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Slovo starosty 

 
Vážený čtenáři, 

 

oslavili jsme svátek Josefů, přivítali první jarní den a opět je tu jaro. Ze zimního 

útlumu se probírá nejen příroda, ale ožívají i lidé. Svět kolem nás zkrásněl a to nejen 

svěží zelenou barvou rostlin a pestrými jarními květy, ale také tím, že dívky a ženy už 

odkládají své zimní kabáty. 

 

Probouzejí se i Močovice: 

• Na loňských betonových pilířích u Klejnarky se minulý týden rozvil železný květ 

mostní konstrukce, který koncem 1. pololetí tohoto roku konečně přinese ovoce 

- železobetonový most s novou vozovkou a chodníkem. 

• Ožívají práce na pokládání kabelů nízkého napětí do země. Investor – ČEZ 

Distribuce, bohužel, prodloužil dodavateli díla lhůtu realizace do konce 

června. Škoda, akce už trvá příliš dlouho. 

• V areálu čp. 8 (kovárna) začíná vyrůstat separační centrum včetně garáže pro 

místní sbor dobrovolných hasičů. Stavba bude dokončena do 30. června 

letošního roku. 

• V samém závěru je realizace přípojek vodovodu a tlakové kanalizace, tažených   

            z hlavních řádů do kabin na fotbalovém hřišti. Svépomocí uložených 300 m   

           vodovodní hadice nahradí stávající, dokonce i v tomto období takřka vyschlou,    

           studnu. 

• Parta fotbalových nadšenců kolem p. Patáka a pod odborným vedením p. Titze 

rozběhla svépomocnou výstavbu dřevěného přístřešku na Cihelňáku. Ten bude 

skvěle doplňovat dřevostavbu z loňského roku. Termín dokončení je jasný – do 

zahájení letošního ročníku turnaje v malé kopané. 

• Koncem března členové Mysliveckého spolku Močovice vysadí podél 

protierozního kanálu nad Cihelnou 64 stromků. 

• V dubnu budou ukončeny rekonstrukční práce na místní kapli. Snad již na 

dlouhou dobu poslední. 

• Koncem dubna vyletí nejen čarodějnice z ohnivé hranice u fotbalového hřiště, 

ale také mateřská školka ze stávající školní budovy. Kde přistanou divoženky, 

Vážený čtenáři, tak to Ti neřeknu, ale děti se svými učitelkami nalezneš od 

počátku májového měsíce v místní sokolovně. Věřím, že bojové podmínky, 

vyvolané nezbytnou rekonstrukcí budovy mateřské školy, budou pro ně pouze 

příjemným zpestřením, na něž budou s novým školním rokem, v nově 

zrekonstruované školce, v dobrém vzpomínat. 

  

V souvislosti s dětmi Ti čtenáři, položím otázku. Zdalipak víš, kolik obyvatel s trvalým 

pobytem mají Močovice? Poslední statistický údaj uvádí 398 občanů. K významnému 

nárůstu došlo především v posledních čtyřech létech. Močovice mládnou. A v mládí je 

budoucnost. A do toho, jaká ta budoucnost bude, musíš hovořit i Ty. A tak mi, Vážený 

voliči, dovol, abych Tě pozval k volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou 
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ve dnech 24. a 25. května 2019. Mysli si co chceš, ale věř, že volby jsou věcí veřejnou, 

kterou bys neměl ignorovat. 

                                                                                                                                     starosta 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
 

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

začátku dubna vyváženy 1x za 14 dnů. Svozovým dnem je pátek v lichém týdnu. Dny 

svozu tedy jsou 12. duben, 26. duben, 10. květen atd.     . 

 
 Kontejner na biologický odpad bude přistaven ve dnech 19.4. až 22.4., dále 24.5. až 

27.5. a 21.6. až 24.6. 2019 na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí. 

Vyprodukovaný bioodpad je i nadále možné ukládat na úložiště za fotbalovým 

hřištěm.   

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 16. 4. až  18.4., dále pak 14.5. až 16.5.  a  11.6. až 13.6. 2019. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2019 je vybírán každou středu, v době od 19´00h do 20´00h, 

v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné obecní vyhlášky 500,-Kč, je-li 

uhrazen do 30. 6. 2019. Po tomto datu již nebude přiznána finanční úleva 350,-Kč. 

            Poplatek za jednoho psa v r. 2019 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč. 

            Poplatky lze hradit bezhotovostně na obecní účet č. 0443552349/0800. Jako variabilní     

            symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

                                                                                                                            
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 2. ledna 2019 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Močovice-hřbitovní 

zeď-II. etapa od MMR  z dotačního programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo o využití nabídky Mikroregionu Čáslavsko na sdíleného 

pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřilo starostu projednáním této záležitosti s pí. Francovou.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 24.200,-Kč z rozpočtu obce na odměny občanům za 

jejich činnost v r. 2018 dle Přílohy č. 2.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s provedením sjezdu z pozemku parc. č. 6/1 přes obecní pozemek 

parc. č. 569/5 na komunikaci  III/33721 a to rozhrnutím štěrkové drtě o zrnitosti  4/8mm v pásu o 

maximální šířce  3m. Dále schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 70,-Kč/m2 výhradně na drť.  
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 16. ledna 2019 

 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 /příloha č.  2/. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje materiální, finanční a propagační podporu iniciativě  

              pí. Jaromíry Nevolové, zaměřené na práci s dětmi.   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vítězem veřejné soutěže o propachtování části obecního 

pozemku, specifikované Záměrem obce č. 3/18/Z, p. TP a souhlasí s propachtováním předmětné 

nemovitosti manželům P. a O. T., za nabídkovou cenu 100,-Kč/rok.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Sponzorskou smlouvu č. 2181324, uzavřenou mezi ZDV 

Krchleby, a.s. a obcí.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice projedná na příštím zasedání bod č. 10 Usnesení č. 14/7 z r. 2014 a 

následně žádosti majitelů nemovitostí čp. 125 a čp 166.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na dílo firmu UNIMONT Plus, 

s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Hradec 8.                                                                                    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje smlouvu na dílo Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ, 

uzavřenou mezi obcí a firmou UNIMONT Plus, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Hradec 8,  

             v hodnotě 5 635 263,-Kč + DPH.  

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 13. února 2019 

 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje záměr neprodávat obecní pozemky přímo sousedící s říčními 

břehy, pokud na nich nejsou umístěny stavby pevně spojené se zemí základy a zhotovené do  

31. 12. 2018.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 1/19/Z /příloha č. 2/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 2/19/Z /příloha č. 3/.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/19/Z /příloha č. 4 /.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zápis o provedení periodické inventury majetku obce 

Močovice k 31. 12. 2018 /příloha č. 5/ včetně návrhů na vyřazení nepotřebného majetku a bere  

             na vědomí doporučení komise. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, 

uzavřené mezi pronajímatelem, Obcí Močovice, a nájemcem, pí. VM, dne 27. 7. 2004, upravující s 

platností od 2/2019 měsíční nájemné na 1,-Kč. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě, uzavřené mezi 

propachtovatelem, Obcí Močovice, a pachtýřem, pí. ŠL, uzavřené dne 30. 6. 2015, upravující s 

platností od 2/2019 měsíční nájemné na 1,-Kč.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu pachtovní, uzavřenou mezi obcí a manželi P. a O.T.,  

bytem Močovice, 286 01  Čáslav.  

 

 Obecní zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o výkonu autorského dozoru, uzavíranou mezi 

obcí a Ing. Miloslavem Beranem, IČO: 72162961 na částku 39.325,-Kč včetně DPH. 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 13. března 2019 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s přijetím daru, tj. pozemku parc. č. 944, trvalý porost a 

biokoridor, v k.ú. Močovice, od vlastníka tohoto pozemku. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 896 o výměře 178 m2 v k.ú. Močovice, 

vedeného jako zahrada na LV č.10001 u Katastrálního úřadu Středočeský kraj,, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora, manželům M. a M.H. za vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady spojené s 

převodem hradí nabyvatelé.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1041 o výměře 66 m2 v k.ú. Močovice, 

vedeného jako ostatní plocha na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora, manželům I. a J.Ch., za vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady 

spojené s převodem hradí nabyvatelé.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 732/20 o výměře 12 m2 v k.ú. 

Močovice, vyděleného z pozemku parc. č. 732/14, vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, manželům R. a J. T.za 

vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo v ceně 6.050,-Kč a Smlouvu o zřízení 

pověřence v ceně 8.272,-Kč, uzavírané mezi obcí a Mikroregionem Čáslavsko – dobrovolný svazek.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice s platností od 1. 4. 2019 zřizuje Komisi pro práci s veřejností. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1. 4. 2019 předsedou Komise pro práci s 

veřejností p. Vlacha Josefa a pověřuje ho sestavením komise. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Jednací řád.  

 

 Obecní zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zřízení Služby FIREPORT pro JPO V – varianta B  

              s ročním poplatkem 1.815,-Kč včetně DPH pro Jednotku SDH obce Močovice.  

 

 

 

 

 

 

 Významná životní jubilea 

 
Významných životních jubileí se ve 2. čtvrtletí roku 2019 dožívají tito naši spoluobčané: 

 

 pan Svoboda Zdeněk, paní Tajčovská Marie, paní Jirušová Marie, pan Kovařík Stanislav a     

 paní Málková Marie 

 

                                                                                                                                                       

            J. Truhlář 
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Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 

 
 

 Vítání jara 
Místní obecní zastupitelstvo ve spolupráci s mateřskou školkou a se sborem dobrovolných 

hasičů pořádá tradiční pálení čarodějnic. Akce se uskuteční v úterý, dne 30. dubna, na 

fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je v 19´00h u obecního úřadu. 

Čarodějnice na upálení a pruty na opékání buřtů vezměte s sebou. Uzenina a pečivo jsou 

zdarma, nápoje lze zakoupit. 

 

 Železná sobota 
V sobotu, dne 6. dubna, od 9´00h provedou členové SDH Močovice sběr kovového odpadu a 

elektroodpadu. 

 

 Stěhování mateřské školky do sokolovny 
V pátek, 26. dubna, od 17´00h, a v sobotu, 27. dubna, od 9´00h, proběhne stěhování inventáře 

mateřské školky do přechodného působiště v místní sokolovně. 

 

 Hravé a tvořivé nedělníčky 
Hravé a tvořivé "nedělníčky" pro děti a jejich rodiče pokračují ve dnech 14. dubna, 

5. května a 16. června v obecní budově čp. 96 /zdravotní středisko/. 

 

 Velikonoční turnaj v nohejbalu 
Také letos se uskuteční velikonoční turnaj v nohejbalu. Jeho termín se upřesňuje.   

 

 Stavění májí 
V sobotu, dne 4. května, ožijí Močovice krásnou jarní tradicí. Členové místního sboru 

dobrovolných hasičů budou vztyčovat opentlené březové májky u jednotlivých stavení v obci. 

 

 Stavění centrální máje 
V sobotu, dne 4. května, od 17´00h, budou členové SDH vztyčovat u památníku padlým 

velkou máj. 

 

 Volby do Evropského parlamentu 
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se 

uskuteční na území České republiky a tudíž také v Močovicích v pátek 24. května a v sobotu 

25. května 2019. 
 

 Český den proti rakovině 
Tato akce proběhne ve středu, dne 15. 5., v místní prodejně potravin. 

 

 Dětské sportovní odpoledne 
V měsíci červnu uspořádají Sokol Močovice a SDH Močovice dětské sportovní odpoledne. 

Termín akce bude upřesněn.     
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Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Hráčům stolního tenisu se blíží konec soutěže 2018/2019. V době vydání tohoto čtvrtletníku již 

budou mít všechny týmy odehrané i poslední kolo… a bude čas zhodnotit pro týmy z Močovic 

velice úspěšný uplynulý ročník.  

 

Hlásíme: „A“ tým Močovic – úkol splněn! Základní část soutěže jsme zvládli nad očekávání. 

Skončili jsme na krásném třetím místě. Tento výsledek nás posunul do nadstavbové části Play-

Off. Kdo z nás by si to jen před pěti roky pomyslel. V té době jsme znovu zakládali na popud 

Pavla Rychetského stolní tenis v Močovicích s vidinou toho, že si zajdeme „pravidelně 

zapinkat“. Během těch pěti let se nám ale podařilo postupně postoupit z nejnižší okresní soutěže 

až do té nejvyšší a letos bojujeme o postup do krajské soutěže! Je to úžasný výsledek celého 

týmu, na který doufáme, příští sezonu znovu úspěšně navážeme. 

 

„B“ tým Močovic, v nejvyšší soutěži sice skončil na posledním místě, ale výkony celého 

týmu šly strmě nahoru a odpovídaly tomu nakonec i poslední zápasy, z kterých tým vybojoval 

1 remízu a 1 výhru. Všichni věříme, že je to pro tým předzvěst úspěšných výkonů v další 

sezoně. Držme jim pěsti! 

 

Zahanben rozhodně nezůstal ani „C“ tým Močovic, který si celou sezónu držel bezpečné místo 

„mimo sestupové vody“. Konečné 8. místo odpovídalo možnostem tohoto mužstva v první 

sezoně ve 2. nejvyšší okresní soutěži. 

 

Na závěr Vás zveme na finálové zápasy „A“ týmu v Play-Off v termínech: 30. 6. 20190 od 

9,00 hod ve Zruči n/S a odvetný zápas 6. 4. 2019 od 9,00 hod v sokolovně v Močovicích. 

 

Rozpis a výsledky jednotlivých zápasů jsou na stránkách STIS:  https://stis.ping-pong.cz. 

 

 

     

     

 M. Kořínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stis.ping-pong.cz/
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SDH Močovice 

 
Akce konané v 1. čtvrtletí 2019 

 Hasičský ples 8.2. 2019 (více info v Ohlédnutí ve fotografiích) 

 Zkoušky odbornosti- 5dětí z našeho sboru úspěšně zkoušky složilo 

 Akce Daruj krev s hasiči 21.3. 2019 – za náš sbor se účastnili 2 dárci krve 

 

Akce na 2. čtvrtletí 2019 v podání SDH Močovice 

 závod požárnické všestrannosti v Lomečku- děti, sobota 31.3. 2019 

 svoz kovového odpadu a elektrospotřebičů- sobota 6.4. 2019 

 závod v běhu na rozhlednu Vysoká – děti a dospělí, sobota 13.4. 2019 

 závody na 60m a 100m s překážkami v Kutné Hoře – dětí a dospělí, neděle 28.4. 2019 

 stavění Májí v Močovicích – stavění velké máje u pomníku, sobota 4.5. 2019 

od 17´00h 

 Český den proti rakovině 2019 - prodejna potravin v Močovicích, středa 15.5. 2019 

 Okrskové kolo v požárním sportu – dospělí, květen 

 Okresní kolo dospělých v požárním sportu v Dolních Bučicích- sobota 18.5. 2019 

 1. kolo Soptíka 2019 Záboří nad Labem- neděle -neděle19.5.2019 

 požární útoky započítávané do hry Plamen a Soptík 2019, Církvice – děti, neděle 26.5. 

2019 

 3. kolo Soptíka v Kácově – děti, sobota 8.6. 2019 

 Vítání prázdnin – děti, čtvrtek 27.6. 2019 

TM 

TJ Sokol Močovice-fotbalisté 

  

Letošní fotbalová sezona je ve své polovině, je tedy 

předčasné ji hodnotit. V některých zápasech jsme úspěšní a v 

některých, jak už to ve sportu bývá, se nám daří méně. Co 

kladně hodnotíme je nárůst nových hráčů a hráček. 

V nejmladší kategorii (od 4 let věku dítěte) se nám 

v poslední době přihlásilo 5 nadějných fotbalových talentů. 

Máte-li Vy nebo Vaše dítko chuť a čas, přijďte se na nás 

podívat a případně se k nám připojit.  

Během letních prázdnin jsme absolvovali zimní soustředění 

v Horní Branné. Všichni jsme si společný, sportem nabitý 

čas, užili a Vám posíláme alespoň fotografii 

M. Plánočka 

 

 



10 
 

Hravé a tvořivé nedělníčky 

 

Tato nedělní odpoledne jsou určena pro všechny, kteří se rádi baví, hrají si, tvoří, prostě 

nechtějí být sami. Jsou určena dětem samotným, aby poznaly nové kamarády, rodičům nebo 

prarodičům s jejich dětmi, aby strávili společně čas, který je jim tak drahý.  

Nápad vznikl vlastně náhodou, a protože ho vedení obce podpořilo, budu se i do budoucna 

snažit připravit pestrý program na každý měsíc tak, aby se děti zabavily, něco nového se 

naučily a hlavně „kdo si hraje, nezlobí!“ 

 

První setkání jsme měli v neděli 3. 2., a 

ač nám nebylo tolik přáno (nešel 

elektrický proud), nakonec zůstalo 

nedělní odpoledne bez poskvrnky. Děti 

se bavily u stolních her, navzájem si 

spontánně fandily, kluci hráli proti 

holkám a naopak. Výherce navíc 

potěšila sladká odměna. 

Poté jsme si společně přečetli poučnou 

pohádku z oblíbené knížky o 

zvířátkách, zodpověděli jsme si spousty 

otázek, povyprávěli si o příběhu, a pak 

děti namalovaly, co je v pohádce nejvíce zaujalo. 

Že se první „nedělníček“ líbil, potvrzuje i to, že ani po několika hodinách děti nechtěly domů 

a dožadovaly se dalšího příběhu. 

 

Druhý „nedělníček “proběhl 17.3. a 

tentokrát byl tvořivý. Přišlo jaro, bylo třeba 

vyzdobit okna a truhlíky, proto jsme 

společně tvořili jarní dekorace. 

Připravila jsem na ukázku typická jarní 

zvířátka a děti se s radostí pustily do práce. 

Lepily, stříhaly a malovaly, bavilo to jak 

holky, tak kluky, mladší i starší. Fantazii se 

meze nekladou, proto vzniklo i mnoho 

jiných nápadů. Všechny děti si domů nesly 

zápichy do květináčů v podobě různých 

zajíčků, kuřátka ve skořápce či slepičky, 

vytvořily si také jarní zvířátkovou výzdobu 

buď za okno, nebo na poličku v podobě 

oveček, slepiček, králíčků a kuřátek. 

 

Těšíme se na další společně prožitá nedělní 

odpoledne. Příště se sejdeme v neděli 14.4.  
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tématem našeho povídání a tvoření budou Velikonoce. V květnu se na Vás a Vaše děti budu 

těšit v neděli 5.5., červnové setkání proběhne dne 16.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A protože je třeba pomalu, ale jistě, myslet na léto a vymýšlet program na letní prázdniny, 

ráda bych Vás všechny pozvala na prázdninový výlet autobusem.  

 

 

 

 

FARMAPARK 

SOBĚHRDY 

středa 31. 7. 2019 
zvýhodněná cena celodenního vstupného: 120,-

Kč/dosp.os./dítě nad 90cm, děti do 90cm 

zdarma! 
 

Autobusovou dopravu platí Obecní Úřad Močovice! 

 
Ve Farmaparku najdete 5km upravených stezek pro pěší i kočárky v 

krásné přírodě, uvidíte mnoho zvířat 
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 (osly, velbloudy, pštrosy, mnoho plemen koz a ovcí, klokany, lamy, jaky, 

buvoly, pony, vodní ptactvo), a některé budete moci nakrmit přímo z 

ruky! Jedná se o zábavu pro celou rodinu, děti se vyřádí na velkých i 

menších trampolínách, lanovém hřišti, houpačkách, ale také ve vodním 

pískovišti, mraveništi. Menší děti si půjčí odrážedlo, větší vyzkouší třeba 

zase jízdu na nafukovacím kruhu. Farmapark nabízí i vnitřní velkou 

hernu s hranolkovištěm a posezením. 

Oběd si dáte v restauraci, nebo ve farma grilu. Opečete si buřtíka na ohni 

nebo navštívíte rybí baštu. 

Ke svačince se nabízí palačinka, zmrzlina, teplá i ledová káva v Café 

baru. 

 

Zábava pro děti každého věku! Udělejte si s námi hezký prázdninový 

den! 

 

 

Rezervace míst a bližší informace: tel.606 387 752 
 

 
 

J. Nevolová 
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Ohlédnutí za 1. čtvrtletí ve fotografiích 

 Hasičský ples -9.2. 2019 

 

 

Maškarní ples- 3.3. 2019 
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Masopustní průvod masek-23.2. 2019 
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Mateřská škola 

V mateřské škole se začátek nového kalendářního roku nesl opět ve znamení různých viróz. 

Téměř celý leden i únor většina dětí promarodila, a to i několikrát za sebou, což se podepsalo 

na průměrné docházce, která v tomto období byla i menší než polovina. 

I přes velkou nemocnost začalo již v lednu každoroční vybírání básniček, které se děti postupně 

učily na veřejné vystoupení k MDŽ. Děti je tentokrát z důvodu různých nemocí procvičovaly 

převážně doma. Ve školce jsme se pak snažily se zbytkem dětí zařadit do vystoupení také 

společné písničky a básničky, většinou ve spojení s pohybem, ale byl to většinou velký 

problém, protože některé z dětí si písničku před veřejným vystoupením ani nestihly vyzkoušet. 

Dne 6. února proběhla ve školce letošní první akce – výchovně vzdělávací program s názvem 

„Ptáčkohraní“, se kterým opět 

přijela lektorka ze sdružení Pod 

horami. Program byl tentokrát delší, 

protože jeho součástí byla i pracovní 

dílnička, v níž si všechny děti s naší 

pomocí vyrobily velmi hezké 

dekorativní krmítko. Celá akce se 

konala v herně mateřské školy a děti 

se v jejím průběhu nejprve podrobně 

seznámily s druhy ptáčků, které 

můžeme v naší přírodě vidět, 

dále s tím, co všechno potřebují 

k tomu, aby přežili zimu, a jak 

my jim můžeme pomoci. 

Samozřejmě nechyběly 

básničky a pohybové úkoly. 

Potom jsme všichni spojili síly, 

aby si všechny děti mohly domů 

odnést hotový výrobek.    

Další akce se konala hned další 

týden, a to 13. února, kdy se děti 

vydaly linkovým autobusem do nedaleké Čáslavi, aby zde navštívily Dusíkovo divadlo. 
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V divadle na ně čekalo pohádkové představení plné písniček s názvem „O pejskovi a kočičce“, 

které se dětem podle jejich reakcí líbilo – vypravovaly si o něm celou cestu zpět do školky a 

ještě i odpoledne po spinkání. 

V týdnu od 18. do 22. února se děti společně chystaly na karneval. Nejprve si vypravovaly 

zážitky z masopustního průvodu, 

kreslily různé masky, vypravovaly o 

tom, za co půjdou na karneval ve 

školce, i o tom, jak se chystají na 

maškarní do místní sokolovny. V pátek 

se konečně dočkaly karnevalu ve 

školce. Všechny děti si přinesly masky, 

do kterých se po svačince převlékly, a 

poté je čekala zábava – tancovaly, 

zpívaly, hrály hry, soutěžily a 

obdivovaly jeden druhého. Karneval čekal děti poté 

ještě jednou, a sice ve čtvrtek 14. března, aby si ho mohly užít i ty, které se prvního karnevalu 

nemohly zúčastnit ať z důvodu nemoci nebo proto, že byly s rodiči na horách.  

Mnoho práce čekalo děti v týdnu od 25. února do 1. března. Nastalo totiž velké zkoušení před 

vystoupením k MDŽ v sokolovně. Jak již bylo zmíněno výše, tentokrát děti trénovaly básničky 

hlavně doma, protože většina z nich byla nemocná – do školky chodilo v tomto týdnu pouze 10 

– 15 dětí. Z tohoto počtu se navíc 4 děti besídky nakonec nezúčastnily, protože odjely s rodiči 

na jarní prázdniny na dovolenou. Mezi recitováním také tvořily dárky jak pro svoje maminky, 

tak i pro maminky dětí, které byly nemocné. Dlouho očekávaný den nastal v sobotu 9. března. 

Děti se velmi snažily, přestože některé z nich písničky vůbec neznaly. I přes drobné chybičky 
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se jim však vystoupení vydařilo. Jako odměnu si domů ze sokolovny odnášely lízátko a ve 

školce si potom v pondělí mohly za odměnu po celé dopoledne jenom hrát. 

Množství zajímavých a zábavných akcí je pro děti naplánováno a přichystáno i na následující 

měsíce. Chybět nebude návštěva divadla, výlet do perníkové chaloupky, návštěva zámku 

Kačina, projekce v oblíbeném sférickém kině nebo tradiční výlet za zvířátky do zoologické 

zahrady. V dohledu pro předškoláky je rovněž zápis do prvních tříd, o kterém si pomalu začínají 

vyprávět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, od 18. 4. do 28. 4. 2019 

nebudeme sběr vybírat, od 29. 4. do 10. 6. 2019 můžete 

sběr přinést do sokolovny. 

Za spolupráci Vám předem děkujeme. 

 

 

vedení MŠ 
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Zápis do Mateřské školy Močovice - šk. rok 2019/2020 

 

Ředitelka Mateřské školy Močovice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, po dohodě se 

zřizovatelem, obcí Močovice, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiným vzdělávání, zveřejňuje upřesnění pro podávání žádosti o 

přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020: 

 

Místo pro podávání žádosti (zápis) – v budově sokolovny (přestěhovaná mateřská škola)  

Termín podávání žádosti (zápis) – pátek 3. 5. 2019  

Doba pro podání žádosti – od 10.00 do 13.00 hodin 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný 

zástupce vyzvednout od 3. do 25. 4. 2019 přímo v mateřské škole a od 29. 4. 2019 v sokolovně 

(přestěhovaná mateřská škola) v době od 12.30 do 14.00 hodin. 

 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce v den podání 

Žádosti do mateřské školy 3. 5. 2019, tj. v den zápisu do Mateřské školy Močovice, okres 

Kutná Hora. 

 

K zápisu si přineste: 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte (pro děti, pro které není předškolní 

vzdělávání povinné, nutné potvrzení o pravidelném očkování) 

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- rodný list dítěte 

- u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů 

 

Konkrétní kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna před termínem zápisu na 

webových stránkách obce, nejpozději do 30. 4. 2019.  

 

vedení MŠ 
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Recepty paní Marcelky 

 

Nepečený cheesecake s ovocem 
  

 

 

Suroviny: 

korpus: 

200 g polohrubé mouky 

200 g cukru moučky 

4 vejce 

10 lžic oleje 

10 lžic horké vody 

1 kypřicí prášek 

krém: 

750 ml mléka 

3 vanilkové pudinky 

200 g cukru moučka 

3 zakysané smetany 

1 balení piškotů 

1 hrnek instantní kávy 

rum 

Granko  
 

Suroviny: 

korpus: 

200 g máslových sušenek 

70 g másla 

3 lžíce rumu 

krém:  

1 tvaroh 

1 šlehačka 

1 mascarpone 

2 tabulky bílé čokolády 

ovocný přeliv:  

míchané lesní nebo zahradní ovoce  

2-4 lžíce cukru podle chuti 

troška solamylu nebo vanilk. pudinku 
 

Kávové řezy 

Postup: 

Vajíčka s cukrem vyšleháme do pěny, poté postupně přidáváme olej, horkou vodu a 

mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, 

pečeme na 180°C cca 20 minut. 

Do uvařeného a vychladnutého pudinku vmícháme zakysané smetany. Polovinu 

připraveného krému dáme na korpus a poklademe piškoty namočenými v kávě 

s rumem. Naneseme druhou polovinu krému a posypeme Grankem či polijeme 

čokoládovou polevou.  
 

Postup: 

Sušenky rozdrtíme a propracujeme je s máslem a rumem. Namačkáme do 

kulaté pečícím papírem vyložené dortové formy. 

Šlehačku lehce vyšleháme, přidáme tvaroh, mascarpone a rozpuštěnou 

zchlazenou čokoládu a lehce vyšleháme. Nalijeme na sušenky, necháme 

v chladu uležet do druhého dne. 

Ovoce zahřejeme, osladíme a lehce zahustíme solamylem nebo vanilk. 

pudinkem rozmíchaným v trošce vody. Chladným přelivem zdobíme každý 

díl dortu na talíři. 

 
 


