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Slovo starosty 

 

Milý čtenáři, 

ještě nedávno jsme se vraceli z dovolených, děti z prázdnin, a ejhle, jsou tu Vánoce a konec 

roku. Samozřejmě, že to není nic překvapivého, vždyť obchodníci nás na to začali upozorňovat 

ještě dřív než včas. Aby také ne, když jim jde o to, jak oholit ve svůj prospěch zákazníky, 

zaslepené ve jménu něčeho krásného, tajemného až posvátného. Propracovanému marketingu 

je obtížné vzdorovat. Spisovatel Karel Čapek, který kdysi napsal: "... v tom právě je zvláštní 

zázračnost dárku, že radost z něj přesahuje jeho cenu...", by se dnes divil. 

Nemá význam to pitvat..., ale dokud si budeme jen naříkat, jak jsou ty svátky hrozně komerční, 

co vše ještě musíme zvládnout, jak je to všechno vlastně k ničemu, tak se jen obtížně dostaví 

vánoční pohoda, no ne? Vlastně si tak ty nastávající sváteční dny jen sami zbytečně kazíme 

horečným nakupováním dárků, přehnaným pečením vánočního cukroví, přeplňováním 

ledniček, generálním úklidem domácností a kdoví čím dalším. 

Musí to tak ale být? Vůbec ne. Vždyť advent vlastně v liturgii představuje čas zklidnění a 

očekávání. Vždyť stejným způsobem se díky své věkovité moudrosti chová i příroda. Ovšem 

člověk má svou hlavu. Z poštovní schránky právě vytáhl hrst letáků s horentními slevami - 

fakticky neexistujícími - takže rychle do obchoďáku. Ještě napéct nejméně další 3 druhy 

cukroví, ať návštěva kulí oči. Co na tom, že ta je přeslazena vlastním a odmítá nejen ze 

zdvořilosti. Nacpaná lednice? V souladu s novoročním předsevzetím přece vyrazím do fitka. 

Naklizeno? Proč? Vždyť děti tomu stejně dají přes svátky svůj punc. 

     

Říká se, že Vánoce a advent jsou časem klidu a míru, rodiny a rozjímání. Milý čtenáři, drž se 

prosím této moudrosti. Pak se i tyto nadcházející sváteční dny zařadí mezi ty, na které budeš 

rád vzpomínat. Odlož každodenní starosti a problémy a užívej si tajemného předvánočního a 

kouzelného vánočního času.   

A já Ti k tomu navrch přeji mnoho krásných vánočních překvapení a pohodu. Do nového roku 

pak pevné zdraví a úspěchy v osobním i profesním životě.  Zkrátka – veselé svátky vánoční a 

šťastný nový rok. 

       starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky, 
v novém roce všechno dobré, 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů 

přeje obec Močovice 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 10. října 2019 
 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje nový Řád pro pohřebiště v obci Močovice /příloha č. 
2/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Povodím 
Labe, státní podnik a obcí Močovice.   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik, obcí Močovice a Státním 
pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, pobočka 
Kutná Hora.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje úplatný převod pozemků parc. č. 426 (orná půda o 
výměře 3.978m2) a parc. č. 427 (lesní pozemek o výměře 530m2) vše v k.ú. Krchleby do 
majetku obce za nabídnutou cenu 90.000,-Kč. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovité věci, 
uzavíranou mezi p. PB  a obcí. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na Vytvoření strategických dokumentů 

pro obec Močovice – část 1., uzavřenou mezi obcí a firmou Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba, a.s. Praha, IČ 47116901, s vysoutěženou cenou 491.000,-Kč bez DPH. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na Vytvoření strategických dokumentů 
pro obec Močovice – část 2., uzavřenou mezi obcí a firmou PKV BUILD, s.r.o. Senožany 284, 
IČ 28149785, s vysoutěženou cenou 1.249.000,-Kč bez DPH. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vypovídá dohodu o grantu WIFI4EU, neboť dodržení 
stanovených podmínek je pro obec neekonomické a celkový proces poskytnutí grantu je příliš 
složitý.  

 
         
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 30. října 2019 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného zájemce o odkup obecního vozidla  
            VW Transporter  SDH Zbraslavice s nabídnutou cenou 10.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na vozidlo VW Transporter, 
uzavřenou mezi obcí a SDH Zbraslavice s nabídkovou cenou 10.000,-Kč.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Močovice-chodníky 
podél silnice II/337 firmu  Stavitelství-MUTL, s.r.o., Kutná Hora, IČ: 29016037 s 
vysoutěženou cenou 1.069.433,-Kč. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření 5/19 /příloha č. 2/  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu na r. 2020 /příloha č. 3/.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1. 1. 2020 finanční příspěvek z 
rozpočtu obce ve výši 10.000,-Kč/rok  na otop nájemkyni nebytových prostor v čp. 18.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1. 1. 2020 finanční příspěvek z 
rozpočtu obce ve výši 10.000,-Kč/rok na otop pachtýřce nebytových prostor v čp. 18. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k 
podnikání /č. 1/2015/, uzavřené mezi obcí a nájemcem, paní LR dne 12. 4. 2015, upravující s 
platností od 1. 1. 2020 měsíční nájemné na 1,-Kč. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor, uzavřené dne 27. 4. 1998 mezi obcí a paní JS, upravující s platností od 1. 1. 2020 
měsíční nájemné na 1,-Kč. 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 14.1. až  16.1., dále pak 11.2. až 13.2.  a  10.3. až 12.3.2020. 

Rozpis na celý rok 2020 je zveřejněn v tomto čísle čtvrtletníku a na obecním webu. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 17.1. až 20.1., dále pak 14.2. až 17.2. a  13.1. až 16.1. 2020. Tento 

odpad lze i nadále ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. Větve ale v 1. čtvrtletí 

odkládejte na spaliště, tj. na místo startu „čarodějnic“. Rozpis na celý rok 2020 je 

zveřejněn v tomto čísle čtvrtletníku a na obecním webu. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2020 bude vybírán každou středu, počínaje dnem 19. 2. 

2020, v době od 18´45h do 20´00h v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné 

obecní vyhlášky 500,-Kč.  

Poplatek za jednoho psa v r. 2020 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč dle platné 

obecní vyhlášky. 

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

            symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

 Od 1. 1. 2020 provozovatel obecního vodovodu a kanalizace /VHS Vrchlice-Maleč, 

a.s./ upravuje ceny vodného a stočného. Vodné za 1m3 bude účtováno ve výši 54,75Kč 

s DPH 15% a stočné za 1m3 ve výši 45,06 Kč s DPH 15%. 

 

 Jímku tlakové kanalizace je nezbytné zabezpečit vhodnou izolací před mrazy. Před 

tímto úkonem je třeba opláchnout technologické zařízení. 

 

 Právnické i fyzické osoby mohou do 12. 2. 2020 požádat o finanční dotaci z obecního 

rozpočtu. Dotace pro rok 2020 je určena na úhradu specifikovaných nákladů 

spojených s jejich činností, resp. na nevýdělečné akce pro veřejnost. Vyplněný 

formulář, zveřejněný na obecních webových stránkách, postačí vhodit do schránky na 

dveřích budovy OÚ. 

     

 Zájemci o samovýrobu palivového dřeva mohou podat písemnou žádost do 31. 12. 

2019.  Postačí ji vhodit do schránky na dveřích budovy OÚ. 

                                                                                                                                   

 Současný poskytovatel, v úzké spolupráci s panem Josefem Vlachem, připravil 

zdarma, v rámci dlouhodobě uzavřené smlouvy, modernizaci oficiálních webových 

stránek obce. Přechod na ně proběhne v průběhu měsíce ledna.   

                                                                                                                            OÚ 



5 
 

Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů a jejich odvozu v r. 2020 
 

odpad:         komunální velkoobjemový                 odpad:        biologický 

stanoviště:  před budovou OÚ                                stanoviště: asfaltová plocha před has. 

zbrojnicí 

 

       přistavení       odvoz                                                      přistavení       odvoz 

 

14.1. 16.1.                                                            17.1.            20.1. 

11.2. 13.2.                                                            14.2.           17.2. 

10.3. 12.3.                                                            13.3.            16.3. 

14.4. 16.4.                                                            17.4.           20.4. 

12.5. 14.5.                                                            15.5.           18.5. 

16.6. 18.6.                                                            19.6.           22.6. 

14.7. 16.7.                                                            17.7.            20.7. 

11.8. 13.8.                                                            14.8.           17.8. 

15.9. 17.9.                                                            18.9.           21.9. 

13.10. 15.10.                                                          16.10.        19.10. 

10.11. 12.11.                                                          13.11.        16.11. 

15.12. 17.12.                                                          18.12.        21.12. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že: 

         Kontejner na komunální odpad bude přistaven vždy 1. úterý od 10. dne v měsíci včetně. 

         Kontejner na biologický odpad bude přistaven vždy v pátek ve stejném týdnu jako 

         kontejner na komunální odpad. 

 

Pozn.:    Kontejnery budou přistavovány v odpoledních hodinách.                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                OÚ 
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„Nedělníčky“  

 

 Putování za včelím bzučením, 29.9.  2019 

Krásná slunečná neděle přímo vybízela k procházce a pobytu venku, proto jsme toho využili a 

vyrazili s dětmi ještě ven. Vydali jsme se za včelím bzučením, ale cesta k němu byla pro děti 

podmíněna absolvováním stezky „pohybové 

zdatnosti“. Děti musely skákat panáka, jít 

pozadu po „laně“, najít cestu z bludiště, udělat 

„žabáky“ po listech leknínu, přepočítat a 

přeskákat tečky na krovkách červené berušky 

atd.. Až na konci se na ně usmálo sluníčko a 

cesta za včeličkami byla otevřená.  

Cílem naší výpravy byl včelí úl směrem na 

Čáslav. Tam na nás čekali jeho majitelé, včelaři, manželé Petráčkovi, s povídáním o včelce 

Máje a jejím kamarádovi Vilíkovi. Tímto 

pohádkovým vyprávěním přiblížili dětem 

svět včeliček, kde bydlí, jak žijí, kde se bere 

med, jak se získává a dále zpracovává. 

Některé děti si vyzkoušely včelařskou výstroj 

a na konci vyprávění jsme všichni posvačili 

medovou pochoutku namazanou na chléb. A 

to Vám byla taková dobrota, že málem 

bochník chleba a sklenice medu nestačila! 

Náš nedělníček jsme nemohli ani sladčeji 

ukončit. 

Velké díky patří manželům Petráčkovým, kteří nám věnovali svůj čas a sklenici báječného 

medu! 

 

 Halloweenská párty, 20.10. 2019 

Velké přípravy a také párty ve velkém stylu. To byl náš říjnový nedělníček.  

Halloween je anglosaský svátek, který se slaví 31. 10., tedy v předvečer svátku Všech 

svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' 

Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Mnozí u nás jej odsuzují, dle mého je tímto svátkem 
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možné přiblížit dětem 

veselou formou 

svátek našich 

Dušiček. My jej 

slavili s dětmi dříve, 

ale o to intenzivněji. 

Slyšet jsme jistě byli 

do širokého okolí 

zdravotního střediska, 

kde veselí vypuklo. 

Sešlo se nás hodně, 

převládali čarodějnice 

a kostlivci. Ale byly 

tam i zakleté 

princezny, dvě dýně a 

mrtvá nevěsta. Ta také vyhrála a stala se královnou halloweenského parketu, za krále si 

zvolila pana kostlivce. Zkrátka, toto odpoledne bylo strašidelné a všichni jsme si ho užili. 

Zásluhu na tom má i 

Iveta Richardová, 

která děti krásně 

namalovala.  Z kluka 

z ulice udělala rázem 

upíra, kostlivcům 

domalovala ten 

správný výraz v 

obličeji atd.. Samotné 

diskotéce a volné 

zábavě předcházelo 

tvoření. Všichni si 

vyzkoušeli 

halloweenský 

lampion, někteří ještě papírovou dýničku, ale všichni malovali a tvořili pavouky ve všech 

podobách. Měli jsme hezky vyzdobenou klubovnu, děti dokonce tématickou výzdobou 

zkrášlily stůl v čekárně pana doktora. Na 

párty se také jaksepatří hodovalo. Takže 

„dýňové“ mandarinky, „strašidelné“ banány 

a pily se nápoje „čerňák, oranžák, žluťák“ a 

nakonec zelenej „monster“.  

Díky Všem za „jiné“ nedělní odpoledne. 
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 Tvoření z přírodních materiálů, 10.11.  2019 

Po delší době jsme měli zase nedělníček plný 

tvoření. A že toho bylo tolik připraveno, že jsme 

zdaleka všechno nestihli. Poprvé měly děti také 

úkol – donést „něco přírodního na tvoření“. Ne 

úplně všechny úkol splnily, ale sešlo se nám toho 

tolik, že materiálu bylo dost pro všechny. Nejprve 

jsme si udělali podzimní svícen. Byl ozdoben 

barevnými listy, takže každý byl originálem. 

Poté jsme se pustili do ježků. A začali jsme tím 

největším. Bodliny měl ze šišek, hlavičku 

z přírodního provázku a na záda mu děti naložily 

mnoho šípků, jablíček, mechu, ale také kaštanů a 

žaludů. Aby se měl prý přes zimu dobře. 

Pokračovali jsme listovým ježkem, ale u menších 

dětí měl největší úspěch ježek bramborový. 

Bodliny z párátek měl úplně všude! 

Děti si tentokrát odnášely plné koše a tašky 

výrobků domů a měly upřímnou radost, že umí 

zase něco nového. 

 

 

 Setkání u vánočního stromečku. 8. 12. 2019 

Nastal advent a s ním i plno akcí spojených s Vánocemi. Naše „nedělníčkové“ setkání 

bylo u vánočního stromečku, který je jedním ze symbolů Vánoc. Celé odpoledne jsme 

tvořili stromečky. Barevné z chlupatých drátků, velký úspěch měl stromeček 

provlékací a nakonec si některé děti domů ještě nesly stromeček na svátečně prostřený 
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stůl nebo stojánek na ubrousky. Při vyrábění jsme si zlehka připomenuli některé 

vánoční tradice a všichni jsme si zazpívali koledy.  

Uprostřed odpoledne jsme dali odpočinout rukám, 

které tak pilně pracovaly a poseděli jsme u vánočního 

punče s nádechem pomeranče, hřebíčku a skořice. 

S chutí se děti pustily do perníčků, mandarinek a jako 

bonus byly tentokrát i vánoční bonbonky.  

Poté si děti udělaly pohodlí a zaposlouchaly se do 

jedné z povídek O Ježíškovi. Přečetli jsme si, jak zachraňoval Ježíšek s Josefem a Marií celou 

vesnici před bílou tmou, před sněhem. Zjistili jsme, že to byl vlastně takový malý, veselý 

klučina, který dělal a stále dělá radost dospělým a nosí dárky dětem. A našim dětem také 

nadělil, každý si vybral pod stromečkem dárek v podobě plovoucí modelíny či Ufo modelíny.  

Tímto jsme tedy ukončili náš letošní program „nedělníčků“ a na příští rok už mám připraveno 

plno témat a tvoření … nechte se překvapit!  

 

 

 

Přeji Vám Všem 

krásné Vánoce a 

v magickém roce 

2020 jen vše 

dobré. 

 

                                                                                                                                    

Jaromíra Nevolová 
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Akce SDH Močovice  

 

Akce konané v období říjen – prosinec 2019 

 Drakiáda 

V neděli 3.11. 2019 se sešly děti v doprovodu rodičů na již tradiční 

Drakiádu. I tentokrát se sešlo dost účastníků a nakonec se dostavil i 

vítr .  

 

 Podzimní plamen 

V sobotu  dne 12.10. 2019  se družstva dětí z celého okresu sjela do Kutné Hory na atletický 

stadion.  Na pořadu dne byly soutěže ve štafetách CTIF, štafetách dvojic a štafetách 4x60. Za 

náš sbor se do soutěže zapojila 3 družstva. V kategorii přípravky, mladších a starších dětí. 

 

 Běh na rozhlednu Vysoká 

Na rozhlednu Vysoká se dne 2.11. 2019 sjeli jednotlivci ze širokého okolí a soutěžili v běhu 

na rozhlednu.  Díky špatnému počasí byla zrušená kategorie dětí. V kategorii mužů běžel za 

náš sbor jeden zástupce, Petr Vlček a obsadil 12 místo. Mezi ženami si Martina Lukáčová 

doběhla pro krásné druhé místo. 

 

 Školení vedoucích mládeže: 

V sobotu 9.11. 2019 se účastnili vedoucí kolektivu mladých hasičů školení. Toto školení musí 

absolvovat každý, kdo chce pracovat s mládeží. Z našeho SDH se této akce účastnilo 7 členů.  
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Tomáš Moravec 

 

 Odborná příprava 

V sobotu 19.10. 2019 se konala odborná příprava jednotek a sboru. I náš sbor vyslal na tuto 

akci zaměřenou na hasičský výcvik své družstvo. Tentokrát se celá akce konala v okolí zámku 

Kačina. Zaměření odborné přípravy zahrnovalo vyhledávání pohřešované osoby, záchrana 

tonoucího + poskytnutí první pomoci, likvidace požáru a práce se skládacím žebříkem + 

sebezáchrana slaňováním. 

 

 Vánoční stromek 

Poslední akcí roku 2019 pořádanou SDH Močovice bylo zdobení a rozsvícení vánočního 

stromku. 

 U místního kostela děti ozdobily stromeček a slavnostně ho rozsvítily. Jako každý rok 

nechyběl tradiční vánoční hasičský punč pro všechny přítomné, který zajistil hasičský sbor a 

pohoštění donesli někteří členové a příznivci našeho sboru, kterým za to tímto děkujeme. 

Tentokrát byla tato akce spojena s prvním 

rozsvícením velkého stromu u obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

v Močovicích přeje všem 

spoluobčanům příjemné 

prožití svátků vánočních a 

do roku 2020 hodně zdraví, 

štěstí, pohody a úspěchů. 
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Mateřská škola 

První čtvrtletí školního roku 2019/ 2020 se v mateřské škole neslo ve znamení proměn 

podzimní přírody. Děti se prostřednictvím rozličných činností seznamovaly s barvami 

podzimu, s ovocem, zeleninou a dalšími plodinami dozrávajícími v tomto období, zkoušely si 

různé hry a vyprávěly si o přípravách zvířátek na zimu. 

Od začátku října se děti již tradičně každé úterý věnují osvojování základů angličtiny. Jako 

každý rok se budou seznamovat s novým jazykem prostřednictvím úkolů, her a pohybových 

aktivit, říkanek a písniček, přičemž náplň jednotlivých lekcí se přizpůsobuje schopnostem 

zúčastněných dětí. 

Začátek října zpestřila starším dětem ze 

třídy „Sluníček“ návštěva Dusíkova 

divadla v Čáslavi, kam se vydaly 

linkovým autobusem 2. října. Na 

programu byla klasická pohádka 

s názvem „Obušku, z pytle ven!“. Po 

celou dobu představení byly děti 

soustředěné a se zaujetím pohádku 

sledovaly, což znamenalo, že se pohádka 

velmi líbila.   

Další pohádkové představení čekalo na 

děti z obou tříd hned 10. října, tentokrát v budově mateřské školy, kam přijelo za dětmi divadlo 

Koloběžka s pohádkou „Co medvědi o podzimu nevědí“. Představení bylo opět velmi pěkné a 

líbilo se jak malým, tak větším dětem a dokonce i paním učitelkám.   

Další mimořádná akce čekala na děti až s příchodem adventu. Dne 5. prosince do školky zavítal 

jako každý rok Mikuláš spolu s andělem. Čerti čekali poslušně před školkou, protože všechny 

děti v naší školce jsou velmi hodné nebo – alespoň jak slíbily – budou. Na návštěvu se děti 

ovšem již předem připravovaly, vyzdobily společně školku, kreslily obrázky, „psaly“ dopisy 

pro Ježíška a podobně. Samozřejmostí byl i nácvik písní a básní pro Mikuláše. Při společných 

přípravách na Mikuláše děti nejvíce zaujalo zhotovení krásného čerta ze sklenice, kterého si 
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ještě večer, kdy chodí Mikuláš, anděl a čerti, 

mohly doma vystavit a zapálit si v něm za 

oknem svíčku. Za velkou snahu i za to, že 

byly hodné a šikovné, se děti dočkaly 

odměny, kterou jim byl balíček sladkostí od 

Mikuláše a anděla. Při této příležitosti 

děkujeme hlavně paní Jaromíře Nevolové, 

která se zhostila role anděla, panu Michalu 

Plánočkovi, který představoval Mikuláše, p. 

Tomáši Moravcovi za zapůjčení oblečení pro 

Mikuláše, a v neposlední řadě místnímu 

obecnímu úřadu, který hradil zakoupené 

balíčky.   

Další adventní akcí byla tvorba vánočních 

dárečků a přáníček pro rodiče a výroba 

nepečeného cukroví, která se u dětí těší 

každý rok velké oblibě. Děti z obou tříd 

s nadšením umlely piškoty, které poté spolu 

s ostatními surovinami paní učitelka 

zpracovala v těsto. Hotové těsto paní 

učitelky rozdělily na dvě části a potom již 

pracovaly děti z obou tříd samostatně – 

vytvářely drobné kuličky, které potom 

obalovaly v kokosu. Nejlepší na celém dopoledni ale byl závěr „pečení“, tedy ochutnávání 

hotových kokosových kuliček.   

Týden po návštěvě Mikuláše čekala na děti další akce – „Vánoce na tvrzi s pečením perníčků“ 

v Malešově, kam se děti vydaly autobusem. Cesta proběhla bez problémů a děti si ji krátily 

povídáním a pozorováním přírody ubíhající za okny autobusu a těšením se na pečení perníčků. 

Na malešovské tvrzi se děti nejprve nasvačily a poté, co se ohřály hrnkem teplého čaje, se 

dozvěděly mnoho zajímavostí týkajících se období adventu a blížících se Vánoc. Poté už se 

všechny děti za velké pomocí paní učitelek i paní školnice vrhly na zpracování těsta, válení a 
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vykrajování. Když se místností rozlila známá vůně medu a perníkového koření, už stály 

připraveny s krabičkami, aby si mohly domů odvézt vlastnoručně vytvořené a upečené 

perníčky. Výlet autobusem i pobyt na tvrzi se dětem i přes mrazivé počasí velmi líbil. Už cestou 

zpátky si vyprávěly své zážitky a postřehy a domlouvaly se, jak by se jim líbilo vyrazit znovu.   

Předposlední a pravděpodobně také nejočekávanější prosincovou událostí byla vánoční 

besídka, kterou dětem uspořádaly paní učitelky spolu s paní školnicí v pátek 13. prosince. 

Kromě uzobávání cukroví si děti zazpívaly několik oblíbených koled a zopakovaly si říkanky 

s vánoční tematikou. Poté, co Ježíšek zazvonil na zvoneček, se společně vydaly ke stromečku. 

Děti byly ohromené z množství dárků, které jim Ježíšek nadělil jak do školky, tak i domů. 

Dárky, které si tento rok odnesly domů, byly ve třídě Sluníček puzzle s oblíbeným pohádkovým 

motivem a ve třídě Hvězdiček 

krásné měkoučké polštářky 

ve tvaru traktorů a soviček. 

Podle nadšených reakcí dětí 

v obou třídách lze říci, že se 

dětem jejich nové hračky 

hned zalíbily. Tyto dárky 

hradily dětem rodiče, ostatní 

dárky pak byly placeny 

z provozních nákladů od 

zřizovatele. Po vánoční 

besídce nastal čas na hry 

s novými hračkami a společné 

čekání na prázdniny, o 

kterých přijde Ježíšek k dětem i domů.   

Toto čekání dětem zpříjemní ještě jedna vzácná návštěva. Ve středu 18. prosince za nimi přijede 

oblíbená divadelní agentura Úsměv s vánoční pohádkou „O dvou sněhulácích“. Doufáme, že 

se dětem bude pohádka líbit a v celé školce pomůže v posledních dnech před prázdninami 

navodit příjemnou atmosféru Vánoc. 
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vedení MŠ 

 

 

TJ Sokol Močovice 

Na konci listopadu, dne 30. 11. 2019, se v místní sokolovně konalo sportovní odpoledne. Pro 

malé i starší sportovce tu bylo připraveno mnoho soutěžních disciplín, v některých bojovali 

sami za sebe, v jiných byli součástí sportovního týmu. Za své výkony byli náležitě odměněni 

sladkou cenou. Nutno dodat, že sportovní nadšení strhlo i „starší“ sportovce, kteří se do 

sportovního klání rádi a ochotně zapojili.  

Když na sportovce padla únava, nadešel čas 

přivítat Mikuláše s čertem a andělem. Pro 

každého mladého sportovce byla připravena 

mikulášská nadílka, musel si ji však zasloužit 

básničkou či písničkou.  

Povedené odpoledne sklidilo velký úspěch 

mezi sportovci i nesportovci, velké dík za jeho 

organizaci patří p. Michalovi Plánočkovi, 

kterému s přípravou i průběhem pomohl p. 

Josef Schovanec a samozřejmě rodiče dětí. Za 

nadílku děkujeme obci.  

 

 

 

 

 

 

Na závěr tohoto příspěvku 

chtějí všichni zaměstnanci i 

všechny děti popřát rodičům, 

prarodičům i všem 

obyvatelům Močovic krásné a 

poklidné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2020! 
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Pozvánky na akce konané v 1. čtvrtletí roku 2020 

 

 

Hasičský ples      -  7.2.2020  od 20´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM. 

Masopust            - 29.2.2020 od 9´00h od místního pohostinství      

Dětský karneval – 7.3.2020  od 14´00h  v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA           

Maškarní ples    – 7.3.2020  od 20´00h  v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA         

Oslava MDŽ      – 14.3.2020  od 14´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM. 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník masopustního průvodu 
masek, který se bude konat dne 29.2. 2020. Průvod bude 
vycházet v 9´00h od místního pohostinství. Podobně jako 
v minulých ročnících, i letos bude rej masek doprovázet 
hudební doprovod. Masopustní veselí sklízí v naší obci stále 
větší oblibu, každý rok přibývají nové masky a převleky, proto 
neváhejte a připojte se k nám i Vy 

Na posilnění budou připraveny pravé vepřové hody. 

Pro velký úspěch je znovu připravena soutěž o nejchutnější a 
nejhezčí koláč obce Močovice. 

Pozor možnost zapůjčení masky na místě!!!!!!!!! 
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SDH Močovice Vás zve na 
 

 

 
 

7.2.2020 od 20:00  

sokolovna Močovice   vstup 100,- 

 

Pro každého uvítací přípitek v ceně vstupného 
 

K poslechu a tanci Vám bude hrát 

UNIVERSUM 
 

 
 

 

 

vyhrát můžete : 

 

  ZÁJEZD    
 

SUD PIVA (50L Kozel 11°) 
 

 

 a další hodnotné ceny 

 

Předprodej vstupenek s rezervací míst: Tomáš Moravec tel. 

607576744 
 

www.sdhmocovice.estranky.cz 

HASIČSKÝ PLES 

bohatá tombola 
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DUO LAURA 

MAŠKARNÍ 
PLES 

 

7.3.2019  MOČOVICE  

 

 

 

 
        

BOHATÁ TOMBOLa 
 

 

          

              
  

 

 

 

 

 

 

 

O hudbu se postará 

OD 14.00 DĚTSKÝ 

KARNEVAL 
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Dobrou chuť! 

Recepty paní Marcelky 

 

Suroviny 

těsto: 

275 g hladké mouka  

1 ks prášku do pečiva 

125 g změklého másla   

1 žloutek  

75 g bílého jogurtu  

 
 

Slaný závin 

  

 

Postup:  

Smícháme mouku s kypřicím práškem, přidáme máslo, žloutek a jogurt a ručně vypracujeme těsto. 

Zabalíme ho do potr. fólie a uložíme na 1 h do chladničky. Poté ho rozválíme na tenký plát, potřeme 

kečupem a na povrch rozložíme šunku, sýry a bazalku, lehce posypeme oreganem a zavineme. 

Přeneseme na plech vyložený peč. papírem. Závin potřeme žloutkem a posypeme sezamovým 

semínkem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme cca 20 min. na 180 °C. Podávat lze teplé i 

studené. 
 

 

 

 

náplň: 

  kečup 

  150 g šunky na plátky  

  150 g tvrdého sýra eidam na plátky  

  100 g plísňového sýra na plátky  

  

120 g sýra hermelín na plátky  

špetka oregana 

pár lístků čerstvé bazalky 

  

 

 

 

na potření a posypání: 

1 žloutek 

sezamová semínka 

 

Suroviny: 

1 pomeranč  

1 citron 

140 g cukru krupice  

2 celé skořice  

130 ml rumu  

1 ks badyánu  

500 ml vody  

4 hřebíčky  

500 ml bílého vína 
 

Vánoční punč 

Postup: 
Z citronu a pomeranče odkrojíme plátek na ozdobu a ze zbytku vymačkáme šťávu. 

Vodu smícháme s cukrem, pomerančovou a citronovou šťávou, přivedeme k varu. 

Přilijeme rum s vínem a přidáme koření. Opět zahřejeme až k bodu varu a vypneme. 

Horký punč naléváme do nahřátých sklenic. Každou sklenici zdobíme polovinou 

plátku pomeranče a citronu a celou skořicí. Ihned podáváme. 

 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=pomeranc
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=citron
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cukr_krupice
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cela_skorice
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=rum
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=badyan
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=voda
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=hrebicek

