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Slovo starosty 
 
Vážený čtenáři, 
před třemi měsíci jsem zmínil akce, které se v obci rozběhly s nástupem jara. Dovol mi proto, abych je 

alespoň letmo okomentoval také nyní, s příchodem léta.   

  

- Nový most přes Klejnarku bude dne 1. 7. 2019 uveden do předčasného užívání a po 31. srpnu 

proběhne kompletní kolaudace celé stavby. Dílo ale bude po dokončení působit v místě čekárny tak 

trochu nedodělaně. Přestože majetkoprávní vztahy kolem pozemku bývalé váhy (23 vlastníků) byly 

v rámci komplexně pozemkových úprav vyřešeny začátkem r. 2018, nebylo přes velké úsilí 

zainteresovaných orgánů povoleno realizovat v místě autobusového zálivu dodatečně navržené 

definitivní stavební řešení. Změna projektu z r. 2017 v průběhu výstavby by totiž přivodila nedodržení 

termínu stavby, čili porušení ostře sledované dotační podmínky. Dořešit zmíněné provizorium bude 

možné až po uplynutí pěti let od kolaudace díla, což je další neúprosná podmínka evropských 

dotačních fondů. Bližší je uvedeno v dále zveřejněném vyjádření projekční firmy Ingutis. 

Vzhledem k tomu, že v prvním prázdninovém měsíci budou ještě probíhat stavební práce na chodníku 

před čp. 3 a autobusových zastávkách, řeší se nyní způsob zajištění dopravní obslužnosti. 

O autobusové dopravě v červenci proto budeš informován obecním rozhlasem.      

- Práce na pokládání kabelů nízkého napětí do země (investor: ČEZ Distribuce) a na kabeláži 

veřejného osvětlení (investor: obec) jsou dokončeny a nyní probíhají kolaudační řízení. 

- Připojení fotbalových kabin na obecní vodovod a tlakovou kanalizaci bylo realizováno právě včas, 

neboť desetiletí využívaná studna na hřišti je takřka bez vody. 

- Nově zbudovaný dřevěný přístřešek na Cihelňáku je dokončen a zatěžkávací zkouškou projde v 

závěrečných dnech tohoto měsíce během turnaje v malé kopané. 

- V dubnu skončily rekonstrukční práce na místní kapli. 

- Rekonstrukce budovy mateřské školy běží podle plánu. Ve druhé polovině srpna se uskuteční 

kolaudace a také přestěhování použitelného inventáře ze sokolovny. Děti tak nový školní rok uvítají v 

zrekonstruované a nově zařízené školce. Vyvstal ale jeden neočekávaný problém – dětem se prý ze 

sokolovny nechce. 

 

Před 2 roky jsem Tě, Vážený čtenáři, zval na oslavu 130 let od založení dobrovolného hasičského 

sboru v Močovicích. Letos Tě chci upozornit na krásné kulaté fotbalové výročí a pozvat Tě na akce, 

spojené s oslavou stého výročí močovické kopané. 

Vzhledem k tomu, že jsem "náplava", nedovolím si rozepsat se o minulosti fotbalu v Močovicích. 

V tomto jsem závislý na pamětnících a historických dokumentech. Na jeden okamžik ale vzpomínám 

velice intenzívně. Ve druhé polovině 90. let, kdy záře močovického fotbalu začala slábnout, kdy 

postupně došlo ke zrušení všech kategorií a zůstali pouze muži, místní fotbaloví činovníci prohlásili: 

"Tím končí fotbal v Močovicích. Ten se už nevzpamatuje." Zmýlili se. Fotbal v naší obci nejen žije, ale 

dokonce vzkvétá. Je sice pravdou, že muži hrají pralesní ligu, ale to není v současné době to 

nejpodstatnější. Budoucnost močovického fotbalu vidím v mládežnických družstvech. Přijď se, Vážený 

čtenáři, podívat na tréninky nebo soutěžní zápasy předškoláků a školáků.  Dáš mi zapravdu. Ten počet 

pro fotbal nadšených dětí, to úsilí,… Možná jsi to tak nesledoval jako já, ale v uplynulém desetiletí se 

fotbalovému nadšenci a močovickému patriotovi, Michalu Plánočkovi, podařilo nebývalé. Na místní 

fotbalové hřiště vrátil nejen močovické děti, ale i mládí z blízkého regionu. Nejen góly, ale i toto je na 

kopané to magické. Tak ať to kouzlo v Močovicích trvá věčně. A Michale, dík.   

 

Milý čtenáři, v záplavě informací, které Ti tohle vydání čtvrtletníku předkládá, může Tvé pozornosti 

uniknout příspěvek šéfa oddílu stolního tenisu, p. Miroslava Kořínka. Důvod, proč jej zmiňuji je jasný. 

Dle mě se zrodil další močovický fenomén – stolní tenis. Jestliže jsme před více než 30 lety žasli nad 

spanilou jízdou močovického mužstva dorostu okresní fotbalovou soutěží a jeho postupem jako 

přeborníka okresu až do soutěže krajské, tak  ping-pongáři předvedli paralelu. Na  močovické poměry 

epochální postup ze základu až do krajské soutěže za pouhých 6 soutěžních sezón, stvrzený účastí B 

týmu v 1. třídě a C týmu ve 2. třídě okresní soutěže. Jaké další překvapení asi tito žongléři s plastovým 

míčkem vytřepou z rukávu v nastávající sezóně?                                                      starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 24. dubna 2019 
   

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje: 

1.     Záměr obce č. 4/19/Z (Příloha č. 2).  

2.     Změnu využití obecního pozemku  parc. č. 885 o výměře 368m2, v k.ú. Močovice, z druhu pozemku podle 

katastru nemovitostí trvalý travní porost na nový druh – orná půda. 

 3.    Vypracování směnné smlouvy v souladu se Záměrem obce č. 4/19/Z  notářem, 

JUDr. Jaroslavem. Hájkem.   

 4.   Vyprojektování protierozního příkopu v lokalitě Šafranice firmou KV+MV AQUA, s.r.o. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu obecního bytu, uzavřené mezi 

obcí a pí. Z. L. dne 22. 5. 2013.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu /Notářský zápis/ jímž obec Močovice prodává 

pozemkek parc. č. 732/20 o výměře 12m2  v k.ú. Močovice za dohodnutou kupní cenu 1.200,-Kč 

kupujícím manželům R. a J. T..    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu /Notářský zápis/ jímž obec Močovice prodává 

pozemek parc. č. 896 (zahrada)  o výměře 178 m2 v k.ú. Močovice za dohodnutou kupní cenu 17.800,-

Kč kupujícím manželům M.a M. H.. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dílo Rekonstrukce a zvýšení 

kapacity MŠ, uzavřené mezi obcí a firmou UNIMONT Plus, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Hradec 8.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o provádění a zajišťování služeb koordinátora BP na 

díle Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ, uzavřenou mezi obcí a firmou Pavel Kruliš-BEPPO,            

IČO: 18602495, na částku 10.000,-Kč + DPH.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru - pozemku parc. č. 944 o výměře 

3975m2 v k.ú. Močovice, vedeného na LV 10113 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora, uzavřenou mezi dárcem, p. Z. P. a obdarovaným, obcí Močovice. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje: 

1. Českou spořitelnu, a.s. jako poskytovatele úvěru. 

2. Smlouvu č. 10050/19/LCD s poskytovatelem úvěru – Českou spořitelnou, a.s., na pevnou úrokovou 

sazbu. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje tyto finanční příspěvky z rozpočtu obce na r. 2019:  

                žadatel                               částka                              účel 

          SDH Močovice                …...30.000,-Kč /zajištění celoročního chodu SDH/ 

          Sokol Močovice, z.s.             67.000,-Kč /brány pro dětské turnaje (60 tis.), stolní tenis (7 tis.) 

          Miroslav Paták                        5.000,-Kč   /ceny pro turnaj v malé kopané/ 

          Josef Chvátil                           8.000,-Kč   /3 turnaje v nohejbalu, 2 společenské akce/ 

          Jaromíra Nevolová                 8.000,-Kč   /autobusový výlet pro děti/ 

          Michal Plánočka                     9.500,-Kč (podmíněně) /masopust/ 

 

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/19/Z (Příloha č. 4). 

 

 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 5. června 2019 

 

     

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí vzdání se p. Bohatého Jiří mandátu člena zastupitelstva a 

obsazení uvolněného postu prvním náhradníkem – p. Titzem Liborem. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje do funkce předsedy Kontrolního výboru p. Titze Libora.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice a hospodářský výsledek 

mateřské školy za r. 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje smlouvy č. 1/19 až 6/19 o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu obce pro r. 2019 na finanční prostředky dle Usnesení č. 46/19.    

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání Žádosti o pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem, přičemž s pořizovatelem bude spolupracovat starosta obce a veškeré náklady změnou 

vyvolané, uhradí firma Allium Agro, s.r.o. Na Valech 411/1, 741 01 Nový Jičín. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu mezi obcemi Močovice a Třebešice o sekání trávy 

   

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod  

              č. SML-2019-400-000452, uzavřenou mezi obcí a VHS Maleč, a.s...  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí finančních prostředků v limitní výši 1 048 205,-Kč z 

rozpočtu SFDI pro r. 2019 na akci Močovice-chodníky podél silnice II/337 – ISPROFOND 5217510340 

(žádost o příspěvek č. 249). 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o finanční dotaci ze Středočeského fondu 

hejtmana na vybavení mateřské školy vhodným inventářem.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/19/Z (Příloha č. 3). 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje dar ve výši 7.000,-Kč na pořízení CT přístroje do Městské 

nemocnice Čáslav. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice se usneslo, že Zápis č. 19/05 odpovídá průběhu zasedání, zápis potvrzuje 

a námitky zamítá.   

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
 Kontejner na biologický odpad bude přistaven ve dnech 19.7. až 22.7., dále 16.8. až 

19.8. a 20.9. až 23.9. 2019 na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí. 

Vyprodukovaný bioodpad je i nadále možné ukládat na úložiště za fotbalovým 

hřištěm.   

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 16.7. až  18.7., dále pak 13.8. až 15.8.  a  17.9. až 19.9. 2019. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2019 je vybírán každou středu, v době od 19´00h do 20´00h, 

v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné obecní vyhlášky 850,-Kč, neboť od 

1. 7. 2019 již nelze uplatnit slevu ve výši 350,-Kč. 

 

 Poplatek za jednoho psa v r. 2019 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. 

 

 Vzhledem k tomu, že zbývá k bezplatnému přidělení ještě cca 15 plastových 

kompostérů, mohou zájemci požádat o další kompostér, byť už jeden obdrželi.  Tel. 

kontakt: p. Kořínek  - 733 150 362.                                                                                                                               
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Dvacatero bezpečné domácnosti 

Vážení spoluobčané, 

1. Nenechávejte otevřený oheň bez dozoru. 

2. Neodcházejte od vaření k jiným činnostem. 

3. Nekuřte v posteli či křesle, jste-li unaveni. 

4. Dokonale uhaste nedopalky a zápalky. 

5. Udržujte volné únikové cesty a únikové východy nejen na schodištích a chodbách, 

ale i ve sklepích a garážích.  

6. Zejména v bytových domech udržujte volný přístup k hasicím přístrojům a 

vnitřnímu požárnímu vodovodu s nástěnným hydrantem. 

7. Udržujte volný přístup k hlavnímu uzávěru vody, plynu, produktovodu i 

ústřednímu topení a vypínači elektrické energie. 

8. Hořlavé kapaliny skladujte v obalech pro ně určených. 

9. Pevná paliva ukládejte odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých a hoření 

podporujících látek. 

10. Nevychladlý popel ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob. 

11. U látek majících sklon k samovznícení (např. uhlí)sledujte, zda nedochází 

k samovznícení. 

12. Hořlavé kapaliny se nesmí ukládat ve společných a sklepních prostorách bytových 

domů nebo ubytovacích zařízení. Lze pouze v množství 40 l na jeden spotřebič 

v nerozbitém obalu, slouží-li k vytápění těchto objektů.  

13. V garáži se smí skladovat max. 40 litrů PHM pro osobní automobil, 80 litrů PHM 

pro nákladní automobil a 20 litrů oleje pro jedno stání.  

14. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (propan-butan, acetylén, 

kyslík, atd.)umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti 

nežádoucím vlivům chráněných místech.  

15. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nikdy neumisťujte 

v prostorách pod úrovni terénu, v garážích, světlících, kotelnách, místnostech pro 

spaní, společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení. 

16. Dodržujte návody a doporučení výrobců zařízení a spotřebičů. 

17. Dodržujte bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých předmětů, stavebních 

konstrukcí, podlah.  

18. Zabezpečte pravidelné kontroly, čištění a revize komínů, spalinových cest, 

spotřebičů, elektrických a plynových zařízení. Spotřebiče používejte jen k účelu, 

pro který byly vyrobeny.  

19. Při odchodu z domova vypněte světla, elektrické a plynové spotřebiče, uhaste 

otevřený oheň, zavřete okna a vodu. 

20. Instalujte do bytu a rodinného domu detektor kouře a hasicí přístroj s hasební 

schopností alespoň 34s. 

Zpracoval: Pavel Rychetský, vedoucí okresní odborné rady prevence  
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SDH Močovice 

 
Přehled akcí konaných ve 2. čtvrtletí 2019 

 Závod požárnické všestrannosti v Lomečku, děti, 31.3. 

 Svoz kovového odpadu a elektrospotřebičů - 6.4. 

 Závod v běhu na rozhlednu Vysoká – 13.4. 

 Závody na 60m a 100m s překážkami v Kutné Hoře, děti a dospělí- 

28.4. 

 Stavění Májí v Močovicích – 4.5.  

 

 

 

 Český den proti rakovině 2019. Ve dvou prodejních místech bylo 

vybráno celkem 1.802,- Kč – 15.5.  
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 Okresní kolo dospělých 

v požárním sportu 

v Dolních Bučicích: 

ženy SDH Močovice 

 3. místo – 18.5.  

 

 1. kolo Soptíka 2019 

Záboří nad Labem:  

 

přípravka 6. místo, mladší A 5. místo a B 11. místo, starší 2. místo 

a dorost 2. místo – 19.5.   

 

 V sobotu 25.5. vyrazilo družstvo přípravky na festival ZELENÁ 

LOUKA. Zde 

předvedlo naše 

družstvo nejmenších 

hasičů dva pokusy 

požárního útoku. 

V rámci doplnění 

bohatého programu 

ukázaly děti svou 

šikovnost a umění. Celá 

akce byla krásně 

připravená a všichni 

jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň malinko přispět k bohatému 

programu. 
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 Požární útoky započítávané do hry Plamen a Soptík 2019: 

přípravka 5. místo, mladší A 10. místo a B 6. místo, starší 1. místo 

a dorost 6. místo – 26.5.  

 Noční soutěž v požárním útoku – Potěhy: ženy SDH Močovice  

1. místo – 1.6.  

 Kácení MÁJE – 2.6.  

 3. kolo Soptíka v Kácově: 

přípravka 8. místo, mladší A 5. místo a B 11. místo, starší 2. místo 

a dorost 5. místo – 8.6.  

Pozvánka na akce na III. čtvrtletí 2019  

 „Močovská“ proudnice (sedmnáctý ročník) – 7. 9. od 13.00 na hřišti 

v Močovicích (soutěž v požárním útoku mužů a žen)  

 4. kolo Soptíka 2018- 8. 9. od 8.30 na hřišti v Močovicích (soutěž dětí a 

dorostu v požárním útoku) 

TM 

Oddíl stolního tenisu 

Je před námi mimořádná sezóna 2019/2020!! Začneme ji ale jediným drobným neúspěchem. 

Na závěr minulé sezóny se hráčům Sokola Močovice „A“ nepodařilo vylepšit 3. místo po 

základní části soutěže. Po závěrečných bojích play-off, jsme obsadili konečné 3. místo. 

Nicméně jsme spokojeni, protože i toto umístění nám dávalo jako náhradníkům možnost 

postoupit do vyšší soutěže. A to se také stalo! Tým Sokola Kutná Hora, který soutěž ukončil 

před námi, neměl zájem se svým družstvem „C“ postoupit do krajské soutěže. Na náš tým se 

usmálo štěstí, ke kterému se nebudeme rozhodně stavět zády.  TJ Sokol Močovice „A“ tedy 

šanci využil a minimálně rok si zahraje krajskou třídu! A strašně se na to těšíme.  

 

Když jsme se s Pavlem Rychetským nad tímto velkým úspěchem zamysleli, Pavel zavzpomínal 

i na počátky stolního tenisu v Močovicích. A s těmi drobnými krůčky se s Vámi chci podělit: 
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- Úvodní sezóny stolního tenisu v Močovicích se datují od r. 1979. Za Sokol v této době 

nastupovali stolní tenisté v sestavě: Půža Luboš, Rychetský Pavel, Ing. Pařízek Jiří, Ing. 

Saska Jaroslav, Růžička Václav, Paták Miroslav, Bohatý Jiří, Skaličan Dušan, Suchomel 

Zdeněk. 

- Po úvodních sezónách se tým postupně rozrostl o další hráče: Varga Ján, Koudela Miroslav, 

Kaščák Petr, Crkal Stanislav, Mysliveček Bohuslav, Jarůněk Petr, Michalec Jaroslav, 

Ronovský Petr, Ronovský Milan, Tyrkas Pavel, Kořínek Miroslav, Vlach Josef, Sedláček 

Roman, Linhart David, Paplhám Jiří, Richard Martin. 

- Od r. 1988 jsme měli dokonce žákovské družstvo ve složení: Sedláček Roman, Linhart 

David, Vondra Václav, Beneš Václav, Lank Miroslav. 

- Bohužel následovalo ukončení činnosti stolního tenisu, k němuž došlo někdy kolem r. 1995. 

- K znovuoživení myšlenky na opětovné založení oddílu velkou měrou přispěl i Vánoční 

turnaj, který od r. 1982 každý rok pořádá Pavel Rychetský. V počátcích, prvních 11 roků, 

se turnaj pořádal v prostorách statku u Prchalů. V úvodních letech asi neměl ani jiného 

vítěze než svého pořadatele… ale to se od r. 2012, kdy se turnaj začal pořádat již v 

prostorách opravené sokolovny, pomaličku mění. V počtu vyhraných turnajů se snažíme 

Pavlovi alespoň vzdáleně přiblížit. 

- Roku 2012 byl znovu založen oddíl stolního tenisu, přispěli k tomu určitě i nově 

zrekonstruované prostory sokolovny v r. 2011. 

- Hned od  1. sezóny (2013/2014) se nám dařilo úspěchy posouvat mílovými kroky. 

Přesvědčivě jsme vyhráli a z 3. třídy okresní soutěže jsme postoupili do vyšší - 2. třídy 

okresního přeboru. 

- V následující sezóně jsme dokonce zabojovali o postup do nejvyšší soutěže okresu, i přes 

veliké odhodlání a nasazení týmu jsme skončili těsně pod vrcholem. Ve finále nás 

pokořilo družstvo Sokola Uhlířské Janovice a skončili jsme „až“ druzí. 

- Od roku 2017 jsme se již pyšnili „A“ družstvem v 1. třídě okresu, „B“ v 2. třídě a „C“ ve 3. 

třídě. 

- A nyní?! Příští přelomovou sezonu 2019/2020 nastoupí „A“ tým v krajské soutěži, „B“ tým 

v 1. třídě okresní soutěže (regionální přebor) a  „C“ tým ve 2. třídě okresní soutěže!  Něco 

podobného nemají ani daleko větší kluby v našem okrese!  A v Močovicích se to podařilo 

po šesti odehraných sezonách! 

- Jednotlivá družstva Sokola Močovice budou pro příští sezonu složena podle výsledků 

jednotlivých hráčů v minulém roce, v pořadí: Liška Josef, Kořínek Miroslav, Hrčka Milan, 

Ronovský Milan, Schoř Ladislav, Kristek Ondřej, Dejnožka Tomáš, Hnízdo Petr, Novotný 

Ondřej, Dastych Jiří, Rychetský Pavel, Kvaček Miloslav, Novotný Luboš, Ošťádal Daniel, 

Stojanov Alexandr, Neužil Jaroslav. 

 

No, máme se od října, kdy nám nová sezóna začíná, na co těšit… Budou to nejenom atraktivní 

týmy: z Mladé Boleslavi, Benešova, Čelákovic, Sadské, Říčan n/L, Nymburka, Brandýsa 

n/L…, ale také hráči, kteří za tyto týmy hrají, na vrcholu své kariéry hrávali třeba i českou 

ligu…. 

Rozpis jednotlivých zápasů bude po rozlosování soutěže (v září) na stránkách STIS:  

https://stis.ping-pong.cz 

M. Kořínek 

https://stis.ping-pong.cz/


11 
 

Sportovní den, 2.6. 
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„Nedělníčky“ pro všechny naše dětičky 

 
Dubnový nedělníček se nesl, jak jinak, v duchu Velikonoc. Potkali jsme se společně týden 

před jarními svátky, byl připraven zajímavý a pestrý program. Sešli jsme se v menším počtu, 

proto všichni zúčastnění měli plno dobrot a všeho si užili dosyta. Nejprve jsme pletli 

pomlázky. Chtěla bych moc poděkovat panu Jiřímu Zítkovi st. za jeho čas, ochotu, zájem a 

připravenost, s jakou dorazil do budovy 

zdravotního střediska učit děti něčemu, co 

už nebývá dnes tak obvyklé. Naučit děti 

uplést svou vlastní pomlázku. Je jen na nás 

rodičích, zda budeme naše děti vést 

k lidovým tradicím, nebo toto a mnohé další 

zůstanete zapomenuto. Všechny děti si 

odnesly domů vlastnoručně upletenou 

pomlázku a měly velkou radost ze svých 

výtvorů. 

Posvačili jsme velikonočního beránka, a 

pak jsme se vrhli na zdobení a malování 

vajíček. Lepilo se, stříhalo a barvilo a vznikly moc povedené kraslice, kterými si děti ozdobily 

velikonoční větvičky. Došlo na 

velikonoční hry, kdy byly děti rozděleny 

do dvou družstev a soutěžily celkem ve 

třech hrách. A pak došlo na „porcování 

berana“! Výherci soutěží si rozdělili a 

snědli svého popcornového berana. 

A protože nám nakonec vykouklo 

sluníčko z mraků, mohly jsme vyrazit ven 

na zahradu na hlavní velikonoční hru. 

Tady byl už každý sám za sebe. Všem se 

to moc líbilo. Děti hledaly barevné 

čokoládové mince po celé zahradě. Byly 

ukryty ve všech škvírkách, poházené po zemi, chvilku trvalo, než se všechny vůbec našly. 

Každá měla svou hodnotu, a že jich bylo požehnaně. 

Odpoledne bylo nabité programem, děti odcházely 

domů spokojené a nadšené. 

 

A nadšení zřejmě zůstalo, protože v květnu na 

květinkovém nedělníčku, dne 5.5. se nás sešlo tolik, že 

jen tak tak bylo dost místa a židliček pro všechny! 

V květnu 

jsme se 

pustili do 

kytiček a 

květinek 

všech druhů 

a barev. 

Starší 

pomáhali 

mladším, 
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navzájem si ukazovali své výtvory a 

vymýšleli se další a nové varianty a 

barevnosti. Domů si děti nesly celou 

zahrádku kytiček a mnoho obrázků nám také 

ozdobilo naše nástěnky ve zdravotním 

středisku. Chceme to tam mít hezké, a proto 

si budeme postupně místnost ještě 

zútulňovat.  

Takže nám za oknem kvetou tulipány a 

narcisky, pampelišky a bledulky, a taky 

krásný hyacint.  Že je už v zahrádce nemáte? My ano, a vězte, že tyhle kytičky nám jen tak 

neuvadnou!   

 

Cesta za pokladem se uskutečnila dne 9. 6.. Poprvé jsme vyrazili ven a sluneční paprsky nám 

tedy přály v ten den požehnaně. Sraz všech byl tentokrát u sokolovny, a už tam se nás sešlo 

opravdu mnoho. A další děti se ještě přidaly 

cestou. Velmi mě potěšila i poměrně hojná účast 

rodičů. Podle cesty vyznačené barevnými 

stužkami jsme šli cestou necestou, vysokou 

trávou, lesem a 

děti hledaly 

ukryté úkoly, 

hádanky a 

soutěže. 

Zábava byla 

pro všechny, 

např. udělat ve dvojici trakaře, obskákat snožmo velký 

strom, vyjmenovat 10 večerníčků, pojmenovat stromy 

kolem nás, zaházet si na terč, ale také najít si odpolední 

svačinku, atd.. Šlo také o 

zkoušku odvahy, tudíž 

jedním z úkolů bylo 

zazvonit u pana starosty a 

požádat o vodu. Tímto 

děkuji manželům Kosovým, 

že tenhle úkol „vzali“ a opravdu s radostí donesli džbány s 

vodou, ale také hadici s vodou a všichni jsme dostali 

příjemnou vodní spršku. Na konci naší poměrně dlouhé cesty 

čekal na děti poklad. Opravdu si jej podle indicií našly a 

radost byla veliká. Kromě všelijakých sladkostí a křupek tam 

bylo ukryto 

překvapení v 

podobě několika 

bublifuků a 

barevných kříd. 

Posledním 

úkolem bylo totiž namalovat u sokolovny 

obrázek, obkreslit ruku a podepsat se. I tohle děti 

splnily do posledního, ale pak už utíkaly domů, 

tentokrát opravdu unaveny, ale hodně pobaveny. 
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Jsem moc ráda, že se dětem naše společná nedělní odpoledne líbí a je o ně zájem. 

Děkuji Všem za podporu, přeji pohodové slunečné léto a dětem hezké prázdniny. 

 

A v září se budu opět těšit na všechny děti na našich společných „ nedělníčcích“! 

                                                                                                                                                       

Jaromíra Nevolová 

 

 

Milí rodiče a děti, 

chtěla bych Vás pozvat na náš letní prázdninový výlet. Musím upřesnit důležitou 

informaci. Díky navýšení finanční dotace z rozpočtu obce mají všechny děti dopravu i 

vstupné zdarma.  Ale pozor, autobus má jen omezený počet míst a z části je již naplněn! 

 

 

Autobusový výlet  FARMAPARK  

SOBĚHRDY u Benešova 
středa 31.7.2019 (odjezd v 9 hodin od sokolovny, příjezd 

kolem 16-17 hodiny) 
VÝLET PRO DĚTI  ZDARMA!!! 

Autobus i vstupné dětem platí OÚ Močovice! 
Cena výletu pro dospělého: 120,-Kč! (včetně 

vstupného) 
 
Ve Farmaparku najdete 5km upravených stezek pro pěší i kočárky v krásné přírodě, 

uvidíte mnoho zvířat z farem 

 z celého světa (osly, velbloudy dromedáry, pštrosy Emu, mnoho plemen koz a ovcí, 

klokany Benettovi, a ti mají v kapse zrovna malé klokaní miminko, lamy, jaky, 

buvoly, pony, vodní ptactvo). Jedná se o kontaktní ZOOPark, tudíž si zvířata můžete 

nejen pohladit, ale i nakrmit. Je zde zábava pro celou rodinu, děti se vyřádí na 

velkých i menších trampolínách, lanovém hřišti, houpačkách, ale také ve vodním 

pískovišti, mraveništi. Menší děti si půjčí odrážedlo, větší vyzkouší třeba zase jízdu 

na nafukovacím kruhu. Děti se projedou malým vláčkem nebo vyzkoušíte letošní 

novinku – Farma Jeep. Farmapark nabízí i vnitřní velkou hernu se skluzavkami a 

prolézačkami, hranolkovištěm a příjemným posezením. Můžete si vzít deku a udělat 

si zde báječný piknik. Je zde restaurace, grill bar, rybářská bašta, palačinkárna. 

Opéct si můžete buřtíka v ohništi. 

 

Zábava pro děti každého věku! Udělejte si s námi hezký prázdninový den! 
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Rezervace míst a bližší informace: Jaromíra Nevolová tel.606 

387 752 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 
 

Poslední část školního roku 2018/19 byla opět plná různých akcí, kterými jsme se snažili 

zpestřit dětem vzdělávací proces v mateřské škole. Nejvíce jsme se samozřejmě věnovali 

tomu, aby předškolní děti dosáhly kompetencí potřebných k bezproblémovému přechodu 

z mateřské do základní školy. 

 

První akcí bylo společné cvičení dětí v sokolovně, které pro ně připravil pan Mirek Paták. 

Děti byly přímo nadšené z toho, že cvičí pod vedením muže, s velkým úsilím se vrhaly do 

všeho, co jim bylo nabídnuto. 

 

V průběhu měsíce dubna se, kromě jiného, děti věnovaly přípravě na Velikonoce, opět si 

vyzdobily vejdunku a zhotovily si na ni i stojánek ve tvaru slepičky. Tentokrát byl čas na 

výrobu vejdunek trochu omezen, protože už od konce března jsme se spolu s dětmi chystali na 

velké stěhování, které nás čekalo hned víkend po Velikonocích. 

 

Těsně před Velikonocemi jsme se vydali společně s dětmi z Mateřské školy Kluky na výlet na 

zámek Kačina, kde na děti čekal připravený výukový program s názvem „Mlynáři a pekaři“. 

Hned ráno 17. dubna děti nasedly do autobusu a vydaly se za dobrodružstvím. Během 

programu se nejprve seznámily s postupem pečení rohlíků, které si měly možnost samy 
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vyrobit – nejprve si vyválely těsto, zamotaly rohlíky, daly na plech, potřely vajíčkem a 

posypaly solí, kmínem nebo mákem. To vše zvládly skoro všechny děti samy nebo jen 

s menší pomocí. Zatímco dala paní lektorka všechny rohlíky do trouby péct, šly děti 

prozkoumávat zámek, kde měly možnost vidět starodávné vybavení kuchyně, seznámily se 

s prací mlynářů, zasoutěžily si a zahrály různé kvízové hry. Prohlídka zámku byla zakončena 

ve stájích, kde měly děti možnost vidět a slyšet, co všechno se ve stájích kdysi dělo. Po 

prohlídce zámku se děti vrátily pro své upečené rohlíky – každé z dětí si neslo domů dva 

voňavé kousky, které potom ve školce s velkou hrdostí ukazovaly rodičům. 

 

Hned další týden, ve čtvrtek 25. dubna, vyrazily děti opět autobusem na další již tradiční akci, 

a sice do Čáslavi, kde se konal v areálu Muzea zemědělské techniky „Den bezpečnosti“. Děti 

sledovaly práci záchranných složek – viděly výcvik policejních psů s psovody, postup 

pořádkové policejní jednotky při zadržení nebezpečného pachatele, práci záchranářů při 

záchraně života, měly možnost podívat se do velkého hasičského auta, viděly policejní, 

hasičské a záchranářské vybavení a mnoho dalšího. 

 

Další den nastalo dlouho očekávané stěhování do sokolovny, do kterého se s nadšením 

zapojily i některé děti. Přesto, že již několik týdnů jsme postupně některé věci chystali do 

přepravek a krabic, zůstalo na tento poslední dubnový víkend ještě hodně práce. Protože ale 

přišli pomoci téměř všichni rodiče dětí (někdy i prarodiče), zvládlo se vystěhování celé 

budovy mateřské školy a následně nastěhování všeho potřebného do sokolovny v rekordním 

čase – v pátek odpoledne přibližně od 13:00 do 20:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 15:00 

hodin, takže v neděli si mohli již všichni odpočinout, přestože se počítalo s tím, že i v neděli 

někteří rodiče přijdou pomoci. O tom, že se všechno velmi zdařilo, svědčí i to, že se 

v náhradních prostorách dětem velmi líbí a již sdělily panu starostovi, že se ze sokolovny ani 

nebudou chtít stěhovat zpátky. Doufáme ale, že rekonstrukce budovy mateřské školy bude 

zdárně a včas hotová, aby mohla být školka už v novém kabátě a pro více dětí otevřena od 

září, a že dětem se v ní bude líbit. Také chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na 

stěhování podíleli, za jejich velkou pomoc. 

 

O tom, že je navýšení kapacity školky nutné, svědčí také zápis dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2019/20, který proběhl v sokolovně 3. května a ke kterému se 

přihlásilo dvacet dětí, z nichž však mohlo být zatím přijato pouze pět dětí. Na základě 

stanovených kritérií měly opět přednost děti s trvalým pobytem v Močovicích. Kapacita 24 

dětí je tedy naplněna a zbývá 11 míst, pro které bude vyhlášen zápis až po kolaudaci 

rekonstruované školky. 

 

Od 13. května jsme se spolu s dětmi začali připravovat a těšit na každoroční výlet s rodiči do 

zoologické zahrady. Děti si opět o zvířátkách povídaly, četly, zpívaly, hrály si na ně, 

prohlížely si jejich obrázky a podobně. Když konečně nastal pátek 17. května, vyrazili jsme 

společně zase dvěma autobusy do Dvora Králové. Přestože celý týden vládlo ošklivé počasí, 

na pátek se polepšilo, takže všechny děti mohly spolu s rodiči a dalšími příbuznými strávit 

v zoo krásný den plný zážitků. 
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Hned další týden, ve 

čtvrtek 23. 5., čekala děti 

kulturní akce, a to 

divadelní představení 

s názvem „Krejčík Honza“ 

v Dusíkově divadle 

v Čáslavi. Jednalo se o 

zábavné představení plné 

písniček a her, které se 

dětem velmi líbilo a 

během něhož se 

s nadšením zapojovaly do 

činností, které pro ně měl 

„krejčík Honza“ 

připravené.  

 

Další akcí pro děti byl 

výlet, tentokrát bez rodičů, 

ale zato s dětmi a paní učitelkami z Mateřské školy Kluky. Cílem byla „Perníková chaloupka“ 

v Rábech u Pardubic pod Kunětickou horou. Přestože počasí nám moc nepřálo, naštěstí 

nepršelo, takže si děti výlet (stejně jako dlouhou cestu autobusem) velmi užily. Výlet byl 

dětem částečně i odměnou za to, že většina z nich po celý rok poctivě nosila starý papír do 

sběru, díky čemuž pro ně mohla být za finanční odměnu zakoupena vstupenka a zdobený 

perník. Za pomoc se sběrem a tím pádem i za příspěvek na výlet děkujeme tímto i 

spoluobčanům, kteří také starý papír poctivě sbírají a nosí do školky. 

 

V prvním červnovém týdnu 

čekaly na děti hned dvě akce. 

Hned v pondělí 3. června jsme 

společně oslavili Den dětí, kdy si 

děti užily celý den různé soutěže 

a zábavné úkoly. Trochu 

problém byl letos se soutěžemi 

venku. Část soutěží bylo třeba 

upravit nebo úplně vypustit, 

protože nám přece jenom 

chyběla naše zahrada a u 

sokolovny je jen velmi málo 

místa. I tak se ale celá akce 

zdařila, děti i přes velké horko 

zarputile soutěžily, fandily a 

povzbuzovaly se, takže na konci 

oslav mohly být odměněny lízátky, bonbóny a hlavně velkou medailí.  
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Další akcí v tomto 

týdnu bylo ve středu 

fotografování dětí na 

závěr školního roku. 

Letos jsme využily 

přírodního prostředí 

v blízkosti sokolovny, 

které dalo vzniknout 

velmi zdařilým 

obrázkům na památku 

pro všechny děti.  

V polovině června 

(12. 6.) jsme přivítali 

na návštěvě 

v sokolovně děti 

z Kluků, které se 

spolu s našimi dětmi 

přijely podívat na představení sférického kina s názvem „Naši kamarádi zvířátka“. Přestože 

pohádka byla velmi pěkná, některé děti (a to jak z naší školky, tak i z Kluků) jsou již ke konci 

školního roku roztěkané a jen těžko se na promítání soustředily a příběh si tak moc neužily. 

Jistě k tomu přispělo i horké počasí červnových dnů, v němž jsme se snažily děti osvěžit 

aspoň kopečkem zmrzliny z místní prodejny. 

 

V dalších červnových dnech čekalo děti, které půjdou po prázdninách do školy, dokončování 

pracovních listů s různými grafomotorickými úkoly, aby byly přichystané na pasování na 

školáky. Očekávaný den nastal ve čtvrtek 20. června, kdy za dětmi přijelo Divadlo Úsměv 

z Prahy. Děti se nejprve 

pobavily u pohádky o 

„Hejkalovi a jezinkách“, 

kterou je provázel Kašpárek. 

Poté si Hejkal postupně volal 

předškoláky, které po splnění 

opravdu těžkých úkolů 

pasoval na školáky. Děti 

dostaly na památku knížku 

„Medvídci jdou do školy a 

jiné příběhy“, vysvědčení, 

pamětní list, list s desaterem 

předškoláka a krásný barevný 

špendlík s nápisem „budu 

školák“. Za tento špendlík 

chceme poděkovat paní Lucii 

Kňourkové, která dětem 

špendlíky vyrobila a darovala.  

 

Jako odměna dětem za zvládnutí posledních úkolů přijelo hned následující den Divadlo 

Koloběžka se zábavným pohádkovým představením „Hurá na prázdniny“. Během něj se děti 

spolu s postavičkami dětí Honzíka a Haničky a zvědavé vosy vypravily na prázdninové 

dobrodružství pod mořskou hladinu, za opičkami do Afriky a na let balónem. To vše za 
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doprovodu veselých písniček, říkanek a drobných rozcviček, do nichž se s chutí zapojily jak 

močovické děti, tak jejich kamarádi z Kluků. 

 

Poslední červnový týden nás již čekalo loučení před prázdninami. Děti ještě v úterý dostaly 

vysvědčení z angličtiny, hotové pracovní sešity Kuliferdy spolu s diplomem a odnesly si 

domů obrázky, které nakreslily v sokolovně. Poté nastalo chystání na poprázdninový přesun 

zpět do zrekonstruované školky. Snad to všechno dobře dopadne a v září už budou děti v 

„nové“ školce. 

 

 vedení MŠ 

 

  

 Významná životní jubilea 
 

 Významných životních jubileí se ve 3. čtvrtletí roku 2019 dožívají tito naši spoluobčané: 

 

 paní Tůmová Ludmila, pan Tichý Vladimír, pan Horálek Jiří a paní Blažková Marie 

 

                                                                                                              blahopřeje obecní úřad 

                                                    

 

100 let organizované kopané v Močovicích 
 

Minulý rok jsme si připomínali 100. výročí vzniku samostatného československého státu. 

V celé zemi se konalo mnoho společenských akcí a oslav týkajících se tohoto významného 

mezníku v českých dějinách. Ani letos nás nemine řada významných výročí.  Namátkou 100. 

narozeniny oslaví Československý červený kříž, ZOO Liberec, nejstarší zoologická zahrada 

v Čechách, SK Sigma Olomouc, Masarykova univerzita v Brně a mnoho dalších organizací. 

A proč to připomínáme zrovna na stránkách Močovického čtvrtletníku? A proč zrovna nyní? 

My, obec Močovice, si totiž v letošním roce připomeneme 100. výročí organizovaného 

fotbalu v naší obci. 

 

Nechceme tu předkládat hutný popis historických dat, ale rozhodli jsme se, že Ti nabídneme 

zajímavé momenty a střípky z dějin kopané v naší obci. Pro mnohé to bude jistě vzpomínání 

příjemné, neboť bude spojené s vlastní vzpomínkou a prožitkem na fotbalovém hřišti, pro jiné 

to bude jistě zajímavý exkurz do dějin fotbalu v Močovicích.  

 

V kronice obce je jako rok vzniku Tělocvičné jednoty Sokol 

uveden rok 1905. Na jeho prvním ustanovení se přihlásilo 33 

členů. Fotbal patřil ke sportům, které se těšily velké oblibě.  

Kronika obce uvádí, že první organizované fotbalové mužstvo 

bylo založeno roku 1919.  

Sokolovna, místo pro sportovní i kulturní vyžití, byla slavnostně 

otevřena roku 1923. 

 

V roce 1930 byla založena SK Klejnarská Sparta Močovice, která 

později změnila název na TJ Sokol Močovice. V rámci okresu 

dosahovala střídavých sportovních úspěchů. 
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Pro mnohé bude překvapením, že místní fotbalisté v zimních měsících let 1942-1952 

reprezentovali Močovice v ledním hokeji. Do roku 1945 se hrála utkání s týmy z okolí 

Čáslavi, později i s mužstvy z Kolínska. Za připomenutí stojí rekordní vítězství nad Jiskrou 

Kolín a to 12:0.  

 

Největší úspěchy místních fotbalistů lze datovat do roku 1968, kdy se slavil postup do I. B 

třídy, a do roku 1987, kdy dorostenci TJ Sokola Močovice získali titul přeborníka okresu a 

postoupili do krajské soutěže. Na konferenci svazu přebrali zástupci dorostu ocenění  

„nejlepší kolektiv mládeže“ a Jiří Bohatý „nejlepší trenér mládeže“. Diplomy a dárky 

předával Ján Zvara, bronzový medailista ve skoku do výšky z MS 1987.  

 

 

 

 

 

 

V roce 1978 bylo z iniciativy trenéra Jiřího Bohatého založeno i družstvo žáků.  

 

V roce 1980 se konal 1. ročník Memoriálu Josefa Kovaříka. Fotbalový turnaj žáků se konal 

na počest zakladatele tělovýchovy v Močovicích a jeho dlouholetého předsedy. 

 

První mezinárodní utkání TJ Sokola Močovice v jeho dějinách se konalo 24. 6. 1989 na 

turnaji v Plaňanech proti Polaru Wroclaw. Naši fotbalisté podlehli 2:0.  

 

Dne 8. 7. 1989 se u příležitosti 70. výročí založení TJ Sokol Močovice konalo Setkání 

Rodáků a přátel z mládí. Ze všech koutů Čech se sjelo 131 rodáků. Po dojemném setkání 

v sokolovně se na místním fotbalovém hřišti za hojné divácké účasti střetl tým bývalých hráčů 

s TJ Neškaredice. Později je vystřídali hráči Sokola Močovice, kteří se utkali se Spartou 

Kutná Hora.  

 

Dne 9. 5. 1990 se konal 12. ročník žákovského turnaje, účastnily se ho týmy Dynama Horní 

Bučice, Start Tupadly, Sokol Potěhy a Boheminas Praha, v jeho dresu nastoupil Tomáš 

Panenka. Ale proč tuto skutečnost připomínáme? Čestný výkop provedl mistr Evropy 

z Bělehradu 1976 Antonín Panenka.  

 

V 2. polovině 90. let došlo ke stagnaci kopané v obci. Mládežnická družstva ukončila svou 

činnost, pokračovalo pouze mužstvo mužů. Hledat příčinu této skutečnosti nemá v současné 

době význam. Důležité je, že ti, co chtěli hrát, hráli dál v barvách jiného klubu. Neztratili 

lásku k zelenému pažitu, kožené meruně a týmového ducha.  Později se vrátili a pomohli 

Dole zleva: Paták M., Suchomel Fr., 

Horák Mar., Beneš S., Lukáč J., Lank B., 

Vinduška R. 

Nahoře zleva: Horák Mil., Horálek J., 

Výborný P., Jarůněk M., Truhlář J., 

Vančura J., Čureja D., trenér Bohatý 
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v Močovicích opět vzkřísit fotbalové nadšení. Pozvolná obnova TJ Sokola Močovice, oddílu 

fotbalu, spadá do let 2012-2013. S nápadem přišel Michal Plánočka, místní odchovanec 

fotbalového mužstva. Na první nábor přišly pouze 3 děti, ale už během 14 dní se přihlásili 

další mladí fotbalisté a byla vytvořena 2 mužstva-mladší a starší přípravka. Úspěchy 

přicházely pozvolna, jak už to tak ve sportu bývá. Úspěch střídá neúspěch. Ale je potřeba 

vytrvat a výsledky se dostaví. Tréninkové snažení, náročná letní i zimní příprava, týdenní 

soustředění během jarních i letních prázdnin, účast na mnoha turnajích, to vše se promítlo 

nejen v tabulkových výsledcích, ale také v zájmu o fotbal v Močovicích. V současné době je 

zaregistrováno 33 hráčů.  Místní Dorost byl z důvodu malého počtu sloučen s dorostem 

Tupadly a v letošní sezóně na ně čeká okresní přebor. Mladší žáci a mladší přípravka budou 

sbírat zkušenosti během turnajů ve svých skupinách. Velké dík patří Michalu Plánočkovi, 

který místní fotbal postavil opět na nohy a snaží se povznést sportovní i kulturní dění 

v Močovicích.  Nesmíme opomenout zmínit tzv. Starou gardu, hráči nad 35 let, která se 

příležitostně účastní fotbalových zápasů.    

 

Nebylo by správné zapomenout na významné osobnosti kopané v Močovicích, ať se jedná o 

fotbalisty, trenéry, organizátory a bývalé funkcionáře TJ SK Sokola Močovice. Patří jim 

poděkování za nasazení, čas a píli, kterou věnovali fotbalové tradici u nás.  
  

 

 

 Harmonogram oslav 100 let fotbalu v Močovicích 

31.8 2019 

   

12,00 hod- Zahájení - Beseda o historii založení fotbalu v Močovicích  

12,30 -Utkání přípravek SK Močovice 

13,15 -Beseda o žákovské kopané od založení po současnost  

14,00- utkání A mužstva SK Močovice 

16,00- Beseda 50- 70 léta  

16,30-Beseda 80 – 90. léta  

17,00- Beseda rok 2000 po současnost  

18,00- Utkání gard nad 40let  SK Močovice -  Bohemians Praha, v přestávce: Možná 

přijde……překvapení!!!  

20,00- Velká beseda s čs. legendami a mistry Evropy z Bělehradu v roce 1976 Antonínem 

Panenkou a Karolem Dobiášem 

21,00- Večerní zábava plus ohňostroj 

 

 Celá akce bude moderována a natáčena profesionálním štábem. 

  

Změny v programu vyhrazeny, uvedené časy jsou pouze orientační. 

  

 

 

Vážení spoluobčané, 

vlastníte-li cokoliv, co má spojitost s fotbalem v Močovicích, kontaktujte prosím p. 

Josefa Chvátila.  Vaše fotografie, vlaječky, odznaky, diplomy, průkazy, upomínkové 

předměty a další relikvie, vztahující se k 100 letům trvání kopané v naší obci, pomohou 

vývoj močovické kopané zdokumentovat 

Telef. kontakt: 608 306 979.    
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100 let fotbalu v Močovicích ve fotografiích 
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stojící zleva: Snížek 

J.,Kovařík J., Čepek 

O.,Suchomel Z., Paták 

K.,Krejčík A., Kruliš J., 

Oliva 

sedící zleva: Skála M., 

Koudela B., Paták J., 

………., Doležal 

Stojící zleva: Kruliš, Blažek J., 

Daniš J., Beneš V., Šimáček L., 

Blažek A., Jarůněk P., Pitělin 

Sedící zleva: Trekoval F., 

Koudela M., Paták M., Rusňák 

B. 

Sokol Močovice-Stará 

garda 

Zleva: Kruliš j., Suchomel 

Z., Krejčík A. 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybízový koláč se sněhem 

Suroviny: 

420 g polohrubé mouky 

220 g cukru krupice 

220 g másla nebo Hery 

6 vajec (žloutky, bílky1+200 g 

cukru moučka) 

250 ml mléka 

citronová šťáva 

1 prášek do pečiva 

300 g červeného rybízu 

 

Rebarborový koláč s jogurtem 

Suroviny: 

250 ml bílého jogurtu 

1 vejce 

375 g polohrubé mouky 

125 g cukru 

1/2 balíčku prášku do pečiva 

10 ml rumu 

4 řapíky rebarbory nakrájené na 

kostičky 

drobenka (80 g polohrubé mouky, 

80 g cukru krupice, 40 g másla, 

skořice), 

20 g sezamových semínek. 
 

Postup: 

Smícháme jogurt s vejcem, moukou, cukrem, práškem do pečiva 

a rumem. V případě potřeby přidáme trochu mléka. Těsto 

rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech, poklademe kousky 

rebarbory a posypeme drobenkou a sezamovými semínky. Dáme 

do předem vyhřáté trouby a pečeme na cca 180 °C na 20 - 30 

minut.  

Vychladlý koláč posypeme cukrem. 
 

Postup: 

Tuk, vejce a cukr společně vyšleháme, postupně přidáváme mouku s 

práškem do pečiva a mléko s citronovou šťávou. Plech vyložíme pečícím 

papírem a těsto na něj rozprostřeme a urovnáme. Vložíme do vyhřáté trouby 

a pečeme při 180 st. 15 minut. Poté si ušleháme sníh a do něj opatrně 

vmícháme kuličky rybízu. Po 15 min. plech vyjmeme, sněhovou směs 

naneseme na korpus a vložíme do trouby, kde jsme teplotu snížili na 110°C a 

ještě cca 10 min. pečeme. Jakmile je sníh růžový, vypneme troubu a 

necháme ji otevřenou, koláč uvnitř dojde. Podáváme dobře vychlazený 


