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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

věř, že bych tento svůj příspěvek rád začínal něčím příjemným, ale bohužel. Musím totiž opět hartusit. 

Oč jde? Polevil jsi totiž v přístupu k čistotě a pořádku na vesnici.  

Při ukládání biologického odpadu na jeho úložiště si prosím uvědomuj, že ulehčíš-li sobě práci tím, že 

náklad vyklopíš na místo, kde se Ti právě podařilo zastavit, ztížíš tak manipulaci všem ostatním. A 

navíc, zamícháš-li do tohoto druhu odpadu jiný, např. stavební suť, způsobíš obci finanční vícenáklady 

za kontejner vrácený na vytřídění. Dále, ačkoliv již přes 30 let je před budovu obecního úřadu každý 

měsíc přistavován kontejner na objemný komunální odpad, chováš se často, jako bys o tom nevěděl. 

Objemný odpad bez skrupulí vhazuješ do malých kontejnerů určených na separovaný odpad nebo jej 

pohodíš před ně. Vrcholem je sypání stavebního odpadu na různá místa v obci či v jejím nejbližším 

okolí. A venčení psích miláčků? No to je stále se opakující problém se znečištěnými chodníky. A stačí 

tak málo. Vhodné sáčky na psí exkrementy jsou zdarma k dispozice v úřadovně. 

V minulém čtvrtletníku jsem Tě pozval ke komunálním volbám a k volbám do 1/3 Senátu. 

Předpokládám, že jsi o jejich výsledcích podstatnou měrou informován z internetu,  sdělovacích 

prostředků a místního rozhlasu. Přesto mi ale dovol následující informaci k volbám do Obecního 

zastupitelstva Močovic.   

Volební účast 59,75% /počet voličů v seznamu 318, počet odevzdaných obálek 190/.   

Do voleb bylo vysláno dvěma volebními stranami 16 kandidátů, z nichž do místního obecního 

zastupitelstva byli zvoleni tito: 

 

Josef Vlach                                   121 hlasů        volební strana Močovice                                                                    

Milan Kos                                     115                  volební strana Močovice                                                                  

Miroslav Kořínek                        112                  volební strana Močovice                                                                       

Josef Chvátil                                105                  volební strana Močovice                                                                                         

Věra Vojtěchová                        102                   volební strana SDR.NEZ.KAND. Močovice                                                                             

Jaroslav Truhlář                          93                    volební strana SDR.NEZ.KAND. Močovice                                                                                  

Josef Linhart                               77                     volební strana SDR.NEZ.KAND. Močovice 

1. náhradníci: 

Michal Matějíček                      81 hlasů          za  volební stranu Močovice                                        

Tomáš Lank                               66 hlasů          za volební stranu SDR.NEZ.KAND. Močovice 

 

Všem zvoleným kandidátům blahopřeji. 

Závěrem si Vážený čtenáři dovolím, i za Tebe, poděkovat starému zastupitelstvu, které ukončilo svou 
činnost prvním dnem voleb, za jeho práci v právě uplynulém volebním období. A tomu novému 
zastupitelstvu pak popřát co nejvíce úspěchů v jeho budoucí činnosti pro obec Močovice a její občany.                                                                                     

                                                                                                                starosta                                            
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  20. července 2022 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení  ze zasedání OZ č. 22/04.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro 

veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

ustanovení § 53 zákona „III/33721 a Močovice – chodník podél silnice III/33721“.    

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje bezúplatný převod obecního pozemku parc. č. 702/6 

v k.ú. Močovice do vlastnictví KSÚS Středočeského kraje.     

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/22/Z. 

 

Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  26. srpna 2022 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení  ze zasedání OZ č. 22/06.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 703/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 236 m2 v k.ú. Močovice, v souladu se Záměrem obce č. 3/22/Z, paní EK za celkovou 

cenu 23.600Kč , přičemž nabyvatelka uhradí veškeré náklady, spojené s převodem.    

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje  Rozpočtové opatření č. 05/22 (příloha č. 2).   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OM/01.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 4/22/Z (příloha č. 3).   

• Zastupitelstvo obce Močovice nepřijímá z ekonomických důvodů nejnižší nabídku uchazeče 

výběrového řízení na dílo Silnice III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice 

III/33721 ve 3. kole výběrového řízení.      

• Zastupitelstvo obce Močovice deleguje na Radu obce /starostu obce/ schvalování 

dokumentů, souvisejících s ukončením 3. kola a souvisejících se zadávacími dokumenty 4. 

kola výběrového řízení na dílo Silnice III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice 

III/33721. 

Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  14. září 2022  

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení  ze zasedání OZ č. 22/06.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje propachtování zatravněných částí pozemků parc. č. 

993, parc. č. 731, parc. č. 1157, parc. č. 1042 a parc. č. 1051 o celkové výměře 4.690 m2  v 

k.ú. Močovice v souladu se Záměrem obce č.  4/22/Z, panu RK, za celkovou pachtovní cenu 

150,-Kč/rok.     

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje  Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí jako 

propachtovatelem a panem RK jako pachtýřem na pacht dle Záměru obce č. 4/22/Z.    

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/22 (příloha č. 2).    

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vypracováním projektu dopravního značení v obci a 

jeho schválením příslušnými úřady firmou Dopravní značení K.H., za nabídnutou cenu 

24.200,-Kč.    

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vypracováním nabídky na parkování před prodejnou 

potravin firmou Dopravní značení K.H..       
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• Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s žádostí HH o výměnu pozemku p.č. 886 za jiný 

obecní pozemek.   

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. 

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

dnech 11.10. až  13.10., dále pak 15.11. až 17.11. a 13.12. až 15.12.2022. Rozpis na celý rok 

2022 je k dispozici ve čtvrtletníku č. 39, který je zveřejněn na obecním webu. 

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

ve dnech 14.10. až 17.10., dále pak 18.11. až 21.11. a  16.12. až 19.12.2022. Tento odpad lze 

také ukládat na úložiště za firmou ALLIUM Agro. Rozpis na celý rok 2022 je k dispozici ve 

čtvrtletníku č. 39, který je zveřejněn na obecním webu. 

➢ Svoz nebezpečného odpadu proběhne v pondělí, dne 14. listopadu, od 8´00h. Za nebezpečný 

odpad jsou považovány baterie, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, kyseliny, 

fotochemikálie, hydroxidy, pesticidy, zářivky. Tekuté odpady musí být v uzavřených obalech. 

Pneumatiky nejsou nebezpečným odpadem. Nebezpečné odpady umístěte před svá obydlí 

k přilehlé komunikaci odkud budou odebrány pracovníky svozové firmy. 

➢ 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 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

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

informace budou zveřejňovány v relacích obecního rozhlasu, mobilním rozhlasem a na obecních 

webových stránkách. 

➢ Dýňodlabání (neděle 23.10., od 14´00h, fotbalové hřiště – paní Nevolová) 

➢ Drakiáda (termín zatím není stanoven - SDH Močovice) 

➢ Dětský sportovní den (prosinec, sokolovna -SOKOL Močovice) 

➢ Zdobení a rozsvícení vánočního stromku (pátek, 27.11. od 16´30h, u kaple -  SDH Močovice) 

➢ Vánoční koncert (v adventní době, místní kaple) 

➢ Silvestr Na Myslivně (31.12., pořádá nájemce hospody) 
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SDH Močovice 

Náš dnešní příspěvek do Močovického čtvrtletníku bychom chtěli začít přehledem aktivit našeho 

místního Sboru dobrovolných hasičů za 2. čtvrtletí tohoto roku. 

➢ V srpnu zajišťovala jednotka na žádost KOPIS rozvoz uprchlíků 

 

➢ Dne 10.9. se konal jubilejní 20. ročník Proudnice, zde překládáme přehled výsledků:   

 muži 

1. Vrdy   27,05 

2. Jindice   27,06 

3. Neškaredice  28,27 

4. Korotice  34,37 

5. Močovice  34,72 

6. Záboří nad Labem B 37,88 

7. Záboří nad Labem A 39,74 

8. Lomec   39,74 

9. Svatý Mikuláš  55,90 

Ženy 

1. Korotice 36,95 

2. Močovice 43,00 

3. Drobovice 44,82 

4. Potěhy  50,98 

 

➢ Dne 11.9. se na místním hřišti v Močovicích konala soutěž dětí a dorostu známá jako Soptík.  

Domácí družstva se zde umístila následovně:   

 Přípravka 6.místo 

       Mladší Béčko  13. místo 

       Áčko 2. místo 

       Starší  5. místo 

       Dorost 1. místo 
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➢ Závěrečné kolo Soptíka 2022 

Závěrečné kolo letošního Soptíka hostili 

hasiči ze Žlebů. Předpověď počasí na tento 

den ukazovala zimu a přeháňky. Bohužel 

se prognóza z větší části potvrdila. Na třetí 

zářijový víkend byla opravdu zima. 

 

Díky většímu počtu nemocných dětí jsme 

do Žlebů přijeli s jedním družstvem 

v každé kategorii. Nejdříve se na start 

postavila přípravka. První pokus byl 

ukončen v čase 47,36. Druhým pokusem 

se povedlo zastavit čas na hodnotě 35,39. 

To stačilo na 6.místo. Přípravka obsadila 

v celkovém hodnocení 8. místo. 

 

Dorost šel do tohoto závodu s jasným cílem. Vítězství.  Neboť tento úspěch by znamenal v celkovém 

pořadí letošního Soptíka první místo. Po prvních pokusech naši dorostenci vedli s časem 24,91. Bylo 

jasné, že pokud se soupeři nezlepší, máme vítězství v kapse. Na start druhého pokusu nastupovalo 

družstvo jako poslední a už bylo jisté, že jim vítězství nikdo nevezme. Třešničkou na dortu bylo ještě 

vylepšení hodnoty času na 23,93. Dorost tedy získal první místo v závěrečném kole a zároveň i první 

místo v Soptíku 2022. Hned pro 4 členy družstva to bylo pěkné loučení s touto kategorií. Tímto jim  

děkujeme za reprezentaci našeho sboru a doufáme, že v dospělé kategorii plynule navážou na své 

předchozí úspěchy. 

 

V kategorii starších dětí se v prvním pokuse zastavil čas na hodnotě 29,47. Druhý pokus byl o poznání 

rychlejší, ale díky nespojené savici se strojem byl bohužel neplatný. Ve Žlebech to stačilo na 5.místo. 

stejného umístění dosáhlo toto družstvo i v celkovém hodnocení letošního Soptíka.  

 

Kvůli zvýšené nemocnosti dětí jsme v mladší kategorii museli dělat menší změny. Po prvním útoku  

s časem 26,79 bylo jasné, že je co zlepšovat. Druhý pokus byl o poznání lepší a čas 21,14 posunul toto 

družstvo na 5.místo. I přesto, že se jednalo o letošní nejhorší umístění, celkově to stačilo na 3. místo 

v Soptíku 2022. I tomuto družstvu patří gratulace a poděkování za reprezentaci našeho sboru. 
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Béčko se účastnilo pouze 3 závodů a 

v celkovém hodnocení obsadilo  15. 

místo. 

 

Máme za sebou Soptíka 2022, 

v celkovém hodnocení obsadila naše 

družstva 2x stupně vítězů a to je velmi 

pěkný výsledek. Nyní nás čeká příprava 

na podzimní štafety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výsledky Soptíkovy ligy 2022 
PO ŠKRTNUTÍ NEJHORŠÍHO VÝSLEDKU 

Po 5 z 5 kol 

Družstvo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo součet 
nejrychlejší čas 

ligy pořadí 

přípravka         

Vrdy A 7 7 2 1 2 12 25,25 1. 

Vrdy B 6 5 4 2 1 12 25,85 2. 

Uhlířské Janovice 5 1 3 3 8 12 26,72 3. 

Záboří nad Labem 2 2 5 5 4 13 26,94 4. 

Svatý Mikuláš 3 6 1 4 7 14 28,32 5. 

Žleby B 1 3 7 7 3 14 29,46 6. 

Žleby A 4 4 7 8 5 20 32,66 7. 

Močovice  8 8 6 6 6 26 31,33 8. 

         

mladší žáci         

Uhlířské Janovice A 6 1 1 1 2 5 17,25 1. 

Uhlířské Janovice B 1 4 2 4 1 8 18,32 2. 

Močovice A 2 2 4 2 5 10 19,24 3. 

Záboří nad Labem A 3 3 3 3 3 12 19,53 4. 

Žleby A 8 6 14 6 4 24 20,05 5. 

Vrdy A 7 5 6 9 6 24 21,63 6. 

Svatý Mikuláš A 5 14 7 7 8 27 20,74 7. 

Uhlířské Janovice C 4 7 10 11 10 31 20,41 8. 

Žleby B 12 10 14 5 9 36 19,76 9. 

Záboří nad Labem B 10 11 11 8 7 36 22,68 10. 

Vrdy B 9 13 9 10 13 41 22,28 11. 
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Žehušice 13 9 8 14 11 41 22,95 12. 

Vrdy C 14 12 5 12 13 42 22,22 13. 

Svatý Mikuláš B 11 8 14 15 12 45 25,01 14. 

Močovice B 16 15 14 13 13 55 23,77 15. 

Malín A 15 17 12 16 13 56 30,07 16. 

Malín B 16 16 13 16 13 58 47,32 17. 

        

starší žáci         

Uhlířské Janovice 1 2 1 2 2 6 15,24 1. 

Vrdy 3 1 2 1 3 7 16,41 2. 

Svatý Mikuláš 2 3 4 4 1 10 18,18 3. 

Žehušice A 5 4 5 3 4 16 18,74 4. 

Močovice 4 5 3 5 5 17 19,11 5. 

Záboří nad Labem 7 6 6 7 6 25 22,69 6. 

Žehušice B 7 7 8 6 7 27 24,86 7. 

Malín 6 7 7 8 7 27 27,10 8. 

        

DOROST         

Močovice 2 1 2 1 1 5 23,55 1. 

Vrdy 1 2 1 2 3 6 22,27 2. 

Záboří nad Labem 3 3 4 3 2 11 25,43 3. 

Svatý Mikuláš  4 4 3 4 4 15 29,75 4. 

 neúčást v daném kole škrtnutý 
 

 

 

 

➢ Plánované akce  

• Podzimní drakiáda – termín bude upřesněn podle počasí 

• Zdobení a rozsvícení vánočního stromku -neděle 27.11.2022 od 16.30 

 

➢ Účast našeho sboru na soutěžích do konce roku 

• Dne 1.10. závody v běhu na rozhlednu Vysoká (dětí, dorost a dospělí) 

• Dne 15.10. závody ve štafetách na atletickém stadionu v Kutné Hoře (děti) 

• Dne 8.10. závody TFA v Šebestenicích 

• Dne 22.10. účast členů jednotky na taktickém cvičení – Kutnohorský hasič 

 

 

 

T. Moravec 

 

 

 

1 
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SDH Močovice Vás zve na zdobení a 

rozsvícení vánočního 

stromku v Močovicích  

  

  Vánoční stromek vedle místního  

kostela bude zkrášlen ozdobami, 

které vyrobí děti 

na kroužku 

mladých hasičů 
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Mateřská škola Močovice 
 

Během letních prázdnin proběhla, kromě generálního úklidu, konečně i výměna koberce ve třídě 

Sluníček, takže se i tato třída rozzářila zelenožlutými barvami. Provoz o prázdninách byl tento rok dva 

týdny na konci srpna, k docházce bylo přihlášeno na první týden osm dětí, na druhý týden šest dětí. 

Jako každý rok samozřejmě 

všechny děti nechodily, 

poslední den již byly jen dvě 

děti na dopoledne. Poslední 

tři dny v srpnu zaměstnanci 

dokončili přípravu na další 

školní rok – vyzdobili 

prostory školy, připravili 

seznamy, nástěnky a 

podobně, tak aby se dětem i 

rodičům ve školce od září 

líbilo.  

Letošní školní rok zahájily 

děti v mateřské škole ve 

čtvrtek 1. září. Stejně jako 

v minulých letech se 

kapacita školky opět naplnila. Z důvodu integrace dvou dětí mohlo však být zapsáno k docházce 

„pouze“ 33 dětí z maximálního počtu 35. 

V letošním roce máme 

celkem sedmnáct chlapců a 

šestnáct holčiček. Zastoupení 

dětí s trvalým bydlištěm 

v Močovicích je velmi vysoké 

– ve školce je letos zapsáno 

celkem dvacet šest dětí 

z Močovic. Z Vodrant jsou to 

čtyři děti, z Kluků dvě a z 

Třebešic jedno. 

Nejpočetnější skupinou jsou 

děti ve druhém - středním 

ročníku. Tvoří jej celkem 14 

dětí ve věku od čtyř let do 

pěti let. V prvním ročníku 

(nejmladší) je celkem 10 dětí, 

včetně 3 mladších tří let. K povinné předškolní docházce je přihlášeno 9 dětí. Děti jsou rozděleny opět 

do dvou tříd, kdy ve třídě Hvězdiček (v přízemí) je zapsáno 13 dětí, třída Sluníček pro ty trochu starší je 

naplněna do maximálního počtu, tedy 20 dětmi. 



12 
 

Vzhledem k poměrně 

vysokému počtu nových 

dětí probíhá jejich 

adaptace na nové 

prostředí, kamarády, 

nezvyklý režim i odloučení 

od rodičů letos poměrně 

náročně. Samozřejmostí je 

v prvních týdnech 

především pláč těch 

nejmladších vyvolaný 

hlavně steskem po 

maminkách či tatíncích. 

Problémy měly i ty starší 

děti, které také nově 

nastupovaly do mateřské 

školy. Tyto děti sice neplakaly, ale neustále se ujišťovaly, kdy už pro ně konečně někdo přijde apod. 

Celé září se tak neslo v duchu zvykání si na nastavený režim, na přítomnost jiných dětí a tedy i nutnost 

společného fungování, dělení se o hračky či o pozornost paní učitelek, což některým dětem (hlavně 

těm starším) dělalo velké problémy. Nutno ovšem podotknout, že i přes stýskání a slzičky, které se 

občas ještě objeví, se novým dětem ve školce líbí. 

Podobně jako v minulosti, i letos budeme pro děti připravovat bohatý program na celý školní rok. 

Dohodli jsme se tak na informační schůzce s rodiči dětí, kteří jsou ochotni financovat výlety a kulturní 

akce. První, tentokrát celoroční akce čeká děti již od září, a to díky tomu, že se nám podařilo přihlásit 

školku do projektu „Se Sokolem do života, nejrozšířenější aktivity na rozvoj pohybové gramotnosti 

dětí“. Počítáme s tím, že pro děti objednáme projekci sférického kina a různá divadelní představení. 

Jako již tradičně v prosinci navštíví děti ve školce Mikuláš se svým doprovodem. Následovat budou 

adventní akce, jako je výroba nepečeného cukroví, zhotovování dárků a vystoupení pro rodiče. Čekání 

na Ježíška, který snad nakonec dorazí i do školky, zakončí vánoční nadílka. Další aktivity na toto i druhé 

pololetí jsou v jednání a rodiče o jejich konání budou včas informováni. Jisté je, že v druhém pololetí 

nebude chybět vystoupení dětí k oslavě MDŽ, Den bezpečnosti či oblíbený výlet do zoologické zahrady, 

tentokrát do Dvora Králové. Doufáme, že se vše vydaří a letošní rok již budeme moci fungovat naplno 

bez nepříjemných omezení.  

vedení MŠ 
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Nedělníček 

Prázdninový výlet do Fajnparku  5.8.  

Byl opravdu teplý den. Teplejší jsme letos snad 

nezažili. Na druhou stranu, co bychom také uprostřed 

léta chtěli, že?  Takže připraveni na tropické počasí, 

s dostatkem tekutin jsme se vydali vstříc dalšímu 

dobrodružství. Natěšené děti nemohly dospat, 

netrpělivě postávaly u autobusu. Naštěstí jsme letos 

jeli jen kousek, cesta trvala něco málo přes půlhodinu. 

Dorazili jsme akorát včas, brána parku byla otevřena 

těsně před naším příjezdem. Takže všude málo lidí, 

volné atrakce a pohoda. Někteří zkušení běželi 

okamžitě na ty nejoblíbenější atrakce, aby pak 

nemuseli stát ve frontě. Ale kdeže! Něco zlého pro 

něco dobrého! Jelikož hlásili velké horko, většina lidí 

zůstala doma u bazénu, a to byla velká výhra pro nás. 

Žádné davy, žádné fronty, místa pro každého dost. 

Děti se na atrakcích střídaly nejen dvakrát, ale třeba i 

šestkrát. Což by se za normálního prázdninového 

provozu vůbec nedalo. Takže šťastné děti, spokojené 

mámy a tatínci s úsměvem na tváři. 

Nespočet skákadel v Hopsálkově, herních prvků jako 

vzduchová a vodní děla, vrchol Kilimandžára nebo 

strom Mluvínek, různých vozítek Uffo cars, Safari cars, 

Indian cars, Drifty cars. Pirátské čluny měly ohromný 

úspěch, protože tady se osvěžil doslova každý. 

V Koukálkově bylo kino, kde promítali 

několikaminutové zážitky, např.jízdu horskou dráhou. V Amfiteátru probíhalo odpoledne šermířské 

vystoupení, toho dne také bylo možné povozit se na oslících. Jako v jiném světě jsme se ocitli ve 

Hmyzákově, kde jsme prostudovali tělíčka hmyzu v obřích velikostech. Procházka Dinopralesem byla 

také zajímavá. Ti aktivnější z nás se vydali i do Bosova, tedy stezkou přírodou mezi zvířátky, 
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zakončením procházkou v potůčku nebo rovnou koupačkou v lesním jezírku. I v Jedlíkově bylo toho 

dne pěkně volno a podávala se chutná jídla za docela přijatelnou cenu. Většina našich dětí ukončila 

návštěvu parku 

v malém jezírku u 

výstupu, kde se 

příjemně osvěžily. 

Doslechla jsem se, že to 

byl prý jeden z našich 

nejlepších 

prázdninových výletů. 

Tak snad příští rok na 

další výpravě za 

dobrodružstvím nebo 

za poznáním se budu 

zase těšit. 

 

                                                                                                                                          

Jaromíra Nevolová 

 

 

 

POZVÁNKA NA 2.ročník DÝŇODLABÁNÍ  

Dovolte, abych vás pozvala na další ročník podzimního Dýňodlabání, které se bude konat    v neděli  

23.10. od 14 hodin na velkém fotbalovém hřišti v Močovicích! 

DÝNĚ JSOU ZDARMA, je třeba REZERVACE na tel.606 387 752 (stačí SMS) do 20.10.. 

Přineste pouze nožíky a různá jiná „dlabadla“ (např. lžíce), nabídneme opět nápady na výrobu 

veselých i strašidelných dýní.  

LETOS NOVĚ SOUTĚŽ O TŘI 

NEJPOVEDENĚJŠÍ DÝNĚ!                                                                

Výherci budou na konci vyhlášeni a 

obdrží cenu poroty. 

Na místě bude možnost teplého i 

studeného občerstvení ve spolupráci 

s místním pohostinstvím. Pro děti 

buřtíky a marshmallow k opečení 

ZDARMA. 

Přijďte si s námi užít hezké podzimní 

odpoledne. 
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Malé fotbalové okénko 

Jelikož již pár let patřím mezi aktivní rodiče našich malých fotbalových nadšenců, byla jsem požádána, 

zda bych napsala vždy i pár řádků a čerstvých novinek z toho světa.  

Podzimní sezonu jsme zahájili v září a hned jsme se naplno zapojili do zápasů. A na to, že naše děti 

přes prázdniny moc 

netrénovaly, se jim daří 

skvěle. Mladší přípravka, 

určena pro děti od 3 do 8 

let, se rozrostla o několik 

dalších malých fotbalistů. A 

nejen kluků, máme nová 

děvčata, které se ale 

klukům pěkně vyrovnají. 

Děti se učí ovládat míč, 

střílet na bránu atd.. 

Fotbalová utkání se hrají 

především v neděli a náš 

tým zatím většinu zápasů 

vyhrává.  

Bohužel s nedostatkem dětí 

se potýkáme tak jako asi 

všechny kluby v okolí, takže se letos musela kategorie starší přípravky vynechat a naši menší 

fotbalisté přeskočili rovnou do kategorie mladších žáků. Proto si musí zvykat na jiné podmínky 

zápasů, větší herní pole, a 

taky vždy přítomného 

rozhodčího. Ten u 

nejmenších dětí chybí. Tady 

se už hraje opravdový 

fotbal. A jelikož jsou naši 

kluci podstatně věkově 

mladší, musí se toho rychle 

hodně naučit. Začátkem 

měsíce se ještě 

rozkoukávali, ale poslední 

zápasy byly pro nás již 

výherní. 

Držme proto našim 

fotbalistům palce, rodiče 

podpořte děti co nejvíce, ať 

se jim jenom daří. 

Uvítáme další nové hráče, nábor malých fotbalistů stále probíhá. 

                                                                                                        za všechny trenéry malých fotbalistů 

                                                                                                                         Jaromíra Nevolová 
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TJ Sokol Močovice 

Rozjezd letošní sezony se místnímu fotbalovému klubu 

TJ Sokol Močovice vydařil. Kategorie mužů, mladší žáci i 

mladší přípravka má za sebou zatím každá po 4 

zápasech. Muži se mohou po 4 turnajích chlubit 4 

vítězstvími, mladší žáci i přípravka si vedou velmi 

podobně a i zde slavíme úspěchy. Věříme, že se i nadále 

budeme těšit z výborných sportovních výkonů. A našim 

fotbalistům přejeme mnoho zdaru a vstřelených gólů.  

Nábor nových fotbalistů byl úspěšný a my jsme mohli ve 

svých řadách přivítat několik nadějných sportovců, 

chlapců i děvčat. Doufáme, že i oni budou pohlceni 

kouzlem fotbalové meruny. Přijďte je tedy brzy podpořit 

na místní fotbalové hřiště a vytvořit tak společně pravou 

sportovní atmosféru.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, 

bez jejich finanční podpory bychom neměli tak dobré 

podmínky pro trénink. Konkrétně děkujeme obci 

Močovice a p. Petru Nevolovi.   
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Nábor malých 

fotbalových nadšenců! 

Hledáme kluky i holky 
ve věku 5 – 13 let. 

 

• trénink 2x týdně 

• víkendové fotbalové zápasy 

• pohodová atmosféra, přátelský kolektiv 

• zázemí klubu s mnohaletou tradicí 

• zimní soustředění na horách 

 

 

 

Přihlášky a více informací:  

tel:607 392 306, mail: m.planocka@seznam.cz 
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Wanderbook paní Marcelky 

 

Drazí cestovatelé,  

   vítám Vás u našeho druhého setkání.  Tentokrát bych Vás ráda vzala o kus dál 

než minule, a to na jižní Moravu. Vzhledem k tomu, že je čas vína a vinobraní, 

pozvu Vás velice ráda do vinařské oblasti na 4 krásné zámky, které bezesporu stojí za 

navštívení. Ještě máte čas k jejich prohlídce, tak hurá na výlet, nejlépe na celý víkend… 

Zámek Lednice  

Nádherný zámek, původně patřící Lichtensteinům, nyní ve správě 

Národního památkového ústavu, nabízí k prohlídce 4 zámecké 

okruhy včetně zámecké jeskyně, dále si můžete prohlédnout 

konírnu, skleník, minaret či nedaleký Janův hrad.  K minaretu se 

můžete nechat dovézt i lodičkou po zámecké Dyji nebo koňským 

spřežením. V  okolí zámku se nachází rozhlehlý park, ve kterém se 

každoročně koná spousta akcí, od velikonočních a vánočních 

jarmarků po různé výstavy či koncerty… My měli možnost navštívit 

zámek v době Velikonoc, kdy všude v parku hrála středověká hudba, voněl trdelník, měli svá 

představení kejklíři či šašci a všude bylo plno stánků s keramikou, různými vonnými výrobky nebo 

ošacením. Krásný zážitek. 

 

      Zámek Valtice  

Další z krásných zámků jižní Moravy – Valtice – má o sobě 

první zmínku již z 11. století, kdy býval původně hradem. 

Později se stal opět majetkem rodu Lichtensteinů a nyní 

je také ve správě Národního památkového ústavu. Nabízí 

2 zámecké okruhy plus prohlídku zámecké zahrady, 

kaple, vinných sklepů, nedalekého zámečku Belveder 

nebo Dianina chrámu. Opět se zde konají různé akce a 

výstavy a zámek určitě stojí za návštěvu. My byli i zde  o Velikonocích, kdy byla 

v zámeckém parku vystavena různě malovaná malá či velká vajíčka a poblíž zámku bylo otevřeno 

několik vinných sklípků, kdy jsme samozřejmě nelenili a ochutnali místní vína a prošli se kolem krásné 

historické kašny po Valtickém náměstí. 

 

Zámek Mikulov  

Třetí z krásných jihomoravských zámků byl opět původně 

hradem a později se stal majetkem Lichtensteinů, kteří jej i zde 

proměnili v barokní zámek. V současné době je zámek sídlem 

Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik 

zajímavých expozic, prohlédnout si můžete zámeckou 

knihovnu, sklepení s obřím sudem, zámecké zahrady nebo 

zámeckou kapli. Pokud budete mít více času, určitě dále stojí za návštěvu v okolí zámku Ditrichsteinská 
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hrobka nebo poutní místo Svatý kopeček, který je ze zámku krásně vidět. Procházka k němu byla sice 

trošku náročná, ale výhled na Mikulov určitě stál za to. Rozhodně všem zámek i poutní místo v Mikulově 

doporučuji navštívit. 

 

Zámek Milotice 

Poslední z mnou zmiňovaných zámků je nádherný barokní zámek Milotice, právem nazývaný Perla 

jihovýchodní Moravy. Zámek nabízí prohlídku reprezentačních sálů, kdy mě osobně v každé místnosti 

nadchla nádherná výzdoba z čerstvých květin z místní zahrady. Pro fajnšmekry zámek nabízí kostýmové 

prohlídky, kdy se z Vás v replice dobových kostýmů může na 

chvíli stát princezna, královna, šašek, princ či rytíř. Kromě 

zámku můžete navštívit přilehlé krásné oranžerie plné 

květin, park s fontánou a také zámecké zahradnictví, ve 

kterém si můžete koupit nějaké bylinky či květiny do 

zahrádky. Určitě však nesmíte vynechat úžasnou barokní 

kavárnu, ve které prostě neodoláte zhřešit. Cítili jsme se se 

zde jako v pohádce a nevěděli co ochutnat… Zkrátka 

nádhera. 

Tímto končí má dnešní pozvánka na jižní Moravu. Věřím, že se Vám nabídka líbila a pokud někdy 

navštívíte zmiňované zámky nebo jste již navštívili, určitě mi dáte za pravdu, že to stálo za to… 

Přeji všem krásný podzim plný sluníčka, ale hlavně hodně zdraví a síly v této nelehké době…                        

M. Vondrová 

 

 

Významná životní jubilea 
 

Významných životních jubileí se ve 4. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši spoluobčané : 

                                          

paní Petráčková Miloslava, paní Tichá Hana, paní 

Urbánková Daniela, paní Suchomelová Božena, paní 

Vacková Marcela, pan Čepek Oldřich, pan Blažek 

Václav, pan Blažek Miloslav a paní Sedláčková Hana 

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

J. Truhlář 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapečené karbanátky se sýrem a smetanou 
Suroviny: 
1/2 kg mletého masa (1/2 hovězí a 1/2 
vepřové) 
sůl, pepř, gril. koření 
lžíce hladké mouky 
olej 
250 g nahrubo nastrouhaného sýra 
1/2 kelímku smetany + špetka mleté papriky 
rajče 
 

Postup: 

Mleté maso osolíme, okořeníme a promícháme s trochou hladké mouky. Ze vzniklé směsi tvarujeme asi 2 cm 

vysoké placičky. Přichystaný pekáček vymažeme olejem a vyložíme jej karbanátky. Pečeme cca ½ h na  180 st., 

poté na každou masovou placičku položíme plátek rajčete, zasypeme sýrem a vše zalijeme smetanou smíchanou s 

paprikou. Variantou může být i vložení rajčete do rozříznuté placičky. Vše ještě cca ¼ h dopečeme na 180 st. 

Podáváme s bramborovou kaší nebo šťouchanými bramborami a zeleninovým salátem. 

 

Malibu řezy 
Suroviny: 
 
Těsto: 
2 hrnky polohrubé mouky 
1,5 hrnku cukru krupice 
8 vajec 
prášek do pečiva 
2 dcl oleje 
2 lžíce kakaa 
3 lžíce rumu 
trocha mléka dle potřeby 
 
Krém: 
1 l mléka 
12 lžic cukru krupice 
7 lžic hladké mouky 
200 – 250 g kokosu (2 lžíce necháme na 
posyp) 
Z mléka, cukru a mouky uvaříme kaši a do 
vlažné zamícháme kokos na polohustou 
směs, navrch čokoládová poleva 

Postup: 

Ze všech surovin umícháme hladké těsto, které nalijeme na 

vymazaný a vysypaný plech. Dáme péct na cca 15 min. na 180 st. 

Poté opatrně naneseme kokosovou hmotu, vše cca další půlhodinu 

pečeme, dokud povrch nezrůžoví. Po vychladnutí řezy polijeme 

čokoládovou polevou, posypeme kokosem a necháme ztuhnout 

Dobrou chuť! 


