
1 
 

Z obsahu: Plán 
investičních akcí na rok 
2018, zimní fotbalová 
příprava, ohlédnutí za 
uplynulými akcemi ve 
fotografiích, velikonoční 
pochoutky,… 

 

Močovický 
čtvrtletník 

č. 24 

leden-březen 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Slovo starosty 
 
 

Vážený čtenáři, 

 

končí zima, období, kdy se ohlížíš za tím, co jsi už uskutečnil a přichází jaro – čas, kdy už 

vyhlížíš, co vše Tě čeká. S obdobnou ambicí přistoupilo obecní zastupitelstvo na svém 

posledním zimním zasedání k aktualizaci plánu investičních akcí obce. Výsledkem je Plán 

investičních akcí na r. 2018 a na další období. Ten je zveřejněn nejen na obecním webu, ale 

je rovněž součástí tohoto periodika. 
Domnívám se totiž, že bys měl být důkladně obeznámen s plánovaným rozvojem své obce. A co 

víc, budeš-li informován, snadněji pak "zkousneš" případné momentální narušení svých 

zvyklostí, či komfortu, způsobené v souvislosti s realizací jednotlivých akcí. A že jich tento rok 

bude. Ale to si už spočítej sám.      

 

Vzhledem k problémům, které musela obec v minulosti řešit v souvislosti se zatoulanými psy, 

nechala zřídit kotce pro jejich přechodné umístění. Členové místního sboru dobrovolných 

hasičů odvedli výbornou práci, jejímž výsledkem jsou 2 boxy, v nichž lze na přechodnou dobu 

ubytovat bezprizorní psy pohybující se v katastru obce. Psí ubytovna je situovaná u domu čp. 

144, tj. v místě, kam odkládáš nepotřebné elektrospotřebiče. Budeš-li v budoucnu řešit 

problém se zatoulaným zvířetem, neobracej se na policii, či městské strážníky. Je to zbytečné. 

Obě instituce Tě stejně odkáží na starostu obce. V takovém případě proto volej na telefonní 

číslo 776 553 558, nebo přímo starostovi – 724 900 529. 
 

Jsi-li účastníkem komplexně pozemkových úprav, můžeš jako vlastník požádat o bezplatné 

vytýčení pozemkové hranice v terénu. Ale pozor! Bezplatné vytýčení bude provedeno pouze 

jednou. Rozmysli si proto důkladně, zda využiješ této možnosti už letos, nebo v příštích letech. 

Bližší údaje, včetně formuláře žádosti o vytýčení, nalezneš v tomto vydání čtvrtletníku. A ještě 

jedna informace se Tě týká: Pracovnice finančního úřadu doporučují podat Přiznání k dani 

z nemovitých věcí až koncem tohoto roku. Zjednoduší jim to prý práci. 

 

Začínají jarní dny, tak si je užij.    

 

                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. prosince 2017  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce na r. 2018. /příloha č. 2/        

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na r. 2018-2022.  

             /příloha č. 3/ 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nabídku stávajícího pachtýře, předloženou v rámci Zá-
měru obce č. 4/17/Z.   

 Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě pachtovní z 6. 5. 2016, uzavřený mezi obcí a 

stávajícím pachtýřem. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo cenu palivového dřeva, získaného samotěžbou v 
obecních lesích v období leden až březen 2018, ve výši 150,-Kč/ 1plm .              

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadání akce Sportovní kabiny stavební firmě 
Stavmika, s.r.o. Velim a pověřilo místostarostu vyhotovením příslušné smlouvy o dílo.  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Stanovy Mikroregionu Čáslavsko ze dne 12. 12. 2017.  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán inventur na r. 2017. /příloha č. 4/ 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 17. ledna 2018  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 7/17. /příloha č. 2/        

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zavedení ekologické likvidace použitých potravinář-
ských olejů.  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo s firmou Stavmika, doplněnou o polož-
kový rozpočet /oprava fotbalových kabin/.    

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2171336, uzavřenou mezi 
obcí a ZDV Krchleby, a.s..               

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 18.200,-Kč z rozpočtu obce na finanční od-
měny občanům za jejich veřejnou činnost a práci s dětmi a 3.000,-Kč na věcný dar pro 1 za-
městnance obce za jeho práci nad rámec pracovní smlouvy.  /příloha č. 3/ 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. února 2018  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 3263/00066001/2017-KH/JR/BS o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.         

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Inventarizační zprávu 2017 včetně návrhu na vyřazení 
nefunkčního majetku /příloha č. 2/.  

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu zajištěním podkladů pro rozhodnutí o dal-
ším směřování obce v realizaci obecních komunikací.     

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zajištěním konečné verze kupní smlouvy na 
nemovitosti, vedené na LV č. 54. 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo nabídku firmy Urbitech, s.r.o. 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 21. února 2018  

  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pro realizaci díla Rekonstrukce hřbitovní zdi, I. etapa 
vítěze veřejné soutěže, firmu Stavitelství – Mutl, Kutná Hora.  

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu realizací změny druhu lesa na pozemku parc. 
č. 1085 na Les zvláštního určení, nebudou-li po obci požadovány kompenzace.      

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zajištěním podmínek pro zdárný průběh 33. 
ročníku turnaje v malé kopané v Cihelně.          
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. března 2018 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 1/18/Z  /Příloha č. 2/.      

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období 
/Příloha č. 3/.      

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu vyhotovením návrhu smlouvy o dílo na 

akci Rekonstrukce hřbitovní zdi – I. etapa s firmou STAVMIKA, která ve veřejné soutěži obsa-

dila 2. místo. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 18 SOP 01 4121384073, uzavřenou mezi 

obcí a ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu  

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

začátku dubna vyváženy 1x za 14 dnů. Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu. Datem 

svozu jsou tedy dny 6.4, 20. 4., atd.  

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven ve dnech 27.4 až 29.4 dále 25.5 až 27. 5. 

a 22.6. až 24.6. 2018 . Vyprodukovaný bioodpad je také možné ukládat na úložiště za 

fotbalovým hřištěm. Větve odkládejte pouze do 22. dubna na spaliště, které poslouží v 

závěru měsíce dubna jako rampa pro start „čarodějnic“.  

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu přistaven 

ve dnech 17.4 až 19.4, následně 15.5 až 17.5. a 19. 6. až 21.6. 2018.  

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2018 je vybírán každou středu, v době od 19´00h do 20´00h 

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

uhrazen do 30. 6. 2018. Po tomto datu již nebude přiznávána finanční úleva 350,-Kč. 

Poplatek za jednoho psa v r. 2018 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč. Poplatky lze 

hradit bezhotovostně na obecní účet č. 0443552349/0800. Jako variabilní symbol je 

nutné uvést číslo popisné domu plátce.  

 Výroba palivového dřeva samotěžbou v obecních lesích skončila dne 31.3 2018. Nikdo 

tudíž nemá povolenou těžbu. Do konce měsíce dubna bude prováděn pouze úklid v 

místech těžby. Sankce za lesní pych může činit až 5.000,-Kč. 
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Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období 
 

 Parkovací a odstavná místa "Na Obci"   
 

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na 

levém břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce ale bude i v r. 2018 

pozastavena, neboť je plně hrazena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude 

podstatně výhodněji využito na dotované akce s povinnou finanční spoluúčastí obce.  
  

 Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti  
    

Sportovní kabiny byly v r. 2016 bezúplatně převedeny do majetku obce. Vzhledem k tomu, že 

podané žádosti o dotace na jejich generální rekonstrukci byly MŠMT zamítnuty, provádí obec 

nezbytné opravy v rámci svého rozpočtu. Plánované práce budou dokončeny v 1. čtvrtletí 

2018.   

 

 Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)   

 

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je v roce 2018 

přidělována jen v maximální výši 50% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době 

o ni ucházet. 

 

 Stezky pro chodce    
 

Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u 

„Krchlebské Cihelny" nebyla obci opět přidělena. Obec se rozhodla pro komplexní řešení 

stezek pro chodce, a proto v současné době probíhají práce na projektu, rozšířeném o další 

stezky. Stezka z nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu bude realizována v r. 2018. 

Ostatní stezky v r. 2019. 

 

 Hřbitov   
 

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na 

tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec ale získala dotaci, kterou vypsalo 

Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. Se zapojením vlastních finančních 

prostředků obec v r. 2018 realizuje 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi 

hřbitova, v hodnotě cca 1 mil. Kč..  

 

 Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 

 

Vzhledem k tomu, že bude vybudován nový silniční most na silnici II/337, na němž bude také 

zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec přepracování stávajícího projektu, řešícího 

chodníky podél silnice od "fabriky" až k vyústění komunikace z lokality "Cihelna"/nad  

Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy /v místě současné čekárny/. Práce na úpravě 

projektu budou zahájeny po zahájení rekonstrukce silničního mostu ev. č. 337-007 přes 

Klejnarku. Následovat budou žádosti o stavební povolení a o vhodnou finanční dotaci. 

Nebude-li obci uvažovaná dotace v následujících létech přidělena, bude z obecního rozpočtu 

realizována alespoň část chodníku /od Patákových ke křižovatce na Třebešice/ a zmíněné 

autobusové nástupiště.    
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 Protierozní opatření     
 

Stavba protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla plánovaná z obecního rozpočtu.  

Vzhledem k tomu, že obec získala dotaci z OPŽP, bude protierozní příkop realizován v r. 

2018. 

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa   
 

Žádost o finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na 

doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec nezískala. V r. 2018 bude o 

dotaci opět požádáno. 

 

 Separační centrum /obecní dvougaráž pro hasiče/ 

 

Obec získala finanční dotaci z prostředků OPŽP.  Akce bude realizována v r. 2018. 

  

 Cihelňák – hřiště na malou kopanou   
 

V rámci stavby komunikace v lokalitě "Cihelna" byla provedena úprava terénu a rozměrů 

hřiště a jeho osetí. V 1. pololetí r. 2018 budou realizována technická zařízení. 

 

 Mateřská škola – zvýšení kapacity 

 

Obec má platné stavební povolení a čeká na vypsání dotačních titulů. Předpokládaný termín 

realizace akce – r. 2019.  

 

 Protipovodňová opatření 

 

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných 

zařízení. V březnu 2018 bude vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotoví projekt 

suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru 

bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude 

chráněna před povodní. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad. Předpokládaný termín 

realizace akce je v r. 2019. 

 

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

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je investorem nového silničního mostu 

přes Klejnarku, splňujícího požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité 

požadavky protipovodňové. Jeho součástí bude normě vyhovující chodník pro pěší a 

autobusové nástupiště /před statkem p. Chadimy/. Protože bylo vydáno stavební povolení, 

probíhá v současné době hodnocení zakázky a akce byla zaregistrována na dotaci.  

 

 Místní kaple 
 

V lednu 2018 byla podána žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření řešící vlhkost 

objektu.  
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 Sokolovna 

 

Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále 

sokolovny. 

 

 Lesní cesta 

 

Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla úspěšná, bude v r. 2018 

žádost o dotaci zopakována. 

 

 Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce 
 

Stávající rozvod veřejného osvětlení je veden dráty na sloupech ČEZu  společně s vedením 

nízkého napětí /NN/. Vedení NN bude v části obce ČEZem demontováno a nahrazeno v zemi 

umístěným kabelovým vedením. Obec v této souvislosti obdržela výpověď z připojení 

veřejného osvětlení na sloupech el. vedení. Na své náklady proto obec připoloží ke 

kabelovému vedení NN svůj kabel veřejného osvětlení. Podstatná část finančních nákladů 

bude obci po realizaci stavby v r. 2018 kompenzována.  

 

 

 

 SDH Močovice ve zkratce 
 

 

 Akce uskutečněné v 1. čtvrtletí 2018 

 

Hasičský ples 19. 2. 2018 

Zkoušky odbornosti zdárně složilo 9 dětí z našeho sboru 

Akce Daruj krev s hasiči – 22.3 2018, 4 dárci krve z našeho sboru 

 

 Akce plánované na 2. čtvrtletí r. 2018 

Sobota 7.4. -závod požárnické všestrannosti v Záboří nad Labem – děti 

Sobota 14.4. - svoz kovového odpadu a elektrospotřebičů 

Sobota 28.4. - závod v běhu na rozhlednu Vysoká – děti a dospělí 

Sobota 5.5. - stavění májí v Močovicích – od 17.00 h stavění velké máje u pomníku 

padlým 

Neděle 13.5. - závody na 60m a 100m s překážkami v Kutné Hoře – dětí a dospělí 

Středa 16.5. - Český den proti rakovině 2018, prodejna potravin v Močovicích 

Neděle 20.5. - Okrskové kolo v požárním sportu v Krchlebech – dospělí 

Sobota 26.5. - Okresní kolo dospělých v požárním sportu ve Svatém Mikuláši 

Neděle 27.5. - požární útoky započítávané do hry Plamen a Soptík 2018 – děti (Kutná Hora) 

Neděle 3.6. - 2. kolo Soptíka ve Žlebech – děti 
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Sobota 9.6. - 3. kolo Soptíka v Kácově – děti 

Pátek 29.6. - vítání prázdnin - děti 

                                                                                                 vedení SDH 

 

 Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 
 

 Svoz kovového šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů 

Sběr kovového odpadu a nepotřebných elektrospotřebičů provedou dne 14. dubna 2018 od 

9´00h členové místního sboru dobrovolných hasičů. Aby bylo omezeno nepoctivého jednání 

případných nenechavců, je vhodné nepotřebné kovové předměty vystavit před obydlí až v den 

sběru. 

 

 Vítání jara 

Obec ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a mateřskou školkou pořádá pálení 

čarodějnic. Akce se uskuteční v poslední dubnový podvečer, tj. v pondělí, dne 30. dubna, na 

fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je v 19´00 h před budovou obecního úřadu. Uzenina a chléb 

jsou zdarma, nápoje lze zakoupit. 

 

 Stavění májek 

Stavění opentlených březových májek u jednotlivých stavení v naší obci uskuteční členové 

SDH v sobotu, dne 5. května. 

 

 Vztyčení centrální máje 

Stavění hlavní máje proběhne rovněž v sobotu, 5. května, od 17´00h  u pomníku padlým. 

 

 Český den proti rakovině 

Další ročník zabezpečí členové SDH dne16. května v prodejně potravin. 

 

 Dětské sportovní odpoledne 

V neděli, dne 17. června, se od 13´00 h uskuteční na místním fotbalovém hřišti akce k 

Mezinárodnímu dni dětí. 

 

 

Významná životní výročí 
 

Významných životních jubileí / 70 a více než 80 let/ se ve druhém čtvrtletí tohoto roku 

dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pí. Vyskočilová Jana, pí. Tajčovská Marie, pí. Jirušová Marie a p. Kovařík Stanislav 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a příjemnou 

životní pohodu. 

                                                                                                                J. Lišková 
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Ohlédnutí ve fotografiích…….. 

Hasičský ples- 9. únor 2018 

 

Masopustní průvod- 24. února 2018 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Maškarní ples- 3. března 2018 
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Mateřská škola informuje… 

Ještě celý první týden po vánočních svátcích se nesl ve znamení Vánoc. Děti si vyprávěly o 

návštěvě Ježíška a o průběhu vánočních oslav u nich doma i o tom, jak trávily prázdniny. 

Stromeček ve školce si užívaly až do konce týdne, kdy se také seznámily s příběhem o třech 

králích a naučily se koledu „My tři králové“. 

Téměř celý leden a únor se poté děti seznamovaly se zimou. Vše o zimním období se ovšem 

tentokrát dozvídaly převážně teoreticky z vypravování, poslechu povídek nebo z prohlížení 

obrázků, neboť letošní počasí nemělo se zimou nic společného. Svědčí o tom i fakt, že za celé 

období mohly děti využít oblíbené lopatky na sáňkování pouze jednou. 

Jako každý rok, již od poloviny ledna nastalo velké učení a přípravy na veřejné vystoupení 

k Mezinárodnímu dni žen. Společně s dětmi jsme vybrali jednotlivé básničky a také krátkou 

veršovanou pohádku „O hříbečku“, v níž si rozdělili role hlavně předškoláci a děti z druhého 

ročníku. Pozadu však nezůstaly ani naše nejmenší děti, kterým s nacvičováním ochotně 

pomáhali starší kamarádi. 

První akcí v zimním období byla dne 8. února návštěva „Krejčíka Honzy“ s programem „Co se 

vleče, neuteče“, na 

kterou do močovické 

školky dorazily 

spolu se svými 

učitelkami i děti ze 

školek na Klukách a 

v Bílém Podolí. 

Vystoupení plné 

písniček, úkolů a 

veselého povídání o 

ročních obdobích, 

měsících v roce a 

dnech v týdnu se 

setkalo s velkým úspěchem, a to jak u dětí, tak u dospělých. 



13 
 

V dalším týdnu nastalo velké chystání na oslavu svátku žen. Děti se věnovaly nejen 

procvičování básní, písní a scénky, ale i vyrábění dárků pro maminky a pro ostatní ženy. 

Tentokrát malovaly pro maminky dřevěné zápichy do květináčů a nalepovaly sněženky na 

přáníčko, které pak 

vlastnoručně podepsaly. Pro 

ostatní slečny a paní skládaly 

děti jako výzdobu na stoly 

květy sněženek a nalepovaly 

je na stonky. 

V polovině února zasáhla 

mateřskou školu – podobně 

jako celou republiku – 

chřipková epidemie. Viróza postupně skolila většinu dětí a dokonce i paní školnici a dvě paní 

učitelky. A protože v pondělí dne 19. února přišlo do školky pouze šest dětí, rovněž 

nachlazených, byly do konce týdne vyhlášeny chřipkové prázdniny, během nichž se mohly 

důkladně zotavit jak děti, tak zaměstnanci školy. A jak se ukázalo, zabralo to, neboť při návratu 

do školky po jarních prázdninách, během nichž ve školce probíhaly úpravy na vodovodní síti, 

nastoupily děti téměř v plném počtu. 

Však na ně také hned čekalo mnoho práce – od 5. března totiž začalo velké zkoušení před 

vystoupením k MDŽ v sokolovně. Děti pilovaly svá krátká představení, básničky a písničky, 

aby se jim besídka podařila. Mezi recitováním také dokončovaly dárky a přáníčka jak pro 

maminky, tak pro 

ostatní slečny a 

paní. Očekávaný 

den nastal v sobotu 

10. března. Děti se 

velmi snažily a my 

doufáme, že se 

vystoupení i přes 

drobné chybičky a 

výpadek techniky 

všem zúčastněným 

líbilo. Děti byly 
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odměněny hned v sokolovně drobnou sladkostí a v pondělí ve školce si mohly po vší té námaze 

konečně odpočinout a pořádně si pohrát. 

V týdnu od 12. do 16. března se děti společně chystaly na karneval. Ten měl sice proběhnout 

již v únoru, ale kvůli chřipkové epidemii byl odložen, aby se ho v plné síle mohly účastnit 

všechny děti. Nejprve si sdělovaly vzpomínky z masopustního průvodu a maškarního plesu, 

který proběhl začátkem března, kreslily různé masky, vypravovaly o tom, za co půjdou na 

karneval ve školce. A v pátek se konečně dočkaly. Všechny děti si přinesly masky, do kterých 

se po svačince převlékly, a poté je čekala zábava – tancovaly, zpívaly, soutěžily, plnily náročné 

úkoly a prostě si ten dlouho očekávaný a odkládaný den dobře užívaly. 

Poslední akcí v tomto 

předjarním období byla 

návštěva Divadelní 

agentury Úsměv, která 

přijela za našimi dětmi 

s představením 

„Maminčin svátek“, 

hrazeným z peněz 

získaných sběrem 

starého papíru. Během 

pohádky se děti 

seznámily s významem 

svátku Mezinárodního dne žen a spolu s Kašpárkem a dalšími loutkami si zahrály, zazpívaly a 

nakonec zjistily, jaký je ten největší dárek pro maminku. Podle širokých spokojených úsměvů 

i nadšených reakcí na scénky, můžeme říct, že se jim představení velmi líbilo. 

Množství zajímavých a zábavných akcí je pro děti připraveno i na následující čtvrtletí. Jednou 

z prvních akcí bude vyšetření zraku dětí realizované společností Prima Vizus. Chybět nebudou 

ani návštěvy Dusíkova divadla v Čáslavi, promítání sférického kina, výlet do Kutné Hory za 

výukovým programem nebo tradiční návštěva zoologické zahrady, tentokrát v Praze. V dohledu 

pro předškoláky je rovněž zápis do prvních tříd, na nějž se naše děti poctivě a s nadšením 

připravují, a samozřejmě také zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, který proběhne ve čtvrtek 

3. května. 

                                                vedení MŠ 
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Zápis do Mateřské školy Močovice šk. rok 2018/2019 

Ředitelka Mateřské školy Močovice, okres Kutná 

Hora, příspěvková organizace, po dohodě se 

zřizovatelem obce Močovice a v souladu s § 34 

odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiným vzdělávání, 

zveřejňuje upřesnění pro podávání žádosti o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2017/2018: 

 

Místo pro podávání žádosti (zápis) – kancelář 

v budově Mateřské školy Močovice 
Termín podávání žádosti (zápis) – čtvrtek 3. 5. 2018 

Doba pro podání žádosti – od 10.00 do 13.00 hodin 

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

zástupce vyzvednout od 3. 4. 2018 přímo v mateřské škole v době od 12.30 do 14.00 hodin. 

 

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

Žádosti do mateřské školy 3. 5. 2018, tj. v den zápisu do Mateřské školy Močovice, okres 

Kutná Hora. 

 

K zápisu si přineste: 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

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

vzdělávání povinné, nutné potvrzení o pravidelném očkování) 

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- rodný list dítěte 

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

 

Konkrétní kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna před termínem zápisu na 

webových stránkách obce, nejpozději do 30. 4. 2018. 

                                                                                                           vedení MŠ 
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Zimní fotbalová příprava 

Přestože hlavní fotbalová sezóna ještě nezačala, starší přípravka i mladší žáci již poctivě 

trénují na nadcházející období. Od konce ledna se připravují v místní sokolovně, kde se pod 

dohledem trenérů snaží nabrat sílu a výbušnost. Každoročně, letos již po čtvrté, jezdí 

fotbalisté na týdenní zimní soustředění do Horní Branné. Zde mají k dispozici četná sportovní 

zařízení- sportovní halu, venkovní lední plochu, hřiště s umělou trávou. Zasloužený 

odpočinek tráví v sauně, vířivce či na nedalekém kopci, kde si užívají pravých zimních 

radovánek. Protože program je velmi nabitý, jeden den je vyhrazen k návštěvě aquaparku 

v nedaleké Jilemnici. 

Těší nás stále se zvětšující zájem o fotbal v naší obci.  Po těžké práci fotbalistů a jejich trenérů 

jsou vidět i první úspěchy. Přijďte se na ně tedy někdy podívat a podpořit tím nadšení a snahy 

našich malých i větších fotbalistů.  
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Zpátky do minulosti 

 

V minulém čísle jsme Vám slíbili sérii článků o lidových tradicích a zvycích, které se 

připomínají a oslavují i v naší obci. V tomto čísle stručně shrneme a zmíníme ty, které se 

odehrávají v nadcházejícím jarním období.  

Svátky jara, i tak je často nazýván hlavní křesťanský 

svátek, Velikonoce. Na rozdíl např. od Vánoc se jedná 

o svátek pohyblivý. Koncil nicejský, konaný roku 325, 

stanovil po dlouhých debatách datum svátku na neděli 

po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou spojeny 

s jarem, jaro pak s životem. Na jaře se probouzí příroda 

i zvířata ze zimního spánku. Všudypřítomný je zpěv 

ptáků, pestrobarevné květy a omamná vůně jara.  

V křesťanském pojetí se jedná o oslavu Zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému mělo 

dojít třetí den po jeho ukřižování (Velký pátek). 

S křesťanskou oslavou se pojí cela řada tradic a zvyků, 

pomlázka, vajíčko, kříž, řehtačky, mašle, beránek,….V 

současné době bohužel mizí ze společnosti povědomí o 

pravém významu těchto symbolů. Nahradil ho masový 

nákup čokoládových zajíců a vajíček, možná ani sami 

nevíme, o co se okrádáme.  

Dalším velmi oblíbeným jarním svátkem je tzv. pálení čarodějnic. Magická filipojakubská 

noc (z 30. 4. na 1.5) je nocí, kdy zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidí věřili, 

že během této noci lze nalézt porůznu poschovávané a ukryté poklady. Hledač se však musel 

mít na pozoru, neboť nocí poletovaly čarodějnice mířící na každoroční sabat. Aby byl hledač 

pokladů před temnými silami ochráněn, musel mít u sebe několik „ochranných“ předmětů, 

např. květ z kapradí nebo svěcenou vodu.  

Před sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými 

vonnými mastmi, díky nimž mohly létat na 

košťatech. Ty byly zhotoveny z jasanového dřeva, 

vrbových a březových proutků. Při čarodějnickém 

reji byla volena královna sabatu, ta poté vládla 

tanci a hostině. Tančilo se tzv. čarodějnické kolo, 

zajímavostí je, že se tančilo pozpátku. Na hostině 

se podávala jídla, která sice vypadala lákavě, byla 

však bez chuti a nezahnala hlad. Nechyběl kotel 

plný hadů a žab a různé nádoby s jedy.     

Víra v nečisté a temné síly se časem proměnila v pověru, že ďábel uplatňuje svou moc na 

zemi prostřednictvím lidí-čarodějek a čarodějů. Ze spolčení se satanem byly nejčastěji 

podezřívány staré ženy. Lidé se před temnými silami bránili řadou rozmanitých praktik-např. 

se před vrata domu i chlévů pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit 

dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula. 

Stavení se také kropila svěcenou vodou, před vrata se zapichovaly pruty, trní, košťata nebo 

vidle, aby se čarodějnice poranila. 
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Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května 

se stala nocí, kdy lidé nejvíce soustředili síly 

na ochranu svého majetku, půdy a dobytka 

před čarodějnicemi. Té noci se na vyvýšených 

místech zapalovaly ohně. Dnes známé jako 

pálení čarodějnic.  Mladí muži zapalovali 

košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, 

aby viděli čarodějnici letící na koštěti 

v povětří. Jinde se tvrdilo, že je tak možno, 

srazit je k zemi. Na ochranu dobytka se chlév 

osypával pískem a zelené větévky se házely 

na hnojiště. Nutno připomenout, že hlavní 

účel tohoto lidového obyčeje byla ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem.    

Za čarodějnice byly často označovány i obyčejné ženy, které se vyznaly v tajemství léčivých 

bylin, kamenů, kovů, drahokamů. Takové vědmy či bylinkářky uměly napravovat zlomeniny 

a léčit nemocné lidi i zvířata. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich 

ženy. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, kovářka hned dodala léčivý obklad. Tyto 

„hodné čarodějky“ se ve středověku staly obětí tzv. honu na čarodějnice. Desetitisíce, některé 

zdroje uvádí dokonce i miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé 

Evropě i v Americe. V Čechách nejvíce postihly čarodějnické procesy Jesenicko a 

Šumpersko. Během 17. století zde bylo upáleno asi 200 lidí. Známé je v tomto případě jméno 

Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který ve funkci světského soudce, zneužíval svého postavení a 

pomocí tortury nutil k doznání nevinné lidi. Roku 1685 skončil na hranici i šumperský děkan 

Kryštof Alois Lautner, který v procesech vystupoval jako zástupce církve na obranu 

čarodějnic.     

Následující den po filipojakubské noci rezonuje verši:  

„Byl pozdní večer-první máj-večerní máj-byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ 

Asi netřeba připomínat slova romantického básníka Karla 

Hynka Máchy, k jeho soše na pražském Petříně 

každoročně v podvečer 1. května míří milenci. Podle 

lidové moudrosti dívka nepolíbená pod rozkvetlou třešní 

či břízou na prvního máje do roka uschne.  

S tímto datem se váže ještě jeden tradiční lidový zvyk. V podvečer 1. května se chlapci 

vypravovali do lesa, aby zde uřízli co nejvyšší stromek a do rána z něj udělali staročeskou 

májku-tradiční symbol jara. Přestože v současné době se jako májky objevují nejčastěji 

břízky, v minulosti se jednalo především o smrčky, jedličky či borovice. Stromek byl zbaven 

přebytečných větviček, vyzdoben pentlemi, šátky a květinami. Celou noc chlapci májku 

hlídali před nebezpečím, které představovali přespolní chlapci, kteří se snažili májku 

podříznout či ukrást. Nejstarší doklad o májce máme z roku 1422, kdy chlapec za to, že 

postavil své milé májku, dostal její ruku. Církevní soud poté manželství uznal a v červnu 

téhož roku se na pražském hradě konala svatba.   
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Kromě těchto centrálních venkovských májí, bylo zvykem stavět drobnější májky, tentokrát 

již břízky, před domy děvčat. K tomu docházelo 

první květnovou neděli, chlapci za to dostávali 

drobné dárečky. Poté se všichni sešli na návsi nebo 

v místním hostinci, kde se konala májová zábava 

zvaná Kytka. Někdy se organizace chopila děvčata, 

vytvořila májíček-stromeček na dřevěném talíři- 

s ním obcházela ves a vybírala peníze na pronájem 

sálu, občerstvení a na muzikanty, kteří se večer 

postarali o hudební doprovod na taneční zábavě 

zvané Věneček. Název odkazoval k zelenému 

věnci, kterým dívky v podvečer vítaly chlapce a 

žádaly je, aby ho zavěsili nad dveře.  

Spojení stavění májek s prvomájovým polibkem se 

nám objevuje v tvorbě sběratelů lidové poezie. K. 

J. Erben zaznamenal: „Na rozloučení, mé milé 

potěšení, postavím pod okny máj! Aby věděli 

falešní lidi, že jsem já chodíval k vám.“  

V některých krajích bylo totiž zvykem vysypávat 

ráno 1. května chodníčky lásky. Pěšinky z písku, 

vápna, kukuřičného šustí, otrub či pilin spojovaly 

domy zamilovaných dvojic. Často tak vyšla najevo 

i mnohá milostná tajemství 

První květnový den je znám i jako Svátek práce. Jelikož v minulosti patřil tento den mezi 

nejdůležitější masové politické události doprovázené prvomájovými průvody, získal tím 

negativní konotace. Pro mnohé je to socialistická oslava pracujícího lidu, pravá podstata a 

historický základ jim však uniká. Pro ospravedlnění je třeba připomenout, že tento dělnický 

svátek práce se slavil poprvé už v roce 1890 na paměť stávky amerických dělníků v Chicagu 

z roku 1886. V květnu téhož roku došlo k tzv. Haymarketskému masakru, kdy během 

demonstrace dělníků došlo k bombovému útoku, kdy zemřelo 7 policistů a neznámý počet 

civilistů. Obviněno a následně odsouzeno k trestu smrti bylo 8 anarchistů.   

Připomínáme-li květnové oslavy, nesmíme zapomenout na 

skutečně mezinárodní svátek a to Den matek. Jedná se o 

svátek pohyblivý, slaví se vždy druhou neděli v květnu. 

Svátky adorující postavení matky a ženy ve společnosti 

bychom našli už ve starověkém Řecku. Myšlenka na Den 

matek však pochází až z 20. století, poprvé byl svátek 

vyhlášen prezidentem W. Wilsonem roku 1912 jako 

připomínku Anny Reevers Jarvisové, která celý život 

bojovala za práva matek. U nás byl svátek poprvé slaven 

z popudu Alice Masarykové roku 1923. Během 

komunistické éry byl Den matek vytlačen březnovými 

oslavami MDŽ (Mezinárodní den žen).   
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Recepty paní Marcelky 

 

Kynutý cop s kandovaným ovocem 

 

Suroviny: 

50 dkg polohrubé mouky 

7 dkg cukr krupice 

3 dkg droždí 

2 dl mléka 

1 vanilkový cukr 

10 dkg hery (tuk) 

2 žloutky 

citronová kůra 

kandované ovoce jako náplň 

 

 

Postup:  

Z uvedených ingrediencí připravíme klasické kynuté těsto, necháme jej cca 

1 hodinu kynout. Poté ho rozdělíme na 3 stejné díly, každý rozválíme na 

obdélník, naplníme kandovaným ovocem a stočíme do ruličky. Následně z 

ruliček upleteme klasický cop. Necháme ještě v teple 30 minut kynout. 

Hotový cop potřeme vejcem a pečeme na 180 stupňů asi 30 minut. 

Vychladlé pocukrujeme a krájíme na plátky. 

 

Be-be střecha 

Suroviny: 

2 balíčky sušenek Be-be (balíček 

světlých, balíček tmavých)  

150 g moučkového cukru  

200 g másla 

1 lžíce rumu  

2 banány (nebo i jahody, maliny…) 

500 g měkkého tvarohu  

 

Postup: 

Máslo utřeme s cukrem, tvarohem a ochutíme rumem. Na alobal 

naskládáme jako šachovnici BeBe sušenky ve 3 řadách po 7 ks 

(střídáme světlé a tmavé). Opatrně je natřeme polovinou 

tvarohového krému a zakryjeme opět sušenkami BeBe ( střídáme 

světlé a tmavé, ale obráceně-na tmavou světlé atd...Rozetřeme 

zbytek krému a na prostřední řady položíme oloupané banány. 

Po stranách vezmeme alobal s připravenou hmotou a delší strany 

k sobě přiklopíme tak, aby se nahoře spojily do střechy. Dáme 

do lednice ztuhnout. Poté polijeme čokoládovou polevou a dáme 

znovu vychladit. Podáváme nakrájené na plátky. 

 

Dobrou chuť!!! 


