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obsah: Stará fara,  drakiáda, 
myslivost, výlov rybníka,… 

Advent 
 
Tak advent zase přišel k nám,  
jak často již? 
Ach, jednou přijde naposledy 
a nikdo neví jak a kdy? 
 
Otevřete dveře dokořán, 
když k tobě volá světa Pán: 
„V tom hrůzném lidském světa ruchu 
aj, stojím u dveří a tluku!“ 
 
Jdi za ním, cestu ukáže ti,  
Mír, radost, pokoj vám 
A ve vánočním zpívej čase: 
„Narodil se nám Kristus Pán!“ 
 
M. Machotková  
 



Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

také letos se kolektivu autorů Močovického čtvrtletníku podařilo "naložit" toto periodikum 

takřka pod Tvůj vánoční stromeček. Věřím, že tím nebyla narušena pohoda nastávajícího 

vánočního času v Tvé domácnosti, ba právě naopak.  

Cinkot řetězů oznamující příchod Mikuláše, anděla a čertů začátkem adventního času již 

utichl a naše obydlí jsou nyní provoněna cukrovím. Děti Na Návsi u místní kaple ozdobily a 

zažehly vánoční stromeček (vlastně dva), vyslechli jsme adventní koncert, obchodníci již 

nevědí, jak nás ještě nalákat... Ano vánoční čas je opět tu a všem nám nezadržitelně proniká 

pod kůži a do srdcí.  

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, jsou to dny, kdy bychom si na sebe a na své blízké měli 

udělat více času, než tomu bylo v průběhu roku. V dnešní uspěchané době to ale není nic 

jednoduchého. Všichni se zbytečně stresujeme myšlenkou, že nemáme pro své nejbližší 

nakoupen dostatek vhodných dárků. Hospodyňky nestíhají pečení cukroví, vaření, úklid, 

vánoční výzdobu domácností. 

Místo klidu tak vzrůstá napětí a o Štědrém dnu se pak projeví vyčerpání a přichází zbytečná 

nervozita. To nám ale přece není zapotřebí. Vždyť o příjemném prožití vánoc by neměl 

vypovídat počet mnohdy předražených dárků pod vánočním stromečkem, či přehnané 

množství jídel, často končících v odpadcích, ale naše spokojenost a klid, jež tuto tak zvláštní 

dobu charakterizují. Dětem možná ve vzpomínce na Vánoce více utkví náš zvýšený zájem o ně, 

společná zábava, hry, vyžití doma nebo v přírodě, než množství přetechnizovaných hraček. 

Také nemusí být až tak přehnaně naklizeno, zcela určitě postačí poloviční počet druhů 

cukroví, možná i dárků. Všudypřítomná ale musí být pohoda. Vždyť ten překrásný vánoční čas 

je vlastně zaslouženou relaxací v závěru úmorného roku a přípravou pro rok nový. A ten 

nebude jiný.  

Tak tedy šťastné, veselé a pohodové. 

Do roku 2014 Ti, vážený čtenáři,  přeji pevné zdraví, pohodu v osobním životě, kupu 

rodinného štěstí a pracovních úspěchů.  



Z obecního zastupitelství 

 

•   Usnesení ze dne 24.9. 2013: Usnesení č. 13/13: 
 

1. OZ schválilo Záměr obce č. 2/13/Z na prodej obecního pozemku pč. 732/15 o výměře   
       55m2, vedený v k.ú. Močovice jako ostatní plocha. 

 
2. OZ schválilo Záměr obce č. 3/13/Z na prodej obecních pozemků pč. 571/1 (o výměře 14m2), 571/3 

(118m2), 571/4 (36m2), 571/5 (60m2), 571/6 (67m2), 571/7(86m2), 571/8(53m2), 571/9 (28m2), 
571/10 (8m2),571/11 (57m2),571/12 (58m2), 571/13 (47m2) a 571/2 (94m2), vedené v k.ú Močovice 
jako zahrada. 

 
       3.     OZ schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR   
             v rámci Operačního programu Životní prostředí č. 16154303.  
 

4. OZ schválilo jako vítěze veřejné zakázky na dodávku akce Protipovodňová opatření    
       Obce Močovice firmu EMPOMONT, s.r.o. , která předložila nejnižší nabídkovou  
       cenu. 

 
 

• Usnesení ze dne 2.10. 2013: Usnesení č. 13/14: 
 
      1.   OZ schválilo zakoupení zahradního traktoru Starjet AG 102-23 4x4 s příslušenstvím v  
          ceně 169.000,-Kč /včetně DPH/.  
 
      2.  OZ schválilo Dohodu o zrušení předkupního práva, uzavřenou mezi obcí a manželi  
          Kafuňkovými, kterou se ruší věcné předkupní právo ve prospěch Obce Močovice  k        
          pozemku pč. 742/49 a z něj vyděleného pozemku pč. St. 170. 
 
      3. OZ schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na prodej a koupi staveb „vodovod“ Močovice“ a  
         „Močovice-kanalizace“, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01    
         Kutná Hora.  
 
      4.   OZ zamítlo žádost pí. Aleny Zinkové, bytem Kluky 95, o odkoupení plochy nádvoří v areálu místního   
            obecního úřadu. 
 

5. OZ schválilo podání žádosti na dopravní inspektorát o zřízení přechodu pro chodce a snížení maximální 
povolené rychlosti na 30 km/h v části silnice II/337 u autobusové zastávky a mostu. 
 

 
• Usnesení ze dne 16.10. 2013: Usnesení č. 13/15: 

 
1. OZ schválilo Veřejnou soutěž na prodej obecního pozemku pč. 732/15 o výměře 55m2, vyčleněného z 

pozemku pč. 732/12, vedeného v k.ú. Močovice na LV 10001 jak ostatní plocha. 
      

2. OZ schválilo Veřejnou soutěž na prodej obecních pozemků pč. 571/1 až 571/13 v k.ú. Močovice. 
             
      3.    OZ schválilo Záměr obce č. 04/13/Z na odkoupení dvou pozemků o výměře7.818m2 a 245m2,   
            vyčleněných z pozemku pč. 455 v k.ú. Močovice, vedeného na LV 229 jako orná půda a jehož vlastníky  
            jsou pánové Milan a Luboš Stehlíkovi, oba bytem Bílé Podolí 107. 
 
      4.    OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994130108, uzavřenou mezi obcí a firmou Povodí  

       Labe, Hradec Králové.  
           
      5.     OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 13/01184/KH/Bu/VB, uzavřenou mezi obcí a  

        Středočeským krajem, zastoupeným KSÚS – příspěvkovou organizací. 
 
      6.     OZ schválilo Rámcovou kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a firmou ATOS, spol.s.r.o. Ledeč nad  



              Sázavou.  
 
      7.      OZ neschválilo nabídku pojištění právní ochrany obce od firmy D.A.S.  
 
      8.      OZ schválilo vyhlášení Veřejné soutěže na pronájem obecní hospody. 
 
          9. OZ schválilo vypracování dokumentace pro dokončení komunikace Na Obci projekční kanceláří ing.  
              Kejvala v Kutné Hoře. 
 
       10.  OZ schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok  
              2014 a také závazek spolufinancování akce Vodovod Močovice-Lány z rozpočtu obce. 
  
       11.  OZ schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2014 a také  
              závazek spolufinancování akce Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení, II. etapa, z rozpočtu obce. 
 

12. OZ schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek  
       IZS na r. 2014 a také závazek spolufinancování akce SDH Močovice-zásahová technika z rozpočtu   
       obce. 
 
13. OZ vzalo na vědomí negativní vyjádření Policie ČR-DI Kutná Hora k obcí podané žádosti dle Usnesení  
       OZ č. 13/14, týkající se místní úpravy provozu na silnici č. II/337. 

 
 

• Usnesení ze dne 6.11. 2013: Usnesení č. 13/16: 
 

1. OZ schválilo akci Terénní úpravy pravého břehu Klejnarky-km 20,0709-20,3295 a firmu ProVaK, v.o.s.  
       Kutná Hora jako dodavatele projektové dokumentace. 

                
     2.    OZ schválilo pí. Vlastu Suchomelovou jako nového správce místní sokolovny.  
                              
     3.    OZ schválilo, že náklady na topení v sokolovně při všech sportovních akcích,organizovaných místními  

       občany a nesledujících finanční zisk, bude hradit obec. 
                 

4.     OZ schválilo cenovou nabídku firmy Kutná Hora.INFO na vytvoření a provoz profesionálních  
       webových stránek obce.   

           
     5.     OZ neschválilo nabídku firmy OJGAR Vrdy na odkoupení obecních zemědělských pozemků. 
 
     6.      OZ schválilo Smlouvu o dílo č. SOD E336/3/2013-Protipovodňová opatření, uzavřenou mezi obcí a   
              firmou Empemont.   
 
     7.     OZ schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování žádosti o dotaci, uzavřený mezi obcí a  firmou  

       ENVIPARTNER, s.r.o. 
 
 

• Usnesení ze dne 20.11. 2013: Usnesení č. 13/17:                      
                  

1. OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/9 v k.ú. Močovice p. Vávrovi Tomáši, bytem 286 01  Čáslav,  
        Přemysla Otakara II. 1148/19 , za 1680,-Kč.    

                        
        2.     OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/8 v k.ú. Močovice p. Tůmovi Otakaru, bytem Močovice 155,  
                286 01 Čáslav, za 3180,-Kč. 
                       
        3.     OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/3 v k.ú. Močovice p. Tůmovi Otakaru, bytem Močovice 176,   
                286 01  Čáslav, za 7080,-Kč. 
                       
        4.      OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/4 v k.ú. Močovice MUDr. Vojtěchové Věře, bytem  Močovice  
                 178, 286 01  Čáslav, za 2160,-Kč. 
                       
        5.      OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/5 v k.ú. Močovice MUDr. Vojtěchové Věře, bytem Močovice  



                 178, 286 01  Čáslav, za 3.600,-Kč. 
                       

6. OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/11 v k.ú. Močovice paní Chudomelové Miriam, bytem 142 00   
       Praha-Krč, V Štíhlách 774/32, za 3420,-Kč. 

                      
       7.    OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/6 v k.ú. Močovice pí. Krupičkové Iloně, bytem Krchleby 44, 286                     
              01 Čáslav, za 4020,-Kč. 
                     

8. OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/12 v k.ú. Močovice MUDr. Traurigové Ivaně, Csc., bytem   
       Cíglerova 1080/12, Černý Most, 198 00  Praha, za 4200,-Kč. 

                     
       9.    OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/2 v k.ú. Močovice panu Bohatému Jiří, bytem Močovice 17, 286  
              01  Čáslav, za 5650,-Kč. 
                     
       10.  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/13 v k.ú. Močovice paní Svobodové, bytem Ctěnická 692/7, 
              Prosek, 190 00  Praha, za 3200,-Kč. 
                    

11. OZ schválilo prodej pozemku pč. 732/15 v k.ú. Močovice ing. Tajčovskému Zdeňkovi, bytem  
        Močovice 162, 286 01  Čáslav, za 15510,-Kč. 

                    
        12.  OZ schválilo, že pokud kupující kteréhokoliv z výše uvedených pozemků odstoupí od svého návrhu,  
               bude vyhlášeno další kolo soutěže. 
 
        13. OZ schválilo Smlouvu o dílo na  prodloužení tlakové kanalizace, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-  

        Maleč, a.s. Kutná Hora.                                                                      
                       

14. OZ schválilo Smlouvu o zabezpečení provozu webové prezentace, uzavřenou mezi obcí a  Kutná   
        Hora.INFO region na internetu.  

                      
       15.  OZ schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a paní Vlastou Suchomelovou, bytem Močovice 124,  
              286 01  Čáslav.          
                      
       16. OZ schválilo záměr připravit komplexní projekt na zklidnění dopravy na silnici II/337 v obci a podat   

       žádost o finanční dotaci.  
 
 

• Usnesení ze dne 4.12. 2013: Usnesení č. 13/18:    
         1. OZ schválilo Návrh obecního rozpočtu pro rok 2014. 
                       

2. OZ schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 651/336/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové   
       dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, mezi obcí a  ARRIVA Východní Čechy, a.s..  

  
        3.  OZ schválilo finanční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav v roce 2014 ve výši 5.000,-Kč. 
                       
        4.  OZ schválilo zařazení správního území Obce Močovice do územní působnosti MAS Lípa pro venkov  na  
             období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti MAS nevznikají obci žádné závazky  
             vůči MAS.  
                

5. OZ schválilo pro rok 2014 cenu 1m3 palivového dřeva, vyrobeného samotěžbou v obecních lesích, ve  
       výši 150,-Kč. 

                      
        6.  OZ schválilo Smlouvo o dílo  na akci Kanalizace Močovice-II. etapa, uzavřenou mezi obcí a VHS  
             Vrchlice-Maleč, a.s..  
 

7. OZ schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 10%  na akci Oprava sportovních kabin TJ Sokol  
        Močovice, bude-li na ni přidělena dotace. 

               
       8.  OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000003. 
                 
 



Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 
 

• Obec Močovice má nové webové stránky. Jsou sice ještě ve stádiu zrodu, ale pod 

doménou www.mocovice.cz si je již můžete otevřít. 

• Zájemci o výrobu palivového dřeva samotěžbou mohou do 31.12.2013 vložit své 

písemné žádosti do schránky na dveřích obecního úřadu, nebo je předat starostovi 

obce. Obci přidělený lesní hospodář do konce roku označí stromy, které je třeba 

pokácet a v prvním týdnu ledna budou zájemcům přiděleny ke zpracování. Cena 1 

m3 činí 150,-Kč.  

• K připomínce obce, že sice každoročně odstraňuje z lesů suché, poškozené, 

nemocné, či vyvrácené stromy, ale nenahrazuje je novou výsadbou, lesní hospodář 

opět sdělil, že se nejedná o plošné kácení a o náhradu se tak postará sama příroda 

tzv. náletem. 

• Koncem listopadu bylo v obci provedeno kácení rizikových stromů a redukční, či 

zdravotní ořezy dřevin. Ačkoliv práce tohoto typu jsou finančně nákladné, je 

nutné je realizovat, neboť jejich zanedbáním narůstá riziko poškození majetků a 

ohrožení zdraví a života občanů. O případné existenci dalších ohrožujících dřevin 

v obci, prosím, včas podejte informaci na obecní úřad.  

• Provozovatel obecního vodovodu, VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora, oznámil 

změnu ceny vodného. V roce 2014 bude účtovat vodné za 1m3 ve výši 38,61 Kč 

bez DPH, tj. 44,40 Kč s DPH 15%.  

• V rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Močovice 

probíhá v současné době zjišťování průběhu hranic pozemků. 

• V pondělí, dne 13. ledna 2014, budou mladí architekti obhajovat svou studii 

budoucí možné tváře naší obce. Akce se uskuteční od 17´00h v místní sokolovně. 

Každý, kdo se chce s jejich vizemi blíže seznámit je srdečně zván.  

Významná životní výročí 

 

Významného životního jubilea (75 a více jak 80 let) se v 1. čtvrtletí roku 2014 dožívají tito 
naši spoluobčané: p. Adam Milan, pí. Klímová Alena, pí. Olivová Jaroslava a pí. Zelená Vlasta . 

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



Upoutávky 
  
 
Akce konané v prvních měsících roku 2014: 
 
Myslivecký ples –  11.1. od od 20´00h v sokolovně, hraje UNIVERSUM 
 
Hasičský ples – 8.2. od od 20´00h v sokolovně, hraje  NOBODY 
 
Oslava MDŽ -  1.3. 2014 od 14´00h v sokolovně,  hraje  DUO LAURA, 
                                                              
                                                    
Dětský karneval -  8.3.2014 od 14´00h v sokolovně, hraje DUO LAURA 
                                                                                  
                                                    
Maškarní ples -  8.3.2014 od 20´00h v sokolovně, hraje DUO LAURA 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

OD 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL  
 



Výlov rybníka 

 

Návesní rybník v Močovicích má v nájmu Místní organizace Československého svazu rybářů 

Čáslav. Ta v současné době hospodaří na 10 chovných rybnících o celkové ploše 20,4 hektarů 

a chovných tocích o ploše cca 4 hektarů. Rybník v Močovicích z toho činí 0,64ha a je 

využíván jako chovný. O ryby, převážně kapry, se pečlivě stará pan Oldřich Čepek a Jiří 

Pavelka. Každoročně se nasazuje kolem 1000 ks rybího potěru o celkové hmotnosti 100 kg. 

Díky starostlivé péči se může každý rok na podzim konat výlov rybníka. Ten letošní proběhl 

20. října, celkový výsledek byl 1000 ks o hmotnosti 650 kg. Děkujeme touto cestou všem, 

kteří se o rybník pečlivě starají a i těm, kteří s výlovem pomáhají. Doufáme, že kapři budou i 

na vašem štědrovečerním stole vítanou a chutnou pochoutkou.      

 

 

 

 

 

 



Zpátky do minulosti…………. 

 

V minulém čísle jsme naše putování po dějinách obce Močovice ukončili rokem 1460, kdy se 

ves stala majetkem nedalekého města Čáslav. V roce 1522 vypukl v Čáslavi velký požár, 

který poničil kostel a zničil veškeré městské knihy a listiny. Celkem při neštěstí zahynulo 18 

lidí. Dokladem, že Močovice jsou v té době součástí majetku Čáslavě, je  kupní doklad z roku 

1539. Listina, kterou Čáslav odkoupila od Prokopa Lukavského z Lukavce tzv. poplužní dvůr 

(do té doby byl vždy majetkem svobodných občanů). Část obce však již patřila nedaleké vsi 

Tupadly.  

Dramaticky se majitelé obce střídali v 2. pol. 16. století. Král Ferdinand I. Habsburský 

požadoval v roce 1547 vojenskou podporu od českých stavů a královských měst proti 

protestantům v tzv. Šmalkadské válce (náboženské nepokojen ve Svaté říši římské). Stavové i 

města pomoc odmítli, král později oba tábory za jejich odmítavé postoje potrestal. Městům 

byl např. zabaven majetek. Čáslav byla součástí tohoto protikrálovského spolku, část jejího 

majetku - Tupadly a18 drobnějších vesnic (i Močovice) připadly Václavovi Žehušickému 

z Nestajova. V jeho držení nezůstaly vesnice nadlouho, hned v roce 1575 je odprodává 

císařovi Maxmiliánu. Ve stejné roce ale Čáslav od panovníka odkupuje nejen Tupadly, ale i 

Močovice za částku 2550 kop českých grošů. 

Během 30. leté války (1618-1648) docházelo v našem okolí k velkému drancování, k 

vypalování domků a zabírání dobytka. Ani po bitvě na Bílé hoře (8.11. 1620) se situace 

nezmírnila, pouze přibylo pronásledování nekatolíků. Nejznámějším byl čáslavský kaplan 

Matouš Ulický, který se před svými odpůrci ukrýval v nedalekých krchlebských lesích a kázal 

své učení. Později byl dopaden a umučen. V roce 1630 se objevuje zpráva dokládající 

rekatolizaci i v naší obci, 14 občanů se zřeklo vyznání pod obojí a přistoupilo na oficiální 

katolickou víru. V roce 1634 se opět mění majitel části Močovic, Adam Erdman Trčka z Lípy, 

vlastník Tupadel, je za své spolčení s Albrechtem z Valdštejna zbaven jmění. To bylo 

darováno Arnoštovi de Suta, majiteli Žlebů.  

Mezi léty 1639-48 bylo okolí Močovic několikrát napadeno a vypáleno švédskými vojsky. 

Ani konec 30.leté války nepřinesl do země klid, půda byla zničena, města a vesnice byla 

vypleněna a poničena, objevil se mor a lid byl zatížen velkými daněmi. 

Více informací o dějinách naší obce přináší až 18. století. Některé budovy (špýchar, mlýn, 

hospoda, masný krám) jsou majetkem Tupadel. A přestože jsou Močovice nuceni platit faře 

v Potěhách každoroční desátky, hospodářská situace vesnice se zlepšila. Velkou náboženskou 



změnu přináší roku 1781 vydání tzv. Tolerančního patentu císařem Josefem II. Díky tomuto 

nařízení vzniká v Močovicích evangelická obec helvetská, je zřízena fara a kostel.  Celkem se 

k nově povolenému náboženství přihlásilo 72 obyvatel Močovic.  

Více se o evangelickém vyznání a faře dozvíte v následujícím článku. V dalším vydání 

Močovického čtvrtletníku se podíváme do zajímavého a událostmi nabytého 19. století. 

 

 

 

 

Proč se říká „Na staré faře?“ 

 

Tolerančním patentem vydaným císařem Josefem II. dne 13. října 1781 se velký počet 

vyznavačů víry pod obojím způsobem mohl přihlásit k evangelické církvi, která byla do té 

doby zakázána. Na Čáslavsku se jednalo asi o 300 rodin. Nejprve byli tito věřící 

augsburského vyznání, které bylo doporučováno vrchností a jiné nebylo povoleno, později 

však přijali vyznání švýcarské neboli helvetské. V této době vznikly dva reformované sbory, 

v Močovicích a v Semtěši. My se budeme věnovat samozřejmě té naší. 

Žlebský kníže Adam z Auersbergu věnoval nově vzniklé církvi zdi vyhořelého panského 

špýcharu a dvě přilehlé zahrádky. Pod jednou střechou tak byla zřízena modlitebna (nesměla 

mít věž) a fara. Po dvaceti letech byla modlitebna rozšířena, a proto roku 1816 byla poblíž 

postavena jiná farní budova. Dnes bydlí v domku čp. 39 pan Miroslav Potměšil starší. Po 

požáru v roce 1866 nebyla modlitebna  již obnovena a nový evangelický kostel byl 

vybudován v Čáslavi. 

Pro zajímavost je třeba uvést jména pastorů – farářů. Zpočátku se jednalo o Maďary, a teprve 

později funkci zastávali Češi, kteří vystudovali v Maďarsku. V českých zemích do té doby 

evangelické teologické školy neexistovaly. Jako první zde začínal kázat Ondrás Akoss, dále 

Vinczencz Mihály, Benjamin Kis, po něm již Češi – Josef Nešpor, Matouš Kubeš a Pavel 

Nešpor, který roku 1866 přechází do nového kostela v Čáslavi. 

Na zdejším evangelickém hřbitově se zachovaly pomníky Josefa Nešpora, Pavla Nešpora, 

jejich manželek a příbuzných 

 

L. Janyšová 

 



 



 

Okresní kolo hry Plamen 

 

A je tu znovu podzim a k němu neodmyslitelně patří podzimní kolo hasičské hry Plamen. 

Tentokrát se soutěž konala v Krchlebech. Celoroční soutěž Plamen se dohromady skládá ze 

sedmi disciplín. Na podzim se běhají první tři. Naše družstva se připravovala na štafetu 

4x60m a štafetu CTIF. Příprava nebyla dlouhá, a jelikož nám skončilo pět dětí ve starších a 

skoro všechny z přípravky přešly do mladších, bylo koho trénovat. Proti loňské přípravě nám 

přibyly dvě vedoucí z řad končících dětí v kategorii starších.    

V kategorii mladších nastoupilo celkem 13 družstev. Štafetu dvojic jsme neběhali. Ve štafetě 

4x60m se našim družstvům dařilo asi tak, jak jsme čekali. „A“ skončilo na 4. a „B“ na 10. 

místě. Ve štafetě CTIF bojovaly děti lépe, než jsme doufali. Naše družstvo označené jako„A“ 

obsadilo  1. místo a „B“ družstvo se umístilo na 4. místě. Po podzimní části je „A“ na 5. místě 

a „B“ na 9. místě.  

Kategorie starších byla obsazena čtyřmi družstvy. Ve štafetě 4x60 obsadili naši hasiči 3. místo 

A ve štafetě CTIF skončili na 4. místě. V průběžném pořadí po podzimní části nám patří 4. 

příčka. 

 

 

  

 



Drakiáda 2013 

 

V neděli 24. 11. 2013 pořádal náš SDH  již šestý ročník Drakiády. V původním termínu, který 

byl o týden dříve, nás zaskočila hustá mlha a úplné bezvětří. Proto jsme se rozhodli vyčkat na 

lepší počasí a vyplatilo se. Tentokrát nás totiž čekalo typické podzimní počasí. Pořádný vítr, 

který minule tolik chyběl, poslal několik draků  proti jejich vůli dost daleko za hranice pole, 

na kterém se drakiáda  konala. Proti chladnému počasí jsme úspěšně bojovali opékáním buřtů, 

čajem a dospěláci i grogem. Akce se vydařila a doufáme, že v příštím roce se sejde nejméně 

stejný počet draků. 

 

Děti v mateřské škole 

 

V září byl po letních prázdninách opět obnoven provoz místní mateřské školky. Celkem 20 

dětí se naplno pustilo do dalšího školního roku plného her, smíchu a radostného jásotu. 

Přestože se na počátku září objevily u nejmladších dětí a některých maminek slzy odloučení, 

postupně si všichni na nový režim zvykli a zapojili se do aktivit nabízených školkou. Jednou 

z nich je i opětovně otevřený kroužek juda. Celkem ho navštěvuje 10 malých judistů. 

Novinkou od října je i kroužek anglického jazyka pro nejmladší, který vede paní učitelka 

Klemanová. Pravidelně se cizímu jazyku snaží formou her naučit 12 dětí. V měsíci říjnu se 

mateřská škola zapojila do veřejné sbírky, která má pomoci těžce nemocným dětem v České 

republice. Zakoupením hry Můj malý DinoPark přispěli rodiče i pracovníci školy fondu 

SIDUS částkou 507 Kč.  

Vánoční čas přivítaly děti 2. prosince zapálením adventního věnce a vánoční výzdobou celé 

budovy školy. O 3 dny později zavítal mezi děti Mikuláš doprovázen čertem a andělem. 

Konala se pravá mikulášská besídka, na které nechyběla ani bohatá nadílka. Ta byla hrazena z 

finančních prostředků na provoz školy. Jak vzniká pravé vánoční cukroví si mohly děti 

vyzkoušet 11. prosince, kdy si vlastnoručně vyrobily kokosové kuličky. Sladkosti jim jistě 

zpříjemní čas čekání na Štědrý den. Ježíšek, kouzelná bytost, na kterou se těší nejen děti, 

mateřskou školu navštívil s předstihem již 13. prosince. Pod vánočním stromečkem děti 

nalezly spousty dárků, některé zůstanou na hraní ve školce, některé (hrazené rodiči) si odnesly 

domů. Holčičky dostaly panenky a chlapci autobus. 

Spousty akcí čeká děti i v dalším roce 2014, samozřejmě že vás o všech budeme rádi 

informovat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

    



Myslivecká společnost Močovice 

 
 
 
Významným bodem v historii Myslivecké společnosti Močovice je rok 1992, kdy vyšel nový 

zákon o pronajímání pozemků k výkonu práva myslivosti. V roce 1993 pak byla nově 

založena Myslivecká společnost Močovice panem Vodehnalem z Močovic. Do této doby jsme 

fungovali pod Mysliveckou společností Kluky. 

Společnost hospodaří na 983 hektarech, z toho 6 ha tvoří vodní plochy  a 20 ha ostatní 

pozemky. Zpočátku tvořilo členskou základnu 12 členů, dnes se počet zvýšil na 16 a dalších 5 

hostů. K výkonu práva myslivosti využíváme 3 ohaře, jednoho barváře a norníka plánujeme 

zakoupit v roce 2014. 

Jelikož v důsledku negativních jevů (jako je počasí, mokré a studené jaro) drobné zvěře 

neustále ubývá, je lov této zvěře jen minimální. Členové společnosti se tedy zaměřují hlavně 

na lov lišek, kterých je neustále dost. Dalším objektem zájmu je mývalovec kuní, který se 

k nám dostává z východních zemí. Každoročně nebo ob rok odchováváme bažanta obecného, 

i přes veškerou péči se nám však nedaří jeho stavy zvýšit. Letošní rok pořádáme hony pouze 

na škodnou. 

Tento rok jsme požádali krajský úřad životního prostředí o snížení stavu divokých prasat, 

daňků a muflonů. Z geografického hlediska sem totiž tato zvěř nepatří. Jedná se o zvěř ve 

stáří nad 2 roky. 

Dobrých výsledků dosahujeme v chovu srnčí zvěře, každoročně lovíme v průměru 20 kusů. 

V následujícím roce tak plánujeme poslat jednu trofej srnce na mezinárodní výstavu v Lysé 

nad Labem. 

Veřejnost těší, že je každoročně začátkem ledna pořádán myslivecký ples, a tímto bychom 

chtěli pozvat občany na dobrou zábavu a bohatou tombolu. 

„Myslivosti zdar“ 

                       

      



Oddíl stolního tenisu 

 

 

V minulém čtvrtletníku se oddíl stolního tenisu TJ Sokol Močovice netajil vysokými 

ambicemi pro první ročník soutěže. Po odehrání podzimní části soutěže vedeme společně 

s oddílem TJ Sokol Chlístovice a TJ Sokol Kácov tabulku se stejným počtem bodů, ale s 

lepším poměrem odehraných zápasů. Pro jarní část soutěže chceme úspěšně zabojovat o 

postup do závěrečných bojů play off  a pokud se zadaří… postoupit do vyšší soutěže.  

Pro zajímavost, do závěrečných kol play off se probojují čtyři nejúspěšnější týmy základní 

části soutěže. První umístěný oddíl se utká se čtvrtým a druhý se třetím. Vzájemné zápasy se 

hrají na dvě utkání (jedno domácí a jedno u soupeře). Vítězové těchto dvojzápasů se střetnou 

stejným způsobem o první místo v regionálním přeboru. Vítěz pak postoupí pro další soutěžní 

rok do vyšší soutěže. 

Jelikož se naše řady rozrůstají, uvažujeme pro příští sezonu 2014/2015 založit druhé družstvo 

stolního tenisu.  Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o stolní tenis, a to každé úterý a 

čtvrtek od 18,00 v místní sokolovně. 

     
 
       
 

Regionální přebor 3. třídy 
Tabulka:  

1. TJ Sokol Kácov 8 5 2 1 92:52 17 

2. TJ Sokol Močovice 8 5 2 1 93:51 17 

3. TJ Sokol Chlístovice "B" 8 5 2 1 92:52 17 

4. TJ Sokol Malešov 8 4 1 3 82:62 13 

5. TJ Sokol Čáslav "D" 8 4 0 4 69:75 12 

6. TJ Sokol Uhlíř. Janovice "D" 8 3 0 5 65:79 9 

7. STC 2013 Církvice 8 2 1 5 58:86 7 

8. TJ Sokol Chlístovice "C" 8 0 0 8 19:125 0  

 

 

 



Močovický fotbal 

 

V minulém čísle našeho čtvrtletníku jsme vás informovali o nově obnoveném dětském 

fotbalovém družstvu. Zájem o toto sportovní vyžití je nejen u chlapců, oblíben je i mezi 

dívkami. Celkem se sešlo 20 mladých fotbalistů ve věku od 5 do 10 let a to nejen z Močovic, 

ale i blízkých vesnic a z Čáslavi. Tréninky probíhaly každé úterý a pátek v místní sokolovně 

pod vedením Michala Plánočky. Letošní sezóna byla ukončena 14.12. formou zábavných 

sportovních soutěží, do kterých se se zájmen zapojily nejen děti, ale i jejich rodiče. 

Už nyní se všichni těší na novou fotbalovou sezónu a rádi by mezi sebou přivítali nové 

zájemce z řad dětí, ale i výpomoc při trénování. Kdo by měl chuť věnovat se mladých 

fotbalových nadějím, může se ozvat p. M. Plánočkovi na tel. čísle 607 392 306. 

 

Fotbalové družstvo mužů se v tomto ročníku účastní IV.A třídy, kde bojuje s dalšími 13 týmy. 

S celkovým počtem 20 bodů (6 výher a 2 remízy) obsadilo po podzimní části soutěže 8. místo 

v tabulce. Zlepšeným výkonem v jarních kolech soutěže chceme dosáhnout konečného 

umístění do 3. místa. Tomuto cíli podřídíme zimní přípravu. 

Soupisku fotbalistů tvoří: Petr Oliva, Daniel  Mucha (hostování Sokol Kaňk), Lukáš Lank, 

Miroslav Lank, Tomáš Lank, Ladislav Janata, Martin Kňourek, Petr Varga, Jan Vrba 

(hostování Ajax Štrampouch), Jiří Schovanec, Martin Kralík, Richard Topinka st., Richard 

Topinka ml., Pavel Holec, Čureja Martin, Červeňák Štefan, Tomáš Petráček, Martin Levan, 

David Kasal, Martin Žika, Michal Beneš a trenér Michal Plánočka. 

Děkujeme všem za podporu v letošní sezóně a doufáme, že nám zanecháte přízeň i v té 

následující. 

 

 

 

 

 

 
 

 #    Tým Web  Z  V  R  P  Skóre  B  +/-  
 

 1.    Slovan Horky web >  13  11  0  2  45:13  33  15  
 

 2.    Hostovlice   13  9  1  3  38:20  28  7  
 

 3.    Slavoj Vrdy B   13  8  1  4  40:35  25  4  
 

 4.    Sokol Chotusice B web >  13  7  1  5  48:31  22  1  
 

 5.    Dynamo Horní Bučice   13  7  1  5  40:34  22  4  
 

 6.    Sokol Okřesaneč   13  7  1  5  34:30  22  -2  
 

 7.    FK AJAX Štrampouch web >  13  6  3  4  33:23  21  3  
 

 8.    Sokol Močovice   13  6  2  5  26:21  20  2  
 

 9.    Sokol Potěhy   13  5  2  6  17:32  17  -4  
 

 10.    SK Církvice   13  4  1  8  33:41  13  -8  
 

 11.    Zbýšov B   13  4  1  8  22:41  13  -5  
 

 12.    Sokol Vlkaneč web >  13  2  4  7  24:39  10  -5  
 

 13.    Sokol Horušice   13  2  3  8  22:36  9  -9  
 

 14.    SK Transpa Spartak B   13  2  1  10  29:55  7  -14  



Recepty paní Marcelky 

 

Slané tyčky 

suroviny: 

25 dkg tvarohu 

25 dkg másla 

25 dkg hladké mouky 

vejce na potření 

 hrubá sůl, kmín, mák, sladká nebo pálivá paprika nebo nastrouhaný sýr na posypání 

 

postup: 

Z tvarohu, mouky a másla vypracujeme těsto, vyválíme na plát silný asi 4 - 5 mm a rádýlkem 

nakrájíme asi 0,5 - 1 cm široké pásky. Přeneseme je na tukem vymazaný plech nebo na pečicí 

papír, potřeme vejcem a sypeme solí, kmínem, mákem, sladkou nebo pálivou paprikou nebo 

strouhaným sýrem. Pečeme ve vyhřáté troubě na cca 160 – 180 st. Asi 10 - 15 minut. 

Necháme vychladnout a pak podáváme se sklenkou vína. 

 

Mandlový likér neboli domácí Bailay´s 

suroviny:  

1/2 l mléka 

1 mandlový pudink (může být i karamelový) 

1/2 l rumu 

2 kondenzovaná slazená mléka Salko 

1 mandlová trest (nemusí nutně být) 

 

postup: 

Plechovky Salka svaříme 2 hodiny ve vodě na karamel a poté necháme úplně vychladnout, 

teprve poté je otevřeme. Mandlový pudink uvaříme v 1/2 l mléka a už nesladíme, necháme jej 

také vychladnout. Potom dáme obojí do mixéru, přidáme rum a mandlovou trest a vše 

smícháme dohromady. Přecedíme a opatrně naléváme do uzavíratelných lahví. Skladujeme 

v lednici.  

Může se ihned konzumovat, ovšem lepší je trošičku odležený asi tak po 2 týdnech. 

Přejeme dobrou silvestrovskou chuť… 



Sbíráme 

 

 

SDH Močovice se rozhodl sbírat víčka z PET lahví 
 

Důvod proč sbírat víčka: 

1. Víčka jsou vyrobena z kvalitního plastu, tudíž pokud je vytřídíme samostatně, 
lze je znovu použít. Víčko našroubované na láhvi nebo samostatně hozené do 
žlutých kontejnerů dále zpracováno nebude. 

2. Jejich sběr může při větším množství pomoci při zajištění financí při různých 
dobročinných akcích. 

A TO JE DŮVOD PROČ TŘÍDIT VÍČKA OD LAHVÍ☺ 
 

Sběrné místo: obchod v Močovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a 

šťastný vstup do nového roku 2014 


