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Slovo starosty 
 

 
Vážený čtenáři, 
 

celkem oprávněně mně můžeš vyčíst, že jsem Tě v posledních třech číslech čtvrtletníku 
neinformoval o investičních akcích obce. Svůj dluh ale snadno vyrovnám, neboť právě této 
tématice se obecní zastupitelstvo věnovalo na svém posledním zasedání. Níže proto uvádím 

aktuální stav investičních akcí, plánovaných obcí na tento rok, resp. další období. Pro Tvou 
plnou informovanost, Vážený čtenáři, připojuji rovněž dvě finančně nákladné akce /jejichž 

investorem sice obec není, avšak aktivně se na nich podílí/ řešící mimo jiné především  
ochranu Močovic před povodněmi.       

 
Parkovací a odstavná místa "Na Obci"   
K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem a 

přístup k lávce přes Klejnarku. Vzhledem k tomu, že akci je nutné uhradit plně z obecního 
rozpočtu, dochází k jejímu pozastavení. Potřebných 600 tis. Kč bude podstatně efektivněji 
využito na povinnou finanční spoluúčast při realizaci níže uvedených dotovaných akcí.    

 
Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti     

Žádost o finanční dotaci z MŠMT nebyla TJ Sokolu Močovice schválena. Na zasedání 
obecního zastupitelstva v září tohoto roku proto obecní zastupitelstvo projedná nabídku TJ 
Sokol Močovice převzít sportovní kabiny do obecního majetku. Získání finanční dotace obcí je 

podstatně reálnější. 
 

Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)   

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je nyní přidělována jen v 
maximální výši 45% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době o ni ucházet a 

realizaci plánovaného zateplení pozastaví. 
 

Stezka pro chodce v obecních lesích   
Obec opět požádala o finanční dotaci (100% uznatelných nákladů) na vybudování lesní stezky 
podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u „Krchlebské Cihelny". Příslušná ministerská 

komise doporučila přijetí žádosti. Dotace by měla být obci přidělena v září tohoto roku.   
 

Hřbitov   
Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na 
tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl doposud vypsán.   

 
Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 

Vzhledem k tomu, že bude vybudován nový silniční most na silnici II/337, na němž bude také 
zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec přepracování stávajícího projektu, který 
řeší chodníky podél silnice od "fabriky" až k vyústění v současné době budované komunikace 

z lokality "Cihelna"/nad  Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy /v místě současné 
čekárny/. Práce na úpravě projektu budou zahájeny ihned po schválení stavebního povolení 

na silniční most stavebním úřadem. Následovat budou žádosti o stavební povolení a o 
vhodnou finanční dotaci. Nebude-li obci uvažovaná dotace v následujících létech přidělena, 
bude z obecního rozpočtu realizována alespoň část chodníku /od Patákových ke křižovatce na 

Třebešice/ a zmíněné autobusové nástupiště.    
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Protierozní opatření     

Úhrada realizace protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla plánovaná z obecního 
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že byl vypsán vhodný dotační titul, obec podá do konce 1. pololetí 

tohoto roku žádost o finanční dotaci. 
 
Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa   

Žádost o stavební povolení na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení 
a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, je schválena. Obec požádá o 

finanční dotaci. V případě nutnosti ale bude upřednostněna akce Sportovní kabiny na 
fotbalovém hřišti. 
 

Močovice-lokalita "Cihelna"-komunikace + inženýrské sítě 
Stavba bude realizována do konce 3. čtvrtletí tohoto roku. 

 
Obecní dvougaráž pro hasiče 

Obec bude žádat o finanční dotaci. Nebude-li dotace přidělena, akce nebude realizována. 

  
Cihelňák – hřiště na malou kopanou   

V rámci stavby komunikace v lokalitě "Cihelna" dojde k úpravě terénu a rozměrů stávajícího 
hřiště.  Výhledově obec plánuje vystavět na "Cihelňáku" přírodní sportovní areál s patřičným 
zázemím. 

 
Mateřská škola – zvýšení kapacity 

Obec ve 3. čtvrtletí tohoto roku zadá projekční práce, jejichž cílem je zvýšení kapacity místní 
mateřské školy z 24 na minimálně 40 dětí. 
 

Protipovodňová opatření 
V rámci Komplexních pozemkových úprav jsou řešeny nezbytné majetkoprávní vztahy a 

probíhají práce na projektu suchého poldru zajišťujícího protipovodňová opatření na toku 
Klejnarka. Hráz poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny" v místě hráze bývalé a v 
případě vzedmutí toku ochrání obec před povodní. Finanční prostředky zajistí pozemkový 

úřad. 
 

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

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je investorem nového silničního mostu 
přes Klejnarku, který splňuje požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité 

požadavky protipovodňové. Jeho součástí bude normě vyhovující chodník pro pěší a 
autobusové nástupiště /před statkem p. Chadimy/. Územní rozhodnutí bylo schváleno a 

probíhá vypracování dokumentace pro žádost o stavební povolení. 
                                                                                                                          
                                                                                                                     starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 6. dubna 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvy, uzavřené mezi obcí a vlastníky pozemků, 

určených k bytové zástavbě v lokalitě Cihelna.         

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže na zhotovitele díla  Lesní cesta k 

náhonu firmu MIROS majetková, a.s. Staré Hradiště. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Sokolovny a Návštěvní řád Sokolovny včetně 

příloh (č. 1,2,3).  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. EP-12-6003151/1.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 4/2016 /Příloha č. 4/.                     
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. dubna 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce a mateřské školky za r. 2015. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet za r. 2015 s výhradou. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

nezávislým auditorem – příloha č. 2.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č. 0437681419 mezi Českou 

spořitelnou, a.s. a obcí.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 1 -10/2016/16013, uzavřenou mezi obcí a 

firmou MIROS MAJETKOVÁ, a.s. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu pozemku č. 4 -08/2016, uzavřenou mezi obcí a 

firmou MIROS MAJETKOVÁ, a.s.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvy na pronájem hřbitovního místa mezi obcí a nájemci 

uvedenými v příloze č. 3.                    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecních pozemků v k.ú. Močovice  

              1. parc. č. 349/21 manželům L. a J. D. Z Kolína, resp. Kutné Hory,  

              2. parc. č. 349/23 pí. J. B., trvalým bydlištěm Kutná Hora   

              a příslušné kupní smlouvy.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvu uzavřenou mezi obcí a 1. manželi L. a J. D.  

              2. pí. J.B. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo  cenu vstupenky na muzikálové představení Sibyla, které se 

uskuteční dne 26. 11. 2016, ve výši 390,-Kč.  
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 4. května 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003209/1. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16 SOBSO1 4121188900.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5/16 /Příloha č. 2/.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu pachtovní č. 1/5/16 uzavřenou mezi obcí a F. Ř..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo směnu pozemku p.č. 641/2 a zmenšeného pozemku p.č. 349/24 v 

k.ú. Močovice mezi p. T.L. a obcí. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo objednávku na vypracování projektu pro prodloužení 

komunikace v lokalitě Cihelna. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí:  

1. zvýšení příspěvku členských obcí Mikroregionu Čáslavsko k 3. 5. 2016 o 1.170,-Kč na celkovou částku 

3.560,-Kč, 

2. písemné vyjádření provozovatele obecního vodovodu k problematice odstaveného vodojemu a nízkého 

tlaku vody v řadu, z něhož vyplynulo, že vodojem je odstaven z důvodu nízkého odběru vody (nebezpečí 

zhoršení kvality vody) a že tlak bude zvýšen po opravě redukčního ventilu,  

3. objízdné a obchůzné trasy, řešené firmou Ingutis v rámci rekonstrukce mostu přes Klejnarku.  

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 18. května 2016  
 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku parc. č. 349/22 v k.ú. Močovice 

manželům D. a P. M. včetně kupní smlouvy uzavřené mezi nimi a obcí.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvu  uzavřenou mezi obcí a manželi D. a P.M..     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. Z S24 12 8120052419 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s. a 

obcí.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 6/16 /Příloha č. 2/.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí odstoupení pí. K.A. od písemné žádosti z 3.5.2016.   

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 25. května 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí a p. L.T.  a  sl.V.K.    

 

              

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 1. června 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové 

dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na 

vodohospodářskou infrastrukturu, uzavřenou mezi Středočeským krajem a obcí.    
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 15. června 2016  

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán investičních akcí na r. 2016 a další období.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o výprose uzavřenou mezi pí. P.M.  a  obcí. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo vedení Obecního úřadu Močovice vyřízením písemné Žádosti 

manželů K. z 12. 6. 2016.  

 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 
Místní obecní úřad zajistil vstupenky na muzikálové 

představení Sibyla. Toto představení se uskuteční dne 26. 
listopadu 2016, což je sobota, od 18´00h v pražském Divadle 

Hybernia. Cena jedné vstupenky činí 390,-Kč. Doprava 
autobusem je zdarma. Vstupenky je možné zakoupit od 13. 
července každou středu, v čase od 19´00h do 20´00h, v 

místní úřadovně a to až do jejich vyprodání. 
 

 
Kontejner na biologický odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven 
ve dnech 1. až 3. července, dále pak 5. až 7. srpna a následně 

2. až 4. 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. 
 
Ten, kdo neuhradil do konce prvního pololetí poplatek /500,-

Kč/ za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálních odpadů, již nemůže využít 

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. 
 

V průběhu tohoto roku jsou uzavírány smlouvy o pronájmu 
hrobových míst na dalších 10 let. Cena za 1 hrob činí 100,-Kč a za dvojhrob, či hrobku 200,-
Kč. Vzhledem k tomu, že obecní úřad nedisponuje všemi kontaktními údaji, je možné, že 

někteří potenciální plátci proto ještě neobdrželi tiskopisy smluv. Smlouvy k vyplnění je 
možné vyzvednout v úřední hodinu na místním obecním úřadu, nebo vytisknout z odkazu 

formuláře na obecním webu www.mocovice.cz  . 

http://www.mocovice.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3lYLBoMbNAhXIHJoKHbW0DwUQjRwIBw&url=https://www.sivekhotels.com/cz/282.sivek-hotels-partnerem-muzikalu-sibyla-kralovna-ze-saby&bvm=bv.125596728,d.bGs&psig=AFQjCNHZvwxheNDEs4Qh01lVAHbT53RPKA&ust=1467049789041224
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Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 
 
 

 Turnaj v malé kopané CIHELNA 2016 

Již 32. ročník tradičního turnaje v malé kopané se uskuteční v prvních dnech července na 

fotbalovém hřišti TJ Sokol Močovice. V pátek, 1. července, od 15´30 h proběhne turnaj žáků. 
Muži se utkají v sobotu, 2. července, od  10´00h. Od 15´30 h následují exhibiční zápasy. 
Vstup zdarma, zajištěné občerstvení, bohatá tombola a večerní zábava.   

 

 Močovická smeč 

V úterý, dne 5. července od 9´00h, proběhne na hřišti za sokolovnou turnaj v nohejbalu – 
Močovická smeč. Od 19´00h se rozjede volná zábava za hudebního doprovodu Duo Laura. 

Vstupné zdarma. Srdečně zve garant akce – pan Josef Chvátil. 
 

 Turnaj v nohejbalu 

V sobotu, dne 3. září 2016, od 10´00h se uskuteční na antukovém hřišti za sokolovnou turnaj 
v nohejbalu. Od 19´00h pak tato akce přejde do společenského rozloučení s časem prázdnin a 

dovolených. O hudební doprovod se postará DJ Vopěnka. Vstup zdarma. Garantem akce je 
pan Josef Chvátil.   

 

 Močovická proudnice 

Tradiční hasičská soutěž - Močovická proudnice - proběhne v sobotu, dne 10. září 2016, od 

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

 Soptík 

Nejmladší členové SDH poměří v neděli, dne 11. září 2016, své umění v dalším kole hasičské 

ligy SOPTÍK. Klání se uskuteční od 9´00h rovněž na místním fotbalovém hřišti. 
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 Ohlédnutí za jarem ve fotografii 

 

Pálení čarodějnic, 30. 4. 2016 

 

 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/carodejnice-2016/p4300010.-.html
http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/carodejnice-2016/p4300024.-.html
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Stavění májí, 12.5 2016 

 

    

 

 

 

 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/maje-2016/p5070156.-.html
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Dětské sportovní odpoledne, 12.6 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/detsky-den---mocovice-2016/p6120259.-.html
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Jarní události v mateřské škole 

 

Poslední čtvrtletí školního roku 2015/16 bylo v naší mateřské škole opět nabité událostmi. Nejprve děti 

vyrazily do Čáslavi, kde se konala velká akce „Den bezpečnosti“ v areálu Muzea zemědělské techniky 

v Čáslavi. Děti měly možnost seznámit se s prací záchranných složek – sledovaly výcvik policejních 

psů s psovody, práci letecké záchranné služby, kde viděly záchranu osob z vrtulníku, postup pořádkové 

jednotky při zadržení nebezpečného pachatele, práci záchranářů při záchraně života, viděly policejní, 

záchranářské i hasičské vybavení a mnoho dalšího. 

Dalším zpestřením pro děti byl výukový program „Smysly zvířat“.  Do školky za dětmi přijeli pracovníci 

žlebské obory a Záchranné stanice Lipec a přivezli s sebou spoustu zvířátek – například hada, ježka, 

výra nebo šváby. Děti měly možnost si na zvířátka sáhnout, pohladit je a dozvědět se o nich a jejich 

záchraně hodně zajímavostí. Na tuto akci k nám do školky přijely i děti z Mateřské školy Kluky. 

Na konci měsíce března proběhlo ve školce přijímací řízení a zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

nadcházející školní rok. Stejně jako v předchozích letech, i letos byly nové děti přijímány dle předem 

stanovených kritérií, přičemž rozhodujícími byly zejména trvalý pobyt a věk přihlášených dětí. K zápisu 

tento rok přišlo celkem šest dětí, přijaty byly čtyři. Ve školním roce 2016/2017 tedy bude kapacita 

školky opět naplněna. 

Další zajímavou akcí byla návštěva Malé technické univerzity s výukovým programem „Stavitel města“, 

při níž se děti seznámily s poznáváním map, základy kartografie, s tím, jaké jsou důležité stavby ve 

městě. Samy si pak zkusily nakreslit město do mapy a postavily si z kostek lega různé důležité stavby 

(nemocnice, pošta, škola, hasičská stanice apod.). Na závěr byl všem udělen titul „Stavitel města“.  

V druhé polovině května přijela do školky opět paní fotografka a zhotovila pro děti fotografie na 

památku a rozloučení se školním rokem. Návštěvu fotografky využili i někteří rodiče pro společné 

focení dětí ze školky se sourozenci. Na zahradě mateřské školy tak vzniklo spoustu pěkných obrázků, 

většina rodičů ještě využila možnosti jejich přiobjednání. 

Týden po fotografování se všichni dočkali oblíbeného rodinného výletu do zoologické zahrady. 

Tentokrát jsme vyrazili do zoo ve Dvoře Králové a to opět dvěma autobusy. Výlet se vydařil, počasí 

nám přálo a podle vyprávění dětí v nadcházejícím týdnu se všem dětem mezi zvířátky líbilo a s výletem 

byly spokojené. 

Celý týden po výletu byl věnován dnu dětí. V pondělí přijeli opět lektoři ze sdružení „Pod horami“ 

s výukovým programem „Letní slabikář“, během něhož se děti hravou formou seznámily s obdobím léta 

– měly možnost poznávat, ochutnávat, zpívat, skládat obrázky, hrát pohybové hry a podobně. Ve středu 

pak děti spolupracovaly s lektorem z Malé technické univerzity na výukovém programu „Malý 

zpracovatel odpadů“, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí a důležitých informací o správném třídění 
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odpadů a jeho významu pro společnost, o postupu při stavbě skládky. Z lega si postavily různé 

kontejnery, do kterých poté umísťovaly obrázky s odpadky. Na závěr jim byl tentokrát udělen titul 

„Malý zpracovatel odpadů“.  

A konečně v pátek 

nastala největší oslava 

Mezinárodního dne dětí, 

a sice celý den plný 

soutěží a her. Děti plnily 

úkoly, zvládaly obtížné 

překážky, používaly 

různé náčiní, cvičily ve 

skupinkách, závodily ve 

dvojicích, běhaly, 

skákaly, házely, lezly, 

prolézaly atd. Odměnou 

jim byla velká 

čokoládová medaile a také zmrzlina, na které si moc pochutnaly. 

Předposlední akcí tohoto školního roku byl výlet na zámek Kačina, jehož se děti zúčastnily ve 

společnosti kamarádů 

z Mateřské školy Kluky. 

Během nabitého 

programu si děti 

prohlédly zámecké 

prostory včetně sklepení, 

kuchyně nebo stájí, 

společně s průvodcem se 

seznámily s různými 

druhy loutek, převlékly se 

za pohádkové postavy a ty 

nejodvážnější z nich si 

dokonce vyzkoušely, jaké 

to je zahrát si v pohádce. 

Po prohlídce čekalo na děti pohádkové představení „O Honzovi“ v pravém zámeckém divadle. Výlet, 

kterému očividně přálo i počasí, pak zakončily společným posezením v zámecké zahradě u čerstvě 

opečených špekáčků. Přestože dopravu na akci hradili dětem rodiče, vstupné bylo uhrazeno z peněz 
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získaných sběrem starého papíru, do kterého se po celý školní rok poctivě a s velkým nasazením zapojují 

nejen děti, ale i jejich rodiče, za což jim patří velký dík.    

Na závěr školního roku samozřejmě 

nesmělo chybět rozloučení 

s předškoláky a jejich pasování na žáky 

prvních tříd. To se uskutečnilo 

netradičně prostřednictvím příběhu 

popletené čarodějnice z Perníkové 

chaloupky, která chtěla z pohádky odejít.  

Děti jí však pomohly najít poztrácené 

perníčky a přesvědčit ji, aby v chaloupce 

zůstala. Na konci programu pak 

čarodějnice zadala předškolákům složitý 

úkol a po jeho splnění je pasovala na 

školáky – předala jim vysvědčení plná 

jedniček, knížku prvního čtení a pamětní 

list od paní učitelek. Podle 

bezprostředních reakcí dětí je zábavné 

představení potěšilo a my doufáme, že na 

ně, ostatně jako na další společné akce, 

budou v době prázdnin vzpomínat a těšit 

se na spoustu nových zážitků v dalším školním roce.  

vedení MŠ 

 

SDH informuje 

 

Výsledky družstev SDH Močovice v uplynulém období: 

Okresní kolo: muži 1. místo, ženy 2. místo 

Okresní kolo dětí: přípravka 6. místo, mladší Áčko 6. a Béčko 13. místo, starší 6. místo 

Okrsková soutěž: ženy 3. místo a muži 1. místo (naši muži zvítězili v této soutěži po 3 letech) 

Kutnohorská hasičská liga- do této soutěže se družstvo našeho SDH vrátilo po 5 letech. 

V prvním kole získalo 8. a v druhém kole 9. místo. 

Soptík – liga mládeže, průběžné výsledky po čtyřech kolech: přípravka 2. místo, mladší Áčko 

3. místo, Béčko 9. místo a starší 4. místo. 
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V neděli 15. 5. 2016 se na stadionu v Kutné Hoře konala soutěž ve stovkách dospělých a 

dorostu. Poté následovala soutěž dětí v šedesátkách. Tady jsou výsledky našich členů: 

Muži: 7. místo Patrik Richard 

Starší chlapci: 13. místo Dominik Zajac 

Starší dívky: 8. místo Eliška Píšková, 13. místo Iveta Čochnářová 

Mladší chlapci: 37. místo Martin Štípek 

Mladší dívky: 21. místo Sedláčková Šárka, 24. místo Moravcová Pavla 

Přípravka: 23. místo Denisa Moravcová, 26. místo Martin Štípek, 31. místo David Hnízdo 

 

Soutěž POOD. 

V této soutěži děti 

kreslí obrázky nebo 

píší práce 

s hasičskou 
tématikou. 

V celookresním 

vyhodnocení se 

letos neztratily ani 

některé členky 

našeho SDH.  Obě 

dvě zabodovaly 

v literární části. Ve 

věkové kategorii L1 

skončila na 2. místě 

Pavla Moravcová a 

v kategorii L2 

skončila na 2. místě 

Eliška Píšková. 

 

Pozvánky: 

 Dne 10. 9. 2016 se koná 14. ročník soutěže Močovská proudnice. Začátek akce je v 13.00 h 

na místním hřišti (soutěž dospělých).  

 Dne 11. 9. 2016 proběhne závěrečné kolo Soptíka 2016. Začátek je plánován na 9.00 h 

v Močovicích na hřišti (soutěž dětí). 

vedení SDH 
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Významná životní výročí 
 
 

Překrásných životních jubileí /70, 75 a více než 80 let/ se ve třetím čtvrtletí r. 2016 dožívají 
tito naši spoluobčané: 

 
p. Pospíšil Vlastimil, pí. Dvořáková Marie, p. Zelený František, pí. Adamová Zdena, 

pí. Daňková Hana, pí. Kovaříková Marie, p. Suchomel František, p. Tichý Vladimír, 

p. Rychetský Pavel a pí. Truhlářová Jaroslava. 

 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Jaroslav a Zdena Truhlářovi. 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme především pevné zdraví a k 

němu příjemnou životní pohodu. 
                                                                                                               J. Lišková 

 
 
 

 

Zpátky do minulosti 

 

V dnešním návratu do místní historie si připomeneme květnové události roku 1945 a první 

poválečná léta.  

Květnové povstání vypuklo spontánně 1. května, začalo v Přerově a rychle se šířilo. V Praze 

vypuklo 5. května, povstalci obsadili budovu rozhlasu a na jejich výzvy se k nim přidávalo 

stále více lidí. Všude po městě vyrostly barikády, na které Němci zahájili 6. května brutální 

útok. Praha byla v nebezpečí, Američané nabídli pomoc, ta byla však ze strany SSSR 

odmítnuta s odůvodněním, že město leží na demarkační linii.  K Praze tedy začaly mířit 

oddíly generála Rybalka až od Berlína. Mezitím vzbouřencům pomáhaly oddíly vlasovců. 

Dne 8. května byla podepsána německá kapitulace, o den později vstoupila do města Rudá 

armáda.  

 

V ranních hodinách dne 4. května roku 1945 

se do Močovic dostaly první informace o 

ukončení německé okupace. Tabulky 

s německými nápisy byly strhávány, 

v nedalekých Třebešicích visely 

československé prapory. Během dopoledne se 

první národní znaky začaly objevovat i u nás 
v obci. Záhy byl vytvořen místní Národní 

výbor, který převzal veškerou iniciativu za 

vedení obce. Předsedou se stal Theodor 

Černý, později byli ve výboru zástupci mnoha 

politických stran, např. komunisté, sociální 

demokraté, národní socialisté či lidovci.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_qv--q8bNAhWsIpoKHSI3BR0QjRwIBw&url=http://www.simonak.eu/index.php?stranka%3Dpages/h_k/5_5.htm&bvm=bv.125596728,d.bGs&psig=AFQjCNFpqGYvWeCdcS59ANcyMwUix_r-IA&ust=1467052702852027
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Místní dobrovolníci se aktivně účastnili zajišťování transportu z Maďarska, který projížděl 

čáslavským nádražím.  Pod vedením záložních důstojníků se podíleli i na zajímání a 

odzbrojování prchajících Němců. Velké množství uprchlíků bylo posíláno směrem na Tábor, 

kde se jich ujala postupující Rudá armáda. Jeden německý zajatec s vojenskou hodností 

důstojníka zde byl smrtelně zraněn. Jiný německý major se sám zastřelil, oba jsou pochováni 

na místním hřbitově.  

Zásady budoucí vládnoucí politiky určoval tzv. Košický vládní program, byl schválen 5. 

dubna 1945 v Košicích a posunul orientaci československé politiky směrem k SSSR. Do 

voleb v roce 1946 byl stát řízen dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety). Nařízení 

měla platnost zákona, aniž by byla schválena parlamentem. Dekrety se dotkly mnoha 
důležitých otázek, např. zestátnění klíčového průmyslu, potrestání Němců a kolaborantů, 

odsuny německého obyvatelstva, zabavení pozemkového fondu Němců, Maďarů, zrádců a 

kolaborantů. 

Během dalších týdnů a měsíců docházelo k dalším odsunům německého obyvatelstva, 

v pohraničí zůstala opuštěna 

většina domů, venkovských 

usedlostí či statků. 

Z vnitrozemí tam mířily 

zástupy, které dostávaly 

dekrety na nová obydlí. 

Z Močovic se do nových 
domovů vystěhovalo na 55 

rodin, jednalo se o dělníky, 

zemědělce i drobné 

živnostníky. V důsledku toho 

došlo v Močovicích 

k výraznému poklesu 

pracovních míst. Ve škole 

musel být původní dvoutřídní systém nahrazen jednotřídním.  

Konsolidace poválečných poměrů nebyla jednoduchá, bylo potřeba mnohých změn a úprav. I 

nadále zůstal tzv,. lístkový přídělový systém na jídlo, obuv, ošacení. Pro zajímavost uvádíme 
cenu některých výrobků. Nutno dodat, že věcí byl, dle kronikových zápisů, dostatek, byly 

však velmi drahé. Nedostatek byl některých textilních a vlněných výrobků, kožené obuvi, 

pneumatik, umělých tuků, existovala však možnost koupě na černém trhu. Pro lepší 

vykreslení životních poměrů je nutno zmínit i mzdu. Hodinová gáže zemědělského dělníka 

činila 7 Kč, měsíční plat úředníka a kvalifikovaného dělníka byl 300 Kč. Mnohdy si dělník 

vydělal peněz více.  

   

 maso 55-70 Kč za kg 

 vejce kus 3,50 Kč 

 cigareta kus 1-3,50 Kč 

 obilí 350 Kč za q 

 chléb kg 5 Kč 

 husa 300-600 Kč za kg 

 kachna 200 Kč za kg 

 slepice 80 Kč za kg 

 kůň 3-15 tisíc  

 sele  50-60 Kč za kg 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR06nuqsbNAhUMJJoKHR1aCjQQjRwIBw&url=http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1532136-hrnek-vody-za-kus-zlata-takova-byla-zizen-na-pochodu-smrti&psig=AFQjCNFY7ZxAyBBe823km-XWakVGUbJ6RA&ust=1467052552761161
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 jablko 7-10  Kč za kg  

 oblek 1200 Kč 

 boty 300 Kč  

 košile 100-200 Kč 

 ušití šatů 1200 Kč 

 ponožky, punčochy 30 Kč 

 

V roce 1946 se konaly poslední svobodné volby na další dlouhá léta.  Komunisté získali 38%, 

druzí národní socialisté dosáhli 18%, třetí lidovci 16%, Demokratická strana 14% a sociální 

demokraté 12%, poslední parlamentní stranou se stala Strana slobody.  

 Květnových voleb se v Močovicích účastnilo 422 řádných voličů. Největší počet hlasů 

získaly strany- komunistická 208 hlasů, národní socialisté 85, lidovci 73, sociální demokraté 

16. V červenci byl ustanoven nový Národní výbor, jehož předsedou se stal Alois Povýšil. 
Téhož roku došlo v obci k několika opravám, cesta kolem rybníka byla vydlážděna, byl 

vykopán rygol ve výmolech a opraven pomník padlým. Svou činnost obnovily spolky Sokol, 

hasiči či Sportovní klub, který organizoval fotbalové zápasy.  

Dne 1. ledna roku 1947 vstoupil v platnost tzv, dvouletý plán, který měl uvést stát po všech 
stránkách do předválečného stavu. V hospodářském plánu měl být zvýšen hektarový výnos 

v obilí, okopaninách a olejninách. Navýšeno mělo být i množství vajec či masa. Na úrodu 

mělo vliv špatné, velmi suché počasí. Malé výnosy měly dopad i na průmysl a obchod. I 
nadále zůstal zaveden přídělový systém. Ceny potravin, textilu i dalších výrobků byly 

zvýšeny. K obilím byly připočítávány např. zvláštní příplatky. Opět pro srovnání krátký 
přehled.  

 pšenice a ječmen 600 Kč za q 

 žito, oves 500 Kč za q 

 brambory 200-300 Kč za kg 

  jablka a hrušky 15-20 Kč za kg 

 česnek 80-120 Kč za kg 

 vejce na lístek 3 Kč za kus, na 

černo 5 Kč za kus 

Zároveň došlo k rozmachu zemědělské techniky, především traktorů. Již v předcházejícím 

roce 1946 bylo založeno z iniciativy pánů P. Horálka, Jana Nováka, Jiřího Bricha a Emila 

Blažka, vlastníků traktorů, Strojní družstvo.  

V dalším čísle se budeme věnovat únorovým událostem roku 1948 a dopadem politických 

změn na dění v naší obci.  

 

 

Prázdniny již klepou na dveře… 

 

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo před blížícími se prázdninami informační leták 

poskytující informace rodičům, kteří se chystají během letních měsíců vyjet se svými dětmi 

do zahraničí. I naše obec byla požádána, aby tyto užitečné informace poskytla svým 

obyvatelům, proto si je Vám dovolujeme předložit v našem čtvrtletníku.  
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?  Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 

znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? 

Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných 

evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou 

pro děti levnější. Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za 

hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 

musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke 

zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 

neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně 

prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 

5 let.    

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě 

turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 

zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy 

pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také 

do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na 

Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 

let.  Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů O vyřízení cestovního pasu nebo občanského 

průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s 

dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě 

zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na 

úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo 

cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.   

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V 

případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 

zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 

000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 

vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Informací není nikdy dost. V případě, 

že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u 

zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s 

nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii 

mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich 

území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.    

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského 

úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí 

www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.      

Mgr. Jana Vildumetzová náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
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Dobrou chuť! 

 

 Recepty paní Marcelky 

 

 
 

 
Kuřecí kapsa plněná vajíčky 

Suroviny: 

4 kuřecí prsa 

sůl, grilovací koření 
6 vajec 
máslo 

voda 
hladká mouka 

petrželka nebo mražený hrášek 
 
Postup: 

Nejprve si na másle připravíme vajíčka na hniličku, do 
nich dle chuti zamícháme petrželku nebo hrášek. Potom 
kuřecí prsa rozřízneme na kapsy, naplníme připravenou 

směsí, osolíme, okořeníme, spojíme párátky. Naskládáme 
do pekáčku, podlijeme vodou a přidáme máslo. Pečeme 
přikryté asi hodinu na 150stupňů. Poté výpek slijeme, při-

dáme vodu dle potřeby, přivedeme k varu, dochutíme a 
případně zahustíme troškou mouky rozmíchané ve vodě. 

Vznikne lahodný „sosík“. Jako přílohu můžeme podávat 
nové brambory, bramborovou kaši, rýži, hranolky či kro-
kety. 

 

 
 

Zapečené housky se salámovou-sýrovou směsí 

Suroviny:  

4 housky 

20 dkg měkkého salámu (nakrájený nadrobno) 
20 dkg suchého salámu (nakrájený nadrobno) 
paprika nakrájená na malé kousky (mohou být různé barvy) 

20 dkg tvrdých sýrů (podle chuti jeden druh, může být i směs více 
druhů) 

vejce 
cca 3 lžíce smetany 
sůl, pepř, oregano 

 
Postup:  

Ingredience smícháme dohromady, okořeníme. Navršíme na 
rozkrojené housky, dáme do trouby a zapékáme na 160 stupňů asi 15 
minut. 

Podle fantazie můžete do směsi přidat i jiné druhy zeleniny.  
Podáváme s čerstvým zeleninovým salátem. 
 
 
 
 
 

 


