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Nový rok přichází, 

ať Vám nic neschází 

a všechno vychází, 

neznáte nesnází. 

PF 2016 

 
 

Úspěšný vstup do nového roku přeje obec  

Močovice 
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Slovo starosty 
 

 

Vážený čtenáři, 

 

Vánoce jsou opět tu. Nevím, čím to je, ale mám dojem, že přicházejí rok od roku rychleji. 

Možná za to mohou obchodní řetězce, které na ně upozorňují mnohdy již koncem léta. Ať je to 

tak, či onak, neomylně přichází konec dalšího roku a s ním kouzlo vánočního času. Času, v 

němž bychom měli ubrat na tempu, do kterého nás nutí dnešní uspěchaná doba, zpomalit, 

možná se i zastavit a jen velice zvolna nadechovat. Nasávat tu nádheru kolem sebe. Vonět k 

cukroví, k jehličí, k purpuře na plotně, kochat se krásou zimní přírody, obdivovat paprsky 

slunce jiskřící se na bílém sněhu, žasnout nad hvězdami ozdobenou noční oblohou, naslouchat 

křiku dětí, zpěvu koled a s večerem pak ztichlé krajině.    

 

A tak Ti přeji, Vážený čtenáři, aby sis vyšetřil čas na taková zastavení nejen v době adventu, 

ale také během celého roku. Abys tak mohl co nejvíce času trávit se svými nejbližšími a ve 

vzpomínkách si připomínal ty nejpříjemnější chvíle svého života. To Ti v dnešní rozbouřené 

době pomůže neomylně nacházet smysl a cíl Tvého dalšího žití. 

 

Do nového roku, roku 2016, Ti přeji nadmíru zdraví, alespoň špetku štěstí a fůru životní 

pohody. 

                                   

                                                                                                                         starosta   

 
Usnesení ze zasedání OZ konaného dne 7. října 2015 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí a firmou 

Konifery s.r.o.  Žehušice. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí a firmou 
Posinvest s.r.o. Žehušice.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5 /Příloha č. 2/.    

 
 Zastupitelstvo obce Močovice 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)   nájemné 3000,-Kč + náklady na vodné a stočné, plyn a el. energii   
            b)   nájemné  500,- Kč + náklady na vodné a stočné, plyn a el. energii /platí pro akci, trvající            
            max. 4 hodiny/ 
           KULTURNÍ MÍSTNOST v čp. 26 /zdravotní středisko/ 
           nájemné 300,-Kč + náklady na vodné a stočné a el. energii 
           Výše uvedené nájemní ceny + náklady se netýkají TJ SOKOL Močovice, obce a subjektů     
           zřízených obcí /SDH, MŠ/. Netýkají se rovněž sportovních a společenských akcí nekomerčního   
           charakteru, organizovaných místními občany s podporou obce. Močovičtí novomanželé jsou     
           osvobozeni od nájemného při konání svatby. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zákaz přidělování stromů pro samovýrobu palivového 
dřeva na zimní období 2015/16 a souhlasí pouze s dotěžením palivového dřeva dle 
nevykrytých žádostí na r. 2015.     
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 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s tím, aby Myslivecký spolek Močovice sídlil na adrese 
Močovice čp. 26 a se zápisem této adresy do veřejného rejstříku.                                                          

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pořízení 1 ks autobusové čekárny – typ Maruška 
/MEDIUM/ firmy DETA spol. s r.o.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení 51 ks vstupenek na muzikál HAMLET v 
Divadle Broadway, Praha 1.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění koncového prvku 
varování a vyrozumění obyvatelstva ze 14. 10. 2012 uzavřený mezi ČR-HZS Stř. kraje a obcí.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Modernizace zásahové hasičské techniky SDH 
Močovice“ číslo HAS/SDH/022350/2015.  

 
 
 
        

Usnesení ze zasedání OZ konaného dne 4. listopadu 2016  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 
S/100183/05324204/001/2006 uzavřený mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Provozovna Čáslav a obcí.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh OZV č. 2/15  /Příloha č. 2/.    
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo upravenou verzi Návrhu rozpočtu obce na r. 2016 
/Příl. č. 3/.                                                                                                     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/20 v k.ú. Močovice 
o výměře 1445 m2, manželům D.V. a I.J., za cenu 237.150,-Kč dle schváleného ceníku, 
přičemž finanční náklady spojené s převodem hradí nabývající.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán společných zařízení /Zakázka KoPÚ Močovice a 
částí k.ú. Krchleby, Čáslav, Třebešice, Kluky a Vodranty/, vypracovaný firmou GEO Hrubý 
spol. s r.o. Plzeň.                                                           

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s podáním žádosti o stavební povolení na akci 
Výstavba lesní cesty.    

 
 
 

Usnesení ze zasedání OZ konaného dne 18. 11. 2015 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2016 /Příloha č. 2/.    
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 2/15  /Příloha č. 3/.    
                                                              

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/20 v k.ú. Močovice 
o výměře 1445 m2, manželům D.V. a I.J.  za cenu 237.150,-Kč dle schváleného ceníku, 
přičemž finanční náklady spojené s převodem hradí nabývající.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směrnici o inventarizaci č. 1/15 /Příloha č. 4/.                                                           

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo výprosu dřevěného přístřešku na pozemku pč. 588/4, 
přičemž výprosníkem je Sbor dobrovolných hasičů Močovice. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování zděného přístřešku na pozemku pč. 
586/2p.  M.Z. a pí. H.K.  za 1000,-Kč/rok.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zaevidování objektů na pozemcích pč. 586/2 a 588/4 
do katastru nemovitostí. 

 
 

Usnesení ze zasedání OZ konaného dne 25. 11. 2015 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 15256756 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi SFŽP ČR /IČ: 00020729/ 
a obcí Močovice. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí (č. 15/1865/KH/JR/BS) o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi KSÚS Středočeského kraje a obcí 
Močovice, týkající se akce Močovice-rozšíření veřejného osvětlení.                                                                                             

           
 
                      

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu  
 

 

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

odpadů za rok 2016 bude vybírán každou středu, počínaje dnem 17. 2. 2016, v době od 

19´00h do 20´00h v místní úřadovně. Konstrukce poplatku je obdobná jako v minulých letech 

a činí 500,-Kč pro toho, kdo splní svou povinnost do 30. června 2016. Liknavější plátci 

poplatku uhradí 850,-Kč, neboť po uvedeném termínu již nebude uplatňována úleva ve výši 

350,-Kč.   

Poplatek ze psů i v roce 2016 činí 50,-Kč za jednoho psa. Za každého dalšího pak 75,-Kč. 

Poplatky lze uhradit také bezhotovostní platbou na účet obce Močovice č. 0443552349/0800. 

Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

Od 1. 1. 2016 dochází k úpravě cen vodného a stočného. Provozovatel obecního vodovodu a 

tlakové kanalizace, VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, bude účtovat vodné za 1m3 ve 

výši 41,56Kč bez DPH, tj. 47,79Kč s DPH 15% a stočné za 1m3 v ceně 34,20Kč bez DPH, tj. 

39,33Kč s DPH. Nárůst ceny pro spotřebitele tak činí 3% oproti r. 2015. 

 

V průběhu měsíce ledna se v sokolovně uskuteční seminář, zaměřený na tzv. kotlíkovou 

dotaci. Termín bude upřesněn v relaci obecního rozhlasu. 

 

Novým sběrným místem pro vyřazené elektrospotřebiče je dřevěný přístřešek na obecním 
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pozemku pč. 588/4. Tento pozemek přiléhá k místní komunikaci vedoucí k panu Kudlíkovi, 

resp. k domu Zítkových. Nepotřebné, ale kompletní elektrospotřebiče, tj. včetně např. 

kompresoru, zde lze odkládat od 2. ledna 2016.    

 

Stromy na výrobu palivového dřeva samotěžbou nebudou na zimní období 2015/16 

přidělovány. Dotěženy budou jen nevykryté žádosti z poslední topné sezóny. 

 

Je nejzazší čas připravit tlakovou kanalizaci na zimní období – proudem vody opláchnout 

technologické zařízení a šachtu zakrýt izolací. 

 

Žádosti o finanční příspěvek v r. 2016 z rozpočtu obce na činnost, resp. na nevýdělečné akce 

pro veřejnost, mohou právnické i fyzické osoby podávat na formuláři, zveřejněném na 

obecních webových stránkách, do 16. 2. 2016. 

 

 

 

Nová zelená úsporám 

 

Pod tímto názvem se dne 9. 12. 2015 uskutečnil v místní sokolovně seminář pro občany, kteří 

mají zájem o zkvalitnění svého bydlení a o zlepšení životního prostředí. Od projektového 

manažera z Evropské kanceláře dotací a grantů se 35 účastníkům dostalo opravdu 

fundovaných informací k této problematice /různá technická opatření, jejich výhody a 

nevýhody, s tím související výše finančního příspěvku a jednoduchost jeho získání a to i se 

zpětnou platností od 1.1.2014/. Zodpovězeno bylo mnoho konkrétních dotazů. Přítomní si tak 

mohli vytvořit představu o tom, jak s polovičními finančními náklady lze docílit 

komfortnějšího bydlení, snížení nákladů domácnosti na spotřebu energií, zhodnocení 

nemovitosti a díky tomu také přispět ke zlepšení kvality ovzduší v obci.   

V měsíci lednu obecní úřad uspořádá další seminář, tentokrát zaměřený na tzv. "kotlíkovou 

dotaci". 

                                                                                                                                starosta    
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Výlov rybníka 

 

Močovický návesní rybník svou rozlohou a malou hloubkou patří mezi teplé rybníky, v kterých 

se dobře daří druhovým rybám, jako je kapr, amur a lín. Tyto ryby a další druhy jsou zde 

každoročně na jaře 

vysazovány nájemcem 

Místní organizací Českého 

rybářského svazu Čáslav 

ve velikosti násady (5-8 

cm) a několika matečních 

ryb kapra na vytření. 

V letošním roce bylo 

nasazeno okolo 1000 ks 

rybí násady, o kterou se 

starali páni Oldřich Čepek 

a Jiří Pavelka. 

 

Letošní velice horké a suché léto připravilo obecně rybářům „horké chvilky“. Nejinak tomu 

bylo i na našem rybníce. V důsledku horka a následného výparu vody, hladina rybníka pomalu 

a jistě klesala. Bohužel zdroj vody v řece Klejnarce, ze které se pomocí čerpadla voda 

přečerpává, doslova vyschl. 

Stoupající teplota a tím špatné 

okysličení vody je pro ryby 

vždy kritické. Pomocí kalových 

čerpadel se podařilo částečně 

vodu v rybníce okysličit a tím 

udržet rybí osádku v kondici. 

Toto trvalo cca 4 týdny až do 

příchodu blahodárného deště, 

díky kterému se opět mohla 

čerpat voda z řeky.  
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Navzdory příliš horkému létu bylo rybám přáno, což se projevilo při každoročním podzimním 

výlovu, který probíhal v neděli 18. října. Podařilo se vylovit přibližně 1250 ks ryb ve velikosti 

15-25cm a díky výtěru 

matečních kaprů bylo asi o 

250 ks ryb více než se 

původně nasadilo.   

 

Rybáři by tímto chtěli 

poděkovat i všem z okolí 

rybníka, kdo v období 

veder pomáhali, byť třeba 

jen i  dohledem na 

fungování čerpadel pro 

okysličování vody.  

Děkujeme.  

Jiří Pavelka 

 

    

Mateřská škola a její akce 

 

První čtvrtletí škol-

ního roku 2015 / 

2016 se v mateřské 

škole neslo ve zna-

mení proměn pod-

zimní přírody. Děti 

se prostřednictvím 

rozličných činností 

seznamovaly s bar-

vami podzimu, 

s ovocem, zeleni-
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nou a dalšími plodinami dozrávajícími v tomto období, zkoušely si různé hry a vyprávěly si o 

přípravách zvířátek na zimu.  

 

Od začátku října se děti již tradičně věnují osvojování základů angličtiny. Vzhledem k vyso-

kému počtu přihlášených jsou v tomto roce rozděleny do dvou skupin. Náplň jednotlivých lekcí 

je pro obě skupiny téměř totožná, přizpůsobuje se však schopnostem dětí. Jako každý rok se 

děti budou seznamovat s novým jazykem prostřednictvím úkolů, her a pohybových aktivit, ří-

kanek a písniček. 

 

V polovině listopadu většina starších dětí úspěšně ukončila plavecký výcvik v Kutné Hoře, je-

hož se od začátku září účastnily spolu s dětmi ze ZŠ a MŠ Krchleby. Na závěrečné lekci paní 

instruktorka všem předala mokrá vysvědčení, ze kterých měly děti velkou radost. Začátek října 

zpestřila dětem návštěva paní lektorky z občanského sdružení POD HORAMI, která si s dětmi 

přijela povídat o proměnách podzimní přírody. V rámci výchovně vzdělávacího projektu na-

zvaného "Podzim v zahradě" si děti zopakovaly, jaké ovoce a zelenina dozrávají v této době 

na zahrádkách, co dobrého mohou najít u polí či v lese a co na podzim dělají volně žijící zví-

řátka. Program byl doplněn ochutnávkou ovoce a zeleniny, lehkými i náročnějšími úkoly, bás-

ničkami, písničkami i tvořením z přírodnin. Dětem se program plný zajímavých aktivit velmi 

líbil, což bylo patrné z toho, že se do všech činností zapojovaly se zájmem, pohotově odpoví-

daly na otázky a svědomitě plnily zadané úkoly. 

 

Dne 21. října se děti vydaly společně s kamarády ze ZŠ a MŠ Krchleby na výlet za zvířátky 

na Babiččin dvoreček v Licibořicích. Zhruba hodinová cesta autobusem proběhla bez problémů 

a děti si ji krátily povídáním a pozorováním přírody ubíhající za okny autobusu. Po příjezdu se 

jich ujala paní učitelka a seznámila je s babičkou - ta dětem dokonce zahrála na housle a spo-

lečně si zazpívaly několik písniček. Poté se děti s paní učitelkou vydaly na procházku po dvo-

rečku. Plnily různé úkoly, poznávaly ovoce, zeleninu a další plodiny, s nimiž se v období pod-

zimu mohou na zahrádkách a polích setkat, ale především se věnovaly zvířátkům. Se všemi se 

důkladně seznámily, dozvěděly se spoustu zajímavostí o jejich životě, naučily se o nich bás-

ničky, zazpívaly si písničky. Chybět nesměla ani klouzačka po seně - ta se dětem líbila snad 

ze všeho nejvíc. Výlet autobusem i pobyt na Babiččině dvorečku se dětem velmi líbil, a to i 

přes chladné podzimní počasí, které jim moc nepřálo. Už cestou zpátky si vyprávěly své zážitky 

a postřehy a domlouvaly se, jak by se jim líbilo vyrazit znovu. 
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Hned následující den navštívila děti ve školce paní lektorka ze sdružení POD HORAMI, tento-

krát se vzdělávacím programem nazvaným "Kůň ze dvora". Jak již napovídá název, v rámci 

projektu si děti vyprávěly o životě koní. Stejně jako minule, i nyní byl program doplněn leh-

kými i náročnějšími úkoly, básničkami a písničkami, nechybělo ani prohlížení obrázků, díky 

kterým si děti mohly prohlédnout jednotlivá koňská plemena. Na koníky si pak děti zahrály 

během pohybových aktivit, vyzkoušely si práci kováře i to, jaké to je být žokejem a závodit. 

Děti se do rolí žokejů opravdu vžily a závodily jako na Velké pardubické. Na základě reakcí 

dětí lze říci, že i tento program se jim velmi líbil. Do aktivit se zapojovaly se zájmem a s nasa-

zením plnily zadané úkoly. Paní lektorce tedy opět nezbylo než je pochválit za jejich šikovnost 

a snahu. 

 

Poté, co se děti na konci listopadu rozloučily s podzimem a po první adventní neděli přivítaly 

advent i ve školce, čekalo je překvapení – v úterý 1. prosince za nimi přijelo divadlo s vánoční 

pohádkou „O dvou sněhulácích“. Dětem se velmi líbila a v celé školce pomohla navodit pří-

jemnou atmosféru 

očekávání Vánoc.  

 

Dalším napjatě oče-

kávaným dnem byl 

pátek 4. prosince, 

kdy za dětmi do 

školky zavítal anděl a 

předal jim balíčky od 

Mikuláše. Děti mu 

však musely přednést 

několik básniček a 

slíbit, že budou 

hodné a poslušné.   Protože dětem na mikulášské besídce chyběli čerti, vydaly se za nimi v pon-

dělí 7. prosince do Dusíkova divadla v Čáslav na pohádkové představení „Jak Vendelín s čerty 

vařil“. Společnost na cestě autobusem jim dělali kamarádi ze ZŠ a MŠ Krchleby. Už v autobuse 

bylo znát napjaté očekávání, u některých dětí se po příchodu do divadla objevily i slzičky. Svůj 

strach však nakonec všechny děti překonaly a pohádku, která se čerty jenom hemžila, si velmi 

užily. 
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lDalší adventní akcí byla tvorba vánočních dárečků pro rodiče a výroba nepečeného cukroví, 

kterou mají děti ve velké ob-

libě. Všechny si vyzkoušely 

mletí piškotů, míchání suro-

vin v míse i tvarování. Nej-

více se však dětem zamlou-

valo závěrečné ochutná-

vání.   

lPoslední a pravděpodobně 

také nejočekávanější pro-

sincovou událostí byla vá-

noční besídka, kterou dětem 

uspořádaly paní učitelky spolu s paní školnicí v pondělí 14. prosince. Kromě uzobávání tradič-

ního cukroví si děti zazpívaly několik oblíbených koled a zopakovaly si říkanky s vánoční te-

matikou. Poté, co Ježíšek zazvonil na zvoneček, se společně vydaly ke stromečku doslova za-

valenému dárky. Děti 

byly nadšené z hromady 

dárků, které jim Ježíšek 

nadělil jak do školky, tak i 

domů. Dárkem, který si 

odnesly domů, byl kine-

tický písek s formičkami, 

a je třeba říci, že se dětem 

hned zalíbil. Tento dárek 

hradily dětem rodiče, 

ostatní dárky byly placeny 

z provozních nákladů od 

zřizovatele. Po vánoční 

besídce nastal čas na hry s novými hračkami a společné čekání na prázdniny, o kterých přijde 

Ježíšek k dětem i domů. 

 

Na závěr přejí všichni zaměstnanci i všechny děti rodičům, prarodičům a všem obyvatelům 

Močovic krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2016. 

vedení MŠ 
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SDH informuje 

 

Akce konané v poslední době: 

Drakiáda 2015, která se konala 25. 

10. od 14. hodin. Této akce se 

účastnilo cca 25 lidí.  

 

Zdobení vánočního stromku, které 

bylo posunuto pro špatné počasí, 

se nakonec konalo v pátek 4. 12. 

2015. Stromek ozdobily děti 

z kroužku mladých hasičů, 

nechyběl ani tradiční hasičský 

vánoční punč a vánoční cukroví. 

 

V neděli 7.12 2015 se konala výroční valná hromada SDH, na níž byla zhodnocena práce 

v letošním roce a byl vypracován a schválen plán práce na rok 2016. 

Tomáš Moravec 

Akce plánované na 1. čtvrtletí r. 2016 

 

Myslivecký ples - 15.1.2016 od 20´00h v sokolovně, hraje Duo Laura 

 

Hasičský ples - 13.2.2016 od 20´00h v sokolovně, hraje Paštyka 

 

Masopust -  27. 2.2016 projde vesnicí průvod maškar za doprovodu kapely 

 

Dětský karneval -5.3.2016 od 14´00h v sokolovně, hraje Duo Laura 

 

Maškarní ples - 5.3.2016 od 20´00h v sokolovně, hraje Duo Laura 

 

Oslava MDŽ – 12.3.2016 od 14´00h v sokolovně, hraje Paštyka 
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27.2.2016  

 MOČOVICE 

 

Dovolujeme si Vám pozvat na masopustní průvod mase, který 

bude procházet obcí Močovice. Minulý ročník sklidil velký obdiv, 

proto doufáme, že si ho nenecháte ujít ani letos. Kromě jiného se 

můžete těšit i na nové masky, které doplní naše řady. Po dobu 

průvodu bude k poslechu a tanci hrát pan Saifrt s kapelou. Stejně 

jako v loňském roce i letos je připraven hrát písničky na Vaše 

přání. Nesmíme zapomenout na dobré jídlo a pití, v místním po-

hostinství pro Vás bude připraveno mnoho labužnických vepřo-

vých pochoutek. 

Chybět nebude ani tradiční soutěž o nejchutnější a nejhezčí koláč 

obce Močovice. Vítěz bude vyhlášen na konci masopustního veselí, 

cenu nebude předávat nikdo jiný, než největší maska průvodu –

MEDVĚD. 

Těšíme se na Vás 

  
                                                                                                              

 

 

5.3.2016  MOČOVICE 

 

 

 
 

                                                                                     

 
 

 

 

OD 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

MASOPUST 

MAŠKARNÍ PLES 

DUO LAURA 
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Pozor na "šmejdy" 

 

Ne všichni obchodníci, s nimiž se setkáváme, jsou seriózní. Nejvíce problémoví jsou 

především podomní prodejci nabízející nejrůznější zboží, energie či telefonní produkty. Často 

přicházejí s nevýhodnými půjčkami, zatajují důležité informace, využívají nátlak nebo svým 

příjemným manipulativním vystupováním zakrývají podvodné a nemorální praktiky. Nejvíce 

ohroženou skupinou jsou starší lidé. Takzvaní „šmejdi“ se totiž zaměřují především na 

seniory, neboť ti se dají lehce ovlivnit. Je proto nutné si při jednání s takovými lidmi 

uvědomovat hrozící rizika a snažit se jejich nekalé praktiky prohlédnout. Není to snadné, 

neboť "šmejdi" jsou na svou zvrhlou činnost školeni. Pěkně oblečený, milý a ochotný člověk 

se v okamžiku, kdy ho uvedete do svého obydlí, často mění na podvodníka, v horším případě 

na zloděje, či násilníka. 

 

Jak se bránit? Velice jednoduše. Jsem-li doma sám, tak prostě neotevřu. Přemohu svou 

momentální zvědavost a počkám si až na informace od těch, kteří s prodejcem jednali. Jestliže 

to byl seriózní obchodník s kvalitním produktem a za přiměřenou cenu, pak jsem nic 

nezmeškal. Vždyť kontakt na něho získám třeba od souseda, u něhož udělal kšeft a rád po 

telefonické výzvě přijde i ke mně. 

 

Místní obecní zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh na schválení obecní vyhlášky 

na zákaz podomního prodeje v Močovicích. Některé obce se totiž tímto způsobem snaží 

chránit své občany před nebezpečím plynoucím z nekalých obchodních praktik jedinců. 

Návrh ale nebyl přijat. Ptáte se proč?  Důvodů je několik, ale ten stěžejní se opírá o 

skutečnost, že není seriózní kvůli potenciálnímu "šmejdovi" zabránit občanům v kontaktu s 

prodejci všeobecně. Zastupitelstvo se tudíž domnívá, že v této záležitosti bude prevence 

podstatně vhodnější než striktní zákaz podomního prodeje v obci.   

 

A to nejdůležitější na závěr -  v případě podezření na něco nekalého je třeba okamžitě 

informovat starostu nebo přímo Policii ČR. 

                                                                                                                   starosta 
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TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Oddíl stolního tenisu má nové přírůstky, sezónu 2015/16 stolní tenisté zahájili již se třemi 

družstvy. Podívejte se tedy na jejich složení. 

 

Močovice „A“ ve složení: Liška Josef, Hrčka Milan, Hnízdo Petr, Kořínek Mirek. 

Močovice „B“ ve složení: Rychetský Pavel, Novotný Ondra, Dastych Jirka, Dejnožka Tomáš. 

Močovice „C“ ve složení: Kvaček Slávek, Ošťádal Dan, Stojanov Saša, Kortan Jarda, 

Hrstková Stáňa, Kvaček Karel, Zeman Marek. 

 

Družstva Močovice „A“ a Močovice „B“ hrají společně regionální přebor 2. třídy a družstvo 

Močovice „C“ bojuje v regionálním přeboru 3. třídy. Základní část soutěže je pro všechny 

stejná, skládá se z 18 zápasů, ve kterých se všechny týmy utkají dvakrát každý s každým, 

jednou doma a jednou na půdě soupeře.   

Sportovní vyhlídky pro družstvo „A“ jsou po loňském úspěchu jasně dané, po základní části 

soutěže postoupit do play-off, dále pak zabojovat a postoupit do vyšší soutěže! Zdá se to snad 

jako nereálně? Troufáme si říct, s určitou dávkou zdravé sebedůvěry, že první část úkolu 

bychom měli splnit bez větších problémů. Zatím je totiž „A“ tým v tabulce na třetím místě a 

nejbližší pronásledovatelé na nás ztrácejí 5 bodů.   

Družstvo „B“ jako nováček ve vyšší soutěži dostalo za úkol pro svou první sezonu zabojovat 

a udržet soutěž i pro příští sezonu. Zatím se dokonce jeví tento cíl příliš skromným. Po 

polovině soutěže je „B“ na krásném 7. místě. Výsledky týmu a výkony hráčů však napovídají, 

že určitě dojde ještě ke zlepšení. 

Družstvo „C“ nově vytvořené pro letošní sezonu má hlavní prioritu - dobře si zahrát 

s kvalitními soupeři, případně jako nadstandard se umístit v polovině tabulky. Ani to se zatím 

nezdá být nesplnitelné, což dokazuje průběžné 5. -6. místo. 

 

Zájemci o podrobnější informace a výkony jednotlivých hráčů se mohou informovat na webu 

stolního tenisu:  www.stis.ping-pong.cz 

 

         M.Kořínek 

 

 

http://www.stis.ping-pong.cz/
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Tělovýchovná jednota Sokol Močovice 

Milí sportovní přátelé, jsem rád, že vám mohu napsat několik řádek o naší fotbalové činnost, 

o jejích úspěších i aktivitách. Mužská část si v podzimní části moc dobře nevedla, přestože 

snaha udržet se v předních příčkách tabulky byla veliká, nepodařilo se. Po nezdařeném úvodu 

soutěže, kdy byl jeden z našich hráčů kontumován za neoprávněný strat, se týmu na 

fotbalovém hřišti nedařilo. Bohužel jsme skončili na spodních příčkách tabulky. Nevadí, do 

zimní přípravy dáme všechny naše síly a budeme věřit, že start jarní sezóny pro nás bude 

úspěšnější a nám se podaří vrátit se zpět na vedoucí příčky. 

Naopak mladší a starší přípravka slaví úspěchy, díky pravidelné a poctivé páci se mladší 

přípravka umístila do 4. místa a starší si i ve velké konkurenci udržela krásné 7. místo. V zimě 

nás opět čeká několik halových turnajů, během zimního soustředění na horách určitě 

sehrajeme několik přátelských utkání s jinými týmy a poměříme tak své kvality.  Všem 

fotbalistům, ale i těm, kteří tvoří fotbalové zázemí, patří se letošní sezónu velká pochvala a 

díky. 

předseda Michal Plánočka 

Zpátky do minulosti 

V minulém čísle čtvrtletníku jsme se zabývali událostmi, které vedly k rozpoutání 2. světové 

války. Připomněli jsme si koalice znepřátelených států, významné osobnosti doby, ale i bitvy 

a válečné momenty. Zmínili jsme několik významných okamžiků 2. republiky i Protektorátu. 

V dnešním historickém zastavení se opět vrátíme do dění v naší obci. 

 Močovice jsme opustili na počátku roku 1938, v březnu tohoto roku došlo k dalšímu cvičení 

Civilní protiletecké obrany (CPO), sirény v nedaleké Čáslavi ohlásily nálet vojenských 

letadel, členové CPO, Sokola, Stráže svobody, hasiči drželi službu na strategicky významných 

místech. Auta musela být opatřena modrým a červeným zastřením. V tomto roce se konal 

jubilejní 10. ročník Všesokolského sletu v Praze, akce se aktivně zúčastnilo i několik cvičenců 

z Močovic. V měsících srpnu a září se konala sokolská cvičení, která byla součástí oslav 20 

letého výročí vzniku samostatného Československa. Současně bylo vzpomenuto úmrtí 

prvního prezidenta T. G. Masaryka. Výnos z oslav činil 1114 Kč a byl věnován na obranu 

státu. Dne 23. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace, samozřejmě se jí účastnili i muži 

z Močovic, navíc v místní továrně a hostinci bylo ubytováno vojsko povolané do Čáslavi. 

Tam bylo i sběrné místo pro automobily a koně. Pan Miroslav Moravec v této nelehké době 
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vydává své vlastenecky laděné básně v časopise Prokůpkův kraj, v této činnosti pokračoval i 

v dalších letech německé okupace. Akcím na obranu republiky udělala přítrž konference 

v Mnichově, která se konala 29. září 1938. Touto dohodou Německa, Velké Británie, Francie 

a Itálie ztratilo Československo část svého území (30%). K 1. říjnu roku 1938 tak zanikl 

samostatný Československý stát, vznikl nový státní útvar nesoucí označení 2. republika. Na 

konci listopadu byl novým prezidentem zvolen JUDr. Emil Hácha. Dne 5. prosince se z 

pohraničí vrátily poslední části čáslavského pluku. Obyvatelé české národnosti se začali 

vystěhovávat ze zabraného pohraničí. Okamžitě se začalo s pomocí pro uprchlíky, na 

jednotlivých železničních stanicích, i v Čáslavi, bylo pro prchající připraveno občerstvení, 

mnohdy i finanční dary. Záhy začaly probíhat sbírky, místní jednota Sokol zřídila pomoc 

s názvem Do babiččiny komory, úhrnem bylo v Močovicích vybráno 670 kg žita, 150 kg 

pšenice, 100 kg hrachu. Na sbírku Národní pomoc odvedla obec 125 kg žita, 350 kg brambor 

a na penězích 300 korun. Místo politických stran vznikly tzv. Národní jednoty, V Čáslavi byl 

zřízen okresní přípravný výbor, v jeho čele stál Ing. Čeněk Váša z Močovic. Později vznikl 

stejný výbor i v Močovicích, předsedou se zde stal Antonín Zinek. Aktivita místní mládeže 

měla být organizována Mladou Národní jednotou, významnou úlohu při jejím vzniku sehrál 

Miroslav Moravec. V posledních dnech roku 1938 se konala schůze všech místních předsedů 

z okresu, jednáno bylo o činnostech, aktivitách a samosprávě jednot.  

První měsíce nového roku se stále nesly v duchu pomoci uprchlíkům ze zabraného území. Do 

naší obce byla školskou radou z pohraničí přidělena nová učitelka, paní Ludmila Menšíková. 

Do školy byl zakoupen nový radiový přijímač, jak se později díky národním i celosvětovým 

událostem ukázalo, byl to čin velmi přínosný, který umožnil během války poslouchat 

zahraniční vysílání. V noci z 15. na 16. března roku 1939 bylo území bývalého 

Československa plně obsazeno německými vojsky. Místo tzv. 2. republiky vznikl Protektorát 

Čechy a Morava. Národní jednoty i další politické uskupení byly zrušeny. Nahrazeny byly 

Národním souručenstvím, hnutím, které se mělo stát organizátorem národní solidarity. Do 

místních výborů Národního souručenství se přihlásilo na 98% všech českých mužů. Tím 

vznikl prostor na určitou formu národního odboje. Roku 1943 bylo Národní souručenství pro 

svůj ryze národní postoj rozpuštěno. Předsedou Národního souručenství v Močovicích se stal 

tehdejší starosta Josef Brych. Náborové komise pro další členy se skládala z Antonína 

Krejčíka, Aloise Doležala, Josefa Krejčíka, Aloise Povýšila, Karla Tesaře, Václava Vébra, 

Josefa Vondry, Jiřího Bricha, Josefa Semeráda, Jaroslava Bláhy a Václava Pudila. Nábor byl 

proveden dne 23. dubna, v několika málo hodinách podepsali členské přihlášky všichni muži 
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starší 21 let. Ve voličských seznamech bylo zapsáno mužů toho stáří 225, ale do Národního 

souručenství se přihlásilo 245 členů. V květnu se pod patronací Miroslava Moravce konal 

nábor Mládeže Národního souručenství, přihlásilo se 58 členů, (100%), chlapci a děvčata v 

rozmezí 17-24 let tímto krokem vyjádřili své národní cítění a touhu po aktivní činnosti pro 

obec i stát. Mládež Národního souručenství předala později své návrhy, program a požadavky 

obecnímu zastupitelství. Mezi jejich aktivity mimo jiné patřila snaha zlepšit poměry, úprava 

návsi, vybudování koupaliště, předláždění silnice u továrny a cihelny a sportovní zápasy 

s okolními obcemi. Politicky velmi aktivní a významnou osobou byl Ing. Čeněk Váša, 

v okresním výboru Národního souručenství zastával funkci samosprávného činovníka, 

v Zemědělské radě zdejšího kraje byl jmenován okresním důvěrníkem.  Později se stal 

zástupcem občanů v nově ustanovené školské radě. V roce 1939 došlo k opravám místní 

sokolovny, členové tělovýchovné jednoty provedli nutné stavební zákroky a původní podlaha 

byla nahrazena novými parketami. Došlo k výstavbě nového domu za mostem, J. Koblenc si 

zde s manželkou otevřel krejčovský závod. V měsíci srpnu nová vyhláška nařídila povinnost 

odevzdat všechny střelné zbraně, výjimku tvořily pouze zbraně lovecké.   

Dění v naší obci během války bude tématem našeho dalšího čtvrtletníku. Zaměříme se na 

každodenní život v Močovicích, podíváme se na problémy s odváděním potravin, na vyhlášku 

týkající se dvojjazyčných nápisů, na nové legitimace obyvatel. Připomeneme si rasové zákony 

a omezení, která se týkala Židů. Vzpomeneme i na jednu židovskou rodinu z Močovic, která 

byla nucena odjet do Terezína. Problematiku rasově smíšených rodin ukážeme na příkladu 

místního pana řídícího Theodora Černého. Močovicím se nevyhnulo ani totální nasazení 

některých obyvatel. V našem příštím historickém vzpomínání připomeneme i osud místního 

rodáka, vedoucího místních hasičů, Aloise Stehlíka.  

Významná životní výročí 

 

Překrásného životního jubilea /70,75 a více než 80 let/ se v prvním čtvrtletí nového roku 

dožívají tito naši spoluobčané: 

pí. Klímová Alena, pí. Lanková Hana, pí. Olivová Jaroslava, p. Poskočil Jaromír, 

pí. Procházková Věra, pí. Vrbová Vlasta a pí. Zelená Vlasta. 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme jak pevné zdraví, tak 

příjemnou životní pohodu. 

                                                                                                               J. Lišková 
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Recepty paní Marcelky 

 

Silvestrovská alkoholická bowle:  

 

                    

 

 

Zapečené houstičky nebo večky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrou chuť! 

Suroviny: 

1 l růžového poloslaného vína nebo sektu 

0,25 l bílého rumu 

1 plechovka kompotovaných mandarinek 

1 plechovka kompotovaného ananasu na 

kostičky 

1 plechovka kompotovaných jahod 

1 citron nebo limetka na měsíčky 

šťáva z 1 citronu nebo limetky 

Třtinový cukr na doslazení 

1 citrón nakrájený na měsíčky 
 

Postup: 

Do nádoby na bowli nebo do džbánu dáme 

ovoce i s nálevem, citron a šťávu z druhého 

citronu, přilijeme víno a rum a přisladíme dle 

chuti cukrem. Dáme chladit. Podáváme ve 

sklenicích s ledem zdobené kolečkem li-

metky, vložíme brčko a lžičku. 

Pro děti použijeme místo vína a rumu perli-

vou vodu. Ovoce můžeme různě obměňovat. 

 

 

 

 

Suroviny: 

housky rozkrojené podélně na půlky nebo plátky 

veky  

Na směs: 

20 dkg měkkého salámu nadrobno 

20 dkg suchého salámu nadrobno 

půlka červené papriky nadrobno (můžete klidně 3 

barvy paprik, bude to vzhledově hezčí) 

20 dkg tvrdých sýrů - buď jeden druh, nebo klidně 

několik - eidam, ementál, hermelín, niva 

1 vejce 

asi 3 lžíce smetany na šlehání 

sůl, pepř, oregano 

Postup: 

Vše smícháme, okořeníme, navršíme na půlky housek nebo plátky večky a dáme do trouby zapéct na 

cca 160 st. na 15 minut. 

Fantazii se meze nekladou, takže si můžete do směsi přidat cokoliv dalšího - pórek, cibuli, hrášek, rajče. 

Vše, co Vám chutná 

Podáváme s čerstvou zeleninou 
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