
1 
 

Močovický čtvrtletník 

č.34 
červenec-září 2020 

 

 

 

z obsahu: cvičení místních žen, literární úspěch 

mladé hasičky, udělení Medailí sv. Floriána, 

výlet do Mirakula,…. 
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Slovo starosty 

Poděkování Armádě ČR 
 

Vážený čtenáři, 
 

ještě v polovině září jsem byl rozhodnut, že v tomto slově starosty se budu věnovat 

především Tvému mnohdy nevhodnému nakládání s odpadem. Toto téma ale přesunu. Třeba 

do příštího vydání čtvrtletníku. Při hasičských soutěžích, které proběhly v Močovicích ve 

dnech 12. a 13. září, jsem si totiž uvědomil, že neustále upozorňovat na nedostatky je sice 

dobré, ale nezbytné je také občas pochválit, poděkovat. Ale pěkně popořádku. 
 

Již několik let se v souvislosti se zabezpečením zářijových hasičských soutěží obrací obec 

Močovice na Ministerstvo obrany ČR se žádostí o výpomoc hasičskou technikou. Atraktivní 

soutěže v požárním útoku totiž vyžadují výkonnou techniku pro doplňování vody do kádí. 

Okresní jednotky požární ochrany a další vlastníci cisteren v regionu tuto službu z kapacitních 

důvodů zpravidla nemohou zabezpečit. Náhradní varianta je nedostačující. Její použití by 

negativně ovlivňovalo regulérnost soutěží. 
 

Ministr obrany ČR i letos žádosti o výpomoc vyhověl. Dopisem armádního generála Ing. 

Aleše Opata, náčelníka Generálního štábu Armády ČR, byla obec zpravena o tom, že akce je 

zařazena do Plánu činnosti rezortu MO na rok 2020 a že 21. základna taktického letectva na 

ni po oba soutěžní dny vyčlení jednu hasičskou cisternu s obsluhou ve složení dvou vojáků z 

povolání. 
 

Avšak těsně před zahájením 

hasičských soutěží obdrželo velení 

čáslavské letecké základny soubor 

opatření v souvislosti s COVID-

19. Z něj jednoznačně vyplynulo, 

že cisterna s obsluhou nemůže být 

do Močovic vyslána. Velení 

čáslavské 21. základny taktického 

letectva se tedy mohlo v 

souvislosti s pandemií omluvit a 

považovat záležitost za vyřízenou. 

Udělalo ale pravý opak. Vzniklý 

problém projednalo s 

kompetentními orgány a provedlo 

nezbytná a účinná opatření. Díky 

tomu se plánovaná hasičská klání uskutečnila, přičemž většina nadšených soutěžících a 

spokojených diváků netušila, jak náročná jednání předcházela přistavení letištní hasičské 

techniky.    
 

V návaznosti na výše uvedené děkuji ministru obrany, Velení Armády ČR, hasičům z 

čáslavského letiště a vlastně všem zainteresovaným z 21. základny taktického letectva Čáslav 

a těším se na další spolupráci. 

 

Co ještě dodat vážený čtenáři? Snad jen to, že vstřícnost, chladná hlava a selský rozum opět 

slavily úspěch. 

 Starosta 
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 23. září 2020 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení ze zasedání OZ č. 20/04.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření 

Strategických dokumentů pro obec Močovice-část 1, uzavřené mezi obcí Močovice a 

PKV BUILD s.r.o. dne 16. 1. 2020.               

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 

2020, uzavřené mezi obcí Močovice a TES Čáslav, spol. s r.o..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence, 

uzavřené dne 25. 3. 2019 mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Čáslavsko a 

obcí Močovice.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o umístění zařízení č. 

201252241200, uzavřené mezi obcí Močovice a provozovatelem zařízení, Jiřím 

Tlapákem, Ronov nad Doubravou.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-6005897/VB/8, Močovice, náves obnova nn-knn, úprava TS, 

dem.NN, uzavřenou mezi obcí Močovice a ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

 1) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 

obce ve výši 1.000,-Kč na doplatek za výlet pro děti do MIRAKULA.   

 

 2) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 7/20 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 dle bodu č. 1.     

 

 1) Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s realizací zpevněného sjezdu z místní 

komunikace na pozemek parc. č. 732/20 v k.ú. Močovice dle podané žádosti. 

 

 2) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši 70,-Kč/m2 

výhradně na zajištění zpevňujícího materiálu.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/2020.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí, že v souladu s Usnesením č. 59/20 

proběhlo výběrové řízení na akci Močovice-hřbitovní zeď II. etapa a s vítězem – MK 

Primstav s.r.o. Suchdol, obec Močovice uzavřela Smlouvu o dílo č. 02/OM/2020 na 

provedení stavby Močovice – hřbitovní zeď - II. etapa.      
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Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 

 Popelnice budou od začátku října v souvislosti s přechodem na zimní frekvenci ve 

svozu komunálního odpadu vyváženy každé pondělí. 
 

 Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 7. 12. 2020 /pondělí/ od 8´00h. 

            Za nebezpečný odpad se považují baterie, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice,                 

            kyseliny, fotochemikálie, hydroxidy, pesticidy, zářivky. Tekuté odpady musí být v           

            uzavřených obalech. Nebezpečné odpady umístěte před svá obydlí k přilehlé   

            komunikaci. 
 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 13. 10. až  14.10., dále pak 10.11. až 11.11.  a  15.12. až 

16.12.2020. 
 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 16.10. až 19.10., dále pak 13.11. až 16.11. a 18.12 až 21.12. 
 

 

 

 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

 
Na nadcházející čtvrtletí roku je naplánováno několik již tradičních společenských akcí. 

Doufáme, že epidemiologická situace umožní jejich uskutečnění. Průběžné informace Vám 

budou sdělovány v relacích místního obecního rozhlasu a také budou zveřejněny na 

webových stránkách obce. 

 

 Drakiáda (pořádá SDH Močovice, říjen) 

 Zábava s harmonikou (pořádá pan Chvátil, začátek listopadu, hospoda Na Myslivně) 

 Dětský sportovní den (pořádá SOKOL Močovice, listopad, sokolovna) 

 Zdobení a rozsvícení vánočního stromku (pořádá SDH,  29.11., místní kaple) 

 Vánoční koncert (pořádá OÚ, místní kaple) 

 Silvestr Na Myslivně (pořádá nájemce hospody) 

 
 

 

Významná životní výročí 
 

Ve 4. čtvrtletí tohoto roku se překrásných životních jubileí dožívají tito naši spoluobčané: 
 

paní Magda Žádná, paní Hana Tichá, pan Josef Kudlík, paní Marcela Vacková, 

pan Miloslav Byrtus, pan Oldřich Čepek, pan Václav Blažek a pan Miroslav Doubek. 
 

Zlatou svatbu oslaví manželé Urbánkovi a manželé Petráčkovi. 
 

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

pevné zdraví.  

Srdečně blahopřejeme 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

UPOZORNĚNÍ 
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.  g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit 

vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované 

společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a 

okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční 

soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU 
DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU 

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost 
provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., 
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě 
budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých 
hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10  m od osy vedení na dotčeném pozemku. 
Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. 

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí 
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v 
případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané 
větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost 
osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů 
od nadzemního vedení: 

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230  V): 

 2  m od holých vodičů a 1,5  m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u 

kterých se předpokládá výstup osob   1,5  m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového 

vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná 

vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3  m. 

 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:   vedení bez izolace 7 

m*   izolované vedení 2  m 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5  m. 

 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: 

 vedení bez izolace 12 m* 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2  m. 
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění 
energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. 

UPOZORNĚNÍ:  V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3  

m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při 

vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací 

vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným 

kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v 

platném znění. Děkujeme za spolupráci. 

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na 
distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | 
www.cezdistribuce.cz 
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„Nedělníčky“ 

 
 

Výlet do milovického Mirákula 24.8. 

 

Po nepříliš zdařilém jaru 

jsem se rozhodla opět 

uspořádat prázdninový výlet 

pro děti a jejich doprovod. 

Situace s nemocí Covid 19 

se sice stále nelepší, ale jak 

říká jeden politik, musíme 

udělat vše pro návrat do 

normálního života. A tak 

jsme vyrazili. Vybrala jsem 

tentokrát pondělí a poslední 

týden prázdnin, jelikož jsem 

se domnívala, že v Mirakulu 

bude přece jen méně lidí. 

Určitě bylo méně než o 

víkendech, ale stejně bylo 

plno. A plný byl i náš, zářivě 

žlutý autobus s veselým 

panem řidičem, který 

nezkazil žádnou legraci. 

Protože byly děti natěšené a cestou neposedné, vymysleli jsme hru a zabavili je. A na závěr 

s námi autobus ještě zatančil.  

 

Letos se vydalo vstříc novým zážitkům téměř 50 osob z naší vesnice, z čehož většinu 

samozřejmě tvořily děti. Od těch dvouletých až po teenagery. No, zábava v Mirakulu je prostě 

pro všechny. Děti a leckdy nejen ony (i někteří rodiče se rádi zapojili) celý den zkoumaly 

různé druhy prolézaček, hradních stavení a sítí chodeb a podchodů, klouzaček, houpaček a 

tobogánů, skákaly na různých obřích trampolínách. Hledaly cestu ven z bludiště, jezdily na 

tubingu. Tvořily v dílničkách. Ale také obdivovaly různé rostliny a květiny v zahrádce, 
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bylinky, zvířata a ptactvo. Někteří byli na 

vystoupení poníků nebo na dog-dancingu 

(tanci) pejsků.  

 

Samotnou kapitolou byly vodní radovánky. 

Někteří zde začínali, někteří končili, 

každopádně se jedná o skvělou část parku 

v teplých letních dnech. Je zde celá řada 

malých bazénků, uměle vytvořených potůčků, 

přehrad a mlýnských kol, taky vodopádů a 

různých stříkaček.  A tady se děti velmi 

vyřádily.  

 

Další skvělou atrakcí byl samozřejmě místní 

tankodrom. Ať návštěva spojená s jízdou 

vláčkem nebo svezení ve vozech BVP. Na své si přišli všichni, kteří mají rádi adrenalin. 

Svezení v tomto voze bylo skutečným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, převážně 

tatínci byli nadšení.   
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Vyzkoušeli jsme toho hodně, ale zdaleka jsme neprošli a neprozkoumali všechna zákoutí 

parku. A jelikož neustále přistavují a dodělávají nové atrakce, určitě se sem někdy v budoucnu 

zase vypravíme.  

 

A počasí? Tak to 

nám letos vyšlo na 

jedničku. Akorát na 

výlet. Ráno teplo a 

slunečno, později 

pod mrakem.  Až 15 

minut před 

odjezdem nás 

trochu pokropil 

vlahý letní deštík, 

ale i ten k výletu 

prostě patří.  

 

Děkuji Všem 

zúčastněným za 

pohodový den a 

budu se těšit na 

viděnou na výletě 

snad zase příští rok. 

Závěrem se sluší 

poděkovat 

zastupitelstvu obce 

Močovice za 

finanční příspěvek na autobus a vstupné pro děti. 

 

                                                                                                                                               

Jaromíra Nevolová 
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Mateřská škola v novém školním roce 

 
 

V mateřské škole jsme se v období letních 

prázdnin snažily dětem vynahradit přerušenou 

docházku v jarních měsících. Protože školní 

jídelna Mateřské školy Těsnohlídkova, která je 

pro nás dodavatelem stravování, zahájila od 

13.7. dvoutýdenní prázdninový provoz, mohly 

jsme i my poskytnout dětem příležitost 

docházet do školky i v době prázdnin. 

Z celkového počtu 35 dětí se k prázdninovému 

provozu přihlásilo v prvním týdnu 12 dětí, 

v druhém pak 10. I přesto, že jich pak 

nastoupila zhruba polovina, si ale pobyt ve 

školce užívaly. Ve zbylých prázdninových 

týdnech čerpali zaměstnanci školy dovolenou a 

do práce se vrátili o tzv. přípravném týdnu, 

během něhož celou budovu pečlivě uklidili, vydesinfikovali, vytřídili rozbité a nepoužívané 

hračky, doladili plány vzdělávání na nový školní rok a mnoho jiného.  

Školní rok 2020/2021 pak 

mohly děti zahájit hned 

v úterý 1. září opět 

v nejvyšším možném počtu. 

V letošním roce máme ve 

školce téměř stejné zastoupení 

holčiček (15) a chlapců (16). 

Z celkového počtu je dvacet 

jedna dětí s trvalým bydlištěm 

v Močovicích, pět je ze 

Souňova, dvě z Třebešic a po 

jednom jsou děti z Vodrant, Štrampouchu a Kutné Hory. Nejpočetnější skupinou dětí v tomto 

školním roce jsou předškoláci, kterých je celkem dvanáct. Ve středním ročníku je jedenáct dětí 

a nejmladších je celkem osm dětí, z toho jsou tři mladší tří let. 
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Vzhledem k tomu, že nově nastoupilo jen jedno ze dvou přijatých předškolních dětí, byl letos 

začátek školního roku poměrně klidný. Nicméně, i tak se však u nejmenších dětí zpočátku 

objevovaly slzičky, než si opět přivykly na prostředí a kamarády, jiný režim i odloučení od 

rodičů. Svůj podíl na tom měla především delší pauza způsobená vyhlášením nouzového stavu 

v jarních měsících roku 2020. 

I když začátek školního roku 

proběhl jako obvykle, již teď 

můžeme říct, že tento školní 

rok bude asi jiný – vzhledem 

k situaci spojené s pandemií 

koronaviru. Všechny školy 

mají od Ministerstva školství a 

Ministerstva zdravotnictví ČR 

nastavena velmi přísná 

hygienická pravidla 

vycházející ze Zákona o 

ochraně veřejného zdraví, zahrnující např. povinnost zajistit vhodnou izolační místnost či 

povinnost při výskytu byť jen náznaků respiračních problémů dětí okamžitě informovat jejich 

zákonné zástupce. 

Z téhož důvodu nemohou být realizovány ani různé výchovně vzdělávací, kulturní nebo 

zážitkové akce, které naše mateřská škola každoročně pro děti připravuje. I přesto jsme se na 

schůzce s rodiči domluvily, že bychom alespoň některé z nich uskutečnily. Rodiče projevili 

zájem hlavně o návštěvu 

„Babiččina dvorečku“ 

v Licibořicích nebo o 

společný výlet do zoo 

namísto zrušeného výletu 

z května 2020. 

Od října se početná skupina 

předškoláků může těšit na 

oblíbenou angličtinu, 

naplánovaná je i návštěva 

divadelního představení v 
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Čáslavi. Doufáme, že jako tradičně nás bude moci v prosinci navštívit Mikuláš se svým 

doprovodem, budeme vyrábět nepečené cukroví a těšit se na Ježíška, který snad nakonec dorazí 

i do školky. Vše ovšem bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. 

Další aktivity na toto i druhé pololetí jsou proto v jednání a rodiče o jejich konání budou včas 

informováni. Doufáme ale, že v druhém pololetí se již situace uklidní a my tak budeme moci 

realizovat oblíbené akce jako vystoupení dětí k oslavě MDŽ, karneval, návštěvy divadel či výlet 

do zoologické zahrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně nenaplnění kapacity mateřské školy 

v přijímacím řízení pro školní rok 2020/21, a protože zdůvodňováním se zabývají převážně 

lidé nekompetentní či nedostatečně znalí Školského zákona, rozhodla se mateřská škola 

přistoupit k následujícímu vysvětlení. 

01. 09. 2020 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., která stanovuje, že za každé 

dítě mladší tří let nebo dítě integrované se snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o dvě (= jedno 

dítě se počítá za tři místa), maximálně však o šest dětí (bylo již uvedeno v příspěvku 

v posledním Močovickém čtvrtletníku č. 33). 
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To v praxi znamená: 

Kapacita MŠ Močovice ve školním roce 2019/20 byla naplněna na maximální počet 35 dětí. 

Z toho: 

o 6 dětí bylo v posledním ročníku – tzn. plnily povinnou předškolní docházku 

o 3 děti byly čerstvě dvouleté (dvě byly přijaty v druhém kole přijímacího řízení v srpnu 

2019; jedno bylo přijato dodatečně v říjnu 2019 po uvolnění již obsazeného místa a 

k předškolnímu vzdělávání nastoupilo od března 2020) 

o 1 dítě bylo integrované. 

Všech šest předškoláků „odešlo“ do první třídy, takže z maximální kapacity 35 dětí zůstalo 29 

dětí – mezi nimi ty tři děti dvouleté a jedno integrované. Podle novely vyhlášky č. 14/2005 

Sb., byla tedy kapacita tímto počtem naplněna (vlastně i s přesahem, protože se uvádí, že 

nejvyšší počet se snižuje maximálně o šest). Protože: 

o Maximální kapacita: 35 dětí 

o Počet dětí, na které se vztahuje novela vyhlášky: 4 

 každé z těchto dětí zabírá 3 místa → 4x3=12, ale o tolik počet dětí ve třídě snížit 

nelze, protože novela vyhlášky stanovuje, že maximálně se snižuje o 6 míst, takže 

v našem případě se počítá s těmi šesti 

o Max. kapacita 35 – 6 = 29. 

Toto ustanovení se ovšem nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou, které 

v případě, že se přihlásí k předškolnímu vzdělávání, musí být přijaty. 

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Močovice se na školní rok 2020/21 přihlásili dva předškoláci 

s trvalým bydlištěm v Močovicích a protože mají docházku povinnou, museli jsme jim ji zajistit 

– tzn. museli jsme oba přijmout i přes novelu vyhlášky. Tím byla maximální kapacita 29 dětí 

pro školní rok 2020/21 překročena o dvě děti. 

Takže i když jeden z předškoláků z důvodu stěhování do školky vůbec nenastoupí, nelze 

na jeho místo přijmout jiné dítě, protože maximální povolená kapacita je stále o jedno 

dítě překročená. 

 

V PŘÍPADĚ DALŠÍCH DOTAZŮ ČI NEJASNOSTÍ SE, PROSÍM, OBRACEJTE 

PŘÍMO NA VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Nikdo z rodičů již přijatých dětí nemá 

povinnost cokoliv vysvětlovat či sdělovat termín, od něhož bylo jeho dítě do mateřské 

školy přijato. 

Michaela Levanová 
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SDH Močovice 

 
Druhý zářijový víkend, sobota a neděle 12.- 13. 9.,  jako 

již obvykle patřil závodům v hasičském útoku.  Na 

místním fotbalovém hřišti se utkaly týmy dobrovolných 

hasičů, sobota patřila kolektivu dospělých, neděle dětem.  

 
V Močovické proudnici se tým místních žen umístil na 

skvělém 2. místě. Muži obsadili příčku 4.  
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V Soptíku, závodech mladých dobrovolných hasičů, se naše týmy umístily takto:  

dorost na 4. místě 

mladší na 8. místě  

přípravka na 6. místě  
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Udělení Medaile sv. Floriána dvěma členům místního SDH 

Medaile sv. Floriána /nahrazuje Odznak sv. Floriána/ je udělována hasičům za výrazné 

zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za zásluhy. 

Jedná se tedy o ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva. 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo Medaili sv. Floriána také dvěma členům 

močovického SDH, panu Pavlovi Rychetskému /vedoucí Okresní odborné rady prevence/ 

a panu Tomáši Moravcovi /velitel Jednotky SDH Močovice a člen Výkonného výboru 

Okresního sdružení dobrovolných hasičů/. 

Blahopřeji! 

                                                                                                                                starosta          

 

 

 
Vynikající úspěch mladé literátky 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska také na rok 2020 vypsalo soutěž 

PO očima dětí a mládeže. Vynikajícího úspěchu v ní dosáhla členka místního SDH 

Pavla Moravcová, která se v kategorii L2 Literární práce umístila na 1. místě jak v 

okresním, tak v krajském kole. 

Se svou soutěžní básní se nyní uchází o umístění v kole celorepublikovém. 

 

Gratuluji a přeji další úspěchy!                    

                                                                                                      starosta 
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Pavla Moravcová 

Hasiči 

 
Když hasič výjezd má, 

nic jiného na práci nemá. 

Jen do hasičárny běží 

zatímco ostatní doma na gauči 

leží.  

Sedne si do auta 

v tom majáky se spustí natotata. 

Hasiči jsou odvážní a silní borci, 

jen škoda, že tuhle práci dělají jen 

kluci. 

Je jedno, jestli to je požár, záplavy 

nebo pátrání. 

Nikdo jim v tom nezabrání. 

Pro tuhle práci musíš mít dobré 

srdce, 

jinak můžeš se postavit za hrnce. 

Hasičům se nikdo nevyrovná. 

Taky to není práce levná. 

Ať už je hasič Pepa, Tomáš nebo 

jiný pán, 

pokaždé jim vyjde plán. 

I já jsem dobrovolná hasička, 

taťka mě tomu učil od malička. 

Jsem mu za to moc moc vděčná. 

Je to sice práce nebezpečná, 

ale nedělá to každá slečna. 

Tahle práce se mi líbí, 

už teď mi hodně chybí.  

Jelikož je koronavirus,  

přesto má OSH velký plus. 
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Ve zdravém těle zdravý duch 

 
Dnes bychom vám rádi představili místní ženy, které se již 17 let pravidelně schází a 

kolektivně cvičí. Prvotní nápad setkávat se a společně dělat něco pro své tělo a zdraví spadá 

do roku 2003. Tehdy začalo 

cvičení navštěvovat kolem 12 

místních žen. Posledních 6 let se 

počet pravidelných cvičenek 

ustálil na počtu 7. I když se u 

žen věk uvádět nemá, s jejich 

svolením můžeme uvést, že 

nejmladší žena oslavila 64 let a 

nejstarší 78let. Zde je důkaz, že 

věk je pouhé číslo a cvičit se dá 

vždy   

 

Každé pondělí, ve středu a v pátek se pravidelně schází v místním zdravotním středisku. 

Hybnou silou je paní J. Lišková, která si na hudební doprovod připravuje protahovací i 

posilovací cviky.  Prvních 30 minut cvičí vestoje a zaměřují se na horní polovinu těla. 

Zbylých 30 minut tráví na karimatkách a věnují se cvikům na protahování zad a dolní 

poloviny těla. 

Důkazem toho, že 

si opravdu „dávají 

do těla“ je velká 

škála posilovacích 

pomůcek, které 

používají: 

overbally, gumy,… 
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Za tak dlouhou dobu se ze cvičenek staly 

zároveň přítelkyně. Jejich setkávání tak má širší 

záběr, nejen, že si procvičí těla a popovídají, ale 

mnohdy si i poradí a podrží se při životních 

nepohodách.  

 

Sama musím říct, že během krátké návštěvy mě 

udivily nejen svou vitalitou a kondicí, mnohdy 

by strčily do kapsy i mnohem mladší ročníky, 

ale především svou laskavostí a přívětivostí. 

Věřím, že i tělesný tréning má vliv na jejich 

pozitivní energii, která z nich jen sálá. 

 

Proto jim přeji mnoho dalších let společného 

cvičení a setkávání, neboť jak praví klasik „ ve 

zdravém těle, zdravý duch“.  

                         redakce 
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Zpátky do minulosti 

 
  
 
 
 

Dnešní historické zastavení se bude věnovat místní cihelně. Bohužel nám dochovaly jen kusé 
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informace a několik fotografií. Za vše děkujeme panu M. Vavřinovi. 

 

Cihelna s kruhovou pecí byla založena roku 1906. Jejím majitelem byl Bohuslav Vančura 

z Močovic.  

 

Komín patřící k cihelně byl postaven ve 

stejném roce. Důkazem, že majiteli na 

projektu záleželo, je skutečnost, že komín 

měl oktogonální podstavec s ozdobnou 

římsou a kruhový dřík.  Ten byl vyzděn 

z klasických plných cihel, které byly ručně 

dělané.  Typické komíny té doby měly 

čtvercový podstavec, u cihelen je sokl věcí 

výjimečnou.  

Komín byl vysoký 34 metrů, v patě měl 

průměr 3,4 metru, v hlavě 1,6 metru. 

K jeho demolici došlo 15.3. 2009.  
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V cihelně došlo v blíže nespecifikovaném roku k požáru, při kterém byla zničena budova. Po 

tomto neštěstí došlo k celkové modernizaci cihelny včetně zničeného domu. Zároveň byl 

v blízkosti vybudován dům pro správce a dělníky z továrny. Správcem cihelny v té době byl 

pan Sochr.  

 

V současné době je prostor bývalé cihelny využit pro výstavbu nových rodinných domů, 

sportovního a společenského zázemí.  
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Recepty paní Marcelky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Křehký švestkový koláč 

 

Suroviny 

Drobenka: 

250 g polohrubé mouky 

100 g změklého másla  

2 lžíce moučkového cukru 

1 prášek do pečiva 

2 žloutky 

50 g mandlových lupínků 

 

Maková náplň: 

180 g mletého máku 

250 ml mléka 

3 lžíce cukru 

 

Tvarohová náplň: 

250 g tvarohu (v krabičce) 

200 ml zakysané smetany 

2 lžíce cukru 

2 žloutky 

cca 10 švestek (rozpůlit) 

  
 

Postup:  

Nejdříve připravíme dopředu náplně: mák s mlékem a cukrem asi 2 min. 

povaříme a dáme vychladit. Tvaroh smícháme se smetanou, cukrem a 

žloutky. 

Smícháním všech surovin, kromě mandlových lupínků, vypracujeme 

ručně drobenku. 

Kulatou dortovou formu vyložíme pečícím papírem a na dno rozložíme 

2/3 drobenky. 

Na drobenku lžící navrstvíme mák, na něj rozpůlené švestky a tvaroh. 

Celé posypeme zbylou drobenkou a mandlovými lupínky. Dáme péct na 

cca 40 – 45 min. na 180 st. 

Vychladlé pocukrujeme. 
 

Dýňový koláč: 

 

Suroviny 

Korpus: 

200 g hladké mouky 

90 g moučkového cukru 

150 g vlašských mletých ořechů 

lžička perníkového koření 

110 g másla 

1 vejce 

 

Náplň: 

1 ks dýně hokaido 

2 jablka 

1 lžíce vanilkového pudinku 

1 lžíce medu 

 

Posypka: 

mleté vlašské ořechy 
 

Postup: 

Dýni a jablka nahrubo nastrouháme a dáme do hrnce s trochou vody. Necháme rozvařit do změknutí, přidáme 

med a lžíci pudinku, zamícháme a necháme zchladnout. 

Mezitím si uděláme těsto. Ze všech ingrediencí zpracujeme těsto, které necháme chvíli uležet v lednici. Poté ho 

namačkáme do koláčové formy vymazané máslem a vysypané mletými ořechy. Vytvoříme vyšší okraje. 

Těsto dáme do předehřáté trouby na 15 minut zapéct při 200 stupních. Poté vyndáme, nalijeme dýňovou směs, 

posypeme mletými ořechy a vrátíme do trouby dopéct na dalších 15- 20 minut při cca 180 st. 

Vychladlé pocukrujeme. 
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