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Močovický 

čtvrtletník 

č.27 

říjen-prosinec 2018  

 

z obsahu: pozvánky na hasičský a 

maškarní ples, oddíl stolního tenisu, 

recepty paní Marcelky,…. 
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Slovo starosty 

Vážený čtenáři, 

počátkem října se také v Močovicích uskutečnily komunální volby. O složení nového obecního 

zastupitelstva rozhodlo svými hlasy 61,5% oprávněných voličů. Volební účast sice odpovídá 

celostátnímu průměru, ale měla být vyšší. Možná příště. To už snad bude volební systém méně 

problematický a bude Tě tak více nabádat, abys využil svého práva volit. 

 

Vážený voliči, jestliže jsem Tě v minulém čtvrtletníku pozval k volbám, pak se sluší, abych 

nyní alespoň stručně prezentoval jejich výsledek. A tak ze Zápisu o výsledku voleb do 

Zastupitelstva obce Močovice a z Ustavujícího zasedání OZ uvádím:        

 

Celkový počet evidovaných voličů                              325 

Celkový počet odevzdaných volebních obálek            200 

 

Zvolení členové zastupitelstva a první náhradníci dle volebních stran: 

 

Volební strana č. 1 – Močovice 

        Milan Kos                                      127 hlasů                           starosta obce 

        Miroslav Kořínek                          119                                     místostarosta obce 

        Josef Vlach                                    117                                     člen zastupitelstva 

        Josef Chvátil                                  114                                     předseda sportovní komise 

        Lubor Kristek                                  94                                     1. náhradník 

Volební strana č. 2 – ČSSD 

        Jiří Bohatý                                     96 hlasů                              předseda kontrolního  

                                                                                                          výboru 

        Věra Vojtěchová                            88                                       předseda finančního výboru 

        Jaroslav Truhlář                            83                                       předseda kulturní komise 

        Libor Titze                                    78                                       1. náhradník 

 

Věřím, Vážený čtenáři, že i za Tebe mohu poděkovat starému zastupitelstvu, které ukončilo 

svou činnost prvním dnem voleb a novému zastupitelstvu pak popřát co nejvíce úspěchů v jeho 

budoucí práci pro obec Močovice a její občany. Ubezpečuji Tě, že základ k tomu je položen. 

Vždyť z čerstvě schváleného obecního rozpočtu je zřejmé, že obec v příštím roce bez problémů 

pokryje běžné výdaje na svůj provoz, uhradí splátky úvěrů a bude mít dostatek prostředků na 

finanční spoluúčast na dotovaných akcích, resp. na investiční akce plně hrazené z rozpočtu 

obce.   

 

A už dost. Je přece advent. Vánoce již voní a cinkají, přichází nový rok. Do našich myslí 

vstupuje klid, pohoda a mír. Buďme hodní na své okolí a také na sebe. Klidně se i 

rozmazlujme. Vždyť tento kouzelný čas přichází jen jedenkrát v roce. Zpomalme proto alespoň 

v tyto vánoční dny své životní tempo. Poodstupme od běžných problémů - nebudou se nám pak 

jevit tak zlé. I ty vážnější se stanou méně závažnými. Vzorem nám může být příroda. Také už se 

hodila do klidu a sbírá tak síly na vstup do nového života v příštím roce. 

 

Tak tedy šťastné a veselé svátky vánoční, prožité v pohodě ve společnosti Tobě nejdražších 

a nejmilejších a pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů a rázné vykročení do r. 

2019. 

 

                                                                                                                          starosta   
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Spokojené, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky, 

v novém roce 2019 všechno dobré, 

hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

přeje obec Močovice 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Usnesení z ustavujícího zasedání OZ, konaného dne 31. října 2018 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice určuje, že pro výkon žádné funkce nebude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí starostou p. Kosa Milana.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí místostarostou p. Kořínka Miroslava. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou finančního výboru pí. Vojtěchovou Věru. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí předsedou kontrolního výboru p. Bohatého Jiří. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí členem finančního výboru p. Bohatého Jiří. Další člen 
výboru bude zvolen na nejbližším zasedání OZ. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí členy kontrolního výboru pí. Vojtěchovou Věru a p. Linharta 
Josefa. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice zřizuje tříčlenné komise: 
                         dotační s předsedou p. Kořínkem Miroslavem                                                                  
                         sportovní s předsedou p. Chvátilem Josefem 
                         kulturní s předsedou p. Truhlářem Jaroslavem  
 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. listopadu 2018 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice volí členy finančního výboru p. Bohatého Jiří a p. Radima 
Balhara. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje tyto členy komisí: 
             pí. Lucie Janglová, pí. Jaroslava Kořínková               ...dotační komise  
             p. Josef Vlach, p. Petr Tesař                                      ...sportovní komise 
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 Zastupitelstvo obce Močovice potvrdilo platnost Usnesení č. 17/115 a pověřilo předsedkyni 
finančního výboru vypracováním návrhu odměn zastupitelům obce dle Nařízení vlády č. 
202/2018 Sb. k 1. 1. 2019.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo zastupováním v Mikroregionu Dubina starostu.                                                                                                      
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo předsedajícího zařazením bodu č. V) Jednací řád 
zastupitelstva na zasedání OZ dne 12. 12. 2018.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu uzavřením smluv s firmou Stavitelství-MUTL, 
s.r.o. Kutná Hora a firmou  JRK ČR, s.r.o. Praha, vítězi veřejné soutěže na dílo Separace 
BRKO a vznik DOOR-TO-DOOR separačního centra.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních 
vod č. SML-2018-400-001023, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč a změnu pojistné 
smlouvy č. 86336730-15, uzavřené mezi obcí a Českou pojišťovnou.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce podpisem Souhlasného prohlášení o 
shodě na průběhu hranic pozemků parc. č. 64/28, 64/29, 542/2. 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 21. listopadu 2018 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pí. Vojtěchovou Věru a pí. Vavřinovou Janu za členy 

kulturní komise.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2018 (příloha č. 2).                                                                                                      
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené 
mezi obcí Močovice a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s.. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo o odstoupení obce od projektu podaného do výzvy č. 
88 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2019  
 

 
 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 12. prosince 2018 

 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/18/Z na propachtování části 
pozemku o výměře 138m2 z  pozemku parc. č. 64/2 (ostatní plocha) v k.ú. Močovice za 
minimální cenu 100,-Kč/rok (příloha č. 2).   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur na r. 2018 (příloha č. 3).   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice nepovoluje těžbu palivového dřeva svépomocí v obecních 
lesích. Souhlasí pouze s dotěžením stromů, označených k těžbě v loňské sezoně, avšak 
nepokácených.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu mezi obcemi Třebešice a Močovice o 
zajištění požární ochrany.  
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 
S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
AVE CZ. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s přidělením grantu WIFI4EU Call 1 obci a zmocňuje   
             p. Miroslava Kořínka k úkonům  spojeným s tímto grantem. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto:   

            starosta       15.800,-Kč 
            místostarosta    14.800,-Kč 
            předseda výboru nebo komise    1.500,-Kč 
            člen zastupitelstva bez dalších funkcí    460,-Kč 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice stanoví, že při souběhu funkcí se měsíční odměny nesčítají. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice stanoví, že měsíční odměny se budou poskytovat od 1. 1. 2019. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce na r. 2019 /příloha č. 4/. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s projednáním Jednacího řádu OZ v 1. čtvrtletí r. 2019.   
 
  

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

 

 V 1. čtvrtletí nebude prováděn sběr biologického odpadu do kontejnerů. 

Vyprodukovaný bioodpad je i nadále možné ukládat na úložiště za fotbalovým 

hřištěm. Větve ale odkládejte na spaliště, tj. na startovací rampu „čarodějnic“. 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 15. 1. až 17.1. dále pak 12. 2. až 14. 2.  a  12.3 až 14. 3. 2019. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2019 bude vybírán každou středu, počínaje 20. 2. 2019 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. 2019. Po tomto datu již nebude přiznána 

finanční úleva 350,-Kč. 

            Poplatek za jednoho psa v r. 2019 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. 2019 provozovatel obecního vodovodu a kanalizace /VHS Vrchlice-Maleč, 

a.s./ upravuje ceny vodného a stočného. Vodné za 1m3 bude účtováno ve výši 52,36Kč 

s DPH a stočné za1 m3 ve výši 43,10Kč s DPH. 

 

 Tlakovou kanalizaci je nutné zabezpečit před mrazy vhodnou izolací. Před tímto 

úkonem je ale třeba opláchnout technologické zařízení. 

 

 Hodnota dárku pro jubilanty (70, 75, 80 a více let) byla zvýšena z 300,-Kč na 600,-Kč. 
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 Právnické i fyzické osoby mohou do 12. 2. 2019 požádat o finanční dotaci z obecního 

rozpočtu. Dotace pro rok 2019 je určena na úhradu specifikovaných nákladů 

spojených s jejich činností, resp. na nevýdělečné akce pro veřejnost. Vyplněný 

formulář, zveřejněný na obecních webových stránkách, postačí vhodit do schránky na 

dveřích budovy OÚ. 

     

 Stromy na výrobu palivového dřeva samotěžbou nebudou na nastávající zimní období 

přidělovány. Zpracovány budou pouze stromy přidělené, ale nepokácené v minulé 

sezoně. 

                                                                                                                                      

 Zhotovitel nového mostu přes Klejnarku získal od MěÚ Čáslav souhlas s 

prodloužením doby uzavírky a objezdových tras do 30. 6. 2019. Jistí se tak pro případ 

nepříznivých podmínek pro betonáž mostu a pokládání živice na jeho nájezdy. Ačkoliv 

je v současné době harmonogram stavby plněn, smlouvou stanovený termín 

dokončení, 31. březen 2019, zcela zřejmě dodržen nebude. 

 

                                                                                                                            OÚ 

 

Co s bioodpadem?…  Kompostovat! 
 

 
 V rámci projektu Močovice – třídění odpadů 

("Separace BRKO a vznik DOOR-TO-DOOR 

separačního centra" CZ.05.3.29/0.0/0.0/17- 

068/0005562), schváleného Ministerstvem 

životního prostředí, získala obec omezený počet 

kompostovacích sil. 

 

 Zájemci o rozebíratelné plastové kompostéry s 

rozměry 125x125x100cm a objemu 900 litrů se 

mohou hlásit u místostarosty obce, p. Miroslava 

Kořínka (tel. kontakt.: 733 150 362). Přidělen 

bude max. 1 ks na 1 číslo popisné a to zdarma. 

 

 Kompostovací sila využívají přírodní klasický způsob kompostování na volné 

hromadě za stálého přístupu vzduchu. Jsou vhodná do větších zahrad na 

zkompostování posekané trávy, spadlého listí 

            a dalších běžných odpadů ze zahrady a bioodpadu z domácnosti. 

                                                                                                                         OÚ 

            

                                                                                                          

Pozvánka na akce v 1. čtvrtletí 2019 

 

Hasičský ples - 8. 2. 2019 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM 
Masopust – 23. 2. 2019 v 9´00h vyjde průvod masek od hospody. Hraje DUO LAURA 

Dětský karneval – 2. 3. 2019 od 14´00h v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA   
Maškarní ples – 2. 3. 2019 od 20´00h v místní sokolovně. Hraje DUO LAURA 
Oslava MDŽ – 9. 3. 2019 od 14´00h v místní sokolovně. Hraje UNIVERSUM 
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Fotbalové soustředění 
 

Stalo se každoroční tradicí, že během jarních prázdnin, letos připadají na 18.2- 24. 2. 2019, se 

místní mladí fotbalisté vydávají na zimní soustředění do Horní Branné v Podkrkonoší. Pro 

děti je připraven bohatý program. Zimní sportovní příprava je zaměřena na zlepšení kondice a 

síly. K dispozici zde máme fotbalové hřiště s umělou trávou, vnitřní plně vybavenou 

sportovní halu, krytý bazén a nezbytnou saunu. Pravidelně kromě jiného navštěvujeme blízké 

město Jilemnice. Večerní zábavu obstarává všemi velmi oblíbené saunování, ale také 

promítání filmů a pohádek.  

Sportovní úspěchy místních fotbalistů jsou zatím nevyrovnané, ale věříme, 

že se nám během následující sezóny bude dařit. Naši fotbalisté hrají s chutí a 

vervou a každý zápas si užívají. O oblibě kopané napovídá i skutečnost, že 

jsme ve svých řadách přivítali 4 nové členy. Jsme za to velmi rádi a 

připomínáme, že kdo by měl zájem o sportovní vyžití, může se přijít osobně 

podívat nebo se domluvit s p. M. Plánočkou. Vítáni jsou chlapci i dívky, ročníky narození 

2013.  

M. Plánočka    

23.2.2019  

MOČOVICE 
 

5.ROČNÍK 
Dovolujeme si Vám oznámit, že v uvedený den bude i letos obcí 

procházet masopustní průvod masek. Každoročně sklízí masopustní 

veselí velký obdiv a stále přibývají nové a nové masky, proto neváhejte a 

připojte se k nám i Vy Stejně jako v minulých letech nám 

k masopustnímu reji bude hrát  kapela. Neodmyslitelnou součástí jsou 

pochoutky, které připraví v místním pohostinství. 

Pro velký úspěch je znovu připravena soutěž o nejchutnější a nejhezčí 

koláč obce Močovic. 

Průvod bude vycházet v 9:00h od místního pohostinství směrem na 

Krchleby, budeme rádi, když se k nám připojíte a společně si tak užijeme 

masopustní veselí.                                       

Pozor možnost zapůjčení masky na místě!!!!!!!!! 

Během průvodu nás čeká rytířské vystoupení s historickými 

prvky  
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SDH Močovice 

 

Akce SDH Močovice říjen – prosinec 2018  

 

 Zájezd na letiště V. Havla 

Dne 6. 10. zorganizoval náš sbor zájezd na letiště Václava Havla v Praze. Cesta byla 

určena hlavně pro děti z hasičského kroužku. Během exkurze si všichni účastníci 

prohlédli zázemí letiště a hasičské zbrojnice HZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drakiáda 

V neděli 7. 10. se sešly děti v doprovodu rodičů na již tradiční Drakiádě. I tentokrát se    
            dostavilo mnoho účastníků a nakonec se objevil i vítr .  
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 Podzimní plamen 

            V sobotu 13. 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 2 družstva. Tyto štafety se budou započítávat  

             do celoroční hry Plamen, která se skládá celkem z devíti disciplín. 

 

 Běh na rozhlednu Vysoká 

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

             vrchol. V kategorii mladších dětí skončila Denisa Moravcová na 19. místě a Petr   

             Vlček v kategorii starších dětí na pěkném 2. místě. 

 

 Výroční valná hromada SDH Močovice 

             V pátek 30. 11. se konala Výroční valná hromada našeho sboru. Na této schůzi byla   

             zhodnocena práce sboru za uplynulý rok a připraven plán práce na rok 2019. 

 

 Vánoční stromek 

            Poslední akcí roku 2018 pořádanou SDH Močovice bylo zdobení a rozsvícení  

            vánočního stromku. U místního kostela děti stromeček ozdobily a slavnostně ho  

            rozsvítily. Jako každý rok nechyběl pro všechny přítomné tradiční vánoční hasičský  
               punč.  Zajistil ho hasičský sbor a pohoštění donesli někteří členové a příznivci,      
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               kterým za to tímto děkujeme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Močovicích přeje všem spoluobčanům příjemné prožití 

svátků Vánočních a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.  

T.M. 
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SDH Močovice Vás zve na 

 

 

 

 
 

8.2.2019 od 20:00  

sokolovna Močovice   vstup 100,- 

Pro každého uvítací přípitek v ceně vstupného 
 

K poslechu a tanci Vám bude hrát 

UNIVERSUM 

 
 

v tombole například: 

 

  ZÁJEZD  
 

SUD PIVA (50L Kozel 11°) 
 

      a další hodnotné ceny 

 

Předprodej vstupenek s rezervací míst: Tomáš Moravec, tel. 

607576744 
 

www.sdhmocovice.estranky.cz 
 

 

 

 

 

HASIČSKÝ PLES 

bohatá tombola 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/
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Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Hráčům stolního tenisu právě skončila podzimní část 

soutěže.  Jako je s vánočním obdobím spjat čas ohlédnout 

se za uplynulým rokem, stejně tak se pojďme podívat na 

celou odehranou polovinu ročníku stolního tenisu 2018-

2019. A že je na co! 

 

V loňské sezoně „A“ tým Močovic zdárně zabojoval o 

udržení v nejvyšší okresní soutěži. Již to byl velký úspěch. Nicméně teprve letos naplno ukázal 

své možnosti. Od prvního kola celý tým bojuje o nejvyšší příčky. Zatím se dělíme o druhé místo 

v soutěži! Za největší úspěch považuji, když se nám podařilo porazit první tým přeboru, TJ 

Sokol Kutná Hora.  Uštědřili jsme jim tak jedinou porážku v celé soutěži. Když udržíme úroveň 

našich výkonů, máme reálnou šanci se udržet mezi prvními čtyři týmy okresu a zahrát si 

závěrečnou část soutěže: PLAY-OFF. Držte nám pěsti, ať jarní část zvládneme přinejmenším 

stejně dobře. 

 

„B“ tým Močovic, který na konci loňské sezóny postoupil v play-off do nejvyšší soutěže jako 

naše „A“čko, zatím sbírá cenné zkušenosti. Výsledky lehce zaostávají za možnostmi našich 

borců. My ale věříme, že druhá polovina soutěže již bude lepší. 

 

Zahanben rozhodně nezůstal ani „C“ tým Močovic, který čerstvě postoupil do druhé nejvyšší 

okresní soutěže a bojuje. Zatím si drží v silné konkurenci velmi pěkné 8. místo, které 

zabezpečuje udržení v soutěži. Poslední výsledky ale napovídají, že by se mohl posunout ve 

své první sezoně ještě výš… 

 

Rozpis a výsledky jednotlivých zápasů jsou na stránkách STIS:  https://stis.ping-pong.cz a nebo 

na vývěsce SOKOLA (na místním pohostinství). 

 

 

           M. Kořínek 

 

 

Mateřská škola  

Začátek školního roku 2018 / 2019 byl v mateřské škole věnován proměnám podzimní přírody. 

Děti se celý říjen a listopad seznamovaly s tím, jak se příroda na podzim mění, jaké je počasí, 

setkávaly se s ovocem, zeleninou a dalšími plodinami dozrávajícími v tomto období. Zkoušely 

si různé hry a vyprávěly si o přípravách zvířátek na zimu. Všechno toto se děti dozvídaly při 

poslechu pohádek a příběhů či přímým pozorováním, dále si kreslily, malovaly, zpívaly, 

stříhaly nebo vyráběly. 

Od začátku října se děti již tradičně věnují osvojování základů angličtiny. Tentokrát jsou děti 

jen v jedné skupině tvořené těmi, kteří do konce kalendářního roku dosáhnou šesti let. Ostatní 

se seznamují se začátky angličtiny průběžně při hře nebo kreslení. Jako každý rok se děti budou 

konfrontovat s novým jazykem prostřednictvím úkolů, her a pohybových aktivit, říkanek a 

písniček. 

https://stis.ping-pong.cz/
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Celé podzimní období ve školce bylo opět prokládáno různými společenskými akcemi. Tou 

první byla 24. října návštěva Dusíkova divadla v Čáslavi, kam děti vyrazily spolu 

s p. učitelkami linkovým autobusem, aby zde zhlédly divadelní zpracování pohádky „Pyšná 

princezna“. Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové sklidila mezi dětmi nadšení. 

Zatímco holčičky ještě po skončení představení oceňovaly krásné kostýmy, kluci byli nadšeni 

z jízdy autobusem. Čtrnáct dní na to, 7. listopadu, jely děti opět linkovým autobusem do 

Čáslavi. Tentokrát navštívily Kino Miloše Formana, kde mohly sledovat filmové představení 

s názvem „Letíme“. Také animovaný příběh malého vrabčáka, který se vydal na dalekou cestu 

do teplých krajin, děti zaujal. Obě představení se dětem jistě líbila, protože byly při jejich 

sledování soustředěné a příběhem plně zaujaté. 

Po polovině listopadu se děti začaly pomalu učit básničky a písničky na adventní besídku pro 

rodiče. S učením jako vždy 

pomohli dětem i rodiče, kteří je 

s nimi doma společně 

procvičovali, takže po první 

adventní neděli už básničku 

uměly téměř všechny děti. Od 

začátku prosince byl program 

ve školce již plně věnován 

období adventu. Nejprve měly 

děti připravený adventní 

kalendář, z kterého si postupně 

vybírají malou sladkost, a také 

adventní věnec, na kterém 

zapalují svíčky a vypravují si, na co se nejvíc těší.   

 Prvním napjatě 

očekávaným dnem tohoto 

času byla středa 5. 

prosince, kdy za dětmi do 

školky zavítal Mikuláš a 

anděl, který měl 

připravený seznam toho, 

jak jsou děti poslušné 

nebo neposlušné, co se 

jim daří a v čem by se 

případně měly polepšit. 

Děti vzácné návštěvě 

přednesly několik 

básniček a slíbily, že 

budou hodné a poslušné, 

proto na ně Mikuláš 

s andělem nemuseli 

pozvat tolik obávané 

čerty a místo toho jim 

předali mikulášské balíčky. Jako vloni, i letos se role Mikuláše a anděla skvěle zhostili pan 

Michal Plánočka a paní Jaromíra Nevolová, za což jim toto cestou ještě jednou moc děkujeme.   
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Další akce čekala děti hned další den – ve čtvrtek 6. prosince vyrazily společně s kamarády 

z mateřské školy Kluky 

do Kutné Hory, kde pro 

ně byl připraven 

program s názvem 

„Betlémování“. Děti se 

do Kutné Hory vydaly 

hned ráno objednaným 

autobusem, poté je 

čekala menší cesta ke 

kostelu sv. Jana 

Nepomuckého, kde byla 

připravena krásná 

tradiční vánoční 

výzdoba, kterou si děti 

s velkým zájmem 

prohlédly. Poté na ně 

čekalo vystoupení, 

v němž kromě postav 

spojených s adventem – anděl, čert, Mikuláš, Barborky, Lucie, tři králové – nechyběla ani 

spousta koled a vánočních písní v provedení betlémských muzikantů. Po vystoupení si děti 

vyrobily staročeský „vánoční vrkoč“, který si pyšně odnesly domů, aby se jím mohly pochlubit 

rodičům. Poté si vyzkoušely různé vánoční zvyky (například házení střevíčkem, pouštění 

skořápek na vodě, hledání pokladu aj.). Na závěr čekalo na děti ještě v podzemí peklo, ale 

protože tam byla jen hodná čertice a čert, který s dětmi zpíval již na začátku koledy, tak se 

žádné z dětí nebálo. Naopak, v pekle se jim líbilo – společně s čerty si mohly zahrát a zazpívat 

koledy, které jsme si již předem ve školce společně připravovali.   

V úterý 11. prosince děti opět zavítaly do divadla v Čáslavi, kde je čekalo zábavné představení 

s názvem „Vánoční čas“, během 

něhož se na jevišti vystřídaly 

dětem známé pohádkové 

postavičky Jů, Hele a Muf. 

Krásná, vánočně vyzdobená 

scéna, zimní hry a známé 

vánoční písně děti ještě naladily 

na blížící se svátky. Vánoční 

náladu pak ještě více podtrhla 

pohádka ve školce, kterou dětem 

hned ve středu přijeli zahrát 

herci z divadla „Úsměv“ 

z divadelní agentury paní 

Frištenské z Prahy. Na pohádku 

„Jak vepřík a kůzle chystali 

Vánoce“ se k nám do školky 

přijely podívat i děti a paní 

učitelky z Mateřské školy Kluky a všem se velmi líbila. 

Další adventní akcí byla tvorba vánočních dárečků a přání pro rodiče a výroba nepečeného 

cukroví, kterou mají děti ve velké oblibě. Všechny si vyzkoušely míchání surovin v míse i 

tvarování. Nejvíce se však dětem jako vždy líbilo závěrečné ochutnávání.   
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Předposlední, pravděpodobně 

nejočekávanější prosincovou 

událostí byla vánoční besídka, 

kterou dětem uspořádaly paní 

učitelky spolu s paní školnicí 

v pátek 14. prosince. Kromě 

uzobávání cukroví, které některé 

děti přinesly z domova, si děti 

zazpívaly několik oblíbených koled 

a zopakovaly si říkanky s vánoční 

tematikou. Poté, co uslyšely zvonit 

zvoneček, se šly podívat ke 

stromečku, kde na ně čekalo plno 

dárků. Děti byly nadšené ze spousty 

dárků, které jim Ježíšek nadělil jak 

do školky, tak i domů. Domů si nesly hasičské auto (kluci) a mluvící panenku (holčičky). 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.   

V průběhu celého adventu děti nezapomínaly trénovat básničky, písničky a koledy a vyráběly 

přáníčka a drobné dárky pro rodiče, aby bylo vše připraveno na poslední akci tohoto roku – na 

„adventní besídku“ pro rodiče, která je na programu ve středu 19. prosince ve školce. Děti tímto 

způsobem svým blízkým popřejí krásné vánoční svátky a poděkují jim za všechno, co pro ně 

po celý rok dělají. 

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

Močovic krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce 2019. 

vedení MŠ 

 

 

 

2.3.2019  MOČOVICE 

k poslechu a tanci hraje  

 

 

 

 

OD 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL 
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Zpátky do minulosti 

 

Přesně před rokem jsme si na stránkách čtvrtletníku začali připomínat svátky a různé lidové 

obyčeje a veselice. Začali jsme vyprávěním o historii Vánoc a s ním spojeném zvyku stavění 

vánočního stromečku a betlému. Dnes se zmíníme o jiných zvycích a tradicích spjatých 

s touto magickou dobou adventu. 

Není snad domácnost, ve které by ve vánočním 

čase chyběla větvička jmelí. Tato zelená rostlinka 

je odnepaměti obestřena tajemstvím a je spjata 

s mnoha legendami. Již v předkřesťanských 

dobách bylo jmelí součástí pohanských rituálů, 

bylo symbolem života a ochranným talismanem. 

Věřilo se, že díky svým lepivým semenům, má 

moc vyvolat nebo udržet svazek mezi dvěma 

osobami.  Podle jedné křesťanské legendy nebylo 

jmelí považováno za poloparazita (jako v současné 

době), ale objevilo se jako strom, ze kterého Josef 

vytvořil kolébku pro novorozeného Ježíška. Za 

třicet tři let poté strom porazili Římané a z kmenu 

vyrobili kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován. Strom 

se poté seschl do malých keříků. Známým zvykem 

je polibek pod zavěšeným jmelím. Za každý polibek se utrhne jedna bobulka, poslední se na 

větvičce nechá, aby z domu neodešla láska. Možná novinkou bude místo vzniku tohoto 

obyčeje-Anglie. Ve středověku se rozšířil do Německa a Švýcarska, kde majitelé nevěstinců 

jmelí věšeli vedle červené lampy jako symbol prodejné lásky. V Irsku zavěšené jmelí zvalo 

poutníky k prostřenému stolu a mělo domácnost chránit před čarodějnicemi. 

Nedílnou součástí Štědrého večera bylo magické věštění budoucnosti. Dodnes hojně 

udržovanou tradicí je rozkrajování jablíčka. Hvězdička značí zdraví, křížek smrt či vážné 

onemocnění. Podobně se věštilo i z vlašských ořechů, 

černý vnitřek znamenalo neštěstí, zdravé jadérko naopak 

zdraví a úspěch. Skořápky se používaly k dalšímu věštění - 

pouštění lodiček. Svobodné a nezadané slečny házely 

pantoflem, špička ke dveřím slibovala sňatek, pata 

znamenala další rok u rodičů. Chtěla-li dívka znát i jméno 

budoucího milého, potřebovala jablko a nůž. Tím loupala 

jablečnou slupku jako dlouhou spirálu, tou pak třikrát 

zamávala nad hlavou a odhodila ji. Z tvaru slupky se dalo 

vyčíst jméno toho pravého. Devět patek od vánočky mělo 

vdavekchtivým dívkám přilákat ženicha. Jinde děvčata házela hůl na hrušni, na kolikátý 

pokus se hůl na větvi zahákla, za tolik let se měla vdát. Oblíbené bylo i klepání na kurník, 

ozval-li se první kohout, dívku čekaly vdavky, ozvala-li se slepice, měla dívka zůstat ještě 

doma. Někdy třásly dívky bezem a zpívaly: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde je milý 

dnes?“ Z jaké strany zaštěkal pes, na tu se měla provdat. Věštění se netýkalo pouze sňatků, ale 

často i počasí. Používalo se opět např. jablko. Hospodář vzal dvanáct jadérek z jablka, ponořil 

je do vody. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se mělo v nadcházejícím roce očekávat 

suchých měsíců. Oblíbené bylo i věštění z cibulových slupek. Dvanáct cibulových sukének se 
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položilo vedle sebe a nasypala se na ně troška soli. Co sukénka, to jeden měsíc v roce. Na 

které se do rána sůl rozpustila a pustila vodu, v tom měsíci mělo pršet. Ta sukénka, kde se sůl 

jen rozpustila, značila normální počasí odpovídající danému měsíci. Tam, kde se nic nedělo, 

mělo být sucho.  

Vánoce byly dříve chápány více jako svátky vzájemné lásky, úcty a pochopení než jako doba 

shánění a nakupování drahých dárků. Ty se začaly objevovat už ve starověkém Římě při 

oslavách Nového roku. Podarovávání nejbližších se 

přeneslo i do oslav zimního slunovratu. 

Následujících dvě stě let nosí dárky Ježíšek, Santa 

Klaus či Děda Mráz. Bývalo zvykem, že se začaly 

rozbalovat, až poté, co se na nebi objevila první 

hvězdička. Tím se připomínala betlémská hvězda, 

která vyšla na oblohu, když se ve chlévě narodil 

Ježíšek.  

Důležitou součástí byla a stále i je štědrovečerní večeře. Již od rána ji hospodyně 

připravovala, vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí 

polévku, pekla houbového kubu. Vánočky, jakožto 

symbol Ježíška v povijanu, byly napečeny dopředu 

stejně jako chléb. Od rána se držel půst, aby bylo vidět 

zlaté prasátko. Zatímco maminka připravovala 

štědrovečerní pokrmy a zabavovala děti, tatínek tajně 

ozdobil stromeček. K večeru děti nedočkavě vyhlížely 

na nebi první hvězdičku, poté byla slavnostně zapálena 

svíčka a rodina mohla zasednout ke stolu. Na jednom 

jeho konci byl chléb, aby rodina i další rok 

měla co jíst. Na druhé straně slaměnka s 

kousky toho, co dalo pole, aby i příští rok byla 

dobrá úroda. Na třetím rohu byly položeny 

peníze pro blahobyt a v posledním roku byla 

miska s kousky jídla pro dobytek a zvěř. Stůl se 

obepínal řetězem nebo provazem, aby rodina 

stále držela pospolu, také to symbolizovalo 

ochranu ovcí před vlky nebo ochranu před 

zloději. Byl-li počet lidí u stolu lichý, prostíral 

se talíř navíc. Smrt prý před večeří obcházela stavení, a kde byl prostřený lichý počet, tam se 

v následujícím roce pro někoho vrátila.  

Poté se společně pomodlili a vzpomněli 

na ty, kteří zemřeli. Servírované pokrmy 

se lišily podle kraje, objevovala se 

pučálka, kuba, polévka a ryba- kapr nebo 

třeba jen slaneček. Zbytky jídla se 

rozdělovaly mezi dobytek, který v tuto 

noc mluvil lidskou řečí. Poté hospodář 

přinesl nazdobený stromeček, kde nebyl, 

sešla se rodina u jesliček a zpívala 

koledy. Tak se dělo každý večer, dokud 

se stromek neodstrojil. 
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Druhý den, na Boží hod vánoční, se nikde nepracovalo, postele se nestlaly, nikde se nesmělo 

zametat. Všichni měli zbožně rozjímat. Konala se mše, tzv. 

„hrubá“. Druhý svátek vánoční připomíná sv. Štěpána, 

řecky mluvícího Žida, který se obrátil na křesťanskou víru. 

Byl velmi vzdělaný, ale pro svá kázání získal mnoho 

nepřátel. Byl obviněn z rouhačství, vyveden z města a 

kolem roku 35 n.l. byl ukamenován. Dlouhá léta bylo 

zvykem chodit tento den na koledu, zprvu chodili kněží se 

svými žáky, později děti. „Koleda, koleda Štěpáne, co to 

neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upadl jsem s ní na 

ledu, psi se na mě zběhli, koledu mi snědli.“  

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem 

vám,……………“ Tříkrálová koleda dne 6. ledna zakončuje 

vánoční čas.  Pro pravoslavné věřící Vánoce naopak 

začínají. Ve východní liturgii na 

tento den připadá jeden 

z nejdůležitějších svátků 

pravoslavné církve-Den zjevení 

Páně.  

 
 

 

 

 

Významná životní výročí 
 

 

Významných životních jubileí se v prvním čtvrtletí roku 2019 dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pan Adam Milan, paní Klímová Alena a paní Patáková Olga. 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a příjemnou 

životní pohodu. 

                                                                                                                J. Truhlář 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

Mexická pánev 

Suroviny: 

0,5 kg mletého masa (mix hovězí s vepřovým) 

1 konzerva červených fazolí ve slaném nálevu 

1 konzerva kukuřice 

1 konzerva loupaných rajčat 

1 větší protlak 

1 větší cibule 

2 stroužky česneku 

olej 

koření chilli con carne (nebo mexiko) 

sůl 

 Postup:  

Ve větší pánvi osmahneme cibuli dozlatova, přidáme maso a prudce orestujeme do zhnědnutí 

(vařečkou průběžně oddělujeme maso od sebe), zasypeme kořením, přidáme konzervy i s 

nálevem, protlak, rozmačkaný česnek a za občasného míchaní dusíme 45  - 60 minut. Kdo rád 

pálivé, může přidat feferonku. Před podáváním dosolíme dle chuti. 
Podáváme s rýží, hranolky nebo jen chlebem. 

 
 

 

Zapečené špekáčky s nivou 

Suroviny: 

8 špekáčků 

plnotučná hořčice 

cca 20 dkg nivy (8 plátků + trocha 

na zasypání) 

2 cibule na kolečka  

1 sklenička piva 

1 sklenička kečupu 

4 feferonky 

 

Postup: 

Buřty podélně rozkrojíme, promažeme hořčicí a naplníme je 

plátky nivy a cibule. Do zapékací mísy vyskládáme buřtíky 

vedle sebe, přidáme feferonky, zalijeme skleničkou piva 

a kečupu a posypeme zbytkem nivy. Společně zapečeme 30 

- 45 minut. 
Podáváme s chlebem nebo bramborovou kaší. 

 

https://www.kosik.cz/produkt/68599-lukana-fritovaci-olej-1l?utm_source=toprecepty.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=lukana_xmas_2018

