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Slovo starosty 

 

 

Vážený čtenáři, 

 

tak je to pravda. Most evidenční číslo 337- 007 přes Klejnarku, na silnici Kutná Hora – 

Čáslav, dosloužil. Od r. 1905 byl úžasným pomocníkem pro dopravu, ale ve spojení s řekou 

také velkým nebezpečím pro Močovice, jako když naposledy zahrozil při povodni v říjnu 2010. 

Pro svůj špatný technický stav, nevyhovující parametry a nízkou zatížitelnost, bude demolován 

a na uvolněném místě bude postaven most nový.   

Ten bude mít železobetonovou konstrukci s délkou přemostění 20m. Ponese dva jízdní pruhy 

(každý o šířce 3m) a jednostranný chodník, široký 2m. Podélné a výškové proporce mostu 

výrazně zvýší průtočný profil říčního toku. Dolní hrana nového mostu bude o 1,3m výše než je 

dolní hrana mostu stávajícího. Tento, z hlediska protipovodňového, důležitý efekt se 

samozřejmě promítne do výšky vozovky. Díky prodlouženým nájezdům ale navýšení nebude 

příliš zřejmé. V rámci výstavby mostu budou provedeny také přeložky dotčených sítí, vjezdů a 

před statkem čp. 3 bude zhotoveno nástupiště pro veřejnou dopravu. Po dobu stavby bude 

stávající komunikace v místě mostu uzavřena – a to i pro pěší provoz. Proto byly stanoveny 

objízdné trasy jak pro běžnou dopravu, tak pro pěší. Ale tomu jsou věnovány následující 

stránky tohoto periodika. Podstatné je, že most budeš moci naposledy využít v neděli  

1. července, ale od pondělí, 2. července již bude plně uzavřen a to po celé 2. pololetí tohoto 

roku.   

 

Ve stejném termínu a částečně i na stejném místě proběhnou další práce. Za účelem 

zkvalitnění dodávky el. energie bude v podstatné části obce zrekonstruován rozvod el. energie. 

To znamená, že zmizí sloupy s el. dráty a el. síť bude vedena kabely v zemi. K uvedeným el. 

kabelům budou ještě připoloženy kabely veřejného osvětlení, neboť toto osvětlení je v 

současné době napájeno právě ze zmíněných sloupů.     

 

Při realizaci staveb dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem. Vím, že 

to nejsou zrovna příjemné vyhlídky na život v naší vesnici v příštím pololetí. Věřím ale, 

Vážený spoluobčane, že ve chvílích, kdy budeš spílat všem, kteří zavinili momentální zhoršení 

Tvého běžného komfortu, si uvědomíš nezbytnost těchto náročných akcí pro další vývoj obce, 

a že k jejich zdárnému průběhu přispěješ notnou dávkou tolerance a shovívavosti.    

         

                                                                                                                               starosta 

 

 

P.S. 

Místní obecní zastupitelstvo se na jednom ze svých posledních zasedání rozhodlo významným 

způsobem podpořit v obci jak vyžití dětí na dětských herních prvcích, tak sportovní aktivity 

občanů na venkovních posilovacích prvcích. Přestože, nebo spíše protože, padlo mnoho 

návrhů na jejich umístění a na typy zařízení, dovolím si, Vážený spoluobčane, požádat Tě 

touto formou o spolupráci v této záležitosti. Postačí, když svůj návrh, doporučení, či názor 

vložíš do schránky na dveřích obecního úřadu, nebo využiješ výpočetní techniku 

/mocovice@seznam.cz/. S výhodou můžeš použít také facebook s odkazem MOČOVICE…. 

Máš na to celé prázdniny.     
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 21. března 2018 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zabezpečením podmínek pro nácvik 

hasičského útoku na fotbalovém hřišti – na požádání velitele jednotky SDH vyčistit místo sání 
vody v říčním toku, resp. zajistit mobilní cisternu na transport vody z hydrantu.       

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 01/OM/2018, uzavřenou mezi obcí a 
firmou Stavmika, s.r.o. Velim.       

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhlášení veřejné soutěže na akci Močovice-náves, 
rekonstrukce VO.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo svoz bioodpadu v popelnicích.   
 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 4. dubna 2018 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu – nemovitosti v k.ú. Močovice v rámci 
insolvenčního řízení, uzavřenou mezi prodávajícími Mgr. Radan Melka, IČO 71456872 a 
Pelko real, a.s., IČO 27919536 na jedné straně a kupující Obcí Močovice, IČO 00640077.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej pozemků, specifikovaných Záměrem obce č. 
1/18/Z,pí. R.K. za cenu 100,-.Kč/m2.     
 

 Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 18. dubna 2018 
 
   

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Spisový a skartační řád obce Močovice. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu obce podáním žádosti o dotaci na 
strategické dokumenty.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže firmu Elektro-instalace 
Havlíček, Čáslav.                                                                                                     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo předsedajícího zařazením bodu č. V) Nabídka na 
odborný posudek jezu na zasedání OZ dne 20. 6. 2018. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na pozemky parc. č.  st. 202 a 542/12, 
vše v k.ú. Močovice, uzavíranou mezi obcí a manželi O.                                                            

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu registrací a podáním přihlášky obce k 
dotačnímu programu na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice zrušilo Usnesení OZ č. 18/35 ze 4. dubna 2018. 
 

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

 Zastupitelstvo obce Močovice s okamžitou platností schválilo využívání sokolovny 
následovně: 

1) Pro sportovní a výcvikové účely /zdarma/. 
2) Pro akce pořádané obcí a místními společenskými organizacemi /zdarma/. 
3) Pro místní novomanžele v den svatebního obřadu /zdarma/. 
4) Pro místní občany na oslavu životních výročí /nájemné/. 
5) Již objednaný a potvrzený pronájem na zábavu (1 akce v červenci, nájemné).   
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 2. května 2018 
 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyúčtování poskytnutých dotací dle smluv č. 1/17, 

2/17, 3/17, 4/17 a 5/17.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení objektu na hřišti v Cihelně svépomocí dle 
náčrtu p. Titze.      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce: 
a) TJ SOKOL Močovice z.s. .................68.250,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2018 
b) SDH Močovice …..............................30.000,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2018 
c) p. M.P.                    ….........................9.000,-Kč  na hudbu a půjčovné masopustních kostýmů 
d) p. M.P.                 …...........................5.000,-Kč  na turnaj v malé kopané v r. 2018 
e) p. J.Ch.             …..............................8.000,-Kč  na 3 sportovní a 2 společenské akce v r. 2018 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
uzavřené na r. 2018: Smlouva č. 1/18, č. 2/18, č. 3/18, č. 4/18 a č. 5/18.  

  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Opatření k provedení nápravy nezávažných 
nedostatků, uvedených v bodu č. 6. B. auditorské zprávy. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce Močovice za rok 2017 a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dluh obce ve výši 87,51% průměru 
příjmů obce za poslední čtyři rozpočtové roky je způsoben čerpáním úvěrů na 
spolufinancování investičních akcí v minulém období a je postupně snižován pravidelnými 
splátkami. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 010/2018.                                                            
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo včlenění sportovně kulturní komise do komise 
bezpečnostně pořádkové (předseda p. Titze Libor) s platností od 2. 5. 2018. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice jmenovalo p. Vlacha Josefa pověřencem pro ochranu osobních 
údajů v rámci obce a místní mateřské školy s platností od  2.5.2018. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018.     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo dokument Strategie rozvoje sportu v Močovicích.  
 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 16. května 2018 
 
      

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej části obecního pozemku, specifikované 
Záměrem obce č. 2/18/Z, paní J.S., za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí nabyvatelka.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvy o výpůjčce motorových pil.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice stanovilo sedmičlenné zastupitelstvo obce na další volební 
období.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo postup pro doplňování dětských herních prvků a 
venkovních posilovacích prvků pro dospělé do obecního inventáře.  
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 6. června 2018 
 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu sjednáním co nejpozdějšího času přistavení 

kontejnerů k nakládce odpadů.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo firmu DRYMAT CZ, s.r.o. jako vítěze veřejné soutěže 
na opravu místní kaple.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice v souladu s kapitolou 2.14 Pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP 2014-2020 rozhodlo o zrušení zadávacího řízení „Separace BRKO a vznik 
DOOR-TO-OOR separačního centra“, neboť ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 
pouze jednu nabídku, která je pro něj ekonomicky nevýhodná. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypsání obdobného zadávacího řízení, avšak s 
prodlouženou lhůtou realizace do r. 2019.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018 – Příloha č. 2. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu obce propagací finančních dotací z obecního 
rozpočtu na sportovní a společenské akce prospěšné pro veřejnost. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční dar párům ve výši 3.000,-Kč při příležitosti 
diamantové svatby.  

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
 Kontejner na velkoobjemový komunální odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven ve dnech 

17. až 19. července, dále 14. až 16. srpna a 18. až 20. září na obvyklém místě, čili před 

budovou místního obecního úřadu.   

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 3. čtvrtletí přistaven ve dnech 20. až 23. 

července, následně 17. až 20. srpna a 21. až 24. září na obvyklém místě, tj. na 

asfaltové ploše proti hasičské zbrojnici. Biologický odpad je možné průběžně ukládat 

na k tomu určeném místě za fotbalovým hřištěm. 

 

 Ten, kdo neuhradil do konce prvního pololetí poplatek /500,-Kč/ za provoz systému 

shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, již nemůže 

využít finanční úlevu ve výši 350,-Kč. Zaplatí tudíž 850,-Kč. 

            Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet obce Močovice č. 0443552349/0800. Jako   

            variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

 Dětské hřiště u mateřské školky bude od 5. července do 26. srpna zpřístupněno 

veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád, zveřejněný u 

vstupu. 
 

Sběr kuchyňského oleje 

 
Vážení spoluobčané, 

ušetřete své a společné kanalizační systémy a přispějte sběrem kuchyňského oleje ke zlepšení 

kvality životního prostředí v Močovicích. 
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Obec Močovice, v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou DALEM, zavádí od 1. července 

tohoto roku sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Občané mohou tyto již nepotřebné 

produkty svých domácností odevzdávat v místní hospodě, kde ve dvoře je umístěna 

uzavíratelná nádoba, do níž je vlijí. Podmínkou je, aby oleje byly zbaveny zbytků jídla. Olej 

bude následně zpracován a transformován na širokou škálu ekologicky šetrných výrobků, 

které odlehčí přírodě od zamoření ropnými produkty. 

 
 

Rekonstrukce mostu 
Omezení, vyplývající z demolice mostu přes Klejnarku a stavby nového mostu 

 

 V platné veřejné vyhlášce o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu realizace 

výše uvedené stavby /zveřejněno také na elektronické úřední desce/ je jako datum 

zahájení přechodné úpravy provozu uveden den 28. 6. 2018.   

 Dle zhotovitele /Doprastav, a.s./ bude most fakticky uzavřen až od pondělí, dne  

               2. července 2018. To znamená, že ještě v neděli, 1. července, lze most používat jako  

            obvykle. 

 Autobusová doprava jede podle jízdního řádu, platného do 30. června 2018. Ve 

čtvrtek a v pátek/28. a 29. června/ bude tudíž obec obsloužena jako obvykle. 

 Na 2. pololetí 2018 připravuje veřejný dopravce jízdní řád. Vzhledem k tomu, že v 

den předání čtvrtletníku do tisku není tento nový jízdní řád ještě k dispozici, bude 

informace o něm zveřejněna do konce června v obci obvyklou formou.     

 Obchůzná trasa pro chodce je zřejmá z přiloženého nákresu. V úseku kolem "fabriky" 

až k lávce přes Klejnarku bude zpevněna zhutněnou štěrkovou drtí 0/32 

 Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu přes Chedrbí pomůže snížit počet 

vozidel, projíždějících obcí. 
 

Objízdná trasa přes Močovice 

 

SIL. 

 
MOČ

SMĚR 

 
UZAV
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Trasa pro chodce  
 trasa pro chodce   uzavřený úsek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu 

 

                           
objízdná trasa pro 

nákladní 

automobilovou 

dopravu 

       
uzavřený úsek 

II/337 Močovice 

most ev.č. 377 - 007 

přes potok 

Klejnárku 

 

 

 
 
 
 

SIL. MOČOSMĚR UZAV
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Situační plánek rekonstrukce el. vedení – označeno žlutě 
 

Pozn.:  Současné el. vedení na sloupech bude nahrazeno položením kabelů do země. Do 

stejných výkopů budou připoloženy kabely veřejného osvětlení. 
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SDH Močovice 
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SDH Močovice 

Akce konané v 2. čtvrtletí 2018 

Účast družstev na soutěžích v požárním sportu: 

 okrsková soutěž: muži 3. místo a ženy 1. 

Místo 

 okresní soutěž: muži 5. místo a ženy 2. 

místo 

 Soptík – soutěž v požárním útoku dětí. 

Průběžné umístění po 3 kolech:  

-dorost 6. místo 

-starší žáci 4. místo 

- mladší žáci 11. místo 

- přípravka 2. místo 
 

 

 

Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 

 

 Močovická smeč 

Ve čtvrtek, dne 5. července, od 9´00h proběhne na antukovém hřišti za sokolovnou turnaj v 

nohejbalu, známý pod názvem Močovická smeč. Na celodenní boje naváže podvečerní volná 

zábava za hudebního doprovodu skupiny UNIVERSUM. Vstup zdarma. Srdečně zve 

organizátor akce, pan Josef Chvátil.       

 

 Močovická proudnice 

Tato tradiční hasičská soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen proběhne v sobotu, dne 

8. září, od 13´00h na fotbalovém hřišti. 

 

 

 Soptík 

Čtvrté kolo hasičské soutěže Soptík 2018 v požárním útoku družstev dětí a dorostu se 

uskuteční v neděli, dne 9. září, od 8´30h na fotbalovém hřišti 
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Poslední čtvrtletí školního roku v mateřské školce 

 

Poslední část letošního školního roku jsme věnovali jarnímu a letnímu období, které jsme se 

snažili dětem zpestřit nejrůznějšími výchovně vzdělávacími akcemi. 

 

První společenskou akcí v jarním období byla 26. března návštěva představení v čáslavském 

Dusíkově divadle, na kterou jsme se tentokrát společně vydali linkovým autobusem. Protože i 

naše nejmenší děti jsou už samostatnější, doufali jsme, že vše proběhne bez problémů, a tak se 

také stalo. Cesta autobusem, na kterou se děti dopředu těšily, pro ně byla doslova 

dobrodružstvím – celou cestu seděly „v pozoru“, nespouštěly oči z okénka a nadšeně si 

vyprávěly o místech, kterými už někdy projely. Velký ohlas mezi nimi vzbudilo i samotné 

divadelní představení „Pohádky z pařezové chaloupky“. Dle bezprostředních reakcí se všem 

dětem líbilo a ještě po spaní si vypravovaly o tom, co je na příběhu Křemílka a Vochomůrky 

nejvíce zaujalo. 

Na začátku jara se děti nejprve seznamovaly se zvyky, tradicemi a symboly Velikonoc, 

vypravovaly si o nich, vyráběly vejdunky, kreslily kraslice, učily se koledy a podobně. Po 

svátcích jara se pak seznámily s jarním počasím a probouzením přírody na jaře, učily se 

poznávat jarní květiny nebo pojmenovat mláďátka domácích zvířat. K poznávání jarní přírody 

přispěl i vzdělávací program s názvem „Vypěstuj a sněz“, na který jsme 24. dubna vyrazili do 
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Kutné Hory. Děti se v Přírodní učebně Základní školy J. Palacha dozvěděly mnoho poznatků o 

životě v půdě či o potřebách rostlin k životu, vypravovaly si o žížalách a hmyzu, 

prozkoumávaly cibulky, semínka a hlízy rostlin. Doprava na akci byla pro děti hrazena 

z finanční podpory Města Kutné Hory a MAS Lípa pro venkov Zbraslavice, menší částkou 

přispěl i pan Josef Vrba. 

Na zážitky byl rozhodně 

nejbohatší poslední 

dubnový týden, v němž se 

nám sešly dokonce tři 

různé akce. První byl již 

zmíněný výukový 

program v Kutné Hoře 

dne 24. dubna, druhou 

pak návštěva vzdělávací 

akce „Den bezpečnosti“ 

konané v Čáslavi 26. 

dubna a hrazené 

z prostředků Města 

Čáslavi. Děti v areálu 

zemědělského muzea 

zhlédly vystoupení 

bezpečnostních složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Českého červeného kříže, 

Besip a dalších. Asi nejvíce se dětem líbila ukázka vozidel a představení práce psovodů. 

Dopoledne jsme zakončili procházkou po areálu NZM, kde měly děti možnost prohlédnout si 

exponáty historických zemědělských strojů, a poté jsme se vrátili zase do školky, kde už děti 

čekal oběd. 

Třetí akce proběhla přímo v mateřské škole. 27. dubna přijelo za dětmi velmi oblíbené „Sférické 

kino“, které mělo původně 

přijet již na konci listopadu, ale 

z technických důvodů muselo 

být promítání odloženo až na 

konec dubna. Na promítání 

přijely i děti a paní učitelky 

z Mateřské školy Kluky a tak 

byla velká kupole planetária 

opět zaplněna. Tentokrát se děti 

prostřednictvím pohádky 

„Přátelé uvnitř lidského těla“ 

seznámily s funkcemi 

jednotlivých částí těla člověka. 

Další týden jsme s dětmi poznávali život kolem nás. Vypravovali jsme si o místě, kde žijeme, 

určovali jsme, co vše můžeme vidět na vesnici a co ve městě – porovnávali jsme a snažili jsme 
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se u dětí vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém děti žijí tak, aby si mohly děti říci „Mám 

rád místo, kde žiji“. 

Na toto téma jsme navázali v dalším týdnu, a to tématem „Navštívíme zvířátka v zoo“. Týden 

nesoucí se ve znamení poznávání převážně exotických zvířat nebo vyprávění o tom, jak jsou 

volně žijící zvířata ohrožena a jak jim člověk může pomoci, jsme zakončili 18. května 

společným výletem do pražské Zoo v Troje, kam jsme spolu s rodinnými příslušníky dětí 

vyrazili dvěma opět plně obsazenými autobusy. Na výlet se děti pilně připravovaly, 

vypravovaly si o hlavním městě Praze, těšily se na pozorování města, ale hlavně na zvířátka, o 

kterých se předem naučily plno zajímavostí, a to jak při vzdělávacích činnostech, tak i 

v kroužku angličtiny. Výlet se vydařil – počasí nám opět přálo, výletníci byli spokojení, takže 

cestou domů vládla dobrá nálada. Dokonce ještě v pondělí ráno děti počítaly, kdo viděl nejvíc 

zvířátek, a vyprávěly si, která zvířátka se jim nejvíc líbila a proč. 

Vypravování o zvířátkách ovšem muselo být přerušeno, protože hned v pondělí 21. května 

musely děti vyrazit na zastávku autobusu, neboť je v divadle v Čáslavi čekalo představení. 

„Čarodějná pohádka“ – příběh plný kouzel a čarování se hlavně větším dětem opět velmi líbil. 

Další květnovou akcí bylo již tradiční fotografování dětí na závěr školního roku. Jelikož nám 

tentokrát přálo počasí, mohly se děti vyfotografovat venku na zahradě u mateřské školy. 

Vzniklé snímky se velmi vydařily, proto si je téměř všichni rodiče ještě v hojné míře 

přiobjednávali. Ochutnávku můžete vidět za výlohou místní prodejny – jsou zde zobrazeny děti, 

které nás v letošním roce opouštějí, protože je již po prázdninách čeká, jak říkají „velká škola“.   

Poslední květnový týden byl ve školce věnován oslavám Mezinárodního dne dětí. Nejprve se 

děti seznámily s tím, že na světě žije plno různých dětí, některé se mají dobře, jiné třeba ne a 

ostatní lidé by jim proto 

měli pomáhat. Také jsme 

si ukázali, že i když děti 

mohou mít různou barvu 

pleti, nezáleží na tom, jak 

kdo vypadá, ale jak se 

chová a jaký je. Oslavu 

děti zakončily zábavným 

sportovním programem, 

plným zdolávání různých 

překážek. Děti využívaly 

různé náčiní, cvičily ve 

skupinkách, soutěžily ve 

dvojicích, zkrátka 

prožívaly plno radosti 

z pohybu jak v budově 

školky, tak na zahradě. Odměnou za vše jim byly drobné dárky – medaile, obrázky, nafukovací 

míče a nakonec zmrzlina, kterou jim v místní prodejně zaplatila paní Kroupová. 



14 
 

Aby toho neměly děti málo, měly v tomto týdnu ještě možnost věnovat se ve školce canisterapii. 

Na zahrádce tak přivítaly jednoho 

krásného, chytrého pejska a paní, 

která jim umožnila seznámit se s 

tím, jak o pejsky pečovat a jak se 

k nim chovat, aby předcházely 

situacím, kdy by jim mohl nějaký 

pejsek ublížit, případně co dělat, 

pokud taková nebezpečná situace 

nastane. Děti zaujatě poslouchaly 

a zapojovaly se do aktivit. 

Nejvíce se jim však líbilo, že si 

pejska mohly pohladit a dokonce 

mu nabídnout i malý pamlsek – 

piškot.  

V dalším týdnu jsme ve středu 6. června po delší době přivítali ve školce paní lektorku ze 

sdružení „Pod horami“ s výchovně vzdělávacím programem ze života zvířat s názvem „Za 

včelím bzučením“. Děti si při něm hravou formou osvojily znalosti o životě včel, poznaly, jak 

včely žijí a jak si vzájemně pomáhají, a zjistily, proč se říká být pilný jako včela. Nakonec se 

naučily také jednu krátkou včelí básničku a vyzkoušely si, jak ze včelí larvy vyroste dospělý 

jedinec. 

Protože po celé jaro panovalo krásné teplé 

počasí, rozhodli jsme se pro děti uspořádat ještě 

jeden dopolední výlet. Vydali jsme se vláčkem 

do Žlebů, a to odměnou za nasazení, s jakým se 

děti (i jejich rodiče) pustili do sběru starého 

papíru. Dětem se asi nejvíce zamlouvala 

samotná cesta vláčkem a následná procházka 

mezi zvířátky v oboře. Děkujeme touto cestou 

také některým místním spoluobčanům, kteří 

dětem se sběrem pomohli, takže se sešla částka, 

která nám takový výlet, včetně dopravy, 

návštěvy místní obory a pochutnání si na 

zmrzlině, umožnila.  

Poslední měsíc tohoto školního roku se ovšem 

nenesl jen ve znamení akcí a výletů. Od prvního 

červnového týdne nastalo také chystání na 

loučení s předškoláky, které ve čtvrtek 

21. června završilo očekávané pasování na 

školáky. Během celého měsíce se naše nejstarší děti na tento den pilně připravovaly – učily se 

nové a opakovaly již známé říkanky a písničky, cvičily, hrály si a především vypracovávaly ty 

nejnáročnější úkoly, které se některým během roku ještě příliš nedařily, ale tentokrát byly za 
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jejich zvládnutí odměněny vysvědčením plným samých jedniček. To jim, spolu s knížkou 

prvního čtení, pamětním listem a 

svázaným portfoliem 

předškoláka, po splnění 

speciálního úkolu a následném 

pasování předala čarodějnice 

z pohádkového představení, které 

dětem k této příležitosti přijela 

zahrát Divadelní agentura 

Úsměv. Děti toto představení 

opět potěšilo a díky zábavným 

momentům předškolákům 

odlehčilo smutné loučení se 

školkou, paními učitelkami i kamarády, mezi nimiž mnozí strávily i více jak tři roky. 

My přejeme dětem, aby takové zábavné momenty vždy převažovaly nad těmi smutnými, a 

doufáme, že i v následujících dvou měsících prožijí spoustu veselých a zajímavých chvil a 

dobrodružství tak, jak to k letním prázdninám prostě patří!                                 

                                       Vedení MŠ 

 

 

Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Hráčům stolního tenisu od dubna začaly prázdniny. Je tedy nejvhodnější příležitost na to 

ohlédnout se za velice úspěšnou sezónou 2017-2018. Jelikož naše dva týmy postoupily ve svých 

soutěžích až do finále play-off, oddálily si prázdniny téměř o celý měsíc. 

 

„A“ tým Močovic po velmi zdařilém podzimu odehrál více než slušně i jarní část soutěže. 

Nevýhodou pro nás bylo, že moment překvapení byl pryč a soupeři si na nás již dávali daleko 

větší pozor a měli z nás i respekt. Nicméně my jsme se nenechali zaskočit, cíl daný před soutěží 

jsme splnili. V součtu to tedy znamená, že ziskem 20 bodů jsme nejvyšší regionální soutěž 

udrželi na konečném osmém místě! Zároveň s hrdostí musím uvést, že na konci sezóny se 

většina klubů shodla na tom, že takto výkony vyrovnanou soutěž ještě nezažili. Nemalým 

důkazem je pouze minimální a to čtyřbodový rozdíl mezi pátým a dalšími čtyřmi následujícími 

týmy.  

 

O nervy a napětí v soutěži se nám postaral „B“ tým Močovic, který na konci sezóny dokonce 

ještě vylepšil umístění v tabulce a uzavřel základní část soutěže na krásném druhém místě. 

V play-off to rozhodně nebylo nic pro slabé nátury… První zápas s týmem Chlístovic naši 

remizovali 9:9. Do odvetného zápasu, hraného za týden po té v Močovicích, naši nevstoupili 

v sestavě (Pavel Rychetský, Ondřej Kristek, Ondřej Novotný, Tomáš Dejnožka a Jirka Dastych) 
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bohužel vůbec dobře. Několika těsně prohranými zápasy (3:2 na sety) se dostali do velké ztráty 

8:3 pro soupeře. Chlístovicím v tu dobu stačilo již získat jen dva body a postupovaly by do 

finále. Bojovnost naštěstí vyhrála! V tento moment se totiž projevila síla našeho týmu. 

K velkému obratu v zápase přispěl nejstarší hráč našeho týmu Pavel Rychetský, který dvěma 

vybojovanými vítězstvími nad nejlepšími hráči soupeřova týmu položil základ k úspěchu 

celého „B“čka. Touto chvílí již naši povolili soupeři uhrát jen jeden bod a po remíze - znovu 

9:9, se měl hrát třetí rozhodující zápas. Tentokrát znovu u nás. Situace se zdramatizovala. Co 

nikdo nečekal, soupeř, zdeptán velkým obratem našich, k třetímu zápasu již nenastoupil. Velký 

den se chystal a ve finále play-off tedy naši nastoupili proti vítězi základní části – čáslavskému 

„E“čku. Tam již bohužel na soupeře nestačili a tak po prohře 10:2 a 9:2 skončili druzí v celé 

soutěži. Což našemu týmu „B“ pro příští rok zabezpečilo druhé postupové místo do vyšší 

soutěže. Což znamená, že v sezoně 2018-2019 budou Močovice v nejvyšší regionální soutěži 

reprezentovat dva týmy – „A“čko i „B“čko. 

 

Zahanben nezůstal rozhodně ani „C“ tým Močovic, který byl v 3. třídě regionálního přeboru 

jasně nejlepší a po jediné prohře v základní části soutěže se s náskokem 9 bodů umístil první. 

O „C“ týmu nejde tak jako před chvílí o našem „B“čku napsat něco napínavého. Výsledky byly 

více než jasné. Jak s přehledem vyhráli základní část, tak na výši byli i v play-off. Nejdříve 

porazili tým Církvic 10:2 a 10:4. Stejně tak přesvědčivě porazili ve finále tým Olympie Kutná 

Hora „C“ 10:4 a 10:0. Tímto jednoznačným tažením celou sezónou si zajistili postup do druhé 

třídy regionálního přeboru. Přejme tedy, ať se v sezoně 2018-2019 daří přinejmenším stejně 

nejenom jim, ale i ostatním družstvům z Močovic… 

 

Na fotce je 

úspěšný „B“ tým 

Močovic ve 

složení Tomáš 

Dejnožka, Ondra 

Novotný, Pavel 

Rychetský, Ondra 

Kristek, a Jirka 

Dastych, který 

postoupil do 

nejvyšší 

regionální 

soutěže. Držme 

jim pěsti! 

 

 

Nová sezona začíná poslední týden v září 2018. Podrobný rozpis soutěže bude po jejím 

rozlosování v srpnu 2018  na stránkách STIS:  https://stis.ping-pong.cz 

M. Kořínek 

 

 

https://stis.ping-pong.cz/
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Fotbal v Močovicích 

Jako již tradičně i letos čeká naše mladé fotbalisty letní sportovní soustředění. Opět se 

vydáme na Šumpersko do malé osady Pusté Žibřidovice, která je součástí obce Jindřichov. 

Mladší žáci, starší přípravka a část rodičů, celkem  kolem 40 lidí, se zde od 5.-10.srpna bude 

věnovat kondiční přípravě na 

nadcházející novou fotbalovou 

sezónu. Hráče čeká dvoufázový 

trénink, dopolední a odpolední 

cvičení doplňují ještě podvečerní 

fotbalová utkání.  Poražený tým 

čeká „trest“ ve formě dřepů, kliků 

a dalších „ oblíbených cviků“. Pro 

naše fotbalisty je v areálu 

připraveno mnoho rozličného 

sportovního vyžití, kromě plně 

vybavené sportovní haly máme 

k dispozici i fotbalové hřiště, 

vnitřní i venkovní bazén a dětské 

hřiště plné houpaček či prolézaček. Pravidelně také navštěvujeme koupaliště v nedalekém 

Šumperku, které láká mnoha vodními atrakcemi a toboganem. Doufáme, že i letos se vše 

vydaří a společně strávený čas si všichni užijeme a nabereme sílu a motivaci do nové sezóny.  

Na počátku září se bude opět konat nábor nových hráčů a hráček. Rádi ve svých řadách 

přivítáme kluky i děvčata, kteří by se rádi věnovali fotbalu. Zájemci se mohou hlásit 

na:mplanocka@seznam.cz   

M. Plánočka 

Zpátky do minulosti 

I s letními měsíci je spojena celá řada tradic a lidových obyčejů, i když většina je, bohužel, 

polozapomenutá. My se vám je pokusíme připomenout a věříme, že vás osloví a třeba se 

dozvíte i něco nového  

Přestože si letního počasí užíváme již několik týdnů, podle kalendáře začíná léto až 21. 6., 

kdy nastává doba letního slunovratu. Slunce ten den dosahuje svého vrcholu a pomalu začíná 

slábnout, nastává čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.  

Slunce hrálo vždy v životě lidí důležitou úlohu, bylo symbolem tepla, světla, života a úrody. 

Slavení letního slunovratu pochází z pohanských dob, naši předkové si všimli, že tímto dnem 

slunce ztrácí na své intenzitě a snažili se mu pomoci získat novou sluneční moc a energii. 

Zapalovaly se ohně, tzv. věříce, teplo a světlo, které vydávaly, mělo pomoci slunci získat 

novou sílu. Slunce znamenalo den, noc naopak tmu a s ní spojená tajemství. Lidé věřili, že 

během této tzv. svatojánské noci ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Skály se 

rozestupovaly a země se otevírala. Aby člověk mohl nalézt ukryté poklady, musel mít 
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kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl získat květ 

kapradí, musel pod ním rozprostřít bílý šat, který měl padající květ zachytit. Jeho vlastník se 

stával neviditelným, rozuměl řeči zvířat, květin a stromů. Získat květ však nebylo snadné, 

chránily ho temné mocnosti. V lese na hledače pokladů číhali čerti, bludičky, ale mohl narazit 

také na bludný kořen. Podařilo-li se však někomu přeci jen poklad nalézt, mohl si odnést 

pouze tolik, kolik sám unesl, jinak by pro nenasytnost propadl peklu.  

S letním obdobím je spojena i tradice poutí. Jednalo se o návštěvu svatých poutních míst. Zde 

se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. Na našem území bylo takových poutích míst 

kolem dvou stovek, nejznámější jsou Svatá hora, Stará Boleslav a Velehrad. Toto náboženské 

putování se, především na venkově, těšilo velké oblibě. Cesta trvala mnohdy i několik dní, 

poutníci přenocovali v hostincích nebo pod širým nebem. Ti, kteří se pro nemoc či stáří, 

nemohli zúčastnit, byli podarováni svatými obrázky, růženíny či voskovými napodobeninami 

lidských údů. Často byly poutě spojeny i s uctěním památky světce, takto se konaly 

svatoanenské či svatoprokopské poutě. Postupně poutě ztrácely svůj náboženský charakter a 

měnily se ve společenské veselice, jak je známe ze současné doby. Oblibě se těšily kolotoče, 

houpačky, střelnice, jasnovidky a varietní umělci. Chybět nesměly ani stánky s občerstvením-

párky, kyselé okurky a samozřejmě cukrářské výrobky např. srdce z perníku.  K nedělní pouti 

(pravé veselí propuklo až po mši) patřila i tancovačka do rána.  

Léto bylo dobou sklizně různých plodin. Žně a česání chmele bylo 

vyvrcholením dlouhodobé a namáhavé práce. Obojí sklizeň probíhala podle 

dlouholetých zavedených tradic. Česaní „zeleného zlata“ bylo záležitostí 

především lidí z měst. Začínalo se v brzkých ranních hodinách, každý česáč měl 

svou řadu rostlin, kterou čistil- otrhával šištičky bez listů a se stopkami. Množství se 

měřilo na čtvrťáky neboli věrtele. Za věrtele dostal česáč „plechy“ –známky. Ty 

večer odevzdával majiteli chmelnice (každý chmelař měl svou vlastní značku). 

Počet známek určoval česáčovu mzdu. Po skončení sklizně následovala 

tzv.dočesná. Jejím symbolem se stal velký věnec uvitý z chmele a obilných klasů, 

zdobený byl lučními květy. Věnec byl upevněn na vysoké tyči na dvoře statku. Pod ním 

byla připravena bohatá slavnostní hostina, na které nesmělo chybět samozřejmě pivo. Česáči 

dostávali zaslouženou mzdu a poté následovala veselá tancovačka.  

Žně byly naopak záležitostí ryze vesnickou. Účastnila se skoro celá vesnice. Ženci po 

příchodu na pole smekli a nábožně se pokřižovali, 

poté vzali kosy do rukou, zvedli je nad hlavy a ve 

vzduchu s nimi udělali kříž. Sekáči neúnavně kosili 

zralé obilí, ženy se srpy za nimi pole dočišťovaly. 

Práce ustávala jen na malé přestávky na jídlo či 

broušení nářadí. Pokosené obilí se kladlo po hrstech 

na povřísla a vázaly se snopy. Před vázáním se mělo 

povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. První 

povříslo vázala hospodyně, mělo to přinést bohatou 

úrodu. Večer se ze snopů stavěli panáci. Se sečením 

se pojila řada pověr- např. jestliže byl některý klas 
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stále kvetoucí, znamenalo to hlad pro celou vesnici. Když se odváželo obilí z pole, musel 

první vůz zastavit u potoka, rybníka či řeky. Hospodář vzal tři klasy a namočil je do vody. 

Věřilo se, že to zabrání požáru ve stodole. Při cestě z pole nesměl hospodář promluvit, chránil 

tím obilí před hlodavci. Slavnost na ukončení žní se nazývá dožínky, při ní se čeleď veselila 

na účet hospodáře. Přípravy začínaly týden před slavností. Děvčata upletla velký věnec 

z různých druhů obilovin, ozdobila ho květy, ovocem, cukrovinkami. S ním vyprovázely 

poslední vůz z pole do dvora. Nesla jej nejhezčí a nejvýřečnější dívka, ostatní děvčata nesla 

ověnčené hrábě. Před vraty hospodářství dívka provolala: Panímámo zlatá, otvírejte vrata, 

neseme Vám věnec ze samého zlata! Poté následovalo dožínkové přání: Se srdečným přáním a 

vážným vinšováním, vstoupili jsme do příbytku Vašeho. Pantáto a panímámo, to Vám 

vinšujem, aby Vás Bůh ještě mnohá léta, ve zdraví a čerstvosti zachovati ráčil, tak abyste ku 

potěšení a oblažení ještě hodně hojnejch žní požívati mohli. Poté následovala veselice, kde 

nechyběla muzika, spousta dobrého jídla a pití. Po žních následovalo mlácení obilí cepy, 

pytlík vymláceného zrní (obřadní zrní) se nechával po celou zimu na další setí. Věřilo se, že 

poslední plod v sobě má magickou sílu a moc země, která se projeví při novém setí.   

Na závěr dnešního povídání připomeneme několik známých či méně známých pranostik:  

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. 

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje 

 

 

 

 

Významná životní výročí 

 
 

Významných životních jubileí se ve třetím čtvrtletí tohoto 

roku dožívají tito naši spoluobčané: 

 

p. Suchomel Zdeněk, pí. Vondrová Božena, pí. Krulišová 

Miloslava, pí. Blažková Marie, p. Tichý Vladimír a p. 

Zelený František. 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví a příjemnou životní pohodu. 

                                                                                                                

J. Lišková 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 
Rybíz a cukr promícháme a necháme 6 - 12 hodin odležet. 

Potom přidáme skořici, hřebíčky, kyselinu citronovou a 

necháme 5 - 10 minut povařit na mírném ohni. Vypneme, 

vmícháme rum a hned plníme do skleniček, které otočíme 

dnem vzhůru a necháme vychladnout. 
 

Rybíz jako brusinky: 

 

Suroviny: 

1 kg rybízu 

70 dkg cukru krupice 

1 rovná lžička skořice 

2 rovné lžičky kyseliny citronové 

2 hřebíčky 

4 lžíce rumu 

 
 

 

Meruňkový koláč: 

Suroviny: 

na těsto:  

150 g hladké mouky 

50 g cukru 

1 vejce 

65 g změklého másla 

1 vanilkový cukr 

na špičku nože prášku do pečiva 

 

na náplň: 

2 balíčky vanilkového pudingu 

500 ml mléka 

130 g cukru 

2 zakysané smetany 

meruňky 
 
Postup: 

Z mouky s kypřícím práškem, cukru, vejce a másla vypracujeme hladké těsto a dáme na 1 hod. do chladna. 

Dvě třetiny těsta rozválíme a vložíme na dno dortové formy. Ze zbytku uděláme váleček, ze kterého 

vytvoříme asi 3 cm široký okraj koláče a přimáčkneme ho ke korpusu. Ten propícháme vidličkou a 

předpečeme asi 15 min. na 200°C.  

Z pudinkových prášků, cukru a mléka připravíme hustý pudink a do ještě teplého zašleháme zakysané 

smetany. Na předpečený korpus vyskládáme půlky meruněk, na ně nalijeme krém a koláč dopečeme při 

160°C asi 60 minut. Koláč necháme zcela vychladnout a poté můžeme krájet. 
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