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Vážený čtenáři, 

 
už je to 6 let, co ses aktivně podílel na dokumentu Vize obce Močovice. Vzpomínáš si? Mladí 

architekti Tě tenkrát formou dotazníku a vyptávání zapojili do jeho vzniku. Za málo peněz tak 

obec získala hodně muziky. Zmíněný dokument nejenže obci stále pomáhá prosazovat 

podávané žádosti o finanční dotace, ale i fakticky ovlivňuje rozhodování o investičních akcích. 

Proč se o tom zmiňuji? 

 

V období červenec 2019 až říjen 2020 proběhne v obci realizace projektu Vytvoření 

strategických dokumentů pro obec Močovice. Hlavním cílem je definování sedmi 

tematických dokumentů: 

 

1. Strategie rozvoje dešťové kanalizace – prověří kamerovou metodou současný stav 

dešťové kanalizace, navrhne opravy a dobudování systému. 

2. Strategie rozvoje obecních ploch a budov – navrhne rozvoj územním plánem 

schválených lokalit pro bytovou výstavbu, navrhne rozvoj centra obce, navrhne 

rekonstrukce obecních budov včetně projektové dokumentace (hospoda, prodejna, OÚ, 

čp. 8 – kovárna), doporučí optimální otopný systém v obecních budovách (čp. 64 – 

mateřská škola, čp. 96 – zdravotní středisko), navrhne využití obcí zakoupeného domu 

čp. 144 a přilehlé zahrady, bude se zabývat rozvojem zařízení pro sportovní aktivity 

(hřiště, sportovní kabiny, dětská hřiště, sportoviště pro dospělé, sokolovna). 

3. Strategie protipovodňových opatření – zajistí studii dalšího možného zabezpečení 

obce před nebezpečím zátopy a záplavy a dořeší generální opravu jezu na Klejnarce 

jako zařízení pro účinné zadržování vody v krajině. 

4. Koncepce rozvoje veřejných prostranství – koncepčně budou řešeny: Obecní zeleň a 

mobiliář, technika pro údržbu, veřejné osvětlení, chodníky, lávky, místní 

komunikace, ... 

5. Koncepce rozvoje cyklostezek – řešeny budou komunikace pro cyklisty a stezky pro 

pěší v obci a jejich návaznost na okolní trasy. 

6. Koncepce rozvoje vodních ploch – zajistí projektovou dokumentaci na obecní rybník. 

7. Pasport hřbitova  - vypracuje  náležitosti, stanovené zákonem o pohřebnictví, které 

jsou po obci požadovány jako po provozovateli veřejného pohřebiště. 

 

Na realizaci projektu obec získala finanční podporu Evropské unie z Operačního projektu 

Zaměstnanost. Na svém posledním zasedání zastupitelstvo obce schválilo vítěze výběrového 

řízení na dodavatele díla. Jednotlivé dokumenty budou zpracovány pro celé katastrální území 

obce a budou definovat dlouhodobé cíle obce ve výše zmíněných oblastech. Napomohou 

efektivně využít finanční prostředky obce k jejímu účelnému rozvoji. 

 

A od Tebe, Milý spoluobčane, očekávám obdobnou aktivitu jako před zmíněnými 6 léty. Máš 

totiž nebývalou příležitost osobně se podílet na vzniku strategie rozvoje obce a významným 

způsobem tak ovlivnit tvář Močovic, místa, s nímž jsi spojil svůj život. 

 

Těším se na spolupráci. 

  

                                                                                                              starosta    
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 4. září 2019 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice v návaznosti na Usnesení č. 51/19 dodatečně schvaluje Účetní 
závěrku obce, sestavenou k 31. 12. 2018.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Řádu veřejného pohřebiště upravený a 
opravený během zasedání, vyhotovený k odsouhlasení krajským úřadem.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Směnné smlouvy, uzavírané mezi obcí 
Močovice a ing. H.H., vypracovaný JUDr. Jaroslavem Hájkem – notářem v Kutné Hoře. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje scelení pozemků parc. č. 885 a 884/1 na náklad 
obce.  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/19.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Strategické 
dokumenty pro obec Močovice – část 1. firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. se 
sídlem Praha, Nábřežní 90/4, IČ 47116901 s vysoutěženou cenou 491.000,-Kč + DPH. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Strategické 
dokumenty pro obec Močovice – část 2. firmu PKV BUIL, s.r.o. se sídlem Senožany 284,  

             IČ 28149785 s vysoutěženou cenou 1.249.000,-Kč + DPH. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje likvidaci nepotřebného a z evidence MŠ vyřazeného 
drobného majetku nabídnutím občanům a organizacím za odvoz. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje provádění údržby obce stávající technikou s 
výpomocí externích firem. 

 
 
 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 S přechodem na zimní frekvenci ve svozu komunálního odpadu budou popelnice od 

začátku října vyváženy každý týden v pátek.   

 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven ve dnech 18.10. až  21.10.  a  15.11. až 

18.11.2019 na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí. Vyprodukovaný bioodpad 

je i nadále možné ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm.   

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 15.10. až  17.10., dále pak 12.11. až 14.11.  a  17.12 až 19.12. 

2019. 

 

 Svoz nebezpečného odpadu proběhne v pondělí, dne 9. 12., od  8´00h. Povinností 

občanů je umístit nebezpečný odpad před svá obydlí k přilehlé komunikaci. Za 

nebezpečný odpad jsou považovány: baterie, tuk, olej, barva, ředidlo, lepidlo, 

pryskyřice, kyselina, fotochemikálie, hydroxid, pesticid, pneumatika, zářivka. Tekuté 

odpady musí být v uzavřených obalech. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2019 je vybírán každou středu, v době od 19´00h do 20´00h, 
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v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné obecní vyhlášky 850,-Kč, neboť od 

1. 7. 2019 již nelze uplatnit slevu ve výši 350,-Kč. 

            Poplatek za jednoho psa v r. 2019 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč. 

            Poplatky lze hradit bezhotovostně na obecní účet č. 0443552349/0800. Jako variabilní    

            symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

 Vzhledem k tomu, že zbývá k bezplatnému přidělení ještě cca 8 plastových 

kompostérů, mohou zájemci požádat o další kompostér, byť už jeden obdrželi.  Tel. 

kontakt: p. Kořínek  - 733 150 362.                                                                                                                               

 
 
 
 
 

Povinné čipování psů od ledna 2020 
 

 

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům psů novela veterinárního zákona od 1. ledna 

2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.  Nečipovaným 

psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když pes 

očkován byl a je o tom řádný záznam v očkovacím průkazu. 

 

Registrace čipu sice není povinná, ale rozhodně se vyplatí. Bez ní čipování ztrácí svůj hlavní 

smysl, jímž je snadná dohledatelnost a evidence psa. 

                                                                                                                  OÚ 

 

                            

 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 
 

 Drakiáda – v průběhu října nebo začátkem listopadu uspořádá místní SDH  nad 

Močovicemi leteckou přehlídku. Termín a místo vzletu dračích monster budou 

upřesněny 3 až 4 dny před akcí. 

 

 Zábava s harmonikou – v sobotu, dne 2. listopadu, od 18´00h, proběhne v hospodě 

Na Myslivně posezení milovníků známých písniček.               

 

 Dětský sportovní den – v sobotu, dne 30. listopadu, od 14´00h, pořádá Sokol 

Močovice pro děti odpoledne plné sportu.  Hudba a občerstvení jsou zajištěny. 

 

 Zdobení vánočního stromku – první adventní neděli, 1. prosince, od  16´30 h, 

organizuje SDH zdobení vánočního stromku.         

                     

 Vánoční koncert – v neděli, dne 15. prosince, od 17´00h, se v místní kapli uskuteční 

adventní koncert. Skladby s vánoční tématikou předvede Komorní akordeonový                         

            soubor ZUŠ Kutná Hora. 

 

 Silvestr Na Myslivně – rozloučení s rokem 2019 odstartuje v 19´00 h v místní 

hospodě její nájemce. Silvestrovskou náladu umocní živá hudba. 
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Mateřská škola v nově zrekonstruované budově 
 

Letošní školní rok jsme zahájili vlastně již v polovině srpna, protože tehdy jsme se začali 

chystat na návrat do zrekonstruované budovy mateřské školy, ve které – jak se říká – nezůstal 

kámen na kameni. Rekonstrukce 

probíhala od začátku května a dost 

dlouho to v budově mateřské školy 

vypadalo jako po výbuchu. 

Dokonce ještě začátkem srpna 

jsme si, my laici říkali, že se to 

rozhodně nedá stihnout, což se 

nám pan starosta i místostarosta 

obce snažili často marně vymluvit. 

Jak již víte, pravdu měli oni. I 

když my zase víme, že s úplným 

zabydlením budeme mít co dělat 

určitě nejméně celý letošní školní 

rok. 

Další věcí, která se ještě před začátkem školního 

roku musela stihnout, byl druhý zápis do mateřské 

školy na doplnění celkového počtu 35 dětí. Ten 

proběhl v pondělí 26. srpna a kapacita školky byla 

okamžitě naplněna – dokonce ještě v průběhu týdne 

volalo několik rodičů z okolí, jestli náhodou nějaké 

volné místo nezbylo. K tomuto počtu dětí bylo 

samozřejmě také nezbytné posílení počtu 

zaměstnanců. V každé třídě se tedy o děti starají 

dvě plně kvalifikované paní učitelky, ve třídě 

s malými dětmi je přítomna ještě asistentka 

pedagoga. Co se týká provozní pracovnice, která 

původně pracovala pouze na zkrácený úvazek, 

byla jí navýšena pracovní doba tak, aby stihla 

péči o dvě třídy. 
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Velké stěhování všeho vybavení z místní sokolovny zpět do budovy proběhlo v úterý 

27. srpna v odpoledních hodinách. Pomoci přišli opět nejen tatínkové a maminky dětí 

navštěvujících školku, ale také další občané Močovic. Díky tomu se zvládlo vše přesunout 

poměrně rychle. To nejhorší však čekalo paní učitelky v následujících dnech, kdy se musely 

doslova 

prohrabat 

hromadami 

plných krabic a 

roztřídit hračky, 

pomůcky a knihy 

do jednotlivých 

tříd a najít jim 

místo v novém 

sestaveném 

nábytku. 

Před zahájením 

školního roku 

proběhl ještě 

v sobotu 31. 

srpna 2019 „Den 

otevřených 

dveří“. Během 

dopoledních hodin se mohli spoluobčané podívat do zrekonstruovaných a stavebně 

dokončených prostor. Úplné doladění, například nalepování značek do šaten dětí, vytváření 

seznamů dětí s vybranými a rozdělenými značkami atp. prováděly pracovnice školy ještě 

v sobotu do večera a téměř celou neděli. 

V pondělí 2. září již bylo vše přichystáno tak, aby mohl školní rok zdárně začít. Děti byly 

rozděleny do dvou tříd. Do přízemní třídy „Hvězdiček“ bylo umístěno 15 nejmladších dětí a 

v patře do třídy „Sluníček“ dochází 20 starších 

dětí. Z celkového počtu 35 dětí letos převažují 

holčičky – je jich celkem devatenáct, což 

znamená, že chlapců je šestnáct. Ve třídě 

„Sluníček“ je 12 holčiček a 8 chlapců, ve třídě 

„Hvězdiček“ je počet téměř vyrovnaný, tedy 7 

holčiček a 8 chlapců. Celkové zastoupení dětí 

s trvalým bydlištěm v Močovicích je 24, dále 

školku navštěvuje pět dětí ze Souňova, tři děti 

z Třebešic; z Vodrant, Štrampouchu a Kutné 

Hory je to pak po jednom dítěti. Z celkového 

počtu je šest předškolních dětí, střední (2.) 

ročník má jedenáct dětí, v 1. ročníku je také 

jedenáct dětí a dětí mladších tří let je celkem 

sedm. 
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Adaptace dětí – především ve třídě „Hvězdiček“ – na neznámé prostředí, nové kamarády i 

odloučení od maminek a tatínků proběhla docela dobře. Samozřejmě se v prvních dnech u 

těch nejmenších dětí objevil pláč, u některých větší, u jiných menší. Nicméně paní učitelky 

byly vždy nablízku, aby pomohly dětem zapomenout na stýskání. 

Jedinou menší komplikací po zahájení provozu bylo to, že obec Močovice sice stihla zajistit 

navýšení kapacity na krajském úřadě, nestihlo to ale město Čáslav, které muselo zažádat po 

našem navýšení ještě o totéž pro školní kuchyň. Rodiče malých dětí, které nastupovaly do 

třídy „Hvězdiček“, byli na tuto možnost ovšem předem upozorněni, a protože jejich děti 

stejně nastupovaly na adaptační režim, nenastal větší problém. Snažili jsme se však i přesto 

zajistit dětem alespoň nějaké stravování, takže paní školnice pro ně připravovala dopolední 

svačinky ze surovin z místní prodejny. Touto cestou proto chceme poděkovat jak rodičům 

těchto dětí za vstřícnost, tak především všem, kteří s dokončením rekonstrukce nebo se 

stěhováním vybavení zpět do budovy ochotně pomáhali. Velký dík pak patří obzvlášť panu 

Josefu Chvátilovi, který nám s velkou ochotou postupně pomáhá dovybavit prostory školy 

nábytkem podle našich přání a potřeb. 

Podobně jako v minulosti, i na tento rok připravují paní učitelky dětem bohatý program na 

celý školní rok. Děti čeká množství výchovně vzdělávacích, kulturních nebo zážitkových 

aktivit. Například 

třída starších dětí – 

„Sluníček“ – bude mít 

napilno hned od 

začátku října. Od 

úterý 2. října se budou 

opět věnovat oblíbené 

angličtině a den poté, 

ve středu 2. října, 

vyrazí do Dusíkova 

divadla v Čáslavi na 

klasické pohádkové 

představení „Obušku, 

z pytle ven“. V 

prosinci pak všechny 

děti ve školce navštíví 

„Divadlo s úsměvem“ s vánoční pohádkou o sněhulácích. Chybět nebude ani tradiční 

návštěva Mikuláše nebo dětmi oblíbené „pečení“ cukroví či vánoční nadílka. V druhém 

pololetí si děti jako každý rok připraví vystoupení k MDŽ. Na samotný závěr roku pak opět 

chystáme oblíbený výlet do vybrané zoologické zahrady, tentokrát je v plánu Zoologická 

zahrada Praha. Podrobnější informace k jednotlivým akcím naleznou zájemci na webových 

stránkách školy, kde budou průběžně aktualizovány. Již teď je ale jisté, že děti se opět mají na 

co těšit! 

vedení MŠ 
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SDH 

 
 

Proudnice 2019 

 

V sobotu 7. 9. 2019 se sjela družstva 

mužů a žen do Močovic na hřiště, aby 

porovnala své dovednosti v požárním 

útoku. 

Nejprve se na platě předvedla družstva 

mužů, kterých se sjelo 11. Tentokrát se šlo 

jen na jeden pokus. Naše družstvo se na 

start dostalo jako sedmé. V této sestavě: 

Richard, Moravec, Chvátil, Kroupa, 

Vlach, Kratochvíl a Farkač. Časomíra se 

zastavila na hodnotě 34,06. To nám 

stačilo na 4. místo. 

V kategorii žen se o vítězství utkala 3 družstva. Naše děvčata nastoupila v tomto složení: 

Čochnářová Iveta, Moravcová Simona, Moravcová Veronika, Čochnářová Klára, Vítovská 

Šárka, Kubátová Jana a Lukáčová Martina. Jak se říká: na konec to nejlepší. Se startovním 

číslem 3 naše družstvo celou soutěž uzavíralo. A jelikož se čas zastavil na hodnotě 33,19. 

Bylo hned po ukončení pokusu jasné, že to stačí na první příčku. 

Letošní soutěž se počítala i jako okrsková, a proto následovalo dvojí vyhodnocení: 

 

 

Okrsek č.6: 

Muži: 

1. Močovice 34,06 

2. Olšany 39,60 

3. Souňov  49,74 

4. Chedrbí  69,39 

 

 

 

 

Ženy:  

 1. Močovice 33,19 
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Ženy: 
1. Močovice (33,19) 

2. Drobovice (43,57) 

3. Rašovice (79,22) 

 

Muži: 

1. Zibohlavy (26,37) 

2. Neškaredice (32,02) 

3. Lomec (33,81) 

4. Močovice (34,06) 

5. Vrdy (35,03) 

6. Chlístovice (36,55) 

7. Olšany (39,60) 

8. Svatý Mikuláš (48,42) 

9. Souňov (49,74) 

10. Rašovice (63,13) 

11. Chedrbí (69,39) 

 

Proudnice 2019: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kolo Soptíka 2019 – Močovice 

V neděli 8.9 se sjela družstva dětí a dorostu do Močovic na 4. kolo Soptíka. 

 

V kategorii dorostu 

se na start vydalo 

naše družstvo jako 

páté. První pokus se 

podařilo dokončit 

v čase 29,17 a 

v druhém se čas 

zastavil na hodnotě 

27,12. To stačilo na 

celkové 3. místo. 

Kategorii přípravky 

zastupovala poprvé 

v tomto ročníku dvě 

družstva z Močovic. 

Nejprve běželo 

Béčko složené 

převážně z dětí, 

které teprve začínají 

s požárním sportem. 

Po prvním nepovedeném pokusu se povedlo v druhém dosáhnout času 48,42 a to stačilo na 8. 
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místo. Áčku se v prvním rozběhu 

také moc nedařilo a v druhém 

muselo zabrat. Povedlo se, čas 

30,38 stačil na čtvrté místo.  

 

V kategorii mladších dětí se také 

ukázala dvě naše družstva. Béčko 

dvěma celkem vyrovnanými 

pokusy, díky času 25,29 skončilo 

na třináctém místě. Do Áčka se 

vkládala větší naděje a to hned 

prvním pokusem zastavilo 

časomíru na hodnotě 22,39. 

Druhý pokus už nebyl tak rychlý 

a celkem toto družstvo obsadilo 

sedmou příčku. 

 

Starší družstvo se letos pokaždé v předchozích kolech dostalo na stupně vítězů. I tentokrát se 

to povedlo. Druhým pokusem se díky času 18,96 posunulo na druhou příčku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5. kolo Soptíka 2019 – Žleby 

Závěrečné kolo letošního Soptíka se konalo ve Žlebech.  Příjemné počasí a dobrá nálada byla 

cestou na soutěž narušena poruchou na hasičském autě. Naštěstí se vše podařilo vyřešit a nic 

nám nebránilo ukázat, co jednotlivá družstva umí. 

Družstvo dorostu zaběhlo svůj lepší čas v druhém pokusu a jeho hodnota byla 24,85. To 

stačilo znovu jen na čtvrtou příčku a v celkovém pořadí na 5. místo.  

Přípravka zde startovala znovu ve dvou družstvech. Béčko skončilo díky času 46,02 na 

devátém místě. A Áčku se tentokrát nedařilo podle představ, čas 40,479 stačil jen o jednu 

příčku výš. V celkovém pořadí se naše družstvo přípravky umístilo na 7. místě. 

Mladší družstva také neměla moc štěstí. Béčko skončilo díky času 24,75 na 14. místě a 

v celkovém pořadí na místě 10. Áčko zaběhlo lepší pokus v čase 22,24, což zařadilo toto 

družstvo na osmou pozici ve žlebském závodě i v celkovém pořadí. 

Starší kategorie byla z našich ve Žlebech nejúspěšnější. Pokus s časem 17,85 znamenal nejen 

v tomto závodě, ale i v celkovém pořadí, krásnou druhou příčku za suverénem celé soutěže 

z Uhlířských Janovic. 

 

Plánovaná účast našeho sboru na soutěžích do konce roku 

 Závody ve štafetách, 12.10 na atletickém stadionu v Kutné Hoře (děti) 

 Závody v běhu na rozhlednu Vysoká, 2.11. (dětí, dorost a dospělí) 

 Účast členů jednotky na taktickém cvičení – Kutnohorský hasič, 19.10. 

 
 
 

TM 

Prodejna smíšeného zboží Močovice 

 
 

Celoroční akční nabídka!!!!  
  

KÁVA  D.E. PALOMA 250g   65,-Kč 

HORALKY SEDITA 50g      9,90,-Kč 

GOTHAJ 1kg    98,-Kč 

MÁJKA SKLO 160g  29,80,-Kč 

EXPRESO TEA SIRUP 0,7l  32,-Kč 

HERMELÍN-KRÁL SÝRU 120g   32,-Kč 

ZLATOPRAMEN PET 2l   34,90,-Kč 

 

 V. Moravcová 
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Výlet do Farmaparku Soběhrdy  

 

Přesně v polovině prázdnin, tedy ve středu 31. 7. 

jsme se vydali s našimi nejmenšími autobusem na 

dlouho plánovaný výlet do Farmaparku 

v Soběhrdech u Benešova. Autobus byl obsazen 

téměř do posledního místa a jedna rodina musela 

jet dokonce po vlastní ose. Jeli babičky a dědové 

s vnoučaty, celé rodiny nebo jen mamky s dětmi.  

Počasí nám přálo, ale pouze prvních několik 

hodin. V době oběda se nad údolím zatáhlo a 

černý mrak vypustil tolik vody najednou, že 

mnozí se ani nestačili včas doběhnout někam 

schovat. Po zalití všeho možného to vypadalo, že 

se na nás sluníčko zase usměje, ale zdání 

klamalo, a po delší chvíli se opět rozpršelo. 

Takhle se nám to střídalo celý den. Zkrátka, 

počasí nám tak úplně nevyšlo. 

Stihli jsme nakrmit kozičky, poníky, oslíky a 

velbloudy, někteří ještě buvoly. Na 

pštrosy a jiné už bohužel nedošlo. Ale 

obří trampolíny byly plné, lanový svět se 

také dočkal svých návštěvníků. Malé 

traktůrky byly obsazené hned po 

příchodu, někteří stihli i tubing, než byl 

kvůli dešti uzavřen.  A u rybníka se dětem velmi líbily nové plovací kruhy.  

Radost z výletu počasí podle zjištění nikomu neubralo. A dětem to nevadilo vůbec, protože si 

alespoň nadmíru užily vnitřní velkou hernu se všemi prolézačkami, skluzavkami, 

hranolkovištěm atd..  
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A proto jsme to přece dělali … 

pro naše děti!  

O důvod víc znovu se sem 

někdy vrátit. 

                                                                                     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Významná životní jubilea 
 

Významných životních jubileí se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 dožívají tito naši 

spoluobčané: 

 

 paní Vacková Marcela, pan Urbánek František, pan Čepek Oldřich, pan Blažek Václav a paní 

Stehlíková Milada. 

  

Je nám milou povinností oznámit, že se v minulém čtvrtletí dožili krásné diamantové svatby 

manželé Tiší. 

 

                                                                                                  
 

Blahopřejeme!                                  

                  

Jaromíra Nevolová 
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100 let fotbalu v Močovicích ve fotografiích 

V sobotu 31.8. se na místním fotbalovém hřišti konaly oslavy 100 let fotbalu v Močovicích. 

Klub při té příležitosti připravil bohatý program, jehož součástí kromě doprovodných besed o 

důležitých meznících místního fotbalu, bylo přátelské utkání bývalých členů Bohemians 

Praha a Sokol Močovice. Významným hostem byl známý český fotbalista, bývalý Mistr 

Evropy z Bělehradu 1976, Antonín Panenka. Nezapomnělo se ani na význačné členy místního 

fotbalového klubu, kteří byli oceněni. Pro návštěvníky bylo připraveno i jedno malé 

překvapení -  vystoupení „Močovických mažoreťáků“.  
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Chcete-li mít na oslavy 100 let fotbalu v Močovicích i „hmatatelné 

vzpomínky“, máme pro Vás možnost zakoupit si některý z uvedených 

upomínkových předmětů. Jednotná cena je 130 Kč. Zájemci se mohou 

obrátit na p. Petra Tesaře, tel. 776 553 558. 
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Recepty paní Marcelky  

 Cuketové lasagne 

 

Suroviny: 

2 střední cukety 

 5 lžic másla 

2 lžíce hladké mouky 

300-400 ml mléka 

2 vejce 

350 g nastrouhaného eidamu 

250 g mletého masa 

sůl, mletý pepř, muškátový oříšek 

studená omáčka:  

150 g zakysaná smetana 

150 g kečupu 

několik najemno posekaných lístků 

bazalky 

1 rozmačkaný stroužek česneku 
 

Postup: 

Vymažeme zapékací misku, z másla a hladké mouky uděláme 

světlou jíšku, zalijeme ji studeným mlékem a za stálého 

míchání svaříme do polohusté kaše. Po vychladnutí vmícháme 

vejce a polovinu sýra. Přidáme sůl, pepř a strouhaný mušk. 

oříšek. 

Cukety oloupeme a nakrájíme na plátky tlusté asi 1 cm. 

Na dno zapékací misky rozetřeme trochu bešamelu. Na něj 

uložíme vrstvu cuket a osolené mleté maso, posypeme sýrem. 

Dáme druhou vrstvu bešamelu, cukety a sýr. Zalijeme zbytkem 

bešamelu a zbylým sýrem. 

Dáme do vyhřáté trouby zapéct, dokud povrch nezezlátne 

(180°C, cca 45 min.). 

Po vytažení z trouby necháme chvíli odpočinout (chladnější se 

lépe krájí). Porce na talíři ještě můžeme přelít omáčkou. 

 

Kuřecí plátky na slanině 

 

Suroviny: 

2 plátky kuřecího masa 

10 dkg slaniny 

1 cibule 

hladká mouka 

1/2 kostky drůbežího bujónu 

1 lžíce hořčice (může být pikantní) 

1 lžíce oleje, sůl, pepř, voda 
 

Postup: 

Cibuli nakrájíme nadrobno, slaninu na větší kousky. 

Plátky masa zlehka naklepeme, osolíme, opepříme a 

poprášíme po obou stranách moukou. 

V hrnci na rozehřátém tuku orestujeme slaninu společně s 

cibulí, poté ji dáme stranou a opečeme připravené maso. 

Podlijeme vodou tak, aby maso bylo do poloviny 

ponořené, přidáme hořčici, bujón, zakryjeme pokličkou a 

na mírně ohni dusíme cca 30 min.  

Podáváme s rýží nebo šťouchanými brambory.  

 Dobrou chuť! 


