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Močovský domov 

 
Mé milé Močovice 
vesničko v údolí, 
vzpomínám stále více,  
někdy to zabolí.  
 
Domečku pod hřbitovem,  
domovem jsi mi byl,  
a kaţdé místo, kaţdý kout,  
se do duše mi vryl. 
 
Hrušeň uprostřed dvora,  
volala do stínu,  
houpačka, stolek, lavička,  
vše bylo v tvém klínu.  
 
A dvě osoby nejdraţší,  
v duchu zas vidím všude,  
k nim moje mysl s vděčností,  
vţdy navracet se bude. 

M. Machotková 

  
 



Slovo starosty 

Váţený čtenáři, 

zima nezima skončila a uţ i podle kalendáře nastalo jaro, čili období, kdy příroda se mění před očima 

a kaţdým dnem nabízí něco nového, krásného. Ponechám ale přírodu přírodě a Tobě přiblíţím, co 

nového a snad i krásného se bude letos dít v Močovicích. 

Uţ začátkem dubna Tě zcela jistě překvapí pracovní činnost na Klejnárce. Po více jak tříměsíční 

peripetii kolem stavebního povolení, bude konečně zahájena akce Močovice-terénní úpravy pravého 

břehu toku Klejnárky. Lokalita, které se to týká, se nachází na jiţním okraji zastavěné části obce , kde 

Klejnárka do obce vtéká /pod hřištěm/. Úpravy spočívají v částečném sníţení pravé břehové hrany 

toku, coţ podstatně omezí vymílání levého břehu a zaplavování přilehlých domů a zahrad při 

zvýšených vodních průtocích. Toto opatření bude hrazeno z rozpočtu obce a ochrání obec před 

povodněmi jen částečně. Ohroţování našich domovů bude definitivně odstraněno aţ nákladnými 

protipovodňovými opatřeními na Klejnárce, řešenými v rámci komplexních pozemkových úprav.      

 

Další činnost zaznamenáš na skládce řepy. Tato nerovná, prašná plocha, včetně přilehlé obecní 

komunikace, získá homogenní asfaltový povrch. ZDV Krchleby si touto investicí připraví moţnost 

kvalitního úklidu při manipulaci s řepou. To se kladně projeví na čistotě v obci během řepné kampaně. 

 

Do konce měsíce května bude definitivně vyřešen problém se zápachem z naší tlakové kanalizace v 

zástavbě Čáslavi. Dosaţeno toho bude prodlouţením vyústění kanalizace.  

 

V rámci dotované akce Obec Močovice-protipovodňová opatření, konečně uslyšíš, co Ti obec sděluje v 

rozhlasových  relacích. Do konce měsíce  června bude totiţ instalován nový  moderní veřejný rozhlas.  

V témţe měsíci bude realizováno /také dotované/ dílo Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení, 

II.etapa.  

 

Bezesporu největší investiční akcí roku bude Vodovod Močovice-Lány. Rovněţ toto dílo, zahrnující i 

poloţení tlakové kanalizace, by nebylo moţné realizovat bez dotační spoluúčasti.   

 

Věřím, Váţený čtenáři, ţe Ti během krátké doby budu moci ještě  sdělit, ţe obci byla konečně 

přiklepnuta dotace na Dětské hřiště v Močovicích /u mateřské školky/, dotace na Zateplení 

zdravotního střediska v Močovicích a na akci Stezka pro chodce v obecních lesích. 

 

Podaří-li se někde vyškrábnout peníze, pak bude alespoň částečně zrealizován projekt, na němţ jsi se 

podílel i Ty, a sice Úprava komunikace Na Obci.  

Jak vidíš váţený čtenáři, bude postupně krásnět nejen příroda kolem nás, ale také Tvá obec . 



Nepřehlédněte – důleţité informace z obecního úřadu  

 

S přechodem na letní frekvenci ve svozu komunálního odpadu budou popelnice od začátku 

dubna vyváţeny  1x za 14 dnů. Svozovým dnem je pátek v lichém týdnu. Datem svozu jsou 

tedy dny  11/4, 25/4  atd. 

 

V měsíci dubnu bude u místního hřbitova umístěn sběrný kontejner na pouţité oděvy – oděvy, 

které by jinak skončily na skládkách jako příměs komunálního odpadu. Společnost, zabývající 

se jejich recyklací, zdarma zajistí přistavení kontejneru a jeho vyprazdňování jedenkrát za 

týden. Výsledným efektem tohoto separovaného sběru je sníţení nákladů na velkoobjemový 

kontejner, kterým obec 1x měsíčně zabezpečuje sběr komunálního odpadu. Po ověření 

vhodnosti lze zvolit jiné umístění kontejneru na pouţité oděvy, případně zvýšit počet těchto 

nádob.  

   

Obec Močovice má nové webové stránky. Otevřít si je můţete na adrese www.mocovice.cz . 

 

Výroba palivového dřeva samotěţbou v obecních lesích skončila 31. března. Nikdo nemá 

povolenu další těţbu. Do konce dubna bude probíhat pouze úklid chrastí v místech těţby. 

Sankce za lesní pych můţe činit aţ 5.000,-Kč. 

 

V souvislosti s budováním vodovodu a kanalizace v obci Kluky, budou v období 1.4. aţ 

31.10.2014 v této obci uzavřeny komunikace. Úplné uzavírky a nařízené objízdné trasy budou 

uskutečněny ve třech etapách. Průjezd autobusů uzavřeným úsekem bude zajištěn, takţe ve 

veřejné dopravě nedojde k ţádným změnám.  

 

V měsíci dubnu provede povodňová komise kontrolu stavu toku Klejnárka. Pozornost bude 

věnovat nejen přírodním překáţkám zvyšujícím povodňové nebezpečí, ale také předmětům a 

materiálům, které na břeh řeky neoprávněně uloţili občané.  

 

Ten, kdo neuhradí poplatek /500,-Kč/ za provoz systému shromaţďování, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálních odpadů do 30. června 2014, významným způsobem prodělá, neboť 

po tomto datu nebude moci uplatnit finanční úlevu ve výši 420,-Kč. 

 

http://www.mocovice.cz/


I nadále platí zákaz volného pobíhání psů a drobného zvířectva /např. slepic/ po vesnici a 

vytváření tzv. černých skládek.    

 

    

Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 
 
Vítání jara 

Místní obecní zastupitelstvo ve spolupráci s mateřskou školkou a se sborem dobrovolných 

hasičů pořádá tradiční pálení čarodějnic. Akce se uskuteční ve středu, dne 30. dubna, na 

fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je  v 19´30h u obecního úřadu.  

Čarodějnice na upálení a pruty na opékání buřtů vezměte s sebou. Uzenina a pečivo jsou 

zdarma, pití za vlastní. 

 

Stavění májí  

V sobotu, dne 3. května, oţijí Močovice krásnou jarní tradicí. Vesnici probudí do nového dne 

břeskné tóny kapely Golčovanka, doprovázející členy místního sboru dobrovolných hasičů při 

vztyčování opentlených březových májek u jednotlivých stavení.  

 

Volby do Evropského parlamentu 

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb., byly vyhlášeny volby do Evropského 

parlamentu, které se uskuteční na území České republiky a tudíţ také v Močovicích v pátek 

23. května a v sobotu 24. května 2014.  

 

Dětské sportovní odpoledne 

Při příleţitosti Mezinárodního dne dětí uspořádá Sokol Močovice ve spolupráci s mateřskou 

školkou a obecním úřadem dne 8.6. 2014  dětské sportovní odpoledne. Akce proběhne na 

místním fotbalovém hřišti.    

 

Český den proti rakovině 

Tato akce proběhne dne 14. května 2014. Členové SDH Močovice zajišťují prodejní místa v 

Močovicích /obchod/, v Souňově /obchod/, v Kutné Hoře /firma Ptáček/ a ve Zbraslavicích.  

 

Ţelezná sobota 

Sběr kovového odpadu a elektroodpadu provedou členové SDH Močovice dne 5. dubna 2014  



od 8´30h. Občanům doporučujeme, aby předměty z těchto materiálů vynesli před své domy aţ 

v den svozu. Zabrání se tak nepoctivému jednání různých nenechavců.  

 

Soutěţ SDH v Krchlebech 

V sobotu, dne 24. května 2014, od 13´00h proběhne v Krchlebech okrsková soutěţ sborů 

dobrovolných hasičů. Naši muţi zde budou obhajovat loňské první místo.  

 

Soutěţe hasičského potěru 

Soptíci – nejmladší členové SDH Močovice se v průběhu 2. čtvrtletí zúčastní hry Plamen a 

vstoupí do bojů v hasičské lize Soptík.  

  

Šikovné ruce  

Byl zahájen bezplatný kurz pro zájemkyně a zájemce o vniknutí do tajů různých technik, 

uplatňovaných při tvorbě předmětů zkrášlujících lidské příbytky. Do Velikonoc se bude pod 

vedením fundované školitelky, paní Miroslavy Wiesnerové, konat kaţdé úterý od 15´30h do 

18´00h v obecní budově čp. 96 /zdravotní středisko/.  

 

I Ty máš do toho co mluvit 

Setkání občanů, kterým není lhostejná budoucnost Močovic, tentokrát na téma místní hřbitov 

a jeho okolí, se uskuteční ve čtvrtek, dne 10. dubna od 18´00h v obecní budově čp.96 

/zdravotní středisko/.  

 

 

 

 

 

8.6.2014 MOČOVICE 

 OD 14.00 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI  

 

Milé děti a rodiče jste všichni zváni, těšte se na 

různé soutěţe, za které bude sladká odměna. 

                                                                                                              



Z obecního zastupitelstva 

 

   Usnesení ze dne 15.1. 2014: Usnesení č. 14/1 
 

1.  OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/14-o místním poplatku za provoz   systému shromaţďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání   a  odstraňování komunálních odpadů – Příloha č. 1.             

                            

2. OZ neschválilo Smlouvu o úschově věci - mobiliáře v obecní kapli mezi obcí a Římskokatolickou   
             farností Bykáň.   

           
3. OZ schválilo Smlouvu č. 12128551 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v  

rámci Operačního programu ŢP, uzavřenou  mezi Státním fondem ţivotního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 a Obcí Močovice, podepsanou zástupcem Fondu dne 11.12.2013.           

                          

           4.  OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 4 -  Příloha č. 2.               
                         

4. OZ  schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2131612, uzavřenou mezi ZDV Krchleby, a.s. se sídlem v   
Krchleby 1, PSČ 286 01 a Obcí Močovice.            

                         
           6.   OZ schválilo finanční odměny za činnost v roce 2013 těmto občanům:                                                                                                       

                 Suchomelová Boţena                         3.000,-Kč  /za vedení místní knihovny/ 

                 Čepková Oldřiška                               1.200,-Kč / za relace v místním rozhlasu/ 
                 Lišková Jindřiška                                1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/ 

                 Komendová Lucie                                  500,-Kč /za obecní web/ 
                 Samková Petra                                    3.000,-Kč /za redigování čtvrtletníku/   

                 Sus Miroslav                                       3.000,-Kč /za práce pro obec/ 
                 Moravec Tomáš                                  2.000,-Kč /za práci s dětmi/ 

                 Kroupová Zdeňka                                   500,-Kč /za práci s dětmi/  
                 Málková Olga                                         500,-Kč /za práci s dětmi/                      

                 Musilová Markéta                                   500,-Kč /za práci s dětmi/ 

                       
7. OZ v souladu s nařízením vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,   

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, schválilo s platností od  1.1.2014 tyto měsíční odměny 
členům zastupitelstva: 

               starosta obce                                                                      12.000,-Kč  
               místostarosta                                                                     10.000,-Kč  

               člen zastupitelstva a předseda výboru nebo komise            1.500,-Kč  

               člen zastupitelstva                                                                1.000,-Kč         
          

   Usnesení ze dne 5. 2. 2014: Usnesení č. 14/2 
            1.  OZ schválilo tyto kupní smlouvy, uzavřené mezi obcí a                                             

                  
A) MUDr. Věrou Vojtěchovou, bytem Močovice 178, 286 01  Čáslav, na prodej a koupi pozemků pč.   

571/4 (výměra 36m2) a 571/5 (60m2) v k.ú. Močovice za celkovou cenu 5.760,-Kč.           
                                           

B) panem Jiřím Bohatým, bytem Močovice 17, 286 01  Čáslav, na prodej a koupi pozemku pč. 571/2   

/94m2/ v k.ú. Močovice za cenu 5.650,-Kč. 
                            

 
C) paní Miriam Chudomelovou, bytem V Štíhlách 775/32, 142 00  Praha-Krč, na prodej a koupi   

pozemku pč. 571/11 (57m2) v k.ú. Močovice za cenu 3.420,-Kč 
                          

2. OZ schválilo ţádost paní Lenky Klečkové, bytem Ke Hřišti 303, 285 31 Nové Dvory, o odkoupení   

obecního pozemku pč. 571/7 – zahrada, o výměře 86 m2 v k.ú. Močovice.  Schválilo jeho prodej ţadatelce za 
cenu 5.160,-Kč s  podmínkou, ţe uhradí veškeré náklady, spojené s převodem /včetně daně z převodu/.                        

                        
  

          3.  OZ schválilo v obecním objektu čp. 96 zachování lékařské ordinace a multifunkční místnosti. Dále pak   
          schválilo zřízení kadeřnictví a přestavbu sociálního zařízení během zateplování objektu.         

                            
         4.  OZ schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor (lékařské  ordinace), uzavřenou mezi obcí a MUDr.   



          Miroslavem Nulíčkem,  praktickým lékařem pro dospělé.           

                         

         5.  OZ  schválilo záměr obce poţádat  Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje o zvýšení  
         kapacity místní mateřské školky z 20  na 22 dětí.         

     
         6.  OZ  schválilo Záměr obce odprodat starší travní traktor – VISION  z majetku obce.                                                                                                         

                         
         7.OZ  schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele  akce  Vodovod Močovice –  Lány.    

 

   Usnesení ze dne 19. 2. 2014: Usnesení č. 14/3 
   

         1.  OZ schválilo kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a  ing. Zdeňkem Tajčovským ,bytem Močovice   
         162,286 01  Čáslav, na prodej  a koupi pozemku pč. 732/15 o výměře 55 m2 v k.ú. Močovice, za cenu   

         15.510,-Kč.           
                                     

   2.OZ schválilo z rozpočtu obce  částku 3.000,-Kč na  MDŢ a částku 2.900,-Kč na dětský karneval na   
   úhrady hudeb. 

                            

         3. OZ schválilo výsledky inventury za rok 2013.      
                           

   4.OZ schválilo smlouvu, uzavřenou mezi VHS Kutná Hora, a.s.  a obcí, na závěrečnou etapu prodlouţení    
   tlakové kanalizace  v částce 250.832,-Kč.         

                          
   5. OZ  schválilo Smlouvu č. 670 o ujednání zemědělského pachtu   mezi obcí a ZDV Krchleby.   

 

   Usnesení ze dne 19. 3. 2014: Usnesení č. 14/4 
 

1. OZ schválilo Smlouvu o nájmu pozemku  č. 2DHM140016 , uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik 
Hradec Králové a obcí, týkající se nájmu pozemku ve vlastnictví státu pč. 673/1, vedeného v k.ú. Močovice 

jako vodní plocha, po dobu stavební akce Močovice-Terénní úpravy pravého břehu toku Klejnárky. 
                    

           2.  OZ schválilo Smlouvu č. 5062998/1 o odvádění odpadních  vod, uzavřenou  mezi VHS Vrchlice-  
                Maleč, a.s. a obcí, kde odběratelem je nájemce obecní hospody.            

  

2. OZ schválilo Smlouvu č. 5062998/0 o dodávce vody a odvádění odpadních vod,uzavřenou mezi VHS   
       Vrchlice-Maleč, a.s. a obcí, kde odběratelem je nájemce obecní hospody .          

                            
          4.  OZ projednalo ţádost společnosti REVENGE a.s. Praha 5 o spolupráci se sběrem pouţitých oděvů, bot   

               a hraček a následně schválilo Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů , uzavřenou mezi touto  
               společností a obcí.          

                            
         5.  OZ  schválilo Kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a paní Lenkou Klečkovou  na pozemek p.č. 571/7 –  

              zahrada v k.ú. Močovice.         

                          
        6.  OZ schválilo Kupní smlouvu formou notářského zápisu, uzavřenou  mezi obcí a panem Tomášem   

             Vávrou, bytem 286 01  Čáslav, Přemysla Otakara II., na pozemek p.č. 571/9 – zahrada v k.ú. Močovice, 
             manţeli Otakarem a Hanou Tůmovými, bytem Močovice 155, na pozemek p.č. 571/8 zahrada v k.ú.  

             Močovice, 
             manţeli Jolanou a Otakarem Tůmovými, bytem Močovice 176, na pozemek p.č. 571/3 – zahrada v k.ú.  

             Močovice, 

             manţeli Karlem a Ilonou Krupičkovými, bytem Krchleby 44, na pozemek p.č. 571/6, zahrada v k.ú.   
             Močovice, 

             manţeli Josefem a Marií Svobodovými, bytem 190 00 Praha 9, Ctěnická 692/7 na pozemek p.č. 571/13 v  
            k.ú. Močovice. 

                         
        7.  OZ schválilo Záměr obce č. 2-14-Z   prodat obecní pozemky p.č. 764/4 o výměře 63 m2,  p.č. 766/4 (41  

             m2), p.č. 766/5 (115 m2) a p.č. 767/2  (110 m2), vedené jako plochy ostatní na LV 10001 v k.ú.   

             Močovice.  

 

 

  

 

 



    Mateřská škola zvýší počet dětí 

 
   Ještě týden po vánočních prázdninách si děti v mateřské škole uţívaly atmosféry 

ozdobeného stromečku a dárků. Od druhého lednového týdne se však jiţ začalo s přípravami 

na besídku k oslavám MDŢ, a to nejprve výběrem písniček a básniček pro jednotlivé děti, 

později tvořením přáníček pro maminky. Vzhledem k věkovému sloţení dětí v MŠ byl nácvik 

na veřejné vystoupení velmi náročný. O pomoc proto byly poţádány děti, které od září chodí 

do první třídy. Básničku se naučilo šest z nich, pomohla i jedna dívenka navštěvující druhou 

třídu. Vystoupení se – dle reakcí publika – vydařilo. Všechny děti ho nakonec zvládly velmi 

dobře. V únoru děti navštívily divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“ v Dusíkově 

divadle v Čáslavi. Pohádka byla povedená a děti z ní byly opravdu nadšené. Týden před 

maškarním plesem v sokolovně se nesl ve znamení karnevalu, jehoţ vyvrcholením byl páteční 

rej masek, které si děti pro tuto příleţitost připravily. Kromě kultury se děti zapojily také do 

dobročinné aktivity, a to do sběru víček pro dobrovolné hasiče. Víčka z PET lahví přinášejí 

děti  i nadále s nadšením téměř denně, třeba i po jednom kuse. První várku uţ společně 

odnesly do místní prodejny, nyní čeká na své odevzdání uţ druhá krabice. Na čtvrtek 6. 

března byl vyhlášen zápis do MŠ pro příští školní rok. Protoţe bylo předem jasné, ţe stávající 

kapacita nebude pro umístění močovických dětí stačit, poţádala obec spolu s ředitelkou 

mateřské školy o zvýšení hygienické kapacity. Uplatněním nového výkladu původních 

hygienických předpisů bylo této  ţádosti vyhověno. Následně provedl krajský úřad změnu 

zápisu v rejstříku škol, čímţ potvrdil zvýšení kapacity školky z 20 na 24 dětí. Na základě této 

skutečnosti se mohlo vedení mateřské školy kladně vyslovit ke všem ţádostem, podaným při 

zápisu. Naše Školka bez mráčků tak letos nezpůsobila mráčky ve tváři ţádného z rodičů, kteří 

měli zájem své dítě zde umístit.   

Oslava svátku ţen 
 

Oslava Mezinárodního dne ţen v naší obci se  vskutku vydařila. Její účastníky jednoznačně 

zaujalo vystoupení dětí z místní mateřské školy. I kdyţ do školky nastupují stále mladší děti, 

učitelky sestavily a s dětmi nacvičily velice kvalitní vystoupení. Pro malé účinkující se tak 

oslava svátku  stala jejich prvním vystoupením před veřejností.  Mnohé z přítomných ţen pak 

na prknech, která znamenají svět, viděly nejen účinkující, ale i sebe před léty. O tom, ţe jsou 

stále mladá děvčata, přesvědčily tancem při volné zábavě.   

 



 

 

 



Ohlédnutí za plesovou sezónou 

 

Myslivecky ples – 11.1. 2014 

 

 



Hasičský ples – 8.2. 2014 

           

 

 

 



Maškarní ples – 8.3. 2014 

    

 



TJ Sokol Močovice - oddíl stolního tenisu 

 

Skončila základní část Regionálního přeboru 3. třídy soutěţe stolních tenistů.  Oddíl stolního 

tenisu TJ Sokol Močovice tuto část soutěţe zcela ovládl a umístil se na prvním místě.  

 

Regionální přebor 3. třídy 

Tabulka: 

pořadí  zápasy výhra remíza prohra skóre body 

1. TJ Sokol Močovice 14 10 3 1 172:80 33 

2. TJ Sokol Chlístovice "B" 14 8 4 2 158:94 28 

3. TJ Sokol Kácov 14 8 3 3 149:103 27 

4. TJ Sokol Malešov 14 8 2 4 149:103 26 

5. TJ Sokol Čáslav "D" 14 7 1 6 125:127 22 

6. TJ Sokol Uhlíř. Janovice "D" 14 4 0 10 103:149 12 

7. STC 2013 Církvice 14 3 2 9 111:141 11 

8. TJ Sokol Chlístovice "C" 14 0 1 13 41:211 1 
 

 

 

Hráči, kteří nastoupili a odehráli za TJ Sokol Močovice utkání v základní části soutěţe, jsou 

v tabulce (níţe) uvedeni v pořadí podle své zápasové úspěšnosti. Všem hráčům patří velká 

gratulace, protoţe kaţdému z nich se podařilo většinu odehraných zápasů vyhrát. V tabulce je 

tato informace uvedena v posledním sloupci: 

 

hráč Bilance dvouher Bilance čtyřher % úspěšnost hráče 

Rychetský Pavel  37:4 8:3 90,24% 

Liška Josef 22:6 6:1 78,57% 

Hnízdo Petr  31:16 3:3 65,97% 

Kořínek Miroslav 26:17 9:3 60,47% 

Kvaček  Miloslav 15:13 5:4 53,57% 

Dejnoţka Tomáš  17:16 8:2 51,52% 

hráči kteří odehráli méně jak 10 utkání    

Zeman Marek 4:0 1:0 100% 

 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=10400&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11301&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11332&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11327&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11331&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11224&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=10401&rocnik=2013
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=11302&rocnik=2013


Jak bude soutěţ pokračovat?  Dne 22.3.2014 odstartovala nadstavbová část soutěţe, která se 

hraje vyřazovacím způsobem na dvě, nebo tři utkání. V semifinále se střetne 1. druţstvo 

základní části (tedy Močovice) se 4. a dále 2. druţstvo se 3. První dvě utkání se hrají do 

okamţiku, kdy jeden z týmů dosáhne 10 bodů (případně do stavu 9:9). Třetí utkání se hraje 

pouze v případě stejného bodového zisku obou soupeřů, a to bez jedné čtyřhry a do dosaţení 9 

bodů jedním z druţstev. Vítězové semifinálových sérií sehrají finálové zápasy. V kaţdé sérii 

můţe lépe umístěné druţstvo ze základní části rozhodnout, který tým bude pořadatelem 

prvního utkání. Pořadatelem druhého utkání bude ten, který byl v prvním souboji hostující. 

Pořadatelem případného třetího kola bude lépe umístěné druţstvo ze základní části soutěţe. 

Vítěz finále postupuje pro další soutěţní sezonu do vyšší soutěţe.  

Termíny nadstavbové části soutěţe: 1. Semifinále 22.3.2014,  2.semifinále 29.3.2014 

v 9,00hod (ten samý den případně i 3.utkání).  Finále začíná 5.4.2014 v 9,00hod, odvetné 

finálové utkání pokračuje 12.4.2014 v 9,00 hod (ten samý den v případě nerozhodného 

výsledku i 3.zápas). Budeme moc rádi, kdyţ nás (pokud uspějeme v semifinále) přijdete 

povzbudit na domácí finálové utkání 12.4.2014 do místní sokolovny. 

Fotbalová sezóna 
 

Po tradiční zimní přestávce startuje nová fotbalová sezóna. Poprvé se v  ní představí i naši mladí 

svěřenci, kteří se celou zimu poctivě připravovali. Jelikož několik sezón našemu fotbalovému oddílu 

chyběli nejmladší hráči, budeme našim mladým svěřencům v zápasech držet pěsti a podporovat je ze 

všech sil. Nejen nejmladší fotbalisty TJ Sokol Močovice můžete pravidelně vídat na domácím hřišti, 

vždy jednou za čtrnáct dní se budou konat domácí zápasy, kde vás rádi přivítáme a společně si 

užijeme příjemné sportovní okamžiky. 

                                                                              

22.3.  15,00  So  Močovice - Okřesaneč 

29.3.  16,00  So  Potěhy - Močovice 

  5.4.  16,30  So  Močovice - Vrdy B  

12.4.  16,30  So  Církvice - Močovice 

     

19.4.  17,00  So  Močovice - Chotusice B    

26.4.  17,00  So  Štrampouch - Močovice      

  3.5.  17,00  So  Močovice - Horky 

      

11.5.  17,00  Ne  Zbýšov B - Močovice        

17.5.  17,00  So  Močovice - Horušice           

24.5.  17,00  So  Močovice – H. Bučice          

  1.6.  17,00  Ne  Vlkaneč - Močovice 

     

  7.6.  17,00  So  Močovice - Hostovlice       

15.6.  17,00  Ne  Ţleby B - Močovice  



Vzpomínka na významného rodáka 

 
 

Pod tímto názvem jsme se v Močovickém čtvrtletníku č. 6 věnovali  významnému 

močovickému rodákovi – prof. Jiřímu Stárkovi. Dne 25. března jsme si pak připomněli jeho 

nedoţité 91. narozeniny. V této souvislosti se omlouváme za chybně uvedené místo jeho 

posledního odpočinku. Zatímco v Močovicích jsou pochováni jeho rodiče a příbuzní, on sám s 

největší pravděpodobností  spočívá v místě svého posledního bydliště, tj. v Bad Homburgu 

/blízko Kaiserslauternu/ v Německu.  

Tuto informaci se podařilo zjistit paní Libuši Janyšové od jeho sestřenice, paní Blanky 

Včelaříkové.   

  

 

Mezistátní  fotbalové  utkání  v Močovicích 

 

/ příspěvek pí. Libuše Janyšové / 

 

Dlouhá léta si píšeme a pokud přijedou do ČR, navštěvujeme se s přáteli Olgou a Vlastimilem 

Wiesnerovými, kteří ţijí na Floridě v USA.  

Vlasta vyrůstal v Močovicích a má pochopitelně mnoho vzpomínek z dětství i z mládí. Cituji 

z jeho dopisu popis jedné události: 

 

" Co se týká mého případného doplnění Močovického čtvrtletníku, jak píšeš, necítím se natolik 

schopen něco zajímavého popsat. Napadá mě jen jedna věc, která se v Močovicích udála a to 

na konci války kolem roku 1945. Byla to taková sportovně politická událost a dalo by se říci s 

humorem, ţe to bylo mezistátní utkání    

Močovice  -  Maďarsko . 

Před bývalým cukrovarem byla ţelezniční trať, to si jistě mnozí občané pamatují, ale uţ asi 

tak mnoho lidí neví, ţe před koncem války na té trati byla na delší čas umístěna souprava 

vagonů, ve kterých byly válečné zásoby šatstva /spíše prádla/ a bot pro hitlerovskou armádu. 

Tuto válečnou zásobu měli na starosti vojáci Maďaři, kteří byli spojenci Němců. Byli to 

vlastně okupanti naší republiky-tehdy vlastně Protektorátu Čechy a Morava a chovali se 

podle toho. Protoţe však Maďaři jsou známí fotbaloví fanatici a v Močovicích se hrál fotbal, 



ať byla válka nebo ne, uskutečnilo se utkání mezi těmito maďarskými vojáky a močovickým 

muţstvem. Já si výsledek utkání nepamatuji, vím však, ţe přišla revoluce, Maďaři byli 

pokrotlí, ale fotbalová vášeň zůstala a tak se uskutečnilo další utkání Močovice-Maďarsko. 

Výsledek si opět nepamatuji, ale vím, ţe vojenské zásoby byly rozebrány a umístěny ve skladu. 

Zajímavé potom bylo, ţe trička a podvlékačky byly pouţity /obarveny bledě modře/ a přešity 

pro močovické hokejisty, kteří úspěšně reprezentovali močovický hokej v těchto drezech. 

Je tedy zřejmé, ţe se lidé lépe dohodnou sportem neţ válčením" končí svou vzpomínku Vlasti-  

mil Wiesner. 

A já dodávám, ţe v Močovicích se hrál opravdu velmi dobrý hokej a na vysoké úrovni. 

Jmenuji aspoň některé hráče, které si pamatuji: Karel Dvořák, Josef Bohatý, Jaroslav Bohatý, 

Josef Stehlík, Jaroslav Semerád, Přemysl Strnad, Otakar Strnad, Jiří Kaltoun, jejich kamarád 

Kopřiva a nesmím zapomenout na autora výše uvedené vzpomínky – Vlastimila Wiesnera.  

                                                                                        

 

 

 

Zpátky do minulosti……………. 
 
V dnešním ohlédnutí do minulosti obce Močovice se zastavíme v bouřlivém 19. století. Jak 

bylo v minulém čísle uvedeno, obec náleţela k Tupadlům, měla však vlastní obecní zřízení, 

které se skládalo z rychtáře, dvou konšelů (radních) a valné hromady, kterou tvořili 

starousedlíci, sedláci, půdníci a chalupníci.  

Přestoţe první zmínka o škole pochází jiţ z roku 1792, první školní veřejná budova byla 

vystavěna aţ v roce 1828 a měla číslo 49. V roce 1882 bylo v důsledku velkého počtu dětí 

přistoupeno k výstavbě nové jednopatrové dvoutřídní školní budovy č.p. 64, která stála 

naproti mlýnu. Ve 30. letech dochází v naší obci k výstavbě mnoha důleţitých budov, ale i 

dopravních komunikací.  V roce 1830 započala stavba silnice k Čáslavi, o 2 roky později 

došlo k opravě cesty k Ţákům, v roce 1837 se budovala komunikace směrem na Kluky. 

V roce 1832 byla postavena místní pastouška, která byla v 90. letech přestavěna v obecní 



dům, kde byla místní úřadovna a byt pro stráţníka. Na konci století byla vybudována i obecní 

márnice na evangelickém hřbitově.  

Občané Močovic se aktivně zapojovali i do celostátních a národních akcí. V roce 1836 se 

konala poslední korunovace českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého. Cesta do Prahy vedla 

přes Čáslav a pouze Močovice získaly z okolních obcí privilegium vyslat své jezdce 

panovníkově průvodu naproti. Ani revoluční rok 1848 nezůstal v Močovicích bez odezvy. 

Silné národní hnutí se projevilo v zaloţení spolku „Garda“, kterou vedl vyslouţilý dragoun 

František Polák. Jednou z mnoha akcí spolku bylo vysazování pamětních lip, ať na památku 

nastoupení nového císaře Františka Josefa I., nebo při příleţitosti jeho sňatku s císařovnou 

Alţbětou Bavorskou zvanou Sisi. Národní uvědomění dali občané Močovic na vědomí i 

v roce 1866, kdy přispěli na výstavbu Národního divadla částkou 5 zlatých. Tehdejší moderní 

zakládání spolků se projevilo i v roce 1887, kdy byly schváleny stanovy pro nově vzniklý 

hasičský sbor Močovice.   

V 2. polovině 19. století se naplno projevil rozmach průmyslu nejen v tehdejším Rakousku-

Uhersku, ale i v Močovicích. V roce 1867 byla zřízena spolková olejna. Bohuţel však v té 

době nabýval v domácnostech převahu petrolej, a proto jiţ v roce 1871 olejna zanikla. Místo 

ní byl vybudován cukrovar, který působil aţ do roku 1930, kdy doplatil na mezinárodní 

hospodářkou krizi. O důleţitosti cukrovaru v 19. století svědčí i to, ţe tehdejší majitel bohatě 

přispíval na výstavbu nové kaple na návsi. Nechal zřídit chór, schody, dlaţbu i okna. Tehdejší 

ředitel František Mareš zase daroval harmonium. S cukrovarem souvisela i stavba nové 

spolkové mostní váhy v roce 1978 a o 4 roky později i výstavba místní dráhy z Čáslavi do 

Močovic.  Průmyslovou vyspělost a s tím související modernizaci hospodářství dokazují i 

nové zemědělské stroje, které vlastnili obyvatelé Močovic ( v mnoha případech jako jediní 

v okolí a za poplatek je pak půjčovali). Bratři Výborní byli majiteli secího stroje, pan Vančura 

(č.p. 30) válce, pan Horálek (č.p. 1) samočinného napajedla a Josef Brich (č.p. 28) ţacího 

stroje. 

V příštím čísle se společně podíváme jak 1. světová válka zasáhla do dění v Močovicích i jak 

se naši občané zasadili o vznik nového státu Československa.   

 

        

 

 

 

 



 

 

Významná ţivotní výročí 
 
 

Významného ţivotního jubilea / více neţ 80 let/ se ve 2. čtvrtletí roku 2014 doţívají tito naši 
spoluobčané:  
 
paní Marie Málková, pan Adolf Wiesner a paní Helena Bohatá . 

 
Zlatou svatbu oslaví manţelé Milena a Václav Krulišovi. 

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

Recepty paní Marcelky 
 
ZAPEČENÁ VINNÁ KLOBÁSA: 

Pro 4 osoby: 

1/2 kg vinné klobásy 

1 menší cibule nakrájená na půlkolečka 

1 menší červená paprika nakrájená na prouţky 

10 dkg slaniny nakrájená nadrobno 

4 plátky tvrdého sýra 

kečup, olej, špejle  

Klobásu rozdělíme na 4 díly a smotáme do koleček, spojíme je špejlí. Osmahneme je na rozpáleném 

oleji z obou stran zhruba 3-5 minut. Poté opatrně sundáme špejli, přendáme klobásu do pekáčku, 

kaţdé kolečko potřeme kečupem, posypeme cibulí, paprikou a slaninou a přikryjeme plátkem sýra. 

Dáme do trouby zapéct na 20-30 minut na cca 160-180 st. 

Podáváme s bramborem, bramborovou kaší nebo šťouchanými brambory (do rozšťouchaných brambor 

zamícháme osmaţenou nadrobno nakrájenou cibulku a slaninu, petrţelku a osolíme) a zeleninou nebo 

zeleninovým salátem. 

 

 



 

MASÍČKO V ALOBALU: 

 Pro 4 osoby: 

4 plátky kuřecích prsou nebo vepřové kotlety 

sůl, pepř, drcený kmín 

8 brambor na kolečka 

4 plátky šunky 

4 plátky sýra 

1 cibule na kolečka 

nasekaná petrţelka 

máslo 

alobal 

Plátky naklepeme z obou stran, osolíme a opepříme.  

Alobal si rozdělíme na 4 větší čtverce. Kaţdý potřeme máslem, na něj rozloţíme 2 brambory (cca 1 

cm silná kolečka), osolíme je a lehce okmínujeme. Na vrch poloţíme plátek masa, lehce ho potřeme 

máslem, navršíme cibuli, šunku a zabalíme do balíčku. Pečeme v troubě asi 45 - 60 minut na cca 180 

st.. Po upečení balíčky rozbalíme, poloţíme navrch sýr a necháme jej několik minut roztavit 

v otevřeném balíčku. Pak přendáme na talíř a dozdobíme sekanou petrţelkou.  

 

 

Dobrou chuť 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        
 

                                         


