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Slovo starosty 

 

 
Vážený čtenáři, 

 

ještě dříve než se při čtení usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva podivíš nad 

uplatněnou anonymizací údajů u fyzických osob, dovol mi krátké vysvětlení… Aby obec 

neporušovala zákonnou ochranu osobních údajů, nebude uvádět ve svých zveřejňovaných 

dokumentech /např. na úřední desce, na obecním webu, či ve čtvrtletníku/ u fyzických osob 

údaje, které jsou způsobilé identifikovat konkrétní osobu. Omezí se tudíž jen na iniciály. 

Aby sis vytvořil kompletní názor na "toto opatření", připomenu Ti povinnost obce /uloženou 

zákonem o obcích/ zajistit každému občanovi právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání 

zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Tyto dokumenty, samozřejmě obsahující veškeré 

kompletní údaje, jsou uloženy na obecním úřadě komukoliv k nahlédnutí.   

Komentáře k výše uvedenému se raději zdržím a budu se věnovat tématu, které jsem v 

posledních dvou vydáních MČ nezmínil, tj. aktuálnímu stavu investičních akcí obce, 

plánovaných na tento rok a na další období. Pro Tvou úplnou informovanost, Vážený čtenáři, 

uvádím také dvě finančně nákladné akce /jejichž investorem sice obec není, avšak byly obcí 

vyprovokované/ řešící ochranu Močovic před povodněmi.       

 
Parkovací a odstavná místa "Na Obci“ /plánováno na léto 2016/ 

Dokončena 1. etapa – vybudována parkovací a odstavná místa po levé straně komunikace ve 

směru od školky. Dokončení akce (vjezdy po pravé straně komunikace) je plánováno v 

příštím roce.   

 

Dětské hřiště u mateřské školky / plánováno na léto 2015/ 

Další žádost obce o dotaci nebyla schválena. Obecní zastupitelstvo proto v květnu uvolnilo z 

rozpočtu obce částku ve výši 60.000,-Kč na pořízení cca 4 herních prvků dle výběru vedení 

MŠ. 

 

Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti /plánováno na r. 2015/   

Požádáno o dotaci pro TJ Sokol Močovice. Výsledek bude znám nejdříve koncem července 

letošního roku. 

 

Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad) /plánováno na r. 2015/ 

Nyní vzniká stavební dokumentace. Obec požádá v říjnu o dotaci. 

 

Stezka pro chodce v obecních lesích / plánováno na podzim r. 2015/ 

Obec opět požádá o finanční dotaci (přidělovalo se 100%) na vybudování lesní stezky podél 

obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u „Krchlebské Cihelny". Vhodný dotační titul zatím 

nebyl vypsán. 

 

Hřbitov /plánováno na podzim 2016/ 

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Obec požádá o dotaci, 

jejíž vypsání se předpokládá v říjnu tohoto roku. 

 

Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 /plánováno na podzim 2016/ 

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

zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec navazující úpravu stávajícího projektu 

řešícího chodníky podél silnice od "fabriky" až k vyústění budoucí komunikace z lokality 



"Cihelna"/nad  Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy. V roce 2016 pak obec požádá o 

vhodnou dotaci. Nebude-li obci uvažovaná dotace v následujících létech přidělena, chodníky 

budovány nebudou, nástupiště autobusové dopravy ale ano.   

 

Močovice-revitalizace obecní zeleně /plánováno na podzim 2015/ 

Obec podá žádost o dotaci na obnovu, doplnění a výsadbu vhodné zeleně jak v původní, tak v 

nové zástavbě. Vypsání dotačních titulů se předpokládá ve 3. čtvrtletí letošního roku. 

 

Protierozní opatření /plánováno na zimu 2016/ 

Obec žádá o stavební povolení na vybudování protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna". 

Příkop zabrání případnému ohrožení nově vytvořených stavebních pozemků přívalovým 

deštěm. Akce bude hrazena z rozpočtu obce. 

 

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa /plánováno na léto 2016/ 

Obec podá žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení 

a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí. Stavební dokumentace je nyní 

dokončována. 

 

Močovice-lokalita "Cihelna"-komunikace + inženýrské sítě /plánováno na 2016/ 

Obec má stavební povolení na vybudování silnice, chodníků, dešťové kanalizace, tlakové 

kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v místě budoucí bytové zástavby. Bude žádat o 

vhodnou dotaci. 

 

Obecní garáž (dvougaráž) /plánováno na r. 2017/ 

Nyní probíhá výběr vhodného typu a umístění stavby. Obec bude žádat o dotaci. Nebude-li 

dotace přidělena, akce nebude realizována. 

  

Cihelňák – hřiště na malou kopanou /plánováno na podzim 2017/ 

Současné kabiny budou muset ustoupit plánované příjezdové komunikaci do lokality 

"Cihelna". Jejich přemístění na opačnou stranu hřiště ale nespočívá v pouhém přesunutí. Na 

"Cihelňáku" tak bude vystavěn moderní sportovní areál s patřičným zázemím. Obec požádá o 

dotaci. 

 

Protipovodňová opatření /plánováno na podzim 2018/ 

V rámci komplexních pozemkových úprav nyní začínají práce na projektu suchého poldru 

řešícího protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz poldru bude vybudována u 

"Krchlebské Cihelny" v místě hráze bývalé a v případech vzedmutí toku ochrání obec před 

povodní. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad. 

 

Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 /r. 2016/ 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vybuduje nový silniční most přes 

Klejnarku splňující požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky 

protipovodňové. Jeho součástí bude normě vyhovující chodník pro pěší. Byly zahájeny práce 

na stavební dokumentaci. 

                                                                                                                          

Souhlasím s Tebou, Vážený čtenáři,… pěkně se to čte, ale podaří se vše také realizovat? 

Musí!                                                                                                             

                                                                                                                            starosta 

 

 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 1. dubna 

  

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje povinnost subjektu, dotovaného z rozpočtu obce, předat 

kontrolnímu výboru obce do 28.2 roční vyúčtování přijaté dotace doložené kopiemi účetních dokladů, za 

současného předložení jeho schváleného výkazu ročního hospodaření.      
 

 Zastupitelstvo obce Močovice si vyhradilo do své kompetence schválení žádosti, podané občanem, na 

zpevnění nezbytné části obecního pozemku při zřizování sjezdu z místní komunikace na sousední 

nemovitost. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo záměr obce zlepšit kvalitu ovzduší v obci cílenou osvětovou 

činností v rámci vypisovaných dotačních titulů.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zahájení stavby Stezka pro chodce v obecních lesích.   
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 15. 4. 2015 

 

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

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo celonoční provoz veřejného osvětlení.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/26 v k. ú. Močovice o výměře 

1053 m2 manželům H. za cenu 231.660,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční náklady spojené s 

převodem hradí nabývající.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo zrušení žádosti o změnu opatrovnictví.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 2/15/Z – Příloha č. 3. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 3/15/Z – Příloha č. 4.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení profi křovinořezu.   

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 6. 5. 2015 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo výstavbu protierozního kanálu dle projektové dokumentace 

Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž, zpracované firmou KV+MV AQUA, s.r.o. Praha ve 

12/2012.   
  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc uzavřenou mezi obcí a 

manželi H..   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc uzavřenou mezi obcí na straně 

jedné a sl. D. a p. S. na straně druhé, čímž současně zrušilo své Usnesení č. 15/48.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování části pozemku v k.ú. Močovice, p.č. 668/4 o 

výměře 4.000m2, vedeno jako plocha ostatní na LV č. 10001, pí. V..      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o pachtu uzavřenou mezi obcí a pí. V.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnou soutěž č. VS 2/2015 na propachtování hospody Na 

Myslivně /Příloha č. 2/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nákup  2ks stojanů na kola, 1ks chladničky a 1ks přenosné 

brašny první pomoci.   

 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání přihlášky obce Močovice do Mikroregionu Čáslavsko.    



 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti na SÚS Čáslav o instalaci zrcadla na silnici 

II/337 v místě napojení lokality „Za Fabrikou“.  

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 20. 5. 2015 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo kompletní instalaci dopravního zrcadla na výjezdu z lokality 

„Za Fabrikou“ na silnici II/337 firmou Dopravní značení K.H., s.r.o. dle předložené cenové nabídky.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizace č. 1/2011 

uzavřený mezi obcí a VHS Vrchlice - Maleč,a.s..   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění částky 60.000,-Kč z obecního rozpočtu na vybavení 

dětského hřiště u mateřské školy herními prvky. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo předložené vyúčtování 1. etapy akce Močovice-komunikace Na 

Obci, parkovací pruhy a zpevněné plochy.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Močovice-Na Obci-zpevněné 

plochy“ uzavřené mezi obcí a TES, spol. s r.o. Čáslav.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo aktualizovaný Plán investičních akcí na r. 2015 a další období na 

vědomí /Příloha č. 2/. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení 1 stolu pro stolní tenis a posílení osvětlení v 

sokolovně.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční náklad ve výši 1.500,-Kč na pořízení pohárů pro vítěze 

2 turnajů ve stolním tenisu. 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 17. 6. 2015 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce za r. 2014.                                        

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce za r. 2014 s výhradou. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

nezávislým auditorem. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice s okamžitou platností pověřilo starostu obce schvalováním rozpočtových 

opatření do max. částky 20.000,-Kč v době, kdy nezasedá. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování obecní hospody v čp. 18 pí. Š.L. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor /ze 

31.12.2013/ uzavřený mezi obcí a p. Z.Š.      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu na propachtování hospody v obecním 

objektu čp. 18 uzavřenou mezi obcí a pí. Š.L.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3 /Příloha č. 2/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu 

dvougaráže /za cenu 25.000,-Kč/  panu V.B.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvu s firmou DRYMAT.cz na zakoupení přístroje na 

odvlhčování zdiva. 

 



 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 
Kontejner na biologický odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven ve dnech 3. až 5. července, dále 

pak 31. července až 2. srpna a následně  4. až 7. září  na obvyklém místě, tj. na asfaltové ploše 

proti hasičské zbrojnici. 

 

V měsíci červenci provede státní podnik Povodí Labe čištění koryta Klejnarky v obci. 

Bagrovat se bude pod splavem a pod Semerádovými. Sedimenty budou odvezeny a uloženy 

mimo obec. 

 

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

odstraňování komunálních odpadů do 30. června tohoto roku, již nemůže uplatnit úlevu ve 

výši 350,-Kč. Zaplatí tudíž 850,-Kč. 

 

S prvním prázdninovým dnem proběhnou změny v obecní hospodě. Budou to ale změny 

pouze administrativního charakteru, které vyplývají z oficiální výměny nájemce. Ať se tedy 

nové pachtýřce daří ke spokojenosti návštěvníků místní osvěžovny. 

 

 

 

Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 
 

 

Setkání za sokolovnou 

 

V neděli, dne 5. července 2015, od  19´00h se za místní sokolovnou uskuteční setkání při 

dobrém jídle a pití. K poslechu a tanci hraje Duo Laura. Vstup zdarma. Zábavě bude 

předcházet turnaj v nohejbalu. Přijďte si zahrát a pobavit se.  Bližší informace podá a 

především srdečně zve pan Josef Chvátil. 

 

Močovická proudnice 

 

Další ročník hasičské soutěže Močovická proudnice se uskuteční v sobotu, dne 12. září 2015, 

od 13´00h na místním fotbalovém hřišti. Soutěžit se bude v hasičském útoku. 

Občerstvení zajištěno.     

 

Soptík 

 

Další kolo soutěže nejmladších členů SDH hasičské ligy SOPTÍK se uskuteční v neděli, dne 

13. září 2015, od  9´00h  na fotbalovém hřišti. Přijďte povzbudit nejmladší členy SDH. 

 

Turnaj v nohejbalu 

 

V sobotu, dne 5. září, od 10´00h proběhne na antukovém hřišti za sokolovnou turnaj v 

nohejbalu. Navečer se pak tato sportovní akce přetransformuje do zábavného rozloučení s 

prázdninami. Všichni sportovci i nesportovci jsou zváni. Garantem dne je pan Josef Chvátil. 

 



 

 

TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 
 

V sezóně 2014 – 2015 zaznamenal obrovský úspěch oddíl stolních tenistů TJ Sokol 

Močovice. Nejenže obě družstva stolních tenistů postoupila do závěrečných bojů play-off, ale 

„A“ tým má již ve svém prvním roce působení ve vyšší soutěži zapsán další velký úspěch. 

Působí ve složení Milan Hrčka, Petr Hnízdo, Josef Liška, Mirek Kořínek a Pavel Rychetský. 

V semifinále play-off postoupil přes vítěze základní části soutěže SKC Zruč nad Sázavou 

„D“ do finále.  Vítězný dvojzápas pro nás skončil radostně výsledkem 9:9 a 9:3. Ke zdárnému 

zakončení sezony chybělo překonat už jen posledního soupeře. Finále však patřilo 

protivníkovi. Musíme sportovně uznat, že jsme podlehli lepšímu týmu TJ Sokol Uhlířské 

Janovice „B“, a to v poměru 10:4 a 9:5. 

 

 
Výsledky hráčů v play-

off 

bilance dvouher bilance čtyřher  

Milan Hrčka 5:7 3:0  

Petr Hnízdo 5:8 1:2  

Josef Liška 7:6 1:3  

Mirek Kořínek 6:7 3:1  

 

 

… a taková je bilance odehraných zápasů hráčů TJ Sokol Močovice „A“ v play-off, s 

příslibem na ještě lepší výsledky do další sezóny! 

         M.Kořínek 

 

 

 

Shrnutí hasičských akcí v uplynulém čtvrtletí 
 

 
-SDH Močovice pořádal první květnovou sobotu tradiční stavění májí, které tentokrát 

doprovázela kapela Věnovanka z Čáslavi. 

- V květnu skončila letošní celoroční hra Plamen, v které bojovalo po celý rok 5 družstev 

z kroužku mladých hasičů. V této hře jsme obsadili pěkná umístění ve všech kategoriích. 

Další ročník začne na podzim v Krchlebech, kde se budou běhat štafety. 

- Dne 8. května se konala okrsková soutěž a naše družstvo mužů obsadilo 3. místo. 

- Dne 24. května se konala soutěž v požárním útoku v Klukách a na této soutěži obsadili naši 

muži 3. místo. 

- Dne 30. května se konalo okresní kolo v požárním sportu a na této soutěži obsadilo družstvo 

mužů 4. místo. 

                    

- V plném proudu je i Soptík 2015. Máme za sebou 4 kola a náš sbor v této soutěži 

reprezentuje rekordní počet šesti družstev mladých hasičů.  



 
Průběžná tabulka Soptík 2015  

Družstvo 
1. 

kolo 

2. 

kolo 

3. 

kolo 

4. 

kolo 

5. 

kolo 

6. 

kolo 
součet 

výsledný 

čas 
pořadí 

přípravka                   

Svatý Mikuláš 

A 1 1 1 1     4 23,77 1. 

Svatý Mikuláš 

B 2 2 2 3     9 26,46 2. 

Uhlířské 

Janovice A 3 3 3 4     13 26,86 3. 

Močovice A 4 4 4 5     17 30,68 4. 

Zibohlavy 6 7 6 2     21 26,61 5. 

Uhlířské 

Janovice B 5 5 5 6     21 39,52 6. 

Žleby 6 6 6 8     26 71,12 7. 

Močovice B 6 7 6 7     26 42,91 8. 

                    

mladší žáci                   

Uhlířské 

Janovice A 1 3 3 2     9 19,31 1. 

Močovice A 5 2 1 3     11 19,88 2. 

Kácov A 2 1 4 5     12 20,17 3. 

Svatý Mikuláš 

A 3 4 5 4     16 20,37 4. 

Uhlířské 

Janovice B 14 7 2 1     24 18,83 5. 

Močovice B 6 5 7 7     25 21,65 6. 

Žleby A 7 6 11 6     30 23,20 7. 

Církvice A 4 12 6 9     31 21,93 8. 

Kácov B 8 10 10 16     44 24,89 9. 

Svatý Mikuláš 

B 10 13 12 11     46 26,07 10. 

Žleby B 15 11 13 8     47 23,46 11. 

Močovice C 16 8 14 10     48 25,81 12. 

Uhlířské 

Janovice C 16 15 8 13     52 22,93 13. 

Zibohlavy 16 15 9 12     52 24,70 14. 

Záboří nad 

Labem B 12 9 15 17     53 26,28 15. 

Chotusice 11 14 15 14     54 29,30 16. 



Církvice B 9 15 15 17     56 27,01 17. 

Záboří nad 

Labem A 13 15 15 15     58 31,76 18. 

                    

                    

                    

starší žáci                   

Uhlířské 

Janovice A 1 1 1 1     4 16,00 1. 

Močovice 2 2 2 2     8 18,00 2. 

Svatý Mikuláš 5 3 3 3     14 20,02 3. 

Uhlířské 

Janovice B 3 4 5 4     16 20,34 4. 

Církvice 4 7 4 5     20 20,99 5. 

Chotusice 6 5 7 7     25 23,99 6. 

Žleby A 8 6 6 6     26 24,42 7. 

Záboří nad 

Labem 7 9 7 8     31 26,09 8. 

Žleby B 9 8 7 9     33 27,64 9. 

 

 

Plánované akce: 

12. září třináctý ročník „Močovické“ proudnice – začátek 13.00  

13. září závěrečné kolo Soptíka 2015 od 9.00 na hřišti v Močovicích 

 

T. Moravec 

 

 
 



Ohlédnutí za jarem ve fotografiích 
 

 

Pálení čarodějnic, 30.4 2015 

 

    
 

 

 
 

 

 

Stavění májek, 2.5 2015 

 

         
 

                     



Dětské sportovní odpoledne, 7.6 2015 

 

       
 

 
 

Hasičské akce 

 

                
 

 



Informace z mateřské školy 

   

První akcí v posledním čtvrtletí školního roku 2014/2015 byla návštěva dvou pracovnic Čes-

kého červeného kříže, které dětem zdůraznily správné hygienické návyky, seznámily je se zá-

sadami první pomoci při úrazu i s čísly důležitými pro přivolání pomoci. 

Na přelomu března a dubna se děti ve školce pilně připravovaly na velikonoční svátky, podílely 

se na výzdobě prostor mateřské školy, zhotovovaly různé dekorace, malovaly vejdunky, do-

konce si vytvořily vejdunkové „tulipány“, které si pak odnesly domů. 

 

 

Brzy po Veli-

konocích (13. 

4.) jsme se 

společně vy-

pravili do diva-

dla, tentokrát 

na pohádku „O 

kocouru Mike-

šovi“. Jeli jsme 

společně 

s dětmi ze ZŠ a 

MŠ Krchleby 

objednávaným autobusem, takže jsme se pohodlně svezli od školky až k divadlu a zase zpátky. 

Pohádka se dětem moc líbila. Známé postavičky z pera Josefa Lady znaly již z knížky, kterou 

jsme četli na pokračování před spinkáním, takže ji lépe vnímaly. 

 

V týdnu před čarodějnicemi jsme si společně s dětmi vypravovali o významu ohně pro lidi a o 

tom, v čem nám oheň pomáhá, ale i jak by nám mohl případně ublížit. Toto celotýdenní pozná-

vání vyvrcholilo ve čtvrtek 30. 4. návštěvou u místních dobrovolných hasičů. Po domluvě s pa-

nem Tomášem Moravcem si děti prohlédly vybavení požární zbrojnice, kde jim pan Josef Vlach 

a Patrik Richard předvedli, jak se obléká hasičský oblek, nasazuje ochranná hasičská helma a 

podobně. Pan Moravec jim o všem vyprávěl, ukázal jim, jak se ovládají vysílačky a zodpověděl 



vše, na co se děti zeptaly. Největším zážitkem byla pro děti důkladná prohlídka hasičského auta. 

Z návštěvy u hasičů měly děti velkou radost a hodně o ní poté vypravovaly. 

 

Ve dnech 11. – 22. 5. probíhal ve školce projekt na téma „Navštívíme zvířátka v zoo“. Dětem 

do školky přišel „poštou“ balíček ze zoo se vzkazem, v němž se psalo o tom, že v zoologické 

zahradě vědí o naší chystané návštěvě, aby dětem čekání rychleji uteklo, posílají jim kouzelnou 

opičku (maňáska), kterou děti pojmenovaly „Kačenka“. Celou dobu před výletem provázela 

Kačenka děti poznáváním zvířátek, které uvidí v zoo. Děti si o nich četly pohádky, kreslily 

obrázky, vypravovaly si, kde žijí, čím se živí, hrály si o nich prstové maňáskové divadlo a tak 

dál. Velmi očekávaný den výletu nastal v pátek 22. 5. Přestože téměř celý týden před výletem 

vládlo velmi ošklivé počasí, pátek byl nádherný, jako na objednávku – sluníčko, teplo, zkrátka 

krásně. Protože výlety s rodiči už mají v naší školce delší tradici a líbí se, a také proto, že 

v letošním školním roce máme ve školce více dětí, překročil počet přihlášených kapacitu jed-

noho autobusu a tak se nakonec musely do Prahy vydat autobusy dva, které byly původně celé 

téměř obsazené. Ve středu a ve čtvrtek před odjezdem se z důvodu nemoci ještě odhlásilo šest 

lidí, takže nakonec se za zvířátky do zoo vypravilo 96 výletníků. Odjížděli jsme ráno v 7.30 a 

vrátili jsme se před 18. hodinou. Již v autobuse někteří hlásili, že příští rok by chtěli jet zase. 

Dokonce i ti, kteří do školky už třeba chodit nebudou, se prý v případě volných míst rádi přidají. 

Poslední měsíc školního roku 2014/2015 začaly děti společným fotografováním. Ačkoliv po-

časí venkovnímu focení příliš nepřálo, vznikly krásné fotografie, které potěšily nejen děti, ale 

také rodiče.  

 

První týden měsíce června se nesl ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí. Děti si samy plá-

novaly hry a činnosti a účastnily se několika soutěží, z nichž si všichni za odměnu odnesly 

medaili a sladkou odměnu – zmrzlinu. V dalším týdnu společně s MŠ a ZŠ Krchleby vyrazily 

do Dusíkova divadla v Čáslavi na pohádkové představení „O princezně se zlatou hvězdou na 

čele“. Pohádka děti nadchla, ještě ve školce si o ní s radostí vyprávěly a v dalších dnech ji i 

samy zinscenovaly.   

 

V polovině června pak čekala děti zajímavá událost. Do školky za nimi až z Prahy dorazilo 

Mobilní planetárium a ve speciálním promítacím stanu jim na pohádce „Jak měsíc putoval ke 

Slunci na návštěvu“ přiblížilo planety a jejich pohyb ve sluneční soustavě a seznámilo je s jed-

notlivými souhvězdími představujícími znamení zvěrokruhu. Rovněž toto nezvyklé představení 



se dětem líbilo, s radostí a nadšením o něm vypravovaly. To však ještě netuší, co je čeká v sa-

motném závěru školního roku – speciální loučení s předškoláky a jejich pasování na žáky prv-

ních tříd. Doufáme, že i tato akce děti potěší a že na ni, stejně jako na jiné akce letošního škol-

ního roku, budou během prázdnin vzpomínat. 

O. Čepková 

 

Co bychom měli vědět o požární ochraně 

 

Základním dokumentem, v němž je zakotven význam požární ochrany, je zákon o požární 

ochraně. Každý je povinen počínat si tak, aby nezadal příčiny ke vzniku požáru a přispívat 

podle svých sil k řádnému plnění úkolů o požární ochraně, zejména poskytovat osobní a věcnou 

pomoc při zamezování a zdolávání požárů a jiných živelných pohrom a nehod. 

Každý občan je zejména povinen: 

1. Zdržet se kouření, manipulace s ohněm a otevřeným světlem na požárně nebezpečných 

místech. 

2. Udržovat v řádném stavu topidla, komíny, kouřovody, elektrická a jiná zařízení. 

3. Zajistit, aby se v blízkosti topenišť a tepelných zdrojů nenacházely hořlavé látky. 

4. Dbát na to, aby topidla a zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly ponechány bez 

dozoru. 

5. Dbát na to, aby popel byl vysypán vychladlý do nádob k tomu určených a na požárně 

bezpečných místech. 

6. Pečovat o řádný dozor nad dětmi a zamezit jim k přístupu k zápalkám a hořlavým či 

zápalným látkám. 

7. Používat všechny tepelné a jiné spotřebiče jen k stanovenému účelu a používat jen 

schválené spotřebiče. 

8. Zachovávat opatrnost při skladování hořlavých látek a látek se sklonem k samovzní-

cení, ukládat je ve stanoveném množství, překládat je a větrat. 

9. Udržovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách, ve sklepích a dvorech. 

10. Dbát zvýšené opatrnosti v době sucha, žní a topném období. 

 

Desatero má sloužit jako návod, rada, výstraha-jak chcete. Vím, že ani kdyby to bylo uzáko-

něno, nevymřeli by ti, kterým je lhostejný majetek nás všech a snad i jejich vlastní. Těší mě 



však to, že se do požární ochrany zapojuje stále více těch, kteří pochopili skutečný smysl zá-

kona. A pro ty, kdo dají přednost nedbalosti, nekázni a lhostejnosti ke společnosti, byla tato 

relace zbytečná. Na ně totiž pamatuje trestní zákoník…. 

 

Pavel Rychetský, vedoucí okresní odborné rady prevence 

 

 

Ze sociálně zdravotní komise 

 

Co je cévní mozková příhoda (CMP) 

V České republice je cévní mozková příhoda – iktus (laicky mozková mrtvice) třetí 

nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou závažné a dlouhodobé invalidity. Při cévní 

mozkové příhodě (CMP) dochází k postižení mozkových tepen a porušení krevního oběhu 

mozku. Tepny přivádějící krev a kyslík do mozku se buď ucpou (ischemická CMP), nebo 

prasknou (hemoragická CMP), v důsledku toho se k mozkovým buňkám nedostává 

okysličená krev. Bez dodávky kyslíku nemohou nervové buňky fungovat a během několika 

minut odumírají. Pokud nefungují nervové buňky, nemohou fungovat ani části těla, které jsou 

těmito nervovými buňkami řízeny. Devastující účinky cévní mozkové příhody jsou často 

trvalé, protože odumřelé mozkové buňky organismus již nedokáže obnovit. 

 

Co je transitorní ischemická ataka (TIA) 

Je přechodná cévní mozková příhoda, při níž krevní sraženina krátkodobě ucpe tepnu v 

mozku. Příznaky TIA jsou podobné jako varovné příznaky cévní mozkové příhody, ale 

obvykle trvají jen několik minut. Přibližně v 10 % případů předchází TIA cévní mozkovou 

příhodu. TIA je tak poměrně spolehlivou předzvěstí možného vzniku cévní mozkové 

příhody. V žádném případě TIA nepodceňujte! 

 

Proč bych se měl (a) zajímat o CMP 

Cévním mozkovým příhodám lze ve velké míře předcházet. Snaha o ovlivňování rizikových 

faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak, kouření, porucha metabolismu tuků a cukrovka, snižuje 

riziko vzniku CMP. Pokud je příčinou CMP uzávěr (okluze) tepny způsobený krevní 

sraženinou, lze podat látku do žíly (tkáňový aktivátor plasminogenu) rozpouštějící tuto 

sraženinu – mluvíme o trombolýze. Rozhodující je však čas! Léčbu rozpouštějící uzávěr 

mozkové tepny je nutno zahájit do tří hodin od nástupu příznaků optimálně na 

specializovaném neurologickém pracovišti s iktovým centrem. U nás je nejbližší v Kolíně. 

Proto rychle vyhledaná odborná pomoc může významně omezit rozsah invalidity po CMP. 

 

Jaké jsou varovné příznaky cévní mozkové příhody? 

Pro ischemickou CMP je typické náhlé znecitlivění nebo svalová slabost v obličeji, horních 

nebo dolních končetinách, zvláště s postižením jedné strany těla (hemiparesa-oslabení nebo 

hemiplegie-ochrnutí). Náhle vzniklá zmatenost, obtíže při řeči (afazie) nebo vnímání toho, co 

říkají ostatní. Náhle vzniklá porucha zraku, např. dvojité vidění (diplopie), obtíže při chůzi, 

závratě (vertigo), porucha rovnováhy nebo koordinace pohybu (ataxie). Náhle vzniklá prudká 



bolest hlavy (cefalea) bez zjevné příčiny, obvykle související s neléčeným nebo špatně 

léčeným vysokým krevním tlakem (TK). Následky hemoragické CMP bývají většinou 

závažnější, příznaky se rozvíjejí rychleji a stupeň postižení je větší. Často se s rozvinutou 

neurologickou symptomatikou pacient probudí ráno a přichází k lékaři pozdě. 

 

První pomoc 

V případě jakéhokoli podezření na CMP okamžitě volejte RZP 155. Do příjezdu sanitky 

pacienta uklidněte, položte na záda a zajistěte, aby byl při vědomí, v klidném prostředí a 

pokud možno dýchal čerstvý vzduch. Pokud pacient ztratí vědomí, položte jej na záda a 

zakloňte hlavu, pokud i přestane dýchat, okamžitě začněte resuscitovat tak, jak jsme se už 

neučili. 

 

Diagnostika 

Včasné provedení CT (počítačová tomografie) k odlišení ischemické a hemoragické CMP a 

následný transport na JIP (jednotku intenzivní péče) iktového centra. Léčba obou CMP je 

odlišná, ischemická CMP se léčí trombolýzou, u hemoragické je nutná konsultace 

neurochirurgického pracoviště s ohledem na další vyšetřování příčin a zvažování eventuální 

operační intervence. 

 

Léčba 

Cílem léčby je urychlit obnovu krevního oběhu v postižené části mozku a podpořit a 

ochránit tkáně přiléhající k postižené oblasti tak, aby zachovaly svou funkci přes snížené 

prokrvení. 

Do 4,5 hodiny od vzniku CMP: celotělová nitrožilní trombolýza (rozpouštění shluků krevních 

sraženin v cévách). Do 6 hodin od vzniku CMP: intraarteriální trombolýza (rozpouštění 

shluků sraženin v tepnách). Do 8 hodin od vzniku CMP: mechanické zprůchodnění příslušné 

mozkové tepny, spojené s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách. 

 

Rehabilitace po mozkové příhodě, prevence 

Od začátku je třeba pokládat končetiny do fyziologické polohy a cvičit pasivně. Po 2 - 3 

dnech se začíná s aktivním cvičením a s vertikalizací nemocného, aby ochablé svaly 

neztrácely svalovou hmotu. Plán cvičení je individuální pro každého, vždy závisí na celkovém 

stavu nemocného, přidružených chorobách a stavu pohybového aparátu. Při poruše artikulace 

a afázii (poruše produkce a chápání slov) je nutná logopedická péče. Dále se většina pacientů 

začíná učit znovu úkony běžného života jako mluvení, chození, psaní, osobní hygiena atd. 

Podstatnou součástí je i psychoterapie. Součástí primární prevence CMP je i dodržování 

pravidel správné životosprávy: zákaz kouření, střídmá konzumace alkoholu, uvážlivé užívání 

hormonální antikoncepce, redukce nadváhy a dostatek fyzické aktivity s vyvarováním se 

stresových situací. Léčba rizikových faktorů a dodržování pravidel správné životosprávy 

snižuje riziko vzniku iktu až o 50 %! Správná léčba vysokého krevního tlaku a poruchy 

metabolismu tuků. Součástí sekundární prevence CMP (redukovat recidivu-opakování) je 

protisrážlivá terapie – Anopyrin, Warfarin atd. 

Zmínka o subarachnoideálním krvácení (SAK) 

V souvislosti s hemoragickou CMP je nutno se krátce zmínit o subarachnoideálním krvácení 

(SAK). Jde o krvácení do subarachnoideálního prostoru mezi mozkové obaly tzv. piu mater 

(měkká plena mozková) a arachnoideu (pavučnice) nejčastěji z aneurysmatu (výduť) na malé 

tepně v mozku. Klinicky dominuje náhle vzniklá, prudká bolest hlavy (pravděpodobněji při 

fyzické aktivitě), pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení (vomitus), krátkodobá 

kvalitativní porucha vědomí s rychlou progresí do plné poruchy vědomí.  Diagnostika se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aterosklerotický_plát


provádí pomocí CT, MR (magnetická rezonance) a léčba je plně v kompetenci neurochirurgie 

nebo neuroradiologie/např. Praha, Hradec Králové/ provedením otevřené operace (clipping) 

nebo endovaskulárně (coiling). 

 

                                  MUDr. Věra Vojtěchová /předsedkyně sociálně zdravotní komise/ 

 

 

Významná životní výročí 
 

 

Krásného životního jubilea (75, 80 a více let) se ve 3. čtvrtletí roku 2015 dožívají tito naši 

spoluobčané: 

 

p. Vavřina Jaroslav, p. Potměšil Miroslav, pí. Dvořáková Marie, p. Zelený František 

  a p. Tichý Vladimír. 

 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Lubor a Monika Kristkovi. 

 

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.   

 

                                                                                                      J. Lišková 

       

 

Zpátky do minulosti 
 

 

V dnešním čísle Močovického čtvrtletníku se v historické rubrice zastavíme ve 30. letech 20. 

století, době, kterou neblaze ovlivnila hospodářská krize a složitá politická situace v celé 

Evropě. V říjnu roku 1929 došlo k tzv. Černému pátku, krachu akcií na newyorské burze. 

V důsledku toho došlo k poklesu hodnoty bankovek.  Došlo k růstu cen. Situaci nezlepšilo ani 

špatné počasí, které způsobilo nízkou úrodu. Přestože obchody a sklady byly plné výrobků a 

zboží, neměly odbytiště. Tím pádem docházelo k propouštění a zavírání do té doby 

prosperujících továren. Zvyšovala se nezaměstnanost. Z této situace se vyvinuly i tzv. hladové 

pochody a celospolečenská nedůvěra v politický systém. Jelikož s americkým trhem byl úzce 

spjat i evropský, záhy se hospodářské problémy dostaly i na starý kontinent. Zde se své šance 

chopily nově vzniklé politické frakce, fašisté a komunisté, kteří slibovali celospolečenskou 

změnu. V tehdejším Československu můžeme první náznaky krize sledovat již od roku 1930, 

k větším změnám však dochází v letech následujících. Od poloviny 30. let však můžeme vidět 

zlepšení a snahu o obnovu hospodářských poměrů. 

 

V naší obci můžeme hospodářskou situaci pozorovat na osudech zdejšího cukrovaru. 

V listopadu roku 1929 byl jeho provoz ukončen a majitelé objektu Wiesner a spol. jej i s 

pozemky odprodali Agencii v Nymburce. Zaměstnanci přišli o práci, úředníci povětšinou 

odešli do výslužby, dělníci dostali odstupné platy, stroje byly rozprodány. Obec tím ale ztratila 

nemalou část svých příjmů. V červnu roku 1930 došlo opět ke změně majitelů, budovu i 

s přilehlými objekty zakoupili bratři Bláhové z Čáslavi za cenu 313 000 Kč., pozemek před 

cukrovarem odkoupil Jan Novák. Budova „Olejna“ (patřila k cukrovaru) byla rozdělena na 

dvě části, první zakoupil rolník Jan Novák, druhou místní strážník Jan Vondráček. Roku 1934 

došlo k požáru, který poničil část objektu. O rok později, roku 1935, došlo k přestavbě, bývalá 

kotelna byla přestavěna na uhelný sklad pro okolí, v jiné části bylo skladiště pro pivo 



z Červených Peček. Raritou bylo vybudování výrobny stavebních izolačních desek, která byla 

na Čáslavsku svého druhu jediná. O dva roky později, roku 1937, začala továrna firmy Bláha 

využívat stroje na výrobu uzenin a konzerv.  

 

Ještě nikdy jsme se v naší rubrice více nevěnovaly počasí v naší obci. Dnes připomínaná doba 

však v sobě skrývá dvě zajímavé příhody. V roce 1929 byly naměřeny největší mrazy od roku 

1775, v únoru teploměr ukazoval průměrně kolem – 27 stupňů Celsia, dne 1. 3. byla 

zaznamenána hodnota – 30 st. Celsia. Navíc celou Evropu sužovaly ničivé vichřice. Druhou 

událostí jsou místní záplavy v roce 1931. V červnu byly prudké deště, které zvedly hladiny 

rybníků a potoků v okolí. Došlo k protržení hráze v Močovicích. Dne 4. 6. ve 23.00 se lidé 

z domků u vody i s dobytkem začali stěhovat na bezpečnější místa. Jak uvádí místní kronika: 

„Chlívky u domků byly přivázány, aby je voda neodplavila, voda v potoce stoupala tak 

vysoko, že se přelévala přes silnici u betonového mostu dolního a dosahovala až na dvůr u 

sokolovny, vnikala do světnic domků u potoka. U mostu se voda nárazem obracela, tekla zpět 

k rybníku obecnímu a odtud kolovala zpět do potoka. Celá poloha v Zelnišťatech a pod 

Trněnkou byla pod vodou. Pole zaplavena, úroda značně poškozena.“ 

Mezi důležité události naší obce ve 30. letech 20. století patřilo vybudování pevné železné 

konstrukce na zvonek na návsi. V roce 1931 došlo k nahrazení dřevěné lávky přes Klejnarku u 

splavu před bývalým cukrovarem železným můstkem. I v této nelehké době se projevilo 

sportovní cítění místních obyvatel, v letních měsících roku 1930 došlo k založení fotbalového 

oddílu S. K. Klejnarská Sparta.O tři roky později, tj. 1933, byla jeho činnost zastavena, roku 

1935 však došlo k jejímu slavnostnímu obnovení. Dne 8.9 se konalo slavnostní fotbalové 

utkání s čáslavským oddílem. Samotnému sportovnímu střetnutí předcházel průvod od 

sokolovny na hřiště, u místního pomníku byly položeny za zvuků národní hymny věnce. Jen 

pro zajímavost, skoré zápasu bylo 6:0 pro domácí.  

V obci se pravidelně konaly slavnosti připomínající např. upálení Mistra Jana Husa, 

narozeniny T. G. Masaryka, roku 1937 i jeho úmrtí. V roce 1936 byla vzpomenuta osobnost 

místního rodáka Ludvíka Mráze. Dne 6.9 došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky na 

jeho rodném domě č. 29. Desku zhotovil sochař Borovička. Akci uspořádal místní sokol 

v režii Jana Stehlíka. Slavnost započala dopoledne na čáslavském náměstí, odtud se průvod 

vydal do Močovic, kde byl u pomníku položen věnec, zarecitována oslavná báseň a zazpívána 

národní hymna. Poté se zástup vydal k domu, kde za hudebního doprovodu kapelníka 

Havelky došlo k odhalení desky. Pietní akce byla zakončena písní Kdož jsú boží bojovníci. 

Ve stejném roce byla v Močovicích zřízena CPO, Civilní protiletecká obrana. Byla vytvořena 

pod patronací čáslavské organizace brannosti. Došlo k uspořádání několika přednášek a 

zřízení odboru požárního a bezpečnostního. Do CPO byli zahrnuti všichni muži, kteří nebyli 

povinováni vojenskou službou. V roce 1937 došlo k první velké akci CPO, úplnému 

zatemnění obce. Velitelem se stal pan J. Koblenc. Dne 31.8 1937 byl ustanoven 302. místní 

sbor Stráže Svobody, jejím starostou se stal Josef Dvořáček, místostarostou Jan Suchomel, 

náčelníkem Václav Kaucký, místonáčelníkem Jan Šena, jednatelem František Kruliš, 

pokladníkem Josef Linhart.  



O akcích CPO  a Stráže Svobody si budete moci více přečíst v dalším čísle našeho periodika. 

Zaměříme se také na významné události následujících let 1938-1939 z pohledu celostátního i 

naší obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recepty paní Marcely 
 

 
 

 

 

                    

Výborné rebarborové řezy 

 

Suroviny: 

Těsto: 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 hrnek cukru krupice  

1/2 hrnku oleje  

1 hrnek mléka 

1 vejce 

 prášek do pečiva 

1. vrstva 

10 lžic cukru krupice 

500 g rebarbory 

200 ml vody 

šťáva z půlky citronu 

1 vanilkový pudink 

2. vrstva 

1 tvaroh ve vaničce 

150 ml zakysané smetany 

2 lžíce cukru moučka 

 

 

 

Postup: 

Ingredience na těsto smícháme dohromady. Přelijeme na vymazaný a vysypaný plech, pečeme při 160-

180 st. Přibližně 15-20 minut. Upečený korpus necháme vychladnout. 

Rebarboru očistíme a nakrájíme na drobné kostičky. Přidáme cukr a citrónovou šťávu, dusíme cca 5 

minut. Poté přilijeme pudinkový prášek rozmíchaný v trošce vody. Přivedeme k varu a krátce 

povaříme. Vychladnutou směs dáme na korpus. Tvaroh smícháme se zakysanou smetanou a cukrem, 

natřeme na rebarborovou vrstvu. Na závěr můžeme moučník ozdobit kakaovým práškem. Podáváme 

vychlazené. 

 

Smetanová zmrzlina 

 

Suroviny: 

3 žloutky 

8dkg cukru 

250ml smetany 

mandlové plátky, rozinky 

lžíce cukru na karamel 

lžička másla 

 

 

Postup: 

Cukr se žloutky umícháme do pěny, přidáme ušlehanou smetanu. 

Z másla a zbylého cukru připravíme karamel, přidáme do něj 

rozinky a mandle. Do nádoby dáme část karamelu, zalijeme 

smetanovou pěnou. Zbylým karamelem ozdobíme hotovou zmrzlinu 

a dáme zatuhnout do mrazáku.  

Dobrou chuť 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cukr+krupice
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=olej
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mleko
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=rebarbora
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=tvaroh

