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Advent 
Tak advent zase přišel k nám. 

Jak často již? 

Ach jednou přijde naposledy a nikdo neví jak a kdy? 

Advente – čase předvánoční! 

Mír, pokoj, radost neseš nám. 

Přinášíš staré, známé zvěsti: 

Narodil se nám Kristus Pán. 

                                                                                   Miloslava Machotková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V LISTĚ: Rok „12“ kdysi a dnes 

               Pozvánky na kulturní akce 

               Kaplička „Navštívení Panny Marie“ 

               Výsledky soutěže 

                „speciál“ -  vzpomínky paní učitelky Machotkové 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Vážený spoluobčane, 

toto vydání Močovického čtvrtletníku pročítáš již v čase adventním. S cílem nadělit Ti třetí číslo 

čtvrtletníku už pod vánoční stromeček byl totiž termín tisku záměrně předsunut. Kolektiv autorů se 

domnívá, že tak do Tvého soukromí vstupuje ve chvílích klidu, pohody a slavnostního očekávání. 

I já proto dnes volím zcela odlišný tón, než v předchozích příspěvcích. Konec konců, na 

mentorování budu mít zase prostor v příštím roce. 

Jistě Ti neuniklo, vážený čtenáři, že začátkem měsíce října se dožila močovická rodačka, paní 

učitelka Miloslava Machotková, úctyhodného věku 100 let. Mezi zástupy gratulantů nechyběla ani 

naše obec. Nechci zmiňovat úžasný, práci pro jiné zasvěcený život oslavenkyně, neboť to bylo v 

posledních měsících dostatečně publikováno. Co mě ale ohromilo a dojalo obzvlášť, je obrovský 

citový vztah paní učitelky k Močovicím. Ty dvě hodiny, které jsem s ní strávil, se do mne hluboce 

vryly a staly se pro mne zážitkem na celý život. A což teprve, když jsem měl možnost si pročíst její 

básně a vzpomínky, vážící se k Močovicím. Je zajímavé, jak se díky tomu můj pohled na naši 

vesnici změnil. Zcela jinak nyní vnímám Klejnarku, ostatní přírodu, stavení, lidi. Už nejsou středem 

mého zájmu jen přítomnost a budoucnost obce, ale promlouvá ke mně také její historie. 

Díky tomu, že paní učitelka Machotková souhlasila se zveřejňováním svých vzpomínek a básní v 

Močovickém čtvrtletníku, budeš zcela jistě okouzlen i Ty, vážený čtenáři. S ohledem na svůj věk si 

buď zavzpomínáš na dobu dávno prožitou, nebo se alespoň mnoho dovíš z minulosti své obce. 

V příštím roce se začteš do vzpomínek s názvy Moje dětství, Močovice a U babičky. Dnes Ti pod 

názvem Také se vracím přinášíme vyznání Močovicím. 

Blíží se vánoce a já vím, že se sluší o nich zmínit. Přemýšlel jsem, jak na to. Nedařilo se mi nic 

rozumného vymyslet. Napadaly mě jen samé banality. Možná také proto, že tyto svátky klidu a míru 

se stávají stále více především komerční záležitostí. A pak jsem na to přišel: 

"...jsem doma v Močovicích – je zimní den – padá sníh – je doba adventní – cítím maminčino 

náručí – a laskavý pohled tatínkův..." takto kouzelně vystihuje paní učitelka Machotková vánoční 

čas ve svých vzpomínkách. A k tomu není co dodat. 

Vážený spoluobčane, přeji Tobě i tvým blízkým mnoho spokojenosti a štěstí v blížícím se vánočním 

čase a v novém roce - roce 2013, pak pevné zdraví, hodně osobní pohody, rodinného štěstí a 

pracovních úspěchů. 

starosta 

 

Ozvěny z obecního úřadu 
 Usnesení č. 12/12 ze dne 17.10.2012:  

 1. OZ schválilo Smlouvu o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva , uzavřenou mezi obcí a 

Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.  

2. OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/12, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

3. OZ schválilo nákup sportovního oblečení pro nejmladší členy místního SDH v částce 3.400,-Kč.  

4. OZ neschválilo žádost paní Veroniky Moravcové o snížení nájemného z prodejny.  

5. OZ schválilo provedení odborného průklestu 2 stromů za obecní sokolovnou.  



6. OZ schválilo převedení obecních pozemků pč. 571/1 (632 m2)a 571/2 (94 m2), oba v k.ú. Močovice, ze zatřídění vodní tok 

do plocha ostatní.  

 Usnesení č. 12/13 ze dne 21.11.2012:  

1. OZ schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2013.  
2. OZ schválilo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako vlastníka budovy trafostanice, o odkup části pozemku p.č. 742/57 
v k.ú. Močovice, na němž je trafostanice umístěna a jehož je obec vlastníkem.  
3. OZ vzalo na vědomí zajištění vánočního koncertu, který se uskuteční dne 16.12.2012 od 17´30 h v místní kapli.  
4. OZ schválilo zakoupení 1 stolu na stolní tenis v hodnotě cca 8.000,-Kč.  
5. OZ schválilo záměr rozhodnout o samovýrobě palivového dřeva v obecních lesích až po vyjádření přiděleného lesního 
hospodáře, tj. na jednání OZ v lednu 2013.  
6. OZ schválilo záměr vstoupit do jednání s SÚS Čáslav ve věci bezpečnější úpravy křižovatky silnic Čáslav-Zbraslavice a 
Močovice-Žáky.  

 

 

 

 

HALLOWEEN JAKO  FAKT I MÝTUS

Když se řekne HALLOWEEN, vybaví se většině z Vás nejspíš vyřezaná dýně a pak také Amerika… Ano, drtivá 

většina Čechů si myslí, že svátek Halloweeen, jenž připadá na poslední den měsíce října, je americkým svátkem, 

ale pravdou je, že se tato drtivá většina zásadně plete, neboť tento svátek pochází, dalo by se říct, z našeho 

území. Vychází totiž, ze starého keltského (pohanského) svátku Samhain, ten spadá na konec keltského 

kalendářního roku. Samhain je synonymem pro slovo smrt, označující odchod léta a příchod zlých zimních časů. 

Keltové věřili, že se v noci z 31. října na 1. listopad otevírají brány do jiných dimenzí a jimi se mohou dostat 

zemřelí zpět do našeho světa. Zapalovali tedy obřadní svíce a převlékali se do strašidelných masek a kostýmů, 

aby tím napodobili mrtvé a mohli s nimi komunikovat. Také vydlabávali lucerny z brambor, řepy nebo tuřínů a 

umísťovali je na cesty a před domy, aby ukazovaly cestu zbloudilým duším… 

Z předcházejících řádků tedy vyplývá, že Halloween neproniká z Ameriky k nám, nýbrž že si jej od nás již dávno 

převzala Amerika… Na to, jak se tento svátek slavil u nás v Močovicích, se nyní můžete podívat. Také bych tímto 

chtěla poděkovat všem, kteří se soutěže o krále „ZRŮDNÁ DÝNIČKA“ zúčastnili a své výtvory vystavili nám všem 

na odiv. A jelikož dýňových „strašáků“ není více, než kolik jich vidíte na fotografiích níže, stávají se výherci 

všichni.  

…Omluvte prosím zhoršenou kvalitu fotografií… 

Marie Heřmánková                                                        
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ROK „12“ KDYSI A DNES 

První písemná zmínka o vsi Močovice jako takové, spadá k roku 1324, kdy je ves zmiňována coby 

majetek kláštera v Sedlci. Ještě o 74 let dříve (1250) však pocházejí zprávy o poplužním dvoře 

v místech zdejších. Pokud tedy budeme počítat roky „12“ od toho data, napočítáme, i s tím 

současným, osm. Pokusila jsem se tedy, vypátrat něco o dění v Močovicích v dané době. A ve starých 

spisech a kronice nalezla jsem tyto zápisy… 

1312 – poplužní dvůr je majetkem řádu cisterciáckých mnichů a odvádí jim dávky 

1412 – ves Močovická je v majetku řádu německých křižáků usazených v Drobovicích, těm musí 

odvádět obilí, drůbež, vejce a len 

1512 – již v této době je v obci zmiňován mlýn (který můžeme-jako fungující-najít ve starých mapách 

ještě v druhé pol. 19. stol.) a krčma 

1612 – v kronice se dochoval tento přesný záznam:  Mlynář močovický Jan Janda z Močovic,   

kupuje za 120 kop grošů v Čáslavi dům obecní, jenž do té doby sloužil žákům v Čáslavi jako 

škola. 

1712 – v obci se již objevují jména jako Vančura, Kruliš, Moravec, Horálek, Brych nebo Novák, tyto 

jména jsou ve vsi dodnes! 

1812 – močovické děti navštěvují školu v čísle popisném 10, k tomuto roku se v listech kroniky dále 

dochoval další přesný záznam, tentokrát nastiňuje tvář počasí: Rok tento jest dosti mokrý a 

bouřlivý. Voda z nebe na Čáslavsku taková, že až protrhávala rybníky. Podzim brzy mrazivý. 

1912 -  nyní v obci naplno prosperují tovární podniky jako například cihelna, strojírna, cukrovar, do vsi 

se dá dostat po nově vybudovaných silnicích, nebo po betonovém mostě směrem ku Čáslavi (toto je 

1. betonový most na Čáslavsku), též zde působí SOKOL  mající již minimálně 30 členů. V rok tento se u 

nás, krom dalších dětí, narodila i Miloslava Machotková… 

2012 – Tento rok začíná třesknutými mrazy, které celou republiku, tedy i Močovice, drží jako 

v kleštích na přelomu ledna a února. Ty však nikterak neomezují společenský život v Močovicích, ba 

naopak. Tuhá zima „dává k dispozici“ ledovou plochu na našem rybníčku, kteráž je bruslaři všeho 

věku náležitě využívána. Tato část roku je i obdobím plesů – v našem případě to byl ples Myslivecký a 

Maškarní. Zažili jsme i akce tradiční jako pálení čarodějnic, stavění májí, turnaj v malé kopané a další. 

Pro obecní rozpočet bylo významné především završení rekonstrukce prostoru kolem sokolovny – 

tedy mnohoúčelového hřiště. I naši hasiči se letos vyznamenali, to když počátkem března hasili 

nebezpečný požár pneumatik v Koudelově. Na přelomu července a srpna se zraky snad všech lidí 

obracely k Londýnu, který byl dějstvím XXX. letních olympijských her. Úspěchy a jména našich 

sportovců jako například Barbory Špotákové, Ondřeje Synka a dalších „hrdinů“ známe všichni, ovšem 

kdo z Vás ví, že i mezi námi se prochází a žije jeden olympionik. Je jím Jan Mrvík, který na hrách 

v Tokyu, v roce 1964, vybojoval v osmiveslici bronzovou medaili! Močovice se i letos dále rozrůstají, 

všechny parcely v lokalitě v Lánech, již našly svého majitele. Říjen byl měsícem konání voleb do 

Zastupitelstva Středočeského kraje, stejně jako oslav 94. výročí naší vlasti, ale také oslav stých 

narozenin neobyčejné rodačky a ženy paní učitelky Machotkové.  

Na závěr mi již jen zbývá popřát Vám všem příjemné a klidné prožití svátků Vánoc a šťastný Nový rok 

2013!  

Zdroj: Vlastní kronika, Městské muzeum Čáslav 

                                                                                                                                      Marie Heřmánková 

 



 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDH Močovice Vás zve na zdobení a rozsvícení Vánočního 

stromku v Močovicích 

Vánoční stromek bude umístěn vedle místního kostela a bude 

ozdoben ozdobami, které vyrobí děti na kroužku mladých hasičů. 

Součástí této akce bude i 

 vánoční občerstvení  

pro všechny přítomné. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jste srdečně zváni na Myslivecký ples, který se koná 12. 1. 2013 od 20:00 v sokolovně. 

Hraje UNIVERSUM 

 

 

 

 



Který se koná dne 2.2.2013 od 20:00  

v sokolovně 

K poslechu a tanci Vám bude hrát 

kapela  BRTNÍK 

  

se koná 9.3.2013 v místní sokolovně od 

14:00h. dětský karneval 

Hraje DUO LAURA 
 

                                                                                                                  9.3.2013 od 20:00. Hraje DUO LAURA 

 

               

 

   16.3.2013 jste od 14:00 zváni na MDŽ 

 

   

Výlov rybníka 
Stejně jako každý rok, tak i letos, se v měsíci listopadu konal výlov 

obecního rybníka. „Úlovek“ byl podobný jako v předešlých letech. 

Na rozsáhlejší článek o rybníkářství v Močovicích se můžete těšit 

v jednom z  následujících číslel. 

                                    M. Heřmánková 

 

 

 

 

Po roce jsou opět zpátky, 

klidné, krásné Vánoční svátky. 

Z  nebe se snáší první sníh, 

Děti se smějí, jezdí na saních. 

Z oken se line vůně cukroví, 

Co srdce rozehřeje, duši provoní. 

Pak pod nazdobeným stromečkem zvoneček zazvoní, 

slzičky štěstí stékají po tváři, 

rty se zasmějou, očíčka zazáří. 

zmizí hněv, roztajou ledy, 

Vždyť Vánoce jsou přece tady. 

Močovským údolím procházím nyní… 

Roku 2013! buď dobrý, buď milý. 

Přej nám lásku, štěstí a spokojenost, 

ať už na chvíli, nebo na věčnost. 

                                                                            Marie Heřmánková 

 

Soutěž „NAKRESLETE VÁNOCE“ – bohužel, o tuto soutěž, jste milí spoluobčané neprojevili zájem. Což je 

škoda, protože měla být mimo jiné i „nástrojem“ jak popřát svým sousedům hezké Vánoce.  Na jediný – tudíž 

vítězný -  příspěvěk se nyní můžete podívat. 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

autor: Lenička  



 
Toto číslo čtvrtletníku je převážně vánoční, a tak není divu, že je dnešní významnou budovou kaplička na Návsi, 

kterou má většina z nás spojenou s adventními koncerty. 

 

 

 Kaple Navštívení Panny Marie 

Píše se rok 1831. Tou dobou drží v rukou moc nad českými zeměmi 

František II (jako císař rakouský František I.), tedy spíše jeho kancléř-kníže 

Metternich. V Močovicích se minulým rokem vyměnili rychtáři. Matěje 

Brycha nahradil Josef Levinský-půlsedlák. A rok 1831 je i rokem, kdy v naší 

vsi začíná k nebi vyrůstat kaple Navštívení Panny Marie. V následujícím 

roce je do kaple pořízen zvon, ten však dlouho nevydrží, po několika letech 

puká a musí být nahrazen novým za 115 zlatých. Kaple dostává ke svým 

čtyřicátým narozeninám (tedy roku 1872) přestavbu.  

Mění se panovníci a mění se i doba. Rok 1914 se do dějin našich, ale i těch 

světových, zapisuje jako počátek světové války. S válkou přichází bída a 

nedostatek všeho, včetně materiálu pro válečné účely. V této situaci jsou 

z kaple roku 1916 odejmuty zvony. Podle některých zdrojů, jsou z nich snad 

vyrobena děla. Zvony však nemizí nadobro. 14. června 1925 jsou do kaple 

zavěšeny dva nové. Kmotry se jím stávají Anna Skálová a B. Nováková. Ani tyto zvony se však v kapličce netěší 

věčnosti. Za německé okupace jsou opětovně odebrány. Poté se již do naší kapličky nikdy nevrátí… 

Kaplička po dlouhé roky chátrá a z dříve krásné stavby se pomalu stává ruina. Tento neutěšený stav trvá až do 

roku 2009, kdy kaple prochází nákladnou rekonstrukcí (její rozpočet 

dosáhl výše 1,599.000,-Kč, z toho 1,439.000,-Kč byl zafinancován z dotací 

Státního zemědělského intervenčního fondu a evropských dotací na 

záchranu objektu). Nutno dodat, že tomuto předcházela darovací 

smlouva z listopadu 2007. Tou 

římskokatolická farnost Bykáň (k této 

farnosti kaple patřila) darovala objekt obci 

Močovice, která díky tomu mohla o dotaci 

požádat… Při rekonstrukci došlo k výměně 

části střešní konstrukce, kompletní výměně 

krytiny, opravě vnitřních i vnějších omítek a 

dalších stavebních prvků. Od roku 2009 se v 

„nové“ kapličce pravidelně v předvánočním 

čase konají adventní koncerty pořádané 

naším obecním úřadem. A výjimkou nebude 

ani letošní rok. Všichni jste srdečně zváni třetí adventní neděli – tedy 16. 

prosince od 17:30 hodin. O krásný a jistě působivý zážitek se svým vystoupením 

postará pěvecký sbor pedagogické školy v Čáslavi. 

Zdroj: Vlastní kronika, Obecní úřad Močovice 

Foto: Obecní úřad Močovice 

                                                                                                                                                          Marie Heřmánková         

                                 

 

kaple před 
rekonstrukcí… 

… a po rekonstrukci  

https://novy.email.cz/download/i/q891WZV6UZL-aqKtJHfO_rs10ptPHASALSrV-XRmHbM28kQFnqLsS9rJHNPmVShfw-E0680/IMG_1132.JPG
https://novy.email.cz/download/i/NuCpZea1Jys-idubxUhSCjc5ZocYcfeZd8sTutgdjcqnXxCfCu21KWbVqN9yYbRrT-3A97k/P1010021.JPG


ORGANIZACE V MOČOVICÍCH 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Neděle 23. září patřila všem Soptíkům. Konalo se tu 5. kolo soutěže Soptík 

2012. Počasí bylo skvělé, stejně jako výkony našich družstev. 

Přípravka, svým nejlepším časem, svou kategorii ovládla, čímž si 

zajistila celkové prvenství v letošním ročníku Soptíka! Mladší žáci 

vybojovali 3. místo a celkově tak obsadili 4. příčku. Stejnými 

výsledky jako mladší žáci, pak uzavírají sezonu i starší žáci, kteří 

s výborným časem nestačili v Močovicích jen na dvě družstva. Další 

podzimní akcí, které se naši hasiči zúčastnili, bylo okresní kolo hry 

Plamen, kde nastoupili na štafetu 

4x60 metrů a štafetu CTIF. 

Přípravka svou štafetu na 4x60 metrů jasně vyhrála. V mladší kategorii 

(štafety 4x60 metrů) obsadilo družstvo „A“ šesté místo a družstvo „B“ 

deváté. Ve štafetě CTIF skončilo „Áčko“ sedmé a „Béčko“ osmé (v této 

věkové kategorii nastoupilo dohromady 12 družstev). Starší žáci vybojovali 

ve štafetě 4x60 metrů čtvrtou příčku a v CTIF „zakotvili“ na třetím místě.                   

  Za všechny výsledky gratulujeme! 

Drakiáda 2012 – 24.11.2012 proběhl již pátý ročník močovické Drakiády. Počasí přálo nad míru a tak nic 

nebránilo tomu, aby se draci vyšplhali vysoko k oblakům. Součástí odpoledne bylo i opékání buřtů a teplý čaj, 

pro ty větší i grog. Všichni se již těšíme na šestý ročník.  

 

 Zdroj: SDH Močovice (T. Moravec)      

Foto: Svoboda.info, SDH Močovice                                                                                                                         Marie Heřmánková 

                                                                                                                                                                  

TJ SOKOL -  S nadcházející zimou se na čas uzamkla všechna fotbalová hřiště. Naši fotbalisté „přezimují“ na 

čtvrté příčce tabulky IV. třídy, skupiny B. Tento post jim náleží za sedm vyhraných zápasů z celkových dvanácti. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA (školka bez mráčků) -  

Práce místní mateřinky, je letos velmi různorodá. Děti se, od září do konce 

listopadu, pravidelně účastnily plaveckého výcviku v Kutné Hoře.  

Několikrát zhlédly divadelní představení. A to jak v čáslavském divadle 

J.L.Dusíka, tak i přímo v prostorách mateřinky.  Od letošního roku, 

se ve školce také mohou vyřádit všichni malí zápasníci, je zde 

otevřen kroužek JUDA. Dalším oživením bylo Dýnobraní, dětičky si 

v čáslavském zahradnictví Hortis pečlivě vyřezaly dýně.  5. prosinec 

byl dnem konání Mikulášské besídky.  A hned pondělí desátého si 

děti vyzkoušely další neodmyslitelnou součást předvánočního času, a 

sice pečení cukroví.   

 

 

 

 

Zdroj: MŠ Močovice 

Foto: MŠ Močovice                                                                                                                                                          Marie Heřmánková 
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Pro zábavu 

            SUDOKU LEHKÉ                                                                                 SUDOKU TĚŽŠÍ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Zdroj: Obzory Kutnohorska 

 

 

Básní paní učitelky Miloslavy Machotkové - Myšlenky jdou - uvádíme její vyznání rodným Močovicím. 

 

MYŠLENKY JDOU  

Myšlenky jak dotěrné mušky 

létají hlavou sem a tam, 

knihu života otvírají  

a přicházejí ze všech stran. 

 

Myšlenky, mušky dotíravé, 

se vynořují znenadání  

a každá z nich nám připomene 

různá životní cestování. 

 

Radostné myšlenky povyskočí, 

roztančí se veselou hrou, 

ale ty smutné loudají se 

pomalu, tiše, noční tmou. 
                                                       Miloslava Machotková  

 


