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Do nového roku 

zbývá jen pár kroků 

a my Vám do něj přejeme 

pevné zdraví, moře štěstí, 

hodně lásky a žádné vrásky. 

PF 2017 

Přeje 

                  obec Močovice 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

děti z místní mateřské školy Vás žádají o pomoc se sběrem starého papíru. 

Kdo bude chtít přispět, může papír svázaný v balíčcích přinést přímo do 

budovy školky nebo jej položit vedle vchodových dveří. 

Za spolupráci Vám předem děkujeme. 
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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

 

v tomto předvánočním období se Ti dostává do rukou již devatenácté vydání Močovického 

čtvrtletníku. Věřím, že Tvůj dosavadní spěch už pominul a Tvá mysl se ladí na pohádkovou 

vlnu Vánoc. V samotném závěru roku máš totiž nebývalou možnost napravit to, co jsi v jeho 

průběhu možná trochu zanedbal. Věnovat se své rodině, přátelům a také sobě. Tví blízcí a Ty 

si to jistě zasloužíte. 

 

Dříve, než Ti Vážený čtenáři, popřeji v souvislosti s Vánocemi a změnou letopočtu, dovol, 

abych Ti poděkoval. Za co? No za to, jak ses zlepšil v nakládání s odpady. Porovnám-li Tvůj 

přístup k této problematice v minulosti a dnes, vidím diametrální změnu. Samozřejmě k 

lepšímu. A to je dobré, moc dobré nejen pro přírodu, ale především pro Tebe. A víš, za co bych 

Tě rád pochválil příště? Za obdobně skvělý přístup ke kvalitě ovzduší. Jistě tušíš, co mám na 

mysli. Vždyť právě v našem močovickém dolíčku, především pak v zimních měsících, je až 

příliš znát každý kousek nekvalitního paliva vhozeného do kamen. Proč tedy nevyužít tzv. 

"kotlíkovou dotaci", případně akci Nová zelená úsporám? Proč nepoužívat pouze palivo, které 

do topidla opravdu patří? Tví sousedé přece nejsou nepřátelské vojsko, před kterým je nutné 

se zadýmovávat. Naopak, jsou to přátelé a rádi by jimi zůstali i nadále. Ale přátelit se se 

sobcem…? Státní mašinerie sice jakási pravidla, nařízení, postihy pro tuto problematiku 

vytvořila, ale je to to pravé? Nemám rád nařízení ani příkazy. Ty také ne. Zkusme se tedy 

dohodnout, že o kvalitní ovzduší v Močovicích se postaráme sami. Bez karabáče nad hlavou, 

prostě jen proto, že to chceme. Souhlasíš? 

 

A nyní mi dovol, Vážený čtenáři, abych Tobě a Tvým blízkým popřál kouzelné Vánoce a 

příjemný závěr roku. Do nového roku pak zdárné vykročení a splnění i těch nejtajnějších 

osobních a profesních přání.                            

 

                                                                                                                  

starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 19. října 2016 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu o darování fotbalových kabin, 

uzavíranou mezi Sokol Močovice z.s. /dárce/ a obcí /obdarovaný/.     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo objednání projek tové dokumentace na rekonstrukci 
budovy MŠ u ing. Miloslava Berana, Čejov 250.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí definitivní Tabulku návrhu nových pozemků 
pro Obec Močovice. 
 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 2. listopadu 2016 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Aktualizovaný plán společných zařízení /KoPÚ/. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí, že v souladu s platným územním plánem byla 
v rámci Plánu společných zařízení a Návrhu nového uspořádání pozemků při Komplexní 

pozemkové úpravě Močovice provedena směrová korekce lokálních biokoridorů, k terá bude 
využita jako podk lad při tvorbě budoucího územního plánu.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí, že pro realizaci všech společných zařízení 
/včetně poldru/ není třeba zpracovat dodatek k  platnému územnímu plánu obce.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 1/16 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 
roce 2017.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 8 .  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č. 
2016/2454/KH/00066001/Jer/SS. 

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 16.  listopadu 2016 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo navrženou změnu katastrální hranice mezi obcemi 
Močovice a Kluky, mezi obcemi Močovice a Vodranty, mezi obcemi Močovice a Krchleby, 

mezi obcemi Močovice a Třebešice a mezi obcí Močovice a městem Čáslav tak , jak  je 
zakresleno a vyčísleno v předložené dokumentaci, k terá je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Změna katastrálních hranic nastává v rámci KoPÚ v k .ú. Močovice a v části k .ú. Krchleby, 

Čáslav, Třebešice, Kluky a Vodranty.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhotovení PENB pro obecní budovy firmou PKV 
BUILD s.r.o. Senožaty.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o finanční dotaci z MŠMT na fotbalové 
kabiny.  

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 28. listopadu 2016  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zrušení Smlouvy o výprose z 21.1.2016, uzavřené 
mezi obcí a Sokolem Močovice, z.s.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Nájemní smlouvu na bezúplatný pronájem pozemků a 
budov ve sportovním areálu, uzavíranou mezi obcí /pronajímatel/ a Sokolem Močovice, z.s. 
/nájemce/.    
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. prosince 2016 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo rozhrnutí štěrkové drtě na specifikované části 

obecního pozemku parc. č. 36/1, přičemž obec uhradí nák lady na materiál a žadatel nák lady 

na práci.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2017.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 9.     
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční odměnu ve výši 4.200, -Kč za práce na 
pozemku p.č. 641/2 v k .ú. Močovice. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pořízení praporu pro místní SDH v částce cca 5.000, -

Kč. 
 
 

 
 
 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 

 Kontejner na biologický odpad nebude v 1. čtvrtletí přistaven. Pro uložení bioodpadu 

lze využít úložiště za fotbalovým hřištěm. Větve prosím odkládejte na spaliště. 

Poslouží 30. dubna ke startu "čarodějnic". 

 

 Od 1. ledna 2017 vstupují v platnost nové ceny vodného a stočného. Oproti roku 2016 

provozovatel obecního vodovodu a kanalizace, VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora, 

zvyšuje ceny o 1,5%. V roce 2017 tedy bude pro naši obec účtováno vodné za 1 m3 ve 

výši 48,51 Kč včetně DPH 15% a stočné za 1 m3 ve výši 39,93 Kč včetně DPH 15%. 

 

 Kdo ještě nezabezpečil tlakovou kanalizaci na zimní období, měl by opláchnout 

proudem vody technologické zařízení a na víko šachty položit vhodnou izolaci.   

 

 Právnické a fyzické osoby mohou podávat žádosti o finanční dotaci na svou činnost, 

resp. na nevýdělečné akce pro veřejnost do 14. 2. 2017. Příslušný formulář je 

zveřejněn na obecních webových stránkách. Vyplněnou žádost postačí vhodit do 

schránky na dveřích budovy OÚ. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů na r. 2017 bude vybírán každou středu, počínaje dnem 22. 2. 

2017, v době od 19´00h do 20´00h v místní úřadovně. Poplatek činí 500,-Kč při jeho 

úhradě do 30. 6. 2016. Po tomto datu již nebude přiznána úleva ve výši 350,-Kč. 

Poplatek za psa i v roce 2017 činí 50,-Kč. Za každého dalšího 75,-Kč. Uvedené 
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poplatky lze uhradit bezhotovostně na účet obce Močovice č.              

0443552349/0800. Variabilním symbolem je číslo popisné domu plátcova bydliště. 

 

 V souladu s platnými zákony a vyhláškami, týkajícími se nebezpečných odpadů, bude 

v pondělí, dne 23. 1. 2017, od 8´00h proveden svoz těchto odpadů. Svoz bude 

uskutečněn pracovníky čáslavské skládky. Náklady hradí obec. Povinností občanů je 

nebezpečný odpad umístit před obydlí podél komunikace. Za nebezpečný odpad jsou 

považovány: televize, rádio, lednice, mrazák, zářivka, autobaterie, tuk, olej, barva, 

lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, odmašťovadlo, fotochemikálie, 

pesticid, pneumatika. Tekuté nebezpečné odpady musí být uzavřeny v nepropustných 

obalech. 

 

 Zájemci o výrobu palivového dřeva samotěžbou mohou do 5. ledna 2017 vložit 

písemnou žádost do schránky na dveřích úřadovny nebo ji předat starostovi obce. Na 

později podané žádosti nebude brán zřetel. 

 

 Pokračuje uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst na dalších 10 let. Cena za 1 

hrob činí 100,-Kč a za dvojhrob, či hrobku 200,-Kč. Vzhledem k tomu, že obecní úřad 

nedisponuje všemi kontaktními údaji, je možné, že někteří potenciální plátci proto 

ještě neobdrželi tiskopisy smluv. Smlouvy k vyplnění je možné vyzvednout v úřední 

hodinu na místním obecním úřadu, nebo vytisknout z odkazu formuláře na obecním 

webu  www.mocovice.cz 
 

 
 

 
 

Pozvánka na akce v 1. čtvrtletí 
 
Myslivecký ples – 20. 1. 2017 od 20´00h v místní sokolovně, hraje DUO LAURA 
 
Hasičský ples - 10. 2. 2017 od 20´00h v místní sokolovně, hraje UNIVERSUM 

 

Masopust – 25.2 2017 v 9´00h vyjde průvod masek od hospody, hraje p. SAIFRT s kapelou 

 

Dětský karneval - 4. 3. 2017 od 14´00h v místní sokolovně, hraje DUO LAURA 

 

Maškarní ples - 4. 3.2017 od 20´00h v místní sokolovně, hraje DUO LAURA 

 
Oslava MDŽ - 11. 3. 2017 od 14´00h v místní sokolovně, hraje UNIVERSUM 

 

 

 

 

http://www.mocovice.cz/
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Škatule, hýbejte se… 

 

 

V posledním čtvrtletí tohoto roku byly sportovní kabiny na fotbalovém hřišti darem, tedy 

bezúplatně, převedeny do majetku obce. Důvod, proč Sokol Močovice z.s. takto obdaroval 

obec, je stejný, jako tomu bylo v případě místní sokolovny. Podstatně se tak totiž zvyšuje 

pravděpodobnost získání finanční dotace, tolik potřebné na plánovanou rekonstrukci kabin.   

 

V současné době už obec a Sokol usilují o získání finančních prostředků na činnost 

organizace a na zmíněnou rekonstrukci. O přidělení dotací bude rozhodnuto v únoru příštího 

roku. Případné získání dotace na kabiny by zajistilo jejich zásadní přestavbu v hodnotě cca 

1,5 mil. Kč. V opačném případě budou v kabinách provedena jen nezbytná opatření, která 

budou hrazena z obecního rozpočtu, který zajistí jejich bezpečný a alespoň trochu kulturní 

provoz. A o dotaci by obec požádala v dalším kole výzev.    

 

Celý fotbalový areál je tak ve vlastnictví obce. Ta jej ale uzavřenou nájemní smlouvou 

přenechala k bezplatnému užívání Sokolu Močovice z.s.. 

                                                                                                                 starosta 

 
 

Ať neprotopíte víc, než spálíte 

 

 

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva, napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění 

domu, mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost. Každý spalovací zdroj 

na tuhá paliva o příkonu 10 až 300 kW, napojený na radiátory, musí projít kontrolou 

technického stavu a provozu, tedy revizí. A to i ten nejnovější. Uvedená povinnost musí být 

splněna do konce tohoto roku. V případě nesplnění povinnosti čeká domácnosti postih až do 

výše 20 tisíc korun. A to by mohlo topení značně prodražit. Nejpozději za dva roky je nutné 

revizi kotle zopakovat. 

                                                                                                                    starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAks7epf3QAhUJPhQKHVg2COYQjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/50295163/stock-illustration-stove-cartoon.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFihqaEICMMMiILmOzKjVlXlOy0JQ&ust=1482135095563757
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Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Máme tu čas vánoční, který pro sportovní nadšence znamená také polovinu odehrané základní 

části soutěže ve stolním tenise ročníku 2016-17. Pojďme se společně podívat na výkony 

jednotlivých družstev Sokola Močovice v regionálních soutěžích: 

 

Regionální přebor 2. třídy 

Tabulka: 

1. TJ Sokol Starkoč 9 9 0 0 0 126:36 27 

2. TJ Sokol Močovice A 9 7 0 2 0 101:61 21 

3. TJ Sokol Čáslav D 9 6 1 2 0 111:51 19 

4. TJ Sokol Zbraslavice A 9 6 0 3 0 101:61 18 

5. TJ Sokol Močovice B 9 5 0 4 0 92:70 15 

6. TJ Sokol Malešov 9 4 2 3 0 94:68 14 

7. TJ Sokol Kutná Hora D 9 3 1 5 0 74:88 10 

8. TJ Sokol Kácov 9 2 0 7 0 64:98 6 

9. SKC Zruč nad Sázavou D 9 1 0 8 0 19:143 3 

10. TJ Sokol Chlístovice B 9 0 0 9 0 28:134 0 
 

Regionální přebor 3. třídy 



8 
 

Tabulka: 

1. TJ Sokol Čáslav E 8 7 0 1 0 109:35 21 

2. TJ Sokol Zbraslavice B 8 7 0 1 0 97:47 21 

3. SKP Olympia Kutná Hora C 8 6 0 2 0 97:45 18 

4. TJ Sokol Uhlířské Janovice C 8 5 0 3 0 87:55 15 

5. TJ Sokol Malešov B 8 4 0 4 0 78:66 12 

6. STC 2013 Církvice 8 3 1 4 0 75:69 10 

7. TJ Sokol Močovice C 8 2 1 5 0 64:80 7 

8. TJ Sokol Uhlířské Janovice D 8 1 0 7 0 25:119 3 

9. TJ Sokol Chlístovice C 8 0 0 8 0 14:130 0 
 

 

Soutěžní družstvo „A“ zatím pilně plní cíl pro tuto sezonu, který zní umístit se v základní 

části soutěže do druhého místa. Pokud dotáhne tuto část do konce, „ zbývá pak už 

jen“ postoupit na konci sezony v play-off do finále a zabojovat v něm o postup do vyšší 

soutěže. Tak nám držte pěsti! Družstva „B“ a „C“ mají za cíl udržet si ve svých soutěžích 

pozice blízko středu tabulky. Momentálně to znamená, že „C“ tým musí trochu zabojovat a 

přidat, ale všichni věříme, že to je v jeho silách. 

 

Sokol Močovice ještě mimo svoji hlavní soutěž pro letošní rok přihlásil oddíl do Českého 

poháru (což je obdoba například Českého poháru ve fotbale). V této vyřazovací soutěži 

mohou regionální oddíly v případě úspěchu v základních kolech postupně narazit třeba až na 

ligový oddíl…. Tak se nechme překvapit, kam až doputujeme. První zápas se hraje 5. 1. 2016 

od 18,00hod v naší sokolovně s týmem Sokola Nová Ves I. Tak se přijďte podívat a povzbudit 

nás! 

           M.Kořínek 
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SDH Močovice 

 

V posledním čtvrtletí roku 2016 náš sbor zorganizoval několik akcí.  

 

Drakiáda 

 

V neděli dne 23.10. se nám konečně povedlo uspořádat 

drakiádu, při které foukal tolik potřebný vítr  . I díky 

pěknému počasí se na hasičské drakiádě sešlo mnoho 

účastníků a na obloze se tak prohánělo přes 20 

různobarevných draků. Samozřejmostí bylo i tradiční 

opékání špekáčků pro všechny zúčastněné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/drakiada-2016/pa230177.-.html
http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/drakiada-2016/pa230192.-.html
http://www.sdhmocovice.estranky.cz/fotoalbum/rok-2016/drakiada-2016/pa230199.-.html
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Valná hromada 

V neděli 27.11. se konala výroční valná hromada SDH Močovice, na níž byla zhodnocena 

práce v letošním roce a byl vypracován a schválen plán práce na rok 2017. 

 

Zdobení vánočního stromečku 

Zdobení vánočního stromku 

se konalo druhou adventní 

neděli, dne 4.12. K 

pravé vánoční atmosféře 

přispělo i občerstvení, které je 

již několik let nedílnou 

součástí zdobení a rozsvícení 

vánočního stromku 

v Močovicích. Cukroví a 

punč je již takovou naší 

tradicí. 
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I v blížícím se novém roce 2017 pro vás náš sbor mimo hasičských soutěží uspořádá spousty 

již tradičních akcí, pálení čarodějnic, dětský den, …. První, co nás v příštím roce čeká, bude 

Hasičský ples, který se bude konat v pátek 10.2. 2017 v místní sokolovně. Začátek bude 

v 20.00. K poslechu a tanci bude hrát kapela Univerzum. 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Močovicích přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků 

vánočních a do roku 2017 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.  

vedení SDH 
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Podzim a začátek zimy v MŠ 

 

První čtvrtletí školního roku bylo v mateřské škole plné různých akcí a činností. První z nich 

byl výchovně vzdělávací program s názvem „Podzimní slabikář“, se kterým přijela do školky 

již 26. září lektorka ze sdružení „Pod horami – Zbraslavice“. Měla připraveno plno různých her 

a úkolů, které děti vzhledem k ještě pěknému počasí mohly plnit na zahrádce. 

Na konci září měly děti příležitost seznámit se na besedě s „Červeným křížem“ s tím, jak 

pečovat o své zdraví, se zásadami první pomoci, se základy ošetření drobných poranění a 

podobně. 

 

Od října opět začala dětmi oblíbená angličtina. Tento rok se každý týden se začátky anglič t iny 

hravou formou (písničky, pohybové činnosti,…) seznamuje celkem 16 dětí rozdělených do 

dvou skupin. 

Dne 10. října vyrazily děti autobusem, společně s dětmi ze ZŠ a MŠ Krchleby, za kulturou do 

Dusíkova divadla v Čáslavi, kde na ně čekala pohádka „Pipi, dlouhá punčocha“. Představení se 

dětem velmi líbilo, zaujaly je hlavně legrační scénky, na které reagovaly smíchem i potleskem.  

Další akcí byla hned 12. října návštěva zámku Kačina, kde se měly děti seznámit s tajemstvím 

lesa. Bohužel pro nepříznivé počasí musel být výukový program upraven a místo venku 
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v přírodě plnily děti úkoly uvnitř zámku. Navíc jim byla umožněna prohlídka zámecké 

prádelny, kuchyně nebo stájí. Tuto akci dětem opět připravilo sdružení „Pod horami“, které 

přispělo na dopravu autobusem částkou 2.000,- Kč. Rozdíl v ceně sponzoroval řidič autobusu 

pan Josef Vrba. 

Poslední akcí v samotném závěru října byl opět výukový program, tentokrát nazvaný „Listy a 

stromy“, jednalo se o naučné pásmo s úkoly, říkankami a písničkami na téma živé přírody a 

lesní vegetace. 

Hned na začátku listopadu přijela do školky „velká“ návštěva, a to pojízdné planetárium, jehož 

promítací stan zabral téměř celou hernu. Na promítání se přijely podívat i děti ze školky 

v Klukách. Děti měly možnost formou pohádkového příběhu „Začarovaný korálový útes“ 

nahlédnout do podmořského světa, který je pod kupolí stanu celý obklopoval. Pohádka sklidila 

velký úspěch – nejen u dětí, ale i u dospělých z obou školek. 

Brzy poté, hned 7. listopadu, jsme ve školce přivítali divadlo „Úsměv“  agentury Frištenské 

z Prahy, které dětem 

zahrálo pohádku 

„Cukrářka 

Barborka“. Pohádka 

dětem již v náznaku 

přiblížila období 

zimy a s ní spojenou 

postavu hodného 

čertíka, s kterým se 

děti nebály ani 

vyfotit. 

V polovině 

listopadu se děti 

začaly chystat na 

vánoční vystoupení 

pro rodiče, které se 

uskuteční 

19. prosince odpoledne ve školce. Od té doby se pilně učí básničky, písničky, koledy s vánoční 

tématikou, aby před Vánocemi mohly potěšit všechny své blízké. 

Dne 23. listopadu jsme ve školce přivítali další návštěvu – „Mobilní dětské divadlo Svět“ 

s téměř cirkusovým představením „Kašpárek a jeho kamarádi“. Děti vše sledovaly s nadšením 

a rozzářenýma očima – viděly velké loutky marionety, živá zvířátka (hrdličky, králíček, pejsek), 

vyzkoušely si roztočit talíř na tyčce a taky kouzlení. 

V samotném závěru listopadu se děti rozloučily s podzimem a po první adventní neděli zapálily 

první svíčku na adventním věnci také ve školce. Protože doba čekání na Ježíška je pro ně velice 

dlouhá, bylo třeba jim i toto období zpříjemnit zajímavými zážitky a akcemi. Hned 1. prosince 

se tedy děti znovu vydaly do čáslavského divadla, tentokrát na pohádku „Čtyřlístek v pohádce“, 

doprovod v autobuse jim pro změnu opět dělali kamarádi ze ZŠ a MŠ Krchleby. Pohádka byla 
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velmi pěkně nastudovaná a dětem se moc líbila, o čemž svědčí, že ji po celou dobu sledovaly 

s velkým zaujetím a na závěr ji odměnily bouřlivým potleskem. 

Dalším napjatě očekávaným dnem bylo pondělí 5. prosince, kdy za dětmi do školky zavíta li 

Mikuláš a anděl. Přestože obávaní čerti zůstali přivázaní na řetězu před školkou, Mikuláš i 

nechyběl seznam hříšníků, kteří museli slíbit, že se v příštím roce polepší. Také ostatní děti 

slíbily, že budou hodné a poslušné a přednesly několik básniček. Na závěr pak Mikuláš 

s andělem všechny odměnil mikulášskými balíčky, které dětem udělaly velikou radost. Při 

zmínce o návštěvě Mikuláše bychom chtěli poděkovat paní Jaromíře Nevolové a slečně Anetě 

Lukáčové, které se rolí anděla a Mikuláše zhostily a svými skvělými výkony ohromily všechny 

děti.    

 

 

 

 

 

 

Týden po mikulášské besídce přijela za dětmi další návštěva – tentokrát jí byly lektorky ze 

sdružení „Pod horami“, které s sebou přivezly program nazvaný „Voňavé jehličí“. Jak už 

napovídá název, jednalo se o zábavně naučné pásmo týkající se období adventu a především 

Vánoc a vánočních zvyků. Děti se během programu naučily několik nových říkanek, učily se 

rozlišovat jehličnaté stromky, vyzkoušely si, jak se staví sněhulák nebo jak se skládá papírový 

řetěz na vánoční stromeček. Ten děti společně poslepovaly do úctyhodné délky několika metrů. 

Jako vždy, i tentokrát se program všem velmi líbil. Děti si o něm nadšeně vypravovaly ještě po 

poledním odpočinku. 
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Období adventu 

si děti krátily 

také tvorbou 

vánočních 

dárků pro 

rodiče a 

každoročně 

oblíbenou 

výrobou 

nepečeného 

cukroví. 

Všechny si 

vyzkoušely 

míchání surovin 

v míse a 

následné 

tvarování. 

Nejvíce se však 

dětem 

zamlouvalo závěrečné ochutnávání.  

Pravděpodobně nejočekávanější prosincovou událostí byla vánoční besídka, kterou dětem 

uspořádaly paní učitelky spolu s paní školnicí ve čtvrtek 15. prosince. Děti si u stromečku 

zazpívaly oblíbené 

koledy a zopakovaly si 

říkanky s vánoční 

tematikou. Po celou 

dobu však nadšeně 

pokukovaly po 

hromadě dárků, které 

jim Ježíšek nadělil, jak 

do školky, tak i domů. 

Jednalo se o dřevěné 

zatloukání, které je ve 

školce oblíbenou 

zábavou a které dětem 

hradili rodiče. Další 

drobností, kterou si 

odnášely domů, bylo 

malé vánoční 

sněžítko. Je třeba říci, že Ježíšek se i letos trefil dětem do vkusu, protože oba dárky jim udělaly 

ohromnou radost. Ostatně také další dárky, tentokrát už placené z provozních nákladů od 

zřizovatele, se dětem velmi zalíbily a hned po rozbalení je začaly „testovat“.  
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Před začátkem prázdnin a příchodem Vánoc čeká děti ještě jedna důležitá událost, a to vánoční 

besídka pro rodiče plná vánočních říkanek a koled, které děti trénují už od listopadu. Doufáme, 

že si děti i rodiče dlouho připravované vystoupení užijí, a na závěr přejeme všem rodičům, 

prarodičům a obyvatelům Močovic příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí 

v nadcházejícím roce. 

 

vedení MŠ 

 

 

Významná životní výročí 

 

 

Překrásných životních jubileí /70, více než 80, 90 let/ se v prvním čtvrtletí r. 2017 dožívají tito 

naši spoluobčané: 

 

pí. Boumová Verena, pí. Výborná Jaroslava, pí. Klímová Alena a pí. Zelená Vlasta.   

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme nejen pevné zdraví, ale také 

příjemnou životní pohodu. 

                                                                                                               J. Lišková 
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Zpátky do minulosti 

 

V posledním historickém putování jsme se věnovali nelehké poválečné době, detailně jsme se 

zastavili v osudném roce 1948. Nyní se pojďme podívat na dopad únorových událostí 

v regionu Kutnohorsko, jenž byl spojen s nástupem komunistické strany k moci.  

Jako jedni z prvních se na mušku totalitního režimu dostali drobní zemědělci žijící povětšinou 

po několik generací na svých statcích. Forma nátlaku se zprvu projevovala ve zvýšených 

dodávkách státu a postupem času nabývala stále hrozivějších obrysů. Záměrem vládnoucí 

garnitury bylo především navození atmosféry strachu. Prostředky, které k tomu potřebovali, 

bylo nejen zastrašování, ale i vytváření provokačních aktivit ze strany státní bezpečnosti na 

předem vytipované osobnosti. Tyto osoby bývaly například kontaktovány agenty STB, kteří 

se vydávali za parašutisty z Velké Británie nebo pracovníky CIC(americká tajná rozvědka). 

Žádali o materiální pomoc a úkryt. Následovalo okamžité zatčení a ve vykonstruovaném 

procesu mnohdy padaly mnohaleté tresty. Docházelo k zabavení majetku a vystěhování 

zbytku rodiny do pohraniční oblasti. Obžalovaný byl často trestán až 25 lety trestu odnětí 

svobody. Často byl nucen vykonávat trest v pracovních táborech Rovnost nebo Bytíz na 

Jáchymovsku, kde trávil roky těžbou v uranových dolech. Společně s ním zde byli nuceni 

pracovat představitelé inteligence, zástupci církve, příslušníci naší zahraniční armády.  

Politické represe cílily konkrétně na majitele středních zemědělských usedlostí a velkostatků 

v celém tehdejším Československu. Kutnohorsko nebylo výjimkou. Statkáři byli nuceni 

vstupovat do JZD a ti, jenž se vzpěčovali, byli vystaveni nejhrubšímu nátlaku a často i 

fyzickému teroru. Statkáři byli pod nejrůznějšími záminkami zatýkáni a jejich rodiny byly 

často i generačně traumatizovány. V mnoha případech ani po roce 1989 nedošlo k plnému 

narovnání křivd, neboť mnoho sedláckých rodů bylo vytrženo ze svazku s půdou děděnou po 

generace. Tyto rody byly donuceny strávit 40 let „ ve vyhnanství“ v krajích, s nimiž nebyly 

kulturně ani historicky spojeny. Avšak návrat byl často nemyslitelný a do zdevastovaného 

statku neproveditelný. Tato násilně narušena posloupnost pravděpodobně nebude nikdy 

plnohodnotně obnovena. Jedná se o jednu z největších kulturních ztrát všech regionů. Další 

možností bylo, že statkářům byly odňaty polnosti, zemědělské stroje a zařízení, případně 

zvířata, nebyli však vyhnáni ze svého rodného kraje a směli zde zůstat, ve většině případů 

zvolili vstup do JZD.  

Tyto události mohou být pro mnoho lidí natolik osobní, že nebudeme uvádět konkrétní osoby 

ani příběhy.  

Následující desetiletí po těchto událostech bylo ve znamení práce v JZD, jež pro mnoho 

obyvatel venkova přesto symbolizovalo záruku existence a dokázalo celou dobu 

komunistického režimu zprostředkovat pro mnoho lidí jistotu zaměstnání, které je nutno podat 

na misku historických vah.  
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K poslechu a tanci hraje: 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křupavé kupičky 

Suroviny: 

40 g másla 

180 g cukru moučka 

125 ml smetany 

80 g corn flakes lupínků 

½ lžičky skořice 

hrst mletých mandlí (není nutné) 
Postup: 

Na mírném ohni rozpustíme máslo, přidáme cukr a necháme 

zkaramelizovat. (Pozor, aby nebyl karamel moc tmavý, zhořkl 

by). Poté vmícháme mandle, skořici a smetanu. Vše se srazí, 

mícháme do rozpuštění a následného zhoustnutí. Nakonec 

přisypeme lupínky a vše důkladně promícháme. Hotovou 

hmotou plníme papírové košíčky a necháme ztuhnout. 

Marokánky 

Suroviny: 

20 ml smetany 

25 dkg sekaných oříšků a mandlí 

25 dkg rozinek a kandovaného 

ovoce 

25 dkg cukru 

2-3 lžíce hladké mouky 

Postup: 

Smetanu necháme přejít varem (do zhoustnutí), 

poté přimícháme zbylé suroviny. Na plech dáme 

pečicí papír a poté lžící klademe malé placičky, 

pečeme při mírné teplotě cca 15 min ( do růžova). 

Vychladlé máčíme jednou stranou v čokoládové 

polevě. 

Dobrou chuť! 


