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Krásné prožití vánočních svátků a šťastný 

nový rok 2018 

 

přeje obec Močovice 

 

 
 

Do nového roku hodně pohody,  

šťastné náhody, žádné nehody,  

významné dohody, legrační 

příhody 

a místo starostí spoustu radosti! 

 



3 
 

Slovo starosty 

 
Vážený čtenáři, 

 

v předešlém vydání našeho periodika jsem se s Tebou loučil slibem, že ve vánočním čase 

ozřejmím, jak je povinen postupovat vlastník nemovitostí, jehož se dotkla akce Komplexní 

pozemkové úpravy v obci Močovice. Poněvadž sliby se mají plnit (alespoň o Vánocích), 

činím tak.  

 

Vzhledem k tomu, že změny údajů, vyplývající z KoPÚ, budou v katastru nemovitostí 

provedeny nikoli do konce tohoto roku, ale až začátkem ledna roku příštího, nebudeš, Milý 

vlastníku, pod časovým tlakem. Tvou zákonnou povinností totiž z výše uvedeného důvodu je 

podat Přiznání k dani z nemovitých věcí až na zdaňovací období r. 2019. Není tudíž třeba, 

abys záležitost na Finančním úřadu v Čáslavi vyřizoval hned v lednu r. 2018, protože na to 

máš čas až do konce ledna r. 2019. A neobávej se, prosím, vyplňování předepsaného 

formuláře. S kompetentními pracovnicemi kanceláře č. 317 (Daně z nemovitostí) je 

dohodnuto, že tiskopis s Tebou vypracují. Jednoduše řečeno: "Budeš psát, co Ti budou 

diktovat". Doporučuji zajít na finanční úřad až od měsíce února, neboť v lednu se úřednice 

musí věnovat především klientům, jimž končí zákonná povinnost podat daňové přiznání dnem 

31. 1. 2018. 

 

Před rokem jsem Ti, Vážený čtenáři, děkoval za podstatné zlepšení v nakládání s odpady. 

Současně s tím jsem projevil přání pochválit Tě letos za obdobně skvělý přístup ke kvalitě 

ovzduší. Ale to nemohu -  stačí vylézt nad Močovice. Jakás takás snaha jednotlivců tu je, ale 

nic razantního. A tak opět připomínám, že o kvalitě ovzduší v naší obci rozhodneš jen Ty. 

Možnosti, které nabízí tzv. Kotlíková dotace, jsou cílené pouze na Tebe a jsou časově omezené. 

Nebudou se opakovat. 

 

Vážený čtenáři, věřím, že předvánoční spěch v Tvé domácnosti již opadl a že si začínáš užívat 

atmosféru, kterou přináší sváteční čas. K té záplavě přání, která přijímáš (a samozřejmě i 

rozdáváš)dovol, abych připojil i já to své: 

 

Přeji Ti klidné a pohodové prožití kouzelných svátků vánočních ve společnosti Tvých 

blízkých a milovaných. Do nového roku pak pevné zdraví, plno štěstí a mnoho osobních i 

pracovních úspěchů. 

 
                                                                                                                         starosta       
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 4. října 2017 

  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 3/17/Z  prodat 2 pozemky /Příloha č. 2/.      
 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s bezúplatným převodem jezu v intravilánu obce do 
majetku obce.     

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 1. listopadu 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej pozemků, specifikovaných Záměrem obce č. 
3/17/Z, manželům O.      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pojistnou smlouvu č. 86336730-15, uzavřenou mezi 
obcí a Českou pojišťovnou.      

 

 Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo, že oprava fotbalových kabin bude provedena pouze 
v nezbytném rozsahu s náklady do 400 tis. Kč. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí nutnost vyčlenit v rozpočtu obce částku 1,3 

mil. Kč na plánované investiční akce v r. 2018. 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 22. listopadu 2017 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 až 2022.       
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 4/17/Z.       
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 1/17.  
        

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 38068, uzavřenou mezi obcí a firmou 
TLAPNET. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 6. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 651/336/2008, uzavřené 
mezi obcí a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh rozpočtu obce na r. 2018.          

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 6. prosince 2017   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo 10 smluv o pronájmu hrobových míst.        
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu 
Močovice.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017Sb., stanoví měsíční 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

starosta                                              13.040,-Kč 
místostarosta                                     12.040,-Kč 

                                           předseda výboru nebo komise            1.500,-Kč 
                                          člen zastupitelstva bez dalších funkcí   460,-Kč 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 
S/100183/05324204/001/2006.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 28076, uzavřené mezi 
obcí a firmou TLAPNET s.r.o.. 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
 Kontejner na biologický odpad nebude v 1. čtvrtletí přistavován. Vyprodukovaný 

bioodpad je možné ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. Větve odkládejte na 

spaliště, které poslouží 30. dubna jako rampa ke startu „čarodějnic“.  

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 13.2. až  15.2. a 13.3. až 15.3. 2018.  

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2018 bude vybírán každou středu, počínaje 21. 2. 2018, v 

době od 19´00h do 20´00h v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné obecní 

vyhlášky 500,-Kč, je-li uhrazen do 30. 6. 2018. Po tomto datu již nebude přiznávána 

finanční úleva 350,-Kč. Poplatek za jednoho psa v r. 2018 činí 50,-Kč, za každého 

dalšího 75,-Kč. Poplatky lze hradit bezhotovostně na obecní účet č. 0443552349/0800. 

Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce.  

 

 Od 1. 1.2018 uplatní provozovatel obecního vodovodu a kanalizace /VHS Vrchlice-

Maleč, a.s./ nové ceny za vodné a stočné. Vodné za 1m3 bude účtováno ve výši 

50,08Kč s DPH a stočné za 1 m3 ve výši 41,23 Kč s DPH. 

 

 Položením vhodné izolace na víko nádrže je nutné zabezpečit tlakovou kanalizaci před 

mrazy. Před tímto úkonem je ale potřeba opláchnout proudem vody technologické 

zařízení. 

 

 Zájemci o palivové dřevo z obecních lesů mohou do 3. 1. 2018 vhodit písemnou 

žádost do schránky na vstupních dveřích budovy OÚ nebo ji předat starostovi obce. 

Žádosti podané po tomto datu nebudou akceptovány. 

 

 Právnické a fyzické osoby mohou do 13.2.2018 požádat o finanční dotaci pro příští 

rok  na úhradu specifikovaných nákladů spojených s činností, resp.na nevýdělečné 

akce pro veřejnost. Vyplněný formulář, který je zveřejněn na obecních webových 

stránkách, postačí vhodit do schránky na dveřích budovy OÚ. 
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Pozvánka na akce v 1. čtvrtletí 

 

Hasičský ples  -  9.2.2018 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM. 

 

Masopust  -  24.2.2018 v 9´00h vyjde průvod masek od hospody. Hraje p. SAIFRT s kapelou. 

 

Dětský karneval – 3. 3. 2018 od 13´00h v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA.   

 

Maškarní ples – 3. 3. 2018 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA. 

 

Oslava MDŽ – 10. 3. 2018 od 14´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM. 

 

 

      

         3.3.2018   

    MOČOVICE 

 

k poslechu a tanci hraje: Duo Laura 

OD 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL    

 

BOHATÁ TOMBOLA 
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TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Hráčům stolního tenisu zbývá odehrát pouze jedno kolo podzimní části soutěže 2017-18. 

Přestože letošní sezóna je pro stolní tenis v Močovicích přelomová, na výkonech všech týmů 

se změna podepsala pozitivně. Významným bodem byl totiž moment, kdy tým „A“ postoupil 

do 1. třídy RP.  

 

Předně tedy, naše „C“čko ve své soutěži s přehledem vede a bez jediné porážky je jasným 

lídrem přeboru.  Pokud bude družstvo pokračovat stejným tempem, vypadá to, že by z play-off 

mělo postoupit do vyšší soutěže. 

 

Co se močovického týmu „B“ týče, ten je ve 2. třídě RP zatím na krásném 4. místě, které je 

předzvěstí reálné možnosti bojovat na konci roku o účast v play-off. 

 

No a na závěr tým „A“čka Močovic. Výkony týmu jdou zápas od zápasu nahoru a díky 

posledním úspěchům se dělí s dalšími třemi týmy s počtem 10 bodů o 5. - 7. místo. Po 

počátečních obavách, jak se zvládneme adaptovat na kvalitnější soutěž, je toto umístění 

rozhodně povzbuzením, a to nejen před posledním kolem podzimu, ale především do jarní části 

soutěže. Ta začíná hned po Novém roce, a to 6. 1. 2018. Podrobný rozpis soutěže je na stránkách 

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

 

Zdraví a úspěch v celém roce 2018 přeje všem oddíl stolního tenisu. 

 

           M. Kořínek 

 

 

 

Mateřská školka – aktivity dětí 

 
 

Letošní podzimní období bylo ve školce velmi náročné, především proto, že se ještě téměř celý 

říjen nesl v duchu konejšení některých malých dětí, kterým se stýskalo po mamince. Další nové 

děti zase měly problémy s adaptací na nový režim nebo i s tím, že si musí mezi sebou půjčovat 

hračky a po hře je opět uklízet na správné místo, s čímž jim pomáhaly nejen paní učitelky, ale 

i někteří starší a šikovní kamarádi. 

Na začátku školního roku se děti učily hlavně dávat na sebe pozor, seznámily se s pravidly 

bezpečného chování v prostorách mateřské školy i mimo ni při pobytu venku. Prostřednictvím 

různých zábavných činností se seznámily třeba s předměty denní potřeby, se zásadami osobní 

hygieny, osvojovaly si základní společenské postoje a chování, seznámily se s tím, jak kdo 

vypadá a jak se jmenují části lidského těla.  

https://stis.ping-pong.cz/
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V další části podzimního období 

se děti seznamovaly s ovocem a 

zeleninou. Jako v předchozích 

letech, tak i letos mnoho rodičů 

přineslo do školky spoustu ovoce 

a zeleniny. Děti tak měly 

možnost jednotlivé druhy 

poznávat nejen na obrázcích, ale 

i ve skutečnosti podle vzhledu, 

vůně, hmatu a především podle 

chuti. Dozvěděly se také, kde 

které plody podzimu rostou, jak se sklízí, k čemu se využívají, zpívaly si o nich, kreslily a 

malovaly je, říkaly si básničky a podobně. Jednotlivé činnosti je zaujaly natolik, že se dokonce 

i děti, které nemají ovoce a hlavně zeleninu v oblibě, zapojily do ochutnávání alespoň kousku, 

aby se nedaly ostatními kamarády zahanbit.  

Zpestřením v průběhu podzimu byly pro děti objednané výukové programy. Dne 4. října přijela 

paní lektorka ze sdružení Pod horami s programem „Kdo to dupe v trávě“, během něhož 
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seznámila děti se životem ježků ve volné přírodě, s jejich potravou a také se způsoby, jak 

ježkům na podzim pomoci. Děti se hravou formou učily, jaké má ježek vlastnosti, které smysly 

má nejlepší a čím je užitečný. Protože jsme si s dětmi o ježcích předem trochu vyprávěly, měly 

děti již hodně poznatků a paní lektorka je mohla pochválit, jak jsou šikovné a co všechno umí. 

Odměnou jim bylo závěrečné vyrábění ježka z přírodních materiálů, kterého si potom každý 

nesl pyšně domů. 

Další akcí bylo promítání sférického kina, a to 6. listopadu, na které přijely i děti ze školky 

na Klukách. V ohromném, až ke stopu nafouknutém „balónu“ se tentokrát promítala pohádka 

pro děti od tří let nazvaná „Little ABC“, v níž se děti společně s pejskem průvodcem vypravily 

za světlem, mraky a meteority. Seznámily se také s významem Slunce pro vše živé, 

s koloběhem vody nebo s tím, jak vlastně vzniká duha. Po skončení si ještě společně s paní 

lektorkou o pohádce popovídaly a za to, jak pozorně poslouchaly a snažily se odpovídat, dostaly 

odměnou omalovánku, kterou si další den ve školce vybarvily. 

Až téměř na konci listopadu měly děti možnost znovu přivítat paní lektorku ze sdružení Pod 

horami, tentokrát s výukovým programem „Podhoubíčko, podhoubí“. Původně byl program 

naplánovaný hned na začátek listopadu, ale z důvodu nemoci paní lektorky musel být odložen 

až na 22. listopadu. Děti se v tomto programu staly mykology. Hravou formou získávaly 

znalosti a dozvídaly se mnoho zajímavostí ze světa hub. Seznámily se nejen s jednotlivými 

druhy, ale dozvěděly se také, že houby jsou i nepostradatelnou součástí koloběhu přírody. Děti 

se opět velmi snažily, do všech činností se pouštěly s velkým nadšením, takže pochvala za 

aktivitu byla rozhodně na místě. 

Na konci listopadu se děti společně rozloučily s podzimem tím, že si připomněly, co všechno 

se o podzimu společně naučily – básničky, písničky, znaky období, počasí a podobně. 

Další plánovanou akci tentokrát zmařila technika. V pátek 1. prosince mělo opět za dětmi přijet 

sférické kino. Ráno bohužel čekala na děti špatná zpráva – promítání muselo být pro tentokrát 

zrušeno, protože paní lektorce vypovědělo službu auto. Děti se sice nejdříve divily, proč tedy 

nepřijede autobusem či vlakem, nicméně po připomenutí všeho, co musí vždy přivést, 

pochopily, že by to opravdu nešlo. Bohužel, první náhradní termín byl z důvodu obsazenosti 

stanoven až na konec dubna, takže si děti budou muset na pohádku opravdu dost dlouho počkat. 
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Nijak jim to ale nevadí, protože od 1. prosince se naplno začaly věnovat adventnímu času. Hned 

po první adventní neděli zapálily svíčku na adventním věnci ve školce a začaly se připravovat 

na velkou 

návštěvu, která je 

čekala 5. prosince, 

kdy za dětmi přišel 

Mikuláš 

s andělem a 

obávanými čerty. 

Ty však nechal 

Mikuláš čekat pod 

schody, protože 

děti slíbily, že 

budou hodné. 

Poté, co přednesly 

několik mikulášských říkanek a zazpívaly oblíbené písničky, odměnili je Mikuláš s andělem 

mikulášskými balíčky, které si děti celý den pečlivě hlídaly. Na tomto místě bychom chtěli 

poděkovat paní Jaromíře Nevolové a panu Michalu Plánočkovi za to, že se pro tento rok velmi 

přesvědčivě zhostili těchto důležitých úloh.   

Adventní čas a čekání na 

Ježíška si děti krátily 

tvorbou vánočních přání a 

dárků pro rodiče. Chybět 

nemohlo ani oblíbené 

„pečení“ cukroví, do jehož 

výroby se s chutí 

zapojovaly především 

starší děti. Mladším se 

naopak nejvíce líbilo 

ochutnávání. 

Před začátkem prázdnin a 

příchodem Vánoc čekají děti ještě dvě velmi důležité události. Tou nejočekávanější je 

samozřejmě vánoční besídka, naplánovaná na pondělí 18. prosince. Během ní si děti u 
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stromečku jako tradičně zazpívají koledy, zopakují si vánoční říkanky a pak se již budou 

věnovat rozbalování dárků, které jim Ježíšek jistě nadělí jak do školky, tak i domů. Konec týdne 

jim pak ozvláštní poslední návštěva v tomto roce, a to loutkové divadlo „Úsměv“, které z Prahy 

přijede dětem zahrát vánoční pohádku „O dvou sněhulácích“. Divadelní agentura paní 

Frištenské navštívila naši školku již několikrát, pokaždé s velkým úspěchem, takže doufáme, 

že i letos si děti představení užijí, stejně jako nadcházející vánoční svátky. My jim – i jejich 

rodinám a všem obyvatelům Močovic – přejeme krásné Vánoce a nový rok plný zdraví a 

spokojenosti! 

vedení MŠ 

 

 

 

 

SDH Močovice- podzimní aktivity 

 

 

Drakiáda: 

 

V neděli dne 15. 10. 

se konala již tradiční 

Drakiáda. I tentokrát 

se sešlo mnoho 

účastníků, dětí 

s rodiči.  Počasí se 

vydařilo, svítilo 

sluníčko, snad jen 

jedinou chybou bylo, 

že se nedostavil vítr 

.  

Po mnoha marných 

pokusech vytáhnout 

draka na oblohu, 

nezbylo všem 

účastníkům nic jiného, 

než se přestěhovat 

k ohni a opékat buřty. Nakonec si všichni nedělní odpoledne pěkně užili.  Nezbývá než 

doufat, že příští rok se dostaví i vítr. 
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Podzimní plamen: 

V sobotu dne 14. 10. se družstva dětí z celého okresu 

sjela do Kutné Hory na atletický stadion.  Na pořadu 

dne byly soutěže ve štafetách CTIF, štafetách dvojic a 

štafetách 4x60. Za náš sbor se do soutěže zapojila 4 

družstva. Tyto štafety se budou započítávat do 

celoroční hry Plamen, která se skládá celkem z devíti 

disciplín. 

 

 

 

 

 

 

Běh na rozhlednu Vysoká: 

 

Na nedalekou rozhlednu Vysoká se sjeli jednotlivci ze širokého okolí a soutěžili v běhu na její 

vrchol. Na této soutěži jsme měli pouze zástupce z kategorie starší děti, jmenovitě Petr Vlček 

obsadil 1. místo, Sedláčková Šárka místo 8. a Moravcová Pavla 11. místo. 
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Výroční valná hromada SDH Močovice: 

 

V pátek dne 24.11 se konala Výroční valná hromada našeho sboru. Na této schůzi byla 

zhodnocena práce sboru za uplynulý rok a připraven plán práce na rok 2018.  

 

Vánoční stromek: 

Poslední akcí roku 2017 pořádanou 

SDH Močovice bylo zdobení a 

rozsvícení vánočního stromku. 

 U místního kostela děti ozdobily 

stromeček a slavnostně ho rozsvítily. 

Jako již každý rok nechyběl tradiční 

vánoční hasičský punč, který pro 

všechny přítomné zajistil hasičský sbor. Pohoštění donesli 

někteří členové našeho sboru, kterým za to tímto děkujeme.  

 

Sbor dobrovolných hasičů v Močovicích přeje všem 

spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do roku 

2018 hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.  

Vedení SDH 

 

 

Výlov rybníka  

 

Po dvou velmi suchých letech, kdy 

voda vysychala i v Klejnarce, bylo 

počasí tento rok mnohem vstřícnější. A 

to nejen pro nás, lidi, ale i pro zvířata, 

především ryby. V letošním roce bylo 

do návesního rybníka v Močovicích 

nasazeno několik matečních ryb kapra 

na vytření, vysazeno bylo i několik 

tisíc embryí amura bílého. Od loňského 

podzimu v rybníce přezimoval plůdek 

kapra. Díky příhodnému počasí a 
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krmení od pana Čepka bylo již během léta patrné, že podvodní život se vyvíjí velmi příznivě. 

Letošní výlov obecního návesního 

rybníka připadl na sobotu 11. 

listopadu, tedy na sv. Martina.  

Z loňského plůdku kapra se 

vylovilo asi 200 kusů o velikosti 

20-25 cm a dále několik desítek 

násad lína. Z letošního výtěru 

matečních kaprů se dostalo okolo 

1000 kousků kapří násady. 

Největší spokojenost byla 

s výnosem násady amura bílého. 

Vylovení jedinci měřili mezi 20-30 

cm. Po výlovu byl rybník znovu 

napuštěn a připraven tak pro zimu 

a zimní radovánky. 

                                                                                                                                    J. Pavelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významná životní výročí 

 
 

Překrásných životních jubileí / 70 a 85 let/ se v prvním čtvrtletí r. 2018 dožívají tito naši 

spoluobčané: 

 

p. Blažek Antonín, pí. Blažková Anna, pí. Rychetská Hana, pí. Klímová Alena 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a 

pevné zdraví. 

                                                                                                                J. Lišková 
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Zpátky do minulosti 
 

V minulém vydání čtvrtletníku jsme společně ukončili putování po historii obce Močovice. 

Od tohoto vydání si budeme připomínat tradiční lidové zvyky, obyčeje a svátky, které se 

předávají z generace po generaci, neboť občané Močovic na tradicích lpí a pořádají společné 

oslavy Vánoc, masopustu, Velikonoc, pálení čarodějnic a mnohé další. 

V tomto čísle jsme si pro Vás tedy připravili stručné shrnutí vyprávění o vánočních svátcích, a 

jelikož Vás zveme na únorový masopustní průvod, rádi bychom Vás stručně seznámili i 

s touto lidovou taškařicí. 

Historie Vánoc je velmi dlouhá. Kdysi, v pohanských dobách, byl vánoční čas spojen s 

vítáním zimního slunovratu. S tím souvisí i samotné pojmenování. Původní starogermánské 

sousloví „ den wihen Nachten“ neboli svaté, posvátné noci se postupně změnilo na německé 

Weinachten, české Vánoce. Oslavy zimního slunovratu byly velmi důležité, znamenaly pro 

lidi návrat slunce, prodloužení dne a zkrácení noci. Slunce bylo symbolem života a úrody. 

S rozšířením křesťanství se vánoční svátky přeměnily na oslavu narození Ježíše Krista, jeho 

pozdějšího putování a šíření evangelia. V křesťanském světě připadají svátky narození Krista 

na 24. prosince, popřípadě na Hod boží 25. prosince. Adventní čas však začíná již 4 týdny 

předem, v mnoha současných domácnostech si to připomínáme zapálením svící na adventním 

věnci. Jedna svíce symbolizuje jednu neděli do Štědrého dne.  

Pravoslavná církev začíná s oslavou již 28. listopadu půstem, který končí za 40 dní velkou 

bohoslužbou. Hlavními dny jsou tedy 6.-7. leden. Pravoslavné Vánoce končí 19. ledna, 

významnou událostí je i oslava Kristova křtu.   

Židovské svátky Chanuka se slaví 8 dní, jejich začátek a konec se mění podle židovského 

kalendáře, vždy ale připadají na dobu křesťanských Vánoc.  

Vánoce jsou spojeny s mnoha zvyky a tradicemi. Mezi nejznámější v současnosti patří 

vánoční stromeček, koledy, smažený kapr s bramborovým salátem a dárky.  

Zdobení vánočního stromečku jako obyčej pochází z Německa, první zmínku o něm můžeme 

nalézt v Brémské kronice z roku 1570. Ale až od poloviny 17. století se začíná objevovat 

v měšťanských domácnostech. Jednalo se spíše o záležitost měst, na venkově se tento zvyk 

ujímal jen velmi pomalu. Větší oblibě se těší vánoční stromek až od 19. století, kdy se 

postupně zabydlel i v dalších evropských zemích. U nás se poprvé objevil roku 1812 v rodině 

ředitele Stavovského divadla Karla Jana 

Liebicha. Zajímavostí je, že první svíčky 

se na českém vánočním stromečku 

objevily poprvé až roku 1860. Další, pro 

nás dnes snad již kuriozitou je fakt, že 

stromečky se dříve zavěšovaly od stropu 

dolu, špičkou k podlaze. Uvádí se, že 

tradice zeleného stromku vychází 

z pohanského zvyku zdobení domu 

v období zimního slunovratu zelenými 

ratolestmi.  
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Dalším vánočním zvykem je stavění betlémů, někdy nazývaných také jesličky. V adventním 

čase je najdeme snad ve všech křesťanských kostelech a i v mnoha domácnostech. Jedná se o 

znázornění Svaté rodiny, narozený Ježíš leží v jesličkách, 

kolem něj stojí Panna Maria a Josef, přítomni jsou i Tři 

králové přinášející dary, prostí lidé a zvířátka, někdy i 

anděl. Podle historických záznamů byl první betlém 

postaven roku 1223. Italský šlechtic Giovanni di Velita 

tehdy k sobě na Vánoce pozval Františka z Assisi. Ten si 

údajně přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v chlévě 

v jesličkách a hostitel se rozhodl, že mu jeho přání splní. 

Na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio nechal 

jeskyni upravit na kapli a do ní umístit jesličky s Ježíškem, 

oslíkem a telátkem. V noci 24. prosince 1223 sem pozval 

nejen Františka z Assisi, ale i lidi z okolí. O půlnoci se 

rozezněly všechny zvony, a když utichly, sloužil kněz mši 

a František z Assisi četl úryvky z Lukášova evangelia, které vypráví podrobně o Kristově 

narození. Tato událost bývá tedy někdy uváděna jako první představení betlému a Půlnoční 

mše na světě. 

Na závěr našeho stručného vánočního exkurzu připomeneme jen několik pověr, věřit jim 

můžete či nemusíte. Necháme to na Vašem promyšlení.  

 Během Štědrého dne se nesmí v domě nebo bytě zametat ani vynášet odpadky a smetí, 

protože by se tím vyneslo štěstí. 

 Od štědrovečerního stolu nikdo mimo hospodyně nesmí vstávat a odcházet. Pokud to 

někdo udělá, je nebezpečí, že u něj příští rok sedět nebude. 

 Na vsi se zapalují tři velká polena, která symbolizují svatou trojici. Od nich se pak 

zapalují svíčky, které se nosí do domu a mají zajistit klid a pohodu v novém roce. 

 Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do své peněženky, aby měl 

zajištěný dostatek peněz po celý další rok. V moderním pojetí tohoto zvyku se pod 

talíř dávají i bankovky. 

 Počet osob při večeři musí být sudý, a pokud není, prostírá se navíc pro případného 

nečekaného hosta. 

A nyní se již od Vánoc přesuneme dál, neboť v dalších zimních měsících na Vás čekají další 

lidové zvyky a radovánky, které se dodržují i v naší obci. Masopust je třídenní lidový svátek, 

který sice nemá spojitost s církevní liturgii, přesto je však podřízen běhu církevního 

kalendáře. Slaví se ve dnech, které předchází Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst 

před oslavou Velikonoc. Protože jsou Velikonoce svátkem pohyblivým, i masopust není 

v kalendáři pevně určen.  

První zmínky o masopustním reji v Čechách a na Moravě máme již ze 13. století, řada 

odborníků však soudí, že lidový obyčej má tradici mnohem delší.  

Přípravou na masopustní veselí je čtvrtek před masopustní nedělí. Nazývaný bývá „tučný 

čtvrtek“ či „tučňák“. Podle lidového obyčeje měl tento den člověk pít a jíst co nejvíce, aby byl 

po zbytek roku při síle. Na masopustní neděli připadlo hlavní veselí, v místní hospodě se po 

bohatém obědě konala muzika. Někdy se tancovalo přímo na návsi a veselí se často protáhlo 

až do rána.  I v pondělí se pokračovalo v tanci, často se konal tzv „mužovský bál“, zde 
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tancovali pouze ženatí muži a vdané ženy. Svobodným byl vstup zakázán. Vyvrcholením bylo 

úterý, kdy vesnicemi procházely průvody maškar, a hrála se rozverná divadelní představení. 

Přestože nebyla žádná závazná pravidla pro „maškarády“, bylo několik tradičních maškar, 

které se objevovaly každoročně. Jednalo se např. o medvěda, někdy vedeného na řetězu 

medvědářem.  Klibna neboli šiml, koník, pod touto maskou byly ukryté dvě osoby. K vidění 

byla i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem na zádech, bába s nůší, kominík s žebříkem či 

kozel. 

Masopustní veselí končilo přesně o půlnoci, ponocný zatroubil na roh, rychtář vyzval 

přítomné, aby se v klidu rozešli do svých domovů. Nastala totiž středa a s ní i předvelikonoční 

půst. Někde se objevoval zvyk „pochovat basu“, který symbolizoval skutečnost, že v postu si 

hudebníci nezahrají.  

 

 

 

 

 

24.2.2017  MOČOVICE 

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník masopustního 

průvodu masek. O hudební doprovod se jako již tradičně 

postará kapela pana Saifrta. Těšit se mimojiné můžete na 

vepřové hody připravené místním pohostinstvím a spoustu 

dalšího dobrého jídla a pití. I letos je pro Vás připravena 

soutěž o nejchutnější koláč. Novinkou je historické 

rytířské vystoupení. 

Začátek průvodu je stanoven na 9.00 h od místního 

pohostinství.  

Pozor!!! Možnost zapůjčení masky na místě. 

Těšíme se na Vás a doufáme, že se k nám připojí co nejvíce 

masek. 

 



20 
 

  Recepty paní Marcelky 

 

        
         

                              
 

 

 

 

 

 

.   

      

Zapečený kapr: 

 

Suroviny: 

Očištěný naporcovaný kapr 

celer a mrkev - nastrouhat nahrubo 

půl pórku na kolečka 

3 žampiony na plátky 

sůl, pepř 

lžíce másla 

250 ml smetany  

vajíčko 

nastrouhaný sýr 

Postup: 

Na másle osmahneme zeleninu a houby, podlijeme troškou vody a krátce podusíme, 

pak přendáme do vymaštěného pekáčku. Porce kapra osolíme a opepříme a z obou 

stran osmahneme na pánvi po zelenině. Pak přendáme do pekáčku na zeleninu, 

zalijeme vejcem rozšlehaným ve smetaně, zasypeme sýrem a dáme na čtvrt hodiny 

zapéct. Podáváme s bramborami nebo bramborovou kaší nebo jen zeleninovým 

salátem. Zdobíme cibulí a petrželkou. 

Nákyp z brambor a lososa: 

Suroviny: 

 

cca 0,5 kg uvařených vychladlých brambor 

150 g másla 

filety z lososa 

250 ml smetana 

2 vejce 

sůl, pepř 

nasekaný kopr 

Postup: 

Brambory nakrájíme na plátky, naskládáme polovinu z nich do 

vymazaného pekáčku, lehce osolíme. Na ně položíme plátky 

osoleného a opepřeného lososa, posypeme dle chuti nasekaným 

koprem a přikryjeme druhou polovinou brambor. Zalijeme vajíčky 

rozšlehanými ve smetaně, pečeme na cca 45 min.. Podáváme se 

zeleninovým salátem. 
Dobrou chuť!!!! 


