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Slovo starosty 

 

 

Vážený čtenáři, 

 

je to poprvé, co se ve svém slovu nebudu věnovat Tobě, potažmo naší obci. Snad mi to 

nebudeš zazlívat. 

Měsíc květen je nabit významnými 

výročími, především z novodobých 

dějin. Jejich význam ani v nejmenším 

nesnižuji tím, že svých několik řádků 

věnuji jen květnovému výročí 

osobnosti, která před několika lety 

zcela jednoznačně získala v 

celostátní anketě titul Největší Čech. 

Ano, před 700 lety (14. 5. 1316) se 

narodil Karel IV. - v českých zemích oprávněně nazývaný Otcem vlasti. Proslul jako významný 

středověký středoevropský politik a symbol největšího rozmachu české moci. 

Měl evropský význam, neboť myslel evropsky, jednal evropsky a cítil evropskou odpovědnost. 

Proto také své vynikající diplomatické schopnosti využíval jako účinnou protiváhu agresím a 

válkám. 

Jako státník a reformátor dosáhl zcela ojedinělého věhlasu. Vždyť nikdy před ním a po něm 

nehrály české země z mezinárodního hlediska 

tak významnou pozitivní úlohu.     

Jako vzdělanec, politik, diplomat, státník, 

mecenáš, hospodář, vizionář a stavitel se 

nebývalým způsobem postaral o hospodářský 

a kulturní rozvoj naší země. A přitom, když 

přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém 

stavu. O to větší respekt pak vzbuzuje jeho reformní úsilí a úspěchy, kterých dosáhl za 

pouhých dvaatřicet let své vlády.  A co teprve v kontextu se současnou politickou scénou? 

 

                                                                                                                      Starosta 
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. ledna 2016 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 7/2015 /Příloha č. 2/.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 1/2016 /Příloha č. 3/.         

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o výprose uzavřenou mezi obcí a TJ 

Sokol Močovice.                                                                                    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 651/336/2008, 

uzavřený mezi obcí a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s., k zajištění dopravní 

obslužnosti obce v r. 2016.  

                                                                                                            

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2151596 uzavřenou 

mezi ZDV Krchleby, a.s. a obcí.                                                              

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo text smlouvy o nájmu hřbitovního místa.     

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. 

15/1865/KH/JR/BS o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi KSÚS 

Středočeského kraje a obcí.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo cenu vstupenek na divadelní představení 

organizované obcí dne 26. 3. 2016 ve výši 350,-Kč.    

 

 OZ pověřilo starostu obce vyhlášením výběrového řízení na akci Močovice-lokalita 

Cihelna, Dopravní a technická infrastruktura. 

 

 OZ pověřilo starostu obce vyhlášením výběrového řízení na akci Lesní cesta.  

 

 OZ vzalo na vědomí informaci místostarosty o aktuálním stavu průběhu 

geometrického zaměření chodníků a dalších specifikovaných míst. 

 

 OZ vzalo na vědomí informaci o zopakování žádosti o finanční dotaci na stavbu Stezka 

pro pěší v obecních lesích.                                                                                                                                                               

 

 OZ uvolnilo z rozpočtu obce částku 10.200,-Kč na finanční odměny 7 občanům za 

jejich veřejnou činnost a práci s dětmi.                                                                                                                                                                              
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. února 2016 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice zrušilo výběrové řízení na zhotovitele díla Močovice, 

vodohospodářská infrastruktura-Cihelna. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu obce vyhlášením nového výběrového 

řízení na zhotovitele díla Močovice, vodohospodářská infrastruktura-Cihelna. 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Zprávu o inventuře obecního majetku k 31. 12. 

2015.          
 

 Zastupitelstvo obce Močovice s prodejem části pozemku p.č. 64/2 v k.ú. Močovice 

nesouhlasí.                                                                                        

 

 Zastupitelstvo obce Močovice žádost p. V.B. dořeší po realizaci akce Protierozní 

opatření.   
 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 2. března 2016 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce :     

a)  TJ SOKOL Močovice …....90.000,-Kč, na pokrytí výdajů při činnosti v r. 2016 

b)  SDH Močovice …..............50.000,-Kč, na pokrytí výdajů při činnosti v r. 2016 

c)  p. P.M.…............................ 9.000,-Kč, na úhradu nákladů za masopustní masky v r. 2016 

d) p. P.M.                  …......…..5.000,-Kč, na úhradu nákladů turnaje v malé kopané ve    

                                                   3.Q/2016 

e)  p. Ch.J.              …......….... 8.500,-Kč, na úhradu nákladů 3 sport. a 2 společenských akcí  

                                                  v r. 2016 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 2/2016 /Příloha č. 2/.         

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí individuálních 

dotací mezi obcí a 

a) TJ SOKOL Močovice /Smlouva č. 1/ 

b) SDH Močovice /Smlouva č. 2/ 

c)  p. P.M.   /Smlouva č. 3/ 

d)  p. P.M.  /Smlouva č. 4/ 
e)  p. Ch.J. /Smlouva č. 5/ 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyřazení autobusové čekárny z majetku obce a 

její fyzickou likvidaci.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo bezúplatný převod z vlastnictví Středočeského 

kraje do vlastnictví obce Močovice pozemků p.č. 630/18 o výměře 343 m2, p.č. 630/19 

(257 m2), 630/20 (146 m2), 832/4 (45 m2), 832/5 (287 m2), 832/6 (9), 832/7 (115 m2), 

842/5 (51), 630/21 ( 503 m2), 728/9 (155), 728/10 (300), 728/11 (14 m2), 728/12 (4 

m2) vše v k.ú. Močovice.                    

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 16. března 2016 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3/2016 /Příloha č. 2/.         

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže na zhotovitele díla 

Močovice, vodohospodářská infrastruktura-Cihelna firmu M IROS majetková, a.s. 

Staré Hradiště.  
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvu o dílo na akci Močovice, 

vodohospodářská infrastruktura-Cihelna, uzavřenou mezi obcí a firmou MIROS 

majetková, a.s. Staré Hradiště. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo částku finanční spoluúčasti na technické 

infrastruktuře v lokalitě Cihelna ve výši 45.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo typizovaný text plánovací smlouvy na veřejnou 

technickou a dopravní infrastrukturu.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvy na pronájem hřbitovního místa mezi 

obcí a nájemci uvedenými v příloze č. 3.                    

 

 

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 

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

začátku dubna vyváženy  1x za 14 dnů. Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu. 

Datem svozu jsou tedy dny 8. dubna, 22. dubna atd. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 2. čtvrtletí přistaven ve dnech 1. až 3. dubna, 

dále pak 6. až 8. května a následně 3. až 5. června na obvyklém místě, tj. na asfaltové 

ploše proti hasičské zbrojnici. Biologický odpad je možné průběžně ukládat na k tomu 

určeném místě za fotbalovým hřištěm. 

 

 V souladu s platnými zákony a vyhláškami, týkajícími se likvidace nebezpečných 

odpadů, bude v úterý, dne 5. dubna, od 10´00 h proveden v naší obci svoz 

nebezpečných odpadů. Svoz provedou pracovníci čáslavské skládky. Náklady hradí 

obec. Nebezpečný odpad umístěte před svá obydlí podél silnice. Za nebezpečný odpad 

jsou považovány: televize, rádio, lednice, mrazák, zářivka, autobaterie, motobaterie, 

olej, tuk, ředidlo, barva, lepidlo, pryskyřice, kyselina, hydroxid, pesticid, 
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odmašťovadlo, fotochemikálie, pneumatika. Tekuté odpady musí být v uzavřených 

obalech. 

 

 Od 1. dubna 2016 dochází ke změně v obsazení funkce správce místní sokolovny. Od 

uvedeného data ji bude vykonávat p. František Urbánek. Telefonický kontakt je 

uveden na obecním webu. 

 

 V měsíci dubnu provede povodňová komise kontrolu stavu toku Klejnarka. Pozornost 

bude věnována nejen přírodním překážkám zvyšujícím povodňové nebezpečí, ale také 

předmětům a materiálům, které na břeh řeky neoprávněně uložili občané. 

 

 Ten, kdo neuhradí poplatek /500,-Kč/ za provoz systému shromažďování, přepravy, 

třídění a odstraňování komunálních odpadů do 30. června 2016, významným 

způsobem prodělá, neboť po tomto datu nebude moci uplatnit finanční úlevu ve výši 

350,-Kč. Zaplatí tudíž 850,-Kč. Poplatek lze uhradit i bezhotovostně na účet obce 

Močovice č. 0443552349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné 

domu plátce. 

 

 V lokalitě Cihelna jsou z původních 15 pozemků, určených k bytové zástavbě, ještě 4 

parcely volné, čili nabízeny obcí k prodeji. Od dubna 2016 bude v této části obce 

zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury. Ukončena bude nejpozději do 

konce září.    

 

 V současné době jsou uzavírány smlouvy o pronájmu hrobových míst na desetileté 

období. Cena za 1 hrob činí 100,-Kč a za dvojhrob či hrobku 200,-Kč. Vzhledem k 

tomu, že obecní úřad nedisponuje všemi kontaktními údaji, je možné, že někteří 

potenciální plátci proto neobdrželi tiskopisy smluv. Smlouvy k vyplnění je možné 

vyzvednout v úřední hodinu na místním obecním úřadu, nebo vytisknout z odkazu 

formuláře na obecním webu  www.mocovice.cz  . 

 

 

 

 

http://www.mocovice.cz/
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Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 

 

Železná sobota 

Sběr kovového odpadu provedou dne 2. dubna 2016 od 9´30h členové místního sboru 

dobrovolných hasičů. Aby bylo omezeno nepoctivé jednání případných nenechavců, je 

vhodné nepotřebné kovové předměty vystavit před obydlí až v den sběru. 

 

Vítání jara 

Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a mateřskou školkou pořádá obecní 

zastupitelstvo pálení čarodějnic. Akce se uskuteční v poslední dubnový podvečer, tj. v sobotu 

dne 30. dubna, na fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je v 19´30 h před budovou obecního 

úřadu. Vezměte si pruty na opékání buřtů. Uzenina a chléb jsou zdarma, pití lze zakoupit. 

 

Stavění májek 

Vztyčování opentlených březových májek u stavení v naší obci – stavění májek – se uskuteční 

v sobotu 7. května. Od 8´30 h budou členové místního sboru dobrovolných hasičů, za 

doprovodu kapely Věnovanka, procházet vesnicí a naplní tak krásnou jarní tradici. 

 

Český den proti rakovině 

Další ročník se uskuteční 11. května. Členové SDH Močovice už poosmé zajišťují prodejní 

místa v Močovicích /obchod/, v Souňově a v Kutné Hoře. 

 

Soutěž SDH v Krchlebech 

SDH Močovice se zúčastní 28. května, od 13´00h, okrskové soutěže sborů dobrovolných 

hasičů pořádané v Krchlebech. 

 

Dětské sportovní odpoledne 

V neděli, dne 5. června, se od 14´00 h uskuteční na místním fotbalovém hřišti oslavy 

Mezinárodního dne dětí. Ke zdárnému průběhu akce spojí své síly Sokol Močovice, SDH 

Močovice a místní mateřská školka. 
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Ohlédnutí za společenskými akcemi v I. čtvrtletí r. 2016 ve fotografiích: 
 

Myslivecký ples, 15.1  2016 
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Hasičský ples, 13. 2. 2016 
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Masopust, 27.2 2016 
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Maškarní ples, 5.3 2016 
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Dětský karneval, 5.3 2016  

 

 
 

 

 

 

Oslava MDŽ, 12.3 2016 
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Dění v mateřské školce 

Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce téměř v plném počtu, to je 22 dětí z celkového počtu 24 

zapsaných. Nastalo velké vypravování na téma „Jak jsme prožili vánoční svátky a co všechno jsme 

dostali od Ježíška“. Hned na začátku ledna jsme začali společně vybírat básničky na oslavu MDŽ. 

Protože většina dětí je mladších (máme jen čtyři předškoláky), museli jsme tomu přizpůsobit i výběr. 

Přednost tentokrát dostaly jen krátké básničky. 

První kulturní akcí v novém roce byla v pondělí 18. ledna návštěva Dusíkova divadla v Čáslavi, kde děti 

zhlédly pohádku Ferda mravenec, která se jim moc líbila. Kromě pěkného nastudování k tomu přispěly 

i krásné kostýmy. Zbytek tohoto týdne jsme se věnovali přípravě předškoláků k zápisu do základní školy 

– děti si procvičovaly geometrické tvary, barvy, počty, levou a pravou stranu, učily se vypravovat, 

přednášet básničky, kreslily, upevňovaly si zkrátka veškeré znalosti a dovednosti. Z již zmíněných 4 

předškoláků víme již nyní, že z důvodu velmi špatné výslovnosti bude mít jedno z dětí odklad školní 

docházky. To zároveň znamená, že pro příští školní rok budeme přijímat do školky maximálně tři děti. 

Další akcí, na kterou dostaly děti příspěvek od „MAS Lípa pro venkov Zbraslavice“, byl ve středu 3. 

února tematický výukový program, který navazoval na průřezová témata rámcově vzdělávacího 

programu pro předškolní věk, pod názvem Zimní slabikář. Tentokrát přijely dvě lektorky z občanského 

sdružení „Pod horami“, které seznamovaly děti se zimním obdobím, a to při přiřazování obrázků, zvuků, 

vůní a chutí v kombinaci s recitací básniček a pohybem. Do všech činností se děti opět aktivně 

zapojovaly, za snahu i šikovnost si vysloužily od lektorek velkou pochvalu.  
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Dalším zpestřením uprostřed příprav na veřejné vystoupení k MDŽ byly dvě akce hned po sobě. Dne 

23. února přijely dvě pracovnice 

ze zdravotnického zařízení 

PRIMA VIZUS, které provedly u 

některých dětí (u nichž si to přáli 

rodiče) preventivní screeningové 

vyšetření zraku. Další den, to 

znamená ve středu 24. února, 

upoutalo pozornost našich dětí 

sférické kino (planetárium). Děti 

měly jedinečnou možnost získat 

spoustu skvělých dojmů a nových 

poznatků o tajemství stromů. Se 

vším, co je možné vědět o stromech, je seznámili dva broučci, hlavní hrdinové pohádky a průvodci 

stromovou říší. To vše se odehrálo v herně naší školky ve velikém stanu (kupoli) o rozměrech: průměr 

5 metrů a výška přibližně 3 metry. 

Týden od 29. února byl věnován karnevalu, na který se děti s radostí a nadšením chystaly a těšily. 

Nejočekávanější den nastal v pátek 4. března, kdy se po svačince převlékly do přinesených kostýmů a 

užívaly si zábavu při tanci, hrách 

a písničkách. Nejvíc zastoupeny 

byly samozřejmě princezny, 

nechyběl ale ani kovboj, 

Spiderman, žabička, Červená 

Karkulka, víla, beruška a další.  

Po karnevalovém týdnu nastalo 

velké chystání na besídku. 

Pilovala se recitace básniček, 

písničky, tanečky, děti si 

zkoušely, jak budou přicházet na 

pódium nebo se střídat s ostatními. Vše se zkoušelo ve školce, ale i v sokolovně. Společně se vyráběly 

dárky, a to jak pro maminky, tak pro ostatní ženy na výzdobu stolů. V sobotu 12. března jsme se 

v sokolovně sešli téměř v plném počtu, z důvodu nemoci chyběla jen jedna holčička a jedna odmítla 

přednášet. Všechny děti se snažily a zvládly svá vystoupení na jedničku. Na památku budou mít 

vystoupení nahrané na DVD a určitě je potěší i fotografie, to vše od fotoateliéru Valoušek z Kutné Hory. 
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Ani po besídce si děti neoddechly, protože je čekaly další přípravy – tentokrát na Velikonoce. Děti si 

vyzdobily vejdunky, vypravovaly si o velikonočních svátcích, dekorativně zdobily vystříhané tvary 

vajíček, učily se koledy a podobně. Svátky jara si zpestřily také dalším vzdělávacím programem 

nazvaným Koza ze dvora, jehož autory je opět občanské sdružení „Pod horami“. Celé období pak děti 

zakončí Velikonočním pondělím a po návratu do školky se vrhnou na další zajímavé činnosti, které jsou 

pro ně na jarní měsíce přichystány. 

                                                                                                          vedení MŠ  

 

 

TJ Sokol Močovice – oddíl stolního tenisu 

 

Pojďme se ohlédnout za odehranou základní částí letošní soutěže, po posledních kolech 

vypadají výsledky takto: 

Jelikož družstvo Močovice „A“, hrající druhým rokem Regionální přebor 2. třídy, vybojovalo 

třetí místo základní části soutěže. Splnilo tak svůj minimální cíl pro letošní rok bez větších 

problémů, což znamená, že postoupilo do druhé části soutěže - play off. Pro čtenáře by mohla 

být zajímavá informace, že v termínu 2. 4. 2016 (v sokolovně Močovice) a 9. 4. 2016 (u 

soupeře) se utkáme s druhým týmem o postup do finále a případný následný souboj o postup 

do vyšší soutěže. Tým by určitě povzbudila přítomnost každého fanouška, který se přijde 

podívat a podpořit. 

Močovice „B“ hrají společně s „A“ týmem Regionální přebor 2. třídy a jeho výkony byly nad 

očekávání výborné. Celou dobu soutěže se tým „B“ pohyboval v bezpečných vodách tabulky, 

nakonec se hráči umístili na krásném 7. místě a bezpečně se tak vyhnuli příčkám, kde hrozil 

sestup do nižší soutěže. 

Družstvo „C“, nově vytvořené pro letošní sezonu, si dobře zahrálo s kvalitními soupeři a 

bojovalo o místa na středu tabulky. Konečné 6. místo je motivací a zároveň příslibem pro ještě 

lepší umístění v příští sezoně. 

 

Zájemci o podrobnější informace a výkony jednotlivých hráčů se mohou informovat na webu 

stolního tenisu:  www.stis.ping-pong.cz 

 

         M.Kořínek 

 

http://www.stis.ping-pong.cz/


16 
 

TJ Sokol Močovice- kopaná 

 

Muži – rozpis zápasů (jaro 2015/2016) 

12. kolo 

 

Neděle 12. 6. 2016 17:00 

 

Křesetice B - Močovice 

 

Křesetice 

2015215A3B1204 

 

13. kolo 
Sobota 2. 4. 2016 16:30 
 

Močovice - VOLNO 

 

Močovice 

2015215A3B1304 

 

14. kolo 
Neděle 10. 4. 2016 16:30 
 

Kaňk B - Močovice 

 

Kaňk 2015215A3B1403 

 

15. kolo 
Sobota 16. 4. 2016 17:00 
 

Močovice - Zruč nad 

Sázavou B 

 

Močovice 

2015215A3B1505 

 

16. kolo 
Sobota 23. 4. 2016 17:00 
 

Rataje n. Sázavou - 

Močovice 

 

Rataje n. Sázavou 

2015215A3B1602 

 

17. kolo 
Sobota 30. 4. 2016 17:00 
 

Močovice - Malín B 

 

Močovice 

2015215A3B1706 

 

18. kolo 
Sobota 7. 5. 2016 17:00 
 

Červené Janovice B - 

Močovice 

 

Červené Janovice 

2015215A3B1801 

 

19. kolo 
Sobota 14. 5. 2016 17:00 
 Kačina - Močovice 

Kačina 2015215A3B1906 

 

20. kolo 
Sobota 21. 5. 2016 17:00 
 

Močovice - Soběšín 

 

Močovice 

2015215A3B2002 

 

21. kolo 
Sobota 28. 5. 2016 17:00 
 

Nové Dvory B - 

Močovice 

 

Nové Dvory 

2015215A3B2105 

 

22. kolo 
Sobota 4. 6. 2016 17:00 
 

Močovice - Malešov B 

 

Močovice 

2015215A3B2203 

 

 

Starší přípravka (turnaje na domácím hřišti) 

 
16. 4. od 10´00 Močovice, Tupadly, Potěhy 
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7. 5. od 10´00 Močovice, Kutná Hora A, Suchdol 

4. 6. od 10´00 Močovice, Uhlířské Janovice, Suchdol 

 

M. Plánočka 

 

 

Vypalování staré trávy- z pohledu požární ochrany 

 

Každým rokem s příchodem jara se setkáváme se stejným úkazem-všude tam, kde rostla 

tráva, zůstala po ní jen vyschlá stébla a drny.  A právě pozůstatky starého travního porostu 

jsou odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody, a to je vypalování 

staré trávy, což je určitě nejjednodušší způsob. Pomáhá tomu i přežívající názor, že popel 

z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem. Ve skutečnosti oheň sice starý porost opravdu 

účinně zničí, jenže spolu s ním odumírají i kořínky nového a přežívá jen odolný plevel. 

Ohroženy jsou i keře a mladé stromky. Pro život v přírodě má nesmírný význam i biologická 

rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné zvěře, kteří rovněž v ohni zahynou.  

Na vypalování trávy pamatují také zákony o požární ochraně a myslivosti a trestní zákoník 

nejen peněžitými pokutami, ale v případě obecného ohrožení i tresty odnětí svobody.  

Domnívám se však, že dříve než nastoupí zákony, měl by zvítězit zdravý rozum, protože 

zničené životní prostředí, ohrožené hodnoty, zdraví a lidské životy jsou příliš velkou daní 

lidské pohodlnosti.  

Pavel Rychetský, vedoucí okresní odborné rady prevence 

 

 

Významná životní výročí 

 

Překrásného životního jubilea /70, 80 a více než 80 let/ se ve druhém čtvrtletí tohoto roku 

dožívají tito naši spoluobčané: 

p. Výborný Stanislav, pí. Jirušová Marie, pí. Málková Marie, p. Wiesner Adolf,   

p. Baláž Karel a p. Kovařík Stanislav. 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Stanislav a Ludmila Kovaříkovi. 
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Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme jak pevné zdraví, tak 

příjemnou životní pohodu. 

                                                                                                               J. Lišková 

Zpátky do minulosti 

 

V minulém čísle jsme se v našem putování dějinami obce Močovice zastavili v nelehké době 

počátku 2. světové války. V tom současném se podíváme na život a dění v naší vesnici v době 

Protektorátu Čechy a Morava. Tento státní útvar byl započat 15. březnem 1939, kdy německé 

jednotky překročily československé hranice. Močovicím se vojenské konvoje vyhnuly, neboť 

se posouvaly po silnici Praha-Čáslav. Příchod Němců znamenal pro celý stát mnohé změny.  

Slovensko se odpojilo a vytvořilo samostatný Slovenský stát. Prezident Dr. Edvard Beneš 

abdikoval a na jeho místo byl dosazen JUDr. Emil Hácha. Rozhodující moc však měly 

říšskoněmecké orgány moci, v čele stál říšský protektor Reichsprotektor přímo zastupující 

osobu Vůdce – až do září 1941 tuto funkci vykonával Konstantin von Neurath, později 

Reinhard Heydrich, Kurt Daluege a Wilhelm Frick. Dále státní tajemník Staatssekretär 

(zástupce protektora) – Karl Hermann Frank, dvanáct úřadů Oberlandräte nadřazené českým 

úřadům, tajná policie – Gestapo (Geheime Staatspolizei), bezpečnostní služba říšského vůdce 

SS – SD (Sicherheitsdienst). Parlament byl rozpuštěn, byla vytvořena protektorátní vláda. 

V jejím čele stál nejprve Rudolf Beran, od dubna 1939 generál Alois Eliáš, dále dr. Jaroslav 

Krejčí a na konci války tuto funkci zastával Richard Bienert. Protektorátní orgány však měly 

pouze formální úlohu. Další nařízení se promítla i do praktického života naší obce. Všechny 

vyhlášky a nařízení byly nyní pouze v německém jazyce, přiložen musel být i český překlad. 

Stejně tak vývěsní štíty obchodních firem, ukazatelé cest či veřejné vývěsky byly nyní psány 

v německém jazyce a pod tím i v českém. Na domech měly být vyvěšeny dva prapory, jeden 

patřící Velkoněmecké říši a druhý Protektorátu Čechy a Morava. Zavedeny byly protektorátní 

peníze, vedle nich však platily i říšské marky. Poměr marek k protektorátním korunám byl 

1:10. V platnost byly uvedeny i protižidovské zákony, Norimberské zákony platící 

v Německu již od roku 1935. Rasové protižidovské zákony kromě jiného uváděly povinnost 

nosit žlutou hvězdu s nápisem JUDE, zakazovaly vstup na kulturní akce, do divadel, kin. 

Povinnost nakupovat pouze v určených hodinách, děti směly navštěvovat pouze základní 

školy a mnohé jiné svobodu omezující nařízení. Od podzimu roku 1941 byly vypravovány 

transporty nejprve do Terezína, později i do jiných koncentračních táborů. Rasová 

diskriminace se v Močovicích nejvíce dotkla rodiny Geigrovy, která byla odvezena do 
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Terezína, zpět se z příbuzenstva už nikdo nevrátil. Více o jejich osudech není známo. Jejich 

majetek připadl německé správě. Persekuce se týkaly i smíšených manželství, řídící učitel pan 

Theodor Černý byl odvezen do pracovního tábora, odkud ke konci války utekl a skrýval se. 

Jeho syn, čerstvě vystudovaný učitel, musel odjet jako totálně nasazený do Německa, kde byl 

později uvězněn v koncentračním táboře, kde i zemřel. I další totálně nasazený mladík měl 

tragický osud, zedník Karel Rut zahynul v Berlíně při jednom z mnoha leteckých náletů. 

Mladí lidé, kteří museli nastoupit práci v továrnách v Německu, měli právo 1x ročně na 

dovolenou, překročení její délky však bylo velmi přísně stíháno. Za tento prohřešek byl 

umučen Jan Vyskočil. Povinnost totálního nasazení se vztahovala i na ženaté a vdané, na 

práci však byli umísťováni v rámci Protektorátu. Tak byl zdejší učitel Karel Švanda přeložen 

do Kolína, kde jako nádeník pomáhal při odklizovacích pracích. V obci byly zřizovány různé 

komise, např. lístková na potraviny a kuřivo, komise na příděl textilu a obuvi, další vedla 

povinný osev půdy či sčítala a předepisovala zvířata a drůbež. Potravinové příděly byly malé, 

proto se rozrostl tzv. černý trh, kde se dalo mnohé sehnat, ale za vysoké ceny,  např. krmná 

husa za 300 K., vejce za 20 K., mouka  za 15-40 K., vepřové 1 kg za 150 K. Dne 27. května 

1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, na 

následky zranění později zemřel. Doba poté bývá označována jako Heydrichiáda. Více jsme 

se tomuto tématu věnovali v některém z minulých čísel. Nyní jen připomeneme, že vyhlášeno 

bylo tzv. stanné právo, denně byla čtena jména zastřelených, docházelo k domovních 

prohlídkách, vypáleny byly obce Lidice a Ležáky. Nyní je však třeba upozornit, že ani naší 

obci se nevyhnuly domovní razie, kontrolovány byly osobní legitimace. Jiří Brich byl 

gestapem odveden do místní obecní úřadovny, kde byl, dle kronikových záznamů, hlasitě 

vyslýchán. Kromě toho obec často navštěvovali němečtí četníci, kteří prý spíše hledali dobré 

jídlo, pití a cigarety. Jednou však chytili na cestě do Čáslavi jistého pana Švarce, který měl u 

sebe velké množství mouky. Pan Švarc se musel s místním mlynářem dostavit k výslechu, 

z něho byli převezeni do koncentračního tábora, ze kterého se vrátili krátce před koncem 

války. V této rozbouřené době byl zatčen dlouholetý velitel hasičského sboru Alois Stehlík, 

který byl odvezen do Terezína, kde byl vězněn. Zde také 24. dubna roku 1945 zemřel na 

následky neléčeného tyfu, nemoci, která se díky špatným hygienickým podmínkách, 

nedostatku jídla, nelidského zacházení, v tomto koncentračním táboře rozšířila. I přes všechny 

tyto tragické události a strach, který byl všudypřítomný, se našli jedinci, kteří doma potajmu 

poslouchali vysílání z Londýna. Dnes končíme smutnou vzpomínkou na ty, kteří položili své 

životy během nelehké doby Protektorátu. 
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Recepty paní Marcelky 

 

 

 

  

Zapečená jablíčka 

Suroviny:  

4 jablka 

rybízová marmeláda 

rozinky 

sekané oříšky 

sklenka červeného vína 

pudink (1vanil.pud. prášek, cca 0,5l mléka a 2 lž. 

cukru) 

 

Jablka oloupeme a zbavíme jádřinců. Naskládáme je 

do pekáče. Do každého jablka dáme lžičku marmelády, 

pár rozinek, trochu sekaných ořechů (pár si necháme 

navrch) a zakryjeme opět lžičkou marmelády. 

Podlijeme vínem (kdo nechce, může podlít jen vodou), 

přiklopíme a upečeme do měkka, cca 20 min. na 160 

st. Jakmile jablka začnou praskat, vyndáme je z trouby. 

Necháme vychladnout a zalijeme uvařeným pudinkem, 

posypeme zbylými ořechy. Dáme vychladit.  
 

 

 

Mraky 

Suroviny, těsto: 

15 dkg tuku (Hera) 

15 dkg polohrubé mouky 

1/4 l vody 

6 vajec 

špetka soli 

Postup: 

Těsto: 

Dáme vařit vodu, tuk a osolíme. Když se voda začne vařit, přisypeme 

mouku a mícháme do zhoustnutí. Poté sundáme a ještě chvíli mícháme do 

vychladnutí. Do vychladlé hmoty poté zašleháme vejce. Takto připravené 

těsto rozdělíme na 2 díly, vyválíme z nich placky a upečeme je každou 

zvlášť na vymazaném a vysypaném plechu. Vychladlé je pak spojíme 

krémem a navrch pocukrujeme nebo polijeme čokoládovou polevou. 

  

Krém: 

Uvaříme kaši z 1/2 l mléka, 4 žloutků, 1 vanilkového cukru a 10 dkg 

polohrubé mouky. Do vychladlé poté zašleháme 15 dkg cukru moučka, 25 

dkg másla a trochu rumu. 

 
Dobrou chuť! 


