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Močovický čtvrtletník 

 č.40 

leden-březen 2022 

 

z obsahu: MŠ Močovice, pozvánka na 

akce, „Nedělníček“ 
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Slovo starosty 

 
Milý čtenáři,  

svět se zbláznil. Po dvouletém a zatím nezvládnutém decimování lidstva pandemií COVID-19 a jejími, 

různě označovanými potomky, se lidé navíc začali navzájem zabíjet ve válečném konfliktu. Zatím 

používají jen konvenční zbraně. Snad nebudou použity sofistikované zbraňové systémy, vyvinuté k 

odstrašení potencionálního nepřítele, či dokonce zbraně hromadného ničení. Nelze než věřit, že 

zeměkoule se i nadále nevychýlí ze své oběžné dráhy a  v poklidu bude i se svými problematickými 

obyvateli stále rotovat kolem zemské osy, jen s nařízeným hodinovým předstihem.   

A protože život jde a půjde dál, musím teď na Tebe být trochu ošklivý. Příchod jara není jen nádherné 

roční období, přinášející po klidné zimě zvýšenou fyzickou aktivitu, ale také nás napadá úklidovou 

horečkou. A jsem u toho. Děláš-li tedy jarní úklid, pořádek, v rámci své nemovitosti, neznečišťuj 

prosím své okolí. Vždyť Tvé bydliště není jen na přiděleném popisném čísle, ale v celé vesnici. Obec 

přece disponuje dostatečným počtem kontejnerových hnízd na tříděný odpad, úložištěm bioodpadu, 

pravidelně přistavuje kontejnery na komunální a biologický odpad. Vyváží popelnice. Zdarma Ti 

poskytla kompostéry. Tak proč musí její pracovníci neustále odstraňovat z veřejných prostranství 

Tebou odložené předměty?    

Svůj pozemek máš ohraničený plotem. Jak je tedy možné, že momentálně nepotřebné předměty 

neukládáš na něm, ale na obecním pozemku, případně na břehu Klejnarky? Takto „uskladněné“ věci 

působí nevzhledně a vytvářejí povodňové nebezpečí.   

Členové místního hasičského sboru přišli v loňském roce s výborným nápadem. Tělo pokáceného 

topolu rozřezali na obrovské špalky a rozvezli po obci. Vznikla tak parádní místa k odpočinku, k 

posezení. Myslím, že jsem nabyl sám, kdo z toho měl radost. Zadarmo a tolik muziky. Ale proč tam a 

také podél stezek pro chodce musí být neustále nepořádek? Když si  přineseš jídlo a pití, tak po 

konzumaci obaly zase odnes. Nečekej, že odpadkové koše budou na každém kroku.    

Současná vesnice již není venkov, známý z minulosti, ale není také město. Tato situace staví do 

problému majitele psů. Ti již nemohou nechat svého miláčka volně pobíhat. Jsou povinni ho při svých 

procházkách obcí vést na vodítku. Rovněž jsou povinni jeho případné exkrementy odstraňovat. 

Upozorňuji Tě tedy, vážený milovníku zvířectva, že nestačí jen jednou ročně uhradit poplatek ze psů, 

ale je nezbytné dodržovat zmíněné povinnosti. Současně dodávám, že sáčky, vhodné k výše 

uvedenému účelu, jsou zájemcům zdarma vydávány obecním úřadem.     

Odložili jsme respirátory, snad to rozvolnění vydrží. O tom, že se stále dokážeš bavit jsem se 

přesvědčil na oslavě MDŽ. Těším se na setkání s Tebou na tradičních akcích, které jsou plánovány na 

2. čtvrtletí – Čarodějnice, Máje.     

Mimochodem, které čarodějce se vzlet z hořící hranice za fotbalovým hřištěm nepodaří, může pak 

trénovat na přilehlé lanové dráze.  

                                                                                                                       starosta 

 



3 
 

Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  16. února 2022 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení  ze zasedání OZ č. 21/07.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje předložený  investiční záměr na pomník padlým. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje předloženou finanční bilanci na pomník padlým. 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 08/21 (příloha č. 2), 

schválené starostou obce na základě Usnesení č. 21/21.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/22 (příloha č. 3). 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Pověření komisí, Výzvu k podání nabídky a Smlouvu o 

dílo na stavební práce.     

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě 

S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, 

uzavřený mezi obcí a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o..   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Memorandum o partnerství a spolupráci při 

systémovém řešení  odpadového hospodářství obce Močovice, uzavřené dle ust. § 1746 odst. 

2 z č. 89/2012 Sb., OZ mezi obcí, Elektrárnami Opatovice, a.s. a AVE CZ odpadové 

hospodářství, s.r.o..   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby č. : IZ-12-6002667/VB03 Močovice pč. 1252 a 1181 – 

přeložka vedení knn, uzavřenou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s..   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Sponzorskou smlouvu 2211724, uzavřenou mezi obcí 

a ZDV Krchleby, a.s..  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.651/054/2021 o veřejných 

službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou, uzavřené mezi obcí a ARRIVA autobusy, a.s..  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování 

a spolufinancování dopravní obslužnosti, uzavřené mezi obcí a Středočeským krajem.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci při 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti, uzavřené mezi obcí a Středočeským 

krajem.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 1/22/Z (příloha č. 4).  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava 

komunikace na parc. č. 1250 firmu Silnice Čáslav  s nejnižší nabídnutou cenou. Současně 

schvaluje  Smlouvu o dílo na uvedenou akci, uzavřenou mezi obcí a firmou Silnice Čáslav v 

ceně 1 778 700,- Kč s DPH.    

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvky na nevýdělečné akce pro 

veřejnost z rozpočtu obce na r. 2022 níže uvedeným žadatelům:      

SOKOL Močovice, z.s.                                       …..48 000,-Kč  

SDH Močovice                                                   …..30 000,-Kč  

Jaromíra Nevolová                                           …..30 000,-Kč   

Miroslav Paták                                                 .…..25 000,-Kč  

Josef Chvátil                                                      ……10 000,-Kč  
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• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uvolnění finanční částky 78.000,-Kč z rozpočtu obce 

na odměny občanům za činnost v r. 2021 dle přílohy č. 5.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zápis o provedení periodické inventury majetku obce 

Močovice k 31.12.2021.  

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu  

 

➢ Svozovým dnem odpadu /popelnic/ v letním období je od začátku dubna pondělí každý sudý 

týden, čili 4.4., 18.4. atd.  

 

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

dnech 12.4. až  14.4., dále pak 10.5. až 12.5.  a  14.6. až 16.6.2021. Rozpis na celý rok 2022 je 

zveřejněn ve čtvrtletníku č. 39 a na obecním webu.  

 

➢ Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí 

ve dnech 15.4. až 18.4., dále pak 13.5. až 16.5. a  17.6. až 20.6.2021. Tento odpad lze i 

nadále ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. Rozpis na celý rok 2022 je zveřejněn ve 

čtvrtletníku č. 39 a na obecním webu.  

 

➢ Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních 

odpadů za r. 2022 je vybírán každou středu, v době od 19´00h do 20´00h v úřadovně 

místního OÚ. Poplatek činí dle platné obecní vyhlášky 500,-Kč na občana s trvalým bydlištěm 

v obci. Poplatek 500,-Kč uhradí rovněž majitel obydlí, v němž není nikdo přihlášen k 

trvalému bydlení.  

 

➢ Poplatek za jednoho psa v r. 2022 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč  v souladu s platnou 

obecní vyhláškou.  

 

➢ Poplatky je doporučeno hradit elektronicky na obecní účet č. 0443552349/0800. Jako 

variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

OÚ 

Pomoc Ukrajině 

 

226 288 400 - Telefonická linka k Ukrajině 

------------------------------------------------------- 
Linka pomáhá se základními informacemi o postupu při 
registraci, hledání ubytování, vyřizování víz či postupu při 
získávání pracovního povolení nebo poskytuje informace o 
nároku na dávky. Shromažďuje také informace o nabídkách 
ubytování pro uprchlíky.  
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Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí  

 

➢ Vítání jara  

Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční v sobotu, dne 30. dubna, na 

fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je  v 19´00h u obecního úřadu. 

Čarodějnice na upálení a pruty na opékání buřtů vezměte s sebou. 

Uzenina a pečivo jsou zdarma, pití za vlastní.  

 

➢ Stavění májí  

V sobotu, dne 7. května, ožijí Močovice krásnou jarní tradicí. Vesnici probudí v 8´30h kapela pana 

Petruse, doprovázející členy místního sboru dobrovolných hasičů při krášlení jednotlivých obydlí 

opentlenými březovými májkami. Stavění centrální Máje proběhne téhož dne od 17´00h.  

 

➢ Železná sobota  

Sběr kovového odpadu provedou členové SDH Močovice v sobotu, dne 23. dubna,  od 8´00h. 

Občanům doporučujeme, aby předměty z těchto materiálů vynesli před své domy až v den svozu. 

Zabrání se tak nepoctivému jednání různých nenechavců.  

  

  

 

 

 

Významná životní výročí 

 

Významných životních výročí a jubileí se ve 2. čtvrtletí tohoto roku dožívají 

tito naši spoluobčané: 

 

 Pan Petráček Ladislav,  pan Svoboda Zdeněk, paní Tajčovská Marie,  paní 

Olivová Miloslava a  pan Kovařík Stanislav 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou 

životní pohodu a pevné zdraví.  

J. Truhlář 
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STAVĚNÍ   MÁJÍ 7.5.2022 
  

SDH Močovice pořádá v sobotu 7.5.2022 tradiční stavění MÁJÍ  

začátek v 8.30  
Průvod bude postupně procházet ulicemi směrem k Vodrantům, Klukům, 

Čáslavi, ke hřišti a Krchlebům.  

K poslechu a tanci bude po celou dobu této akce hrát 
pan  PETRUS  s kapelou  

Doufáme, že si obyvatelé naší obce najdou chvilku na poslech písniček, které 

budeme hrát u každého domu, podle přání jeho obyvatel.  
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Krajský úřad Středočeského kraje na základě doporučení HZS Středočeského kraje od 24.3.2022 do 
odvolání vyhlásil období dlouhotrvajícího sucha. Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení 
Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. dubna 2020. 

_____________________________________________________  
 

3/2020  

  

NAŘÍZENÍ  

  

Středočeského kraje   

  

ze dne 20. 4. 2020,   

 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru   

  

 Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 

3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o požární 

ochraně") vydává toto nařízení:   

Čl.1  

  

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   

  

  Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:   

a) doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí 

požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru", zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby,   

b) doba, po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským 

úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborného orgánu (např. Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství apod.),    

c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.) a její posklizňové úpravy a 

skladování (dále jen "období sklizně")1).   

   

Čl.2  

Informační povinnost   

  

 Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) 

uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. O dosažení stupně 

rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány 

cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému 

Středočeského kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika nebezpečí 

požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a o závaznosti tohoto nařízení 

způsobem v místě obvyklým.  

Čl.3  

Místo zvýšeného požárního nebezpečí   

aspi://module='ASPI'&link='129/2000%20Sb.%25237'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='129/2000%20Sb.%25237'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='129/2000%20Sb.%252359'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='129/2000%20Sb.%252359'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='129/2000%20Sb.%252359'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252327'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252327'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252327'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
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  Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru:    

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,     

b) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,   

c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného 

vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,    

d) stohy sena a slámy2) a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.     

Čl.4  

Zakázané činnosti a protipožární opatření   

  

  (1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se zakazuje:    

a) používání zábavní pyrotechniky,    

b) vypouštění "lampionů štěstí"3),   

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,   

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských 

pozemků při jejich obhospodařování,   

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při 

jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,   

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce 

vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem 

apod.   

   

 (2) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se na místě se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru mimo ustanovení čl. 4 odst. 1 dále zakazuje:    

a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek 

na volném prostranství),     

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),   

c) jízda parní lokomotivy4),   

d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona5).   

   

  (3) V období sklizně zemědělské úrody [čl. 1 písm. c) tohoto nařízení]     

a) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dle čl. 3 písm. c) a d) zakazuje:   

1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně,   

2. vypouštění "lampionů štěstí"3),   

3. kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu. V případě kouření v 

uzavřených kabinách vozidel zajišťujících sklizeň a přepravu materiálu, je nutno učinit taková 

opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru od popela či nedopalku cigarety, např. vybavením vozidel 

popelníky s vodní náplní,     

b) musí být motorové vozidlo používané při přepravě hořlavých stébelnatých látek, při žních a sklizni 

úrody, při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybaveno lapačem jisker nebo jiným 

obdobným zařízením,    

aspi://module='ASPI'&link='289/1995%20Sb.%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='289/1995%20Sb.%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='289/1995%20Sb.%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
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c) musí být žňová technika vybavena v souladu s návodem výrobce doporučeným počtem hasicích 

přístrojů6). V případě strojů uvedených do provozu před platností kodexu technických norem se 

vyžaduje hasicí přístroj s nejméně 6 kg hasiva umístněný v blízkosti pracovního stanoviště obsluhy,     

d) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit písemnou formou organizačně technická 

opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích. Opatření musí být stanovena již před 

zahájením sklizně,     

e) je nutno zajistit, aby byl materiál skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu 

určených,   

f) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zajistit skladování a kontrolu skladovaného 

materiálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených v příloze tohoto nařízení; u zrnin zajistit 

prokazatelně měření teplot uskladněného materiálu tak, aby provedená měření monitorovala 

dostatečným způsobem uskladnění zrniny; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty 

okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění,   

g) je nutno sklizeň obilovin na poli zahájit obsekáním pole v rizikových místech (např. podél lesů, 

veřejných komunikací, železničních tratí a přilehlých polí s obilovinami) v šíři min. 20 m a provést 

účinná opatření proti šíření případného požáru (např.  

sběrem slámy v posečeném pruhu, zoráním či zdiskováním posečeného pruhu apod.), 

h) je nutno mít k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření 

ochranného pruhu proti přenosu požáru zoráním či zdiskováním v šíři nejméně 20 m. U této techniky 

mít nepřetržitě přítomnou a znalou obsluhu. Pokud se jedná o pole o výměře 50 ha a větší, mít na 

poli k dispozici tuto techniku ve dvojnásobném množství,    

h) při provádění sklizně rozdělit pole ochranným pruhem v šíři 20 m dle písm. g) proti přenosu požáru 
na části o max. velikosti 50 ha.     

Čl.5  

Kontrola a sankce   

  

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí podle zvláštního právního předpisu7) 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.   

(2) Přestupky a jiné správní delikty projednává podle zvláštního právního předpisu8) 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.   

   

Čl.6  

Zrušovací a závěrečná ustanovení   

  

(1) Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017, o stanovení podmínek 

k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně přílohy se 

zrušuje.   

   

(2) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-16/2020/RK ze 

dne 20. 4. 2020 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve 

Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.   

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová v. r.   

  

hejtmanka  

aspi://module='ASPI'&link='5/2017%20(KS)%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='5/2017%20(KS)%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'
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SDH Močovice 

 
V následujícím období se můžete těšit na několik tradičních jarních akcí pořádaných naším sborem: 

 

➢ Svoz kovového odpadu- 23.4.  od 8.00 

➢ Stavění májí -7.5. , více info viz přiložená pozvánka 

➢ Pálení čarodějnic- 30.4. 

 

 

Současně bychom vás rádi seznámili s rozpisem termínů hasičských soutěží: 

 

Dospělí: 

➢ 28.5. Okresní soutěž v Dolních Bučicích-28.5.  

➢ Okrsková soutěž v Krchlebech- 4.6.  

  

Děti: 

➢ Lomeček - Branný závod-2.4. 

➢ Vysoká - závod jednotlivců na rozhlednu Vysoká-9.4. 

➢ Kutná Hora - závody na 60 a 100m jednotlivců-8.5. 

➢ Vrdy - 1. kolo Soptík (požární útok)-14.5. 

➢ Záboří nad Labem - 2. kolo Soptík + Plamen-21.5.  

➢ Kácov - 3. kolo Soptík-18.6. 

➢ Močovice  4. kolo Soptík-11.9. 

➢ Žleby - 5. kolo Soptík-17.9. 

 
  

Humanitární sbírka 
Ve dnech 4. - 6.3. pořádal SDH Močovice ve spolupráci s knězem Dymytro Romanovským  z 

Římskokatolické farnosti Čáslav materiální sbírku na pomoc Ukrajině. Všem, kteří se do sbírky zapojili, 

ještě jednou moc děkujeme.   

T. Moravec 
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MŠ Močovice 

 

V mateřské škole se začátek nového kalendářního roku nesl opět ve znamení pokračující pandemie 

koronaviru. Přesto se nás uzavření mateřské školy z důvodu karantény téměř nedotklo. Zatímco jiné 

školky zavíraly třeba i pětkrát na celý týden, my jsme měli uzavřeno pouze dvakrát na dva dny 

z důvodu onemocnění koronavirem u p. učitelek. Většina dětí se sice v tomto období potýkala 

s častějším nachlazením, což se projevovalo na docházce, ale provoz nebyl omezen. 

 

Z důvodu pokračování pandemie také došlo k posunutí výběru básniček, které se děti měly naučit na 

veřejné vystoupení k MDŽ. V předchozích letech jsme začínali vybírat hned po Novém roce, ale protože 

situace v lednu stále nevypadala dobře, začali jsme s výběrem až v únoru. Děti básničky procvičovaly 

jak doma, tak ve školce, a poslední týden před vystoupením i třikrát v místní sokolovně. Ve školce jsme 

zařadili do vystoupení také společné písničky a básničky, většinou ve spojení s pohybem, takže celé 

pásmo trvalo nakonec přibližně 40 minut. Vystoupení dětí bylo umocněno hudebním doprovodem na 

klávesy, na které hrála slečna Lenka Heřmánková, studentka pedagogického lycea v Čáslavi, která 

v mateřské škole absolvovala souvislou čtrnáctidenní praxi a nabídla pomoc s vystoupením dětí. 

Ještě před veřejným 

vystoupením jsme pro 

děti zajistili výchovně 

vzdělávací program 

s názvem „Smysly 

zvířat“, se kterým k nám 

přijeli zaměstnanci 

obory a záchranné 

stanice ve Žlebech. Celá 

akce se konala v místní 

sokolovně 9. března a 

děti se v jejím průběhu nejprve podrobně seznámily s různými druhy zvířátek, které můžeme v 

naší přírodě vidět. Jednalo se o ježka, poštolku Rozárku, potkana, sovu, netopýra, 2 šváby a hada – 

krajtu Jonáše. Zvířátka si děti mohly pohladit nebo vzít na ruku, poštolka se dětem proletěla nad 

hlavou, takže děti sledovaly její krásný tichý let. Děti se dále seznámily s tím, co všechno potřebují 

k tomu, aby přežila, a jak jim my lidé 

můžeme pomoci.  

Ten samý týden, a to v sobotu 12. 

března, se děti mohly v sokolovně 

pochlubit s tím, co se dokázaly naučit, 

a zároveň tím poděkovat maminkám 

za jejich starost a péči, kterou jim 

věnují. Vystoupení se dětem podařilo, 

z reakcí rodičů bylo znát, že se jim 

vystoupení líbilo. Na závěr děti předaly 

maminkám drobné dárky, které 
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vyrobily společně se zaměstnanci školky, a to obrázky, klíčenky a kytičky. Pro všechny ostatní byla 

připravena na stoly žlutá srdíčka. 

Po volném „hracím“ 

pondělku, který byl pro děti 

odměnou za náročnou 

přípravu na oslavu MDŽ, se 

děti začaly usilovně chystat 

na karneval, který připadl na 

pátek 18. března 2022. 

Nejprve si vypravovaly 

o masopustu, kreslily různé 

masky, vyráběly korunky pro 

princezny, figurky šašků, 

vypravovaly o tom, za co by se mohly převléknout na karneval ve školce. V pátek se konečně dočkaly – 

již ráno téměř všechny děti přišly do školky v masce, v níž se chtěly ukázat. 

Školku tak zaplavila spousta princezen – Elzy, Anna, Locika, Sněhurka, 

Růženka, malá mořská víla Ariel, dále se přišlo poveselit několik pirátů, 

hasič, upír, Batman, Hulk, dinosaurus, dvě kočičky, baletka, čaj Teekanne, 

pes Marshall z Tlapkové patroly, čarodějnice, bába Hermína s hrbem nebo 

pilot formule 1. Na všechny zúčastněné čekala zábava – velký maškarní 

ples, hledání, kdo se skrývá pod maskou, fotografování, maškarní průvod 

školkou. Na závěr dostaly všechny děti za odměnu diplomy. 

Dalším zpestřením byla hned v pondělí následujícího týdne návštěva 

Sférického kina, které rozložilo svůj velký stan (nafukovací bublinu) 

v sokolovně. Před vstupem dovnitř stanu byly děti upozorněny na to, jak 

se mají chovat, a že se uvnitř musí položit na podložky na záda, protože 

pohádku pak uvidí nahoře po celé kupoli. Poté, co se děti uložily uvnitř 

stanu na karimatky, začalo promítání pohádky, která nám byla 

doporučena, a sice „Putování za zvířátky z celého světa“. Při sledování 

pohádky se děti seznámily s domácími i exotickými zvířaty – z domácích zvířat to byla například kočka, 

pes, kráva, kůň, slepice, prase, ovečka či králík, z exotických zase slon, žirafa, opice, panda, krokodýl, 

velbloud, lev, tygr, velryba, chobotnice, mořský koník a další. Pohádka se dětem velmi líbila a 

odpoledne i druhý den si o ní s nadšením mezi sebou vypravovaly. 

Množství dalších zajímavých a zábavných akcí je pro děti naplánováno a přichystáno i na následující 

měsíce. Chybět nebude oslava MDD, tentokrát s klaunem „krejčíkem Honzou“, dopravní školička 

s názvem „Bezpečně k cíli“, rodinný výlet za zvířátky do zoologické zahrady, fotografování dětí na závěr 

školního roku i pasování na školáky. V dohledu pro předškoláky je rovněž zápis do prvních tříd, o kterém 

si pomalu začínají vyprávět.  

vedení MŠ 
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„Nedělníček“-Tak slepice nebo vejce? 

V neděli 20.3. v astronomicky první jarní den jsem mohla děti opět po nějaké době uvítat na 

Nedělníčku. Začali jsme zvesela a snad nám to už neskončí. Na pozvánku jsem napsala hádanku“ Co 

bylo první … slepice nebo vejce? Zkuste si na tuhle záludnou otázku odpovědět i vy doma. Děti, které 

v neděli dorazily, už správnou odpověď vědí. A možná některé zůstaly trochu i překvapené, kam až 

v čase jsme se dostali.  

I tentokrát byla převaha 

chlapecká, což mne překvapilo 

a holky se musely opravdu 

hlasitě ozývat, aby byly mezi 

těmi „řvouny“ slyšet. Bylo to 

opravdu živé. Tak jak k jaru 

patří. Možná k tomu přispělo i 

to, že jsme se sešli po mnoha 

týdnech. Přivítali jsme rádi 

další nové tváře a také 

návštěvu až z daleké Ukrajiny. 

V každém případě naším hlavním tématem bylo vejce, kuře a slepice. Vajíčko s pěkně měkoučkým 

žloutkem uprostřed lákalo hodně, snad všichni se vrhli na papírovou slepici. Hodně radosti přinesl 

také ptáček na kolíčku schovaný ve 

vajíčku. Ti odvážnější se pak pustili 

do kuřátek ze šišek a děvčata dělala 

náročnější chundelaté kuřátko 

z bambulek. Všem se dílo podařilo. 

 

                                                                                                                                      

Jaromíra Nevolová 

 

 

 

TJ Sokol Močovice 

Fotbalová sezóna je v plném proudu, přesto bychom rádi ve svých řadách přivítali nové členy či 

členky. Máte-li doma malé neposedy, kteří by chtěli trávit volné chvíle aktivním sportem, poznat 

nové kamarády a naučit se fair play, kontaktujte naše fotbalové trenéry.  

Michal Plánočka-tel: 607 392 306, mail: mplanocka@seznam.cz 

V letních měsících se můžete těšit  na dvě společensko-sportovní akce. Na přelomu července a srpna 

se bude konat Letní sportovní zábava, na konci srpna Rozloučení s prázdninami.  

mailto:mplanocka@seznam.cz
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pikantní krůtí kousky 

Suroviny: 
krůtí prsa 
3 stroužky česneku 
100 ml vývaru, 250 ml vody 
sójová omáčka, worcester 
sůl, pepř, špetka chilli  
1 lžíce ostrého kečupu 
1 malá cibule 
1 malý pórek 
půlka červené papriky 
1 konzerva bílých fazolí v protlaku 
olej 
 

Postup: 
Na oleji osmahneme najemno nakrájenou cibuli, vhodíme kousky masa a orestujeme. Zalijeme vývarem, přidáme 
česnek, sůl, pepř, chilli a dusíme cca 1/2 h. Poté přidáme na proužky pórek a papriku a dusíme dalších 15 minut. Před 
koncem přidáme lžíci kečupu a fazole okapané od protlaku a ještě krátce prohřejeme. Nakonec zahustíme trochou 
mouky rozmíchanou ve vodě. V případě potřeby dosolíme a můžeme podávat, nejlépe s opečeným bramborem či 
rýží. 
 

Obrácený jablečný koláč 
 
Suroviny: 
kulatou formy o průměru cca 33 cm 
6 oloupaných jablek nastrouhaných na plátky 
1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 
3/4 hrnku cukru krupice  
3/4 hrnku mléka 
1/2 hrnku oleje 
1 vejce 
1/2 prášku do pečiva 
vanilkový cukr, skořicový cukr 
 

Postup: 
Kulatou formu vyložíme peč. papírem nebo alobalem. Na dno rozprostřeme nastrouhaná jablka smíchaná s 
vanilk. cukrem. Na ně poté rozetřeme rozmíchané těsto  a dáme péct na cca 160 st. na 25-30 min. Po upečení 
necháme krátce vychladnout a poté vyklopíme z formy na tác. Ještě vlažný koláč posypeme lehce skořicovým 
cukrem a můžeme podávat jak vlažný, tak zchladlý. 
 

Dobrou chuť 


