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Slovo starosty 

Vážený čtenáři, 

odezněly prázdniny, skončily dovolené, začaly růst houby, slunce na nás kouká přes mráčky, 

zkrátka přikradl se podzimní čas. Všechno ale nasvědčuje tomu, že většinou uplakaný podzim 

nebude tentokrát tak smutný.  Nejméně do 20. října. Začal totiž čas předvolební. Naši rádoby 

parlamentní politici se již rozjeli mezi svůj milovaný lid a obveselují ho svými trapnostmi.  

S  úsměvem a s tištěným heslem na Tebe shlížejí z kdejakého plakátu a loví Tvůj hlas. Mají Tě 

nyní tolik rádi, předcházejí si Tě, slibují kde co. Tak toho využij. Užij si tuto svou chvilkovou 

moc, než ji předáš svým málo mocným voleným zástupcům, pro které se pak na další, takřka 

čtyři roky, zřejmě opět staneš nepříliš zajímavým. Ohlédni se za uplynulým volebním obdobím 

a řádně si promysli, komu dáš svůj hlas. Po volbách Ti sice nebude jasné, kam zmizel, zato se 

Ti ale opět zatočí hlava z možných a ve své podstatě vlastně nemožných koalic. Ty to ale 

musíš opět zkusit. Jednou to přece vyjde. Takže na shledanou ve volební místnosti.   

Podzim a především zimní období opět přinesou znečištěné ovzduší nad naším dolíčkem.  

Možná jsem s tím již trapný, ale opět zdůrazňuji, že ještě běží čas, kdy s tímto problémem 

můžeme v Močovicích něco udělat. Obecní úřad je ale v této záležitosti mimo mísu. O kvalitě 

ovzduší tentokrát, Vážený občane, rozhoduješ jen Ty. Vždyť tzv. Kotlíková dotace je 

Středočeským krajem vyhlášena přímo pro majitele rodinných domků. Do toho obec vstupovat 

nemůže. Řekni tedy, co Ti brání využít finanční dotaci až 120 tis. Kč?  Vždyť přece vyměníš 

znečišťující topidlo za ekologické, staré za nové, zlepšíš si komfort bydlení a ještě předejdeš 

finančním postihům za nerespektování zákona, jehož účinnost se blíží. Že nemáš volné 

finanční prostředky? Výmluva. Potřebný obnos lze korektně vypůjčit a ihned po převedení 

dotace na účet dluh zapravit. A to máš ještě možnost požádat poskytovatele dotace o zálohu 

na dílo. Tak co Ty na to? 

Půjdeš-li, Vážený čtenáři, 1. října uložit odpad do kontejnerů na stanoviště u budovy 

obecního úřadu, zjistíš, že kontejnery na separovaný odpad zmizely. Ale neraduj se. Třídit 

budeš i nadále. To jen kontejnery byly přemístěny ze svého původního místa do hnízda nového 

– do bývalého dvora za budovou obecního úřadu podél silnice na Vodranty. Obecní úřad tak 

vychází vstříc oprávněnému názoru, že vystavovat kontejnery na odpad v centru obce není to 

pravé ořechové. V této souvislosti ještě dodám, že díky Tvému popudu, Milý čtenáři z lokality 

V Lánech, obecní úřad zvýšil počet kontejnerů na stanovišti u hřbitova, abys i Ty mohl bez 

problémů odpad třídit. 

Abych, Vážený spoluobčane, předešel Tvé nejistotě a z toho plynoucím dotazům, zmíním 

v závěru svého slova aktuální stav akce Komplexní pozemkové úpravy v obci Močovice. 

Majetkoprávní vztahy jsou dořešeny. Zpracovatelská firma v současné době připravuje 

nezbytné podklady pro zápisy do katastru nemovitostí. Úpravy v katastru nemovitostí budou 

provedeny ještě v tomto roce. Z toho vyplývá, že každý vlastník, u něhož se změna uskuteční, 

je povinen nejpozději do konce ledna nově přiznat daň z nemovitostí. Až do Vánoc, Milý 

vlastníku, ale nic nepodnikej. O tom, jak po Novém roce postupovat, se dočteš mezi vánočními 

svátky v příštím čísle Močovického čtvrtletníku. Do té doby na shledanou. 

                                                                                                                        starosta  
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 12. července 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice z důvodu výrazného překročení předpokládané hodnoty zakázky ruší 

stávající zadávací řízení „Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž“. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vyhlašuje nové zadávací řízení na zakázku s názvem „Močovice-

protierozní příkop, sedimentační nádrž“. 

 

 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 6. srpna 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s bezúplatným převodem autobusu do majetku obce.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s provedením sjezdu z pozemku p.č. 677/2 přes obecní pozemek 

p.č. 75 na obecní komunikaci ze zámkové dlažby /typ. I/ na náklady žadatele, přičemž 

příspěvek obce na štěrkový podklad činí 70,-Kč/m2.  
 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 30. srpna 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí posudek firmy Presskan system, a.s. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice není přesvědčeno o bezproblémovém odkanalizování obcí Krchleby a 

Žáky napojením na stávající systém D160. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s napojením tlakové kanalizace D100 z obcí Krchleby a Žáky 

do stávající tlakové kanalizace D160 z obcí Močovice a Třebešice.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1, uzavírané mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006, 

uzavřený mezi obcí a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze zadávacího řízení na stavební práce Močovice-

protierozní příkop, sedimentační nádrž II., firmu Stavitelství –Mutl, s.r.o. Kutná Hora.   
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. září 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se zkapacitněním tlakové kanalizace dle projektu, předloženém 

obcí Krchleby a zajišťujícím kontinuální odvod splašků z obcí Močovice a Třebešice bez navýšení tlaku 

v systému a bez negativního dopadu na provoz kanalizace v obou obcích po celou dobu životnosti 

systému.      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s při položením optického kabelu v rámci stavby č. IE-12-

6005897/VB/1.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a firmou Stavitelství – 

Mutl, s.r.o. Kutná Hora.   
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Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 

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

října do března vyváženy každý týden v pátek. První svoz je 6. října.  

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 4. čtvrtletí přistaven o víkendových dnech 7. 

až 8. října, v tomto roce naposled 4. až 5. listopadu na obvyklém místě, tj. na asfaltové 

ploše proti hasičské zbrojnici. Biologický odpad je možné průběžně ukládat na k tomu 

určeném místě za fotbalovým hřištěm. 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 17.10 až 19.10, 21.11. až 23.11. a 19.12. až 21.12. 2017.  

 

 Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 8. 11. 2017 /středa/ od 7´00h. Svoz 

uskuteční pracovníci čáslavské skládky na náklady obce. Povinností občana je umístit 

nebezpečný odpad před své obydlí podél komunikace. Za nebezpečný odpad jsou 

považovány: baterie, olej, tuk, barva, ředidlo, lepidlo, pryskyřice, kyselina, hydroxid, 

fotochemikálie, pesticid, pneumatika, zářivka. Tekuté odpady musí být v uzavřených 

obalech.    

 

 Od 1. října 2017 budou kontejnery na separovaný odpad /1100 litrů/ přemístěny ze 

stanoviště před budovou obecního úřadu na stanoviště nové, a sice na plochu bývalého 

dvorku za obecním úřadem s přístupem ze silnice na Vodranty.   

 

 Stávající stanoviště kontejnerů u hřbitova bylo doplněné o další kontejnery, čímž obec 

vyšla vstříc požadavku občanů z lokality V Lánech na možnost ukládání separovaného 

odpadu.  

 

 

 

 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

 

 Rozloučení s nohejbalem 

V sobotu, 28. 10. 2017, od 13´00h proběhne na antukovém hřišti za sokolovnou rozloučení 

s nohejbalovou sezonou.   

 Hasičské akce v říjnu 

V sobotu, dne 14. 10. 2017, se budou konat závody dětí ve štafetách na atletickém stadionu 

v Kutné Hoře. 

V sobotu, dne 21. 10. 2017, se budou pořádat závody dětí, dorostu a dospělých v běhu na 

rozhlednu Vysoká.  
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 Drakiáda 

V říjnu budou nad Močovicemi opět rejdit draci a jiné létající obludy či monstra. Definitivní 

termín letového dne stanoví vedení  SDH  4 dny před akcí. 

 Zdobení vánočního stromečku 

Také letos proběhne zdobení a rozsvícení vánočního stromečku. Nejmladší členové místního 

Sboru dobrovolných hasičů společně se svými vedoucími tento krásný zvyk uskuteční první 

adventní neděli, dne 3. 12. 2017, od 16´30h u místní kaple.  

 Vánoční koncert 

V neděli, dne 17. prosince, od  17´00h  se v místní kapli uskuteční tradiční adventní koncert. 

 

 

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 

 

 

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva 

v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé 

Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 

v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na 

pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování 

biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak 

nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu 

vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle 

kategorie nově pořízeného tepelného zdroje. 

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání 

emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického 

stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá 

paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat 

zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u 

zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie 

štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla 

stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.  

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území 

Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty 

k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu 

vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní 

novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí 

bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 v 14,00 hod., nebo do 

vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na 

webových stránkách Středočeského kraje. 
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Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Stolním tenistům právě začíná nová sezona 2017-18 v regionálních soutěžích. V mnohých 

ohledech to bude pro nás sezona přelomová. Důvodem je postup „A“ týmu do vyšší soutěže – 

Regionálního přeboru I. třídy. To znamená, že pro nadcházející sezonu bude za Sokol Močovice 

hrát v každé soutěži jeden tým. V 1. třídě – „A“ tým, ve 2. třídě – naše „B“čko a ve 3. třídě – 

„C“ tým. 

Hráči, kteří budou nastupovat za jednotlivá družstva: 

- Liška Josef, Kořínek Miroslav, Hrčka Milan, Hnízdo Petr 

- Dastych Jiří, Novotný Ondra, Rychetský Pavel, Dejnožka Tomáš 

- Kristek Ondra, Kvaček Miloslav, Novotný Luboš, Ošťádal Dan, Stojanov Alexandr, 

Kortan Jaroslav, Kvaček Karel, Zeman Marek. 

Cíl pro letošní sezonu je pro všechny tři týmy jasně stanoven: udržet si i pro další rok soutěž a 

nespadnou do soutěže nižší třídy. No a samozřejmě předvádět co nejlepší výkony. Hrací dny 

pro naše týmy jsou soboty od 9,00 hod a od 13,00 hod. Podrobný rozpis soutěže je na stránkách 

STIS:  https://stis.ping-pong.cz 

 

Budeme rádi za každého, kdo nás přijde povzbudit! 

 

           M. Kořínek 

 

Přátelé, kamarádi,  

 

Obecní úřad Močovice nás přidal do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od 

svetru, přes parfém, televizor, dovolenou anebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám 

pomoci.  

 

Uděláte to takto: 

1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/Podporuji-Sokol-Močovice  

2. Vyberete naši organizaci a e-shop, na kterém chcete nakoupit  

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí. 

 

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.  

 

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete 

o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)  

 

Pokud se bojíte, že na tuto možnost podpory před příštím nákupem zapomenete, 

http://bit.ly/GivtRozšíření  najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vás vždy při nakupování 

upozorní.  

 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!  

Váš SOKOL Močovice 

https://stis.ping-pong.cz/
http://bit.ly/GivtRozšíření
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Zahájení nového školního roku v mateřské škole 

 

Školní rok 2017/18 jsme zahájili téměř v plném počtu – ze čtyřiadvaceti zapsaných dětí jich přišlo 

jednadvacet, tři další si nástup do školky o týden odložily. Začátek docházky do školky se letos nese v 

duchu náročné adaptace nových dětí na neznámé prostředí, nové kamarády i na odloučení od rodičů. Je 

tomu tak kvůli velmi nízkému věku dětí, které letos nastoupily, neboť z osmi nových dětí jich je šest 

mladších tří let (třem z nich 

budou tři roky dokonce až 

v lednu příštího roku). 

Většina z nich ještě teď chodí 

do školky s pláčem, některé 

děti začnou plakat už jen, 

když vidí, že pláče někdo 

jiný. 

Co se týče složení dětí ve 

třídě, máme letos vyrovnaný 

počet holčiček a chlapců, což 

znamená, že každá holčička 

má svého bodyguarda. Opět se zvýšilo zastoupení dětí s trvalým bydlištěm v Močovicích – do školky 

chodí letos 17 dětí z Močovic, 2 z Třebešic a ze Souňova a po jednom z Kluků, Vodrant a Žáků. 

 

Zatímco pro nové děti je školka jedno velké překvapení, těm starším a ostříleným se o zpestření 

postaralo samo ministerstvo. Na základě 

nařízení MŠMT z ledna 2017 o povinném 

překrývání přímé pedagogické činnosti 

pedagogických pracovníků se kolektiv 

pracovnic školky rozšířil o novou posilu a 

dětem se tak mohou věnovat rovnou tři 

paní učitelky. Nová paní učitelka je dětem 

k dispozici každý den po dvě hodiny, a to 

v době pobytu venku. Další změnou je 

zavedení povinné předškolní docházky, 

které v praxi znamená, že děti ve třetím 

ročníku musí do mateřské školy docházet 

povinně na čtyři hodiny denně a v době nepřítomnosti musí být omlouvány svými rodiči. 
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Vzhledem k tomu, že ještě stále 

probíhá adaptace, neobjednávali jsme 

na září žádnou školní akci. První akcí, 

která letos ve školce proběhne, bude 

výchovně vzdělávací program „Kdo 

to dupe v trávě?“. Děti se zde hravou 

formou naučí, jaké vlastnosti má 

ježek, čím je užitečný a podobně. 

Další výukový program bude 

začátkem listopadu, tentokrát na téma 

„Podhoubíčko, podhoubí“. Děti se 

při tomto programu stanou mykology 

a prostřednictvím her, říkanek i povídání se dozví mnoho zajímavostí ze světa hub 

Zvažujeme ještě objednat dětmi velmi oblíbené planetárium, na které by chtěly opět dorazit i děti 

z Kluků, jejichž paní ředitelka navrhuje zajistit i dvě promítání koncem října a začátkem prosince, a to 

jako první „Ptačí ostrov“ a jako případné další „Se zvířátky o vesmíru“. Objednáme však až podle 

domluvy s rodiči našich dětí. 

Další akce budou již tradiční oslavy adventu – Mikuláš, pečení cukroví, přípravy na Vánoce, vánoční 

besídka pro děti s dárky a podobně. Mimo jiné děti čeká i vánoční pohádka „O dvou sněhulácích“, se 

kterou je navštíví ve školce „Divadlo úsměvem“.  

Další výchovně vzdělávací, kulturní a zážitkové aktivity budou záviset na tom, jak si zvyknou a jak 

zvládnou náročný program naši nejmenší. Doufáme, že se to podaří a budeme se moci opět těšit na 

bohatý program po celý školní rok. 

Vedení MŠ 

 Vážení spoluobčané, 

děti z místní mateřské školy Vás opět 

prosí o pomoc se sběrem starého papíru. 

Kdo bude chtít přispět, může papír 

svázaný v balíčcích přinést přímo do 

budovy školky nebo jej položit vedle 

vchodových dveří. 

Za spolupráci Vám předem děkujeme. 
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SDH Močovice 

 

 Proudnice 2017 

Sobota dne 9. 9. 2017 byla ve znamení 

oslav 130 let od založení našeho sboru. 

Program začal již ráno, patnáctým 

ročníkem Močovické proudnice. 

 

Kategorie mužů se tentokrát zúčastnilo 7 

družstev. Naše družstvo nastupovalo jako 

první. Časem 37,07 nastavilo pomyslnou 

laťku pro posun na průběžné první místo. 

Bylo jasné, že je co zlepšovat a do druhého 

pokusu šli kluci naplno. Čas se zastavil na 

hodnotě 30,69, což bylo pěkné zlepšení. Po dokončení posledního útoku v kategorii mužů bylo 

jasné, že náš čas stačil na pěkné třetí místo. Na stupních vítězů bylo domácí družstvo v této 

kategorii naposledy v roce 2014. 

 

Požární útoky v podání žen předvedla čtyři 

družstva. Naše děvčata dokončila první 

pokus v čase 59,41. Druhý útok se díky 

delšímu nástřiku podařilo dokončit v čase 

56,01, což bylo sice zlepšení, ale stačilo 

„pouze“ na čtvrté místo.  

 

 

 

Poděkování patří i rozhodčím, panu 

Růžičkovi a Čejkovi, kteří jezdí pískat do 

Močovic již několik let. Doufáme, že za 

rok znovu dorazí. 

 

Pořadí letošního ročníku: 

Muži: 

1. Jindice   29,73 

2. Zruč nad Sázavou 30,04 

3. Močovice  30,69 

4. Lomec   36,39 

5. Kluky   37,74 
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6. Neškaredice  39,89 

7. Souňov  51,39 

 

Ženy: 

1. Hostovlice  42,30 

2. Souňov  47,47 

3. Drobovice  50,12 

4. Močovice  56,01 

 

 130 let založení SDH Močovice 

Výročí 130 let od založení našeho sboru. To byl důvod uspořádat dne 9.9. 2017 pro hasiče i 

širokou veřejnost program na místním hřišti. Po ukončení patnáctého ročníku „Močovické“ 

proudnice začal program oslav. Na 

začátku seznámil starosta SDH Josef 

Chvátil přítomné s historií sboru. Poté 

se se svými proslovy, ve kterých 

nechybělo poděkování za práci pro 

obec i okresní sdružení, přidali 

starosta obce Milan Kos a starosta 

Okresního sdružení hasičů Kutná 

Hora Jaroslav Dušek.  

Následovalo předání ocenění a 

vyznamenání některým členům 

našeho sboru. Svá ocenění, konkrétně 

medaili za Příkladnou práci, obdržel 

z rukou starosty OSH i náš sbor. Za 

obec předal dar v podobě původní (nově zrekonstruované) hasičské polnice starosta obce. Na 

tuto trubku se před mnoha lety troubily poplachy a různé signály při mimořádných situacích, 

které řešili místní hasiči. 

Program pokračoval ukázkou IZS. 

K vidění bylo služební auto a vybavení 

příslušníků Policie ČR. Svoje umění 

v podobě simulovaného zásahu u 

dopravní nehody předvedli příslušníci 

HZS a Záchranné služby. Poté mohli 

diváci obdivovat letecké modely ve 

vzduchu i na zemi. Po těchto ukázkách 

představil své auto i Jakub Valena. 

Tento člen našeho sboru má kromě 

hasiččiny ještě velkého koníčka 

v závodních autech. Letos se stal Kuba 

mistrem a vicemistrem republiky ve 

svých  kategoriích. Následně se znovu předvedli příslušníci HZS, tentokrát s vysokozdvižnou 

plošinou, na které předvedli divácky lákavé ukázky slaňování. Po skončení poslední ukázky 
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následovaly soutěže pro diváky 

v rozhazování hadice na cíl a 

v rychlosti motání hadic. Posledním 

bodem programu bylo losování 

tomboly a poté posezení a tancování 

při hudební produkci. 

 

Za hladký průběh celého programu 

oslav patří velký dík všem 

příslušníkům IZS, leteckým 

modelářům, hostům a členům našeho 

sboru. 
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 Soptík v Močovicích 

V neděli dne 10.9 2017 se sjela družstva dětí a dorostu na hřiště do Močovic, aby poměřila své 

dovednosti ve čtvrtém kole Soptíka 2017.  

První se soutěžilo v kategorii dorostu a přípravky. Naše družstvo dorostu je složené 

z dorostenců a dorostenek, které doplňují děti z kategorie starších dětí. První pokus tohoto 

družstva skončil v čase 31,16 a všichni členové družstva věděli, že na stupně vítězů by bylo 

dobré stlačit čas pod magickou třicítku. To se bohužel v druhém pokuse nepodařilo, ale i tak to 

stačilo na pěkné čtvrté místo. Přípravka obhajovala první místo z předchozího závodu. Na čase 

tohoto družstva se podepsala absence některých dětí. V této kategorii je nejvíce znát, když chybí 

některé ze starších dětí. V našem družstvu některé větší děti chyběly a tak nám čas 38,37 stačil 

tentokrát jen na páté místo. 

Kategorie mladších je již několik let zastoupena v našem sboru dvěma družstvy. První se 

představilo naše Béčko, které je pravidelně doplňované členy přípravky a jejich lepší čas měl 

tentokrát hodnotu 28,60, což stačilo na čtrnácté místo. Áčko bylo tentokrát v kompletní sestavě 

a hned to bylo znát. Diváci viděli dva pěkné pokusy a ten lepší byl ukončen v čase 19,65. Tento 

pěkný pokus stačil na krásné druhé místo, prvním byl suverén letošní sezony, Uhlířské 

Janovice. 

Jako poslední se představila družstva starších dětí. I v této soutěži se podařilo domácímu 

družstvu obsadit s časem 18,89 druhé místo. A tím napodobilo družstvo mladších dětí. 

 

 

 „Soptíkova liga 2017“ 

 

Sobota, 16. září 2017, patřila závěrečnému 5. kolu „Soptíkovy ligy 2017“, které se tentokrát 

konalo v Církvici. 

Posledního kola se zúčastnilo celkem 

38 družstev mladých hasičů z celého 

okresu. Za SDH Močovice byla aktivní 

účast družstva přípravky. Z celkového 

počtu 6 zúčastněných se naši nejmladší 

„soptíci“ umístili tentokrát na poslední 

příčce. 

Mladší žáci nás reprezentovali jako 

Močovice A a Močovice B. Mladší A 

obsadilo 14. místo a družstvo B 

obsadilo 17. příčku.  
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Starším patřilo krásné 2. 

místo stupně vítězů a 

domů si tak odvezli 

medaili stříbrnou.  

Dorostenecké družstvo 

se umístilo na krásném 3. 

místě a odvezlo si domů 

bronzovou medaili. 

Celkové zhodnocení 

Soptíkovy ligy: 

V průběhu června a září 

bojovali naši nejmladší 

hasiči o krásná umístění 

na předních příčkách, a 

to se jim v celku i 

podařilo. Oproti 

loňskému roku se náš sbor rozšířil o smíšené družstvo dorostenců. Z celkového počtu 5 družstev 

našeho sboru se dvojice z nich umístila na „bedně“. 

Přípravka se v celkovém pořadí 

umístila na krásném 3. místě a domů 

si naši malí soptíci odvezli 

bronzovou medaili.  

Mladší žáci: Močovice A – 9. místo, 

Močovice B – 16. místo.  

Starší žáci se umístili na stříbrné pozici. 

Dorost pobral medaili bramborovou, tudíž 4. místo. 

A jak se nejmladším členům našeho sboru dařilo 

v jednotlivých kolech Soptíkovy ligy je vidět 

v přiložené tabulce, která je pro lepší orientaci 

doplněna o legendu. 

Na závěr nezbývá nic jiného, než všem zúčastněným 

poděkovat a popřát jim mnoho sil a pevných nervů do 

dalších aktivit, které budou následovat během 

podzimu. 

                ZK 
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Soptíkova liga 2017 – okres Kutná Hora    

 neúčast v daném kole        

2 nepočítané kolo v součtu do celkového pořadí      

 družstvo nezařazené do celkového hodnocení ročníku      

Družstvo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo součet nejrychlejší čas 

ligy 

pořadí 

přípravka         

Uhlířské Janovice B 1 1 2 2 1 5 23,83 1. 

Uhlířské Janovice A 2 3 6 1 2 8 25,50 2. 

Močovice  3 2 1 5 6 11 27,15 3. 

Svatý Mikuláš A 4 5 3 3 3 13 27,71 4. 

Svatý Mikuláš B 6 4 4 6 4 18 32,38 5. 

Žleby 5 6 5 4 5 19 32,71 6. 

         

mladší žáci         

Uhlířské Janovice A 4 1 1 1 1 4 16,35 1. 

Záboří nad Labem A 7 3 2 5 2 12 18,15 2. 

Uhlířské Janovice C 6 2 8 3 3 14 19,19 3. 

Kácov B 1 5 6 11 9 21 20,35 4. 

Uhlířské Janovice B 3 9 11 4 5 21 20,74 5. 

Žleby A 2 8 5 8 7 22 21,24 6. 

Kácov A 12 7 3 6 8 24 20,27 7. 

Církvice A 5 6 9 7 6 24 21,11 8. 

Močovice A 11 4 10 2 14 27 19,65 9. 

Záboří nad Labem B 9 13 7 15 4 33 20,55 10. 

Svatý Mikuláš B 13 14 4 9 11 37 21,11 11. 

Svatý Mikuláš A 14 11 13 10 10 44 22,18 12. 

Církvice B 10 17 12 13 12 47 24,31 13. 

Církvice C 8 18 14 17 16 55 26,39 14. 

Žleby B 17 16 16 12 13 57 25,03 15. 

Močovice B 15 12 17 14 17 58 25,13 16. 

Svatý Mikuláš C 16 15 15 16 15 61 25,77 17. 

Chotusice 18 10 17 17 18 62 24,16 18. 

starší žáci         

Uhlířské Janovice  1 1 1 1 1 4 16,28 1. 

Močovice 2 2 3 2 2 8 16,47 2. 

Svatý Mikuláš A 3 3 2 3 3 11 17,20 3. 

Církvice 8 5 4 4 4 17 19,58 4. 
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Záboří nad Labem 5 4 8 8 6 23 17,80 5. 

Svatý Mikuláš B 7 7 6 5 5 23 21,60 6. 

Žleby  4 6 7 7 8 24 20,28 7. 

Kácov 6 9 5 6 7 24 22,00 8. 

Chotusice 9 8 9 9 9 35 22,74 9. 

         

DOROST         

Uhlířské Janovice 

DCI 
0 6 1 1 1 9 24,03 1. 

Uhlířské Janovice 

DKY 
0 1 3 2 6 12 25,93 2. 

Svatý Mikuláš 0 3 2 3 4 12 28,02 3. 

Močovice 0 7 5 4 3 19 29,86 4. 

Církvice 0 2 6 7 5 20 27,32 5. 

Vrdy 0 7 6 5 2 20 28,77 6. 

Záboří nad Labem 0 4 4 6 7 21 29,80 7. 

Chotusice 0 5 6 7 8 26 32,90 8. 

 

 

Významná životní výročí 

 
Významných životních výročí /70, 75, více než 80 a 90 let/ se ve čtvrtém čtvrtletí r. 2017 

dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pí. Petráčková Miloslava, pí. Suchomelová Božena, pí. Vacková Marcela, p. Blažek 

Václav, p. Čepek Oldřich a pí. Stehlíková Milada.   

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a příjemnou 

životní pohodu. 

                                                                                                               J. Lišková 

 

Fotbal 2017-2018, STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 BRATČICE 16. 9. 2017. 
 

 Období: podzim 2017- 3. kolo          

 

  Hrací doba: 2x 20 minut 

 

  Rozhodčí: Všechny zápasy odpískal rozhodčí p. KŘIVKA František. 

 

  Výsledky utkání: 
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                   AFK Bratčice - FK Slavoj Vrdy               1: 11     (  0: 6 ) 

                   FK Sokol Močovice - FK Slavoj Vrdy    2: 3       (  1: 2 ) 

                   AFK Bratčice - FK Sokol Močovice       2: 9       (  1: 4 ) 

 

  Celkové umístění : 

 

                   1. místo :      FK Slavoj Vrdy              6 bodů                    skore:        14 : 3 

                   2. místo :      FK Sokol Močovice     3 body                     skore:        11 : 5 

                   3. místo        AFK Bratčice                 0 bodů                    skore:          3 : 20 

 

 

                   Sledoval a zapsal: Josef Štěpánek 

 

 

Zpátky do minulosti 

 

V minulém čtvrtletníku jsme věnovali historické zastavení 130. 

výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů v Močovicích. 

Dnes navážeme tam, kde jsme skončili v březnovém vydání. I 

nyní se budeme věnovat 50. letům v Močovicích, konkrétně 

hospodářským poměrům a založením JZD. 

Politická změna v Československu po roce 1948 se výrazně 

promítla i v hospodářském odvětví. Soukromý sektor byl nejprve 

výrazně omezen, později zcela zakázán. Netýkalo se to jen 

zemědělských rolníků či sedláků, postiženi byli všichni soukromí 

živnostníci. V Močovicích svou činnost například zastavil dámský krejčí pan Koblenc a 

několik dalších. V důsledku socialistické zemědělské politiky začaly postupně na venkově 

zanikat soukromé statky či velkostatky a místo nich vznikal nový typ „statku“, tzv. JZD, 

jednotná zemědělská družstva. V mnoha ohledech se jednalo o napodobeninu sovětského typu 

hospodaření- tzv. kolchozy. Řada rolníků byla nucena vzdát se svého majetku pod různými 

formami nátlaku, někteří však vstupovali do družstva sami a dobrovolně. Vznik JZD, jak ho 

známe my z vlastní zkušenosti či z hodin dějepisu, byl pozvolný a odehrál se v několika 

etapách. Počáteční etapa byla dobrovolná, členové družstva společně spravovali ornou půdu. 

Další etapa souvisela se změnou struktury družstev, což mělo za následek hromadné 

vystupování zemědělců. Vedoucí komunistická strana na to zareagovala nuceným odkupem 

strojové techniky. Tento akt měl znemožnit jejich samostatnou zemědělskou činnost. Poslední 

fáze je nechvalně spojena s násilnou kolektivizací orné půdy.   

Také v Močovicích došlo roku 1951 ke sdružení několika drobných rolníků, kteří založili 

družstvo a vložili do něj svou ornou půdu. Vedle něj tu však existovalo několik velkých 

zemědělských velkostatků. Brigádně jim při sezónních zemědělských pracích vypomáhalo 

několik dobrovolníků. Ti však byli okolnostmi donuceni zanechat své výpomoci, neboť se 

nemohli plně věnovat své hlavní pracovní náplni a tak finančně zabezpečit rodinu.  

Družstvo společně hospodařilo na několika hektarech půdy, roční výnos z roku 1951 byl však, 

jak uvádí místní kronika, v důsledku horší než u místních velkostatků, neboť družstvo 
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hospodařilo na půdě zaplevelené a špatně hnojené. Chyběla jim totiž živočišná výroba. To se 

v příštím roce změnilo a družstvo disponovalo několika kusy hovězího a vepřového dobytka, 

hus a drůbeže. Ustájení bylo dle kroniky zařízeno následovně. „Hovězí dobytek (krávy) byly 

ustájeny v bývalém statku Ing. Váši. Mladý hovězí dobytek u Strnadů a vepřový dobytek byl 

ustájen v bývalém statku u Procházků č.p. 27.“   

Práce byla odměňována pracovními jednotkami. Výše pracovní jednotky byla stanovena na 

90 Kčs. Po konečné uzávěrce pak byla výsledná částka 70 Kč. Tento systém měl řadu 

nedostatků, např. sami družstevníci převáděli odpracované hodiny na jednotky. Práce byla 

předen plánována, ale často docházelo ke změnám kvůli stavu dobytka, technickým 

možnostem či podnebným podmínkám.   

V roce 1952 byly splněny veškeré dodávky obilovin obce v soukromém sektoru i v družstvu, 

plán nebyl splněn pouze v dodávce mléka, neboť hovězí dobytek byl postižen slintavkou a 

kulhavkou. Nemoc postihla i kozy. „Lidé obsluhující dobytek postižený slintavkou nesměli 

vycházet z hospodářství. Drůbež, psi a kočky nesměli běhat po návsi. Schůze, taneční zábavy 

se nekonaly. Návštěva divadel, biografů a kostela nebyla dovolena. Slintavkou byly postiženy 

děti i dospělí.“ Další svízelí byl zvýšený výskyt mandelinky bramborové, vajíčka, larvy i 

brouci byli sbírání a odnášení na Národní výbor v Močovicích. Postižená místa byla 

zasypávána jedem, okolní pole byla práškována z letadel. Sklizeň obilí probíhala bez nesnází, 

soukromí zemědělci sváželi do stodol. Tam mlátili na přidělených mlátičkách na kanálech. 

Družstvo vozilo k mlátičce. Mlátilo se ve dvoře u Wiznerů, elektrický motor zde však byl 

poruchový, proto družstvo později mlátilo ještě parním strojem na poli. Podzimní práce byly 

ztíženy zhoršeným počasím. „Tu se ukázala obětavost všech příslušníků národa a všichni 

občané schopni práce pomáhali. Do obce přijížděli dělníci z továren, úředníci, děti vyšších 

stupňů škol a spolu s místními občany pomáhali sklízet řepu. Místní rolníci pomáhali družstvu 

vyorávat a vozit řepu, takže byla všechna sklizena a odvezena.“  

V roce 1952 byla dokončena přestavba bývalého chudobince, nově vznikla mateřská škola. O 

kulturu se měla postarat nově zřízena kulturní místnost v hostinci u Krejčíků. Místní Sokol se 

prezentoval pouze v kopané a v hokeji, každoročně však pořádal taneční slavnosti. Dnem 1. 

září byla ve vsi zřízena místní osvětová komise, která měla za úkol pečovat o výzdobu a 

zajišťovat program památných dní a státních svátků. Místní MNV sjednal se státním filmem 

smlouvu o tom, že vždy jednou za 14 dní bude ve vsi promítán film, který byl doplněn 

filmovou univerzitou. V rámci místního národního výboru byl zřízen Výbor žen, který např. 

pořádal dětem v mateřské školce nadílku Dědy Mráze.  

Politické situaci ve vsi se věnovat nebudeme, věřím, že každodenní a kulturní život v obci je 

mnohem přitažlivější než strohý popis politických třenic a tahanic, doplněný navíc ideovým 

zatížením.  

V našem historickém putování jsme se dostali až k samotnému konci. Samozřejmě, že ne ke 

konci dění v naší obci. Močovice žily a žijí dál bohatým společensko-sportovním životem. 

Dějiny druhé poloviny 20. století jsou však stále živé, pamětníci by mohli sami vyprávět. 

Historik však těžko objektivně popisuje nedávné dění, proto se zde s Vámi loučím a těším se 

v příštím čísle čtvrtletníku na jiné historické zastavení.       

 

PS 
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Recepty paní Marcelky 

 

Pikantní fazole: 

Suroviny: 

 

sáček fazolí nebo plechovka fazolí v nálevu  

1 cibule 

cca 15 dkg slaniny na kostičky 

asi 3 lžíce kečupu 

2 stroužky česneku 

olej 

sůl, pepř, sladká paprika, špetka chilli (nemusí být) 

 

Postup: 

Fazole ze sáčku si namočíme den předem do vody, druhý den je uvaříme 

ve stejné vodě doměkka. Slijeme vodu, trošku však necháme. Pokud 

máme konzervu, slijeme jen asi 2/3 nálevu. Na oleji osmahneme 

oloupanou a nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme slaninu a ještě 

chvilku osmahneme. Přidáme fazole s vodou nebo se zbytkem nálevu a 

kečup. Necháme ještě chvilku provařit a zhoustnout. Nakonec přidáme 

prolisovaný česnek, dochutíme solí a kořením. 

Můžeme podávat s pečivem, s uzeným masem či klobásou, ale třeba i s 

rýží nebo těstovinami. Na talíři zdobíme sekanou petrželkou. 

 

Šťavnaté kuřecí plátky: 

 

Suroviny: 

 

dvoje kuřecí prsíčka 

4 lžíce tatarky  

2 stroužky česneku 

sůl, pepř 

hladká mouka na obalení 

olej na smažení 

Postup: 

Prsíčka rozkrájíme na 2 cm plátky, lehce naklepeme, osolíme, opepříme. Tatarku smícháme s prolisovaným 

česnekem a maso v ní obalíme. Dáme na 30 minut do lednice, bude křehčí a šťavnatější. Potom plátky zlehka 

obalíme v mouce a na oleji dozlatova osmažíme (nejdřív zprudka, pak mírně - cca 3-5 min. z každé strany).  

Podáváme s vařenými bramborami a zeleninou nebo americkými bramborami, hranolky, kroketami dle chuti :-) 

 

Dobrou chuť!!! 


