedena na obec.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice obdobně zřídí internetovou službu pro obecní budovu čp. 96.     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice nevyhovělo žádosti nájemkyně obecního bytu - nesouhlasí se 
změnou zdroje tepla v obecním objektu čp. 8.    
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Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 
 

 

 Svoz kovového odpadu a elektrospotřebičů 

Sběr nepotřebného kovového odpadu a nefunkčních elektrospotřebičů provedou v sobotu, dne 
8. dubna 2017, členové místního sboru dobrovolných hasičů. 

 

 Vítání jara 

Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů pořádá obecní zastupitelstvo pálení čarodějnic. 
Akce se uskuteční v poslední dubnový podvečer, tj. v neděli, dne 30. dubna, na fotbalovém 
hřišti. Sraz účastníků je v 19´00 h před budovou obecního úřadu. Vezměte si pruty na opékání 

buřtů. Uzenina a chléb jsou zdarma, nápoje lze zakoupit. 
 

 Stavění májek 

V sobotu, dne 6. května, uskuteční členové Sboru dobrovolných hasičů Močovice vztyčování 
opentlených březových májek u stavení v naší obci – stavění májek. 

 

 Dětské sportovní odpoledne  

V neděli, dne 25. června, se od 14´00 h uskuteční na místním fotbalovém hřišti dětské 
sportovní odpoledne. Ke zdárnému průběhu akce spojí své síly  SDH Močovice, Sokol 

Močovice a mateřská školka. 
 
 

Plán investičních akcí na r. 2017 a další období 
 
 

 Parkovací a odstavná místa "Na Obci"   

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na 
levém břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce je ale v r. 2017 pozastavena, 

neboť je plně hrazena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji 
využito na dotované akce s povinnou finanční spoluúčastí obce.   

 

 Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti     

Sportovní kabiny byly v r. 2016 bezúplatně převedeny do majetku obce. Obec podala žádost 
na 2 dotační tituly vypsané MŠMT. Výsledek bude znám koncem I. čtvrtletí tohoto roku. 
 

 Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)   

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je v roce 2017 

přidělována jen v maximální výši  50%  uznatelných nákladů, nebude se obec v současné 
době o ni ucházet. 
 

 Stezky pro chodce    
Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u 

"Krchlebské Cihelny" nebyla v r. 2016 obci přidělena. Projekt bude rozšířen o další stezky a 
obec v r. 2017 opět požádá o dotaci. 

 

 Hřbitov   

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na 
tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl doposud vypsán. Obec proto požádá o dotaci, kterou 
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vypsalo Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč a využije ji k opravě zborcené 

severní zdi hřbitova. 
 

 Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 

Vzhledem k tomu, že bude vybudován nový silniční most na silnici II/337, na němž bude také 

zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec přepracování stávajícího projektu, řešícího 
chodníky podél silnice od "fabriky" až k vyústění komunikace z lokality "Cihelna"/nad  
Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy /v místě současné čekárny/. Práce na úpravě 

projektu budou zahájeny po schválení stavebního povolení na silniční most stavebním 
úřadem. Následovat budou žádosti o stavební povolení a o vhodnou finanční dotaci. Nebude-

li obci uvažovaná dotace v následujících létech přidělena, bude z obecního rozpočtu 
realizována alespoň část chodníku /od Patákových ke křižovatce na Třebešice/ a zmíněné 
autobusové nástupiště.    

 

 Protierozní opatření     

Úhrada realizace protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla plánovaná z obecního 
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že byl vypsán vhodný dotační titul, obec podala v 11/2016 žádost 

o finanční dotaci. 
 

 Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa   

Žádost o finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení 
a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, byla obcí podána v březnu 

2017. 
 

 Obecní dvougaráž pro hasiče  

Obec čeká na zveřejnění vhodné finanční dotace a pak podá žádost. Nebude-li dotace 
přidělena, akce nebude realizována. 

  

 Cihelňák – hřiště na malou kopanou   

V rámci stavby komunikace v lokalitě "Cihelna" byla provedena úprava terénu a rozměrů 
hřiště.  V 4/2017 bude jeho plocha oseta travním semenem. 

 

 Mateřská škola – zvýšení kapacity 

Probíhají projekční práce, jejichž cílem je zvýšení kapacity místní mateřské školy. Obec 
požádá o finanční dotaci na vnitřní úpravu budovy v rámci dotačního titulu, zveřejněného v r. 
2017. 

 

 Protipovodňová opatření 

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných 
zařízení. Byly zahájeny práce na projektu suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření 
na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V 

případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky zajistí 
pozemkový úřad. 

 

 Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je investorem nového silničního mostu 
přes Klejnarku, splňujícího požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité 
požadavky protipovodňové. Jeho součástí bude normě vyhovující chodník pro pěší a 

autobusové nástupiště /před statkem p. Chadimy/. V současné době probíhá řízení o 
stavebním povolení. 
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 Místní kaple 

Obec podala žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu. Výsledek 

bude znám začátkem dubna 2017. 
 

 Sokolovna 

Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále 

Sokolovny. 
 

 Lesní cesta 

Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla v r. 2016 kladně vyřízena, 
bude v r. 2017 o dotaci opět požádáno. 

                                                                                                                          
                                                                                                     starosta 

 

 

 

Rozpis fotbalových zápasů  

 

Fotbal se pomalu vrátil na naše místní hřiště a my jsme této skutečnosti velmi rádi. Abychom 
více podpořili fotbalisty všech věkových kategorií, uvádíme zde rozpis zápasů. Věříme, že 

podpora fanoušků pomůže fotbalistům dosáhnout skvělých sportovních výkonů. 

 

Muži-IV.třída 

13. kolo 

Sobota 1. 4. 2017 16:30  
Močovice - Malešov B  
Močovice 2016215A3B1303  

14. kolo 

Sobota 8. 4. 2017 16:30  
Močovice - Červ. Janovice B  
Močovice 2016215A3B1404  

15. kolo 

Sobota 15. 4. 2017 17:00  
Močovice - Kaňk B  
Močovice 2016215A3B1504  

16. kolo 

Sobota 22. 4. 2017 17:00 
Nepoměřice - Močovice  
Nepoměřice 2016215A3B1603  

17. kolo 

Sobota 29. 4. 2017 17:00  
Močovice - Rataje n. Sázavou  
Močovice 2016215A3B1705  

18. kolo 
Neděle 7. 5. 2017 15:00  
Křesetice B - Močovice  
Křesetice 2016215A3B1802  

19. kolo 

Sobota 13. 5. 2017 17:00  
Močovice - Soběšín  
Močovice 2016215A3B1906  

20. kolo 

Sobota 20. 5. 2017 17:00  
Kačina - Močovice  
Kačina 2016215A3B2001  

22. kolo 

Sobota 3. 6. 2017 17:00  
Močovice - Nové Dvory B  
Močovice 2016215A3B2202  

12. kolo 

Neděle 11. 6. 2017 15:00  
Zruč n. Sáz. B - Močovice  
TJ Zruč nad Sázavou 2016215A3B1205  
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Mladší žáci  

13. kolo 

Neděle 2. 4. 2017 10:30  
Močovice - Čáslav E  
Močovice 2016215F1A1304  
 

15. kolo 
Neděle 16. 4. 2017 10:30  
Močovice - Tupadly  
Močovice 2016215F1A1504  

16. kolo 

Sobota 22. 4. 2017 14:00  
Čáslav F - Močovice  
FK Čáslav 2016215F1A1602  

17. kolo 

Neděle 30. 4. 2017 10:30  
Močovice - Malešov  
Močovice 2016215F1A1703  

 

18. kolo 
Sobota 6. 5. 2017 14:30  
Církvice - Močovice  
Církvice 2016215F1A1803  

19. kolo 

Neděle 14. 5. 2017 10:30  
Močovice - Vrdy  
Močovice 2016215F1A1902  

12. kolo 

Středa 17. 5. 2017 17:30  
Vrdy - Močovice  
Vrdy 2016215F1A1202  

20. kolo 

Sobota 20. 5. 2017 14:00  
Čáslav E - Močovice  
FK Čáslav 2016215F1A2 
 

 

 

 

 

Mladší přípravka 

16. 4. Malešov- Bratčice - Močovice 

23.4. Zruč nad Sázavou- Močovice - Kutná Hora „A“ 

30.4. Močovice-Kutná Hora „B“- Chotusice 

7.5. Uhlířské Janovice - Suchdol – Močovice 

14.5. Močovice-Zruč nad Sázavou-Čáslav „B“ 

21.5. Vrdy - Čáslav „A“- Močovice 

28.5. Močovice-Bratčice-Kutná Hora „A“ 

 4.6. Malešov- Chotusice - Močovice 

 

 

Zvýrazněné kluby jsou pořadatelé turnaje, hrací den je neděle od 10.00 
hod. 

 

 



9 
 

Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Před koncem sezony 2016-2017, kdy zbývá odehrát již jen poslední kolo soutěže, se oddíl 

stolního tenisu musí pochlubit mimořádným úspěchem v Českém poháru I. stupně.   

Náš oddíl, ve složení (na fotce zleva) Josef Liška, Milan Hrčka, Petr Hnízdo a Mirek Kořínek, 

postoupil v této soutěži až do třetího kola! 
 

 

 

Postupně jsme společně porazili SK Nová Ves I. Poté jsme si dokonce poradili i s výběrem TJ 

Sokola Uhlířské Janovice.  Nakonec jsme ale podlehli silnému protihráči TJ Sadská „B“, který 

v hlavní soutěži hraje divizi, což je o čtyři soutěže výše než hraje náš oddíl. I pouze možnost 

zahrát si s takto kvalitním soupeřem, bereme jako veliký úspěch a motivaci.  

Doufáme, že tento výsledek bude příslibem dobrých výkonů našeho týmu i v letošním play-off, 

která začíná již 1. 4. 2017. Tak nám držte pěsti! 

 

           M. Kořínek 
 

Významná životní výročí 
 
 

Překrásných životních jubileí /70, 80, více než 80 a 90 let/ se ve druhém čtvrtletí r. 2017 

dožívají tito naši spoluobčané: 
 

p. Petráček Ladislav, pí. Málková Marie, pí. Tajčovská Marie a p. Wiesner Adolf.   

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme nejen pevné zdraví, ale také 

příjemnou životní pohodu. 
                                                                                                               J. Lišková 
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Ohlédnutí za akcemi 1. čtvrtletí roku 2017 ve fotografiích…  

 

Myslivecký ples- 20.1. 2017 - Opravdu naposled? 
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Hasičský ples- 10.2. 2017 
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Masopust- 25.2. 2017 

Včera a dnes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní ples- 4. 3. 2017 

Včera a dnes… 

 

 



13 
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Aktivity mateřské školy v zimních měsících 

 

Začátek nového kalendářního roku byl ve školce ve znamení různých viróz. Postupně se 

vystřídaly snad všechny děti, většina z nich dokonce i vícekrát po sobě. Trápilo je nachlazení, 

kašel, rýma i střevní potíže, a to po celý leden i přes polovinu února. Z tohoto důvodu musely 
být různé akce plánované pro toto období i několikrát odloženy. 

I přes velkou nemocnost začalo již v lednu každoroční vybírání básniček, které se děti postupně 

učily na veřejné vystoupení k MDŽ. Děti se je do března učily doma i ve školce, kde k nim 

přidaly také společné písničky a básničky, většinou ve spojení s pohybem. Také děti, které se 

seznamují s angličtinou, nacvičovaly s paní učitelkou několik anglických písniček, pohybem se 
k nim připojily rovněž nejmenší děti, které se zatím anglicky neučí. 

Největší radost dětem v období ledna a února tentokrát působila příroda – po několika letech 

měly opět příležitost užívat si sněhové nadílky, s chutí chodily jezdit na lopatkách, stavěly 
sněhuláky, stopovaly ve sněhu, koulovaly se, obdivovaly krásu zasněženého okolí.  

První akcí v druhém pololetí bylo preventivní screeningové vyšetření zraku dětí realizované 

společností Prima Vizus. Vyšetření se uskutečnilo 6. února a podrobily se mu ty děti, u kterých 
si to objednali jejich rodiče. 

Dne 15. února konečně proběhl ve školce, 

pro nemocnost několikrát odkládaný, 

výchovně vzdělávací program s názvem 

Zimní zahrada, se kterým opět přijely dvě 

lektorky ze společnosti POD HORAMI. 

Akce se konala na zahradě mateřské školy a 

děti se v jejím průběhu podrobně seznámily 

s tím, co všechno se děje v zimě – jak si děti 

mohou v zimě hrát, na co se musí dávat 

pozor, co se děje s přírodou a zvířátky a 

podobně. Společně si zahrály, zazpíva ly, 

naučily se krátkou básničku, pozorovaly 
různé tvary sněhových vloček nebo určovaly podle stop zvířátka. 

V týdnu od 27. února do 3. března se 

děti společně chystaly na karneval. 

Nejprve si vypravovaly zážitky 

z masopustního průvodu, kreslily různé 

masky, vypravovaly o tom, za co půjdou 

na karneval ve školce a potom i jak se 

chystají na maškarní do místní 

sokolovny. V pátek se konečně dočkaly 

karnevalu ve školce. Všechny děti si 

přinesly masky, do kterých se po 

svačince převlékly, a poté je čekala 

zábava – tancovaly, zpívaly a 
obdivovaly jeden druhého.   
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Další akcí konanou ve školce byl opět výukový program, tentokrát nazvaný Ptáčkohraní. Děti 

se při něm seznámily s druhy ptáčků žijících v našem okolí i nejbližších lesích, učily se 

poznávat jejich zpěv, povídaly si o životě ptáčků v zimě i o tom, proč a jak musíme ptáčkům 

v této době pomáhat. Nechyběly samozřejmě básničky a pohybové úkoly. Vyvrcholením bylo 

zhotovení krmítek pro ptáčky, každé z dětí si společně s lektorkami a paní učitelkou vyrobilo 

z ruliček potřených sádlem a obalených různými semínky krmítko, které si mohlo pověsit třeba 
doma na zahradě.  

Mnoho práce čekalo děti od 6. března – nastalo totiž velké zkoušení před vystoupením k MDŽ 

v sokolovně. Děti pilovaly básničky, písničky, pohybové aktivity i anglické písničky, aby se 

jim besídka povedla. Mezi recitováním také tvořily dárky a přáníčka jak pro maminky, které 

dostaly medvídka s překvapením (ozdobný špendlík), tak pro ostatní slečny a paní, které dostaly 

stejně jako maminky na památku přáníčko – kytičku. Velmi očekávaný den nastal v sobotu 11. 

března. Děti se velmi snažily a doufáme, že se vystoupení i přes drobné chybičky všem 

zúčastněným líbilo. Děti dostaly za odměnu v sokolovně lízátko a ve školce je potom v pondělí 
čekalo překvapení – dvě nové stavebnice a možnost si po celé dopoledne jen hrát. 

Poslední akcí v tomto předjarním období 

byla návštěva dětí z Mateřské školy 

Kluky, které se přijely podívat na 

Pohádkovou školičku s vzdělávac ím 

programem Besip „S písničkou a hravě 

nejen o dopravě“. Děti se spolu s vílou 

Pohádkou a skřítkem seznámily hravou 

formou s pravidly silničního provozu, 

poznávaly důležité značky, společně si 

zahrály, zazpívaly a zatancovaly. Podle 

spokojených usměvavých výrazů i 

nadšení, se kterým se pouštěly do všech 

aktivit, lze říci, že i tato akce se jim velmi líbila.   

Množství zajímavých a zábavných akcí je pro děti naplánováno a přichystáno i na následujíc í 

měsíce. Chybět nebude návštěva divadla, cesta pohádkovým lesem nebo výlet za zvířátky do 

zoologické zahrady. V dohledu pro předškoláky je rovněž zápis do prvních tříd, na který se 
naše děti již celkem těší. Budeme jim proto držet pěsti, aby vše zvládly! 

      

 Vedení MŠ 
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SDH Močovice a její akce 

 

SDH Močovice se velmi aktivně zapojuje do dění v obci, kromě samotné hasičské činnosti a 

výchovy nových členů sboru organizuje mnoho sportovně-společenských akcí. Pro 
přehlednost uvádíme seznam těch, které již proběhly a také ty, na které se ještě můžete těšit.  

Akce konané v 1. čtvrtletí 2017 

 Hasičský ples 10.2 2017 

 Zkoušky odbornosti zdárně složilo 6 dětí 

z našeho sboru. Všem patří velká 
gratulace  

 V pátek 17. 3. 2017 se 4 družstva dětí 

zúčastnily nočního závodu Požárnické 
všestrannosti  

 

 

 

 

 

 

Sportovní akce SDH Močovice na 2. čtvrtletí 2017 

 Závod požárnické všestrannosti v Kutné Hoře – děti- 1.4. 2017 

 Závod v běhu na rozhlednu Vysoká – děti a dospělí- 22.4.2017 

 Závody na 60m a 100m s překážkami v Kutné Hoře – dětí a dospělí 

 Požární útoky započítávané do hry Plamen a Soptík 2017 – děti- 20.5.2017 

 Okresní kolo dospělých v požárním sportu ve Zbraslavicích- 27.5.  2017 

 Okrskové kolo v požárním sportu v Krchlebech – dospělí- 28.5. 2017 

 2. Kolo Soptíka v Záboří nad Labem – děti- 4.6. 2017 

 3. Kolo Soptíka v Kácově – děti- 17.6.2017 

 Vítání prázdnin – děti- 30.6. 2017 
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Hasičský ples 2017 

Letošní hasičský ples přinesl hned několik novinek. Poprvé v historii konání se neuskutečnil 

tradičně v sobotu, ale nově v pátek dne 10. 2. 2017. Dalším poprvé byla místní hudební 

kapela Universum, která ukázala své kvality a dokázala všechny dobře bavit od začátku plesu 

až do brzkých ranních hodin. Poslední novinka - poprvé bylo požádáno o kouření před 

sokolovnou nebo v přilehlé kavárně.  Nezakouřený sál měl mezi účastníky plesu asi největší 
kladnou odezvu.  

Účastníky hasičského plesu čekalo skvělé taneční vystoupení tanečnic ze Žlebů a také tradiční 

popůlnoční hasičská soutěž. Její vítěz si odnesl finanční poukázku na konzumaci do místní 
hospody Na Myslivně.  Mnoho dalších cenných darů čekalo na plesající i v půlnoční tombole.  

Emotivním zážitkem pro všechny členy dobrovolných hasičů z Močovic bylo slavnostní 

předání praporu. V letošním roce si náš sbor připomene již 130 let od svého založení, 

slavnostní prapor darovaný obcí se pro náš sbor stal mimo jiné závazkem do budoucna 

pokračovat v našem konání, neustále se zlepšovat a zdokonalovat a předávat nejen naše 

znalosti a dovednosti, ale i postoje k životu nové mladé nastupující generaci. Letošní výroční 
rok vyvrcholí dne 9. září slavností na místním fotbalovém hřišti.  

 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky do minulosti 

Na kritická poválečná léta, počátek 50. let, jsme se v našem historickém ohlédnutí snažili 

nahlédnout z mnoha pohledů. V rámci celorepublikových událostí jsme se v obecné rovině 

snažili vykreslit dopady politicko-společenských proměn. Dnešní zastavení bude věnováno 

změnám každodenního života v naší obci. Zaměříme se na politickou správu obce, kulturní 
vyžití a novou výstavbu v obci. 

V čele Močovic stál po únorovém převratu roku 1948 Národní výbor, rozhodující řídící úlohu 

zastávala KSČ. V obci docházelo k pravidelným schůzím, k plenárním schůzím členstva a ke 

stranickému školení. Uchazeči o členství byli podrobováni prověrkám. V roce 1950 byl v 

Močovicích, z důvodu zákonem zavedených občanských sňatků, v rámci Národního výboru 
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ustaven matriční úřad. Do nového matričního obvodu kromě naší obce patřily i vesnice 

Krchleby, Třebonín, Souňov, Nová Lhota, Olšany, Pucheř, Kluky, Vodranty a Třebešice. 

Celkem obvod čítal 2700 lidí. Matriční úřadovna byla umístěna v budově místní školy. 

Jednalo se o oddávací síň, ta byla dle kronikových zápisů nejhezčí na okrese, a kancelář pro 

matrikáře. Prvním oddávajícím úředníkem byl jmenován p. Alois Povýšil, matrikářem pak p. 

Karel Švanda. Nově bylo v obci zřízeno Revoluční odborové hnutí. Velký ohlas a oblibu si 

získalo především u zemědělských dělníků, které informovalo o pracovních a platových 

novinkách a odměňovalo je poukazy na pracovní oděvy a textil. U příležitosti 70. narozenin J. 

V. Stalina byl v Močovicích založen Svaz československo-sovětského přátelství, celkem měl 
kolem 100 členů. Tehdejšímu vůdci SSSR byla zaslána zdravice, kde byli všichni podepsáni.  

Osvětová rada, nový orgán v rámci Národního výboru, měl za úkol řídit program oslav, 

tanečních zábav a všech kulturních akcí v obci. Oproti minulým předválečným letům byly 

slaveny jiné významné dny. Dříve se slavnostně připomínaly narozeniny prvního 

československého prezidenta T.G. Masaryka, upálení Mistra Jana Husa, výročí založení 

samostatného státu 28.října. Nyní se v rámci společensko-politických proměn připomínaly 

narozeniny J.V. Stalina, nového prezidenta K. Gottwalda, oslavy 1. máje, výročí VŘSR 7. 

listopadu. Oslavy probíhaly v místní sokolovně, kde byly pronášeny oslavné proslovy, 

recitovány básně, zpívány budovatelské písně, hrány krátké scénky místními školáky. 

Uvedené slavnosti se těšily hojné návštěvnosti domácích obyvatel, častými a nutno dodat 

oblíbenými hosty byli i vojáci z čáslavské posádky, kteří se snažili povzbudit činnost místního 

svazu mládeže. Kulturní život byl často obohacován o zájezdy venkovského divadla, 

pravidelně 2x ročně se mohli obyvatelé těšit i na putovní kino. Nově založena Gottwaldova 

knihovna měla za úkol vychovávat čtenáře nové doby, knihovní rada měla za úkol doplnit 

nabídku knih o soudobé autory šířící myšlenky socialismu, vyřazeny byly naopak knihy svým 

obsahem nevhodné nebo od autorů „staré doby“. Sportovní vyžití v obci měl na starosti 
Sokol. Pořádal fotbalová a hokejová utkání, zároveň organizoval i výlety po vlastech českých.  

Vzhled obce neprošel na počátku 50. let razantnější proměnou, neboť vázané hospodářství se 

stavebními materiály neumožnovalo realizovat větší přeměny. Zvelebování obce měl na 

starosti místní Národní výbor, kterému se díky brigádám podařilo nově omítnout obecní 

úřadovnu a budovu školy, ta dostala i nově natřená okna. Podařilo se postavit novou váhu na 

vážení řepy naproti továrně či potřebnou sběrnu mléka, která stála před statkem p. Čeňka 

Váni. V roce 1950 došlo ke zbourání cihelny, která byla majetkem p. B. Vančury. Údajným 

důvodem byla zastaralost zařízení, které nevyhovovalo novému výrobnímu tempu. Na 

počátku roku 1951 začala rekonstrukce obecního domku, který měl v budoucnu sloužit jako 

mateřská škola. Děti předškolního věku zatím provizorně chodily do tzv. „ Olejny“. Došlo k 
přejmenování místní továrny na umělé stavební hmoty, nově nesla název Pragolit.    

V příštím čísle čtvrtletníku se podrobněji zaměříme na hospodářské a zemědělské poměry 
v Močovicích. Připomeneme si vznik JZD a jeho počátky. 
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Recepty paní Marcelky 

 

Jablečné muffiny: 

Suroviny: 

2 hrnky polohrubé mouky 
1 hrnek cukru krupice 

1/2 bal. skořicového cukru 
2 - 3 jablka oloupaná a nastrouhaná 

nahrubo 
2 vejce 

1/2 hrnku oleje 
1/2 hrnku mléka 

prášek do pečiva 

Postup: 

Vše smícháme. Podle chuti můžeme 

přidat i rozinky. Připravené těsto 
nalijeme do formiček na muffiny. 

Pečeme cca 20-30 min. na 160 st. 
Vychladlé pocukrujeme. 

Čokoládové muffiny: 

Suroviny:  

200 g polohrubé mouky 
100 g cukru krupice 

1 vanilkový cukr 
1 lžíce kakaa 

3 lžíce rozpuštěného másla 
čokoláda na vaření nasekaná na drobné kousky 

2 vejce 
prášek do pečiva 

Postup: 

Smícháme sypké přísady, poté 

přimícháme ostatní. Připravené těsto 
nalijeme do formiček na muffiny a 

pečeme opět cca 20-30 min. na 160. 
st. Vychladlé polijeme čokoládovou 

polevou a můžeme dle vlastní chutě a 
fantazie dozdobit. 


