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Čtvrtletník č. 43 
září-prosinec 2022 

 

z obsahu: informace z nového zastupitelstva, stolní tenis, 

Nedělníčky, wanderbook,…. 
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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

prožíváme zklidňující adventní období. Do našich obydlí vstupuje pohádkový vánoční čas.  Stále 

zřetelněji je slyšet klepání nového roku. Věřím, že advent a kouzlo Vánoc si užijeme v pohodě. Co ale 

přinese rok 2023? No slavné to nebude.  

Dáváš si na Silvestra předsevzetí do nového roku? Dalšími řádky si dovolím Ti jedno napovědět. 

I když ceny za ukládání odpadů na skládkách v příštím roce opět nehorázně vzrostou, v Močovicích se 

poplatek z tzv. popelnic zvyšovat nebude. Místní zastupitelé se odmítli připojit k těm, kteří Tě 

nevybíravě a často bez řádné příčiny odírají o peníze. Svým usnesením schválili opět částku 500,-Kč na 

osobu. Stále totiž vychází z filosofie, že je vhodnější získávat finanční prostředky do obecního rozpočtu 

jinými způsoby, než ožebračováním vlastních občanů. Obec proto bude i nadále intenzívně žádat o 

dotace na investiční akce a vyhledávat levné, avšak kvalitní jejich zhotovitele. Nebude tak nucena 

zvyšovat poplatky za popelnice či ze psů, případně zvyšovat daň z nemovitostí.  

Ale pomoci jí musíš i Ty. Jak? Svým přístupem k nakládání s odpady. Ne nadarmo se k této 

problematice vyjadřuji téměř v každém čtvrtletníku. Důsledně prosím rozlišuj mezi biologickým a 

komunálním odpadem. Bioodpad je komplexně zpracovatelný. Cena za jeho uložení je tudíž podstatně 

nižší než cena za odpad komunální. Nevhazuj proto bioodpady do velkoobjemového kontejneru před 

budovou obecního úřadu, ale do kontejneru na asfaltové ploše před hasičskou zbrojnicí nebo je 

ukládej na zpevněnou plochu za ALLIem či do kompostéru na své zahradě. Separuj odpady, neboť za 

ty, které vhodíš do kontejnerů na plast, papír, sklo, textil, obec nic neplatí. Uvědom si také, že 

vhozením komunálního odpadu do bioodpadu, či opačně, zvyšuješ obci náklady za kontejner vrácený 

na vytřídění.  

Samostatnou kapitolou jsou použité pneumatiky. Ty vůbec nepatří do odpadového hospodářství obce. 

O ně jsi povinen se postarat sám. Každý autoservis, v němž si pořídíš nová pneu, je povinen zdarma 

odebrat ta původní. Seznam míst v Čáslavi, kde od Tebe zdarma odeberou použité pneumatiky, je 

zveřejněn ve čtvrtletníku. Nesmí se tudíž opakovat situace z listopadu, kdy svozová firma odmítla 

převzít velkoobjemový kontejner, v němž bylo takřka 40 ks pneumatik.  

Promiň, Vážený čtenáři, nechal jsem se trochu unést. Alespoň je Ti ale jasné, jak palčivým problémem 

odpady jsou a v dalších letech budou. Stát totiž z roku na rok uplatňuje stále vyšší cenové nároky na 

jejich ukládání. Jestliže na této problematice odpadového hospodářství společně nezamakáme, pak 

nám to bude každoročně dělat pořádný průvan v obecním rozpočtu.        

 

 

Vážený čtenáři, přeji Ti klidné a pohodové prožití vánočních svátků ve společnosti Tvých blízkých a 

milovaných. Do nového roku pak pevné zdraví, plno štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.    

                                                                                                                      

 

 

  starosta    



3 
 

 

 
 
 
Schválená usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

• Zastupitelstvo obce Močovice určuje, že pro výkon žádné funkce nebude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.  

• Zastupitelstvo obce Močovice volí starostou  p. Kosa Milana.  

• Zastupitelstvo obce Močovice volí místostarostou p. Kořínka Miroslava. 

• Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

• Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou finančního výboru paní Vojtěchovou Věru. 

• Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou kontrolního výboru pana Linharta Josefa. 

• Zastupitelstvo obce Močovice volí členy finančního výboru pana Linharta Josefa a pana Lanka 
Tomáše.  

• Zastupitelstvo obce Močovice volí členy kontrolního výboru paní  Vojtěchovou Věru a paní 
Bubeníkovou Jessicu.                

• Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje tříčlenné komise: 
                         Komisi dotační s předsedou p. Kořínkem Miroslavem                                                                  
                         Komisi  sportovní s předsedou p. Chvátilem Josefem 
                        Komisi kulturní s předsedou Truhlářem Jaroslavem  
                        Komisi pro práci s veřejností s předsedou p. Vlachem Josefem  
                        Komisi povodňovou s předsedou p. Kosem Milanem 

• Zastupitelstvo obce Močovice, v souladu s platným zákonem o obcích, stanoví měsíční 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, s platností od 
následujícího dne po složení slibu zastupitele, takto: 

Starosta                                                            26.000,-Kč 
Místostarosta                                                  24.000,-Kč 
Předseda výboru nebo komise                       2.600,-Kč 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí          1.400,-Kč 
 
 

obec Močovice 
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 16. listopadu 2022 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, 
provedenou starostou obce.  

• Zastupitelstvo obce Močovice volí členy dotační komise paní Strnadelovou Hanu a paní 
Kořínkovou Jaroslavu.  

• Zastupitelstvo obce Močovice volí členy sportovní komise pana Tesaře Petra a pana Richarda 
Patrika. 

• Zastupitelstvo obce Močovice volí členy komise pro práci s veřejností pana Moravce Tomáše a 
pana Richarda Lukáše. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/22. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje dotaci na akci Močovice - restaurování pomníku 
obětem 1. světové války, přidělené Ministerstvem obrany a pověřuje místostarostu organizací 
výběrového řízení na zhotovitele díla. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B1/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2022 na akci „Močovice – 
chodník-úsek A“-ISPROFOND 5217510438. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B2/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2022 na akci „Močovice – 
chodník- úsek C+D“-ISPROFOND 5217510472.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje aktualizovaný Plán investičních akcí na r. 2023 a další 
roky.                 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Rozhodnutí č. 5211200139 o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu 
obnovy na akci Rekonstrukce obchodu s hostincem.                 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2023. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Močovice na r. 2023. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Močovice na r. 2024-2028.   

 
 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7.12.2022 
 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice osvědčuje, že pan Tomáš Lank dne 7.12.2022 nastoupil do 
funkce člena zastupitelstva obce Močovice. 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, 
provedenou starostou obce.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2023.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet MŠ Močovice na r. 2023.  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Močovice na r. 
2024-2028 . 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/22. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu III/33721 
Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721 IV  firmu Stavitelství-Mutl, s.r.o., sídlem 
Lorecká 465, 284 01  Kutná Hora, IČO: 29016037, jejíž nabídka byla ekonomicky 
nejvýhodnější.      

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022/OM/03 na provedení a  
dokončení stavebních prací „III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721 
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IV“, uzavřenou mezi KSÚS SK, IČO: 00066001 a obcí Močovice, IČO: 00640077, na straně jedné 
a Stavitelstvím Mutl, s.r.o., IČO: 29016037, na straně druhé, kde celková cena díla je neměnná 
a konečná a činí 30 518 151,52Kč s DPH, přičemž podíl obce Močovice činí 4 351 805,08Kč 
s DPH. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a 
výkonu činnosti koordinátora BOZP č. 2022/OM/04, uzavřenou mezi KSÚS SK, IČO: 00066001 
a obcí Močovice, IČO: 00640077, na jedné straně a firmou BUNG CZ, s.r.o., IČO: 27454576, na 
straně druhé, za celkovou neměnnou a konečnou cenu 837 320,-Kč s DPH, přičemž podíl obce 
Močovice činí 104 832,-Kč s DPH. 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2022 
(Příloha č. 6).  

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje kupní smlouvu NZ 415/2022 o prodeji pozemku, 
schváleném dne 16.5.2018 Usnesením č. 15/58 v souladu se Záměrem obce č. 2/18/Z.             
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodejní cenu dřeva na řezivo ve výši 1500,-Kč/1PRM 
firmě, provádějící kácení a cenu nařezaného palivového dřeva ve výši 800,-Kč/1PRM 
občanům.   

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje do funkce předsedy kulturní komise pana Tomáše 
Lanka. 

 
 
Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

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

hasičskou zbrojnicí pouze od 17.3. do 20.3. 2023. Vyprodukovaný bioodpad je možné ukládat 

na úložiště za firmou ALLIUM.   

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

dnech 10.1. až 12.1., 14.2. až 16.2. a 14.3. až 16.3. 2023. 

• Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle platné OZV na r. 2023 bude vybírán 

každou středu, počínaje 22.2.2023, v době od 19´00h do 20´00h v úřadovně místního OÚ. 

Poplatek činí 500,-Kč a musí být uhrazen do 30. září 2023. 

• Poplatek za jednoho psa dle platné OZV v r. 2023 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. 

• Samovýroba palivového dřeva bude prováděna pouze na Slouhovce, v obtížně přístupné 

stráni na levém břehu Klejnarky od Vodrant ke Krchlebské Cihelně. Zájemci mohou do 

31.12.2022 vhodit písemnou žádost do schránky na vstupních dveřích budovy OÚ nebo 

poslat na obecní mail  mocovice@seznam.cz. 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 13.2.2023 písemně požádat o finanční dotaci 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. 

• Od 1.1.2023 uplatní provozovatel obecního vodovodu a kanalizace /VHS Vrchlice-Maleč, a.s./ 

nové ceny za vodné a stočné. Vodné bude účtováno za 1m3 ve výši 64,39 Kč  (včetně DPH 

10%) a stočné za 1m3 ve výši 62,12 Kč (včetně DPH 10%). 
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Termíny přistavení a odvozu kontejnerů v r. 2023 

    odpad komunální velkoobjemový                                              odpad biologický 

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

            přistavení                     odvoz                                     přistavení                       odvoz 

                 10.1.                           12.1.                                           -                                     -                                          

                 14.2.                           16.2.                                           -                                     -                    

                 14.3.                           16.3.                                        17.3.                             20.3. 

                 11.4.                           13.4.                                        14.4.                            17.4. 

                 16.5.                           18.5.                                        19.5.                            22.5. 

                 13.6.                           15.6.                                        16.6.                            19.6. 

                 11.7.                           13.7.                                        14.7.                            17.7.                                                       

                 15.8.                           17.8.                                        18.8.                            21.8. 

                  12.9.                          14.9.                                        15.9.                            18.9. 

                  10.10.                        12.10.                                     13.10.                          16.10. 

                  14.11.                        16.11.                                     17.11.                          20.11. 

                  12.12.                        14.12.                                        -                                    -                                      

                                                                                                                                                            OÚ 

 

 

 

Sběrná místa pro použité pneumatiky v Čáslavi 

Použité pneumatiky nevhazujte do kontejnerů! Uložit je můžete pouze ve sběrných místech a to zcela 

zdarma. 

Nezodpovědným vhazováním pneumatik do kontejnerů způsobujete obci vícenáklady za  přebírání 

jejich obsahu. 

 

Seznam funkčních sběrných míst pro použité pneumatiky v Čáslavi: 

KAR-mobil, s.r.o., Pod Nádražím 1204/6, tel. kontakt:  731 638 307 

UNIKOM, a.s. Chotusická 1353, Pneuservis,  tel. kontakt:  602 563 044 

Autoservis Otakar Šibrava, Tyršova 1241, tel. kontakt:  776 643 146 

 



7 
 

Pozvánka na akce v 1. čtvrtletí 

Hasičský ples  -  3.2.2023 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje KH BAND 

Masopust  -  25.2.2023 v 9´00h vyjde průvod masek od hospody. Hraje p. Ryšánek  

Dětský karneval – 4.3.2023 od 13´00h v místní sokolovně. Hraje p. Ryšánek   

Maškarní ples – 4.3.2023 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje p.Ryšánek  

Oslava MDŽ – 11.3.2023 od 14´00h v místní sokolovně. Hrají Staré Klády 

SDH Močovice Vás zve na 
 

 

3.2.2023 od 20:00   

sokolovna Močovice   vstup 150,- 

uvítací přípitek v ceně vstupného  

                                                                          k poslechu a tanci hraje  KH  BAND  

  

  

  

Předprodej vstupenek s rezervací míst: Tomáš Moravec 

tel. 607576744     www.sdhmocovice.estranky.cz 

 

 

Významná životní výročí 

 

V 1. čtvrtletí roku 2023 se krásných životních jubileí dožívají tito naši spoluobčané: 

 

paní Rychetská Hana, paní Klímová Alena, pan Zítko Jaroslav, paní Zítková Marie, 

pan Blažek Antonín a paní Blažková Anna.    

 

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

pohodu.  

 

                                                                                                   Srdečně blahopřejeme 

OU 

        
 

https://mail.centrum.cz/
https://mail.centrum.cz/
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Pavel Pross DiS 

Měření silových, sdělovacích a signálních kabelů, vytyčování tras metalických kabelů, zaměřování závad na kabelech 

Revizní technik 

Diagnostika termovizní kamerou 

 

Močovice 187, 286 01 Čáslav 

GSM:  +420 722 965 090 

e-mail: prosspavel@gmail.com 
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Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

Hráčům stolního tenisu se blíží polovina soutěže ročníku 2022/2023. V době vydání tohoto čtvrtletníku 

již mají všechny týmy odehrané i poslední kolo podzimní části soutěže. A můžeme se v polovině soutěže 

pochválit. Všechna družstva zabojovala a obsazují bezpečná místa ve středu výsledkových tabulek.  

 

Před 9 lety se znovuzakládal oddíl stolního tenisu v Močovicích a začínali jsme ve třetí (nejnižší) okresní 

soutěži. Kdo by si v tu dobu pomyslel, že se dostaneme mnohem výš, a tak poslední tři roky po sobě 

úspěšně působí naše družstva v těchto soutěžích:  

-„A“čko v 2.B třídě krajské soutěže, ve složení: Josef Liška, Martin Janeček, Vláďa Táborský, Mirek 

Kořínek 

- „B“éčko v 1.třídě okresní soutěže, ve složení: Ondra Kristek, Milan Hrčka, Ondra Novotný, Petr Hatala 

-„C“éčko v 2.třídě okresní soutěže, ve složení: Dejnožka Tomáš, Stínil Vašek, Půža Luboš, Dastych Jirka, 

Kvaček Miloslav, Rychetský Pavel, Stojanov Alexandr, Ošťádal Dan 

 

O stoupající kvalitě výkonů našich družstev se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči. Přijďte povzbudit 

domácí hráče. Už je na co se dívat… 

 

Jaký je program zápasů na druhou polovinu soutěže? Nabízíme Vám kompletní program všech našich 

družstev, který hrajeme v domácím prostředí, v nově opravené sokolovně v Močovicích: 

 

 
Další rozpis a podrobné výsledky jednotlivých zápasů jsou na stránkách STIS:  

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

 

Zdraví a úspěch v roce 2023 přejí všem hráči oddílu stolního tenisu Sokola Močovice. 

 

           M. Kořínek 

 

 

 

 

DEN DATUM ČAS

RP 2 12. Sokol Močovice C TJ Sokol Chlístovice Pá 06.01.2023 19:00

RP 1 12. Sokol Močovice B TJ Církvice A So 07.01.2023 9:00

KP 2 12. Sokol Močovice A Lokomotiva Nymburk A So 07.01.2023 17:00

RP 2 14. Sokol Močovice C TJ Sokol Zbraslavice B Pá 20.01.2023 19:00

RP 1 14. Sokol Močovice B TJ Sokol Zbraslavice A So 21.01.2023 9:00

KP 2 13. Sokol Močovice A Sokol Malín B So 21.01.2023 17:00

KP 2 14. Sokol Močovice A TTC Žehuň A Ne 22.01.2023 10:00

RP 2 16. Sokol Močovice C SKP Olympia Kutná Hora B Pá 17.02.2023 19:00

RP 1 16. Sokol Močovice B SKP Olympia Kutná Hora A So 18.02.2023 9:00

KP 2 17. Sokol Močovice A TTC Říčany B So 18.02.2023 17:00

KP 2 18. Sokol Močovice A ST Benešov A Ne 19.02.2023 10:00

RP 2 18. Sokol Močovice C SKC Zruč nad Sázavou RABBIT D Pá 17.03.2023 19:00

RP 1 18. Sokol Močovice B SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C So 18.03.2023 9:00

KP 2 21. Sokol Močovice A Sokol Čáslav B So 18.03.2023 17:00

KP 2 22. Sokol Močovice A Sokol Uhlířské Janovice A Ne 19.03.2023 10:00

TERMÍN
HOSTÉDOMÁCÍKOLOSOUTĚŽ

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

Podzimní období letošního roku bylo náročné, zejména ve třídě Hvězdiček, kde probíhala adaptace 

nových dětí. Některé děti špatně snášely odloučení od maminek, některé měly problém s adaptací na 

nový režim, s půjčováním a uklízením hraček na správné místo, s čímž jim pomáhaly nejen paní učitelky, 

ale i někteří starší kamarádi. Děti se prostřednictvím různých zábavných činností seznamovaly 

s předměty denní potřeby, se zásadami osobní hygieny, osvojovaly si základní společenské postoje a 

chování.  

S příchodem podzimu se děti seznamovaly s barvami 

podzimu – při vycházkách pozorovaly, jak se mění příroda 

na podzim. 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 a zeleninu do MŠ pro 

zpestření ranních svačinek, a umožnili tak dětem ochutnat 

i jiné druhy, než na jaké jsou zvyklé. Kromě ovoce a 

zeleniny se děti seznámily také s plody lesa a pole a 

dalšími plodinami dozrávajícími v tomto období. Na 

zahradě MŠ děti sbíraly ořechy a pomáhaly při jejich 

úklidu, vytvářely stavby z přírodnin a domečky pro 

broučky. Dokonce nechaly na zahradě hromádku listí pro 

ježka, aby se měl kam v zimě schovat. Listy a přírodniny 

použily také při výtvarných činnostech. Koncem listopadu 

si děti zopakovaly vše, co se v průběhu posledních tří 

měsíců naučily. Společně se rozloučily s podzimem a vyprávěly si o tom, jak se zvířátka připravují na 

zimu. 

Dne 20. října se děti z naší školky 

zúčastnily výukového programu 

„Noční život – smysly zvířat“, který 

se konal v místní sokolovně, a na 

který jsme pozvali i děti ze školky 

z Kluků. Děti se seznámily s nočními 

dravci a živočichy jako ježek, 

netopýr, sova nebo můra. Výukový 

program si pro děti připravila 

Záchranná stanice živočichů Žleby.  

O měsíc později, 25. listopadu, čekal 

děti výlet autobusem do Svíčkárny 

Rodas v Šestajovicích, kde si 

vyzkoušely nejen výrobu svíček. 

Svíčku si děti obarvily podle své 

fantazie a představy, ze skořápek vyráběly lodičky na Vánoce, tvořítky vymačkávaly mýdlo, plnily 

lahvičky solí do koupele. Na konci výletu si domů si odvážely vše, co vyráběly, v balíčku, který předají 

rodičům na vánoční besídce, která se bude konat 19. prosince v místní sokolovně.  
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První adventní neděle letos připadla na 27. listopadu. Od této doby se děti začaly naplno věnovat 

adventnímu času. Po první adventní neděli si zapálily svíčku na adventním věnci ve školce a začaly se 

připravovat na návštěvu, která je čekala 6. prosince. Do školky totiž přišel Mikuláš, anděl a čert. Děti 

přednesly několik mikulášských říkanek a básniček a zpívaly oblíbené písničky. Za to vše je Mikuláš 

s andělem odměnili 

mikulášskými balíčky, 

které dětem udělaly 

velkou radost. Chtěli 

bychom tímto poděkovat 

paní Jaromíře Nevolové a 

pánům Michalu 

Plánočkovi a Josefu 

Vlachovi za to, že se tento 

rok opět velmi 

přesvědčivě zhostili 

těchto důležitých rolí.  

Adventní čas a čekání na 

Ježíška si děti krátily 

tvorbou vánočních přání 

a drobných dárků pro 

rodiče. Zpívaly koledy, 

vyprávěly si o vánočních zvycích a symbolice adventu. Pomáhaly při výzdobě školky. Samozřejmostí 

bylo i tradiční „pečení“ cukroví, do jehož výroby se děti velmi rády zapojují – tentokrát vyráběly 

mandlové hříbečky. Nechyběla ani nejoblíbenější činnost, totiž jeho ochutnávání.  

Na 14. prosince byla pro děti připravena již tolik očekávaná vánoční nadílka. Děti si u stromečku 

zazpívaly koledy, zopakovaly si vánoční říkanky a pak se již věnovaly rozbalování dárků, které jim Ježíšek 

do školky přinesl, a hrám s novými hračkami. 

Hned další den, ve čtvrtek 15. prosince jsme pro děti připravily výlet autobusem na vánoční procházku 

Čáslaví. Děti si prohlédly vánoční výzdobu města, rozsvícený vánoční strom a betlém. Tento výlet měly 

děti jako odměnu za to, že pro rodiče nacvičily vánoční besídku, naplánovanou na pondělí 19. prosince. 

Protože se rodiče ptali, jestli mohou s sebou na vystoupení vzít i prarodiče, a i děti měly ve školce 
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problém vejít se všechny najednou do jedné třídy, museli jsme besídku ze školky přesunout do místní 

sokolovny. Doufáme, že se vystoupení dětem podaří a bude se všem líbit. 

Na závěr rodičům a prarodičům „našich“ dětí a všem obyvatelům Močovic přejeme příjemné prožití 

vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí do nového roku.  

kolektiv MŠ 

 

 

Nedělníček 

Září 2022 

Tak opět po letních prázdninách jsme navázali na naše 

měsíční setkání s dětmi. Docela už tradicí se stalo, že 

září trávíme ještě venku na čerstvém vzduchu. Stejně 

tomu bylo i letos. Pozvánkou pro děti byly sportovní 

aktivity, soutěže. Po rozdělení do dvou soutěžních týmů 

začaly děti s přetahováním lana. Stará dobrá klasika, 

která bavila. Pak jsme dali přednost menším účastníkům 

a přišla na řadu zručnost a dovednost. Co nejrychleji 

přenést míček na lžíci. Šikovné byly především menší 

děti, byly pečlivější a snaživější. Pak se nám měli ukázat 

naši malí fotbalisté, slalom s míčem dopadl ale výborně 

pro všechny. Poté jsme si zahráli na létající koberec, 

překládání desek na rychlost, kdy starší i trochu pomohli 

těm mladším, bylo plné křiku, povzbuzování. Snad úplně 

od začátku si děti nejvíc přály zahrát si na slepou bábu, 

na což jsem byla připravená. Tuhle hru jsme museli 

několikrát opakovat. A dalším přáním byla vybíjená. Málokdy se děti sejdou někde v takovém počtu, 

aby si tuto hru 

mohly zahrát, a 

tak se těší na 

Nedělníček. 

S vybíjenou jsme 

trávili čas až do 

té doby, kdy 

zčistajasna 

někde v dáli 

udeřil hrom. 

Ráda to byla tak 

veliká, že děti 

celé vyděšené 

s křikem běžely 

pod střechu 

kabin. Proto 
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jsem zavelela k rychlému ústupu do bezpečí domovů. A právě včas, protože během dalších několika 

minut se prohnal naší obcí veliký déšť, který zaplavil bahnem i silnice a cesty.  Náš Nedělníček skončil 

rychle a netradičně, ale byla jsem ráda, že děti jsou v pořádku doma. 

 

Říjen 2022 

Letošní 2.ročník Dýňodlabání předčil 

mé očekávání. Zamluveno bylo 

mnoho dýní, až jsem nakonec ty 

předem nakoupené měla obsazené a 

doplnila jsem je proto trochu 

menšími z naší zahrady. I ty byly ale 

na poslední chvíli obsazené. Takže 

letos, kdo přišel bez rezervace, 

bohužel nepochodil. 

Abych zpestřila ten 

letošní ročník, 

rozhodla jsem se 

vyhlásit soutěž o tři 

nejpovedenější dýně,  

ať už strašidelné, 

legrační nebo milé, krásné. Ale to jsem netušila, že máme 

mezi sebou tolik šikovných dětí a rodičů! Někteří už přišli 

s jasným nápadem, co vyřežou a vydlabou. Někteří čerpali 

z nápadů, které jsem nechala na místě k dispozici. 

Každopádně se nám během dvou hodin objevilo na parapetu 

altánu mnoho a mnoho nádherných, tradičních i netradičních 

dýní. Porota opravdu 

neměla lehký úkol. 

Každá dýně byla 

označená číslem tak, 

aby nikdo nevěděl 

komu patří. Po dohodě 

porota usoudila, že 

vyhráli opravdu 

všichni. Těžko bychom 

vyhlásili jen některé, 

když všechny ty ostatní 

byly také zajímavé. 

Proto jsme posbírali 

všechna čísla do 

Supermann vaku a 

vylosovali tři čísla. A právě ta byla výherní. Pan starosta vítěze 

vyhlásil a děti dostaly drobnou cenu. Každý si odnesl lžičku s 

dýní a svítícím duchem. Pro všechny ostatní děti byla odměna v podobě oblíbených sladko-kyselých 
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ufounů. Kromě toho měly děti zdarma buřty k opékání, párek v rohlíku. Ale nejoblíbenější 

pochoutkou se staly marshmallony, na které se stála i 

fronta. I ty si děti samy opékaly na ohni. Mysleli jsme i na 

dospělé, otevřeno bylo okénko s teplým i studeným 

občerstvením, všem moc chutnalo svařené víno. Počasí 

nám opět přálo a odpoledne se vydařilo po všech směrech.  

 

Listopad 2022 

Sešli jsme se až na konci měsíce listopadu, právě v den, kdy začínal 

advent. Nápad na tvoření byl tedy jasný, adventní kalendář. Dětmi 

milující, rodiči a prarodiči možná méně, každopádně je to pro všechny 

start k maratonu Vánoc. V době lockdownu jsem nejen já poctivě 

shromažďovala ruličky od toaletního papíru, a právě přišel čas je 

zpracovat. Každý si vybral 24 ruliček, tedy okének v adventním 

kalendáři, které jsme pospojovali k sobě a dozdobili. Většina dětí si 

vybrala za motiv vánoční strom, ale každý byl jiný, každý byl 

originálem. U někoho převažovala srdíčka, někdo volil barevný, někdo 

má rád jednoduchost. Pak 

přišel úkol pro mne, do 

každého kalendářního 

okénka jsem se poctivě 

snažila poskládat nejen pár 

sladkostí, ale také úkoly, 

které by měly děti ten den 

udělat. A okénko jsem 

zalepila, aby děti měly 

později překvapení. Nápad 

se líbil, i když se nejedná o 
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nic neznámého. Když píši tyto řádky, tak doufám, že se moje přání 

naplnilo a děti se každý den těší na své překvapení adventního 

kalendáře. 

 

Prosinec 2022 

Právě v době výtisku toho čísla čtvrtletníku se scházíme s dětmi 

letos naposledy. Čeká nás malování pravých skleněných vánočních 

ozdob. Podařilo se mi sehnat pěkné kousky přímo ze sklárny. A moc 

se těším, jak děti překvapím. 

S přáním těch nejhezčích vánočních svátků a všeho dobrého v roce 

2023 

                                                                                                                                       Jaromíra Nevolová 

 

TJ Sokol Močovice- Malé fotbalové okénko 

Podzimní zápasy našich malých fotbalistů 

probíhaly během měsíců září-listopad. Letos 

tedy děti absolvovaly více zápasů než 

v předchozích letech. Naštěstí počasí přálo 

opravdu dlouho, takže jsme nezažili žádné 

plískanice.  Mladší přípravka patří stále mezi 

ty lepší týmy a má na kontě mnoho 

vyhraných zápasů. Za zmínku určitě stojí 

zápas v Čáslavi, kdy se našim dětem podařilo 

vyhrát nad čáslavským týmem 9:4. 

V Paběnicích se nám dařilo hned několikrát 

výhrami 7:0, 6:1. A radost jsme neudělali 

soupeři ani v Kutné Hoře, kde naši malí 

fotbalisté vyhráli 4:1.  

Bohužel takovou radost nemají kluci 

z mladších žáků. Věkový rozdíl mezi hráči 

našeho týmu a týmy soupeře je veliký, a to se 

našim klukům nedaří vyrovnávat. Jelikož 

fotbalistů není stále tolik, kolik bychom 

potřebovali, jezdí vypomáhat na zápasy i kluci 

z mladší přípravky. A když nastoupí 12letí 

hráči proti našim 7letým, nemáme moc šancí. 

I tak kluci ale bojují a snad bude na jaře zase 

lépe. 

Aby ani přes zimu nikdo nezahálel, připravují trenéři každý rok na jarní prázdniny sportovní kemp 

v Horní Branné u Vrchlabí. Ubytování je ve sportovním areálu, kde je i zajištěna 3x denně strava + 

pitný režim. Děti jsou stále v pohybu v tělocvičně, pobyt je doplněn procházkami po okolí a návštěvou 
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bazénu v Jilemnici. Kempu se mohou 

zúčastnit i děti, které na fotbal nechodí. 

Více informací podá Michal Plánočka na 

telefonu: 607 392 306 

 

  

 

 

 

 

 

 

SDH Močovice 

 Během podzimních měsíců se náš sbor zapojil či zorganizoval několik 

akcí. 

➢ Běh na rozhlednu Vysoká- Tradiční soutěž v běhu na rozhlednu 
Vysoká se letos konala 1. října. Jednotliví členové SDH  
Močovice obsadili tato místa: 

Muži bez DT: Vlček Petr 3. místo 
Ženy: Moravcová Pavla 4. místo 
Starší děti: Petříčková Karolína 7. místo 
Mladší děti: Moravcová Denisa 2. místo, Černíková Adéla 3. 
místo 
 

➢ Podzimní plamen- Atletický stadion v Kutné Hoře hostil v 
sobotu 15. října hasičská družstva dětí z celého okresu. Na 
pořadu dne byly soutěže ve štafetách CTIF, štafetách dvojic, 
štafeta trojic a štafetách 4x60. Za náš sbor se do soutěže 
zapojila 3 družstva v kategorii přípravky, mladších a starších 



18 
 

dětí. Tyto štafety se budou započítávat do celoroční hry Plamen, která se skládá celkem z devíti 
disciplín. 

 
 

➢ Drakiáda- vzhledem k počasí byla plánovaná drakiáda přesunuta na poslední říjnovou neděli. 

Stejně jako v předchozích ročnících, i letos se sešlo dostatek účastníků. Počasí nám přálo, 

sluníčko hřálo a mírný vítr dokázal vznést draky vysoko k mrakům. 

 

➢ Zdobení a rozsvícení vánočního stromku- Ani letos 
jsme nevynechali všemi oblíbené zdobení vánočního 
stromečku. V pátek 25. listopadu se stromek u místní 
kaple slavnostně rozzářil, u „vánočního hasičského punče“ 
jsme společně přivítali nadcházející adventní čas. Za 
přichystané pohoštění ještě 
jednou děkujeme.  

 

➢ Krabice od bot- Od 
21.listopadu do 4.prosince 
probíhal již 12. ročník 
celorepubliková akce 
nazvané Krabice od bot. 
Tato tradiční předvánoční 
akce má za cíl potěšit děti 

z chudších rodin. Letos se u nás v Močovicích sešlo celkem 37 
krabic. Všem dárcům za jejich štědrost velmi děkujeme.  

 
➢ Výroční valná hromada SDH Močovice- V sobotu 3.12 se konala výroční valná hromada našeho 

sboru. Na této schůzi byla zhodnocena práce sboru za uplynulý rok a připraven plán práce na 

rok 2023. Jelikož v roce 2022 oslavil SDH Močovice 135 let od svého založení, byla předána 

ocenění některým členům sboru.  

 

Sbor dobrovolných hasičů v Močovicích přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků 
vánočních a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů. 

 
T. Moravec 

 

 

 

 

 

Wanderbook 

 Milí spoluobčané a příznivci cestování,  

vzhledem k současnému ročnímu období a mrazivému zimnímu počasí bych Vás dnes ráda pozvala 

někam, kde je otevřeno celoročně a můžete si sem udělat výlet za deště i vánice… 
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První svojí pozvánkou bych Vás ráda nalákala na celoročně otevřený 

zámek v Dětenicích nedaleko Mladé Boleslavi a do přilehlého 

zámeckého resortu a krčmy, kde na Vás dýchne nálada středověku. 

Zámek má krásné komnaty a pokud se Vám poštěstí prohlídka 

s pohádkovou bytostí, např. s čarodějnicí nebo princem, zaručuji, že Vás 

bude skutečně bavit a především Vaše děti. Po prohlídce můžete 

ochutnat pravé středočeské jídlo a místní pivo v krčmě nacházející se 

pár kroků od zámku, kde sice středověká mluva od dobových šenkýřů a 

šenkýřek nemusí být každému po chuti, ale já se bavila a jídlo nám velmi 

chutnalo. Pokud byste nechtěli strávit v Dětenicích pouze jeden den, 

můžete si zakoupit vstupenky na úžasný Středověký program s kejklíři 

nebo polykači ohňů, který rozhodně 

stojí za vidění a pak můžete přespat ve 

středověkém hotelu, kde se večer 

osprchujete pod vodou tekoucí z konve, nohama budete šustit ve 

slámě a v noci Vás budou strašit strašidla. Druhý den si dáte výtečnou 

středověkou snídani a pokud ještě budete mít čas a chuť, můžete se 

podívat do blízkého pekla nebo zámeckého pivovaru a zakoupit si 

lahodný mok s sebou domů. Vše o zámku i krčmě najdete na www.detenice.cz. Výlet sem doporučuji 

každému, protože nám se zde velmi líbilo a určitě se sem zase někdy vrátíme… 

Druhé místo, nebo spíše město, kam Vás dnes pozvu, jsou Velké Losiny. Tato moje pozvánka je 

naprosto odlišná od středověku a pekel a je hlavně pro milovníky vody. Nabídnu Vám totiž termální 

lázně ve Velkých Losinách, ve kterých můžete strávit den nebo se 

ubytujete někde poblíž a můžete 

docházet denně třeba celý týden. Lázně 

nabízí celkem 9 termálních bazénů uvnitř 

i venku, vířivky, různé sauny, skluzavky a 

další atrakce, objednat se můžete na 

masáž nebo skupinové cvičení, zkrátka si 

zde přijdou na své dospělí i děti, staří i mladí. Samozřejmostí je zde i 

občerstvení a pokud si něco zapomenete, navštivte obchůdek se 

zbožím, které patří všemožně k vodě a na památku si můžete zakoupit 

i suvenýry. Otevírací dobu i vstupné naleznete na stránkách 

www.termaly-losiny.cz. A pokud Vám po koupání ještě zbyde chuť a 

čas, můžete navštívit místní papírny na výrobu ručního papíru, které 

jsou též v zimním období otevřeny (kromě pondělí). Nabízena je jak 

prohlídka areálu, tak i ruční výroba papíru pro děti, takže si mohou 

odnést vlastnoručně vyrobený suvenýr. V obchůdku si pak můžete 

nakoupit vše od ručně vyrobených přáníček, přes psací papír, obálky až 

po balicí papír. Pokud by Vám ještě zbyl čas, můžete se projít k zámku, který je bohužel ale přes zimu 

uzavřen nebo si dojít na kávu a výborné velkolosinské čokoládové pralinky do místní cukrárny nebo na 

pizzu či těstoviny do italské pizzerie Istria. Myslím, že ve Velkých Losinách si každý přijde na své a 

rozhodně stojí za to je navštívit… 

Tímto bych se s Vámi pro dnešek rozloučila a chtěla bych Vám všem popřát krásné a pohodové 

Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, ať můžete mít co nejvíce zážitků při cestování…  

MV 

http://www.detenice.cz/
http://www.termaly-losiny.cz/
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

Piškotová nepečená roláda 
Suroviny: 
250 g umletých piškotů 
150 g cukru moučka 
120 g změklého másla 
2 lžíce rumu 
2 lžíce kakaa 
4 lžíce mléka 
1 lžíce silné kávy (tekutina bez logru) 
 
Krém 
150 g změklého másla 
120 g moučkového cukru 
100 g jemně mletého kokosu 
2 lžíce vaječného koňaku (nebo rumu) 
 

Postup: 
Všechny přísady na těsto zpracujeme a hotové těsto necháme v lednici min. 1 hodinu odležet. Poté rozválíme přes 
potravinářskou folii na cca 0,5 cm plát, potřeme krémem a zarolujeme opět pomocí folie. Necháme v lednici 
ztuhnout a poté krájíme na plátky. 
 

Vrstvený salát 

Suroviny: 
4 uvařená vejce 
30 dkg šunky na kostičky 
1 malý kelímek jogurtu 
1 malá majonéza 
1 menší pórek na tenká půlkolečka 
30 dkg tvrdého sýra  
1 plechovka kukuřice 
1 plechovka celeru na kostičky 
1 plechovka ananasu – nasekat nadrobno 
sůl, pepř 
 

Postup: 
Nejprve si slijeme sterilovanou zeleninu a ananas, nastrouháme sýr, smícháme jogurt s majolkou, osolíme a 
opepříme. Poté si do velké mísy začneme vrstvit celer, pórek, kukuřici, ananas a šunku. Zalijeme zálivkou, 
poklademe vajíčkem a zasypeme sýrem. Přikryjeme folií a dáme do druhého dne do lednice vychladit. Poté 
zamícháme a podáváme s čerstvým pečivem. 
 

Dobrou chuť!!! 
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