
1 
 

 

Močovický čtvrtletník 

č. 39 
říjen-prosinec 2021 

 
 

Z obsahu: Krabice od bot, Nedělníčky, SDH Močovice,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky 

a porozumění. V novém roce mnoho radostných 

dní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022. 

Přeje obec Močovice 
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Slovo starosty 

Vážený čtenáři, 

tento výtisk Močovického čtvrtletníku se k Tobě z technických důvodů dostává již v půlce  adventního 

času. Snad mu dovolíš vstoupit do Tvého soukromí ve chvílích, kdy ještě nenastal tolik očekávaný čas 

klidu, pohody a slavnostního očekávání Vánoc. A mně prosím dovol, abych Tvou pozornost zaměřil na 

některé příspěvky v něm, tedy přiměl Tě tak trochu pracovat. 

Usmíváš se, ale já to myslím vážně. Vstaň, vezmi si nůžky a vystřihni ze čtvrtletníku terminář 

přistavování kontejnerů na komunální a biologický odpad. Ten si umísti na vhodné místo, například 

pomocí magnetky na ledničku a po celý rok nezaváháš s odpadem. Obdobně jsem Ti chtěl do 

domácnosti dodat nové jízdní řády autobusové dopravy, týkající se linek, obsluhujících Močovice. 

Nevyšlo to. Ještě nejsou vyhotovené. Následně budou k dispozici pro zájemce v místní prodejně 

potravin. 

Bez zajímavosti pro Tebe zcela jistě nejsou schválená usnesení místního obecního zastupitelstva. 

Mimo jiné Tě informují o nové obecně závazné vyhlášce, týkající se poplatku za systém odpadové 

hospodářství. Abys byl o této záležitosti stoprocentně zpraven, je vyhláška zveřejněna nejen na 

obecním webu, ale rovněž v periodiku, které právě držíš v rukou. Milým překvapením pro Tebe jistě 

bude, že v době překotného zdražování kde čeho, kde kým, často pro nic za nic, se sazba poplatku za 

tzv. popelnice v příštím roce opět nemění. O tom, že si obec může dovolit doplácet za Tebe stále se 

zvyšující částku na ukládání odpadů se můžeš přesvědčit prostudováním schváleného Rozpočtu obce 

na r. 2022. Tím se také ubezpečíš, že obec bude mít příští rok dostatek finančních prostředků nejen na 

svůj provoz a plánované činnosti, ale také na splácení úvěrů. Pro úplnost ještě dodám, že obec 

disponuje na svých účtech  podstatně vyšší celkovou částkou (5,5 miliónů Kč) než činí úvěry (3,7 

miliónů Kč). Dluh by tak mohl být snadno zapraven. To by ale byl nesmysl, neboť sjednané úrokové 

sazby z úvěrů jsou velice příznivé a uspořené finance tak budou s výhodou využity jako povinná 

finanční spoluúčast obce na dotovaných investičních akcích.  

Ale nyní již poněkud svátečněji, vánočněji. Vždyť nejmladší členové našeho sboru dobrovolných hasičů 

už před příchodem adventního času ozdobili a rozsvítili vánoční stromeček u místní kaple a od té samé 

chvíle obci dominuje nádherný vánoční strom s betlémem u jeho úpatí. Příroda se přizpůsobila a 

pocukrovala vesnici sněhem. Připomněla tak, že je čas zklidnění, regenerace a přípravy na následující 

období. A to se týká i nás lidí. S adventem přichází období pohody, lásky a rozjímání. Období, ve 

kterém bychom si měli udělat více času, než tomu bylo během roku, na sebe a na své blízké. 

Zasloužíme si to. Vždyť dobíhající rok nebyl vůbec jednoduchý. A nelze předpokládat, že v roce 

následujícím to bude snazší. Nebude. Nepodléhejme ale sdělovacím prostředkům, které v honbě za 

senzacemi nevybíravým způsobem ovlivňují naši mysl. Vezměme rozum do hrsti - však ono to půjde.  

 Milý čtenáři, přeji Tobě i tvým blízkým mnoho spokojenosti a štěstí v blížícím se vánočním čase a do 

nového roku - roku 2022, pak pevné zdraví, hodně osobní pohody, rodinného štěstí a pracovních 

úspěchů.    

 

                                                                                                            starosta 
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 3. listopadu 2021 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
ze zasedání OZ č. 21/05.  
 

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

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029660/VB1, uzavřenou mezi obcí Močovice a 
ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. 
č. 673/1 v k.ú. Močovice, uzavřenou mezi obcí Močovice a Povodím Labe, st. p.. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky na akce 
III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721, uzavřenou mezi KSÚS 
Středočeského kraje a obcí Močovice. 

  

• Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje pana Jaroslava Truhláře vypracováním návrhu změn a 
doplnění dopravního značení v obci, konzultací a místním šetřením a předáním dokumentu 
Dopravnímu inspektorátu k projednání..   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/21 /Příloha č. 2/. 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2022 /Příloha č. 
3/.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu předložením návrhu vyhlášky na příštím 
zasedání OZ.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Technické posouzení objektu "Sportovní 
kabiny a sociální zařízení", vypracované autorizovaným stavitelem, p. Josefem Krupařem. 

 

• Obecní zastupitelstvo Močovice schvaluje změnu pojistné smlouvy, uzavřené  s Českou 
pojišťovnou, doplněnou o pojištění nově vybudovaných dětských hřišť. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zahájení prací a podání žádosti o dotaci z MMR - 
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova- na akci "Močovice - oprava komunikace na 
parc. č. 1250. 

 
 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 8. 12. 2021 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
              ze zasedání OZ č. 21/06.  
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 07/21.    
   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2022 . Rozpočet 
schvaluje na základě zveřejněného návrhu rozpočtu, k němuž veřejnost nevznesla žádné 
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připomínky a akceptuje připomínky z řad OZ na snížení výdaje na dopravní obslužnost a 
zapracování dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně úpravy rozpočtové 
skladby dle platné vyhlášky.    

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vyrovnaný Rozpočet MŠ na r. 2022. Rozpočet byl 
schválen na základě zveřejněného návrhu rozpočtu MŠ. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Močovice na r. 
2023-2025 na základě zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ. 

  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí  daru od MAS Lípa pro venkov  pro MŠ 
Močovice. Jedná se o dar neinvestičního charakteru ve výši 36.758,-Kč. Dle platnosti a 
účinnosti darovací smlouvy bude dar poskytnut dne 1.1.2022. Dar je poskytnut dobrovolně, 
souvisí s rozvojem vzdělání, jedná se o výukový materiál a učební pomůcky.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství . 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice v rámci pěstebních zásahů schvaluje samovýrobu palivového 
dřeva v obecních lesích za cenu150,-Kč/plm.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2021 
(příloha č. 5).  

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

• Kontejner na biologický odpad bude v  1. čtvrtletí přistaven na asfaltovou plochu před 

hasičskou zbrojnicí pouze od 18.3. do 21.3. 2022. Vyprodukovaný bioodpad je možné ukládat 

na úložiště za firmou ALLIUM.   

• Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu přistaven ve 

dnech 11.1. až 13.1., 15.2. až 17.2. a 15.3. až 17.3. 2022. 

• Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle OZV č. 1/2021 na r. 2022 bude 

vybírán každou středu, počínaje 23.2.2021, v době od 19´00h do 20´00h v úřadovně místního 

OÚ. Poplatek činí 500,-Kč a musí být uhrazen do 30. září 2022. 

• Poplatek za jednoho psa v r. 2022 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. 

• Položením vhodné izolace na víko nádrže je  nutné zabezpečit tlakovou kanalizaci před 

mrazy. Před tímto úkonem je ale  potřeba opláchnout proudem vody technologické zařízení. 

• Zájemci o samovýrobu palivového dřeva v obecních lesích mohou do 31.12.2021 vhodit 

písemnou žádost do schránky na vstupních dveřích budovy OÚ nebo ji předat starostovi 

obce. Žádosti podané po tomto datu nebudou akceptovány. Cena činí 150,-Kč/plm. Bude 

požadováno odstranění klestu a celkový úklid  pracoviště. 

• Právnické a fyzické osoby mohou do 13.2.2022 požádat o finanční dotaci pro příští rok  na 

úhradu specifikovaných nákladů spojených s jejich činností, resp.na nevýdělečné akce pro 

veřejnost. Vyplněný formulář, který je zveřejněn na obecních webových stránkách, postačí 

vhodit do schránky na dveřích budovy OÚ. 
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• VHS Vrchlice-Maleč, a.s. oznamuje, že od 1.1.2022 dochází k úpravě ceny vodného a 

stočného. Vodné bude účtováno za 1m3 ve výši 57,05 Kč  (včetně DPH 10%) a stočné za 1m3 

ve výši 46,96 Kč (včetně DPH 10%). 

• Vzhledem k tomu, že jízdní řády veřejné dopravy (PID), platné od 1.1.2022, nebyly v době 

uzávěrky tohoto čísla čtvrtletníku ještě vypracovány, budou jízdní řády autobusových linek č. 

705, 746, 743, jež obsluhují Močovice, k dispozici po jejich zveřejnění  v místní prodejně 

potravin. Informace o tom bude podána obecním rozhlasem.   

 

 

 

Termíny přistavení a odvozu kontejnerů v r. 2022 

 

    odpad komunální velkoobjemový                                         odpad biologický 

stanoviště: před budovou OÚ                         stanoviště: asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí 

            přistavení                     odvoz                                     přistavení                       odvoz 

                 11.1.                           13.1.                                           -                                     -                                          

                 15.2.                           17.2.                                           -                                     -                    

                 15.3.                           17.3.                                        18.3.                             21.3. 

                 12.4.                           14.4.                                        15.4.                            18.4. 

                 10.5.                           12.5.                                        13.5.                            16.5. 

                 14.6.                           16.6.                                        17.6.                            20.6. 

                 12.7.                           14.7.                                        15.7.                            18.7.                                                       

                 16.8.                           18.8.                                        19.8.                            22.8. 

                  13.9.                          15.9.                                        16.9.                            19.9. 

                  11.10.                        13.10.                                     14.10.                          17.10. 

                  15.11.                        17.11.                                     18.11.                          21.11. 

                  13.12.                        15.12.                                     16.12.                          19.12. 

                                                                                                                                                               OÚ 
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Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství  

_____________________________________________________________________  

  

  

OBEC Močovice Zastupitelstvo obce Močovice  

Obecně závazná vyhláška obce Močovice č. 1/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

  

Zastupitelstvo obce Močovice se na svém zasedání dne 8.12.2021, usnesením č. 94/21 

usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  a § 

84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):   

Čl. 1 Úvodní ustanovení  

(1) Obec Močovice  touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“).  

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Močovice.1  

Čl. 2 Poplatník  

(1) Poplatníkem poplatku je2:  

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo   

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

obce.   

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4  

                                                  

1  

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích  

2  

§ 10e zákona o místních poplatcích  

3  

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje   

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo    
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b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o 

azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,  

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,  

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,  

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle 

zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné 

ochraně cizinců, nebo 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince 

požívajícího dočasné ochrany cizinců.  

4 § 10p zákona o místních poplatcích  

Čl. 3 

Poplatkové období  

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1  

Čl. 4  

Ohlašovací povinnost  

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 20 dnů ode dne 

vzniku své poplatkové povinnosti.   

(2) V ohlášení poplatník uvede2   

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech,  

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v 

případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,  

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok 

na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. 

b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.  

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 20 dnů ode dne, kdy nastala.4  

                                                           
1 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích  
2 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích  
3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích  
4 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích  
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(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 

může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 

nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 

na své úřední desce.9  

Čl. 5 Sazba 

poplatku  

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč.   

                                                                          

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož 

konci5  

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo  

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.  

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 

jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 

umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na 

jehož konci6  

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,  

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo  

c) je poplatník od poplatku osvobozen.  

 

Čl. 6 Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. září příslušného 

kalendářního roku.   

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla.   

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení 

podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.   

 

Čl. 7 Osvobození a úlevy  

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci a která je7   

                                                           
5 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích  

6 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích  
7 § 10g zákona o místních poplatcích  
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a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a 

má v této jiné obci bydliště,   

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 

péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,   

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 

na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte 

nebo nezletilého,   

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 

se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo   

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 

domácího vězení.   

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci a která se v obci nezdržuje.  

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 

nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na 

osvobození nebo úlevu zaniká.8  

  

Čl. 8 Navýšení poplatku   

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.9  

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10  

Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku11  

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 

nezletilý  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 

svéprávnosti  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 

povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 

zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.  

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.  

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně.  

                                                           
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích  
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích  
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích  
11 § 12 zákona o místních poplatcích  
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Čl. 10 Společná ustanovení  

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena 

podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na 

společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s 

podílem na tomto pozemku.12  

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní 

společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální 

odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.13  

Čl. 11 Přechodná ustanovení  

   

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené 

podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.  

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 

podle dosavadních právních předpisů.  

Čl. 12 Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 20.11. 2019  

 

Čl. 13 Účinnost  

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.   

  

  

    

       .  

Miroslav Kořínek, v.r.                                                           Milan Kos, v.r.  

    místostarosta                                                                      starosta   

  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  9.11.2021 Sejmuto 

z úřední desky dne:  

                                                           
12 § 10q zákona o místních poplatcích  
13 § 10r zákona o místních poplatcích  
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Pozvánka na akce v 1.čtvrtletí r. 2022 

Věřme, že negativní trend, nastoupený v souvislosti s pandemií COVID-19  v závěru r. 2021, nebude 

pokračovat a že příznivější vývoj epidemiologické situace umožní uspořádat  klasické akce prvních 

třech měsíců roku. Těšme se tedy na hasičský ples, Masopust, dětský karneval, maškarní ples či 

oslavu MDŽ. 

Aktuální informace budou zveřejňovány prostřednictvím místního rozhlasu, obecního  webu a 

mobilním rozhlasem.    

 

Mateřská škola Močovice 

V letošním podzimním období stále probíhala ve třídě Hvězdiček adaptace nových dětí. Některým 

malým dětem se stýskalo po mamince, další nové děti zase měly problémy s adaptací na nový režim 

nebo i s tím, že si musí mezi sebou půjčovat hračky a po hře je opět uklízet na správné místo, s čímž 

jim pomáhaly nejen paní učitelky, ale i někteří starší a šikovnější kamarádi. Prostřednictvím různých 

zábavných činností se děti seznamovaly třeba s předměty denní potřeby, se zásadami osobní hygieny, 

osvojovaly si základní společenské postoje a chování. Děti se pomocí rozličných aktivit seznamovaly 

s barvami podzimu, s ovocem, zeleninou, plody lesa a pole a dalšími plodinami dozrávajícími v tomto 

období. Vyráběly a tvořily z papíru, přírodnin. Poznávaly ovoce a zeleninu nejen na obrázcích, ale i ve 

skutečnosti – podle vzhledu, vůně, hmatu a především podle chuti. Velké poděkování patří rodičům, 

kteří přinesli ovoce i zeleninu do MŠ pro zpestření ranních svačinek. Děti se učily nové písničky, 

malovaly a kreslily. Zkoušely si otisky listů, tvořily tiskátka z brambor. Poslouchaly pohádky a příběhy 

s tématikou podzimu. Na konci listopadu se pak společně rozloučily s podzimem tím, že si připomněly, 

co všechno se o podzimu společně naučily, a vyprávěly si o přípravách zvířátek na zimu. 

Dne 15. října jsme společně navštívili Zvěřinec na statku ve 

Vilémově u Golčova Jeníkova. Když jsme autobusem dorazili 

na místo, přivítala nás milá a sympatická paní, které statek 

patří a která nám jej celý ukázala. Setkali jsme se se zvířaty, 

která se běžně chovají na venkově, i se zvířaty z cizích zemí. 

Děti je mohly pozorovat, hladit a některá dokonce i chovat. 

Viděli jsme například mainskou mývalí kočku, jedno 

z nejstarších 

amerických 

kočičích plemen. 

Tato největší 

domestikovaná 

kočka dosahuje 

délky i více než 1 

metr! Dále si 

mohly děti 

prohlédnout pejsky, kozy, ovce, koně, králíky, opičky, 

pštrosy, surikaty, agamy, chameleony, hady nebo želvy. Po 
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prohlídce statku nás čekalo společné tvoření. Děti si 

vyrobily krásné jablíčko ze střípků dlaždiček, které si 

pak odvezly domů. Nechyběl ani společný oběd, který 

jsme si mohli vychutnat venku na čerstvém vzduchu. 

Po obědě na děti čekala činnost, která je bavila nejvíce. 

Měly možnost samy vyhřebelcovat poníky a nakonec 

se na nich i povozit. Po krásně prožitém společném dni 

jsme se vrátili autobusem zpět do školky, kde už na děti 

čekali rodiče. 

Od 1. prosince se děti začaly naplno věnovat 

adventnímu času. Hned po první adventní neděli zapálily svíčku na adventním věnci ve školce a začaly 

se připravovat na velkou návštěvu, která je čekala 6. prosince. To za nimi totiž do školky přišel Mikuláš 

s andělem i s obávaným čertem. Poté, co děti přednesly několik mikulášských říkanek a zazpívaly 

oblíbené písničky, odměnil je Mikuláš s andělem mikulášskými balíčky, které dětem udělaly velkou 

radost. Při zmínce o návštěvě Mikuláše bychom chtěli poděkovat paní Jaromíře Nevolové, panu 

Michalu Plánočkovi a Josefu Vlachovi za to, že se tento rok opět velmi přesvědčivě zhostili těchto 

důležitých rolí a nenechali se odradit přísnými vládními restrikcemi. Samozřejmostí bylo, že se i tyto 

pohádkové bytosti před návštěvou školky a kontaktem s dětmi otestovali. 

Adventní čas a čekání na Ježíška si děti krátily výrobou 

vánočních přání a drobných dárků pro rodiče. Na děti 

v tuto dobu ještě čeká společné poslouchání a nácvik 

vánočních koled. Čas budeme trávit také vyprávěním 

o symbolice adventu, tradicích a vánočních zvycích. 

Chybět nebude ani oblíbené „pečení“ cukroví, do 

jehož výroby se jistě zapojí všechny děti. Pro letošní 

rok máme v plánu nepečené kokosové kuličky, na 

které již máme zakoupené suroviny. Děti se už teď 

mohou těšit i na společné ochutnávání.  

Před začátkem prázdnin a příchodem Vánoc čeká děti ještě jedna velmi důležitá událost, a to návštěva 

Ježíška. Vánoční nadílka je letos naplánovaná 

na úterý 14. prosince. Během ní si děti u 

stromečku jako tradičně zazpívají koledy, 

zopakují si vánoční říkanky a pak se již budou 

věnovat rozbalování dárků, které jim Ježíšek 

jistě nadělí jak do školky, tak i domů. 

Na závěr přejeme všem rodičům, prarodičům a 

obyvatelům Močovic příjemné prožití 

vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí 

v nadcházejícím, doufejme již lepším, roce 

2022! 

 

vedení MŠ 
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Nedělníček poprvé po roce!  

➢ Sportovní hry, neděle 26.9. 2021 

Ano, byl tomu právě rok, co jsme se s dětmi 

naposledy sešli a malovali kamínky. Také byl 

nádherný slunečný zářijový den, a nikoho z 

nás by nenapadlo, co nás zase čeká … tak si 

držme palce, ať je té „divné době“ brzy konec 

a vše se  co nejrychleji vrátí zase zpátky. 

Měla jsem možná trochu i obavu, zda děti 

vůbec ještě budou mít zájem a přijdou, přece 

jenom rok je dlouhá doba a děti rostou a 

mění se. Nakonec jsem byla velmi mile 

překvapena. A hlavně, přivítali jsme mezi 

sebou i nové dětské tváře, což mě těší 

dvojnásob. Jsem ráda, že má práce má smysl.  

Počasí bylo toho dne naprosto ukázkové, víc jsme si přát nemohli. Na velkém fotbalovém hřišti místy 

pálilo sluníčko snad víc jak v létě.  Původně jsem chtěla začít se štafetovou rozcvičkou, ale nakonec 

volba padla na hru šupiny pro kapra. Tato hra je spíš pro mladší děti, aby ztratily stud a obavy. Po 

menší polovině hřiště jsem před příchodem dětí rozházela papírové části kapra a šupiny. Ty měly 

zelenou, světle a tmavě žlutou barvu. Zelené byly za nejvíc bodů, žluté pak odstupňované také zvlášť. 

Děti byly rozděleny do dvou družstev a co nejrychleji musely najít a přinést části kapra svému 

kapitánovi, který rybu zatím skládal. Nakonec jsme ani barevnost šupin nebodovali, protože jeden 

tým nedal dohromady celou rybu, nenašli „pusinku“. Takže vítězi byli jasní. 

Poté následovala štafeta s otázkami. Opět dvě družstva, děti běhaly po jednom k nádobě, vybraly si 

papírek, ten donesly k týmu, kde společně přečetly úkol. 

No nasmáli se i někteří rodiče, kteří posedávali kolem a 

vše sledovali. Kotrmelec, 10 dřepů, každý jedno zvíře … 

to byly ty lehčí úkoly, ale také tam bylo: minutu šlapání 

vleže na kole, na parketu každý namalovat sluníčko, 

zazpívat 1 sloku Skákal pes atd.. A jelikož si jeden tým 

vylosoval bonusový papírek „bez úkolu“, získal tím čas 

navíc a zvítězil. Děti se navzájem popoháněly a fandily 

si. Byla to výborná týmová práce a soutěžily opravdu 

všichni, i ti nejmenší.  

Následovaly klokaní zápasy. Nejprve jsme se naučili, jak 

se klokan dělá. Pak proti sobě nastoupili dva klokani do 

bojiště, vždy v přibližně stejné výšce. Kdo koho dřív 

dostane zpátky do pozice člověka? Víc prozrazovat 

nebudu, jelikož se určitě ještě k této hře někdy vrátíme. 

U někoho měla velký úspěch a děti chtěly opakovat, ale 

některé děti se nemohly srovnat s prohrou a už bojovat 

ve dvojici nechtěly.  
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Pak jsem navrhla slepou bábu. Stará hra, ale veliký 

úspěch u všech. Děkuji Pepovi Vlachovi za „akční 

bábu“, děti měly radost. I to malé, vyznačené hřiště 

jsme postupně zmenšovali, protože děti jsou hbité a 

mrštné a „bábě“ dalo zabrat je všechny pochytat. 

Vítěz klání byl další „bábou“. 

Po pohybové hře následovala klidnější. A sice udělej 

tohle a udělej tamto. Tady hodně záleželo na 

vnímání každého. Kdo byl zbrklý a nedával pozor, 

brzy vypadl. Kupodivu ve finále nezůstala žádná 

dívka, finále patřilo klukům. 

A poslední, co jsme stihli, byla vybíjená. Využili jsme měkkého 

míče z fotbalových kabin. Tato hra se opakovala snad šestkrát. 

Pravdou je, že během toho někteří pomalu odcházeli, jelikož 

se na nás začal valit houf komárů, kteří ani přes použití 

repelentu nepřestávali otravovat. Proto jsem úderem 18 

hodiny zavelela k ústupu, a hřiště jsme s posledními účastníky 

opustili.  

Za mě to bylo fajn odpoledne. Myslím, že děti byly rády, že se 

sešly a mohly si zahrát něco společně. Zároveň se poznávají 

mezi sebou, osamostatňují se, což je dobré i pro začínající 

„školkáčky“. 

 

 

 

➢ 1.ročník Dýňodlabání 21.10. 2021  

Už dlouho jsem nosila v hlavě nápad zkusit i u nás v obci 

Dýňodlabání. 

V posledních letech oblíbená podzimní činnost pro děti a 

rodiče a také oblíbená výzdoba našich domovů. Ale pro tak 

velkou akci, jakým Dýňodlabání nakonec bylo, jsme si 

museli dýně předem zamluvit. Dýně jsem vybírala poctivě 

tak, aby byly přibližně stejně velké a všichni zájemci tak 

měli stejné podmínky pro vyřezávání. A vzhledem 

k velkému zájmu jsme dýně museli nakonec ještě 

dokupovat. I když byla nějaká rezerva pro ty, kteří si 

předem dýně nerezervovali, nezbyla jedna jediná. Takže 

naše domovy ozdobilo celkem 37 dýní, když nepočítám 

rodinu, která přijela traktůrkem s vlekem a dovezla si na 

hřiště tři velké dýně Goliáše ze zahrádky a tam je s námi 

společně vydlabali! A děti malovaly, dlabaly a vyřezávaly. 

Vznikaly krásné nápady pod bedlivým dohledem 
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dospělých, za což bych chtěla moc 

poděkovat. Přece jen se pracujeme 

s ostrými předměty a až na jedno malé 

škrábnutí se nic nestalo.  

Výhodou pro společné sobotní odpoledne 

bylo pro nás i to, že jsme Dýňodlabání 

spojili s rozloučením se sezonou malých 

fotbalistů. Proto jsme si mohli dopřát i 

otevřené okénko místního pohostinství 

s teplými nápoji, které se ten den hodily, 

protože ač sluníčko svítilo a byl krásný 

podzimní den, tak ruce postupně křehly a 

byla na ně zima. Opékaly se také buřtíky, 

které měly všechny děti zdarma od Sokola Močovice, takže i tu svačinku, jak jsme na Nedělníčku 

zvyklí, jsme dodrželi. Po přehlídce vydlabaných dýní někteří ještě zůstali na přátelské utkání dětí a 

rodičů, ale o tom už někdo další. Podle reakcí se odpoledne vydařilo a budeme doufat, že se sejdeme 

opět příští rok. 

 

➢ Čertovský Nedělníček 28.11. 2021 

Pozvánky byly rozneseny, vše 

připravené a naše země se 

najednou opět ponořila do stavu 

nouze. I tak jsem se ale rozhodla 

Nedělníček uspořádat, jelikož se 

zřejmě jedná na delší dobu o naše 

poslední setkání. Počasí 

odpovídalo tématu, venku se čerti 

ženili. Sněžilo, foukal vítr, dětem se 

z teplých domovů určitě nechtělo, i proto jsme se sešli 

v menší skupince. Ale byla jedinečná. Poprvé jsme měli totiž 

jen klučičí odpoledne. Když pominu mou maličkost. Sešlo se 

sedm statečných, kteří se ani čerta nebáli. Nejprve jsme 

nacvičili, jak se leze do pytle! Asi tam nějaká zkušenost 

bude, protože s tím nikdo problém neměl, komu nešlo po 

nohách, vlezl po hlavě. A že jsme se nasmáli. Potom jsme 

společně tvořili toho nejobávanějšího, 

velikého čerta. Práce šla klukům hezky od 

ruky, navzájem si pomáhali a radili. Potom 

ještě zkusili menší zápichy, někdo dělal opět 

čerta, někdo i Mikuláše. Zajímavé, že anděla 

si nikdo nevybral. A potom jsme přiložili pod 

kotel a začala pravá rošáda. Kluci se rozdělili 

na dva tábory a udělali čertí doupě. To bylo 

křiku, běhu, radosti, ale také starostí, kdo to 

potom uklidí. Nedělníček byl moc povedený. 
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Chtěla jsem pořádat ještě setkání 

v prosinci, ale aktuální situace 

tomu nepomáhá. 

Proto bych chtěla popřát všem 

hezké Vánoce a dětem, ať Ježíšek 

nadělí dárky, které si tak přejí.  

  Jaromíra Nevolová 

 

 

 

 

 

TJ Sokol Močovice 

 S letošní fotbalovou sezónou jsme se 

rozloučili v neděli 21. 10. 2021 na 

místním fotbalovém hřišti. Občerstvení 

ve formě teplých i studených nápojů  bylo 

připraveno u bufetového okénka, navíc 

se opékaly buřty, takže všichni si přišli na 

své. Následovalo přátelské utkání rodičů 

s dětmi, při kterém jsme se doslova váleli 

smíchy😊  

 V této chvíli si naši malí i velcí fotbalisté 

užívají zasloužený sportovní odpočinek, 

ale již nyní se těšíme na jaro a první 

fotbalová utkání. 

Máte-li doma chlapce či dívku, kteří rádi běhají, učí se novým věcem a chtějí poznat nové kamarády, 

neváhejte a přidejte se k nám. Stále nabíráme mladé fotbalové talenty.  

   

SDH Močovice 

Vzhledem k pandemické situaci je od jara naše jednotka díky předurčení na distribuci ochranných 

prostředků pro ORP Čáslav vysílána na zajištění distribuce ochranných prostředků a testů na Covid. 

Zajištěn byl 2x svoz z Prahy a asi 8x z Benešova. Materiál je vždy převezen do Čáslavi a odtamtud dál 

předáván do jednotlivých škol. 
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Letos proběhl již 11.ročník akce Krabice od bot, 

která dělá v předvánočním čase radost dětem 

z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových 

center, ale také rodičům samoživitelům, kteří se 

ocitli v těžké životní situaci.  

Jsme rádi, že se letos v místním Smíšeném zboží 

Močovice, sešlo neuvěřitelných 68 krabic, které 

jistě udělají radost svým novým majitelům.  

Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme za 

jejich štědrost😊 

 

 
  
Přehled dalších aktivit místního Sboru dobrovolných hasičů naleznete níže. 
 

➢ Krajský pohár  

Pohár starosty KSH hasičů Středočeského kraje se konalo 28.9.2021 

v Cítově. Pro naše ženské družstvo se jednalo o první účast na soutěži 

podobného typu. Celkem se hasičského klání účastnilo 20 nejlepších 

družstev žen a mužů Středočeského kraje. 

Sestava ženského družstva SDH Močovice byla ve složení Čochnářová 

Iveta, Moravcová Simona, Moravcová Veronika, Pěkná Zuzana, 

Čochnářová Klára, Vítovská Šárka, Danešová Martina, Kubátová Jana a 

vedoucí Tomáš Moravec. 

Na základnu šlo družstvo jako druhé, první pokus zastavil časomíru na 

hodnotě 41,61 a bylo jasné, že je co zlepšovat. Druhý pokus se povedl o 

hodně lépe a čas 33,09 

byl v danou chvíli 

druhým nejlepším. Na 

startu však čekalo 

dalších osmnáct 

družstev.  
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Nakonec výsledek našich žen stačil na úžasné 4 místo. Jedná se o velký úspěch a moc děkujeme všem 

za reprezentaci našeho sboru. 

 

➢ Český den proti rakovině 

Letos se konal jubilejní 25. ročník akce Český den 

proti rakovině. Do celostátní sbírky se zapojil i 

místní sbor SDH.  

 

➢ Běh na rozhlednu Vysoká 

Okresní sdružení hasičů Kutná Hora pořádalo v 

sobotu 23.11. tradiční Běh na rozhlednu Vysoká. Naši členové SDH 

Močovice dosáhli výborného umístění: 

Ženy: Pavla Moravcová 5. místo 

Mladší děti: Eliška Farkačová 2.místo a Denisa Moravcová 3. místo 

 

➢ Drakiáda 

 

Oblíbená podzimní akce Drakiáda se uskutečnila v hojném počtu 17. 10. 2021 na poli nad obcí 

Močovice. 
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➢ ZŠ Sadová 

Dne 26. 10. 2021 provedli 

členové SDH Močovice 

ukázky vybavení naší 

jednotky v ZŠ Sadová. Děti 

se během prezentace 

hasičské výbavy dozvěděly 

mnoho zajímavých 

informací, ale zároveň si 

mohly věci osahat a 

vyzkoušet.  

  

 

➢ Volnočasové aktivity 

V průběhu podzimních měsíců proběhlo několik volnočasových aktivit s dětmi - bruslení na zimním 

stadionu v Čáslavi, bowling a fotbálek mezi vedoucími, rodiči a dětmi v Cihelně.  

 

➢ Daruj krev s hasiči 

Dne 2.12. 2021 proběhla třetí letošní akce Daruj krev s hasiči. V Čáslavi se tentokrát sešlo 22 dárců z 

řad hasičů a mezi nimi i 3 členové našeho sboru: Tomáš Moravec, Petr Nevole a Klára Čochnářová.  

Všem děkujeme a v březnu se těšíme znovu 😊  
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➢ Sbírka na pomoc pro oblasti zasažené tornádem 

Dne 12. 11. 2021 

byl osobně předán 

peněžitý dar panu 

Janu Hubáčkovi 

z Mikulčic, který je 

aktivním členem 

místní JSDH. Díky 

tornádu přišel o 

vrchní část domu, 

střechu nad 

vinným sklepem a 

přilehlém hospodářství.  

Do sbírky se zapojili někteří členové SDH Močovice a dobrovolní dárci a sbor SDH Močovice. Předáno 

bylo 25.000,- 

Všem moc děkujeme. 

 

➢ Rozsvícení vánočního stromku 

Pátek 26.11. 2021 proběhlo tradiční 

rozsvícení vánočního stromku u místní kaple. 

Akci předcházela výroba ozdob, do které se 

zapojili všichni členové místního sboru. 

Sváteční adventní náladu rozsvícení 

stromečku dokreslil první letošní sníh a 

samozřejmě i všemi oblíbený vánoční punč.  

T. Moravec 

 

 

 

 

 

Významná životní výročí 

Významných životních výročí a jubileí se v 1. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pan Bohatý Jindřich, pan Liška Josef, pan Kos Milan, paní Klímová Alena, pan Zítko Jaroslav, paní 

Zítková Marie, paní Bednárková Emilie, paní Boumová Verena a paní Výborná Jaroslava 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a pevné 

zdraví. 

J. Truhlář 
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Zpátky do minulosti 

V dnešním vydání Močovického čtvrtletníku se krátce zmíníme o historii mostů, které byly nebo jsou 

součástí naší obce. 

První most přes potok k Čáslavi byl dřevěný, vystavěn byl v roce 1840.  Roku 1851 byl na stejné silnici 

nahrazen novým, stále dřevěným.  Ten zde fungoval až do roku 1905, kdy byl původní vyměněn za 

nový betonový. 

Zajímavostí je, že na 

Čáslavsku se jednalo o 

první stavbu tohoto 

typu.  

V roce 1923 byla pod 

cukrovarem pro pěší 

přes Klejnarku 

postavena lávka 

z trámů. O 8 let později, 

v roce 1931, byla 

nahrazena novou, 

železnou. Ta byla 

poničena ledy, a proto 

byla postavena nová, 

která slouží dodnes.   

Na silnici směrem k Žakům byl brod a pro pěší zde byla cesta z kamenů. V roce 1979 zde byl postaven 

kamenný klenutý most. Ten má dvě pole se segmentovými oblouky a jeho pilíř je zakončen 

čtvrtkulovým vrchlíkem. Kvůli zvýšenému dopravnímu provozu byla v roce 2001 postavena oblouková 

lávka pro pěší. Autorem projektu je Ing. Martin Vašák.  

Za zapůjčení fotografií děkujeme p. M. Vavřinovi. 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrou chuť! 

Medovníkové kuličky 

Suroviny: 
Těsto: 
500 g hladké mouky 
2 vajíčka 
prášek do pečiva 
60 g rozpuštěného másla 
200 g moučkového cukru 
4 polévkové lžíce medu 
Dále: 
1 plechovka kondenz. mléka 
250 g másla 
 Postup: 

Suroviny zpracujeme ve vláčné a hladké těsto, vyválíme na cca 0,5 cm silný plát a upečeme. 
Vychladlý korpus rozdrtíme válečkem nebo v robotu, necháme i menší kousky. Cca 3 – 4 lžíce 
lžíce odebereme stranou. Zbylý základ zpracujeme v husté těsto s plechovkou Salka a 
změklým máslem. Ze vzniklé hmoty tvarujeme kuličky, které obalujeme v rozdrobeném 
základu a vkládáme do papír. košíčků. Poté necháme ztuhnout. 

 

Pikantní kuřecí kousky 
 
Suroviny: 
4 kuřecí prsa 
5 lžic smetanového bílého jogurtu 
2 lžíce oleje 
1/2 lžičky chilli koření 
2 lžičky kari koření 
2 lžíce sójové omáčky  
1 menší pórek 

100 g sušených rajčat  
sůl  
 

 

 Postup: 
Maso pokrájíme na kousky. Do misky dáme jogurt, 2 lžíce oleje, koření, soj. omáčku, špetku soli a vše 
promícháme. Vložíme pokrájené maso a rukou vše smícháme, aby bylo maso ze všech stran obalené. 
Necháme v chladu hodinu marinovat. Poté v pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme maso i s marinádou a 
zprudka za stálého míchání restujeme 10 minut. Pak přidáme pórek a rajčata na proužky a restujeme dalších 
cca 10 minut. Podle chuti dosolíme. Podáváme s jasmínovou rýží příp. s hranolkami. 
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