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LÉTO V NAŠICH ZAHRADÁCH 

       

Právě končí období teplých, dlouhých a provoněných večerů, nekonečného sluníčka, koupání, prázdnin a 

dovolených. Zkrátka léto se nachýlilo ke svému závěru. A zde se můžete podívat, jak se letošní léto promítlo do 

našich zahrad a zahrádek… 

                                                           

 

                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  M.H. 

 

V LISTĚ:- Důležité informace – nepřehlédněte 

              - 125 let výročí SDH Močovice 

            - Významné budovy – CUKROVAR 

              - Školka – příspěvek pamětnice  

              - Soutěže 

 



 

 

 

 
        

Vážený spoluobčane, 

dostává se Ti do rukou druhé číslo obecního zpravodaje. Ano, už jsou to tři měsíce, co jsi měl 

možnost ohodnotit úvodní číslo Močovického čtvrtletníku... Jsme v Česku, tak předpokládám 

z Tvé strany množství výhrad, ale současně si dělám iluzi, že Tě přece jen v něčem zaujalo. 

Připomínám, že kvalitu a úspěšnost zpravodaje můžeš svou spoluúčastí na projektu 

pozvednout i Ty. 

Co můžeš dále podstatným způsobem ovlivnit právě Ty je čistota a pořádek v obci. Poněvadž 

třídění odpadů a dodržování pravidel jejich ukládání se ještě nestalo samozřejmostí, dovolím 

si na tomto místě stručně zrekapitulovat podmínky nakládání s odpady a zároveň upozornit 

na zjištěné nedostatky. 

Plasty, sklo a papír separuj a následně ukládej do příslušných kontejnerů, které mají své 

trvalé stanoviště u hospody a u rybníka. Uvedené odpady vkládej výhradně do kontejnerů, 

nepokládej je vedle nich. Likvidaci těchto odpadů prováděj průběžně. Obec totiž, má-li udržet 

pořádek v okolí sběrných nádob, musí zbytečně vydávat finanční prostředky na neplánované 

svozy přeplněných kontejnerů, které musí být uskutečněny jen proto, že jsi jednorázově uložil 

odpady, vyprodukované za dva, či více měsíců. Plastové láhve před uložením deformuj, více 

se jich do kontejneru umístí. 

Popel a drobný neseparovaný odpad ukládej do vlastních nebo pronajatých popelnic. Počet 

vyvážených popelnic z jedné domácnosti není omezen. 

Zbytky zeleně, případně větší komunální odpad z domácnosti, ukládej do velkoobjemového 

kontejneru, který je jedenkrát za měsíc k tomuto účelu přistaven u obecního úřadu. 

Nebezpečného odpadu a železného šrotu Tě zbavíme 2x ročně ambulantním svozem. Ty jen 

musíš tyto komodity vynést před dům. 

Zeleň a nebezpečný odpad můžeš rovněž odvézt na řízenou skládku v Čáslavi a zde zdarma 

uložit. Podmínkou je předložení občanského průkazu. 

Suchou dřevní hmotu, například po průklestu stromů, můžeš při zachování pravidel požární 

ochrany spálit na zahradě. 

Ale pozor, uložení zbytků stavebního materiálu, sutě, případně hlíny a kamení musíš provést 

pouze na řízené skládce v Čáslavi a to na vlastní náklady. 

K udržování čistoty v obci využívej nainstalované odpadkové koše a svou důsledností, 

příkladem a domluvou pomáhej ve výchově těch, kteří mají s udržováním pořádku zatím 

problémy. 

Jsi-li majitelem psa, je Tvou povinností odstraňovat jeho případné exkrementy. Sáčky, vhodné 

k tomuto účelu jsou zdarma vydávány v obecní úřadovně. 

Vážený spoluobčane, věřím, že nepatříš mezi ty, kteří pořádek v obci porušují, ale naopak, že 

právě Ty pomůžeš uhlídat prostředí, v němž žijeme, před lidmi, kterým je to zatím lhostejné. 

A za to Ti děkuji.  

                                                                                                                               starosta 

 



 

 

                           Ozvěny z obecního úřadu 

 Usnesení ze dne 27. 6. 2012: Usnesení č. 12/9: 

1. OZ schválilo Upravený návrh územního plánu Močovice. 

2. OZ schválilo zakoupení profi křovinořezu v ceně cca 23.000,-Kč. 

3. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.400,-Kč na turnaj v malé kopané. 

4. OZ schválilo hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 800.695,84 Kč. 

5. OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 2 ve výši příjmů a výdajů 1.179.200,-Kč. 

6. OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet za rok 2011. 

7. OZ schválilo bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011, vypracovanou BD AUDIT, s.r.o. Kutná 

Hora. 

8. OZ schválilo finanční odměnu ve výši 1.000,-Kč pí. Lucii Janglové/ hospodářce obce/, 

za velmi dobrou kvalitu zpracování účetnictví obce v roce 2011. 

 Usnesení ze dne 5. 9. 2012: Usnesení č. 12/10: 

1. OZ schválilo Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu Obce Močovice, 

uzavřenou mezi obcí a ing. arch. Rostislavem Juklem. 

2. OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000003. 

3. OZ vyhovělo žádostem pí. Kurczové a pí. Málkové a schválilo s okamžitou platností 

snížení nájemného za využití tělocvičny na 100,-Kč při účasti do patnácti platících 

cvičenců. /Při vyšším počtu platících účastníků činí nájemné nadále 200,-Kč za akci./ 

4. OZ schválilo prodloužení stávající smlouvy s dopravcem Veolia Transport Východní 

Čechy, a.s. do roku 2019. 

5. OZ vyhovělo žádosti pí. Tesařové o snížení nájmu z hospody a schválilo s platností od 

října 2012 měsíční nájemné ve výši 1800,-Kč. 

6. OZ schválilo dokoupení lůžek a lůžkovin do mateřské školky v hodnotě 8000,-Kč. 

7. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 6000,-Kč na hasičskou soutěž SOPTÍK, 

pořádanou místním SDH. 

 8. OZ schválilo Smlouvu o nájemní smlouvě budoucí /na pozemky ve vlastnictví obce/ 

mezi obcí a ZDV Krchleby. 

 Usnesení ze dne 19. 9. 2012: Usnesení č. 12/11 

1. OZ schválilo zrušení předkupního práva obce k pozemku p.č. 742/54 v k.ú. 

Močovice, uplatněného v kupní smlouvě, uzavřené mezi obcí a p. Michalem 

Matějíčkem. 

2. OZ schválilo Dohodu o pracovní činnosti /výuka angličtiny předškolních dětí/, 

uzavřenou mezi obcí a sl. Michaelou Klemanovou. 

3. OZ schválilo úhradu ve výši 2.300,-Kč za představení pohádky O perníkové 

chaloupce, kterou v obci uvede Putovní loutkové Kašpárkovo divadlo. 

4. OZ schválilo Dodatek č. 9 ke smlouvě S/100183/05324204/001/2006, kterou je 

zajištěno nakládání s komunálním odpadem v obci. 

5. OZ schválilo udělení plné moci firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Čáslav, k 

výkonu závazků obce, vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů s a.s. EKO-KOM. 

6. OZ projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/12 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kumunálních 

odpadů. 

 

 

 



Společenská rubrika 

V měsících říjen až prosinec slaví v naší obci tito jubilanti (nad 

sedmdesát let). Paní Suchomelová, pan Blažek, paní Horálková, paní Čepková 

a paní Stehlíková. Všem oslavencům, s přáním štěstí a pevného zdraví do 

dalších let, co nejsrdečněji gratulujeme. 10. října oslaví manželé Tesařovi 

stříbrnou svatbu. I k tomuto krásnému výročí gratulujeme. 

 

 

 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE - NEPŘEHLÉDNĚTE 

 

! Změna dne svozu komunálního odpadu /popelnice/ ! 

Z důvodu úpravy svozových tras dochází ke změně svozového dne v naší obci. To znamená, že 

posledním dnem svozu podle původního rozpisu je čtvrtek, dne 27. září. Novým svozovým dnem se 

pak stává pátek. Dnem prvního svozu komunálního odpadu podle nového rozpisu je tedy pátek, 

5.října. Vzhledem k tomu, že začíná zimní období, budou popelnice vyprazdňovány každý pátek. 

 

 

 
 

KNIHOVNA MOČOVICE      
          Místní knihovna je pro své čtenáře otevřena každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin. 

 

 

 

Hlášení poruch na kanalizaci 
 
Vážení majitelé domků, 

 

případné poruchy na vodovodu či kanalizaci hlaste na následující telefonické kontakty: 

 

porucha kanalizačního čerpadla                         774 130 161 /firma Prescan/ 

 

ostatní poruchy kanalizace nebo vodovodu       800 505 585 /VHS Kutná Hora/ nebo 

                                                                           327 588 112,   602 493 706 

 

                    

 

 

 

 



 
Místní obecní zastupitelstvo Usnesením č. 11/14 ze zasedání, konaného dne 19.10.2011, schválilo tyto 

denní ceny za využití obecních budov ke komerčním sportovním, kulturním a prezentačním účelům, či 

soukromým akcím, jako jsou oslavy výročí apod.: 

 

        SOKOLOVNA 

             a/  1.200,-Kč  +  náklady na vytápění , přičemž cena za 1m
3
 plynu činí 70,-Kč 

     

             b/    500,-Kč   +   náklady za vytápění /cena platí pro akci trvající maximálně 4 hodiny/           

                                                

        BUDOVA čp. 96 /Zdravotní středisko/ 

                    200,-Kč 

 

Ceny se netýkají TJ SOKOL Močovice a subjektů, zřízených obcí /Sbor dobrovolných hasičů, 

mateřská školka/. 

Sportovní akce nekomerčního charakteru, organizované občany, jsou bezplatné, avšak případné 

náklady na vytápění sokolovny jsou hrazeny jako v bodu a/. 

Uvedené ceny jsou zaváděcí. Koncem roku obecní zastupitelstvo ceny zaktualizuje 

 

Kontrola připojení domácností na tlakovou kanalizaci... 

dopadla skvěle. Zjištěny byly pouze 3 nepodstatné závady, které budou odstraněny do konce října. 

Kdyby tak poctivý přístup, jaký jste k této záležitosti zaujali Vy, vážení spoluobčané, byl běžný 
celospolečensky, pak například vláda by nemusela vyhlašovat prohibici. 

 

 

 

V OBECNÍCH LESÍCH ČÍHÁ NEBEZPEČÍ... 

V obecních lesích číhá nebezpečí na nenechavce. Proto místní obecní úřad upozorňuje, že nikomu 
nebyla povolena těžba palivového dřeva, či jiná činnost v obecních lesích, a že sankce za lesní pych 
činí 500,- až 5000,-Kč 

 

MOŽNÁ PŘIJDE I KAŠPÁREK... 

a to 11. prosince v 15´00h do mateřské školky nebo do sokolovny /podle zájmu dětí od dvou do sta 
let/. Obecní zastupitelstvo totiž pozvalo Putovní loutkové Kašpárkovo divadlo, které uvede pohádku o 
třech dějstvích O perníkové chaloupce. Vstup zdarma. 

 

NAOSTŘETE SI TUŽKY... 

ve dnech 12. a 13. října se i v naší obci uskuteční volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. 
I zde je vstup zdarma. Kdyby Vás nezaujali kandidáti, zájem alespoň pánské části voličů určitě 
přitáhne volební komise. Je totiž složena ze samých žen. 

                                                                                                                                                starosta 

                                                            

 



 

   Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje informuje 

 Rádi bychom Vás informovali, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu 
www.hzssck.cz.  

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého 
nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní či podzimní spalování větví z průklestu 
ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. 

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. 
f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým 
osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na 
podnikající fyzické osoby   

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu 
zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném 
prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, 
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství 
včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může 
takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena1. 

Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznete v pravé části stránky odkaz 
„Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění 
odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence 
pálení.  

Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného 
materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“. 

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však 
nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu 
povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS 
může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat. 

                                                                                           Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

 

 

!SOUTĚŽE! 

    
ZNÁTE STRAŠIDELNOU DÝNIČKU, PODLE NÍŽ BYL NATOČEN I HOROR?? MYSLÍTE SI O 

SOBĚ, ŽE BYSTE ZVLÁDLI HORŠÍ? TAK NEVÁHEJTE A POJĎTE SE UTKAT O KRÁLE 

„ZRŮDNÁ DÝNIČKA“! K TOMUTU TITULU STAČÍ MÁLO, ULOVTE NĚKDE PĚKNOU, 

                                                           
 

http://www.hzssck.cz/


NEDOTČENOU DÝNI A PŘETVOŘTE JI DO PODOBY STRACH NAHÁNĚJÍCÍ ZRŮDY. 

VYHRÁVÁ TA NEJSTRAŠNĚJŠÍ A NEJOŠKLIVĚJŠÍ DÝNĚ. VÝHERCE DOSTANE 

CERTIFIKOVANÝ DIPLOM, KTERÝ SI MŮŽE VYSTAVIT TŘEBA ZA OKNO. SOUTĚŽ 

PROBÍHÁ V MĚSÍCI LISTOPADU. SVÉ VÝTVORY VYSTAVTE DO OKEN ČI PŘED DVĚŘE, ABY 

BYLY VŠEM NA OČÍCH!! ODBORNÁ KOMISE NA ZÁVĚR OBDOBÍ ROZHODNE O VÍTĚZI! 

  

 

„NAKRESLETE VÁNOCE“ 

KDO BY NEMĚL RÁD VÁNOCE. TEN KLID, POHODU, ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI, STROMEČEK… 
JAK SI VLASTNĚ VÁNOCE PŘEDSTAVUJETE VY? 

SOUTĚŽ JE SICE URČENA PŘEDEVŠÍM DĚTEM, ALE POKUD I VY DOSPĚLÍ MÁTE CHUŤ UKÁZAT 
SVÉ VÝTVARNÉ NADÁNÍ, NEVÁHEJTE! 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE K POSLEDNÍMU LISTOPADU. 
PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ, NEBO V MATEŘSKÉ ŠKOLE. 

 

 

 

 

 

První močovickou budovou na kterou jsme se v minulém čísle podívali detailněji, byla sokolovna, nyní se 

zaměříme na objekt, který velmi přispěl k tomu, že naše obec dostala poněkud průmyslový ráz a již navždy 

změnil panorama vsi… 

                                                                

CUKROVAR 

             Snad touha dát vydělat sobě i druhým, vnukla nápad, aby se v rozkvétající vsi Močovické (vždyť v této 

době žije v Močovicích 815 obyvatel) nechal vybudovat cukrovar. Dříve, než-li se však může začít s jakýmikoli 

pracemi, musí být ustanovena správní rada. Jejím předsedou se stává Kristián rytíř ze Shalferu, velkostatkář 

z Křesetic a Úmonína, jeho místopředsedou je pak František Výborný, starosta Močovic. Jednatelem a správcem 

je určen Václav Šmákal. Za pokladnu je zodpovědný S. Novák, rolník v Močovicích, post hospodářského správce 

vykonává pan Vančura - též močovický rolník, a nakonec, jako účetní zde pracuje J. Kruliš z Čáslavi. Celý výbor 

má celkem 27 členů, mezi nimiž je dále i baron Dačický z Heslova či čáslavský starosta Vojtěch Fiala. Konečně se 

muže začít! Stavbu projektuje žehušický architekt J. Míča a na samotný průběh stavby, se kterou se začíná 

v měsíci září L. P. 1870, dohlíží stavitel František Skřivánek, který má „na svém kontě“ například i čáslavské 

divadlo J. L. Dusíka. Již nyní jsou rozprodávány akcie cukrovaru, který je do obchodního rejstříku zapsán jako 

Čáslavsko – Močovický cukrovar a. s.  Veškeré strojní zařízení na zakázku vyrábí Hubert Šalamoun z Karlína. Na 

počátku roku 1871 je vypsán konkurs na ředitele cukrovaru. Ten vyhrává Čeněk Bedřich Danzer z Prahy. 

Práce pokračují rychle a tak se 24. říjen 1871 stává prvním pracovním dnem v nové močovické továrně. 

Cukrovar se rychle stává dobře prosperujícím podnikem. Vždyť i to je důvod proto, že v roce 1882 je k němu 

z Čáslavi položena jednokolejná železniční trať. Ta nakonec slouží jen k nákladní dopravě, a to i přesto, že měla 

být běžnou osobní linkou dopravující močovické do Čáslavi. A co víc! Původně se počítalo i s tím, že tato trať 



bude součástí strategické propojky vedoucí z Čáslavi do Zruče nad Sázavou. Tento plán byl přeci jen realizován, 

jen s tou změnou, že místo Močovicemi, vede železnice Kutnou Horou. To že i k nám kdysi pravidelně přijížděl 

vlak, připomíná již jen drážní domek, stojící na cestě k Čáslavi… Ale zpět k cukrovaru. Ten roku 1875 zakupuje 

František Wiesner z Chrudimi od jisté berlínské firmy.  Wiesner se narodil v roce 1833 v Mladé Vožici, kde se 

vyučil zámečníkem. Po učení se vydává se 40 krejcary v kapse na vandr – dojde až do Chrudimi. V Močovicích se 

později stává velmi váženým a pro obec důležitým člověkem. Nejen, že místním lidem dává práci, ale ročně živí 

a šatí 100 dětí (převážně sirotků)! František Wiesner odchází na věčnost 19. 1. 1880. Cukrovar pak po dlouhá 

léta vede František Mareš, rodák z Chrudimi – ten v mladších letech působí u Národního divadla jako basista – 

za jeho působení, je do cukrovaru přiveden telefon (r. 1903), tehdy první v obci.  

Močovický cukrovar v letech 1911/1912 vyprodukuje 25. 959q surového cukru měsíčně. V letech 1919/1920 
spotřebuje 120. 000q řepy za měsíc, tedy 6000q denně. V letech 1928/1929 dokonce 190. 000q v jednom 
měsíci. 1. července 1925 je močovický cukrovar přeměněn na dvě akciové společnosti. Bohužel s rokem 1930 
přichází ekonomická krize, která likviduje i zdejší podnik. Budovy cukrovaru následně kupuje jistý Bláha z Čáslavi 
za 313. 000 tisíc. O tři roky později ničí téměř vše rozsáhlý požár. Značnou škodu, naštěstí pro majitele, 
zachraňuje vysoké pojištění. 

Dnes patří bývalý akciový cukrovar ZDV Krchleby.                                                                                                

                    

                                                                                                                                                                            M.H. 

 

 

ORGANIZACE V MOČOVICÍCH 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ: V letošním roce jen to přesně 125 let, co byl v Močovicích založen Sbor 

dobrovolných hasičů.  Zakládajícími členy byli: Josef Tesař – velitel, Václav Moravec, Václav Brich, Josef Brich a 

Václav Král – jednatel. Sbor měl tou dobou 24 členů. Za světových válek byla činnost sboru pozastavena. 

V těchto těžkých časech, přišel sbor o dva významné členy. Za první světové války to byl Ludvík Mráz, jehož 

zastřelili 8. 5. 1915 v Jageru (na svém rodném statku má pamětní desku), ve druhé světové válce zemřel 

v Terezíně Alois Stehlík (i on má na svém rodném statku č. p. 12 pamětní desku). V současné době (a to 

především od roku 2003, kdy pod vedením Tomáše Moravce vzniká úspěšné družstvo dorostu) se naši 

dobrovolní hasiči pravidelně účastní hasičských závodů. Největší a zasloužený úspěch přichází v roce 2006, kdy 

družstva dorostenců (vedeni T. Moravcem) a dorostenek (vedeny Z. Moravcovou – Kroupovou) postupují 

z krajské soutěže, konané v Čáslavi, na Mistrovství České republiky do Liberce. Zde obsazují dorostenci 8. a 



dorostenky 9. místo! Velmi činnou složkou našich hasičů jsou nejmladší členové – Soptíci. Naposledy soutěžili 9. 

září na čtvrtém kole dětské ligy v požárním útoku v Hostovlicích. „Na bedně“ se umístila družstva ve všech třech 

věkových kategoriích (přípravka, mladší a starší žáci). 23. září se koná 5. kolo soutěže v Močovicích. Sbor 

dobrovolných hasičů Močovice má k letošnímu roku téměř 80 členů (polovinu tvoří děti) a vůbec nejstarším 

členem je pan František Zelený.        M.H                                                                                                                  

                 

                                             
  hašení požáru pneumatik v Koudelově                                              … SDH Močovice… 
                                                                                                                                                foto: SDH Močovice 

 

TJ SOKOL MOČOVICE: Naši fotbalisté do nové sezony vstoupili na výbornou. Všechny zápasy zatím odehráli bez ztráty bodu. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA (školka bez mráčků): Po prázdninách se opět otevřely dveře naší mateřinky. Proto jsem se rozhodla 

věnovat tento díl historii školství v Močovicích, kterou nám nejlépe nastíní článek paní Janyšové: 

 

ŠKOLSTVÍ 

Rozhodla jsem se přispět do obecního časopisu krátkou připomínkou zdejšího 

školství. Ve středověku byly školy jen ve městech a to nejvíce klášterní.  

1584 -  V Močovicích se připomíná učitel Jan, který však chodil po domech a 

za malý peníz nebo stravu se snažil trochu děti poučit. 

1792 – Až v tomto roce je zde škola, ve které učil Jan Svoboda. Nacházela 

se v domě, ve kterém sídlila v 19. a 20. Století židovská rodina Geigrů. 

Obchodník Eduard Geiger zemřel v roce 1934 a tak unikl hroznému osudu celé 

rodiny, která zahynula za 2. světová války v koncentračním táboře 

v Osvětimi. Byli to dlouholetí občané Močovic, proto i jim patří naše 

vzpomínka. Tento dům patří rodině Josefa Lišky. 

1848 – Další škola jednotřídní byla zřízena roku 1848 v čp. 49 – dnes zvaná 

„ stará škola“ v ulice Ke hřišti.  



1882 – Nová dvoutřídní škola čp. 64 byla vystavěna roku 1882. Po sto letech 

byla zrušena. Na tuto školu máme, my pamětníci, velmi krásné vzpomínky. 

Léta prožitá v kolektivu močovských školáků byla většinou úsměvná, přesto, 

že byla válka. Byli jsme skromní a stačily nám i malé vesnické radosti. 

S úctou vzpomínáme na pana řídícího Theodora Černého, pana učitele Karla 

Švandu a na několik mladých učitelek, které se zde zaučovaly. Škoda, že 

tato škola byla zrušena. 

1983 – V nově opravené budově je umístěna mateřská škola, která prosperuje 

a je využívána i dětmi z okolí. 

Pro zajímavost uvádím jména některých učitelů, kteří zde učili: Šilar, Rus, 

Kálal, Chramosta, Hejduk, Jan Havlena, Theodor Černý, Karel Švanda, Antonín 

Šmolcnop, O. Fiala, Eva Brunclíková.  

                                   Libuše Janyšová – Stehlíková 

 

                

 

 

 

 

 

 

MÍSTO PRO VAŠE INZERÁTY 

 

Poslední šance uzavřít penzijní připojištění podle stávajících výhodných podmínek končí v  

listopadu 2012. 

Vše o důchodové reformě. 

Aktualizace Vašich stávajících pojistných a finančních produktů. 

Optimální zabezpečení Vás, Vašich blízkých a Vašich majetků před negativními životními 

situacemi. 

Ing. Kos Milan, finanční poradce 

tel. kontakt: 730 120 525, 

e-mail: kos.m@kapitol.cz 

 

MASÉRNIČKA 

Od října opět začíná provoz Močovické masérničky. 

Veškeré informace najdete na  www.maser-petr.cz. 

Těším se na Vaši návštěvu. 

Petr Šubert 

 

 

                                        Za došlé příspěvky redaktor nezodpovídá. 

http://www.maser-petr.cz/
http://www.maser-petr.cz/
http://www.maser-petr.cz/


 

 


