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Z obsahu: 130 let od založení SDH Močovice, 30 let od 

 postupu dorostenců Sokola Močovice do krajské soutěže, 50 let 
od stavění centrální májky 
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Slovo starosty 

 
 
Vážený čtenáři, 

 

 

každé výročí, ať v životě jednotlivce či organizace, je důvodem nejen k oslavám, ale také k zamyšlení 

nad tím, co v uplynulém období bylo vykonáno. A na letošní rok připadlo jedno obzvlášť významné 

jubileum -130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Močovicích. 

Pro naši vesnici a zvláště pak pro naše hasiče je to pozoruhodná událost. Není totiž v republice mnoho 

hasičských organizací, které mohou slavit tak dlouhou dobu svého trvání. Hodnota tohoto výročí 

obzvlášť vynikne, když si uvědomíš, že ke vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru 

došlo v r. 1864 ve Velvarech, čili před 153 lety. Je tedy zřejmé, že sto třicet let existence našeho 

hasičského spolku zanechalo nesmazatelnou stopu nejen v samotné organizaci, ale především v životě 

obce. Jeho členové plnili a stále naplňují veledůležité společenské poslání – zabezpečení ochrany 

majetku jak soukromého, tak v minulosti i státního a družstevního, před ničivými následky požárů a 

před dalšími živelnými pohromami. Dobrovolně věnovali a věnují svůj volný čas nejen přímým 

zásahům, ale také údržbě a ošetřování techniky, odborným školením, preventivní činnosti, soutěžím a 

rozhodující měrou ovlivňují společenský a kulturní život v Močovicích. 

 

Boj člověka s ohněm je tak starý jako lidstvo samo. Podle starých řeckých bájí sice Prométheus přinesl 

lidstvu oheň jako pomocníka, avšak ten nebývá jen dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Ohnivým 

plamenům v lidských dějinách podléhaly celé vesnice a města. A tak v průběhu 16. století začaly být 

vydávány "hospodářské instrukce a selské řády". Ty obsahovaly tehdejší požární nařízení, bránící 

vzniku požárů a také povinnosti obyvatel v případě ohně. Největší pozornost byla věnována komínům. 

Povinností purkmistra či rychtáře byla jejich pravidelná kontrola / většinou po 4 týdnech /, při níž se 

zjišťoval jejich stav, a zda jsou řádně vymeteny. U koho z neopatrnosti vznikl oheň, byl přísně 

potrestán, mnohdy i na hrdle. Tak tomu říkám prevence, Vážený čtenáři. Při ohni musel každý hasit. 

Kdo tak neučinil, byl potrestán. Hašení řídili představení měst a obcí. Žhářství bylo trestáno upálením. 

Myslím si, že účinnost tehdejších opatření, nebyla v některých aspektech dosud překonána.   

           

S vývojem civilizace byla boji s ohněm věnována stále větší pozornost. Zdokonalovaly se nejen požární 

předpisy, ale především hasící prostředky. Osvícená panovnice Marie Terezie vyhlásila v r. 1751 "Řád 

k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny...". O třicet let později pak její syn, Josef II., vydal 

požární řády. Ale to již vypukla technická revoluce a vynález parního stroje významně posunul 

hasičskou techniku vpřed. Ta ale musela být ovládána vyškolenou a zacvičenou obsluhou. A tak 

docházelo ke sdružování a k prvním pokusům o založení českých sborů dobrovolných hasičů. A jak 

tomu bylo v Močovicích? O tom se, Vážený čtenáři, dočteš uvnitř tohoto vydání Močovického 

čtvrtletníku.   

 

A Vám, vážení a milí pokračovatelé hasičských tradic v naší obci, skládám z celého srdce hold za Vaši 

činnost pro obecné blaho. Vždyť bez Sboru dobrovolných hasičů Močovice si neumím dění v naší obci 

představit.    

 

Ještě na jedno jubileum si Tě čtenáři dovolím upozornit. Je to 30. výročí spanilé jízdy močovického 

družstva dorostu okresní fotbalovou soutěží a jeho postup jako přeborníka okresu až do soutěže 

krajské. Při čtení příspěvku fotbalových nadšenců "Fotbalové vzpomínání při příležitosti 30. výročí 

historického postupu dorostenců Sokola Močovice do krajské soutěže" možná i Ty zamáčkneš slzu 

dojetí. 

 

                                                                                                                             starosta    
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 5. dubna 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce, 
uzavřené mezi obcí a   

a)  TJ SOKOL, z.s. Močovice /Smlouva č. 1/ 
b)  SDH Močovice /Smlouva č. 2/ 
c)  p. Plánočkou Michalem /Smlouva č. 3/ 
d)  p. Patákem Miroslavem /Smlouva č. 4/ 
e)  p. Chvátilem Josefem /Smlouva č. 5/ 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 2/17 / 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnou soutěž č. VS1/2017 na propachtování 
obecních pozemků 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo změnu dodavatele elektřiny. 
 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 19. dubna 2017 
 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování 969m2 z pozemku p.č. 616/2 a celého 
pozemku p.č. 617/4 o výměře 3692m2, vše v k.ú. Močovice, p. R.K.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí a p. R.K..   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 
EP-12-6003151/VB/1, Močovice, Pod Kopcem-přeložka vedení nn, knn, uzavíranou mezi obcí 
a ČEZ Distribuce, a.s.Děčín.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo: 
1) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci Tematického zadání Obnova památek /na opravu a odizolování kaple/. 

2) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného 
času a primární prevence v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních 
a vzdělávacích aktivit“ /na modernizaci a opravu sportovních kabin/. 

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 3. května 2017 
 
 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo Návrh smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení 
věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 2/17/Z /Příloha č. 2/.    
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo žádost ředitelky Linky bezpečí, z.s.  o dotaci.  
 
 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 31. května 2017 
 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo 2. Návrh smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení 
věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1.  
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2016.    
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce za r. 2016 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením a to bez výhrad.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3/17  /příloha č. 2/.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce zorganizováním výběrového řízení a 
jmenováním výběrové komise v rámci dotace z prostředků OPŽP.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí a Městskou 
nemocnicí Čáslav. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek - Prodloužení účastnických smluv k 
Zákaznické smlouvě č. 30300873 uzavřené mezi obcí a T-Mobile Czech Republic, a.s..   

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 14. června 2017 
 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o finanční dotaci na realizaci stavby 
Sklad Močovice na p.č. 34.       .  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní a návštěvní řád dětského hřiště s platností 
po dobu prázdnin.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Fotbalových kabin.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návštěvní řád Fotbalových kabin. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování 
kontejneru uzavřené dne 21. 3. 2014.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení sjezdu k domu čp. 85 ze zámkové dlažby a 
na vlastní náklady žadatele. Finanční příspěvek ve výši 70,-Kč/m2 na štěrkový podklad bude 
žadateli proplacen na základě předloženého dokladu.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení stezky pro pěší, spojující severní část 
lokality V Lánech s komunikací před hřbitovem. Termín: do 30. 6. 2018   

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 21. června 2017 
 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a Smlouvu o právu provést stavbu /ČEZ/, bude-li finanční náhrada za věcné břemeno činit 
minimálně 270.000,-Kč  (432,-Kč/bm).       .  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 4/17 /příloha č. 2/.     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice se usneslo, že projednávání akce Odkanalizování obcí Krchleby 
a Žáky zahájí až po předložení fundovaného posudku od nezávislé odborné firmy.   
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Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 

 
 Turnaj v malé kopané – 33. ročník 

Tradiční turnaj v malé kopané, jehož organizátorem je pan Miroslav Paták, se uskuteční na 

fotbalovém hřišti Sokola Močovice. V pátek, 30. června, od 15´30h proběhne turnaj žáků. 

Muži se utkají v sobotu, 1. července, od 10´00h. V 15´30h se v exhibičním zápase střetnou 

Venuše /ženy/ a Garda "50". Následovat bude od 16´00h turnaj gard /nad 40 let/. V 19´30h 

bude losována tombola a od 20´00h se rozjede večerní zábava. Občerstvení je zajištěno.   

 

 Močovická smeč 

Ve středu, dne 5. července, od 9´00h proběhne na antukovém hřišti za sokolovnou turnaj v 

nohejbalu – Močovická smeč. Na sportovní zápolení naváže volná zábava za hudebního 

doprovodu Duo Laura. Vstup zdarma. Srdečně zve organizátor akce pan Josef Chvátil. 

 

 Setkání aktérů historického postupu dorostenců do krajské soutěže před 30 lety 

Setkání, fotbálek, posezení, vzpomínání – 19. 8. 2017 na místním fotbalovém hřišti. 

  

 Turnaj v nohejbalu 

V sobotu, dne 26. srpna, od 9´00h se uskuteční na antukovém hřišti za sokolovnou turnaj v 

nohejbalu. Následovat bude dětské sportovně soutěžní odpoledne. V podvečer pak proběhne 

formou taneční zábavy rozloučení s obdobím dovolených a prázdnin. O hudební doprovod se 

postará kapela UNIVERSUM. Vstup zdarma. Organizátorem akce je pan Josef Chvátil. 

 

 Močovická proudnice 

Tato tradiční hasičská soutěž ovládne Močovice v sobotu, dne 9. září, od  10´00h. Na místním 

fotbalovém hřišti se bude soutěžit v hasičském útoku. 

 

 Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru 

Na  Močovickou proudnici navážou dne 9. září oslavy 130. výročí založení místního 

hasičského sboru. Oslavy proběhnou na fotbalovém hřišti. 

 

 Soptík 

Další kolo soutěže nejmladších členů hasičských sborů se uskuteční v neděli, dne 10. září, 

od 8´30 h na místním fotbalovém hřišti. 

 

 

Významná životní výročí 

 
 

Překrásných životních jubileí /70, 75, 80 více než 80 a 90 let/ se ve třetím čtvrtletí r. 2017 

dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pí. Blažková Jaroslava, p. Kruliš Václav, p. Procházka Jaromír, p. Tichý Vladimír 

a p. Zelený František.   

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a 

pevné zdraví. 

                                                                                                               J. Lišková 
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Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 
 Pracoviště krizového řízení Městského úřadu Čáslav obcím přeposílá výstrahy vydané 

Českým hydrometeorologickým ústavem v době zvýšeného nebezpečí. Obec tyto 

výstrahy zveřejňuje na obecním webu (www.mocovice.cz) v rubrice Aktuality. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven o víkendových dnech 1. 

až 2. července, dále pak 5. až 6. srpna a následně 2. až 3. září na obvyklém místě, tj. na 

asfaltové ploše proti hasičské zbrojnici. Biologický odpad je možné průběžně ukládat 

na k tomu určeném místě za fotbalovým hřištěm. 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven ve dnech 

            21. až 23. července, dále pak 18. až 20. srpna a také 19. až 21. září na obvyklém místě,              

            tj. před budovou místního obecního úřadu. 

 

 Ten, kdo neuhradil poplatek /500,-Kč/ za provoz systému shromažďování, přepravy, 

třídění a odstraňování komunálních odpadů do 30. června 2017, již nemůže uplatnit 

finanční úlevu ve výši 350,-Kč. Zaplatí tudíž 850,-Kč. Poplatek lze uhradit i 

bezhotovostně na účet obce Močovice č. 0443552349/0800. Jako variabilní symbol je 

nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

 Dětské hřiště u místní mateřské školky bude po dobu prázdnin opět zpřístupněno 

veřejnosti. Je nezbytné dodržovat Provozní a návštěvní řád zveřejněný na vstupu. 

 

 

 

 

Mateřská školka 

 

Také poslední část školního roku 2016/2017 byla plná různých akcí. Především se ale děti ve 

školce dozvídaly poznatky o nadcházejících ročních obdobích jara a léta a o tom, co se během 

nich děje v přírodě. Dále se seznámily se zvířátky, a to jak s domácími, tak s volně žijícími. 

Poznaly různé dopravní prostředky, práci záchranářů. Seznámily se s místem, kde žijí, s rozdíly 

mezi vesnicí a městem a podobně. Do těchto témat jsme pro zpestření vkládaly různé akce, 

které jsme částečně uhradily i z peněz za sběr papíru, za což bychom jménem dětí rády 

poděkovaly i některým spoluobčanům, kteří pomohli se sbíráním. 

První akcí byl 23. března výukový program „Jarní slabikář“ – výchovně vzdělávací pásmo 

úkolů, pohybových her a říkanek navazující na Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. Děti byly po celou dobu aktivní a na většině z nich bylo vidět, že mají již hodně 

poznatků z plnění úkolů ve školce. 

http://www.mocovice.cz/
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Poslední březnový týden se tentokrát týkal hlavně nejstarších dětí (máme jich celkem deset), 

které se v tomto týdnu usilovně připravovaly k zápisu do první třídy. Na základě rozhodnutí 

rodičů a po konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně byl dvěma dětem udělen odklad 

školní docházky, ostatních osm dětí bylo zapsáno do základních škol v Čáslavi. 

Po zápise do základní školy se děti začaly chystat na Velikonoce – učily se velikonoční koledy 

a říkanky, vyzdobily si prostředí ve třídě a zhotovily si stojánek na vajíčko ve tvaru slepičky, 

do kterého nakonec vložily své vlastní velikonoční kraslice. Tentokrát ozdobily voskem umělá 

vajíčka, takže jim ani jedno – na rozdíl od minulých let – neprasklo. 

Další týden na děti čekaly hned dvě akce. Nejprve jely ve středu společně s dětmi ze ZŠ a MŠ 

Krchleby do Dusíkova divadla v Čáslavi, kde pro ně byla připravená velmi pěkně ztvárněná 

pohádka „Kocour Modroočko“, která se všem dětem líbila. A hned ve čtvrtek děti čekal další 

výlet, na který vyrazily opět 

do Čáslavi, tentokrát do areálu 

zemědělského muzea, kde se 

konal Den bezpečnosti. Děti 

měly možnost sledovat 

vybavení a práci 

bezpečnostních složek – 

hasičů, psovodů, policistů na 

koni či lékařů záchranné 

služby. Zážitek dětem kazilo 

jen studené počasí, které – 

stejně jako loni – celé akci 

opět nepřálo. 

 

V dalším týdnu se děti 

chystaly na velmi oblíbené pálení čarodějnic, vypravovaly hlavně o tom, jak si s rodiči 

připravují čarodějnice a těší se na jejich zapálení a potom i na opékání špekáčků. 

Dne 3. května proběhl ve školce zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok 

2017/2018. K zápisu přišlo celkem 15 dětí, z toho u sedmi z nich muselo být vzhledem 

k naplnění kapacity rozhodnuto o nepřijetí. Přijato bylo celkem sedm dětí z Močovic a jedno 

dítě z Třebešic. 
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Hned další týden, v úterý 9. května děti společně s kamarády z Mateřské školy Krchleby 

vyrazily na další výlet, tentokrát do „Pohádkového lesa“ v Kutné Hoře. Děti zde v přírodě plnily 

plno různých úkolů, které 

jim dávala například 

pohádková babička, 

princezna, trpaslík, 

čarodějnice a další 

pohádkové bytosti. Za 

jejich splnění byly 

odměněny drobnými dárky 

a v samotném závěru 

získaly od čarodějnice 

diplom. Cestou zpět do 

školky se ještě zastavily na 

krátkou návštěvu v 

„Herolandu“ v Březové, 

kde si pohrály na dětském 

hřišti plném různých 

zábavných konstrukcí. 

Z nich se dětem asi nejvíc líbil pirátský koráb, velká trampolína a velké dřevěné kostky. Výlet 

se i přes chladné počasí velmi vydařil – děti byly akcí nadšené a zaujatě o ní vyprávěly ještě 

několik dní poté. 

Celý další týden se již děti 

těšily na dlouho očekávaný 

výlet s rodiči, sourozenci 

nebo s prarodiči do 

zoologické zahrady. 

Tentokrát jsme vyrazili opět 

dvěma autobusy až do 

vzdálenějšího Liberce, ale 

podle ohlasů to stálo za to. 

Děti se vrátily plné dojmů a 

zážitků, a protože opět vyšlo 

krásné počasí, výlet neměl 

chybu – tedy kromě menšího 

zdržení na věčně 

rozkopaných silnicích. K zážitkům z výletu se děti vracely ještě skoro celý další týden, kdy si 

o zvířátkách vypravovaly, kreslily je apod. 

Dne 24. května děti ve školce přivítaly další oblíbenou návštěvu, a sice sférické kino 

s pohádkou Polaris. Na představení se k nám opět přijely podívat i děti z Mateřské školy Kluky. 
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Sledováním pohádky měly děti příležitost seznámit se s životem zvířátek za polárním kruhem 

a uspořádáním planet ve Sluneční 

soustavě.  

Poslední květnový týden proběhl 

ve znamení oslav Mezinárodního 

dne dětí. Vyprávěli jsme si o tom, 

zda je důležitější, jak kdo vypadá 

nebo jak se chová a jaký je, a 

snažili jsme se o to, aby si děti 

uvědomily důležitost přátelství a 

kamarádství. Týdenní oslavy 

vyvrcholily v pátek závěrečnými 

soutěžemi po celé dopoledne – 

děti běhaly, skákaly, plazily se, 

házely do dálky i na cíl, soutěžily 

ve dvojicích i v družstvech. A protože se všechny děti velmi snažily, obdržely za odměnu 

velkou čokoládovou medaili.  

 

Uprostřed tohoto týdne proběhlo ve školce také tradiční fotografování dětí na závěr školního 

roku, tentokrát kvůli nepřízni počasí v herně mateřské školy. Fotografovala opět paní 

Valoušková a všechny fotky byly velmi zdařilé a sklidily pozitivní ohlasy, protože si rodiče i 

hodně fotografií přiobjednávali. Malou ukázku máte i za výlohou prodejny, kde je umístěno 

tablo předškoláků. 
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Po dětském dnu jsme se přehoupli do posledního měsíce před prázdninami. Ve středu 7. června 

k nám opět přijela lektorka ze sdružení Pod horami s výukovým programem „Tajemní letci – 

netopýři“. V průběhu interiérového programu se děti dozvěděly, čím jsou netopýři pro člověka 

prospěšní, vyzkoušely si formou hry orientaci netopýrů a vyrobily si i vlastního netopýra, 

kterého si poté odnesly domů. Na tuto akci se děti velmi těšily a můžeme říct, že naplnila jejich 

očekávání. Do všech aktivit se zapojovaly se stoprocentním nasazením, sdílely vlastní poznatky 

a postřehy a nadšeně vyráběly. 

Další akcí byl druhý vzdělávací program v tomto měsíci věnovaný „Létu na zahradě“, tentokrát 

lektorka ze společnosti Pod horami upevňovala poznatky dětí, o kterých jsme si již společně 

vyprávěly, a sice o tom, co se v létě děje na zahradě. S lupou se děti proměnily v hmyzí badatele 

a nakonec si vyzkoušely, co se musí přihodit, aby se z larvy stal silný mravenec. 

 

Do konce 

příštího týdne 

čeká ještě 

hodně práce 

především 

předškoláky, 

kteří se musí 

snažit 

vypracovat 

několik 

pracovních 

listů, aby na 

jejich základě 

dostaly 

závěrečné 

vysvědčení, 

které jim 

bude předáno 

při „Pasování 

s pohádkou“. 

Tu dětem přijede zahrát Divadelní agentura Ludmily Frištenské. Děti obdrží knížku, vysvědčení 

a svázané závěrečné práce na rozloučenou s mateřskou školou, ve které strávily nejméně tři 

roky. 

Poslední akcí ještě před ukončením školního roku bude návštěva lektorů, kteří se zabývají 

projektem zaměřeným na canisterapii. Děti by se zde měly poučit o tom, jak bezpečně zacházet 

se psy a předcházet tak úrazům způsobeným psem, zkusí si různé hrátky s pejsky a rozvíjení 

jemné motoriky. Děti se již na pejsky velmi těší a my doufáme, že i tato neobvyklá akce 

proběhne k jejich velké spokojenosti, a přejeme jim, aby i během blížících se prázdnin prožily 

spoustu zajímavých chvil! 

Vedení MŠ 
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Ohlédnutí za jarem ve fotografiích 

 

Stavění májek 
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Centrální májka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SDH Močovice v jarních měsících 
 

V období duben – červen se náš spolek dobrovolných hasičů zúčastnil několika sportovních či 

kulturních akcí. 

 

 
 

Mezi hlavní sportovní události patřilo závěrečné 

kolo a uzavření hry Plamen našich nejmladších. 

Zároveň proběhla první 3 kola Soptíkovy ligy. Mimo 

jiné se někteří naši nejmladší členové zúčastnili 

soutěže POOD (Požární ochrana očima dětí). V této 

soutěži děti kreslí obrázky nebo píší práce s 

hasičskou tématikou. Za naše SDH se na 1. místě 

umístila ve své kategorii Pavla Moravcová a Eliška 

Píšková. Obě práce byly v literární části. 

Dále se naši Soptíci zúčastnili soutěže v překážkách 

na 60 m, kde asi největším překvapením a úspěchem 

bylo vybojované 1. místo Magdalény Kroupové, 

která závodila za jednotlivce v kategorii přípravek.  

 

Neděle 28. 5. byla ve znamení účasti našich družstev 

mužů a žen na okrskovém kole. Okrsek se jako již 

tradičně konal na pěkném hasičském hřišti 

v Krchlebech.  

Družstvo žen bylo dost omlazené. Některé závodily 

dospělé kategorii poprvé a to bez jediného tréninku. 

Ve štafetě ženy s časem 79,86 obsadily 2. místo a do 

útoků šly holky s nadějí toto místo udržet i 

v celkovém pořadí. Při samotném požárním útoku se bohužel zasekla savice v rohu kádě a to 
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byla asi hlavní příčina ukončení pokusu až v čase 48,22. To znamenalo posun na celkové třetí 

místo.  

Muži přijeli do Krchleb obhajovat 

loňské vítězství. Část sestavy si vše 

natrénovala v sobotu na okresním 

kole, ale zbytek družstva šel na tuto 

soutěž stejně jako dívky bez jediného 

tréninku. Štafeta se podařila 

zaběhnout v čase 71,14 a 72,03. To 

stačilo na druhé místo. Na požární 

útoky nastupovali po pokusu zatím 

vedoucích Krchleb a ještě s jejich 

stříkačkou (naše byla v opravě). Čas 

Krchleb 28,68 ukázal, že pokud 

chceme obhájit celkové vítězství, 

musíme zaběhnout pokus bez jediné chybičky. Pokus se nám opravdu podařil podle našich 

představ a čas 27,23 znamenal momentální vedení v soutěži. Ohrozit nás mohli ještě Olšany, 

ale při jejich pokusu nevydržela tlak jedna hadice a bylo po nadějích. Pro nás to znamenalo, 

že se podařila obhajoba vítězství. Po roce jsme zase vyhráli okrskovou soutěž  . 

 

Z kulturních akcí se 

naše SDH podílelo 

na přípravě a 

konání pálení 

čarodějnic na 

místím fotbalovém 

hřišti, dále první 

květnovou sobotu 

věnovali stavění 

májí v naší obci a 

cca po 50 letech 

byla obnovena 

tradice stavění 

velké máje u 

místního pomníku. 

Vše za doprovodu 

kapely p. Petruse. Dále se naše SDH podílelo na pořádání Dne dětí v Močovicích. 

 

 

ZK 
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Zpátky do minulosti… 

 

Výročí 130 let založení SDH Močovice 

Snažíme-li se na stránkách čtvrtletníku zachytit významné momenty z dějin obce Močovice, 

neměli bychom opomenout zmínit významný a důležitý vliv na kulturně-společenské dění, jaké 

dozajista má Sbor dobrovolných hasičů Močovice. Proto si v dnešním vydání připomeneme 

vznik tohoto spolku, neboť od jeho založení uběhlo neuvěřitelných 130 let. 

V dubnu letošního roku uplynulo již zmíněných 130 let od první zakládající schůze nově se 

rodícího sboru dobrovolných hasičů v Močovicích. Jediným historickým dokumentem 

přinášejícím informace je Jednací protokol sboru, který byl dlouhodobě v rodině p. Pavla 

Vodehnala, dlouholetého strojníka  SDH Močovice, po jeho smrti svěřil jeho syn p. Josef 

Vodehnal tyto materiály pí. Libuši Janyšové-Stehlíkové s přáním, aby byly předány 

spolehlivým členům, kteří si budou vážit starých tradic a snažit se na ně svými činy navázat. 

V roce 2005 byla tato kniha svěřena do péče současného velitele sboru p. Tomáše Moravce.  

Jednací protokol sboru začíná prvním zápisem z ustavující schůze ze dne 3. dubna roku 1887, 

záznamy pokračují do přelomu let 1950-1951. Vynechán je popis válečného období let 1915- 

1918 (1. světová válka) a 1941-1945 (2. světová válka). Součástí dokumentu je i připomínka 

dvou významných členů Sboru dobrovolných hasičů v Močovicích. Prvním z nich je Ludvík 

Mráz, člen SDH v letech 1901-1908, který byl 8. května 1915 za údajnou velezradu rakouské 

armády zastřelen v Jageru v tehdejších Uhrách. 

  

Alois Stehlík se členem SDH stal v roce 1922, o rok později byl zvolen velitelem a v této 

funkci setrval do roku 1941, celých 18 let. V roce 1944 byl v rámci německé perzekuce 

zaměřené na činitele spolků jako velitel I. obvodu OHJ, místostarosta Sokola Močovice a člen 

obecního zastupitelstva odvlečen do koncentračního tábora Terezín. Zde 24. dubna 1945 

podlehl tyfové epidemii, pohřben byl v hromadném hrobě.   
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Ustavujícího setkání se zúčastnilo 6 členů, Tesař Josef, Kálal Václav, Brich Václav, Moravec 

Václav, Brich Josef. Celkem bylo ustanoveno 24 činných členů. První valná hromada byla 

svolána na 7. srpna roku 1887, na programu bylo zvolit správu sboru. Prvním velitelem byl 

zvolen Josef Tesař1, náměstkem František Kadečka, do výboru byli dále zvoleni Jan Hausdor, 

Václav Havelka, Čeněk Novák, Václav Brich, Václav Vondra. Prvním pokladníkem se volbou 

stal Václav Brich, jednatelem Václav Vondra. Zároveň byl ustanoven a schválen služební a 

jednací řád. „ Do volných návrhů nepřihlásil se nikdo, načež valná hromada je ukončenou 

prohlášena. Dodatečně pan velitel navrhuje, aby ku založení sboru v neděli 15. srpna šli 

společně do kostela a předtím vložili všichni členové do rukou jeho slib.“  

Činnost sboru byla v mnohém velmi podobna té dnešní. Aktivně se účastnili hasičských 

okrskových cvičení, zemských sněmů v Praze, starali se o výzbroj a uniformy, odznaky, 

doplňovali a dle finančních možností se snažili modernizovat stávající. V roce 1949 došlo ke 

koupi osobního automobilu, který měl sloužit k přepravě členů sboru. „…..podává správu o 

koupi osobního auta značky Praga-Golden, který koupil s bratrem Blažkem za cenu 80.00 Kč, 

tj. osmdesát tisíc korun, a který hned přivezl. Za řidiče zvolen br. Blažek Antonín. Auto 

prozatím dáno do garáže br. Emanuela Blažkovi, rolníku z Močovic.“  Při nepříznivém 

počasí, např. bouřky, drželi hlídky, pořádali plesy, spolupracovali s místní tělocvičnou 

jednotou Sokol „Pozváni jsme byli místním sokolem by zúčastnili jsme se slavnosti kladení 

základního kamene nově stavěné sokolovny. Jesti zvykem a obyčejem v našich zemích, že při 

kladení základního kamene přiklepávají zástupci pozvaných spolků a korporací kámen ten a 

                                                           
1 Josef Tesař stál v čele Sboru dobrovolných hasičů od jeho založení v roce 1887 do ledna roku 1905, kdy na 
vlastní žádost vzdává funkce velitele, ve sboru však i nadále zůstává.  
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jsou zplnomocněni odevzdati dar dotyčné korporace neb spolků.“ V období První republiky 

(1918-1938) se podíleli na oslavách mnoha svátků- oslavy narození prezidenta T. G. 

Masaryka, výročí upálení Mistra Jana Husa, výročí vzniku samostatného Československa. 

Stali se nedílnou součástí všech kulturně-politických akcí. „Starosta tlumočí přání místní 

Jednoty Sokolské by vysílána byla hasičská hlídka při pořádání divadelních představení a 

mimo to i při všech jiných tanečních zábavách. Jednota sokola požaduje při divadelních 

představeních dva členové hasičstva, jimž vydá odměnu po 2 vstupenkách.“  Účastnili se 

odhalování pomníků, výsadby památných stromů, líp, návštěv významných osobností 

v našem okrese. Kromě besídek pořádali i zájezdy. „ Na návrh br. Tajčovského připraví 

zájezd do Terezína,Lán a Lidic . Hasičský sbor  a vše obstará br. Tajčovský, den se stanoví na 

26. června t.r. autobusem.“ Organizovali však i výchovně vzdělávací přednášky určené nejen 

členům sboru, ale i široké veřejnosti. Sami navštěvovali vzdělávací kurzy věnované např. 

první pomoci či hasičskou školu v Kutné Hoře. Součástí schůzí byla i četba časopisů 

zabývající se hasičskou tématikou, pravidelně odebírali periodika Hasičské rozhledy či 

Hasičská knihovna. 

V zápiscích z hasičských schůzí i z valných hromad vyplývá, že se hasiči museli potýkat 

s problémy podobnými těm dnešním. Zápis z roku 1905 „ Pan starosta připomíná, že již obec 

naše sama již částí přispěla a sbor náš žádných peněz nemá, protož jich nemůže dáti a žádost 

by vráceny byly.“ Deficit pokladny byl vyřešen navýšením příspěvků z 1,50 Kč na 2 Kč. 

Dalším opakujícím se problémem byla slabá účast některých členů na cvičeních. Zápis z roku 

1893 uvádí „Ve volných návrhách přednesl p. starosta obce, že jest smutné tak slabé 

účastenství a liknavost pro sbor, že sbor náš našel i uznání i v zájmu veškerého hasičstva 

povinnosti členu jest spolky podporovati a povolat té činnosti mnoho zdaru. “Podobný 

problém se řešil v roce 1906. „ Schváleno bylo, kdo po 3 cvičení se nezúčastnil, byl 

vyloučen.“ 

Zajímavostí bylo hlasování z roku 1925, kdy si sbor jednohlasně odhlasoval užívání 

přátelského tykání. 

Jak zakončit stručné pojednání o historii SDH Močovice? Snad posledním zápisem z března 

roku 1951, kdy „….předseda Kadeřávek děkuje za účast a pochopení při přijímaní nových 

úkolů a s přáním hojného zdraví a zdaru v další práci valnou hromadu končí.“ Proto i my 

přejeme dobrovolným hasičům mnoho sil a úspěchů v jejich konáních a samozřejmě i další 

nadšené pokračovatele. 
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Vzpomínka 30. výročí postupu dorostenců Sokola Močovice do krajské 

soutěže 

 

 



21 
 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dole zleva: Paták M., Suchomel Fr., Horák Mar., Beneš S., Lukáč J., Lank B., 

Vinduška R. 

Nahoře zleva: Horák Mil., Horálek J., Výborný P., Jarůněk M., Truhlář J., 

Vančura J., Čureja D., trenér Bohatý 
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Recepty paní Marcelky 

 

 Tuňáková pomazánka 

Suroviny: 

1 plechovka tuňáka (ve vlastní šťávě či v oleji) 

1 lžíce majonézy 

1 lžíce kečupu 

1 lžíce plnotučné hořčice 

1 lžíce změklého másla 

2 trojúhelníčky taveného sýra 

lžíci nadrobno nasekané cibule - může být i jarní cibulka s natí 

sůl, pepř 

 

 
Postup: 

Tuňáka vymačkáme z oleje nebo z vlastní šťávy, přidáme hořčici, kečup, majonézu, 

máslo, sýr, cibulku a vyšleháme šlehačem na jemnou pomazánku. Osolíme, opepříme. 

Vychladíme a podáváme na pečivu ozdobeném pažitkou či zelenou natí jarní cibulky.  

 

Pomazánka z červené čočky 

Suroviny: 

200 g červené čočky 
1 jarní cibulka i s natí nakrájená nadrobno (nebo 
půlka cibule a trocha pažitky) 
rozdrcený stroužek česneku 
1 lžíce majonézy 
1 lžíce másla 
1lžička hořčice 
sůl, pepř 

 

Postup: 

Čočku propláchneme a rozvaříme doměkka. Necháme vychladnout a 

rozmixujeme. Přidáme ostatní ingredience, dochutíme solí a pepřem a 

dáme vychladit. Pomazánku podáváme namazanou na pečivo a 

zdobíme nasekanou pažitkou nebo rajčátky a lístky bazalky. 

 

 

Dobrou chuť! 


