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                recepty z masa, výročí 25 let od setkání rodáků 

 



Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

 

vím, že se při pročítání čtvrtletníků věnuješ mimo jiného také rubrice "Z obecního zastupitelstva". Ze 

zveřejněných usnesení se tak dozvídáš o všech záležitostech, které obecní zastupitelstvo schvaluje. 

Nejvíce Tě samozřejmě zajímají akce, které  ovlivňují kvalitu Tvého života v obci. Vzhledem k jejich 

množství a z dotazů k nim vzneseným, jsem získal dojem, že by bylo vhodné pro Tvoji lepší orientaci 

udělat sumář veškerých letošních akcí a akcí plánovaných na další období. Pro rozsáhlost jsem takto 

vzniklý materiál nezařadil do tohoto příspěvku, nýbrž do dvou samostatných článků.   

  

V souladu s platným zákonem o volbách do zastupitelstev obcí se ve dnech 10. a 11. října 2014 také v 

Močovicích uskuteční komunální volby. Jsi-li starší osmnácti let, vážený čtenáři,  můžeš podstatným 

způsobem ovlivnit budoucí život v naší obci. Předpokladem toho je ale Tvá účast ve volbách a 

zodpovědné hlasování.  

 

Je z koho vybírat. Vždyť pro blaho obce se rozhodlo pracovat 18 občanů  zaregistrovaných na dvou 

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

kterými označíš své favority. Oproti voličům ve městech máš velkou výhodu, neboť většinu kandidátů 

znáš osobně. Doporučuji Ti proto si před volbami důkladně promyslet, komu dáš své hlasy a pečlivě 

přitom vážit slova různých našeptávačů a pomluvačů, kteří navštěvují v rámci volební kampaně 

domácnosti. Přinášejí - tak jak je to u podomních prodejců obvyklé - pochybnou kvalitu. Nepleť si 

proto prosím žánry. Iluzionisté jsou zábavní ve varieté, nikoliv ve vedení měst a obcí. 

 

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 ti občané, které sis vybral. 

 

 



Z obecního zastupitelstva 

 

 Usnesení  ze dne 30.6.2014: Usnesení č. 14/10 

1.   OZ  schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a firmou STAVMIKA s.r.o.     

                  Velim, na realizaci zakázky Zateplení zdravotního střediska Močovice. 

            2.  OZ schválilo Smlouvu o finanční účasti na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípo-  

                 jek v lokalitě V Lánech, uzavřenou mezi obcí a pí. Lenkou Pavelkovou z Močovic. 

           3.   OZ schválilo Smlouvu o finanční účasti na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípo-         

                 jek v lokalitě V Lánech, uzavřenou mezi obcí a p. Michalem Matějíčkem z Čáslavi.  

          4.   OZ schválilo Smlouvu o finanční účasti na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípo- 

                jek v lokalitě V Lánech, uzavřenou mezi obcí a p. Martinem Levanem z Kluckých 

                Chvalovic a pí. Michaelou Klemanovou z Močovic.  

 

 Usnesení  ze dne 23.7. 2014: Usnesení č. 14/11 

           1.  OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení  odběrného 

                 el. zařízení, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a obcí Močovice.  

           2.  OZ schválilo Digitalizovaný povodňový plán obce Močovice, vypracovaný 

                v rámci protipovodňových opatření firmou ENVIPARTNER s.r.o..          

          3.  OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem, uzavřenou 

               mezi obcí a vlastníky pozemku pč. 742/55 v k.ú. Močovice /V Lánech/, pí. Michae- 

               lou Klemanovou a p. Martinem Levanem, neboť důvody k zachování předkupního 

               práva pominuly.           

          4.  OZ schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů    

               č. OS201420004712, uzavřenou mezi EKO-KOM a.s. Praha 4 a obcí.  

          5.  OZ schválilo věcný dar ve výši 3.000,-Kč místostarostovi obce, p. Kořínkovi, k jeho 

               ţivotnímu jubileu. 

 



 Usnesení  ze dne 3.9. 2014: Usnesení č. 14/12 

            1.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na turnaj v nohejbale, pořádaný     

                 p. Chvátilem dne 6.9.2014 pod záštitou obce.           

2. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o  

       poskytnutí dotace č. FRO/POV/016663/2014 na akci Močovice-obnova veřejného   

       osvětlení II. etapa. 

                   dotace celkem:                        639.000,-Kč            

                   vlastní zdroje obce celkem:      34.307,-Kč 

                   celkové náklady:                     673.307,-Kč 

3. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o  

       poskytnutí dotace č. FŢP/VOD/016664/2014 na akci Vodovod Močovice-Lány. 

                    dotace celkem:                       1.500.000,-Kč  

                    vlastní zdroje obce celkem:      718.342 ,-Kč             

                    celkové náklady:                   2.218.342,-Kč 

4. OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o  

                 poskytnutí dotace č. HAS/SDH/016669/2014 na akci SDH Močovice-zásahová  

                 hasičská technika.                     

                 dotace celkem:                        42.239,-Kč 

                 vlastní zdroje obce celkem:      5.000,-Kč 

                 celkové náklady:                    47.239,-Kč  

5. OZ schválilo přijetí dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí a uzavření   

      Smlouvy č. 14170743 o poskytnutí dotace na akci Zateplení zdravotního střediska  

                   Močovice ve výši 12.350,98 Kč a závazek MŢP o poskytnutí dotace ze státního          

                   rozpočtu ve výši maximálně 209.966,77Kč. 

6. OZ schválilo technický návrh Lávky pro pěší č. II. /u autobusové zastávky/a   

      Smlouvu na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu dle tech-   

      nických standardů, uzavřenou mezi obcí a ing. Miloslavem Bártou /IČ: 64175251/.  



                   geologický průzkum:                                    41.000,-Kč              

                   dokumentace ke stavebnímu povolení:        71.300,-Kč           

                   celkem:                                                       112.300,-Kč 

           7. OZ v souladu s Výzvou na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení 

               Samosběrný zametací stroj, v rámci projektu Pořízení zametacího stroje pro 

               Obec Močovice, schválilo jako vítěze firmu KOBIT, jejíţ nabídka získala nejvyšší 

               bodové ohodnocení dle zadaných propozic. 

         8.  OZ vzalo na vědomí dopis p. Miroslava Potměšila ze dne 24.8.2014, adresovaný   

              obecnímu zastupitelstvu, zpochybňující akci Rekonstrukce veřejného osvětlení 

              a pověřilo starostu obce vyhotovením odpovědi, přičemţ doporučilo vyuţít doku- 

              menty, které byly předloţeny při úspěšné ţádosti o finanční dotaci. 

 

Investiční akce obcí realizované, resp. dokončované v r. 2014 ... 

 

 Močovice-terénní úpravy pravého břehu toku Klejnárky /realizováno na jaře/ 

Úpravy spočívaly v částečném sníţení pravé břehové hrany toku na jiţním okraji zastavěné části obce. 

Toto opatření podstatně omezí vymílání levého břehu a zaplavování přilehlých domů a zahrad při 

zvýšených vodních průtocích. Akce byla uhrazena z rozpočtu obce /cca 100 tis. Kč/. Původní záměr 

obce-narovnání a rozšíření koryta-byl Povodím Labe kategoricky zamítnut jako zcela odporující 

ustanovením platného vodního zákona.  

 Asfaltový povrch na skládce řepy /realizováno na jaře/ 

Obec se připojila k investici ZDV Krchleby a.s. a získala tak homogenní asfaltový povrch na obecní 

části řepníku a přilehlé obecní komunikaci. Finanční náklady ve výši 35tis. Kč jsou hrazeny z rozpočtu 

obce. Opatření se kladně projeví na čistotě v obci během řepné kampaně. 

 Obec Močovice-protipovodňová opatření (veřejný rozhlas) / realizováno v létě/ 

V rámci výstraţného protipovodňového opatření a za spoluúčasti obce Krchleby byla provedena 

komplexní obnova veřejného rozhlasu. Rozpočet díla činil pro obě vesnice celkem 1,881.426,-Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe SFŢP poskytl devadesátiprocentní dotaci, doplatila kaţdá obec pouhých  



97.373,-Kč ze svého rozpočtu. 

 Močovice-obnova veřejného osvětlení II. etapa ("Na obci", "K Vodrantům") /realizováno v 

létě/ 

Díky dotaci ve výši 95%  šlo na úhradu celkových nákladů /669.677,-Kč/ jen 30 tis. Kč z rozpočtu 

obce. Močovice tak získaly moderní a hospodárné veřejné osvětlení, které proto mohou v současné 

době provozovat po celou noc.  

 Zateplení zdravotního střediska /realizováno v létě/ 

Po sokolovně a mateřské škole získala další obecní budova důstojný vzhled. Investiční náklady sice 

činily 568.934,-Kč, dotace byla přidělena ve výši 222.317,-Kč, ovšem kromě zateplení a nového 

kabátu byly provedeny také úpravy interiéru, takţe objekt se stal multifunkčním /lékařská ordinace, 

kadeřnictví, místnost pro ruční práce, místnost pro společenské, sportovní a kulturní akce./ 

 SDH Močovice-zásahová  hasičská technika /realizováno v létě/ 

Získáním dotace uhradila obec za nákup plovoucího čerpadla a sady hadic /v celkové hodnotě 47.239,-

Kč/ jen 5 tis. Kč z obecního rozpočtu. Rozsah a kvalita vybavení zásahové jednotky se tak výrazně 

zvýšily. 

 Lokalita V Lánech – infrastruktura /realizováno v létě/ 

V nové zástavbě je dokončena veškerá technická infrastruktura – vodovod + ATS stanice, vodovodní 

přípojky, tlaková kanalizace včetně přípojek, veřejné osvětlení, obecní rozhlas. Schválená dotace ve 

výši 1,5 mil. Kč nepokryla veškeré náklady /3.964.643,-Kč/, takţe na akci se finančně podíleli majitelé 

stavebních pozemků (45.000,-Kč/nemovitost) a samozřejmě obec.  

 Pořízení zametacího vozu pro obec Močovice /podzim/ 

Za finanční spoluúčasti  ZDV Krchleby, a.s. byl obcí zakoupen samosběrný zametací stroj v hodnotě 

4.009.212,-Kč. Dotace činila 3.608.282,-Kč. Rozdíl uhradilo ZDV Krchleby, a.s., takţe obec tato 

investice, která přinese zlepšení čistoty na jejích komunikacích, nic nestála. Zametací stroj budou v 

rámci nájemní smlouvy obsluhovat pracovníci zemědělského druţstva.  

 Parkovací a odstavná místa "Na Obci" / částečná realizace plánována na  podzim/ 

Ve snaze zajistit průjezdnost komunikace a především bezpečnost na ní, budou v průběhu podzimu 

zahájeny práce podle projektu projednaného s občany. Vzhledem k tomu, ţe ještě neproběhlo 

výběrové řízení na dodavatele stavby, není známa konečná výše finančních nákladů. Ty budou 

hrazeny z obecního rozpočtu. 



Investiční akce plánované na další období 

 

 Parkovací a odstavná místa "Na Obci"  /plánováno na léto 2015/ 

Dokončení akce z r. 2014. Její nejnákladnější částí bude parkoviště u školky. 

 Dětské hřiště u mateřské školky  / plánováno na podzim r. 2015/ 

Obec podnikne na jaře 2015 poslední pokus o získání dotace. Jestliţe bude opět neúspěšný,  obecní 

zastupitelstvo projedná návrh na osazení herních prvků z prostředků obecního rozpočtu.  

 Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti  /plánováno na léto r. 2015/   

Na podzim letošního roku bude opět poţádáno o dotaci pro TJ Sokol Močovice. Interiér kabin je v 

nevyhovujícím stavu. 

 Stezka  pro chodce v obecních lesích  / plánováno na podzim r. 2015/ 

Obec opět poţádá o finanční dotaci (přidělovalo se 100%) na vybudování lesní stezky podél obou 

břehů Klejnarky s lávkou přes tok  u "Krchlebské Cihelny".   

 Hřbitov  /plánováno na podzim 2015/ 

Obec poţádá o dotaci na komplexní řešení hřbitova-především hřbitovních zdí, v souladu s návrhy 

občanů prezentovanými na veřejném jednání. Oprava spadlé zdi byla přesunuta do roku 2015 s 

ohledem na její technickou a z toho plynoucí i finanční náročnost.  

 Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 /plánováno na podzim 2015/ 

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Kutná Hora-Čáslav bude vybudována lávka pro pěší 

podél silničního mostu a budou doplněny chodníky podél silnice od "fabriky" aţ  k vyústění budoucí 

komunikace z lokality "Cihelna"/nad  Patákovými/. Projekt je nyní dokončován a v listopadu r. 2014 

bude obec ţádat o dotaci ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů. 

 Močovice-revitalizace obecní zeleně  /plánováno na podzim 2015/ 

Obec podá ţádost o dotaci na obnovu, doplnění a výsadbu vhodné zeleně jak v původní, tak v nové 

zástavbě. 

 Protierozní opatření   /plánováno na léto 2016/  

Obec opakovaně poţádá o dotaci na vybudování protierozních příkopů nad lokalitou "Cihelna". 



Příkopy zabrání případnému ohroţení nově vytvořených stavebních pozemků přívalovým deštěm. Pro 

případ, ţe ţádosti nebude vyhověno, má obec schváleno náhradní, podstatně levnější řešení, které by 

realizovala  z vlastního rozpočtu. 

 Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa  /plánováno na léto 2016/ 

Obec podá ţádost o dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení 

a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí. 

 Močovice-lokalita "Cihelna"-komunikace + inženýrské sítě /plánováno na podzim 2017/ 

Obec má stavební povolení na vybudování silnice, chodníků, dešťové kanalizace, tlakové kanalizace, 

vodovodu a veřejného osvětlení v místě budoucí bytové zástavby - v "Cihelně". Jestliţe ţádost  o 

dotaci bude neúspěšná, musí obec ze svého rozpočtu zrealizovat alespoň komunikaci, neboť bez ní 

stavební úřad nevydá stavební povolení na výstavbu rodinných domků.   

 Cihelňák – hřiště na malou kopanou  /plánováno na podzim 2017/ 

Současné kabiny budou muset ustoupit plánované příjezdové komunikaci do lokality "Cihelna". Jejich 

přemístění na opačnou stranu hřiště ale nespočívá v pouhém přesunutí. Na "Cihelňáku" tak bude 

vystavěn moderní sportovní areál s patřičným zázemím.  

 Protipovodňová opatření /plánováno na podzim 2018/ 

V rámci komplexních pozemkových úprav budou vypracovány projekty na stavby řešící 

protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad. 

 Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 

Most přes Klejnarku u autobusové zastávky je dle výsledků technické kontroly v havarijním stavu. 

Proto Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, jako vlastník, sníţila jeho nosnost a plánuje 

jeho likvidaci. Vzhledem k tomu, ţe stávající konstrukce mostu je zcela nevyhovující z hlediska 

povodní /nosníky příliš sniţují průtočný objem vody/, lze při zajišťování finančních prostředků na 

výstavbu nového /vhodnějšího/ mostu vyuţít také finance z dotačních titulů na protipovodňová 

opatření. Vzhledem k výše uvedenému, vstoupila obec s vlastníkem mostu do spolupráce, jejímţ 

výsledkem bude most nový, splňující poţadavky na silniční provoz i protipovodňová opatření.  

starosta  obce  

 

 

 



Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

Zdravotní středisko 

Lékařská ordinace v naší obci je opět v provozu. Ordinuje MUDr. Miroslav Nulíček a to každé první 

úterý v měsíci v době od  10´30 h do 12´00h. V ostatní pracovní dny je přítomen v ordinaci na adrese 

Fibichova 1338,  286 01  Čáslav. Telefonní kontakt: 732 439 713. 

Kromě standardní péče praktického lékaře pro dospělé nabízí: 

 návaznost na ordinaci v Čáslavi, která je přístrojově dobře vybavená / EKG, stanovení markrů 

zánětu(CRP) a kontroly INR (Quicka) z kapky krve, automatický močový analyzátor/ 

 moţnost předepisování elektronických receptů 

 dispenzární prohlídky diabetiků, kteří nevyţadují bezpodmínečnou péči diabetologa 

 kontrolní návštěvy v bydlišti u imobilních pacientů v obci 1. úterý v měsíci 

 důraz na preventivní charakter poskytované péče. 

 

Svoz popelnic  

Od 1. října 2014 bude v Močovicích zajišťován svoz komunálního odpadu dle zimního svozového 

plánu. Svozovým dnem zůstává i nadále pátek, popelnice ale budou vyprazdňovány kaţdý týden a to 

aţ do 31. března 2015. Dnem prvního svozu podle nového rozpisu je tedy pátek 3. října. 

 

Komunální volby 

Volby do místního zastupitelstva se uskuteční v pátek, dne 10. října 2014, od 14´00h do 22´00 h a v 

sobotu, 11. října 2014, od 8´00h do 14´00h, v budově obecního úřadu. 

 

Využití obecní budovy čp. 96 /zdravotní středisko/  

Vzhledem k tomu, ţe budova zdravotního střediska je multifunkční, lze ji veřejností vyuţívat také pro 

rodinné oslavy, či společenské akce. Cena pronájmu: 200,-Kč/den.   

 



Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí  

 

 Drakiáda – koncem října nebo začátkem listopadu uspořádá SDH Močovice dračí rej  nad 

obcí. Termín akce bude upřesněn podle meteorologických podmínek 

 

 Močovická pálka 2014–dne 17. listopadu /sváteční pondělí/ se od 9´00h v místní sokolovně 

uskuteční tradiční turnaj stolních tenistů 

 

 Vánoční koncert–v neděli, dne 21. prosince, od 17´00h,  se v místní kapli uskuteční tradiční 

koncert s vánoční tématikou. Vystoupí členové pěveckého sboru Střední odborné školy 

pedagogické v Čáslavi 

 

 Zdobení vánočního stromku–rovněţ v neděli, dne 21. prosince, před vánočním koncertem, 

ozdobí a rozsvítí nejmladší členové SDH Močovice vánoční stromek u kaple 

 

 Silvestr v sokolovně–rozloučení s rokem 2014 v místní sokolovně připravuje nájemce obecní 

hospody Na Myslivně 

 

Významná životní výročí 

 

Významného ţivotního jubilea / více neţ 80 let/ se ve 4. čtvrtletí roku 2014 doţívají tito naši 

spoluobčané:  

pan  Blažek Emil,  paní Horálková Hana,  paní Stehlíková Milada.   

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a ţivotní pohodu. 

Jindřiška Lišková 

„Mateřinka“ v novém školním roce 

 

Školní rok 2014/15 byl zahájen v pondělí 1. září 2014. Vzhledem ke schválené zvýšené kapacitě 

přivítala letos mateřská škola dvacet čtyři dětí a byla tak plně obsazena.   

Kromě zvýšeného počtu se změnilo také zastoupení chlapců a děvčat. Zatímco v loňském roce výrazně 



převaţovali chlapci, letos je poměr zcela vyrovnaný. Oproti loňskému roku se také zvýšil počet dětí 

pocházejících z Močovic, a to z devíti na třináct. Další děti pocházejí z Vodrant, Krchleb, Ţáků, 

Třebešic, Březí a Souňova. 

První ročník tvoří děti ve věku od dvou do čtyř let, celkem je jich 13. Střední ročník tvoří 3 děti, 

předškoláků je 8–z toho dva mají odklad školní docházky. 

Adaptace nových dětí na školku a odloučení od maminky proběhla bez větších problémů, i kdyţ se 

samozřejmě neobešla bez slziček. 

Stejně jako v předchozích letech i letos plánují pedagogické pracovnice pro své svěřence několik 

zajímavých akcí. Děti ze starších ročníků se jiţ od prvního zářijového čtvrtku účastní plaveckého 

výcviku v Kutné Hoře. Od začátku října se mohou opět těšit na lekce angličtiny pro nejmenší. Krátce 

poté je přímo v mateřské škole navštíví divadlo s představením „Kašpárkova škola v přírodě“. 

Pozvané jsou i děti z mateřské školky v Klukách. Další divadelní představení, tentokrát v Dusíkově 

divadle v Čáslavi, jsou naplánovaná na listopad a na prosinec. V prosinci se uskuteční tradiční 

návštěva Mikuláše a Jeţíška a „adventní koncert“ pro rodiče. V druhém pololetí bude mezi větší akce 

patřit veřejné vystoupení dětí k MDŢ. V závěru školního roku čeká děti jiţ tradiční a velmi oblíbený 

výlet s rodiči do zoologické zahrady.  

                                                                                                                

ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nohejbalový úspěch 

 

Poslední srpnový víkend se konalo nohejbalové klání v Čáslavi. Do silně obsazeného turnaje bylo 

pozváno také muţstvo z Močovic. Tým ve sloţení Chvátil Josef, Oliva Petr, Kňourek Martin a 

Petráček Tomáš dosáhl významného úspěchu, kdyţ mezi 11 muţstvy vybojoval krásné 3. místo.  

Nohejbalu zdar.                     

                                                                                                                         Josef Chvátil 

TJ Sokol Močovice-oddíl kopané 

 

Odstartovala nová fotbalová sezóna. Našim fotbalistům se nebývale daří. Muţstvo dospělých 

dosahuje pěkných výsledků nejen v domácím prostředí, ale také na hřištích soupeřů. Trpělivě 

sbírá body a v tabulce se tak pohybuje na vedoucích místech-aktuálně na 2. místě. Příznivci 

pod dojmem současných výkonů začínají pomýšlet na postup do vyšší soutěţe, avšak 

zachovejme chladnou hlavu. Fotbalový maratón je teprve na svém začátku. 

Pod vedením  Michala Plánočky se zapojili do fotbalové soutěţe také naši nejmladší fotbalisté 

ve věku 5 aţ 10 let. Navázali tak na sezónu uplynulou, kdy poctivě trénovali a své úsilí nyní 

zúročují ve skutečných fotbalových utkáních. Výsledky občas neodpovídají jejich 

představám, avšak chuť do dalších bojů jim to neubírá. Je skvělé, ţe se panu Plánočkovi 

podařilo v Močovicích obnovit ţákovskou kopanou a za pomoci některých rodičů ji zdárně 

rozvíjet. Děkujeme.                                                                                                    starosta  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Tak… a začíná nová sezóna regionální soutěţe stolního tenisu, jiţ druhá s účastí oddílu TJ Sokol 

Močovice….. Jak jsme jiţ informovali v minulém čtvrtletníku, do letošní sezóny nastupují 

v Močovicích oddíly dva, a to Močovice „A“ ( Rychetský P., Liška J. ml., Hrčka M., Hnízdo P., 

Kořínek M.) a Močovice „B“ ( Kořínek M.,  Kvaček M.,  Dejnoţka T.,  Ošťádal D.,  Zeman M.,  

Stojanov A., Kortan J.) 

Obě soutěţe začínají 4.10.2014, kdy tým „A“ jede do Kutné Hory a „B“ tým přivítá doma Uhlířské 

Janovice. 

Termíny zápasů obou oddílů jsou v letošní sezóně dost „našlapané“. Důvodem je větší počet týmů 

v obou soutěţích.  

Podporu fanoušků a diváky na domácích zápasech velice rádi přivítáme. Čas si na nás můţete udělat 

v níţe uvedených termínech. Doufáme, ţe alespoň některé z nich se vám budou hodit a podpoříte nás. 

Věřte, ţe uţ je, na co se dívat. 

Regionální přebor 

2. třídy 

 

1 04. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Kutná Hora "D" TJ Sokol Močovice 

2 18. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Star Tupadly "B" 

3 25. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Chlístovice "B" 

4 01. 11. 2014 09:00 TJ Sokol Uhlířské Janovice "B" TJ Sokol Močovice 

5 08. 11. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Čáslav "C" 

6 15. 11. 2014 09:00 SKC Zruč nad Sázavou "D" TJ Sokol Močovice 

7 29. 11. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Zbraslavice "B" 

8 06. 12. 2014 09:00 TJ Sokol Uhlířské Janovice "C" TJ Sokol Močovice 

9 13. 12. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Starkoč 

10 20. 12. 2014 09:00 TJ Sokol Chlístovice "B" TJ Sokol Močovice 

11 10. 01. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Kutná Hora "D" 

12 24. 01. 2015 09:00 TJ Star Tupadly "B" TJ Sokol Močovice 

13 07. 02. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Uhlířské Janovice "B" 



14 14. 02. 2015 09:00 TJ Sokol Čáslav "C" TJ Sokol Močovice 

15 21. 02. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice SKC Zruč nad Sázavou "D" 

16 07. 03. 2015 09:00 TJ Sokol Zbraslavice "B" TJ Sokol Močovice 

17 14. 03. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Uhlířské Janovice "C" 

18 21. 03. 2015 09:00 TJ Sokol Starkoč TJ Sokol Močovice 

             

Regionální přebor 

3. třídy 

 

1 04. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Uhlířské Janovice "D" 

2 18. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Čáslav "D" TJ Sokol Močovice "B" 

3 25. 10. 2014 09:00 TJ Sokol Malešov TJ Sokol Močovice "B" 

4 01. 11. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Chlístovice "C" 

5 08. 11. 2014 09:00 SKC Zruč nad Sázavou "E" TJ Sokol Močovice "B" 

6 15. 11. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Kutná Hora "E" 

7 29. 11. 2014 13:00 TJ Sokol Zbraslavice "C" TJ Sokol Močovice "B" 

8 06. 12. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice "B" STC 2013 Církvice 

9 11. 12. 2014 18:00 TJ Sokol Kácov TJ Sokol Močovice "B" 

10 20. 12. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Malešov 

11 10. 01. 2015 09:00 TJ Sokol Uhlířské Janovice "D" TJ Sokol Močovice "B" 

12 24. 01. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Čáslav "D" 

13 07. 02. 2015 13:00 TJ Sokol Chlístovice "C" TJ Sokol Močovice "B" 

14 14. 02. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice "B" SKC Zruč nad Sázavou "E" 

15 21. 02. 2015 09:00 TJ Sokol Kutná Hora "E" TJ Sokol Močovice "B" 

16 07. 03. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Zbraslavice "C" 

17 14. 03. 2015 09:00 STC 2013 Církvice TJ Sokol Močovice "B" 

18 21. 03. 2015 09:00 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Kácov 

 

                                                                                                                      Miroslav Kořínek 



„Močovská proudnice“ 

 

Jeden z posledních letních víkendů v Močovicích, byť jiţ zářijových, patřil hasičským 

soutěţím. V sobotu 13.9.2014 se konal 12. ročník „Močovské proudnice“. Ač se počasí zdálo 

být proti nám, nakonec se umoudřilo a po celou dobu soutěţe jsme se těšili z celkem 

příjemného a teplého podnebí. 

Pro tento rok byla „Močovská proudnice“ spojena s  tzv. Memoriálem Františka Procházky. 

Co to pro nás znamenalo? Mimo disciplíny poţárního útoku se soutěţící a diváci těšili ze 

zajímavé disciplíny tzv. nabíračky dvojic.  

V obou disciplínách se nakonec podařilo zastoupit obě pohlaví, i kdyţ v o něco menším počtu 

neţ v předchozích ročnících. 

V muţské kategorii v poţárním útoku se střetlo celkem 5 týmů. Všichni zaběhli platné časy a 

tak se mohli radovat alespoň z nějakého umístění.  Pořadí bylo následující: 

1. Křesetice „A“  - 27,41 

2. Neškaredice – 30,57 

3. Močovice – 31,24 

4. Křesetice „B“ – 32,23 

5. Lomec – 43,00. 

Z druţstev ţen se zúčastnilo pouze domácí dámské osazenstvo z Močovic, které ač nestihlo 

ani jeden trénink, se mohlo pochlubit vcelku slušným časem (41,63), který jim ve finále 

zajistil „vysněné první místo“ …  

Nová disciplína jak pro některé soutěţící, tak i  pro diváky byla jiţ zmíněná „nabíračka 

dvojic“. Jednoduše řečeno, „kdo nejrychleji nasadí a našroubuje koš a nabere vodu“. Kaţdá 

dvojice měla 3 pokusy. V této kategorii se zúčastnila 2 druţstva ţen. Hostovlice v zastoupení 

Vitákové a Široké si svým časem (12,09) zajistily první místo. Močovice reprezentovala 

Kroupová a Čochnářová K., které tak vybojovaly krásné 2. místo s časem 12,21. Jak mohli 

všichni přítomní posoudit, napínavé to bylo aţ do posledního pokusu ;-)  



V muţské kategorii se zúčastnilo 9 dvojic. Na předních příčkách se umístily tyto páry: 

1. Močovice „A“ (Vlach, Verner) – 8,07 

2. Křesetice (Viktora, Rezner) – 8,07 v tomto případě bylo nutno přihlédnout k ostatním 

pokusům 

3. Nové Dvory (Dušek, Richard) – 8,15 

Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkávání při hasičských akcích v 

Močovicích. 

ZK 

 

Soptík 2014 

 

Do letošního ročníku Soptíkovy  ligy 2014 se zapojilo celkem 5 druţstev dětí z našeho sboru. 

V kategorii přípravky jsme měli jedno druţstvo. To je sloţené z dětí do 7 let. V prvních třech 

závodech se toto naše druţstvo potýkalo s velkým počtem nemocných dětí.  Ve druhém kole 

nastoupilo dokonce jen v 5 dětech (normálně se běhá v 7) a z toho jedno dítě bylo tříleté!!!! 

To je něco, co asi jen tak někdo nedokáţe. V celkovém hodnocení ročníku jsme obsadili 

nepopulární čtvrtou příčku. Poslední kola nám ukázala, ţe pokud zůstane druţstvo ve stejném 

sloţení i příští rok, tak se máme na co těšit. 

V mladší kategorii jsme měli zastoupení největší. Celkem 3 druţstva. Céčko se předvedlo jen 

v posledních dvou závodech a tím pádem nebylo v celkovém pořadí hodnoceno. V Béčku se 

točilo dost dětí a také se tam střídaly různé posty. Celou sezónu se toto druţstvo zlepšovalo a 

v celkovém pořadí obsadilo 11. místo. Zato naše Áčko předvádělo po celou sezonu pěkné 

výkony a po ukončení sezóny nás můţe jen mrzet neúspěch v předposledním kole. 

V Hostovlicích se tomuto druţstvu při jeho pokusech dvakrát rozpojil jeden spoj na 

rozdělovači díky špatné pojistce, která se vlivem pouţívání po několika letech tak obrousila, 

ţe přestala plnit svoji  funkci.. A to nás ve finále připravilo o první příčku. V celkovém pořadí 

jsme obsadili třetí místo. A jsme drţiteli nejrychlejšího času této sezóny v kategorii mladších 

ţáků s časem 20,28s. 

Mezi staršími jsme sváděli ve všech kolech velký souboj s Uhlířskými Janovicemi. 



A v konečném pořadí, stejně jako ve všech kolech jsme obsadili druhou příčku. V této 

kategorii končí díky věku jen jedna závodnice, a proto je velká šance se v příštím roce ještě o 

tu jednu příčku posunout aţ na ten stupeň nejvyšší.  

Máme za sebou Soptíka 2014 a jiţ teď trénujeme disciplíny do hry Plamen 2014 – 2015. Tato 

soutěţ začíná 18.10 v Krchlebech. Tam se budou běhat první tři disciplíny z celkových sedmi. 

TM 

 

 

 

 

Výročí 25 let od "setkání" 

 

Dne 8. července 1989 se ve zdejší sokolovně konalo "setkání rodáků a přátel Močovic" – je to 

jiţ 25 let, ani se tomu nechce věřit. 



Trvalo dva roky neţ se mi podařilo shromáţdit adresy. Tehdy byli zváni jen ti nejstarší, ale na 

tak zvaném "pozvání" bylo zdůrazněno, aby všichni upozornili i všechny známé. 

Od onoho rána 8.7. zněly z obecního rozhlasu sokolské pochody a  Kmochovy skladby. Byl 

nádherný letní, snad aţ příliš horký den. 

Dopoledne se začali sjíţdět první hosté, nakonec jich bylo téměř neuvěřitelných 250, k  tomu 

ještě domácí. U vchodu do sokolovny je vítal pan Bohuslav Křenek, který mi pomáhal hlavně 

finančně.  

Následovalo přivítání hostů z okresu a střediskové obce Krchleby a projevy, které postupně 

přednesli Jiří Bohatý, Vlastimil Pospíšil st. a Libuše Janyšová. 

Sokolovna byla slavnostně vyzdobena, dlouhé stoly byly pokryty bílými ubrusy s vázičkami 

květů. U oken stály panely s pamětnickými fotografiemi z kopané, hokeje a sokolských cvičení, 

které zapůjčili občané. Před fotografiemi postávalo nejvíce lidí a bylo aţ dojemné, jak 

vzpomínali na časy dávno minulé – vţdyť někteří se setkali aţ po téměř 45 letech, protoţe po 

válce odešli se svými rodiči do pohraničí. 

Najatý fotograf dělal snímky ke koupi a také se natáčelo na film – ten se zachoval. 

Po obědě, který zajistili sportovci v kuchyni zdejšího JZD, bylo vyznamenáno pamětními 

diplomy hodně zaslouţilých bývalých i současných členů Sokola. 

Všichni účastníci obdrţeli "pamětní list", na kterém bylo malé grafické dílko mého kolegy 

litografa – sokolovna na staré fotografii. Ţeny dostaly květ karafiátu. 

Odpoledne byl volný program, procházka po Močovicích, návštěva známých, účast na 

fotbalovém utkání na hřišti. Samozřejmě, ţe ti nejvzdálenější odjeli brzy domů. Večer byla v 

sokolovně taneční zábava uţ pro všechny z obce. 

Podle účastníků se celé toto setkání povedlo, bohuţel, další uţ z finančních důvodů nelze 

uskutečnit. Hodně mi pomohlo, ţe jsem pracovala ve velké praţské tiskárně plné vynikajících 

odborníků. 

Přála bych Močovicím hodně úspěchů do příštích let a sobě, abych se dočkala obdobné akce. 

                   

                                                                                                                          Libuše Janyšová 



Zpátky do minulosti 

 

V nadcházejícím měsíci říjnu si budeme připomínat výročí vzniku samostatného 

Československa. Dnešní historickou exkurzi tedy začneme oním významným 28. říjnem roku 

1918. Podíváme se, jak oslavy probíhaly v obci Močovice, ale zároveň si připomeneme 

vojáky, kteří byli nuceni bojovat během Velké války.  

Vyhlášení vzniku samostatného československého státu bylo přijato u místního obyvatelstva 

s nadšením. „Dne 29.října se zúčastnila jednota Sokol a mnoho občanů slavnostního velikého 

průvodu v Čáslavi z Kasáren s vojíny a mnoţstvím občanstva k radnici. Kde vyslechnuty 

vlastenecké, pro svobodu národa nadšené proslovy.“
1
Oslavy vzniku republiky však 

pokračovaly i v listopadu. „Dne 8. listopadu 1918 uspořádána školní slavnost na oslavu 

zřízení československé republiky. Jejímţ prvním prezidentem prohlášen profesor Masaryk.“
2
 

Postupně se začali z bojů navracet vojáci, kteří se ihned postavili „do sluţeb vlastní  

samostatné republiky“, tuto aktivitu iniciovali především legionáři, Krejčík Čeněk, Sýkora 

Karel, Stehlík Jan a Raul František. Po výzvě Sokolstva k dobrovolnému vstupu do branné 

sluţby, která měla odporovat sílícímu ohroţení Slovenska ze strany Maďarska, odjeli nejdříve 

tito jmenovaní, ale později jak uvádí kronika se jejich počet zvýšil.  

Známý je, ale i seznam těch, kteří zahynuli, Pamětní kniha uvádí rejstřík těch, kteří padli 

v bojích: Vančura Václav (5.10. 1916 na rumunské frontě), Lebeda Josef (11.11. 1914 na 

frontě srbské),  Rozinek Václav (Italská fronta, 13.7. 1916), Švec Jakub (4.11. 1914 v Rusku), 

Kaucký František (Krakov, 11.6. 1916), Kafka Vincent (ruská fronta 1.5. 1915). 

U ostatních padlých tak přesné záznamy uváděny nejsou. Je zde jen soupis jmen: Patrný 

Čeněk, Patrný Josef, Šturma Josef, Strnad Josef, Wiesner Josef, Novotný Josef, Paták Josef, 

Verdán Vilém, Vančura Josef a Brich Josef.  

 

V roce 1923 byl zhotoven sochařem Borovičkou pomník padlým vojínům, který byl postaven 

u Lípy Svobody u školní budovy. 

 

                                                           
1
 Pamětní kniha obce Močovic z roku 1924, Státní okresní archiv Kutná Hora, s. 102 

 
2
 Tamtéţ, s. 98 



Pro pozůstalé padlých legionářů sebral Bohuslav Vančura od 5 dobrodinců 1000 K.O 

mnohých, kteří odešli a nevrátili se, kronika ţádné údaje neuvádí.  

 

Přestoţe jsme vám v minulém čísle slibovali příběh Ludvíka Mráze, tragicky padlého vojáka, 

rodáka z Močovic, musíte si počkat na další vydání Močovického čtvrtletníku. V tomto 

vydání jiţ není dostatek prostoru a nechceme jeho příběh zkrátit, zároveň vás nechceme 

připravit o jeho poslední dopis zaslaný rodině krátce před popravou. Doufáme, ţe naše 

pohnutky pochopíte a budete se těšit na další vydání čtvrtletníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recepty paní Marcelky 

 

Kuře na česneku se šlehačkou: 

 

suroviny: 

1 naporcované kuře nebo 4 kuřecí stehna 

sůl, grilovací koření 

8 prolisovaných strouţků česneku 

15 dkg nastrouhaného tvrdého sýra 

250 ml šlehačky 

voda na podlévání 

 

postup: 

Kuře osolíme a okořeníme, dáme do pekáčku, přidáme máslo a vodu, pečeme cca 1 - 1,5h při 

160-180 stupních. Asi půl hodinky před koncem potřeme maso ze všech stran česnekem, 

zasypeme sýrem a zalijeme šlehačkou. Dopékáme dozlatova. 

Podáváme s brambory a zeleninovým salátkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Králík na zelenině a houbách 

 

suroviny: 

 

4 porce z králíka nebo 4 velká stehna  

špetka soli, pepře a kmínu  

2 lţíce plnotučné hořčice  

mistička očištěných a nakrájených hub  

1 ks cibule  

1 ks mrkve  

1 ks petrţele nebo půlka celeru 

3 strouţky česneku  

100 g slaniny na drobné kostičky 

2 lţíce másla  

voda na podlévání 

 

postup: 

Králíka osolíme, opepříme, okmínujeme a potřeme ze všech stran hořčicí. Do pekáče dáme 

nadrobno nakrájenou slaninu, cibuli, česnek a zeleninu, houby. Navrch poloţíme porce 

králíka, přidáme máslo, podlijeme vodou a dáme péct na cca 2 hodiny při 160-180 stupních. 

Průběţně kontrolujeme a podléváme. Poté králíka vyjmeme, zhruba polovinu zeleniny 

přepasírujeme přes cedník a vloţíme zpět do pekáče. Omáčka nám tím zhoustne, ale zároveň 

zůstane i celá zelenina a houby.  

Podáváme s houskovým knedlíkem, bramborami nebo s těstovinami.  

 

Dobrou chuť 

 


