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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

také v naší obci se ve dnech 10. a 11. října  uskutečnily komunální volby. Vzešlo z nich nové 

zastupitelstvo, které bude v dalších čtyřech letech ovlivňovat dění v Močovicích.  Jestliže si v tuto 

chvíli dovolím popřát novému zastupitelstvu  co nejvíce  úspěchů v jeho budoucí činnosti, pak  jedním 

dechem děkuji zastupitelstvu starému za podmínky, které mu připravilo. 

V závěrečném čtvrtletí tohoto roku došlo v rámci obce ještě k jedné významné změně.  Zcela jistě sis  

čtenáři povšiml, že obecní traktůrek již "nekočíruje" pan Miroslav Sus.  Ano, vzhledem k narůstajícím 

zdravotním problémům se musel vzdát činností, které ho viditelně těšily a současně zajišťovaly čistotu 

a pořádek  v obci. Od 1. prosince o vzhled obce pečuje pan Petr Tesař. Oběma jmenovaným 

mnohokrát děkuji.  Panu Susovi za skvěle odvedenou práci, kterou nasadil pomyslnou laťku hodně 

vysoko a panu Tesařovi zase za odvahu, s níž se bude snažit o její překonání.  

Rychlým tempem se blíží nejen Vánoce,  ale také nový rok a s ním spojené bilancování. Ne, vážený 

čtenáři, neděs se. V dalším  nebudu prezentovat akce obecního zastupitelstva či obecního úřadu. Vždyť 

tomu nejpodstatnějšímu - investičním akcím - jsem se dostatečně věnoval v minulém vydání 

čtvrtletníku. Chci se zmínit o organizacích, bez nichž si nedovedu v Močovicích představit společenský 

či sportovní život. Jsou v nich zapojeni především mladí lidé, o jejichž aktivitách se koneckonců 

dovídáš i z tohoto periodika. Na svých výročních schůzích budou hodnotit  činnost v tomto roce a 

plánovat akce na rok příští. Je jen na nich, jak budou ke své dosavadní práci kritičtí, ale já již dnes 

mohu říci, že jsem s nimi spokojen.  

Sbor dobrovolných hasičů mi svou činností dělá velkou radost stabilně. Nejenže podstatným způsobem 

ovlivňuje společenský život v  Močovicích, zvládá krizové situace v regionu, pořádá hasičské soutěže, 

dalších se účastní, ale také se již několik let intenzívně věnuje práci s předškolními a školními dětmi. 

Pochybuješ-li, milý čtenáři, příliš o mladé generaci, zajdi občas na trénink nebo přímo na soutěž 

nejmladších členů našeho SDH.  Nálada se Ti určitě zlepší.   

Nebudou-li děti, které  na hřišti uvidíš, zápolit s hadicemi, rozdělovači, či proudnicemi, pak  to nejsou 

Soptíci, ale má další velká radost. Jsou to totiž naše nejmladší fotbalové naděje prohánějící míč.  A to 

je zase velký, ale také zavazující úspěch našeho fotbalového oddílu. Jestliže jsem před rokem 

konstatoval, že fotbalisté se nadechují k lepším časům, pak jsem opravdu rád, že jsem se nemýlil. O 

budoucích fotbalových hvězdách jsem se již zmínil. K tomu se ještě mužstvo dospělých dokázalo z 

loňského dna přesunout na letošní špici v tabulce a co se týká společenských aktivit, jsou fotbalisté 

dalším tahounem společenského dění na vesnici.  

Před rokem jsem si  dovolil napsat, že tuším významnou perspektivu v našich stolních tenistech. 

Možná to vypadalo, že si dělám příliš velké iluze. Ovšem před tím, čeho v průběhu jediného roku 

dosáhli naši vyznavači celuloidového míčku, smekám. A co mě těší obzvlášť je jejich rozrůstající se 

základna.  

Všem, jimž jsem se věnoval v předchozích řádcích, za jejich tolik potřebnou a užitečnou činnost děkuji. 

Současně si přeji,aby jim zaujetí vydrželo a přinášelo radost a užitek nejen jim samotným, ale také 

jejich okolí. 



A poněvadž nyní prožíváme adventní čas, blíží se kouzelné vánoční svátky a čeká nás vstup do nového 

roku, přeji Ti, vážený čtenáři, veselé, šťastné a pohodové Vánoce a do roku 2015 pevné zdraví, životní 

pohodu a hodně osobních i pracovních úspěchů.   

   

                                                                                                                               Starosta 

Obecní zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb 2014 

starosta                                                             Kos Milan 

místostarosta                                                    Kořínek Miroslav 

předseda finančního výboru                             Kristek Lubor 

předseda kontrolního výboru                           Bohatý Jiří 

předseda dotační komise                                  Kořínek Miroslav 

předseda sportovně kulturní komise                Vlach Josef 

předseda bezpečnostně pořádkové komise      Tietze Libor 

předsedkyně sociálně zdravotní komise          Vojtěchová Věra 

 

Z obecního zastupitelstva 

 

 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice, Usnesení  ze dne 5.11. 

2014: Usnesení č. 14/15 

Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje, že pro výkon žádné funkce nebude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.  
Zastupitelstvo obce Močovice volí starostou  p. Kosa Milana.  
Zastupitelstvo obce Močovice volí místostarostou p. Kořínka Miroslava. 
Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou finančního výboru p. Kristka Lubora. 
Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou kontrolního výboru p. Bohatého Jiří. 
Zastupitelstvo obce Močovice volí členy finančního výboru p. Vlacha Josefa a pí. Vojtěchovou Věru. 
Zastupitelstvo obce Močovice volí členy kontrolního výboru p. Tietze Libora a p. Kristka Lubora. 
1) Zastupitelstvo obce Močovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
starosta  12.000,- 
místostarosta  11.000,-Kč, 
předseda výboru nebo komise nebo zvláštního orgánu obce  1040,-Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí   460,-Kč. 
2) Zastupitelstvo obce Močovice  v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí  se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše 
uvedeném bodě 1). 



3) Zastupitelstvo obce Močovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat 
ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do 
této funkce. 
Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje tříčlenné komise: 
                         dotační s předsedou p. Kořínkem Miroslavem                                                                  
                         sportovně kulturní s předsedou p. Vlachem Josefem 
                         bezpečnostně pořádkovou s předsedou Tietze Luborem 
                         sociálně zdravotní s předsedkyní pí. Vojtěchovou Věrou  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č.1 Smlouvy o provozování kanalizace č. 1/2011. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování vodovodu č. 2/2010. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů (jejich částí) č. 1/2014. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Souhlasné prohlášení, uzavřené mezi obcí a ČEZ, a.s. sídlem 
Praha 4, Duhová 2/1444, ve věci narovnání zápisu vlastnického práva k trafostanici na parcele 100/2 
v k.ú. Močovice, jehož předmětem je uznání vlastnického práva k budově trafostanice ve prospěch 
ČEZu. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distri- 
buční soustavě nízkého napětí č. 14 NN 1006414767. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14 
CEZDI 06414768. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu o prodeji a koupi vodovodní přípojky a 
kanalizační přípojky s domovní čerpací stanicí,  uzavřenou mezi obcí a 

1) pí. Pavelkovou Lenkou pro rodinný domek na č.p. 742/50,  
2) Vítem a Petrou Vavřinovými pro RD čp. 183, 
3) p. Prossem Pavlem, DiS. pro RD na p.č. 742/48, 
4) p. Loubem Rostislavem pro RD na p.č. 742/51, 
5) p. Vrátilem Petrem pro RD na p.č. 742/52, 
6) p. Štěpařem Lukášem pro RD na p.č. 742/53, 
7) p. Matějíčkem Michalem pro RD p.č. 742/54, 
8) pí. Klemanovou Michaelou a p. Levanem Martinem pro RD na p.č. 742/55, 
9) p. Hrčkou Milanem a pí. Hrčkovou Karlou, Ing. pro RD čp. 184 vše v k.ú. Močovice.. 

 

 Usnesení ze dne 19. 11. 2014: Usnesení č. 14/16 
 
Zastupitelstvo obce Močovice volí  
 členy dotační komise                              pí. Kořínkovou J. a pí Janglovou L., 
 členy sportovně kulturní komise             pí. Liškovou J. a p. Richarda M.,           
 členy bezpečnostně pořádkové komise  p. Vacka Z. a  p. Tesaře P.,   
 členy sociálně zdravotní komise            pí. Chvátilovou I. a pí. Urbánkovou H. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu pozemku č. 2DHM1400, uzavřenou mezi 
obcí a Povodím Labe, st. podnik, Hradec Králové.  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/14 /příloha č. 2/. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhlášení Veřejné soutěže na pronájem provozovny 
kadeřnictví v objektu čp. 96 /příloha č. 3/.  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh rozpočtu na r. 2015 /příloha č. 4/.  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 2014/11/10/H006.  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo záměr zadat vypracování jednoduché projektové dokumentace 
na rekonstrukci  pohřebiště. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu úklidového vozu. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadat poptávky na realizaci akce Močovice-komunikace Na 
Obci, parkovací pruhy a zpevněné plochy. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zajistit školení BP a pracovní vybavení p. Petra Tesaře na ná-
klady obce. 
 
 



 Usnesení ze dne 3. 12. 2014: Usnesení č. 14/ 17 

 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2015 /příloha č. 2/.  
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/14 /příloha č. 3/.   
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směrnici o inventarizaci č. 1/14/I /příloha č. 4/. 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej palivového dřeva, získaného samotěžbou, za cenu 
150,-Kč/1m3. 

 

Nepřehlédněte – důleţité informace z obecního úřadu 

 

Od 1.1 2015 dochází k úpravě ceny vodného a stočného. Provozovatel obecního vodovodu a 

tlakové kanalizace, VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora, bude účtovat vodné za 1m3 ve 

výši 40,35 Kč bez DPH, tj. 46,40 Kč s DPH a stočné za 1m3 v ceně 33,21 bez DPH, tj. 38,19 

s DPH. 

Zájemcům o výrobu palivového dřeva samotěžbou, kteří si do 21.12. 2015 podali žádost, 

budou stromy označené přiděleným lesním odborníkem předány ke zpracování v prvním  a 

druhém týdnu měsíce ledna. Cena 1m3 činí 150,- Kč.  

Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních 

 odpadů za r. 2015 bude vybírán každou středu, počínaje dnem 18.2.2015  v době od 19´00h  

 do 20´00h v místní úřadovně. Plátci poplatku, který neuhradí 500,-Kč do 30. června 2015,se 

jeho liknavost značně prodraží, neboť po tomto datu již nebude moci uplatnit finanční  

úlevu ve výši 350,- Kč, takže poplatek zaplatí v plné výši, tj. 850,- Kč. 

Poplatek ze psů i  v roce 2015 činí 50,-Kč za jednoho psa. Za každého dalšího 75,-Kč. 

  Např. Za  2 psy ...125,-Kč, za  3 psy ....200,-Kč.  

Výše uvedené poplatky je možné hradit bezhotovostní platbou na účet obce Močovice 

 č. 0443552349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést příslušné číslo popisné. Poplatky   

 lze sečíst /popelnice + pes/.V případě nejasností pošlete dotaz na obecní E-mail 

mocovice@seznam.cz. 

    

 

 

mailto:mocovice@seznam.cz


 

Akce plánované v 1. čtvrtletí r. 2015  

 

Myslivecký ples - 12.1. 2015  od  20´00 h  v sokolovně, hraje kapela Fr. Kočárníka z kh 

Základy první pomoci /přednáška MUDr. Nulíčka/ – 3.2.2015  od  10´45 h ve zdravotním středisku 

Hasičský ples - 14.2.2015  od  20´00 h  v sokolovně, hraje Paštyka 

Masopust – 28.2. 2015  projde vesnicí průvod maškar 

Dětský karneval - 7.3. 2015 od  14´00 h  v sokolovně, hraje Duo Laura 

Maškarní ples -  7.3.2015 od  20´00 h  v sokolovně, hraje Duo Laura 

Oslava  MDŢ – 14.3.2014  od 14´00h  v sokolovně, hraje Paštyka  

 

TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Blíží se nám polovina sezóny. Jsme plni očekávání na působení „A“ týmu ve vyšší soutěži a 

„B“ týmu bez největších hvězd. V půlce soutěže můžeme sebekriticky přiznat, nezklamali 

jsme… Oba naše týmy mají totiž reálnou šanci bojovat na konci sezony o play-off. „A“ tým je 

zatím na pátém místě a „B“ tým na čtvrtém. Což je velice nadějný úvod sezóny, který, 

doufejme, dovedeme do zdárného konce. 

Případné poruchy hlaste na tato tel. čísla 
 

Kanalizace –VHS Kutná Hora 800 505 585 327 588 112 

kanalizace – Presskan –konzultace (spadává 

jistič, svítí kontrolky, jak udržovat čerpadlo…) 
 323 661 814 

vodovod 800 505 585 327 588 112 

elektřina 840 840 840  

Telefonica O2 800 020 202  

T-mobile 800 737 373  

Wodafone 800 777 777  



Dobrou formu našich hráčů dokládají i výsledky oblastního turnaje čtyř mužstev, a to 

z Malešova, Chlístovic, Zbraslavic a Močovic. Turnaj se uskutečnil 17.11.2014 v Močovicích. 

A jak jsme dopadli?  Do finále dvojic se dostal Josef Liška ml., kde  nakonec podlehl Milanu 

Světlíkovi ze Zbraslavic a obsadil druhé místo. Ve finále čtyřher zvítězila dvojice z Močovic: 

Josef Liška ml. a Mirek Kořínek. 

No….tak snad se soupeřům ještě předvedeme!… 

 

Regionální přebor 

II.třídy 

04. 10. 2014  TJ Sokol Kutná Hora "D" TJ Sokol Močovice 

18. 10. 2014  TJ Sokol Močovice TJ Star Tupadly "B" 

25. 10. 2014  TJ Sokol Močovice TJ Sokol Chlístovice "B" 

01. 11. 2014  
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"B" 
TJ Sokol Močovice 

08. 11. 2014  TJ Sokol Močovice TJ Sokol Čáslav "C" 

15. 11. 2014  SKC Zruč nad Sázavou "D" TJ Sokol Močovice 

29. 11. 2014  TJ Sokol Močovice TJ Sokol Zbraslavice "B" 

06. 12. 2014  
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"C" 
TJ Sokol Močovice 

13. 12. 2014  TJ Sokol Močovice TJ Sokol Starkoč 

20. 12. 2014  TJ Sokol Chlístovice "B" TJ Sokol Močovice 

10. 01. 2015  TJ Sokol Močovice TJ Sokol Kutná Hora "D" 

24. 01. 2015  TJ Star Tupadly "B" TJ Sokol Močovice 

07. 02. 2015  TJ Sokol Močovice 
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"B" 

14. 02. 2015  TJ Sokol Čáslav "C" TJ Sokol Močovice 

21. 02. 2015  TJ Sokol Močovice SKC Zruč nad Sázavou "D" 

07. 03. 2015  TJ Sokol Zbraslavice "B" TJ Sokol Močovice 

14. 03. 2015  TJ Sokol Močovice 
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"C" 

21. 03. 2015  TJ Sokol Starkoč TJ Sokol Močovice 



Regionální přebor 

III.třídy 

04. 10. 2014 TJ Sokol Močovice "B" 
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"D" 

18. 10. 2014 TJ Sokol Čáslav "D" TJ Sokol Močovice "B" 

25. 10. 2014  TJ Sokol Malešov TJ Sokol Močovice "B" 

01. 11. 2014  TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Chlístovice "C" 

08. 11. 2014 SKC Zruč nad Sázavou "E" TJ Sokol Močovice "B" 

15. 11. 2014  TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Kutná Hora "E" 

29. 11. 2014 TJ Sokol Zbraslavice "C" TJ Sokol Močovice "B" 

06. 12. 2014  TJ Sokol Močovice "B" STC 2013 Církvice 

11. 12. 2014  TJ Sokol Kácov TJ Sokol Močovice "B" 

20. 12. 2014 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Malešov 

10. 01. 2015 
TJ Sokol Uhlířské Janovice 

"D" 
TJ Sokol Močovice "B" 

24. 01. 2015 TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Čáslav "D" 

07. 02. 2015  TJ Sokol Chlístovice "C" TJ Sokol Močovice "B" 

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

21. 02. 2015 TJ Sokol Kutná Hora "E" TJ Sokol Močovice "B" 

07. 03. 2015  TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Zbraslavice "C" 

14. 03. 2015 STC 2013 Církvice TJ Sokol Močovice "B" 

21. 03. 2015  TJ Sokol Močovice "B" TJ Sokol Kácov 

      

M.Kořínek   

Fotbal TJ Sokol Močovice 

 

Fotbalisté v Močovinách slaví jeden úspěch za druhým. V letošní sezóně se drží na předních 

příčkách tabulek. Muži po podzimní části přezimují na 3. příčce IV.třídy skupiny A, mladší a 

starší přípravka si vede v prvním ročníku velmi dobře. 



I přesto že polovina soutěže skončila v  listopadu, už nyní se všichni těší na další pokračování 

slibně rozjeté sezóny. Příprava mužů začne v lednu, s dětmi trénujeme dál, neboť bude 

několik turnajů, na kterých se budou naši mladí svěřenci snažit umístit na co nejlepších 

příčkách. Tato sportovní klání budou prověrkou našich kvalit. 

V nadcházející sezóně  bychom chtěli udržet v kategorii muži postupové příčky a s dětmi 

zdokonalit hru, její taktiku a strategii. Našim cílem je být kvalitním soupeřem pro velké týmy, 

jako např. Sázava, Kutná Hora a Čáslav.  

Všem fotbalovým příznivcům děkujeme za podporu a doufáme, že i nadále budete docházet 

na naše zápasy.  

Sportu zdar                                                                              Michal Plánočka 

 

SDH Močovice 

 

Hra PLAMEN 

SDH Močovice a její podzimní klání vyvrcholilo v sobotu 18.10.2014 na hasičském hřišti 

v Krchlebech. Počasí přálo, a proto i tento den si naše družstva mohla užít zasloužené radosti 

ze svých výkonů. Konalo se tu první kolo hry Plamen 2014/2015. Močovická družstva byla 

tentokrát zastoupena v hojném počtu, a to: přípravka, mladší A + B + C a družstvo starších. 

Všechna družstva doběhla s platnými 

pokusy a v celkovém pořadí se umístila 

následovně: 

přípravka obsadila krásné 3. místo, 

mladší „A“ se umístilo na místě 5., mladší 

„B“ zaujmulo 11. místo a mladší „C“ skončilo na 

12. místě. V kategorii starších se naši svěřenci 

umístili na 6. místě. 



Některá z našich družstev by mohla být určitě lepší, ale ne všichni mohou vyhrát.  A důležité 

přeci je se hlavně zúčastnit  

Do příštího roku si tak mohou dát jako jedno z novoročních předsevzetí – „zlepšit se“  

Všem samozřejmě gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Drakiáda 

Listopad se nesl již v tradičním duchu – pořádání 7. drakiády. A jak zhodnotit ten letošní? 

Lepší počasí bychom si snad nemohli ani přát. Sluníčko svítilo, opékání buřtíků se vydařilo, 

děti i rodiče byly nadšení, terén perfektní. Ale, ale ………..  jen ten vítr se nějak nedostavil 

. A o to větší výzva to pro všechny byla. Dostat draka nad hlavu? Ale ano…….. nakonec se 

to podařilo snad všem. 

Pozvánka na zdobení vánočního stromečku 

Podzimní zhodnocení máme za sebou a nám nezbývá než se pomalu, ale jistě přesunout do 

zimy.  

Období adventu patří k jedněm z nejkrásnějších z celého roku. Je to doba, která je naplněna 

řadou příjemných setkání a společenských akcí. Jednou z nich je i rozsvěcení vánočního 

stromku a zpívání koled. Přijďme si tento čas společně připomenout poslední adventní neděli 

a zapomenout chvíli na starosti….  

Všechny vás touto cestou srdečně zveme na jiţ tradiční zdobení vánočního stromečku u 

místní kaple 21.12.2014 od 16:00. Tento rok ozdobíme spolu s dětmi stromeček, zazpíváme 

koledy a jako novinku jsme pro vás připravili živý doprovod na klávesy. Chybět nebude 

občerstvení ve formě „vánočního hasičského punče“ a teplého čaje.       ZK 

                      



Předvánoční čas v mateřské školce 

 

Během podzimních měsíců se děti seznamovaly s proměnami přírody, s dozráváním ovoce a 

zeleniny, s barvami podzimu, se sebeobsluhou, hygienickými a stravovacími návyky apod. 

V polovině listopadu ukončila většina starších dětí plavecký výcvik, na který od září jezdily 

spolu s dětmi z Mateřské a Základní školy Krchleby a z Mateřské školy Kluky do bazénu 

plavecké školy v Kutné Hoře. Odměnou bylo pro každé z nich „mokré vysvědčení“. 

Dne 20. listopadu navštívily děti Dusíkovo divadlo v Čáslavi, kde zhlédly divadelní pohádku 

„O medvědu Ondřejovi“. Na závěr představení si dokonce mohly, spolu s princeznou 

a dalšími herci, zatancovat na pódiu, což se jim velmi líbilo. Rovněž představení „Indiáni 

ze šuplíku“, na které jely v pondělí 1. prosince do divadla, se dětem líbilo – sledovaly ho 

pozorně, často reagovaly smíchem i potleskem a zpátky ve školce jej často zmiňovaly. 

Dalším s napětím očekávaným dnem byl pátek 5. 12., kdy do školky zavítal Mikuláš s čertem. 

Všechny děti dostaly balíček plný sladkostí a slíbily čertovi, že budou vždy hodné a poslušné.  

Čert se do školky vrátil ještě 

jednou, a to hned v pondělí 8. 12., 

kdy přijelo divadlo s „Vánoční 

pohádkou“. Také tato pohádka 

sklidila úspěch a žádné z dětí se 

čerta, totiž čertice, nebálo, jak je 

vidět i na fotografii. Stejně jako 

na představení nazvané 

„Kašpárkova škola v přírodě“ 

(proběhlo 14. 10.) se i tentokrát 

na pohádku přijely podívat spolu 

s námi děti z Mateřské školy Kluky. 

Speciální akcí bylo ve středu 10. 12. vyrábění nepečeného vánočního cukroví – kokosových 

kuliček. Děti se vystřídaly při mletí piškotů, pomáhaly míchat sypké suroviny a potom samy 

vytvářely kuličky, které nakonec obalovaly v kokosu. Cukroví se jistě zdařilo, protože všem 

velmi chutnalo  



Ze všeho nejvíc se však dětem líbil pátek 12. 12. – do školky totiž přišel Ježíšek. Děti byly 

unešené ze spousty dárků, které Ježíšek nadělil na hraní do školky, ale i pro každé z nich 

domů. Dárkem, jenž si děti mohly odnést domů, byla krásná knížka pohádek o zvířátkách a 

kreslení podle šablon. Tyto dárky svým dětem hradili rodiče, ostatní hračky byly placeny 

z provozních nákladů od obce. Nové digitální piano dostala školka sponzorským darem. 

                 

Akcí, která děti ještě do konce roku čeká, je návštěva zámku Radim, kde je pro děti připraven 

vánoční program. Děti si prohlédnou vánočně vyzdobený zámek, dozvědí se zajímavosti o 

oslavě Vánoc v minulosti a o tradicích s nimi spojenými, podívají se na loutkovou pohádku a 

vyrobí si vánoční dekoraci. 

Poslední akcí před vánočními prázdninami pak bude „adventní besídka“ pro rodiče, na niž se 

děti pilně učí básničky a písničky již od konce listopadu, aby tak potěšily rodiče a poděkovaly 

nejen jim ale i prarodičům za všechnu lásku a péči. Na závěr předají svým blízkým 

vlastnoručně vyrobená přáníčka, aby jim tak popřály krásné Vánoce, které touto cestou 

přejeme i Vám. 

 

 

 

 



Významná ţivotní výročí 

 

Krásného životního výročí (75, 80  a více jak 80 let) se v 1. čtvrtletí roku 2015 dožívají tito 

naši spoluobčané: pí. Vlasta Vrbová,  pí. Alena Klímová,  pí. Jaroslava Olivová,  p. 

Jaroslav Zítko  a  pí. Vlasta Zelená. 

Stříbrnou svatbu oslaví  manţelé  Jitka  a  Petr  Tůmovi. 

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.   

                                                                                                      J. Lišková 

 

 

Ze sociálně zdravotní komise 

 

Vážení spoluobčané, jak již víte, MUDr. Miroslav Nulíček začal ordinovat v Močovicích. 

Přesto že hodin, které zde stráví, není moc, jeho služby ocení určitě starší pacienti, kteří se 

nemohou dopravit do Čáslavi. Podle potřeby může ordinační hodiny rozšířit i pro ostatní.  Na 

únor si pro Vás připravil přednášku  na téma základy první pomoci, která se uskuteční v 

úterý 3.2.2015 od 10:45 do cca 11:45 v budově bývalé mateřské školky. Podle zájmu a pro 

zaměstnané občany ji lze zopakovat dle domluvy i navečer.  

Já bych Vám chtěla ve čtvrtletnících přiblížit teoreticky nějaké nejběžnější a nejvýznamnější 

interní či jiné choroby. Spolu s paní Ivanou Chvátilovou, zkušenou staniční sestrou  LDN 

MN v Čáslavi, Vás též informovat o sociálních službách na Čáslavsku, Kutnohorsku a 

Kolínsku, o možnostech péče o seniory, ale i další věkové skupiny. Do zdravotně-sociální 

komise při OZ obce Močovice jsem si ještě vybrala paní Hanu Urbánkovou, která má 

především o seniorech a jejich potřebách dostatečný přehled. Vaše dotazy nebo podněty 

akceptujeme a pokud budeme schopné, tak vyřídíme.  

Začneme tedy tím nejzákladnějším, a to je laická resuscitace (manévry a možnosti laické 

záchrany lidského života). Každý si myslí, že se ho to nemusí týkat, ale pravý opak je 

pravdou. V dnešní uspěchané době se i Vám může stát, že někdo v obchodě, na ulici nebo 



v práci zkolabuje a nereaguje. Pro ty, kteří chtějí druhému pomoci, přidávám návod alespoň 

teoretický. Praktický může po dohodě následovat. Pro zdravotníky je poskytnutí pomoci 

povinností.  

NĚKDO NÁHLE ZKOLABOVAL A ZŮSTÁVÁ BEZVLÁDNĚ LEŢET?  Pokud jsme 

sami, nejdříve voláme tísňovou linku (155), potom poskytujeme první pomoc. Pokud 

postižený komunikuje, ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází, případně jaká mu nejlépe 

vyhovuje (na boku, v polosedě apod.). Po celou dobu do příjezdu záchranné služby (ZS) 

zůstáváme u postiženého a trvale monitorujeme jeho stav, nenecháme ho sedět na studené 

zemi. Pokud nekomunikuje, ale s jistotou vidíme, že dýchá v normálním tempu („jako když 

spí“), ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází, až do příjezdu ZS a NEPŘETRŽITĚ 

monitorujeme stav dýchání. Pokud nekomunikuje a nejsme si jisti, že dýchá, nebo dýchá 

„divně“ (vidíme jen ojedinělé, lapavé nádechy), dýchá „jako kapr“,  považujeme stav za 

zástavu oběhu a zahájíme nepřímou masáž srdce. Napjatýma rukama přiložíme dlaň jedné 

ruky na hřbet druhé ruky a rytmicky stlačujeme střed hrudní kosti do hloubky nejméně 5 cm 

(u dospělého), frekvencí nejméně 100x za minutu (asi 2x za sekundu). Je to docela fyzicky 

namáhavé. V OŽIVOVÁNÍ POKRAČUJEME AŽ DO PŘÍJEZDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

NEBO DO DOBY, NEŽ POSTIŽENÝ ZAČNE REAGOVAT! RESUSCITACI SAMI 

NIKDY NEUKONČUJEME A UŽ VŮBEC NE U DĚTÍ, NATOŽ U PODCHLAZENÝCH 

!!!!!  Ojedinělé nádechy v průběhu oživování nejsou důvodem k přerušení kompresí 

(stlačování hrudníku). Pokud jsou dva a více zachránců, mohou kombinovat nepřímou srdeční 

masáž s dýcháním z úst do úst v poměru 30:2, ale dnes se klade na první místo srdeční masáž  

!!!!!! Dojezdový čas ZS je dnes do 15 minut, oxygenaci (okysličení, tj. dýchání) si převezmou 

sami.  Pokud jde o malé dítě a pojmeme podezření, že aspirovalo (vdechlo) nějaký bonbón 

nebo jiný obsah a dusí se, vezmeme ho za nohy a snažíme se údery do zad předmět vytlačit 

ven. Pokud je dítě větší, obejmeme ho zezadu sepjatýma rukama a opět se pokusíme o 

vysunutí tělesa ven z dýchacích cest prudkým stlačením hrudníku. Pokud se to podaří, není 

potřeba již srdeční masáže. Další postup je již shodný s postupem u dospělých. 

NĚKDO MÁ ZÁCHVAT KŘEČÍ CELÉHO TĚLA? Vždy počkáme až odezní, snažíme se 

jen zabránit dalšímu zranění. Časový interval využijeme pro tísňové volání. NIKDY se 

nesnažíme v průběhu křečí násilím „vypáčit“ čelist s cílem obnovit dýchání. Naopak, když 

křeče odezní, je maximálně důležité ohlídat, zda postižený začal normálně dýchat. Pokud po 

odeznění křečí vzniknou jakékoliv pochybnosti o stavu dýchání, uvolníme dýchací cesty, 

případně zahájíme nepřímou masáž srdce – viz výše. Může jít o známého epileptika a 



generalizovaný záchvat křečí typu grand mal nebo o první projev epilepsie.  

NĚKOMU SE NÁHLE ZAČALO ŠPATNĚ DÝCHAT,  ZAČALO HO BOLET NA 

PRSOU, OCHRNUL?  Bolesti na hrudi šířící se do krku, zad, břicha, rukou nebo nohou jsou 

podezřelé z akutního infarktu myokardu (srdečního svalu), z prasknutí výdutě aorty ( tj. tepna, 

která vede okysličenou krev z levé komory do těla), náhle vzniklý pocit „těžkého“ dechu je 

podezřelý z plicní embolizace (tj. vmetnutí krevní sraženiny z hlubokých žil dolních končetin 

a pánve do plic přes pravou síň a pravou komoru),  stejně jako náhlé problémy s řečí, s 

pohybem a ovládáním končetiny mohou být příznaky cévní mozkové příhody, kde okamžitě 

voláme ZS, protože minuty mohou rozhodovat o osudu nemocného a jeho další léčbě a 

záchraně. Musíme si uvědomit, že pokud pacient přijede do zdravotnického zařízení pozdě, 

nelze mu např. v případě infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody poskytnout 

správnou léčbu, která je doporučena. Postižený zůstane v absolutním klidu, optimálně 

v polosedě, eventuelně vsedě na židli u stolu. Někdo musí být stále s ním a kontrolovat, zda 

nezkolaboval! Pokud dojde ke kolapsu – viz výše. 

DOŠLO K VÁŢNÉ NEHODĚ / ÚRAZU?                                                                                                                    

1. Eliminujeme možná nebezpečí (vypnutím proudu, uhašením požáru, transportem 

postiženého mimo dosah hrozícího nebezpečí, zastavením provozu apod.). Chráníme sebe, 

použijeme gumové rukavice!                                                                                                                                                                   

2. Ujasníme si, kolik je postižených a co se stalo,  přivoláme záchrannou službu.                                     

3. Zastavíme případné tepenné krvácení (tlakovým obvazem, event. zaškrcením).                                  

4. Pokud postižený nedýchá, nebo dýchá špatně, položíme jej na záda a záklonem hlavy 

uvolníme dýchací cesty.                                                                                                                                                           

5. Pokud nedýchá ani pak, zahájíme resuscitaci (komprese hrudníku) – viz výše, event. v 

kombinaci s dýcháním z plic do plic v poměru 30:2.                                                                                                               

6. Snažíme se udržet postiženého v teple (přikrytím + zabalením do protišokové fólie);                  

Poloha: S postiženým manipulujeme jen tehdy, pokud je to nutné (např. pro uvolnění 

dýchacích cest). Vyvarujeme se prudkých pohybů, zejména předklonů, záklonů a rotací hlavy. 

Ideální je, pokud hlava a tělo postiženého udržují stále stejnou osu. Pokud postižený sám 

aktivně zaujímá nějakou polohu, nebráníme mu. Pokud je v bezvědomí, ale dýchá, 

ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází. Pokud je možnost volby, je u postiženého, který 

komunikuje, ve většině případů ideální poloha v polosedě. 

 



TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – ZÁCHRANÁ SLUŢBA 155 / POLICIE 158 / HASIČI 150                                                           

Pokud možno noste při sobě NABITÝ mobil. Před voláním si ujasněte, kde jste a co se stalo. 

Volejte pokud možno přímo od postiženého. Pokud nemáte signál nebo jste v zahraničí, 

použijte číslo 112. Očekávejte dotazy na místo události a stav postiženého – snažte se je 

klidně zodpovědět – a dále i informace potřebné pro správné provádění první pomoci. Tyto 

instrukce příjezd pomoci nijak nezdržují – sanitka je tou dobou už na cestě. Do příjezdu 

pomoci nechte mobil zapnutý a nikam nevolejte. Pokud vše dopadne pro dotyčného úspěšně, 

budete mít z dobře provedené záchrany života druhého člověka přinejmenším dobrý pocit. 

 

MUDr. Věra Vojtěchová /předsedkyně zdravotně sociální komise/ 

 

Zpátky do minulosti 

 

V minulém čísle čtvrtletníku jsme  se zabývali událostmi října roku 1918 a zmínili rodáky 

z Močovic, kteří bojovali ve Velké válce. Slibovali jsme příběh tragicky zesnulého Ludvíka 

Mráze. Nu, tady je. 

Ludvík Mráz se narodil 19. srpna 1882 v Močovicích čp. 29. Vyučil se sedlářství a této 

profesi se nějaký čas věnoval. Po svatbě s Marií, rozenou Sochorovou, se přestěhoval do obce 

Chval u Prahy, kde vedl pohostinství. Měl dva syny, Karla a Ottu. Druhý jmenovaný se 

v 1913 stal obětí automobilové nehody. 

V prosinci roku 1914 byl Mráz odveden dne 15. února 1915 nastoupil k 21. pěšímu pluku do 

Kutné Hory. Z národnostních důvodů pro nespolehlivost, ale i pro udržení kázně a pořádku 

byl tento pluk přemístěn 20. dubna 1915 do Jageru v Uhrách. 

Vojín se stal příslušníkem 2. pochodové setniny, náležející pod 10. pochodový prapor. Jeho 

přímým velitelem byl „hrubý a bezohledný, proti Čechům zaujatý Němec nadporučík 

Strasser“
1 

Jejich odchod na frontu byl stanoven na 1. května 1915, dne 30. dubna měl tedy jejich prapor 

pohotovost. I přes zákaz vycházení viděl večer nadporučík Strasser několik vojínů ve městě. 

Po svém příchodu dal nastoupit jednotku v plné zbroji, domnívaje se, že zjistí, kdo schází. Při 

                                                           
1
  Stehlík, J.:Tragedie Ludvíka Mráze, vojína 21.pěšího pluku-oběti rakouské persekuce, Čáslav, 1936, s. 8 



seřazení přišel za nadporučíkem vojín Kocman s dotazem, zda má nastoupit, i když je od 

lékaře osvobozen ze služby. Nadporučík jeho dotaz ukončil slovy „marš“, a jelikož Kocman 

nenastoupil okamžitě, sekl jej šavlí přes rameno a lopatku. Toto surové jednání vyvolala mezi 

vojíny silné pobouření a „ Ludvík Mráz pronesl ironicky slova, že rakouští důstojníci dovedou 

sekati do bezbranných lidí, ale na frontu, že se jim nechce. Dále pak nepředloženými a 

ostrými slovy se prudce ohradil proti takovému hrubému jednání velitele setniny a při tom 

užil výroku :„ Já to napíši domů a musí to přijít do novin, jak se zachází s českými vojáky“.“
2
 

Nadporučík Strasser označil tento případ jako vzpouru, a nahlásil ji veliteli náhradního 

praporu majoru Jungovi a posádkovému veliteli, honvédskému podplukovníkovi. Proti 

domnělým vzbouřencům byli povoláni ozbrojení honvédi, kteří na ně dohlíželi během  

nočního pochodu městem. Nad celou druhou setninou bylo vyhlášeno stanné právo, „rozkaz, 

v němž se každé druhé slovo opíralo o prach a olovo, provaz a jiné.“
3
 

Na výzvu, aby se dobrovolně přihlásili původci vzpoury, bylo odpovězeno ze strany vojínů 

mlčením. 

Následujícího dne, 2. května, eskorta uvěznila vojína Mráze, Kocmana a další dva, jejichž 

jména nebyla do roku 1936 známa. Obžalovaní byli postaveni před náhlý vojenský soud 

v Jageru, složený z košického soudce a maďarských přísedících. Zda měli obhájce není 

zjištěno, víme jen fakt, že měli k dispozici tlumočníka Jaroslava Moravce. 

Soudní jednání bylo vedeno proti vzpouře, aniž by si někdo denunciace ověřil. Po čtyřech 

dnech byl vynesen rozsudek. Ludvík Mráz byl pro svůj výrok považován za původce, byl 

odsouzen k trestu smrti zastřelením, ostatní tři vojíni k dlouholetému odnětí svobody. 

„V neděli 8. května časně ráno byl vojín Ludvík Mráz odvezen na cvičiště honvédské jižně od 

Jageru v průvodu soudce, honvédského důstojníka, jediného svědka 21. pěšího pluku, setníka 

Jar. Moravce a kněze Jana Magyara, polního kuráta, kde byl po přečtení rozsudku ihned 

zastřelen.“
4
  Pochován byl tajně 9. května večer, zda byl pohřben s církevním obřadem, se 

nepodařilo zjistit. 

Téhož dne byla 2. pochodová setnina odvelena na frontu, kde bylo mužstvo rozděleno a 

rozptýleno k německým plukům a 31.mysliveckému praporu. Nadporučík Strasser byl 

přemístěn k solnohradskému 59. pluku a velitel náhradního praporu, major Jung byl dán do 

výslužby. 
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Tato aféra velmi zasáhla vojíny i důstojníky náhradního praporu, kteří odsuzovali postup 

vojenských velitelství a soudu. I přes zákaz navštěvovat a zdobit Mrázův hrob na jagerském 

hřbitově, „byl po celou dobu pobytu náhradního praporu neznámou rukou vkusně zdoben 

kvítím a pilně ošetřován.“
5
 

Takto byla potlačena a potrestána vzpoura, která se nikdy nestala. Nejvýše zde šlo o hrubší 

porušení vojenské kázně jednotlivci. Příčinu toho všeho je nutné hledat i u velitele setniny, 

nadporučíka Strassera, který hrubě zacházel s vojíny. 

Ludvík Mráz byl podle svých současníků člověk ušlechtily a dobrý. „Nelze pochybovati, že 

krutý trest, jimž byl postižen, nebyl úměrný celkem nepatrnému přestupku, jehož se dopustil, 

tím spíše, že tak učinil v zápalu pro spravedlnost a roznícen neslýchaným jednáním surového 

a podle všeho podnapilého důstojníka Němce. Nelze však také pochybovat, že se stal obětí 

neslýchané persekuce maďarsko-německé, prováděné za války systematicky vůči českým 

vojákům a všem lidem české národnosti a ovšem i obětí tehdejšího vojenského soudu a 

bezhlavosti neschopných rakouských důstojníků, kteří ve své bezmocnosti a příšerném 

strachu před prohranou budoucností viděli v každém hnutí českého člověka rebelii a vzpouru, 

kterou nedovedli jinak tlumiti než krutými a nelidskými tresty, a zapomínajíce, že těmito 

tvrdými prostředky se duch českého vojáka nezíská, nýbrž popudí proti dosavadnímu režimu 

ještě více.“
6
  

 

Dne 6. září roku 1936 se konalo slavnostní odhalení pamětní desky vojína Ludvíka Mráze na 

jeho rodném domě č.p. 29 v Močovicích. 

Akce na zasazení desky vznikla z iniciativy Jana Stehlíka a některých jeho příznivců. Deska, 

stejně jako pomník padlým vojínům, byla zhotovena v dílně čáslavského sochaře Borovičky.  

Slavnost, při umístění desky na čelo domu, byla organizována Tělocvičnou jednotou Sokol. 

Průvod s hudbou vyšel z čáslavského náměstí za účasti selské jízdy, legionářů, bývalých 

příslušníků pěšího pluku č.21 i občanstva. Zástup se odebral k pomníku padlých vojínů, kde 

byl položen věnec a přednesena báseň. „Od pomníku odešel průvod před rodný dům L. Mráze 

a slavnostní odhalení desky na domě zahájeno chorálem Kdo jsú Boží bojovníci předneseným 

hudbou kapelníka Havelky.“
7
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Slavnostní řeč nejprve pronesl starosta Josef Brych a následně i Jan Chvojka. Desku odevzdal 

Oldřich Zástěra a do ochrany obce ji přijal náměstek starosty Antonín Krejčík. Celou slavnost 

zakončila státní hymna. Připojeno bylo i veřejné cvičení sokolstva. 

 

           

Dopis Ludvíka Mráze. 

„Má drahá ženo a Karle! 

Než tyto řádky číst budete, již  nebudu mezi živými. Tisíckrát Vás naposledy líbám se 

vzpomínkou poslední na Vás a žijte blaze; všecky Vás líbám a vzpomínám na vás. Sochorovům 

všem to vyřiď, Hniličkovům, Horským, Teplickým, Týnským, a Rudolfka snažně prosím, aby se 

stal poručníkem mého drahého, zlatého jediného a osiřelého Karla, že mu to Pán Bůh všecko 

odplatí a rádcem mé drahé ženy. Ty má drahá ženo, nenaříkej, buď rozumná, snad ten osud 

nás tak zanesl. Za všechno Ti děkuji, cos mi kdy udělala a odpusť, čím jsem ti kdy ublížil. 

Karlíčku, Ty mé drahé, zlaté robě, buď hodný a poslouchej maminku, ať ti dá Pán bůh zdraví 

a Tobě ženo. Hniličkovům, že jim také za všechno děkuji a ať to také sdělí americkým a Boži 

do Vídně, že je všechny líbám naposledy a vzpomínám na vás všechny a prosím vás všechny, 

odpusťte mi, co jsem Vám kdy udělal a děkuji vám za všechno, co jste mi kdy učinili dobrého. 

A Márinka ať je rozumná a Karlíček hodný. Píši to za městem v daleké cizině pod širým 

nebem. Tak poslední políbení a pozdrav vám všem i známým a vzpomíná do poslední chvíle 

 

Váš Ludvík“  



Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

Celorovo-mrkvová pomazánka 

Suroviny: 

1 menší celer 

2 - 3 mrkve (obojího přibližně stejné množství) 

1 cibule nakrájená nadrobno 

majonéza 

sůl, pepř 

 
Postup: 

Celer a mrkev nastrouháme najemno,smícháme s 

majonézou a cibulkou, osolíme a opepříme. 

Mažeme na nakrájenou veku, zdobíme dle chuti 

šunkou, sýrem, vajíčkem atd. 

 

 

Tuňáková pomazánka 

Suroviny: 

konzervu drceného tuňáka - je jedno zda v oleji nebo 

ve vlastní šťávě 

rovnou lžíci majonézy 

rovnou lžíci kečupu 

rovnou lžíci plnotučné hořčice 

rovnou lžíci másla 

2 trojúhelníčky taveného sýra 

lžíci nadrobno nasekané cibulky - může být jarní 

cibulka i s natí 

sůl, pepř 

Postup: 

Tuňáka vymačkáme z oleje nebo z vlastní 

šťávy a rozdrobíme do mísy. Všechny 

ingredience smícháme a vyšleháme. 

Zdobíme nasekanou pažitkou nebo natí 

zelené cibulky.  

 

 

Dobrou chuť! 


