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Močovický 
čtvrtleník č.38 

červenec-září 2021 

 

z obsahu: nové úložiště biologického odpadu, školní 
rok v MŠ zahájen, nedělníčky a ohlédnutí za výletem 

do ZOO a DinoParku,….. 
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Usnesení OZ, schválená dne 30. června 2021 
 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
                ze zasedání OZ č. 21/03.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 6/21.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 7/21 /příloha č. 2/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/21 /příloha č. 3/. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje nepeněžitý vklad obce Močovice a pověřuje starostu 
obce Močovice k veškerým právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, přičemž úplné 
znění usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání jako příloha č. 4. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravu pomníku dle designového konceptu firmy 
Atelier HORIZONT, s.r.o. ve  variantě  a.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Kontrola čerpání 
dotací z RO na r. 2020. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vrácením 6.606,60 Kč Sokolem Močovice do rozpočtu 
obce a doporučuje organizaci požádat o tuto částku v r. 2021. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí informaci o schválených dotacích z MMR. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na 
dodavatele akce malého rozsahu – Osvětlení stezky pro pěší do Lán. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce oslovením min. pěti firem v rámci 
zhotovení díla malého rozsahu – Osvětlení stezky pro pěší do Lán. 

 

Usnesení OZ, schválená dne 8. září 2021 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o spolupráci a spolufinancování dopravní 
obslužnosti, uzavřenou mezi Středočeským krajem /IČO: 70891095/, zastoupeným organizací 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace / IČO: 05792291/ a obcí 
Močovice.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje rozpočtové opatření č. 05/21.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 19/1. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s pronájmem obecního pozemku parc. č. 19/1. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 21/04.  
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako dodavatele díla malého rozsahu „VO Močovice-
stezka do Lán“ firmu s nejnižší cenovou nabídkou /331.869,21Kč/ ELEKTRO MARTÍNEK, s.r.o. 
Kolín a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou, přičemž současně 
schvaluje jako vícepráci osazení jednoho světelného bodu v lokalitě Cihelna.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace „Močovice-rekonstrukce sálu 
v sokolovně“ z MMR 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ . 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace „Močovice-oprava komunikace na p.č. 
1258“ z MMR -11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ . 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace „Dětské a workoutové hřiště v obci 
Močovice“ z MMR – 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ . 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy na: „Vybavení jednotky SDH Močovice 2021“ ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ č. S-5405/OBŘ/2021. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy na „Močovice-modernizace sportovních kabin“ ze Středočeského 
Fondu sportu a volného času, č. S-3809/ŠKS/2021. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vítěze výběrového řízení na zakázku: „Močovice – 
rekonstrukce sálu v sokolovně“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem 
výběrového řízení - firmou STAVMIKA s.r.o., s nejnižší nabídnutou cenou ve výši 
2,083.706,21Kč + DPH. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace na: Močovice – chodníky podél sil. 
III/33721-úsek „A“ ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) z programu – Bezbariérové 
chodníky, zvyšování bezpečnosti. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace na: Močovice – chodníky podél sil. 
III/33721 – úseky „C+D“ ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) z programu – 
Bezbariérové chodníky, zvyšování bezpečnosti. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2021/OM/02 Močovice-
oprava komunikace na p.č. 1258. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zahájení prací a podání žádosti o dotaci ze SZIF na 
silnici-lesní cesta. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zahájení prací a podání žádosti o dotaci z NSA na 
sportovní kabiny. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zahájení prací a podání žádosti o dotaci na akci 
Hřbitov-III. Etapa. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci z MO (Ministerstvo obrany) 
na památník padlých v I. světové válce. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s finanční kompenzací a s oboustranným 
prohlášením o hranici pozemku jak uvádí ve Sdělení ve věci sp. zn. SU 1404/2021-ste /ze dne 
3.8.2021/ Mgr. Miroslav Schuller- advokát.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení křovinořezu pro údržbu hřbitova a opravu 
místností v obecní nemovitosti čp. 96 sanační omítkou.  

 

 

 
Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 Popelnice budou od začátku října v souvislosti s přechodem na zimní frekvenci ve 

svozu komunálního odpadu vyváženy každý týden, přičemž svozovým dnem zůstává 

pondělí.                       

 Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu, 13.10.2021, od 8´00h. Za 

nebezpečný odpad se považují baterie, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, 

kyseliny, fotochemikálie, hydroxidy, pesticidy, zářivky. Tekuté odpady musí být 

v uzavřených obalech. Nebezpečné odpady umístěte před svá obydlí k přilehlé 

komunikaci. Pneumatiky nejsou nebezpečným odpadem. 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpady bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 12.10. až 14.10., následně 16.11. až 18.11. a 14.12. až 

16.12.2021. 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 15.10. až 18.10., 19.11. až 22.11. a 17.12. až 20.12.2021. 

 Biologický odpad lze v obci odkládat pouze na zpevněnou plochu, vybudovanou za 

firmou ALLIUM, s.r.o. a do kontejneru na asfaltové ploše před hasičskou zbrojnicí 

přistaveného  ve dnech výše uvedených. 

 

 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

 

Na závěrečné čtvrtletí tohoto roku je naplánováno několik, většinou tradičních, akcí. Věříme, 

že epidemiologická situace umožní jejich uskutečnění. Aktuální informace budou 

zveřejňovány v relacích obecního rozhlasu, mobilním rozhlasem a na obecních webových 

stránkách. 

 Nedělníček – Dýňodlabání /4.10.,paní Nevolová/ 

 Drakiáda /říjen, SDH Močovice/   
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 Zábava se Starými Kládami /6.11., pan Chvátil, Na Myslivně/ 

 Nedělníček -  Podzimní tvoření /21.11., paní Nevolová/ 

 Zdobení a rozsvícení vánočního stromku /28.11., SDH Močovice, místní kaple/  

 Dětský sportovní den /prosinec, SOKOL Močovice, sokolovna/ 

 Nedělníček -  Vánoční tvoření /12.12., paní Nevolová/ 

 Vánoční koncert /19.12., místní kaple/ 

 Silvestr Na Myslivně /31.12., pořádá nájemce hospody/ 

 

Kam s ním? 

 

Na nerudovskou otázku „Kam s ním?“ dnes už známe v Močovicích jednoznačnou odpověď. 

No přece na shromaždiště za firmou Agro Allium. Řeč je samozřejmě o biologickém odpadu. 

Ano, Ti co jim přistavení kontejneru 1x v měsíci bylo málo, bioodpad odváželi za fotbalové 

hřiště a v posledních měsících na 

„kanály“. Ale tomu už je konec. 

Vedle fotbalového hřiště vznikl 

dětský areál s herními prvky a 

workoutový kout (o tom 

podrobněji v příštím čísle), 

„řepník“ byl jen krátkou, 

přechodnou epizodou a definitivní 

místo pro složení biologického 

odpadu je nyní na nové, zpevněné 

ploše za bývalým kravínem. 

Přístup k ní je po místní 

komunikaci směrem na „Trnínky“, 

zrekonstruované v délce 290 m. 

Na konci asfaltové vozovky je po 

levé straně situováno zmíněné 

shromaždiště. Do kontejneru 

vhazujte kusový bioodpad, jako 

jsou například větve a prkna. 

Hmotný bioodpad, jako je tráva, či 

nepoživatelné plodiny, ukládejte 

před čelní stěnu shromaždiště, vystavěnou ze ztraceného bednění.   
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Významná životní výročí 
 

 
Významných životní výročí a jubileí se ve 4. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši 
spoluobčané: 
 
pan Moravec Václav, paní Suchomelová Vlasta, paní Pleslová Božena, pan Sus Miroslav, 
paní Tichá Hana, pan Kudlík  Josef, paní Vacková Marcela, pan Čepek Oldřich a pan Blažek 
Václav. 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a 
pevné zdraví. 
 
 

 
 
                                                  

Shromaždiště bioodpadu 
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Prázdninový výlet do DinoParku a ZOO Plzeň 16.8.2021 

 

Po roce jsme se vydali na další prázdninovou výpravu, tentokrát za dinosaury a zvířátky 

do ZOO Plzeň. Byl pěkný letní den, sluníčko svítilo, všichni byli natěšení. Autobus přistaven 

na čas.  K odjezdu přišli všichni, takže jsme obsadili 48 míst. Cesta ubíhala dobře, samozřejmě 

samotná Praha nás trochu zdržela, pak ještě na dálnici u Plzně jsme se pozdrželi, ale cestou 

byly dvě přestávky a hlavně, děti cestu nevnímaly, jejich oči se soustředily na pohádku Malý 

dinosaurus, který jsme pouštěli na DVD. A to mělo velký úspěch, i někteří dospělí se hezky 

pobavili. Byli jsme hezky naladěni na dinosauří svět, kam jsme hned po příjezdu vstoupili.  

DinoPark v Plzni patří mezi nejhezčí v ČR. Už jen místo je vhodně vybrané, mezi stromy s 

různými zákoutími. Někteří navštívili hned u vchodu Dinosauří kino ve 3D provedení. Pěkná 

ukázka z života malého dinosaura, kde jsou diváci vtaženi do děje a sami pak rozhodují o 

dalším pokračování 

příběhu. Velký 

úspěch měl ovšem 

Dinosauří hurikán, 

kde si mohly nejen 

děti vyzkoušet, 

jakou sílu měla 

bouře ve 

druhohorách. Tam 

se někteří i 

několikrát vraceli. 

Všude kolem nás 

bylo stále plno 

dinosaurů v životní 
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velikosti. Museli jsme si proto dávat pozor, 

abychom nedostali po hlavě obrovským 

ocasem, tam zase na nás nějaký jiný 

dinosaurus mrkal a dělal smutná očka. 

Jeden se otáčel, druhý hrozivě křičel a 

vydával prapodivné zvuky. A ta hromada 

trusu, která pod jedním ležela … zkrátka, 

viděli jsme všechno!  

Poté jsme spojovací bránou prošli do ZOO 

a Botanické zahrady. Výhodou bylo, že nás 

autobus vyložil na horním parkovišti, takže 

jsme pomaličku sestupovali z kopce a 

nastupovali jsme zase dole na hlavním 

parkovišti. Celý areál totiž leží v kopci. 

Někteří ani celou ZOO nestihli projít, 

pokud se někde chtěli zdržet déle. Třeba 

hledat medvěda hnědého ve velkém 

zalesněném terénu dalo fušku. Anebo červenou pandu ukrytou pěkně v korunách stromů. 

Zato páni lvi se před námi hezky povalovali na kopečku a znuděně zívali. A takoví gepardi po 

vypuštění z vnitřního výběhu rychle vyběhli do zeleně a schovali se za pahorkem, aby byli 

nikým nerušeni. Tak žirafy, ty jsou vidět vždy už z dálky, stejně tak velbloudi. Obdivovali jsme 

také dva hrošíky liberijské, jak si hoví 

v rybníčku.  

Vidět toho bylo spousta, ale někteří z nás 

hledali také putovní kamínky. Ano, přesně 

ty, které jsme s dětmi loni v září také 

malovali. Někdo jen popovezl ty, které 

našel jinde, jiný domaloval další, 

každopádně jsme nějaké kamínky nechali 

v parku novým nálezcům. Ale stejně tak 

jsme jich pár našli. A ty s námi putovaly 

k nám domů a později vyjedou zase 

někam jinam. Po několika hodinách chůze 

jsme byli rádi, že jsme si zase nasedli do 

našeho autobusu a zamířili domů. Cesta 

zpět byla poklidná, ubíhala moc dobře. 

Ale stejně jsme museli udělat povinně-

nepovinnou zastávku v jednom oblíbeném 

fastfoodu a tím tu tečku na závěr. Domů 
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jsme dorazili unaveni, ale 

s novými zážitky a 

vědomostmi. Protože za 

poznáním se zkrátka 

cestovat musí. Tak zase za 

rok, milí přátelé …. 

                                                                                                                                   

Jaromíra Nevolová 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Dýňodlabání - neděle 24.10.2021 

Milé děti, rodiče a prarodiče, 

ráda bych vás pozvala na společné dýňodlabání. Akci, která je v posledních letech hojně 

pořádána, a u nás v obci proběhne poprvé právě letos. Jedná se o veselé nedělní odpoledne 

pro všechny, kteří se chtějí pobavit, zasmát se a vyřezat si přitom velkou dýni, která pak bude 

krásnou podzimní výzdobou a veselým kamarádem vašim dětem. 

A jelikož se dýně musí předem objednat, rezervujte si svoji dýni na 

tel.606 387 752 (stačí SMS) nejpozději do 14.10.2021. Můžete 

zkusit přijít i bez rezervace, ale pak nedokážeme zajistit, že bude 

dýně pro vás ještě volná. Prosím o všechny děti s dospělým 

doprovodem (budeme pracovat s ostrými předměty, abychom 

dokázali zajistit bezpečnost). Děkuji za pochopení. 

Jedná se o společnou práci dětí a dospělých a fantazii se meze 

nekladou. Navzájem si poradíme, pomůžeme a vy si odnesete 

hezkou výzdobu před váš dům.    

Dýně jsou zdarma!!! 

Bližší informace o místu konání atd. se dozvíte týden předem. 

Tak na viděnou přátelé! 

 Jaromíra Nevolová 
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Mateřská škola 

Nový školní rok v mateřské škole odstartoval ve středu 1. září 2021. K předškolnímu vzdělávání je 

v místní školce zapsáno 33 dětí (z důvodu integrace u jednoho dítěte musí být počet dětí ve třídě 

snížen o dvě děti), tudíž je kapacita opět 

naplněna. 

 

V letošním roce máme ve školce 16 

holčiček a 17 chlapců. Z celkového počtu 

je 25 dětí s trvalým bydlištěm 

v Močovicích, šest je ze Souňova, a po 

jednom jsou děti z Vodrant a z Třebešic. 

Nejpočetnější skupinu dětí v tomto 

školním roce tvoří předškoláci, kterých je 

celkem patnáct, ve středním ročníku je 

osm dětí a nejmladších dětí je deset. 

 

V období letních prázdnin jsme zajistili 

dvoutýdenní prázdninový provoz. Protože 

školní jídelna Mateřské školy 

Těsnohlídkova, náš výhradní dodavatel 

stravování, byla v provozu od 26. 7. do 6. 

8., mohli jsme i my v této době 

poskytnout dětem příležitost docházet do 

školky.  

Z celkového počtu 33 dětí se k prázdninovému provozu přihlásilo šest dětí. V druhém týdnu se na dva 

dny sice dodatečně přihlásilo ještě jedno dítě, další tři se ale odhlásily, takže jsme nakonec končili 

s celkovým počtem čtyř dětí. Počasí nám přálo, čehož jsme náležitě využívali, a nejvíce času jsme 

trávili na zahradě mateřské školy. 

 

V době uzavření školy byla, kromě generálního úklidu, zajištěna i výměna koberce ve třídě Hvězdiček, 

kde vlivem každodenního 

provozu došlo k jeho 

velkému poničení. Původní 

koberec byl poškozen 

především od bačkůrek dětí 

– suchými zipy na 

bačkůrkách došlo 

k rozsáhlému vytrhání vláken 

koberce. Během dne děti 

tráví nejvíce času hraním na 

koberci, přičemž se suché 

zipy na bačkorách 

zachytávaly o vlákna koberce 

a vytrhaly je.   
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Ve zbylých prázdninových týdnech čerpali zaměstnanci školy dovolenou. Do práce se vrátili týden 

před zahájením nového školního roku o tzv. přípravném týdnu, během něhož celou budovu pečlivě 

uklidili, vydezinfikovali, vytřídili rozbité a nepoužívané hračky, doladili plány vzdělávání na nový školní 

rok a zúčastnili se online školení a kurzů na aktuální témata.  

 

Jako každý školní rok, i začátek toho letošního se neobešel bez slziček, hlavně u nejmenších dětí, 

které si zvykaly na nové prostředí, nové paní učitelky, kamarády, jiný režim i odloučení od rodičů. 

Nový školní rok je novým začátkem také pro novou posilu pedagogického týmu, slečnu Markétu 

Lněničkovou, která od září působí jako paní učitelka ve třídě Hvězdiček. 

 

Vzhledem k situaci spojené 

s pandemií koronaviru 

zůstávají pro všechny školy 

nastavena velmi přísná 

hygienická pravidla 

stanovená Ministerstvem 

školství a Ministerstvem 

zdravotnictví ČR vycházející 

ze Zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Kromě 

jiného zahrnují povinnost 

při výskytu byť jen náznaků 

respiračních problémů dětí 

okamžitě informovat jejich 

zákonné zástupce. 

 

I na tento rok by paní učitelky chtěly dětem připravit bohatý program plný výchovně vzdělávacích, 

kulturních a zážitkových aktivit. Doufáme, že se bude moci uskutečnit tradiční návštěva Mikuláše s 

doprovodem, 

výroba 

nepečeného 

cukroví či nadílka 

od Ježíška a 

spousta jiných 

akcí v druhém 

pololetí.  

Již v měsíci říjnu 

bychom chtěli 

navštívit 

„Zvěřinec na 

statku“ ve 

Vilémově u 

Golčova 

Jeníkova, kde by 

děti čekalo 
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setkání jak se zvířátky, která se běžně chovají na venkově, tak i se zvířátky pocházejícími z cizích zemí. 

Děti by měly mít možnost je pozorovat, hladit a některá si i pochovat. Program výletu dětem zpestří 

výroba nějaké podzimní výzdoby, chybět nebude ani dobrý oběd. Vše se ale samozřejmě bude odvíjet 

od pandemické situace.  

Byly bychom rády, kdyby se tento rok mohly uskutečnit všechny plánované akce a vše se tak 

konečně mohlo vrátit k normálnímu provozu.  

Vedení MŠ 

 

SDH Močovice 

Proudnice 2021  

Již po devatenácté se na v sobotu 

19.9. 2021 na hřiště v Močovicích 

sjela družstva mužů a žen, aby se 

utkala o Proudnici.  Letošní 

ročník byl zároveň nominační 

soutěží o postup na soutěž O 

pohár starosty Krajského 

sdružení hasičů Středočeského 

kraje. V obou kategoriích 

postupují dvě družstva. 

Jako první se ze startovní čáry na 

základnu rozběhlo družstvo 

mužů z Močovic. První pokus se povedlo dokončit v čase 36,37.  Druhý pokus byl o trochu 

rychlejší, ale čas 33,69 stačil v celkovém pořadí na 4. místo. 

Domácí družstvo běželo v této sestavě: Novák, Moravec, Vlach, Farkač, Vlček, Kratochvíl a 

Staněk (Richard). 

V kategorii žen se také jako 

první na startu představilo 

družstvo domácího SDH. 

Hned v prvním rozběhu se 

zastavil čas na hodnotě 31,01. 

Byl to nejlepší čas našich 

holek v celé historii této 

soutěže (na nástřikové terče).   
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Druhé kolo zahajovalo toto družstvo na průběžném 3. místě. A náš nejlepší čas se podařilo 

posunout na hodnotu 27,35. To holky posunulo do průběžného vedení. Jelikož se nikomu 

v druhém kole 

nepodařilo zaběhnout 

rychleji, stačil tento čas 

na celkové vítězství. 1. 

místo znamená i 

postup na krajský 

pohár. Ten se poběží 

28.9 v Cítově.  Holky 

běžely v této sestavě: 

Čochnářová Iveta, 

Moravcová Simona, 

Moravcová Veronika, 

Protivová, Vítovská, 

Danešová a Kubátová. 

Výsledky: 

Muži: 

1. Lomec  26,02 

2. Vrdy  26,69 

3. Zbraslavice 31,77 

4. Zánoří  n, Lab. 32,22 

5. Močovice 33,69 

6. Souňov 38,39 

 

Ženy: 

1. Močovice 27,35 

2. Lomec  28,09 

3. Uhl. Janovice 28,49 

4. Drobovice 34,47 

5. Potěhy  38,24 

6. Záboří n Lab. 38,49 

7. OSH   K H 40,71 

Soptík Močovice 2021   

V neděli 12. 9. 2021 se sjela 

družstva dětí do Močovic na 

soutěž v požárním útoku. Pro 

většinu družstev to byla 

první soutěž po roční pauze 

zaviněné covidem. 

Nejméně družstev (3) se 

předvedlo v kategorii 

dorostu. Domácí družstvo se 
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na start vydalo jako třetí v pořadí a 

díky požárnímu útoku dokončenému 

v čase 44,86 na 3. místě i skončilo. 

V kategorii starších dětí se předvedlo 

pět družstev. Díky zranění a 

nemocem muselo za naše družstvo 

nastoupit několik mladších dětí a i 

díky tomu se nepodařil ani jeden 

útok podle představ. Druhý pokus 

skončil v čase 41,33 a to stačilo jen 

na 5. místo.  

Mladší kategorie byla obsazena 

nejvíce družstvy. Mezi jedenácti družstvy byla i dvě domácí. Béčko bylo složené většinou 

z dětí, které přišly z přípravky a v kategorii mladších začínají sbírat zkušenosti. Druhým 

pokusem, který skončil 

v čase 27,60, obsadilo toto 

družstvo 9. příčku. 

Áčko bylo složené z 

„ostřílených“ dětí a bylo to 

znát v obou pokusech. První 

pokus s časem 20,27 byl 

v druhém rozběhu ještě 

vylepšen na hodnotu 20,10. 

V celkovém pořadí stačil 

tento výkon na krásné 2. 

místo. 

V kategorii přípravky si 

v domácím družstvu odbylo svou hasičskou premiéru hned 5 dětí. Toto družstvo je složené 

s těch nejmenších dětí od 3 let. V obou 

pokusech bylo vidět, že jsou to šikovní 

hasiči a hasičky. Celkově naše družstvo 

skončilo na 4. místě. 

Memoriál Miloslava Vágnera 

SDH Lomec připravil na 18.9. 2021 hasič-

skou soutěž Memoriál Miloslava Vág-

nera. Místem konání 3. ročníku této sou-

těže bylo hřiště pořádajícího sboru. Na 

této soutěži v požárních útocích dětí a 
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dospělých byl náš sbor velmi úspěšný. Přípravka, mladší a starší žáci obsadili 1. místo, muži 

místo 4. 

TM 
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SDH Močovice 

Vás zve na 

zdobení a 

rozsvícení 

Vánočního 

stromku v 

Močovicích  

 

Vánoční stromek bude 

umístěn vedle místního 

kostela a bude ozdoben 

ozdobami, které vyrobí děti 
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TJ Sokol Močovice-fotbal 

 

Fotbalová sezóna je v plném proudu, naše družstva mladších i starších žáků, dorostu i mužů 

se s plným nasazením pustila do nových sportovních 

klání. Nutno podotknout, že výsledky jsou parádní.  

Mladší žáci vedou průběžnou tabulku, většinu zápasů 

vyhrávají. Během letního náboru se přihlásilo celkem 11 

dětí, které posílily z velké části právě mladší žáky. Starší 

se udržují ve středu tabulkové listiny a předvádějí 

stabilně dobré výkony. Místní dorost je vzhledem 

k malému počtu fotbalistů spojen s družstvem Malína. 

Trénují střídavě na místním hřišti a v Malíně.  

Vzhledem v pandemické situaci nedošlo v letních 

měsících k plánovanému fotbalovému soustředění. 

Věříme, že se bude během jarních prázdnin konat zimní 

soustřední v Horním Bradle, tak jako už několik let 

předtím.  

Na měsíc prosinec je naplánovaný Sportovní den v místní 

sokolovně, doufáme, že se covidová situace výrazně 

nezmění a my si budeme moci užít odpoledne plné her a sportu.  

Na závěr bych chtěl poděkovat p. Petru Nevolemu, který věnoval sponzorský dar- dresy, 

sportovní vybavení- místnímu fotbalovému oddílu.  
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Postup: 

Žloutky vyšleháme s cukrem, přimícháme ořechy (špetku si necháme), mouku s kakaem, prášek do pečiva a 

nakonec sníh. Plech vymažeme a vysypeme, rozprostřeme těst, pečeme cca 10 minut na 180 st. Korpus 

necháme vychladnout. Mezitím ušleháme změklé máslo a postupně do něj zašleháme Salko. Vznikne 

karamelový krém, který rozprostřeme na korpus. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a nacákáme lžící na krém, 

navrch posypeme zbylými oříšky. Buchtu necháme odležet do druhého dne. 

 

Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vepřové plátky na hořčici 
 
Potřebujeme: 
4 vepřové plátky z krkovice 
1 větší cibule  
10 dkg slaniny na kostičky 
3 lžíce pikantní hořčice 
lžička cukru 
trocha sojové  a worcestrové  omáčky  
250 ml světlého piva 
cca lžíce hladké mouky 
olej, voda  
sůl, pepř 
 

Postup: 
Plátky krkovice naklepeme, opepříme a osolíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme. Smícháme ji v míse s pivem, solí, 
pepřem, hořčicí, cukrem a vložíme připravené plátky masa. Necháme marinovat v chladu 1 - 2 hod. Poté na pánvi 
rozpálíme olej, vložíme plátky masa, opečeme z obou stran a vyjmeme na talíř. Na pánev přidáme trošku oleje, 
cibuli z marinády, slaninu, lehce orestujeme, poté zasypeme moukou, metličkou rozmícháme, přilijeme marinádu 
z mísy a dle potřeby doředíme vodou. Dochutíme solí, příp. hořčicí, vložíme zpět plátky masa a necháme ještě 5 
min. provařit. Podáváme s bramb. kaší nebo šťouchanými bramborami a zeleninovým salátem. 
 

Zakázaná buchta 
 
Těsto: 
7 žloutků 
20 dkg cukru moučka 
20 dkg mletých oříšků 
15 dkg polohrubé mouky 
2 lžíce kakaa 
prášek do pečiva 
sníh ze 7 bílků 
Krém: 
karamelové Salko + 1 máslo 
navrch čok. poleva a oříšky 
 


