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Slovo starosty 
 

 

 

Vážený čtenáři, 

 

skončilo období dovolených, školáci už mají za sebou první měsíc nového školního roku a léto 

se překlopilo do podzimního času. Začíná poslední čtvrtina tohoto roku, roku, jehož počátek 

jsme, zdá se, vítali teprve nedávno. 

 

A hned na samém začátku měsíce října naši společnost čeká významná událost. Uskuteční se 

totiž volby do krajských zastupitelstev a části senátu. A tak i v naší obci proběhnou ve dnech 

7. a 8. října volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR.      

 

Blížící se volby Tě staví před otázku koho volit, případně zda vůbec k volbám jít. Jistě, volby 

nejsou povinné, ale možnosti volit by sis měl vážit. Přece jen se jedná o příležitost ovlivnit i 

vlastní život. Namítneš, že se stejně nic nezmění, že všichni politici jsou nemožní, že Tě 

politika nezajímá, případně uvedeš jiné důvody, proč se voleb nezúčastníš. V mnohém máš 

jistě pravdu, ale jako ve svém soukromém životě i ve veřejném dění, politice se musíš snažit 

stále znovu a znovu to špatné měnit k lepšímu. A chodit k volbám je opakováním pokusů jak 

toho dosáhnout. Opět a opět zřejmě spokojen nebudeš, ale spolu s klasikem můžeš zvolat: „No 

a co, aspoň jsem to zkusil". 

 

A nyní mi, milý čtenáři, dovol, abych oslovil pouze jednoho našeho spoluobčana, 

spoluobčana, jehož identitu neznám a bral bych, kdyby naším spoluobčanem vůbec nebyl. 

 

"Přestaň už vypouštět splašky do dešťové kanalizace. Co jsi to za člověka, když i v letním 

měsíci, v době, kdy v Klejnarce takřka neteče voda a ryby trpí nedostatkem kyslíku, 

zamořuješ řeku močkou a puchem otravuješ ovzduší? Vždyť i ty máš tlakovou kanalizaci, 

tak proveď potřebnou úpravu a začni se chovat jako řádný občan."   

 

Tak trochu v návaznosti na výše uvedené Ti, vážený čtenáři, připomínám, že na dveřích 

budovy obecního úřadu je umístěna schránka na Tvé příspěvky pod heslem Kazy na kráse 

Močovic. Za Tvá upozornění Ti již nyní děkuji. 

 
                                                                                                                      starosta 

 

 

 

 

 



 

 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 24. srpna 2016  

 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové 

dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na 

vodohospodářskou infrastrukturu , uzavíranou mezi Středočeským krajem a obcí.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IV-12-6020054, uzavíranou mezi obcí a ČEZ 

Distibuce, a.s..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu, uzavíranou mezi  T.L. a K.V.  (dárce) a obcí 

(obdarovaný). 

  

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu 

Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 - odborná příprava, zásahy a 

vybavení. 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 7. září 2016  

 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a 

manželi L.D. a J.D..    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo bezúplatný převod stavby na obecním pozemku st. 172 do 

majetku obce.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kartu projektových záměrů – Projektový záměr 1 s názvem MŠ 

Močovice-rekonstrukce a rozšíření kapacity. 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 21. září 2016  

 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1 -10/2016/16013. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 7. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 



 

Pozvánka na akce ve 4. čtvrtletí 

 
 

 Rozloučení s nohejbalem 

V pátek, dne 28. října 2016, od 13´00h, se uskuteční na antukovém hřišti za sokolovnou 

rozloučení s nohejbalovou sezónou. V podvečer se účastníci přesunou do místní hospody, kde 

se o hudební doprovod postará skupina Laura. Vstup zdarma. Garantem akce je pan Josef 

Chvátil. 

 

 Drakiáda 

Také letos v říjnu nebo v listopadu vzlétnou k obloze, pod dohledem místních hasičů, draci a 

jiné létající stvůry. Definitivní termín bude stanoven cca 4 dny před akcí, dle letových 

podmínek. 

 

 Muzikálové představení 

Muzikálové představení Sibyla se uskuteční dne 26. listopadu /sobota/ od 18´00h v pražském 

Divadle Hybernia. Odjezd autobusu je v 15´30 h z autobusové zastávky Na Vsi. 

 

 Zdobení vánočního stromečku 

Zdobení a rozsvícení vánočního stromečku také letos připravují pod vedením svých 

vedoucích nejmladší členové SDH Močovice. Tento adventní akt se uskuteční v pátek, dne 4. 

prosince, od 16´30h u místní kaple. 

 

 Vánoční koncert 

V neděli, dne 18. prosince, od 17´00h se uskuteční v místní kapli adventní koncert. 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 

 Místní obecní úřad zajistil vstupenky na muzikálové představení Sibyla. Tato 

produkce se uskuteční v sobotu, dne 26. listopadu 2016, od 18´00h v pražském 

Divadle Hybernia. Cena jedné vstupenky činí 390,-Kč. Doprava je zdarma. Odjezd 

autobusu je v 15´30 h ze zastávky Na Vsi. Vstupenky je možné zakoupit každou 

středu, v čase od 19´00h do 20´00h v místní úřadovně a to až do jejich vyprodání. 

Vstupenky, které nebudou prodány do 20. října, budou po tomto datu nabízeny v rámci 

regionu. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude ve 4. čtvrtletí přistaven ve dnech 1. až 2. října a 

5. až 6. listopadu na obvyklém místě, tj. na asfaltové ploše proti hasičské zbrojnici. 

Biologický odpad je možné průběžně ukládat na k tomu určeném místě za fotbalovým 



 

hřištěm. 

 

 Od 1. října bude v naší obci zajišťován svoz směsného komunálního odpadu dle 

zimního svozového plánu. Popelnice budou vyváženy každý týden vždy v pátek. 

Dnem prvního svozu podle nového rozpisu je tedy 7. říjen. 

 

 V průběhu tohoto roku jsou uzavírány smlouvy o pronájmu hrobových míst na dalších 

10 let. 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 ještě 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  . 

 
 

 

Kontroly obydlí, čím lidé topí v kotlích 
 
 

Až 10 milionů korun půjde obcím, aby mohly hradit rozbor popela! Ten úředníci odeberou 

v kontrolovaných kotlích, kde je podezření, že občané pálí odpadky. Pokud se to ale 

nepotvrdí, náklady na laboratoř zaplatí stát. Ministerstvo životního prostředí si svůj boj proti 

„zamořovačům“ ovzduší představují takto: aby netopili plastovými lahvemi a odpadky, 

zastraší je pokutou 50 tisíc korun a kontrolou v jejich obydlí. Nejprve zašle obec dopis a 

vyzve k nápravě. Pokud dotyčný nebude reagovat a dál bude čoudit z komína tmavým 

dýmem, přijde kontrola. Při kontrole budou postupovat podle jasných pravidel daných 

kontrolním řádem. To zahrnuje například i odběr vzorků popela.  

V tom vidí porušení domovní svobody pravicová opozice, ale i koaliční lidovci. Pokud se 

vina „zamořovači“ prokáže, půjdou za ním náklady na laboratorní rozbory popela. V opačném 

případě zaplatí rozbor obce. Sporné jsou ale i kontroly předem hlášené úřadem. Občané se na 

ně budou moci připravit tak, aby úřednická „šťára“ v kotli žádné nevhodné vzorky nenašla.  

Novela zákona o ochraně ovzduší byla schválena ve 36. týdnu roku 2016. Nyní čeká na 

projednání v Senátu a podpis prezidenta, platit má od 1. ledna 2017.  

Dále připomínám kontrolu komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob, která je 

prováděna na základě objednávky fyzické osoby. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah 

spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné 

provádět svépomocí 3 x ročně. Na plynná paliva 1 x ročně. Kontrola spalinové cesty 

s připojeným spotřebičem na pevná paliva i na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně se 

provádí 1 x ročně.  

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví.  

 

 

Pavel Rychetský 

Vedoucí OORP  

http://www.mocovice.cz/


 

SDH informuje… 

 

Močovská proudnice 

Den 10. září 2016 patřil na místním fotbalovém hřišti v Močovicích již 14. ročníku hasičské 

soutěže-„Močovská proudnice“. Tradičně se soutěžilo v požárním útoku. Každý tým 

absolvoval 2 pokusy, přičemž v celkovém hodnocení se počítal lepší čas. Kdyby nastala shoda 

na časomíře s jiným družstvem, rozhodoval by lepší čas z prvního pokusu. Ale to se tentokrát 

nestalo.  

Letošního ročníku se zúčastnilo 8 družstev v kategorii mužů – z toho jedno smíšené družstvo 

ze Souňova a 2 týmy žen. Své síly v mužské kategorii předvedla tato družstva a následně se 

umístila v pořadí: 

1. Zibohlavy 22,90 

2. Zruč nad 

Sázavou 25,56 

3. Lomec 28,80 

4. Jindice 28,86 

5. Močovice 28,89 

6. Kluky 34,18 

7. Souňov 37,63 

8. Církvice 57,42 

 

 

 

V kategorii žen se zúčastnilo soutěžního klání družstvo Hostovlic, které předvedlo krásný čas 

31,10 a domácí tým žen z Močovic, který se umístil na 2. místě s časem 32,90. 

O pořadí všech často rozhodovaly pouze vteřiny a v některých případech i setiny sekundy. 

Všem zúčastněným týmům děkujeme a doufáme, že příští polo jubilejní 15. ročník bude alespoň 

tak úspěšný, jako ten letošní.  

Velké poděkování patří SDH Zibohlavy za zajištění časomíry při závodech. 

 

ZK 

 



 

„Soptíkova liga 2016“ 

 

 

Neděle, 11. září 2016, patřila závěrečnému 5. kolu „Soptíkovy ligy 2016“, které se konalo na 

domácím fotbalovém hřišti v Močovicích. 

Posledního kola se zúčastnilo celkem 29 družstev mladých hasičů z celého okresu. Za SDH 

Močovice byla aktivní účast družstva přípravky. Z celkového počtu 6 zúčastněných, se naši 

nejmladší „soptíci“ umístili na krásné stříbrné pozici. 

 

Mladší žáci nás reprezentovali jako Močovice A a Močovice B. Mladší A obsadilo krásné 3. 

místo, tudíž si domů odvezlo bronzovou medaili. Mladšímu B se na stupně vítězů probojovat 

nepodařilo a obsadilo 6. příčku.  



 

Starším patřilo 3. místo stupně vítězů a domů si tak odnesli medaili bronzovou, a to i přesto, 

že se jim první pokus nepovedl. Rozpojila se jim „béčka“. Symbolicky se tímto krásným 

umístěním a na domácím poli k tomu rozloučila Iveta Čochnářová, která tímto opouští post 

žáka za SDH Močovice. 

Celkové zhodnocení Soptíkovy ligy: V průběhu června a září bojovali naši nejmladší hasiči o 

krásná umístění na předních příčkách, a to se jim v celku i podařilo. Z celkového počtu 4 

družstev našeho sboru se trojice z nich umístila na „bedně“. A stejně jako v loňském roce se 

vydařilo i krásné počasí a atmosféra všech závodů byla ještě o to veselejší. 

Přípravka se v celkovém pořadí umístila na krásném 2. místě.  

Mladší žáci: Močovice A – 2. místo (stejně jako v roce předcházejícím), Močovice B – 9. místo 

(v roce loňském to bylo místo 6.). 

Starší žáci se umístili na 3. místě (v loňském ročníku místo 2.). 

A jak se nejmladším členům našeho sboru dařilo v jednotlivých kolech Soptíkovy ligy, je vidět 

v přiložené tabulce, která je pro lepší orientaci doplněna o legendu. 

Na závěr nezbývá nic jiného, než všem zúčastněným poděkovat a popřát jim mnoho sil a 

pevných nervů do dalších aktivit, které budou následovat během podzimu. 

 

 

                ZK 

Soptíkova liga 2016 – okres Kutná Hora    

 neúčast v daném kole   
2 nepočítané kolo v součtu do celkového pořadí 

 družstvo nezařazené do celkového hodnocení ročníku 

 

Družstvo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo součet výsledný 

čas 

pořadí 

přípravka         

Uhlířské Janovice A 6 1 1 1 1 4 21,96 1. 

Močovice 2 2 3 3 2 9 23,79 2. 

Svatý Mikuláš A 3 6 2 2 3 10 24,97 3. 

Svatý Mikuláš B 1 3 4 4 4 12 30,51 4. 

Svatý Mikuláš C 5 4 5 6 5 19 31,30 5. 

Uhlířské Janovice B 4 5 6 5 6 20 31,46 6. 

Žleby 7 7 7 7 7 28 89,74 nezař. 

         

mladší žáci         

Uhlířské Janovice A 1 1 1 1 1 4 17,65 1. 

Močovice A 2 8 2 2 3 9 18,41 2. 

Kácov B 5 3 3 4 4 14 20,18 3. 

Kácov A 13 4 7 3 2 16 18,81 4. 

Uhlířské Janovice B 6 2 5 7 5 18 21,84 5. 

Svatý Mikuláš A 9 5 4 5 7 21 20,31 6. 



 

Žleby B 4 6 8 11 15 29 21,15 7. 

Záboří nad Labem A 8 7 16 6 10 31 20,83 8. 

Močovice B 3 11 11 15 6 31 22,01 9. 

Církvice A 10 9 9 14 8 36 24,57 10. 

Žleby A 7 17 6 9 16 38 22,58 11. 

Uhlířské Janovice C 15 12 12 8 14 46 22,42 12. 

Záboří nad Labem B 11 14 16 12 9 46 24,52 13. 

Svatý Mikuláš B 12 13 15 10 12 47 23,11 14. 

Církvice B 16 15 14 13 11 53 24,53 15. 

Zibohlavy A 16 10 10 16 16 52 25,70 nezař. 

Zibohlavy B 16 17 13 16 16 61 29,50 nezař. 

Chotusice 14 16 16 16 16 62 31,89 nezař. 

         

starší žáci         

Uhlířské Janovice A 1 1 1 1 1 4 15,41 1. 

Svatý Mikuláš 2 3 7 3 4 12 18,92 2. 

Močovice 6 6 2 2 3 13 18,03 3. 

Uhlířské Janovice B 4 4 3 4 2 13 18,63 4. 

Církvice 3 2 4 7 7 16 18,70 5. 

Žleby  5 5 5 5 6 20 20,53 6. 

Záboří nad Labem 9 8 6 8 5 27 22,12 7. 

Kácov 8 9 8 6 8 30 24,79 8. 

Chotusice 7 7 8 9 9 31 23,93 nezař. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

A je tu září a s tím nový školní rok…..  

 

Mezi své kamarády a k oblíbeným hračkám do školky se děti po prázdninách vrátily hned ve 

čtvrtek 1. září 2016, a to v celkovém počtu dvaceti čtyř dětí. Kapacita mateřské školy tak byla 

opět naplněna. Vzhledem k nízkému počtu nových dětí proběhla jejich adaptace na neznámé 

prostředí, nové kamarády i 

odloučení od maminek a 

tatínků letos velmi dobře. 

Samozřejmě se v prvních 

dnech u těch nejmenších dětí 

objevil pláč, nicméně paní 

učitelky a starší a zkušenějš í 

kamarádi byli vždy nablízku a 

pomohli tak rychlejš ímu 

přizpůsobení se. 

Stejně jako v loňském roce i 

letos převažují holčičky – je 

jich celkem čtrnáct. Oproti 

předchozímu školnímu roku se 

ovšem zvýšilo zastoupení dětí s trvalým bydlištěm v Močovicích – letos navštěvuje školku 

celkem čtrnáct dětí z Močovic, ostatní pocházejí z Vodrant, Kluků, Krchleb, Žáků, 

Štrampouchu, Březí, Souňova a Třebešic. 

Nejpočetnější skupinou jsou v tomto školním roce předškolní děti – je jich celkem deset. 

Střední ročník naplnilo 

sedm dětí ve věku čtyř a 

pěti let. Nejmladších dětí, 

včetně jednoho v nultém 

ročníku, máme rovněž 

sedm. 

Podobně jako v minulost i, 

i na letošní rok připravily 

paní učitelky během 

prázdnin pro děti nabitý 

program na celý školní 

rok. Jenom v prvním 

pololetí je čeká nejméně 

devět výchovně 

vzdělávacích, kulturních 

nebo zážitkových aktivit. Podrobnější informace k nim naleznou zájemci na webových 

stránkách školy. První z akcí – výukový program s názvem „Podzimní slabikář“ – proběhne 



 

v budově školky hned na konci září. Od října se děti budou opět věnovat oblíbené angličt ině. 

V listopadu je mimo jiné ve školce navštíví sférické kino, které je svou zajímavou produkcí 

seznámí s životem na korálových útesech. V prosinci je jako již tradičně navštíví Mikuláš. 

V druhém pololetí si děti jako každý rok připraví vystoupení k MDŽ. Na samotný závěru roku 

chystáme oblíbený výlet do vybrané zoologické zahrady, tentokrát je v plánu Zoologická 

zahrada Liberec, známá především svým chovem bílých tygrů a vzácných takinů čínských. Děti 

se tedy letos mají na co těšit! 

Vedení MŠ 

 

        

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

Významná životní výročí 
 
 

Překrásných životních jubileí /70, 90 a více než 80 let/ se v závěrečném čtvrtletí r. 2016 
dožívají tito naši spoluobčané: 

 
pí. Vacková Marcela, pí. Pleslová Božena, p. Čepek Oldřich, p. Blažek Václav, 

pí. Stehlíková Milada, p. Sus Miroslav. 

 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Luboš a Michaela Suchých. 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme především pevné zdraví a k 
němu příjemnou životní pohodu. 

                                                                                                               J. Lišková 
 

 
 
 

 

Zpátky do minulosti 

 
 
V dnešním historickém ohlédnutí se zastavíme v roce 1948. Abychom lépe pochopili 

proměny v naší obci, které přinesl tzv. Únorový převrat, připomeneme si tyto politické změny 

v celorepublikovém měřítku. Rok 1948 se do českých i slovenských dějin zapsal jako rok 

nástupu komunistické strany k moci.  

Ve svobodných volbách roku 1946 dominovala komunistická strana, novou vládu tak logicky 

sestavoval Klement Gottwald, KSČ v ní získala 7 křesel, KSS 2, národní socialisté, lidovci a 

demokraté po 4 a sociální demokraté 3. Dva ministři- Ludvík Svoboda a Jan Masaryk byli 

bezpartijní. Komunistická strana postupně ovládla SNB, zpravodajství, odbory (díky vzniku 

ROH). Vliv strany rostl i v armádě či v Národním pozemkovém fondu, který měl rozdělovat 

konfiskovanou půdu. Byli tedy připraveni pod taktovkou sovětských poradců, kteří zde 

působili na přímý rozkaz J. V. Stalina, uchopit moc ve státě. Jimi ovládaná bezpečnost měla 

na svědomí několik provokací, 

např. Mosteckou aféru. 

Demokratičtí ministři 

požadovali vyšetření těchto 

politických incidentů. Ministr 

vnitra V. Nosek nařídil 

personální změny, které měly v 

důsledku přesunout do Prahy 

prokomunistické policejní 

složky. Vláda na svém zasedání 

přijala komuniké, které 

nařizovalo, i přes odpor komunistických ministrů, tuto akci zastavit. Nosek však odmítl, 

demokratičtí ministři se tedy rozhodli podat demisi. Spoléhali na prezidenta E. Beneše, který 
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mohl v této situaci zasáhnout. Ten měl několik 

možností, jak v dané situaci zasáhnout- odmítnout 

demisi a přinutit tak komunisty uposlechnout, nebo 

převzít odpovědnost za krizi. Mohl také vypsat 

předčasné volby a jmenovat úřednickou vládu. 

Komunisté však vyšli do protiútoku – svolali 

manifestaci na Staroměstské náměstí na21. února, 

sjezd závodních rad na 22. února a generální stávku 

s více než dvěma miliony zúčastněných o dva dny 

později. Vše mělo jediný cíl: donutit prezidenta, 

aby demisi přijal. Komunisté dokonce vytvořili 

nové ozbrojené složky – lidové milice. Dne 25. února 1948 prezident Beneš nátlaku podlehl 

(výhružka občanské války či sovětské intervence).  Na rehabilitaci E. Beneše je nutno 

připomenout jeho zhoršující se zdravotní stav a snahu ochránit ČSR před další hrozbou války. 

Klement Gottwald převzetí moci na Václavském náměstí ohlásil následovně:  

„Občané, občanky, soudruzi, 

soudružky! Právě se vracím z hradu od 

prezidenta republiky. Dnes ráno jsem 

panu prezidentu republiky podal návrh 

na přijetí demise ministrů, kteří 

odstoupili 20. února tohoto roku. A 

současně jsem panu prezidentu navrhl 

seznam osob, kterými má býti vláda 

doplněna a rekonstruována. Mohu vám 

sdělit, že pan prezident všechny mé 

návrhy, přesně tak, jak byly podány, 

přijal…“ 

 

Nová vláda byla výlučně tvořena 

komunisty nebo jejich sympatizanty. 

Jednou z mnoha výjimek byl Jan 

Masaryk, syn prvního prezidenta. 

Otázka, proč zůstal ve vládě, i když 

komunisty neměl rád, nebyla zodpovězena, stejně jako nikdy nebyla vyšetřena jeho záhadná 

smrt ze dne 10. března 1948, kdy byl nalezen mrtev po pádu z okna svého bytu.  

Převrat byl formálně potvrzen Ústavou z 9. května, ve které byly stanoveny základy vlády 

jedné strany a potvrzena „ vůdčí úloha KSČ“. Květnové volby byly již nedemokratické, 

stanovena byla pouze jedna kandidátní listina Národní fronty. Prezident E. Beneš, v té době 

již těžce nemocný, abdikoval a parlament zvolil jeho nového nástupce. Stal se jím Klement 

Gottwald, předsedou vlády byl jmenován Antonín Zápotocký. V rukou KSČ se ocitla veškerá 

moc. Komunisté obsadili většinu ministerstev, provedli čistky v policii i armádě, ovládli státní 
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správu i školství. Pro výchovu mladých byl založen Československý svaz mládeže ČSM, děti 

musely být členy organizace Pionýr.  

Hospodářsky Československo podléhalo plně pod vliv SSSR, podporován byl především 

těžký průmysl, spotřební naopak 

stagnoval. Průmysl byl řízen systémem 

pětiletek. Vláda pokračovala mimo 

jiné v pozemkové reformě, zestátněny byly 

veškeré pozemky nad 50 hektarů. V roce 

1949 začala první vlna kolektivizace, 

zakládání JZD – jednotných zemědělských 

družstev.  

Nový režim se tvrdě postavil proti svým 

odpůrcům, skutečným, či potenciálním. 

Nastala doba velkých komunistických 

procesů. V říjnu roku 1948 byl proto přijat 

zákon na ochranu lidově demokratické 

republiky, podle něj mohl být za 

protistátní činnost odsouzen prakticky kdokoliv. Politické čistky proběhly v rámci SNB i 

armády, kdy ze služby musel odejít ten, kdo za války sloužil na západní frontě, postih se 

nevyhnul ani řadě vojáků, kteří bojovali na frontě východní. Dokladem tomu je smutný osud 

generála Heliadora Píky, muže, který stál u zrodu československých vojenských jednotek v 

SSSR, který byl roku 1949 popraven. Teror dopadl i na katolickou církev, představitele 

demokratických stran či jiné odpůrce 

komunistického režimu. Největší proces byl 

veden s Miladou Horákovou, která byla 

roku 1950 i přes přímluvu mnoha 

významných světových osobností typu A. 

Einsteina, W. Roosevelta, roku 1950 

popravena. Politické procesy byly vedeny i 

proti dřívějším vůdcům komunistické 

strany, neboť „ti nejhorší třídní nepřátelé se 

ukrývají uvnitř strany“. Dokladem tomu je 

soudní proces s vedením protistátního spikleneckého centra, vůdcem měl být generální 

tajemník KSČ Rudolf Slánský. Odsouzení většinou končili v pracovních táborech 

budovaných podle vzoru sovětských gulagů. Připomeňme si alespoň tábor v Jáchymově, kde 

těžili zdraví nebezpečný uran. Další formou útlaku bylo zřízení pracovních jednotek 

v armádě-PTP (pomocné technické prapory), do nichž museli narukovat nespolehliví občané.  

Konec nejtvrdší komunistické diktatury přišel se smrtí J. V. Stalina v roce 1953, Klement 

Gottwald ho přežil pouze o několik dní.  

V příštím čísle Močovického čtvrtletníku se podíváme na odraz těchto nelehkých událostí na 

běžný život v naší obci.  
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Recepty paní Marcelky 

 

 

Cuketová směs na špagety: 

Suroviny: 

50 - 60 dkg cukety (nastrouhat najemno, nahrubo či 
nakrájet na kostičky) 

2 cibule 

5 stroužků česneku 

3 papriky 

5 rajčat 

3 lžíce oleje 

lžíce soli 

1/4 lahve kečupu 

špetka oregana nebo čerstvé bazalky 

 

Postup: 

Na oleji necháme zesklovatět nakrájenou cibuli, později 

přidáme česnek, proužky paprik a nečtvrcená rajčata, 

cuketu. Dusíme 10 - 15 min. (ne do měkka). Občas 

zamícháme, pokud je třeba, lehce podlijeme a necháme 

opět vydusit. Poté osolíme, okořeníme podle chuti a 

přidáme trochu kečupu a oregano nebo bazalku. 

Zamícháme a můžeme ihned podávat na uvařené špagety 

nebo naplníme do sklenic a zavaříme na zimu. Kdo nemá 

rád kousky, může lehce rozmixovat. 

 

Sladký cuketový chlebíček: 

Suroviny: 

220 g cukety nastrouhané nahrubo 

2 vejce 

120 ml oleje 

220 g cukru moučka 

350 g polohrubé mouky 

prášek do pečiva 

1 lžička skořice nebo skořicový cukr 

hrst rozinek 

kůra z 1 citronu 

mléko dle potřeby 

Na polevu: 

šťáva z 1 citronu (50-60 ml) 

cca 150 g cukru moučka  

Vše umícháme v hladkou hustější hmotu, která 

půjde natírat. 

 

 

 

Postup: 

Ušleháme vejce s cukrem a olejem, 

poté přidáme cuketu, mouku s práškem 

do pečiva, skořici, citr. kůru, rozinky a 

příp. mléko, pokud je hmota moc hustá. 

Zamícháme a nalijeme do vymazané a 

vysypané formy na chlebíček. Pečeme 

cca 45 min. při 160 st.. Poté 

vyklopíme, necháme vychladnout a 

potřeme cukrovou polevou. Po 

zatuhnutí můžeme nakrájet na plátky 

podávat. 

 

 


