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Slovo starosty 
 

 

Vážený čtenáři, 

 

v souladu s platným zákonem o volbách do zastupitelstev obcí se ve dnech 5. a 6. října 2018 

také v Močovicích uskuteční komunální volby. Jsi-li starší osmnácti let, jsi voličem. 

Podstatným způsobem tak můžeš ovlivnit život v naší obci minimálně na příští čtyři roky. K 

tomu je ale nezbytná Tvá účast ve volbách a zodpovědný přístup k hlasování. 

 

Je z koho vybírat. Vždyť zaregistrovány jsou dvě kandidátky se jmény Tobě známých 

spoluobčanů. Poněvadž zvolené obecní zastupitelstvo bude sedmičlenné, máš k dispozici až 7 

křížků, kterými označíš své favority. Musíš ale postupovat dle dispozic, které jsou součástí 

hlasovacího lístku. Nejjednodušší je to v případě, že se rozhodneš hlasovat pro jednu z obou 

volebních stran. Vybranou prostě v jejím záhlaví označíš velkým křížkem. V případě, že budeš 

přidělovat tzv. malé křížky jednotlivým kandidátům, nesmíš překročit maximální počet křížků, 

které máš k dispozici, čili 7. Složitější je hlasování kombinované, kdy uděláš velký křížek před 

vybranou volební stranou a současně označíš malými křížky několik kandidátů zbývající 

volební strany. Takto volíš předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů 

označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (7) a označených 

jednotlivých kandidátů. 

 

Volby jsou docela složitou mašinérií. Nemíním Tě ale, Vážený voliči, zatěžovat tím, co je 

skrutinium, jak se vypočtou tzv. podíly pro jednotlivé strany, které do skrutinia postoupily, či 

jak se rozdělují mandáty stranám. Je ale nutné, abys měl na mysli, že vhozením upraveného 

volebního lístku do urny nevolíš vedení obce. Rozhoduješ pouze o tom, která volební strana v 

obecním zastupitelstvu získá převahu a kteří kandidáti se stanou zastupiteli. Ti pak na svém 

ustavujícím zasedání volí starostu a místostarostu. Máš-li proto tipy na obsazení těchto funkcí, 

pak je vhodné, abys upřednostnil kandidátku, na níž figurují. 

 

Vážený spoluobčane, jít k volbám není Tvou povinností, je to Tvé právo. Využij je a vol své 

kandidáty, lidi, k nimž máš důvěru. Přeji Ti, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni právě ti 

občané, které jsi upřednostnil i Ty. 

 

                                                                                                             starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. června 2018 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo cenovou nabídku firmy VODNÍ DÍLA  -TB 

Praha, a.s. na zpracování odborného posudku technického stavu jezu.    

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rámcovou smlouvu o odvozu odpadů kódu 

200 125, uzavřenou mezi obcí a firmou DALEM.    

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo na provedení stavby č. 

05/OM/2018   - Oprava kaple Močovice – uzavřenou mezi obcí a firmou 

DRYMAT.CZ, s.r.o.. 

  

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 18. července 2018 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se spoluúčastí obce až do výše 3 mil. Kč na 

akci Stavební úpravy MŠ a zvýšení kapacity.      

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení 

stavby č. 01/OM/2018 „Močovice-hřbitovní zeď-I. Etapa“.  

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 5. září 2018 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí písemná vyjádření zhotovitele stavby a 

stavebního dozoru k údajnému poklesu jímky na parc. č. 349/24 v lokalitě Cihelna.  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo do funkce správce Cihelňáku p. P.M., přičemž 

jeho měsíční odměna činí 500,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Cihelňáku /Příloha č. 2/. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návštěvní řád Cihelňáku /Příloha č. 3/.      

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Změnu místní úpravy provozu na silnici 

III/33721 (u školky) v obci Močovice za nabídkovou cenu firmy Asig s.r.o.. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 19. září 2018 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo provedené změny pojistné smlouvy č. 

86336730-15, uzavřené mezi obcí a Českou pojišťovnou. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení 1 ks solární uliční lampy pro 

zkušební provoz. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Aktualizovaný plán investičních akcí na r. 

2018 a na další období. 
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Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
 

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

začátku října vyváženy každý týden v pátek. První svoz je 5. října. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 4. čtvrtletí přistaven o víkendových dnech 13. 

až 14. října, v tomto roce naposled 17. až 18. 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 16. až 18. října, 13. až 15. listopadu a 18. až 20. prosince. 

 

 Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí, dne 17. prosince od 8´00h. Sběr 

provedou pracovníci čáslavské skládky na náklady obce. Povinností občanů je umístit 

nebezpečný odpad ke komunikaci. 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. 

 

 

 

 

 

Akce realizované v letech 2014-2018 

 
 

1) Zateplení nemovitosti čp. 96 -zdravotní středisko  
Realizace 07-09/2014. Stavbu provedl vítěz výběrového řízení – firma Stavmika s.r.o. 

z Velimi. Rozpočet akce byl 594 tis,-Kč. Dotaci ve výši 222. tis. Kč poskytnulo SFŽP. 

 

2) Protipovodňová opatření – kompletní obnova rozhlasu                                   

Projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Krchleby a dokončen v 10/2014. Důvodem 

spolupráce byla větší šance při získání dotace ze SFŽP. Rozpočet akce byl 1.871 tis. 

Kč, poskytnutá dotace činila 1.684,-Kč. 

 

3) II. etapa obnovy veřejného osvětlení /ulice na Vodranty a ulice od školky k rybníku/.                                                                                                                           

Akci realizovala firma TES Čáslav.  Dotace byla poskytnuta Středočeským krajem ve 

výši 639 tis.Kč z celkového rozpočtu 669 tis.Kč. Předání hotového díla a vyúčtování 

akce proběhlo v 11/2014. 

 

 

4) Dětské hřiště u mateřské školky 
Po několik let podávané žádosti o dotace byly opakovaně zamítnuty. Obec proto 

uvolnila ze svého rozpočtu 60 tis. Kč a o prázdninách 2015 hřiště doplnila o 4 hrací 

prvky na vlastní náklady. 
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5) Úklidový vůz 
 Realizováno ve 12/2014. Rozpočet akce 4.009 tis Kč, dotace 3.607 tis. Kč a příspěvek 

ZDV Krchleby 402 tis. Kč. Spoluúčast obce 0,-Kč. 

 

6) Obecní zeleň  
Realizováno v 11/2015. Akci zdárně provedla firma Koniferové školky Žehušice. 

Rozpočet 1.349 tis. Kč.  Dotace ze SFŽP 1.060 tis Kč. 

 

7) Hasičské auto 
Ve 12/2015 došlo k nákupu zánovního devítimístného zásahového vozidla Ford 

Transit v ceně 168 tis. Kč, na který byla poskytnuta dotace ze Středočeského kraje ve 

výši 129 tis Kč. 

 

8) Močovice Na Obci-zpevněné plochy a parkovací místa  
První část realizována v 02-05/2015. Tuto etapu obec kompletně hradila ze svého 

rozpočtu částkou 1.103 tis. Kč 

 

9) Močovice-Cihelna, technická infrastruktura  
Výstavba infrastruktury v nové lokalitě bytové výstavby byla realizována v měsících 

04-10/2016. Základní projektovaný rozpočet byl 11.346 tis. Kč.  Úspěšně provedeným 

výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit dodavatele f. Miros  a.s. s konečnou cenou 

7.732 tis. Kč. Středočeský kraj obci přispěl dotací 1.800 tis. Kč. 

 

10) Močovice Cihelňák – hřiště  
Úpravu hřiště provedla f. Miros na své náklady při výstavbě technické infrastruktury. 

 

11) Pozemkové úpravy v obci Močovice 
 K 31. 12. 2017 byly dokončeny veškeré nezbytné úkony předcházející zdárnému 

dokončení této rozsáhlé majetkoprávní akce. V lednu r. 2018 byly nové údaje 

zaneseny do katastru pozemků, čímž vyvrcholila akce započatá v r. 2012. 

 

12) Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti  
V 3/2018 byla dokončena nejdůležitější část oprav se zaměřením na sprchy, kabiny a 

sociální zázemí. Celou akci uhradila obec ze svého rozpočtu částkou 549 tis. Kč. 

 

13) Cihelňák-technická zařízení a sociální zázemí                                                    
Díky obětavé práci všech milovníků sportu, kteří se zdarma ve svém volném čase 

podíleli na výstavbě, se toto vylepšení sportovního areálu podařilo zrealizovat do 

6/2018  pouze za náklady na materiál v ceně 142 tis. Kč. 

 

14) Zakoupení nemovitosti čp.144                                                                                                                      

Aby obec zamezila možnému nekorektnímu využití této prostorné budovy, získala ji v 

rámci probíhajícího exekučního řízení do svého vlastnictví. Jedná se o výhodnou 

investici /800 tis. Kč/ se širokým potenciálem budoucího využití nejen budovy 

samotné, ale i přilehlé zahrady. 

 

 

15) Oprava hřbitovní zdi -I.etapa                                                                      :  

Dokončeno v 09/2018. Rozpočet na opravu severní zborcené hřbitovní zdi činil po 
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vysoutěžení vítěznou f. Stavmika 879 tis. Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo 

dotaci ve výši 665 tis Kč. 

 

 

 

 

 

Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období 

 
 /aktualizováno 19.9.2018/ 

 

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

levém břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce ale je i v r. 2018 pozastavena, 

neboť je plně hrazena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji 

využito na dotované akce s povinnou finanční spoluúčastí obce.   

 

 Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)   

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je v roce 2018 

přidělována jen v maximální výši 50% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době 

o ni ucházet. 

 

 Stezky pro chodce    
Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u 

"Krchlebské Cihelny" nebyla obci opakovaně přidělena. Obec se rozhodla pro komplexní 

řešení stezek pro chodce, a proto v současné době probíhají práce na projektu, rozšířeném o 

další stezky. Stezka z nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu se dokončuje. Ostatní 

stezky v r. 2019. 

 

 Hřbitov   
Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na 

tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec ale získala dotaci, kterou vypsalo 

Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. Se zapojením vlastních finančních 

prostředků obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi 

hřbitova, v hodnotě cca 1 mil. Kč. 

 

 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, obec zajišťuje přepracování původního projektu, 

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

"Cihelna"/nad  Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy /v místě současné čekárny/. 

Práce na úpravě projektu byly započaty po zahájení rekonstrukce silničního mostu ev. č. 337-

007 přes Klejnarku. Následovat budou žádosti o stavební povolení a o vhodnou finanční 

dotaci. Nebude-li obci uvažovaná dotace v následujících letech přidělena, bude z obecního 

rozpočtu realizována alespoň část chodníku /od Patákových ke křižovatce na Třebešice/ a 

zmíněné autobusové nástupiště.    

 

 Protierozní opatření     
Stavba protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla plánovaná z obecního rozpočtu. 



8 
 

Vzhledem k tomu, že obec získala dotaci z OPŽP, byla technická část díla již zhotovena a na 

jaře příštího roku proběhne osetí. 

 

 Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa   
Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na 

doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec nezískala. O dotaci bude opět 

požádáno. 

 

 Separační centrum /obecní dvougaráž pro hasiče/ 

Obec získala finanční dotaci z prostředků OPŽP. V současné době probíhá výběrové řízení na 

zhotovitele díla. 

  

 Cihelňák – hřiště na malou kopanou   
V rámci stavby komunikace v lokalitě "Cihelna" byla provedena úprava terénu a rozměrů 

hřiště a jeho osetí. V 1. pololetí r. 2018 byla realizována technická a sociální zařízení. Další 

rozvoj areálu souvisí se zájmem občanů. 

 

 Mateřská škola – zvýšení kapacity 
Obec má platné stavební povolení a požádala o finanční dotaci. Předpokládaný termín 

realizace akce – r. 2019. 

 

 Protipovodňová opatření 
V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných 

zařízení. V březnu 2018 byla vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotoví projekt 

suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru 

bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude 

chráněna před povodní. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad. Předpokládaný termín 

realizace akce je v r. 2019. 

 

 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/. V současné době probíhá realizace.   

 

 Místní kaple 

V lednu 2018 podaná žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu, 

byla úspěšná. Nyní probíhají plánované práce. 

 

 Sokolovna 

Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále 

sokolovny. 

 

 Lesní cesta 

Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla úspěšná, bude podání žádosti 

zopakováno po vyhlášení vhodného titulu. 

                                                                                                                          

 Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce                                                                                                                   
Stávající rozvod veřejného osvětlení je veden dráty na sloupech ČEZu  společně s vedením 

nízkého napětí /NN/. ČEZ rozhodly, že vedení NN bude v části obce demontováno a 
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nahrazeno v zemi umístěným kabelovým vedením. Obec v této souvislosti obdržela výpověď 

z připojení veřejného osvětlení na sloupech el. vedení a musí na své náklady připoložit ke 

kabelovému vedení NN svůj kabel veřejného osvětlení. Podstatná část finančních nákladů 

bude obci po realizaci stavby, která v současné době probíhá, kompenzována.     

 

 Vysokorychlostní internet pro obec Močovice 

V r. 2018 bude vypsán příslušný dotační titul. Obec podá žádost o dotaci. 

 

 Strategické dokumenty pro obec Močovice 

Tato akce bude řešit a připraví podklady pro budoucí investice obce /např. oprava jezu na 

Klejnarce, dětská hřiště, zařízení pro volnočasové aktivity občanů, nejvhodnější využití 

obecních budov, vzhled ulice Na Vsi, odbahnění rybníka/, vyhotoví pasporty obecního 

majetku a navrhne vhodné dotační tituly. Žádost o dotaci je podána, v listopadu padne 

rozhodnutí. 

 

 Změna místní úpravy provozu na silnici č. III/33721 (u školky) v obci Močovice 

Objednáno u firmy ASIG, s.r.o. provozovna Čáslav. 

 

 

 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

 
 

 Drakiáda 
V průběhu října nebo začátkem listopadu uspořádá SDH Močovice dračí rej nad 

Močovicemi. Termín bude upřesněn podle meteorologických podmínek 3 až 4 dny před 

akcí. 

 

 Zdobení vánočního stromku 
 První adventní neděli, 2. prosince, od  16´30 h u místní kaple ozdobí a rozsvítí nejmladší 

členové sboru dobrovolných hasičů močovický vánoční stromek. 

 

 Dětský sportovní den 

Na začátku prosince se v místní sokolovně pod patronací Michala Plánočky uskuteční 

sportovní odpoledne pro děti. Je pro ně připravena řada soutěží o drobné ceny, hudba a 

spousta zábavy. Přesné datum akce bude včas oznámeno. 

 

 Vánoční koncert 
V adventním období se v místní kapli uskuteční tradiční koncert. 

 

 Silvestr Na Myslivně 
 Rozloučení s rokem 2018 připravuje od 19´00 h v místní hospodě její nájemce 
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SDH Močovice 

 

4. kolo Soptíka – Močovice 

V neděli 9. 9. se sjela poprvé po prázdninách družstva dětí a dorostu na další kolo Soptíka 

2018.  Tentokrát soutěž připravil náš sbor na hřišti v Močovicích. 

V kategorii přípravky letos poprvé 

běžela dvě družstva. Naše Béčko bylo 

složené z nejmenších dětí a doplněno 

dětmi z Áčka. První pokus se nepovedl 

a v druhém se časomíra zastavila na hodnotě 47,77, 

což je úspěch! Naše áčko zaběhlo dva vyrovnané pokusy a čas 27,52 stačil na druhé místo.  

Dorostenci zaběhli také dva 

vyrovnané pokusy. Ten druhý 

byl o trochu rychlejší a jeho 

hodnota byla 28,20. To 

tentokrát stačilo na šesté místo. 

V kategorii mladších dětí 

máme v tomto roce družstvo 

složené z dětí, které teprve 

sbírají zkušenosti. Tentokrát 

bylo družstvo doplněno dvěma 

dětmi z přípravky a první 

požární útok se moc nepovedl. 

V druhém pokusu se čas 

podařilo zlepšit na hodnotu 

31,01. Tento čas posunul toto 

družstvo na jedenáctou příčku. 

Poslední se předvedlo družstvo starších dětí. Hned v prvním pokusu se povedlo zlepšit náš 

letošní nejlepší čas. V druhém pokusu se už zlepšení nepodařilo, a tak nám čas 16,89 stačil na 

krásnou třetí příčku. 
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5. kolo Soptíka 2018 ve Vrdech 

Závěrečné kolo letošní ligy Soptíka zavedlo družstva na hřiště do Vrdů. Jako tradičně začala 

soutěž družstva dorostu a přípravky. Naše 

dorostenecké družstvo zaběhlo první pokus 

v čase 26,96. Druhý pokus nepřinesl toužebné 

zlepšení a díky vyrovnaným pokusům většiny 

družstev stačil náš čas na 6. místo.  

 O vyrovnanosti soutěže vypovídá i to, že rozdíl 

mezi 6. a 1. místem byl 3,5 vteřiny. V celkovém 

vyhodnocení ročníku obsadilo naše družstvo 6. 

místo.  Přípravka šla do posledního závodu 

s cílem pokusit se poprvé letos porazit všechny 

soupeře a po sérii druhých míst vybojovat první 

příčku. Trochu nám plány ztížila neúčast obou košařů, ale díky zapůjčení šikovného košaře 

z Uhlířských Janovic byla šance veliká. První útok skončil zasažením obou terčů v čase 28,97. 

Do druhého pokusu šlo družstvo s vědomím, že pokud chce vyhrát, musí se zlepšit. A to se 

povedlo! Čas se zastavil na hodnotě 27,36, ale bohužel náš soupeř z Uhlířských Janovic 

prokázal, že celou sezonu vítězí právem. Zase nám chybělo málo, ale druhé místo je taky 

nádherné. Díky tomu jsme druhou příčku obsadili i v celkovém letošním pořadí.  

Družstvo mladších šlo na start ve své 

kategorii jako poslední, čas prvního 

pokusu se zastavil na hodnotě 26,67. 

Druhý pokus se tak dobře nepovedl a 

tento čas stačil na 13. místo. 

V celkovém pořadí Soptíka 2018 to 

stačilo na 11. místo. 

Družstvo starších žáků předvedlo první 

pokus v čase 20,98. To nám po prvních 

pokusech stačilo na 2. místo. Bylo 

jasné, že pokud chceme zlepšit čas, 

musí se vše podařit na 100%. A to se 

povedlo. Čas se zastavil na hodnotě 

19,07! Následovalo čekání, jestli někdo 

dokáže náš čas přeskočit. A po doběhnutí 

posledního družstva bylo jasné, že se 

konečně povedlo vyhrát závody. Velké 

loučení to bylo pro Elišku Píškovou, 

která se tímto vítězstvím rozloučila 

s kategorii dětí a od další sezony bude 

běhat za dorost. V celkovém pořadí 

Soptíka 2018 nás toto vítězství posunulo 

na nádherné 2 místo. 

Jedna kuriozita z letošního Soptíka. Ve 

všech 5 kolech a 4 kategoriích vždy a 
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všude vyhrávaly děti a dorost z Uhlířských Janovic. Jen dvě družstva dokázala tyto série narušit. 

Ve 3. kole vyhrálo kategorii dorostu družstvo Vrdů a v posledním kole kategorii starších žáků 

družstvo z Močovic. A to je příjemný pocit . Soptík 2018 je za námi a družstva se začnou 

připravovat na Plamen 2018 – 2019. 

 

 

Proudnice 2018  

V sobotu 8. 9. 2018 se v odpoledních hodinách sjela družstva mužů a žen na hřiště do 

Močovic, aby soutěžila v šestnáctém ročníku soutěže o „Močovskou“ proudnici. Počasí všem 

přálo a na hřišti se sešlo plno příznivců požárního sportu. 

Vše začalo tradičně soutěží 

mužů. Kuriozitou bylo, že 

v prvních pokusech se podařilo 

dokončit požární útok jen čtyřem 

družstvům. K vidění bylo několik 

nedotažených hadic i vytržená 

hadice z půlspojky. Naše 

družstvo startovalo jako první a 

také zahájilo sérii 

nedokončených útoků. 

Nedotažené hadice končily asi 5 

metrů od nástřikové čáry a to se 

opravdu nastříkat nedá. 

V druhém pokusu se sice hadice 

podařilo dotáhnout až na 

nástřikovou čáru, ale delší nástřik na pravém proudu zastavil časomíru na čase 34,10. To nám 

stačilo na celkové šesté místo.  
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V soutěži žen se představila 

čtyři družstva. V prvním pokusu 

našich holek došlo k lehkému 

zazátkování na stroji a i díky 

tomu se čas zastavil na hodnotě 

40,26. Do druhého pokusu bylo 

co zlepšovat a také se to 

povedlo. Druhý nastříkaný terč 

zastavil časomíru na hodnotě 36,58. To je slušný čas na 

naše družstvo, které má minimum zkušeností a letos má i 

málo tréninků (poslední trénink byl v květnu).  

Do konce letošního roku nás ještě čeká dne 13. 10. účast 

našich dětí v závodu štafet na atletickém stadionu v Kutné 

Hoře. Děti, dorost i dospělí se poté dne 3. 11. zúčastní 

závodu v běhu na rozhlednu Vysoká. Všem budeme držet 

pěsti a věřit v co nejlepší umístění. 

TM 

 

 

Nábor mladých fotbalistů 

 

Místní fotbalový oddíl chce rozšířit své řady, a proto máte-li doma chlapce nebo děvče ve 

věku 5 let a více (ročník 2013), neváhejte a běžte se podívat každý pátek od 16.00 na místní 

fotbalové hřiště. Pod vedením zkušeného trenéra Michala Plánočky se zde děti zábavnou 

formou naučí pravidla hry a osvojí si spolupráci 

v týmu. Nejenže zdokonalí svou fyzičku, získají 

navíc i nové kamarády  Pro mladé fotbalisty a 

fotbalistky je pravidelně 2x ročně (zima-léto) 

organizováno několikadenní sportovní soustředění.  

 

Máte-li rádi fotbal, sport, zábavu a kamarády, 

neváhejte a přidejte se k nám 
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Zkontrolujte si komín! Dokud je čas…. 

 

Povinnosti pro kotle s výkonem do 50 kW: 

 kotle na pevná paliva kotle na plyn 

Povinná revizní kontrola do konce roku 2016 

následně každé 3 roky 

1x za 3 roky (pouze 

právnické osoby) 

Servisní kontrola 1x ročně (doporučeně) 1x ročně (doporučeno) 

Čištění spalinové cesty 3x ročně (2x ročně u 

sezónního provozu) 

1x ročně 

Kontrola spalinové cesty 1xročně 1x ročně 

 

Revizi provádí technik proškolený výrobcem kotle, ale za určitých okolností může nově i jiný. 

Povinnost platí od roku 2016, když protokol z kontroly nemáte, hrotí vám pokuta 20 tisíc Kč.  

Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní 

u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost 

mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. 

jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno 

v případech, kdy je tato příčina evidentní a zjistí se 

současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a 

kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí 

splnění svých povinností doložit majitel domu 

(pronajímatel).  

 

Pavel Rychetský 

vedoucí okresní odborné rady prevence   

 

 

 

 

Začátek školního roku v mateřské škole 

 

Školní rok 2018/2019 zahájily děti v mateřské škole v pondělí 3. září 2018. Stejně jako 

v minulých letech i letos se jich ve školce bude scházet až dvacet čtyři, takže se kapacita školky 

opět naplnila. 
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V letošním roce ve třídě 

lehce převažují chlapci – je 

jich celkem třináct. 

Zastoupení dětí s trvalým 

bydlištěm v Močovicích 

oproti loňsku mírně kleslo, 

letos navštěvuje školku 

celkem šestnáct dětí 

z Močovic, ostatní 

pocházejí z Kluků, Třebešic 

a Souňova. Nejpočetnější 

skupinou jsou děti v prvním 

ročníku. Tvoří jej celkem 12 

dětí ve věku od dvou do čtyř 

let. Střední ročník naplnily 

čtyři děti, k povinné 

předškolní docházce je přihlášeno osm dětí. 

Vzhledem k poměrně vysokému počtu nových dětí probíhá jejich adaptace na nové prostředí a 

kamarády, nezvyklý režim i odloučení od rodičů poměrně náročně. Samozřejmostí v prvních 

dvou týdnech byl především pláč nejmladších dětí vyvolaný steskem po maminkách či 

tatíncích. Ačkoliv 

se objevoval 

především u 

nejmladších dětí, 

občas se mu 

neubránili ani ti 

nejstarší, ostřílení 

předškoláci. 

Předposlední 

zářijový týden už 

se však nesl spíše 

v duchu zvykání si 

na nastavený 

režim, na 

přítomnost jiných 

dětí a tedy i 

nutnost 

společného fungování, dělení se o hračky či o pozornost paní učitelek, což některým dětem 

(hlavně těm starším) dělalo velké problémy. Nutno ovšem podotknout, že i přes stýskání a 

slzičky, které se občas ještě objeví, se novým dětem ve školce líbí. 

Podobně jako v minulosti, i letos je pro děti připraven bohatý program na celý školní rok. 

Podrobnější informace k jednotlivým výchovně vzdělávacím, kulturním či zážitkovým akcím 

naleznou zájemci na webových stránkách školy. První akce čekala děti ještě v září, protože se 
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nám podařilo přihlásit školku do projektu Státní veterinární správy s názvem „Máme rádi 

zvířata“. První návštěva měla proběhnout již 19. září, ale protože nemoc si termín nevybírá, 

musela být akce odložena na později. Od října se početná skupina předškoláků může těšit na 

oblíbenou angličtinu a chybět nebude ani návštěva divadelního představení v Čáslavi. 

V listopadu se děti vypraví autobusem do čáslavského kina a jako již tradičně je v prosinci 

navštíví ve školce Mikuláš se svým doprovodem. Následovat bude adventní výlet do Kutné 

Hory na „Betlémování“, výroba nepečeného cukroví a dvě pohádková představení ke 

zpříjemnění čekání na Ježíška, který snad nakonec dorazí i do školky. Další aktivity na toto i 

druhé pololetí jsou v jednání a rodiče o jejich konání budou včas informováni. Jisté je, že 

v druhém pololetí nebude chybět vystoupení dětí k oslavě MDŽ, návštěvy divadel či oblíbený 

výlet do zoologické zahrady. 

vedení MŠ 

 

 

 

 

Významná životní výročí 

 
 

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

spoluobčané: 

 

pí. Koudelová Božena, pí. Vavřinová Jana, p. Damasiewicz Stanislav, 

pí. Vacková Marcela, p. Čepek Oldřich, p. Blažek Václav a pí. Stehlíková Milada. 

 

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

životní pohodu. 

                                                                                                                J. Lišková 

 

 

 

Zpátky do minulosti 

 

S podzimem nastává doba sklizně, odklízení spadaného listí a pozvolná příprava na zimní 

období. I s touto roční dobou je spjata řada lidových tradic a svátků.  

Letos asi největším svátkem bude oslava 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Všechna media jsou plná historických fakt i zajímavostí přibližujících rok 1918, proto mi toto 

výročí opomineme a budeme se v našem čtvrtletníku věnovat jiným slavnostem.  
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 Vinobraní spadá do období mezi polní sklizní a podzimní setbou. V krajích s vinohrady 

patřilo vinobraní k nejdůležitějším událostem roku. Typickým pro 

jižní Moravu je prastarý zvyk, kdy se v předvečer narození Panny 

Marie (8.9.) „zarážela hora“. Hlídač (hotař vinohradu) nechal ráno 

v kostele posvětit kytici podzimních polních květů. Poté na 

vinohradě přivázal na jeden konec dlouhého bidla jablko a k němu 

tuto kytici. Pak vykopal jámu, přes ni položil toto bidlo a spálil v ní 

kytici z loňského roku. Starosta s hospodářem nato obešli jámu, 

pokropili ji svěcenou vodou a pomodlili se k sv. Urbanovi, 

patronovi vinařů. Poté každý, kdo pracoval na vinici, vhodil do 

jámy tři hrozny vína. Jánu zaházeli hlínou a vztyčili v ní bidlo. Nyní byl vinohrad uzavřen a 

nikdo do něj do začátku vinobraní nesměl vstoupit.  

Mnoho pověr je spjato s ovocnými stromky. Věřilo se totiž, že takový strom má duši. Ve 

středních, jižních a západních Čechách se například věřilo, že plodí-li strom málo, pomůže 

mu, když je k jeho kořenům zakopáno uhynulé domácí nebo hospodářské zvíře. Takový strom 

se prý zastyděl a příští rok se s úrodou polepšil. Podobně jako v pohádce o Třech zlatých 

vlasech děda Vševěda mohl neplodnému stromu ubírat sílu a vláhu i had skrytý v jeho 

kořenech. Aby se hospodář hada zbavil, měl ke kořenům zakopat uhynulé slepé kotě či štěně. 

Vykvetl-li strom a zároveň odkvetl-li v jednom měsíci, čekala se 

hojná úroda. Naopak vykvetl-li v jednom a odkvetl v jiném měsíci, 

úroda byla nevalná. Při česání ovoce se mělo stromu zpívat, aby 

nebyl smutný. Smutný strom prý nepřečká zimu.  

V Močovicích je dlouholetá tradice myslivosti. Myslivcům byla od 

pradávna připisovaná čarovná moc. Díky častému pobytu v lese 

v ranních a večerních hodinách se věřilo, že jsou spojeni 

s mocnými kouzly a tajemnými silami. Podle pověr měli v lese 

sbírat čarovné byliny, lít do pušek speciální broky a lesní zvěř je 

měla poslouchat na slovo. V zachované lidové slovesnosti (pohádky, říkadla či pověsti) 

dostává čert v lidském světě podobu myslivce. S myslivci je spjata i řada pověr:  Pytláci se 

neodvažovali na myslivce vystřelit, věřili, že by se kulka odrazila a trefila by je. Myslivcům a 

rybářům nikdo nepřál zdar, věřilo se, že by se jim poté nedařilo. Pro dobrou mušku se mělo 

vzít jeřabinové listí, dobrý kyselý ocet a trocha vody ze tří studní, to vše svařit a poté s tím 

vymýt ručnici.   

Každoročně se v Močovicích koná nejen dětmi oblíbená drakiáda. Zvyk pouštění draků se 

poprvé objevil již ve 4. stol.př.n.l. ve starověké Číně. Podle 

legend byli draci pojítkem mezi lidmi a bohy a někde měli 

odvrátiti blížící se bouři nebo nepřítele. V 19. stol. byli využíváni 

mnoha způsoby, Benjamin Franklin je používal při svých 

pokusech s elektřinou, v roce 1826 si pan Polock nechal 

patentovat kočár tažený draky, rychlost takového vozidla 

dosahovala až 40 km/h. Později byli využíváni meteorology 

k zjišťování počasí ve výškách.   

V současnosti již pozapomenutý zvyk spjatý s podzimem a zimou 

jsou dračky a doderky. Dlouhé večery trávily ženy a dívky ve světnicích skloněny nad kupou 

peří, které poctivě během roku nasbíraly. V hrnci bylo vždy tolik peří, kolik zvládly ženy a 
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dívky za daný večer sedrát. Pokud by nějaké peří zůstalo nesedráno, znamenalo by to pro 

hospodyni špatná housata v příštím roce. Zbylé pápěrky se nesměly házet do kamen, husy by 

pak byly hubené. Nesměly se ani házet za vrata, husy by se nedržely doma. Pápěrky se dávaly 

na jednu hromadu a věnovaly se chudším lidem, kteří si z nich naplnili peřiny. Dralo se každý 

den, kromě soboty, neboť by to přinášelo neštěstí. Při práci se vyprávěly pohádky, pověsti a 

zpívaly se písničky. Poslední večer se nazýval doderky. Ženě, která sedrala poslední pírko, se 

říkalo pápěrnice a toto označení jí zůstalo zpravidla do dalšího draní. Součástí doderek byla i 

malá hostina pro ženy.  

Asi nejznámějším podzimním svátkem jsou dušičky.  Na 1.11. připadá svátek Všech svatých 

a den poté Památka zemřelých, neboli již zmiňované dušičky. Oba tyto dny vzpomínají lidé 

na své blízké zemřelé, chodí na hřbitov, kde zdobí hroby věnci a svíčkami. Někteří se v duchu 

modlí za spásu zemřelých duší.  

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem 

umírat.  

V dušičkový večer, rozžehneme svíčky, modlíme se tiše při nich na dušičky. Poslední již svíce 

zvolna dohořívá, za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.   

Podle lidových pověr v předvečer dušiček vystupují 

duše zemřelých z očistce, kde v plamenech pykaly za 

své hříchy. V Čechách ten večer plnil hospodář lampu 

máslem, aby si mohly duše pomazat své popáleniny. 

Také se do ohně házely různé pokrmy, což bývá 

vysvětlováno, jako přilepšování dušičkám, nebo 

vykoupení ze svých hříchů. Jakmile ráno zazněl 

z kostela zvon, duše se měly vrátit zpět. Peklo se i 

speciální pečivo, říkalo se mu „kosti svatých“ a jednalo 

se o housky ve tvaru hnátu, které byly položeny křížem. 

Druhým druhem byly tzv. „dušičky“, sladké pečivo 

plněné mákem nebo povidly. Touto sladkostí se obdarovávali chudí lidé a žebráci postávající 

kolem kostela. V anglosaském prostředí se zvyk slavení dušiček promísil s keltskými 

tradicemi a vznikl známý Halloween (All Hallows Day). 

Podzimní pranostiky: 

Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý. 

Je-li mnoho polních bodláků, nastane tuhá a sněžná zima.  

Léto přichází Aprílem, podzim babím létem. 

Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. 

Když v říjnu dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když krtek v listopadu ryje, na Vánoce budou létat komáři. 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guláš pečený v troubě 

  

Suroviny: 

1 kg vepřového nebo hovězího masa  

3 velké cibule  

1 čerstvá paprika 

5 stroužků česneku  

2 lžičky gulášového koření 

3 lžičky sladké papriky (může být i trocha 

pálivé) 

2 kostky masoxu 

2 lžíce rajčatového protlaku  

sůl podle chuti 

1 – 1,5 l vody 
 

Postup: 

Nejprve si zapneme troubu na 250°C. Do pekáče vložíme najemno 

nakrájenou cibuli, na proužky nakrájenou papriku, prolisovaný česnek, 

na kostky nakrájené maso. Okořeníme, posypeme solamylem, ochutíme 

masoxem, přidáme protlak a zalijeme vodou. Směs přikryjeme, vložíme 

do předehřáté trouby a pečeme 1 – 1,5 h do zhoustnutí. Během pečení 

nemícháme a troubu neotvíráme. Nakonec můžeme zahustit ještě 

nastrouhaným chlebem. Podáváme s chlebem nebo knedlíkem. 

 Lahodný králík na zelenině 

 

Suroviny: 

4 králičí stehna 

1 cibule 

3 stroužky česneku 

bobkový list 

sůl, pepř 

150 g anglické slaniny vcelku (100 g na 

prošpikování, 50 g na osmahnutí) 

1 lžíce rajčatového protlaku 

500 ml vývaru 

1 sklenice sterilované zeleniny (např. 

Moravanka) 

100 g másla 
 Postup: 

Králíka omyjeme a naporcujeme. Slaninu nakrájíme na hranolky, cibuli a česnek nakrájíme 

najemno. Maso prošpikujeme slaninou. Osolíme, opepříme, zprudka orestujeme v pekáči 

na kousku rozpuštěného másla a vyjmeme ho na chvíli ven. Do výpeku vložíme nakrájenou 

zbylou slaninu, zpěníme v něm cibuli a česnek, přidáme protlak a polovinu vývaru. Vrátíme 

maso, vložíme bobkové listy a za občasného podlévání králíka dusíme asi 45 – 60 min. 

Sterilovanou zeleninu slijeme a nakrájíme úplně najemno. Když je maso měkké, přidáme 

zeleninu, podle potřeby dochutíme a případně zahustíme moukou. Podáváme s dušenou 

rýží. 

 
Dobrou chuť! 


