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            Vážení spoluobčané! Tak nějak začíná hlášení obecního rozhlasu a stejně tak bych 
dnes ráda 
        začala i já. Stojíme na začátku „projektu“, který nese název „Močovický čtvrtletník“ a 
mě bude
       potěšením Vám v něm být průvodcem. Aniž to možná mnozí z nás ví, Močovice se 
       řadí mezi nejstarší obce našeho regionu - první lidé, toto území osídlili již před sedmi 
tisíci lety.    
       Tento krásný kousek země na Zemi, je dnes „útočištěm“ téměř čtyř stovek svých občanů. 
Již nyní       
       by, se dalo o naší obci dlouze vyprávět (v čemž budeme v budoucnu pokračovat), zatím 
však 
       postačí jen říci… Močovice jsou obcí žijící a už jen proto, zaslouží náš zájem. Jsou přece 
       domovem nás všech.
       
                                                                                                                  Marie Heřmánková

                       V LISTĚ:  
 Myslivecký a maškarní ples
 Sokolovna
 Stavění májí 
 Fotbalisti a hasiči v Močovicích, atd.

Vážený spoluobčane,



právě jsi, se začetl do prvního čísla obecního zpravodaje, který nese název "Močovický čtvrtletník".
Tento způsob komunikace s Tebou, místní obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání v měsíci 
dubnu. Chce tak informace o připravovaných a uskutečněných akcích v obci a o dalších zajímavostech 
ze života obce co nejvíce přiblížit všem občanům, tedy také těm, kteří nemají přístup k obecním 
webovým stránkám, případně k jiným zdrojům informací. Chce, aby si v tomto periodiku našel své 
pravidelně sledované rubriky. Jeho cílem je zvýšit Tvůj zájem o dění v místě, kde bydlíš.
Budeš informován o akcích, které jsou v obci připravovány i o těch, které již proběhly. Seznámíš se s 
činností místního obecního zastupitelstva, prací obecního úřadu a s hospodařením obce. Zajímavé pro 
Tebe zcela jistě budou také zprávy z činnosti subjektů, zřízených obcí /mateřská školka, sbor 
dobrovolných hasičů, knihovna/, dále pak informace z působení TJ Sokol Močovice a samozřejmě 
zájmových organizací. Ze společenské rubriky se dovíš o významných událostech, o svatbách, o na- 
rození dětí, osobních výročích a vzpomeneme také těch, kteří nás navždy opustili.  
S návrhem na vydávání čtvrtletníku oslovila obecní zastupitelstvo slečna Maruška Heřmánková. Po-
něvadž každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, stala se jeho neplacenou hlavní 
redaktorkou.
Vzhledem k tomu, ani že příspěvky do zpravodaje nebudou honorovány, jediným finančním nákladem 
bude úhrada za tisk /ve výši maximálně 2.500,- Kč/ firmě Studio Press, s.r.o. Čáslav. Konečnou částku 
ovlivní především zájem o zveřejnění placených reklam na stránkách každého vydání. Čtvrtletník je 
bezplatný a vždy koncem kvartálu bude, vážený čtenáři, doručen do Tvého bydliště.
Úspěšnost záměru si nedovedu představit  bez Tvé spoluúčasti. Tvé písemné příspěvky, psané čitelně 
rukou, psacím strojem nebo uložené na vhodném médiu /včetně fotografií/, předané na obecní úřad, 
budou zveřejněny v nejbližším vhodném termínu. Vyřazeny budou samozřejmě texty s vulgárním 
nebo urážlivým obsahem. Cítíš-li se expertem v nějaké oblasti /sport, cestování, zahrádkářství, 
kutilství, houbaření, včelařství, chovatelství, atd./, můžeš své znalosti realizovat v rubrice, kterou si 
sám povedeš. Jsi-li podnikatel, informuj o své činnosti, pochlub se svými úspěchy, inzeruj.
Přeji Tobě i sobě, aby tento počin přinesl to, co si obecní zastupitelstvo představuje a co očekává. 
Zajímej se o život ve své obci, dej to najevo, ovlivni jej.
Věř, že budu-li muset Slovo starosty psát nikoliv čtvrtletně, ale každý měsíc, bude to ten nejpádnější 
důkaz, že dobrá věc se daří.    
                                                                                                         starosta 

                            
                          Ozvěny z     obecního úřadu  

 Usnesení ze dne 4. dubna: Usnesení . 12/4 :č
1. OZ vzalo na vědomí informace o státních kontrolách na ešení krizových situací vŘ
obci a innost SDH v obci Č /nebyly shledány žádné závady/, o změně v měsíčním
odměňování správce sokolovny /1000,-Kč + 5% ze zisku z akcí/ a o zajištění akce

arod jniceČ ě .
2. OZ schválilo vyhlášení Ve ejné obchodní sout že ř ě na prodej obecního pozemku p.č.
99/2 v katastrálním území Močovice, vedeného na LV 10001 jako orná půda, o výměře
74 m2.
3. OZ schválilo Dodatek . 1 č ke Smlouv  o dílo na akci Komunikace-Mo ovice Lány,ě č
uzavřené mezi obcí a TES, spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav.
4. OZ schválilo Smlouvu o pronájmu obecního pozemku p.č. 97/2 o výměře 135 m2,
vedeného na LV 10001 jako zahrada v katastrálním území Močovice, mezi obcí a manželi
Byrtusovými, bytem Močovice 63.
5. OZ schválilo Smlouvu o dílo . 03/12 na provedení stavby Vodovod Mo ovice-Vč č
Lánech, mezi obcí a firmou Stavitelství Řehoř, s.r.o. v Černošicích.
6. OZ schválilo Zám r obce . 2/12/Z ě č odprodat obecní pozemek p.č. 735/13 o výměře
715 m2 v katastrálním území Močovice.
7. OZ schválilo prodej stavební parcely p.č. 742/55 V Lánech, v katastrálním území
Močovice, Michaele Klemanové, bytem Močovice 128, bez podmínky zahájit stavbu do
dvou let od p evodu vlastnictví.ř
8. OZ schválilo vydávání obecního čtvrtletníku pod vedením redaktorky sl. Marie



Heřmánkové.
9. OZ schválilo finanční příspěvek pro TJ Sokol Močovice na doložený a předem
schválený materiál, potřebný pro zhotovení nových střídacích kabin na místním
fotbalovém hřišti. 
Usnesení ze dne 18. dubna: Usnesení . 12/5 :č
1. OZ vzalo na vědomí informace o řešení připomínek z posledního jednání:
- opravu zdi pod márnicí provede OÚ do 15.5.2012, -
- opravu opěrné zdi parkoviště u OÚ provede nájemce parkovací plochy, p. Blažek, do
31.7.2012.
2. OZ schválilo Dohodu o úhrad  neinvesti ních náklad , p ipadajících na d ti, plnícíě č ů ř ě
povinnou školní docházku v M st  áslav, které mají trvalý pobyt v Mo ovicích.ě ěČ č
3. OZ schválilo Návrh zadání územního plánu Obce Mo ovice.č
4. OZ neschválilo nabídku na zpětný odkup stavebního pozemku p.č. 742/5 v kat. území
Močovice, podanou sl. Chadimovou Janou a p. Vančurou Jaroslavem.
5. OZ schválilo návrh na převzetí místního pohřebiště do majetku obce.
6. OZ schválilo nájemné za cvičení ZUMBA v místní sokolovně ve výši 200,-Kč za akci
+ případné náklady na topení.
7. OZ schválilo Smlouvu o dílo na akci Obnova d tského víceú elového h išt  vě č ř ě
Mo ovicích u sokolovny č mezi obcí a firmou TES, spol. s. o. Čáslav.
Usnesení ze dne 2. května: Usnesení . 12/6 :č
1. Na doporučení hodnotící komise OZ schválilo prodej obecního pozemku p.č. 99/2 v
katastrálním území Močovice, vedeného na LV 10001 jako orná půda o výměře 144
m2 vítězi veřejné obchodní soutěže – paní. Haně Sedláčkové, bytem Močovice 149, za
cenu 50,-Kč/m2.
2. OZ schválilo vyhlášení Ve ejné obchodní sout že ř ě na prodej obecního pozemku p.č.
732/13 v katastrálním území Močovice, vedeného na LV 10001 jako ostatní plocha o
výměře 715 m2.
3. OZ schválilo Darovací smlouvu, dle níž firma TES, spol. s r.o. Čáslav daruje obci
finanční částku ve výši 31.000,- Kč. 
4. OZ schválilo Darovací smlouvu, dle níž firma Truhlářství Moravec, Močovice, daruje
obci finanční částku ve výši 1.000,- Kč.
5. OZ schválilo žádost firmy TLAPNET umístit na budovu mateřské školky pomocnou anténu na bezdrátové šíření internetu.
Usnesení ze dne 16. května: Usnesení . 12/17:č
1. OZ schválilo Smlouvu o umíst ní za ízení ě ř mezi firmou TLAPNET a obcí.
2. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na okrskovou soutěž SDH.
3. OZ schválilo Provozní ád a údržbu antukového kurtu u sokolovny ř a Provozní ádř
d tského h išt  u sokolovny.ě ř ě
4. OZ schválilo otevření sportoviště u sokolovny dne 3. června 2012.
5. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace na akci „Mo ovice-rekonstrukce ve ejného č ř osvětlení“.
6. OZ schválilo prodej obecního stavebního pozemku V Lánech, č.p. 742/53 o výměře
1451 m2, v kat. území Močovice, panu Lukáši Štěpařovi, bytem Formíkova 210, 286 01
Čáslav s tím, že nebude uplatněna podmínka „zahájit stavbu do dvou let od p evoduř
vlastnictví“.
Usnesení ze dne 6. června: Usnesení . 12/8:č
1. Na doporučení hodnotitelské komise OZ schválilo prodej obecního pozemku pč.
732/13 v katastrálním území Močovice, vedeného na LV 10001 jako ostatní plocha o
výměře 715 m2 vítězi veřejné obchodní soutěže – paní Marii Tajčovské, bytem
Močovice 88, za cenu 50,-Kč/m2.
2. OZ schválilo vydání potvrzení pokračující ředitelce MŠ, pí. Oldřišce Čepkové, o tom,
že skutečně funkci ředitelky zastává.
3. OZ schválilo Dohodu o provozní zkoušce odstran ní závadného stavu kanalizaceě
Mo oviceč , uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora.
4. OZ schválilo finanční příspěvek va výši 15.000,-Kč na nákup dresů pro fotbalisty TJ
Sokol Močovice.
6. OZ schválilo nákup polštářků a přikrývek v hodnotě cca 8.000,-Kč do MŠ.

 Aktualně: 11.6.2012 byla dokončena I.etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v naší obci. 
Při této akci bylo vyměněno 27 sloupů veřejného osvětlení a svítidel. Světla jsou osazena úspornými 
svítidly STELA LONG s technologií LED, která mají příkon 36W a výrobce na ně poskytuje záruku 10 let.
( dosud používané sodíkové lampy mají příkon 150W)

-12.6.2012 byla kolaudací dokončena výstavba nové silnice v lokalitě Lány.



                                                     
                                            Společenská rubrika

  Právě jste se začetli do „Společenské rubriky“, která bude přinášet 
informace o významných životních jubileích a důležitých výročích, stejně 
jako o událostech smutných, i těch nejsmutnějších. Bohužel ale, nemám 
k dispozici všechny informace k výročí svateb (zlatá, stříbrná, 
diamantová), nebo o svatbách plánovaných, a proto Vás žádám o spolupráci 
v této záležitosti.
 Významného životního jubilea (nad sedmdesát let) se v období duben až 
září dožívají tito oslavenci. Paní Vlasta Zelená, paní Libuše Janyšová, 
paní Marie Tajčovská, pan Adolf Wiesner, paní Helena Bohatá, paní Božena 
Koudelová, pan Miroslav Potměšil, pan František Zelený, pan Václav 
Kruliš a pan Jaromír Procházka. Všem oslavencům, s přáním štěstí a 
pevného zdraví do dalších let, co nejsrdečněji gratuluji.

Za poslední tři měsíce se toho v     Močovicích stalo opravdu hodně:  

                                                 
 Na každém kroku myslivec o dobrá zábava. Tak nějak by se dal shrnout tradiční Myslivecký ples. Letos připadl 
na sobotu 14. ledna. Tuto společenskou akci si skutečně nechal ujít jen málokdo, svědčí o tom fakt, že sokolovna 
byla naplněna do posledního místečka. O hudební program se postarala kapela Universum a nechyběla ani 
bohatá tombola.

.        foto: Svoboda.info
                                                                                                                                                                                                         M.H.
                                    

                                                    Maškarní ples
Všichni „normální“ lidé se v sobotu 10.3.2012 měli obloukem vyhnout místní sokolovně. Svůj sjezd si tu totiž 
užívaly masky z širokého okolí. Zatímco jen na skok se sem přiletěl podívat Superman v doprovodu Batmana, 
Ceasar, znuděný válkou s Gali, se k vychlazenému chmelovému moku usadil na delší dobu. To ještě netušil, že 
tu potká Kleopatru… Také to zde „rozbalila“ mažoretka, nebo čmeláček a rypáček. Dokonce i Ivánek 
s Nastěnkou k nám našli cestu – Mrazík se někde ztratil, tudíž nedorazil. A ještě téměř další stovka povedených 
masek hovoří o tom, že letošní maškarní ples byl skutečně vydařený. Děkujeme pořadateli TJ Sokol Močovice a 
hudbě Laura, pod vedením Bohuslava Ryšánka.                                                                                      M.H. 

.    foto: Svoboda.info
                                                                                                                                                                     
                                                     

                                                         
    Nadešla tajemná Filipo-Jakubská noc. Jak slunce na obzoru střídal soumrak, postupně kraj počali ozařovat 
vatry. Jedna po druhé vzplála, aby naplnila své posláni - tj. definitivně sprovodit ze světa všechny čarodějnice. A 
ne jinak tomu bylo i v naší vsi. V pondělí o půl osmé večer jsme se v hojném počtu sešli na našem hřišti, 



abychom na hranici vhodily své (povedené) čarodějnice. Vše se zdařilo a během několika málo minut plameny 
vyšlehly do mnohametrové výšky. Akci jako vždy řídili naši dobrovolní hasiči, občerstvení pro účastníky zajistil 
obecní úřad. 

                          
Oheň se pomalu rozhořívá…    Čarodějnicím již není pomoci…   Tyhle malé čarodějničky přece upálit nemůžeme   
                                                                                                                                                                                                                              M.
H.

                                                         
                   Od rána smáčí prach z cest déšť a rtuť v teploměru se nevyhoupne výše než na deset stupňů Celsia. 
Ale ani to nezabrání našim dobrovolným hasičům v dodržení staré a hezké tradice - stavění březových májí. 
Dům od domu zastavují a vztyčují tyto symboly jara i lásky. S nimi obcí putuje kapela, která každému na přání, 
pro radost i pro tanec, zahraje jednu „srdcovku“. Snad nikdo si tento pěkný průvod nenechává ujít. A tak se ze 
všech stran vsi line příjemná muzika i smích. Rozvést na dvě stovky májí trvá až do pokročilých odpoledních 
hodin. A jak se Vám tato tradice líbí? Za Vaše ohlasy, nebo zajímavé příhody budu velice ráda. 
. 
M.H.
Z historie stavění májí: Česká máje nebo májka má formu celého stromu včetně větví a kůry. Horní část se zdobí 
stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní zdobený věnec. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního 
hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro 
vesnici velká ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.

                        
Máje byly postaveny                       Májový průvod vyhlíželi               Paní Liškovou a Janyšovou         Pan saxofonista hraje 
svou 
v sobotu 12. května                        všichni – i ti nejmenší…                nemusel k tanci nikdo                 nejoblíbenější písničku
                                                                                                                      přemlouvat.                                 „Život je náhoda“ 
od V+W

                                            DEN  D T ÍĚ
Oslava MDD – tedy MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ – se u nás letos uskutečnila v neděli 27. května. Děti 
z celé obce a všeho věku se proto sešly na fotbalovém hřišti. Nejdříve Soptíci – nejmladší členové SDH – 
předvedli požární útok, a pak již všechny „ratolesti“ mohly začít zápolit v různých disciplínách (šplh, házení na 
kuželky a cíl, bludiště, jízda na kole, prolézání „strachovým“ pytlem, stříkání hasičskou hadicí a další) a oslavily 
tak svůj svátek. Počasí se skutečně vydařilo a nic tak nebránilo tomu, si tento den užít. A podle ohlasu dětí je 
vidět, jak je tato akce oblíbená a děti z ní „nežijí“ jen jedno odpoledne, nýbrž po dlouhý čas.   Šárka: „Dětský 
den byl moc pěkný, nejvíc mě bavilo to stříkání na terč.“ Janička: „To mě zas moc ne, já raději šplhala!“  
M.H.
              



      

Co nás čeká?
 Všichni jste srdečně zváni na tradiční turnaj v malé kopané, který se uskuteční 

předposlední červnový víkend „Na Cihelně“
 Těšme se na hasičské zápolení s názvem „O močovkou proudnici“.

                                                     
    Močovice jsou obcí starobylou. Již dávno se toto území nesmazatelně zapsalo do dějin. Život jejich se prolíná 
s životem našim. Není to jen „ňáká půda“, na které stojí „jakési baráky“. NE!! Každý dům má svou „duši“, srdce 
jež bije, je to místo kterému tak rádi říkáme domov. V jejich zdech jsou ukryty střípky z minulosti dávno zapadlé 
v moři času. Tomu kdo se umí dívat, však do dob minulých dávají nahlédnout. Tak otevřeme oči a podívejme se 
na to, co nám vypovídají budovy, okolo nichž každý den chodíme...V tomto prvním díle se zaměříme na 
Sokolovnu, neboť Česká obec sokolská slaví v této době 150 let od svého založení… 
                                                            

                                                                  Sokolovna                         
Vzruch, povyk a všeobecné nadšení panovalo v naší vsi Močovické 29. 7. 1923 již od prvních slunečních 
paprsků. Vzduchem se totiž neslo nemalé očekávání nad slavnostním otevřením sokolovny. Stavba to jest 
monumentální. Na jejím štítu je vyobrazen atribut sokolstva, tedy sokol s rozpjatými křídly a panoramatický 
pohled do pražských Hradčan. Po obou stranách znaku se i do dnešních dnů zachovaly plastiky, které vytvořil 
sochař Václav Amort – muže ve cvičebním úboru Sokola (modelem stál tehdy p. Rudolf Stehlík z č. p. 12, strýc 
močovické pamětnice paní Janyšové) a Matky vlasti, která ochraňuje děti (modelem stála sl. Horálková). Pod 
plastikami je do zdi vepsán nápis „PAŽE TUŽ-VLASTI SLUŽ“, který jak generacím minulým, tak i našim 
připomíná víru v Matičku vlast.
Ve svých počátcích bývala sokolovna obehnána masivní zdí, za níž se skrývalo volejbalové hřiště i jeviště 
divadla pod širým nebem, na němž místní ochotníci (vesměs Sokolové) pilně předváděli nastudované hry. 
Smutné období pro sokolovnu i samotné sokoly nastává za 2. světové války. Sokolovna je uzavřena. 
V padesátých letech se používá jako sýpka, čímž trpí celý interiér. V letech 1959-1960 je sokolovna 
přebudována několika stavebními úpravami. V této době je ubourán i balkon nad hlavním vstupem. Po léta pak 
na sokolovně nechává otisky své práce zub času. A i když je sokolovna neodmyslitelnou součástí kulturního 
života v naší obci, až do listopadu 2010, kdy je ze Sokolského sdružení převedena do majetku obce, chátrá přímo 
před očima. Obec Močovice však nelení a ihned začíná jednat. Žádá o dotaci pro celkovou rekonstrukci objektu. 
Ta jí je přidělena Středočeským krajem z fondu Rozvoj měst o obcí ve výši 4.000.000 Kč. Rekonstrukce se pak 
dělí na dvě části. Jedna se soustřeďuje na opravu vnějšího pláště, druhá na opravu interiéru. Budova je částečně 
zateplena, má vyměněná okna i dveře, může se chlubit novou fasádou i střechou, vyměněny jsou i podlahy a 
dlažby a v neposlední řadě jsou položeny nové rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace. 
A je tu další významné datum. A sice 8. 10. 2011, kdy je sokolovna v novém kabátě slavnostně znovuotevřena. 
V průběhu slavnostního odpoledne se všem představily i děti z naší mateřinky pod vedením ředitelky Čepkové. 
K poslechu i tanci hrála Golčovanka. Slavnosti se zúčastnil také senátor ČR a starosta města Čáslav Ing. Jaromír 
Strnad. Všichni se budeme těšit na to, jaké akce (tradiční i netradiční) nás v tomto roce a i letech následujících 



v „nové“ sokolovně čekají…
Jak jsem již řekla, k Sokolovně vždy patřilo i mnohoúčelové hřiště. To však (stejně jako celá sokolovna) po léta 
pustlo. Tomuto neutěšenému stavu udělala přítrž až nedávná rekonstrukce tohoto prostoru. Povrch byl srovnán 
několika centimetrovou vrstvou škváry a pokryt antukou (pro zajímavost tyto odborné práce prováděla firma 
„SIBERA“, která v letošním roce vybudovala i antukové hřiště v pražské hale pro českou reprezentaci v boji o semifinále 
Davis cupu proti Srbsku). Projekt (o celkovém rozpočtu 373.468,-Kč) realizovala firma TES s.r.o. Hřiště je nám 
všem trvale přístupné. Zastupitelstvo apeluje na to, aby tu zde všichni udržovali pořádek a bezpečnost. Na 
antuku se smí vstupovat jen ve vhodné obuvi a v žádném případě se po ní nesmí jezdit na kole!               M.H. 
                                                                                                        

                                   
Pohlednice ze slavnostního     Pohled na Sokolovnu od rybníčka       Slavnostní znovuotevření Sokolovny 
otevření Sokolovny z roku       (ze zadu). Na fotce jsou ještě vidět     8.10. 2011, jehož se zúčastnil i starosta
1923.                                            lavice a pódium.                                     Čáslavi Ing. J. Strnad (úplně vpravo)

 Starosta Josef Brych.
Společná fotka Sokolů ze slavnostního otevření v roce 1923.

Pod obec Močovice patří tři nejdůležitější organizace, bez kterých bychom si chod obce, tak jak ho známe, 
nemohli ani představit…
Sbor dobrovolných hasičů Močovice -  Naši hasiči se ve dnech 4. – 6. března účastnili hašení 
rozsáhlého a složitého požáru pneumatik v obci Koudelov u Čáslavi, za což jim písemně poděkoval plk. Ing. Jiří 
Pokorný z HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU Středočeského kraje. 
TJ Sokol Močovice – Právě končí fotbalová sezóna. Sokol Močovice si letošní rok zahrál III. třídu. 
Přestože byl jeho herní výkon sympatický, skončil v tabulce na sestupovém místě. Od podzimu tedy nastoupí ve 
IV. A třídě. Budeme držet palce.
Pro přehled přináším přehled výsledků.                                                                                                        
Kola: 1. Č. Janovice - Močovice 4:2                  14. Močovice - Čer. Janovice 1:0 
          2. Močovice - K.Hora B 0:2                      15. K.Hora B - Močovice 4:2
          3. Sázava B - Močovice 10:1                    16. Močovice – Sázava B 1:1
          4. Močovice - Zbraslavice B 4:1              17. Zbraslavice B – Močovice 5:2
          5. Suchdol B - Močovice 2:0                    18. Močovice – Suchdol B 1:2
          6. Kluky - Močovice 2:2                            19. Močovice - Kluky 2:2
          7. Močovice - Tupadly B 0:2                    20. Tupadly B - Močovice 6:3
          8. Sedlec B - Močovice 2:2                       21. Močovice - Sedlec B 0:0
          9. Močovice - Rataje n. S. 0:3                  22. Rataje n. S. - Močovice 3:3
        10. Kácov - Močovice 7:1                           23. Močovice - Kácov 1:2
        11. Močovice - Potěhy 1:2                         24. Potěhy - Močovice 2:1
        12. Paběnice B - Močovice 1:0                  25. Močovice - Paběnice B 0:5



        13. Močovice - Bratčice 1: 0                       26. Bratčice – Močovice 2:2

Mateřská školka (Školka bez mráčků) - Ohlédněme se také za činností Mateřské školy, dříve než se 
její dveře na prázdninové dny uzavřou. A že toho letos Mateřinka stihla opravdu hodně. S nacvičeným 
vystoupením se dětičky předvedly již v říjnu na znovuotevření sokolovny. Samozřejmě své básničky přednesly i 
na MDŽ. Jako tradičně se zúčastnily divadelních představení a 18. 5. vyrazily na výlet do ZOO v Liberci. 16. 
dubna proběhl zápis pro příští školní rok. Bylo rozhodnuto o přijetí 4 nových žáčků. 

                                                                                

       

    Dětičky jsou moc šikovné…

       … ve školce najdou nové                                                   
kamarády a připraví se na školu.                                                                                                                 Školka bez 
mráčků



___________________________________________________________________________
_______

Cvičení pro každého                           KAPITOL / KOOPERATIVA / VIG

 Pojďte si s námi každé pondělí, středu                          Zdarma provedeme aktualizaci Vašich 
stávajících
a pátek zacvičit! Cvičení je jednoduché                         pojistných a finančních produktů. 
Navrhneme
a nemusí se ho bát ani méně trénovaní.                       optimální řešení jak zabezpečit Vás,  
Vaše blízké
Sejdeme se tedy v určené dny od 18:30                        a Vaše majetky před negativními 
životními 
(v pátek o 18:00) hod. u zdravotního                             situacemi. 
střediska. Předcvičuje paní Lišková.                                Ing. Milan Kos, finanční poradce
                                                                                                tel: 730 120 525, e-mail: 
kos.m@kapitol.cz

   

   Vážení spoluobčané, věřím, že Vám tento čtvrtletník bude přínosem, že v něm najdete pro Vás užitečné a 
především zajímavé informace o Močovicích současných i minulých a budu se těšit na spolupráci s Vámi. Jak 
již uvedl pan starosta ve svém úvodním slově, všechny písemné podněty, inzeráty či přímo Vaše články můžete  
předat na obecním úřadě.
   S pozdravem
   Marie Heřmánková, redaktorka

mailto:kos.m@kapitol.cz

