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Slovo starosty 

Vážený čtenáři, 

v posledních třech číslech MČ jsme se souhlasem paní učitelky Miloslavy Machotkové 

zveřejňovali její vzpomínky, vážící se k naší vesnici a jejím obyvatelům. Tato močovická 

rodačka do našeho současného překotného životního stylu kouzelným způsobem přenesla 

poezii dávných časů. 

Svým laskavým vyprávěním o dobách minulých vzbudila velký zájem o náš čtvrtletník nejen v 

obci samotné, ale také v širokém okolí. Já jí za to velice děkuji. A jen tak tichoučce a s 

pokorou připomínám, že začátkem října se paní učitelka dožívá již 101 narozenin. Blahopřeji. 

Jestliže jsem Tě Vážený spoluobčane před časem vtáhl do hry o budoucím vzhledu Močovic, 

musím v ní samozřejmě pokračovat. Mladí architekti zpracovali Tebou vyplněné dotazníky, 

prochodili obec, co neviděli na to se zeptali, vstřebali projekty, územní plán a jiné podklady, 

přidali své znalosti a nápady, zkrátka vypracovali studie budoucí možné tváře naší obce. 

Výsledek jejich snažení je zveřejněn na obecním webu a Ty máš možnost se s ním důkladně 

seznámit. Zdůrazňuji, že předložené vize jsou zatím naprosto nezávazné, že jsou teprve 

podkladem pro jednání, která se uskuteční v průběhu zimního období a během nichž i Ty 

uplatníš svůj názor, vedoucí ke konečnému řešení.  

Leccos už víš o akci - Komplexní pozemková úprava Močovice. To je ale jen zlomek 

informací. Daleko rozsáhlejší znalosti můžeš získat při setkání s odborníky dne 23. října od 

15´00 h v místní sokolovně. Věřím, že účastí nepohrdneš, neboť se opět jedná o velkou věc 

/tak jako v minulosti to byla např. výstavba vodovodu a kanalizace/, která bude "hýbat" obcí 

minimálně čtyři roky. Vždyť mimo jiné jde o realizaci protipovodňových a protizáplavových 

opatření, tak potřebných pro klidný život v Močovicích.  

Ale, ale, nějak jsem se tou budoucností nechal unést, takže zpět do přítomnosti. Co je v 

Močovicích nového? Samozřejmě budova mateřské školky. Sice není nová, neboť nový má jen 

kabát, ale sluší jí to, že? Nový ohoz přišel zhruba na 1,9 mil. Kč, přičemž 1,6 mil. Kč poskytlo 

ze svých prostředků Ministerstvo životního prostředí formou finanční dotace, směrované na 

úsporu energií zateplováním budov. Zbývající částku uhradila obec ze svého rozpočtu. 

Rekonstrukce vnitřních konstrukcí musí zatím počkat na vypsání vhodného dotačního titulu.  

Vzhledem k tomu, že lze podávat další žádosti o finanční dotace na zateplování budov, obec 

nezaváhala a žádá o finanční příspěvek na budovu čp. 96 /zdravotní středisko/. V případě 

úspěchu tak s nízkými finančními náklady zhodnotí další objekt ve svém majetku.  

V minulém čísle avízované stezky pro chodce v obecních lesích jsou zřejmě na dobré cestě, 

neboť žádost o dotaci z prostředků PRV-podpora společenských funkcí lesů byla zadavatelem 

akceptována. Tak snad budeme mezi vybranými žadateli. 

V dohledu už je zřízení kvalitního obecního rozhlasu v rámci akce Protipovodňová opatření 

obce Močovice, neboť na tuto akci již byly finanční prostředky z Operačního programu 

Životní prostředí přiděleny a proběhlo tudíž výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Dočetl-li jsi, Vážený čtenáři, až do těchto míst, oprávněně mi můžeš vytknout, že se tentokrát 

až příliš zaobírám nemovitými hodnotami obce. Máš pravdu. Mohu si to ale dovolit, neboť 



další část tohoto čísla čtvrtletníku je věnována převážně mladým lidem, čili životu v obci. 

Prostor dostali především naši dobrovolní hasiči, kteří mi svou činností stabilně dělají velkou 

radost, fotbalisté, nadechující se k lepším časům a stolní tenisté, v nichž tuším významnou 

perspektivu.  

Nepřipojíš se? 

 

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 Vzhledem k tomu, že začíná topné období, budou od měsíce října popelnice 

vyprazdňovány každý pátek. 

 Pan arciděkan Jan Uhlíř bude v neděli, dne 13. října, od 9´00 h sloužit Mši svatou v 

místním kostelíku. 

 Vše, co zatím nevíte o pozemkové úpravě, která již byla v naší obci zahájena, můžete 

zjistit ve středu, dne 23. října, od 15´00 h v místní sokolovně.  

 Ve dnech 25. a 26. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

 Ve středu, dne 11. prosince, v 15´00h do naší sokolovny opět zavítá putovní loutkové 

Kašpárkovo divadlo. Kašpárek tentokrát přiveze pohádku O Budulínkovi. Krásné 

dřevěné loutky marionety zahrají tuto pohádku zdarma. 

 Nikomu nebyla povolena těžba palivového dřeva, či jiná činnost, v obecních lesích. 

Sankce za lesní pych může dosáhnout až 5.000,-Kč.  

 Pokus několika nezletilých osob v měsíci září o vstup do uzavřeného objektu na 

místním hřišti byl klasifikován jako "klukovina" a řešen v pravomoci starosty obce. 

Každé další obdobné jednání /kohokoliv/ bude předáno Policii ČR. 

 

 



Z obecního zastupitelstva 

 
 

 Usnesení ze dne 4. 9. 2013: Usnesení č. 13/10 

 

                  OZ schválilo a vydalo Územní plán Močovice, vydaný formou opatření obecné        

povahy /přílohy č. 1 a 2/.  Důvodová zpráva:  Obec Močovice požádala dne 4.10.2011 Městský 

úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, 

            o pořízení Územního plánu Močovice.  Ten Územní plán Močovice projednal 

            dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění   

            pozdějších předpisů a předal Zastupitelstvu Obce Močovice ke schválení a vydání. 

 

     Usnesení ze dne 4. 9. 2013: Usnesení č. 13/11 

 

     1.  OZ schválilo Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou        

          mezi obcí a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, jíž obec 

          bezúplatně nabývá do svého majetku místní pohřebiště. 

  

     2.  OZ schválilo Smlouvu o právu umístit a provést stavbu MOČOVICE- KANALIZA- 

                 CE, prodloužení tlakové kanalizace, uzavřenou mezi obcí a firmou PILC    

                 REALITY, s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou. 

 

           3. OZ schválilo Smlouvu mandátní, uzavřenou mezi obcí a společností Anylopex   

                s.r.o. se sídlem Praha 5-Smíchov, na poradenství při získávání dotace na pro- 

                jekt  Zateplení zdravotního střediska Močovice. 

 

           4.  OZ neschválilo nabídku Jana a Martiny Kafuňkových ze dne 4. 9. 2013 na zpětný         

               odkup stavebního pozemku pč. 742/49 v katastrálním území Močovice.   

            

           5.  OZ  schválilo další prodej stavebních parcel v lokalitě Cihelna dle data podání  

                žádosti zájemcem o odkup konkrétní parcely. Ponechalo v platnosti dříve  

                zveřejněné ceny pozemků. 

           

           6.  OZ neschválilo uzavření smlouvy s obecně prospěšnou společností Energie   

                pod kontrolou.  

 

     Usnesení ze dne 18. 9. 2013: Usnesení č. 13/12 

 

     1.  OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 2.        

          

     2.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši cca 3.600,-Kč pro SDH Močovice  

                 na hasičskou soutěž SOPTÍK.  

 

           3. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč pro SOKOL Močovice na   

                turnaj ve stolním tenisu - Močovická pálka.  

 

           4. OZ schválilo částku ve výši 2.300,-Kč na dětské představení pohádky O Budu- 

               línkovi v podání putovního loutkového Kašpárkova divadla.    

            

           5. OZ schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí, uzavřenou mezi obcí a Krajskou správou 

                údržby silnic Praha v rámci plánovaného prodloužení tlakové kanalizace. 

           

          6. OZ schválilo prodej stavebního pozemku pč. 349/31 o výměře 1056 m2 v k.ú. 

                Močovice /lokalita V Cihelně/ panu Martinu Žilkovi, bytem 286 01 Čáslav,     

                Čeplova, za dříve stanovenou částku 232.320,-Kč s podmínkou, že náklady spojené   

                s převodem uhradí kupující.   

            

         7. OZ schválilo s platností od 1. 10. 2013 úpravu měsíčního nájemného z prodejny po-            

              travin na 1.500,-Kč a z hospody na 1.000,-Kč.  



Močovická proudnice již po jedenácté! 

 

 
 

V sobotu 13.7. 2013 se v Močovicích konal již jedenáctý ročník hasičské soutěže Proudnice 

2013. Celkem se klání účastnilo 9 družstev mužů a 5 ženských. 

V mužské kategorii se jako první představilo domácí mužstvo se dvěma nováčky. Na 

rozdělovači si svou premiéru odbyl Dan Novák a na savcích Richard Topinka starší. První 

kolo pro náš tým znamenalo rozpojený rozdělovač a další chyby, těm odpovídal čas výkonu 

53,79 s.. Podobné nedostatky se nevyhnuly ani ostatním týmům, přesto bylo co vylepšovat. 

Tradicí se již pro naše hasičská družstva v dospělé kategorii stala sázka o sud piva. Cílem je 

vybudit mužstvo k co nejlepším výkonům. Pro tento zápas byl stanoven limit pod 30 sekund. 

Druhý pokus se vydařil mnohem lépe, s časem 30, 47 s. byli spokojeni všichni, jen Richard 

„Ťópa“ Topinka byl trošku zklamaný, neboť pevně věřil, že sud tentokrát získají. První tři 

místa v kategorii mužů obsadila mužstva z Jindic (čas 25,93 s.), Křesetic (27,73 s.) a loňští 

vítězové z Nových Dvorů (29,92 s.).  

I ženské družstvo Močovic představilo novou posilu, na levém proudu si svou premiéru 

odběhla Klára Čochnářová. První pokus přinesl našim děvčatům čas 48,99 s.. Jelikož bylo 

potřeba družstvo motivovat k lepším výkonům, i jim byl přislíben sud piva, a to za výsledek 

pod 35 sekund. Jak se později ukázalo, není lepší motivace, neboť dívky zlepšily svůj výkon 

na 32,17 s.. Tento čas znamenal zlepšení loňského výsledku o celých 9 vteřin a obhajobu 

krásného třetího místa. Vyhraný sud znamenal pro ženské družstvo i nového člena - Richarda 

Topinku  Na prvním místě se s časem 27,95 s. umístilo družstvo z Uhlířských Janovic, na 

druhém Hostovice s výkonem 30,85 s.. 

Ani tentokrát nepřišli diváci o svou pravidelnou diváckou soutěž. Letošní otázku- Kdy se 

poprvé konala soutěž Močovická proudnice?-nejpřesněji uhádl Aleš Kunáček ze Souňava. 

 

 

Velké poděkování patří nejen zúčastněným družstvům, ale i hlavnímu rozhodčímu p. 

Růžičkovi, časomíře z Nových Dvorů a všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže.    

 

 

 

 

 



Soptík 2013  

 

Letošní poslední kolo soutěže v požárním útoku mladých hasičů - Soptík 2013 se konalo v 15. 

září v Močovicích. Celkově se klání zúčastnila čtyři mužstva našeho Sboru dobrovolných 

hasičů Močovice. To je zatím nejvíce v naší novodobé historii.  

Přestože předpověď počasí slibovala deštivo a zataženo, první kapky spadly až při 

závěrečném vyhodnocování výsledků. Diváci na tribunách si tak mohli nerušeně užívat 

skvělých výkonů našich sportovců.   

Jako obvykle soutěž zahájili nejmladší hasiči-přípravka. Proti sobě nastoupila družstva 

z Močovic a ze Svatého Mikuláše. Tohoto soupeře se našim  dosud nepodařilo překonat, proto 

jsme napjatě očekávali, že domácí prostředí mladým hasičům pomůže. Po prvním relativně 

zdařilém pokusu si v druhém dokázali vylepšit letošní nejlepší čas na 31,51 s.. Ten vynesl 

naší přípravce první vytoužené vítězství letošní sezóny. V celkovém pořadí soutěže Soptík 

2013 se přípravka Močovic umístila na krásném druhém místě. 

Následovala kategorie mladších žáků, jako první nastoupilo družstvo B. Počáteční výkon s 

časem 26,37 s. dokázali v druhém kole napravit a zlepšit ho na 23,90 s.. I zde si mohli mladí 

hasiči připsat zlepšení nejlepšího letošního času. družstvo B se umístilo na krásném šestém 

místě a v celkovém hodnocení ročníku 2013 na příčce sedmé. Družstvo A nastupovalo do 

soutěže na obtížené pozici favorita soutěže. Vyrovnaným soupeřem byli hasiči z Uhlířských 

Janovic. Výkony obou mužstev byly po celou sezónu velmi vyrovnané, proto o konečném 

výsledku měly rozhodnou drobné chyby. První pokus našeho družstva byl poznamenám 

problémem na spoji hadic B, proto čas 21,63 s.. Celkové vítězství nám měl v druhém pokusu 

přinést čas pod 19,73 s.. Přestože výkon družstva byl bez nejmenších pochyb, stopky se 

zastavily na hodnotě 19,80 s.. Rozdíl 0,07 s. spravedlivě rozhodl, družstvo A se po 

vyrovnaném boji umístilo v tomto kole i v celkovém pořadí ročníku na nádherném druhém 

místě. Oproti loňskému roku se jedná o zlepšení o dvě příčky.    

Poslední souboj patřil starším hasičům. V této kategorii po celou letošní sezónu soupeřila 

pouze tři družstva. O konečném vítězi bylo již z minulých kol rozhodnuto, proto se naši 

rozhodli předvést domácímu publiku co nejlepší výkon. První kolo s časem 21,59 

s. znamenalo průběžné první místo. Druhý pokus s časem 21,55 s. nestačil na rekord letošní 

ligy, který předvedlo družstvo mladých hasičů z Uhlířských Janovic s časem 17,52 s.. I zde se 

naše družstvo umístilo na krásném druhém místě. Stejný stupínek vítězů nám patří i 



v celkovém hodnocení ročníku 2013. Opět je zde potřeba zmínit, že v loňské sezóně se 

kategorie starších umístila na čtvrté příčce.  

Všem členům zúčastněných družstev gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za 

reprezentaci našeho sboru v požárním útoku mladých hasičů  Soptík 2013. Nyní však již 

máme před sebou přípravu na soutěž Plamen, která se uskuteční 20.10. 2013 na stadionu 

Olympia v Kutné Hoře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hledání pohřešované osoby 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Močovice byla ve středu 11. 8. 2013 požádána 

operačním střediskem HZS Kolín o pomoc při pátrání po pohřešované osobě. Pátrací akce 

v okolí obce Březí se ve spolupráci s HZS a Policií ČR zúčastnilo pět členů našeho sboru. 

Pohřešovaný pětaosmdesátiletý muž nezvěstný od 10.9 2013 byl nalezen v podvečerních 

hodinách.  

 

 

Podzim 2013 z pohledu SDH Močovice 

   

Měsíc listopad již po několikáté přinese oblíbenou DRAKIÁDU a s tím spojenou chuť 

opékaných špekáčků pro všechny účastníky. Přesný termín akce bude upřesněn v závislosti na 

počasí. 

Advent je tradičně spojen se zdobením vánočního stromečku před místní kaplí, chybět 

nebudou koledy i oblíbený hasičský punč 

 

Mladí fotbalisté opět v Močovicích 

 

Navázat na tradici žákovského fotbalového družstva se pokouší v naší obci Michal Plánočka. 

Již v loňském roce proběhl nábor mladých fotbalistů, letos se situace opakovala a čekalo se, 

kolik mladých děvčat a chlapců se přihlásí. Celkem bylo během dvoudenního náboru přijato 9 

nových dětí. Močovický fotbalový klub má k dnešnímu dni 20 hráčů. Trénink probíhá dvakrát 

týdně, v letních měsících se děti se svým trenérem scházejí na místním fotbalovém hřišti. 

V zimě probíhá příprava v nově zrekonstruované sokolovně.  

V budoucnu by se naši hráči rádi zúčastnili mnoha fotbalových klání, která probíhají na 

žákovské úrovni, budeme jim tedy v jejich snažení držet pěsti a podporovat je. 

Noví nadšenci a vyznavači „koženého slunce“ jsou v řadách mladých fotbalistů vítáni, proto 

neváhejte a přijďte se se svým synkem či dcerkou podívat na trénink. Třeba posílíte řady 

našich mladých sportovců. 

Všem, kteří se v Močovicích snaží vzkřísit fotbalovou tradici, patří velký dík. V první řadě 

mladým hráčů a trenérům a v neposlední řadě i obětavým rodičům. 



Stolní tenisté nově i v Močovicích 

 

Od 31.5 2013 se TJ Sokol Močovice může chlubit nově založeným oddílem stolního tenisu. 

Přestože byl pro sezónu 2013/2014 zařazen do nejnižšího kola regionální soutěže 3. třídy, má 

nové sportovní sdružení vysoké ambice. Skončit v základní části do čtvrtého místa a tím 

pádem se kvalifikovat do bojů play - off. Členy oddílu, kteří budou bojovat v soutěžních 

kláních jsou: Rychetský Pavel, Hnízdo Petr, Kořínek Miroslav, Dejnožka Tomáš, Kácovský 

Martin, Kvaček Miloslav, Zeman Marek. Noví zájemci o stolní tenis jsou vítáni každé úterý, 

čtvrtek a sobotu mezi 18.00-20.00 hodinou v nově zrekonstruované tělocvičně, v době, kdy se 

konají pravidelné tréninky. Vítáni jsou i ti, kteří si chtějí zahrát pro radost a zábavu.   

 

 

 

 

1 28. 09. 2013 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Malešov 

2 05. 10. 2013 09:00 TJ Sokol Uhlíř. Janovice "D" TJ Sokol Močovice 

3 12. 10. 2013 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Chlístovice "C" 

4 26. 10. 2013 09:00 STC 2013 Církvice TJ Sokol Močovice 

5 09. 11. 2013 09:00 TJ Sokol Kácov TJ Sokol Močovice 

6 23. 11. 2013 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Chlístovice "B" 

7 07. 12. 2013 09:00 TJ Sokol Čáslav "D" TJ Sokol Močovice 

8 14. 12. 2013 09:00 TJ Sokol Malešov TJ Sokol Močovice 

9 11. 01. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Uhlíř. Janovice "D" 

10 25. 01. 2014 13:00 TJ Sokol Chlístovice "C" TJ Sokol Močovice 

11 08. 02. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice STC 2013 Církvice 

12 15. 02. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Kácov 

13 22. 02. 2014 09:00 TJ Sokol Chlístovice "B" TJ Sokol Močovice 

14 08. 03. 2014 09:00 TJ Sokol Močovice TJ Sokol Čáslav "D" 

    

 

 

 

 

Přijďte se podívat na domácí zápasy našich stolních tenistů a podpořit je. 
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Významná životní výročí 

 

 
Významného životního jubilea (70 a více jak 80 let) se v období říjen až prosinec dožívají tito 

spoluobčané: 

pí. J. Vavřinová, p. E. Blažek, p. S. Damasievič, pí. H Horálková, pí. M. Stehlíková a p. 

Z. Vyskočil.   

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Kořínkovi. 

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu. 

 

V měsíci říjnu své 101. narozeniny oslaví i paní učitelka Machotková. Ke krásnému 

životnému jubileu gratulujeme. 

 

 

 

  

Zpátky do minulosti 

 

 
 

V minulém čísle jste se mohli seznámit se stručným výkladem o významu názvu naší obce. 

V dnešní kapitole Zpátky do minulosti….. se budete moci dočíst o prvních písemných 

zmínkách dokládajících dávnou minulost Močovic. Dnešní kapitola bude tedy věnována 13.-

14. století. 

Přestože se již od roku 1250 nachází v obci poplužní dvůr často měnící své majitele, první 

písemné zmínky spadají až do století 14., konkrétně do roku 1324. Ve stejné době (1350) jsou 

podle kronikových záznamů zakládány první vinice a rybníky.  Starší občané dosud používají 

místní označení  „ Na vinici“ nebo také na „Trněnce“.  

Podle dochovaných písemných dokladů dovolil v roce 1364 Karel IV. odprodat Močovice 

křížovnickému  klášteru z nedalekých Drobovic. Tvrz a dvůr byl roku 1391 odkoupen 

svobodným pánem Ondřejem Ráblem. V pozdější době spadala ves pod správu panství 

žlebského a tupadelského. Od roku 1460 patřily Močovice Čáslavi.     

V dalších kapitolách se dozvíte více o dějinách obce během Třicetileté války, o následné 

morové epidemii a o prvních písemně doložených stavbách ze století 16.-17.. 

 



Vzpomínka na významného rodáka 

 

 
 

Prof. Jiří Stárek se narodil 25. března 1923 v Močovicích. Maminka Marie roz. Nováková 

pocházela rovněž z Močovic č. p. 50 (dnes zde bydlí pí. Helena Bohatá). Provdala se za 

Josefa Stárka, který byl zaměstnán ve zdejším cukrovaru jako strojník. V té době rodina 

bydlela v domě pro zaměstnance, kterému se říkalo „olejna“. Zde se narodil Jiří Stárek (nyní 

č. p. 157). Po zrušení cukrovaru se Stárkovi odstěhovali do Prahy, kde Jiří prožil dětství a 

mládí. Pravidelně však trávil letní prázdniny u své babičky v Močovicích. Velmi si zde oblíbil 

přírodu v okolí řeky Klejnarky směrem na Starou cihelnu-splav, stavidlo, náhon a peřeje. 

Říkal, že už tehdy se v něm probudila láska k hudbě. Krajina se však postupně měnila a 

tehdejší romantika pomalu mizela.  

Za války se byl, stejně jako mnoho mladých lidí, nucen učit v ČKD Praha „černému řemeslu“. 

Tehdy tam byla totálně nasazena česká inteligence, včetně hudebníků ze zakázaných předních 

českých orchestrů. Někteří rozpoznali Jiřího hudební nadání, proto začal po skončení války 

studovat hudbu na AMU. Nejprve klavír, od kterého přešel k oboru dirigování, kde 

absolvoval pod vedením Václava Kalicha a Karla Ančerla. 

V letech 1953-68 byl dirigentem Symfonického rozhlasového orchestru Čs. rozhlasu v Praze 

(1964-66 také šéfdirigentem Pražského rozhlasového orchestru). Vedle své činnosti 

v pražském rozhlase byl v letech 1963-68 uměleckým vedoucím komorního souboru 

„Collegium Musicum Pragense“, s nimiž pořídil řadu rozhlasových a LP nahrávek.  

V roce 1968 opustil Jiří Stárek Československo a věnoval se mezinárodní umělecké dráze, 

která ho zavedla do mnoha zemí západní Evropy, USA, Austrálie, Nového Zélandu a Dálného 

východu. Při koncertech, rozhlasových a deskových / CD natáčení spolupracoval s předními 

zahraničními orchestry. V letech 1976-1980 byl šéfdirigentem Sinfonietty RIAS Berlim, 

1981-1984 šéfdirigentem norského Symfonického orchestru / Trodheim, 1988 Principal Guest 

Conductor ABC West Australan Symphony Orchestra / Perte a 1989 / 90 – 1992 / 93 

generálním hudebním ředitelem Pfalcke opery / Kaiserslautern (BRD). 

Stárkova pedagogická činnost je spojena s Akademií hudebních umění Frankfurt / Main. Od 

roku 1973 byl vedoucím dirigentské třídy a v letech 1980-1991 byl pověřen funkcí děkana. 

V prosinci 1990 se vrátil prof. Jiří Stárek na pražské koncertní podium a stál po 22 letech opět 

u pultu Symfonického orchestru Čs. rozhlasu. V rámci Mezinárodního festivalu „ Pražské jaro 



1993“ dirigoval pak Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK při slavnostním provedení 

Dvořákovy Novosvětské symfonie. 

Na podzim 2011 přijel z Německa, kde se natrvalo usadil, navštívit do Močovic hrob svých 

rodičů. Dne 25. září 2011 v Praze náhle zemřel. Jeho odchod byl nečekaný a zastihl ho v plné 

tvůrčí síle. Pochován je na zdejším hřbitově. 

Rodná ves Močovice má být na koho hrdá a úctou na něj vzpomínat. 

 

 

L. Janyšová  

 

                                      
 

 

 

       

                                   
 

 

                         

 



Rekonstrukce budovy mateřské školy 

 

Během letních prázdnin započalo plánované zateplení budovy mateřské školy v naší obci.  

Její provoz však zůstal nenarušen i při stavebních úpravách, a tak si mohou děti od 2. 9. opět 

hrát ve své oblíbené školce. I v letošním školním roce je 20 členná kapacita naplněna. Oproti 

minulému roku se zvýšil poměr dětí z Močovic, z původních 5 na 9. Další 3 jsou z Vodrant a 

ze Žáků-Štrampouchu, 2 z Třebešic, zbytek pochází z Krchleb, Březí a z Lomce.  

I letos jsou děti rozděleny podle věku do třech ročníků. První je tvořen nejmladšími dětmi, 

celkem jich je 9, 7 z nich je dokonce mladších tří let. Druhý-střední navštěvuje 6 dětí. 

Poslední třetí-předškolní je tvořen 5 budoucími školáky. 

I na letošní školní rok je naplánována spousta akcí, návštěvy divadelních a filmových 

představení, mikulášská a vánoční besídka, dětský karneval, vystoupení dětí k oslavám MDŽ, 

výlet do ZOO Praha a mnoho dalších. Děti se zúčastní i akcí pořádných TJ Sokol Močovice, 

Sborem dobrovolných hasičů a obecním úřadem, velmi oblíbený je zvyk „Pálení čarodějnic“ 

nebo oslava Mezinárodního dne dětí.   

 

 



Recepty paní Marcelky 
 

Hraběnčiny řezy 

 

Suroviny:                                                 

těsto: 50 dkg hladké mouky 

          18 dkg cukru moučka 

          4 žloutky 

          1 Hera 

          1/2 prášku do pečiva 

          trocha mléka                                                             

 

náplň: 6-8 jablek 

            rozinky, sekané oříšky  

            1 vanilkový cukr 

            sníh ze 4 bílků 

 

Postup:  

Z mouky, cukru, žloutků, tuku, prášku do pečiva a mléka vytvoříme těsto, třetinu dáme 

odpočinout do chladničky. Zbylé těsto vyválíme a přeneseme na vymazaný a vysypaný plech. 

Navrstvíme jablka, rozinky a oříšky, posypeme vanilkovým cukrem. Navrch opatrně navršíme 

sníh z bílků a nastrouháme ztuhlé těsto. Pečeme ve vyhřáté troubě, cca 30-40 min. 

 

 

Pečený čaj 

 

Suroviny: 2 kg libovolného ovoce 

                  500-700 dkg cukru 

                  koření dle chuti (hřebíček, skořice, badyán) 

                  1-2 citróny 

                  rum /dle chuti, není nutné) 

 

Postup:  

Očištěné ovoce odpeckujeme a větší nakrájíme na drobné kousky. Citron oloupeme a 

pokrájíme na kousky, nebo jen vymačkáme šťávu. Všechno dáme do hlubšího plechu, 

zasypeme cukrem a přidáme koření. Promícháme a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 

170°C 30-40 minut, občas můžeme promíchat. Ihned po vytažení z trouby vmícháme rum. 

Plníme do skleniček se šroubovacím uzávěrem, položíme je víčkem dolů a necháme 

vychladnout. Použití: do hrnku či sklenice dáme 3-4 lžičky ovocné směsi a zalijeme vařící 

vodou. Získáme tím ovocný čaj 

 

 

Užijte si příjemné podzimní dny s vůní čaje a výborných jablečných řezů! 



 

 


