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Klejnarka 

Klejnarko, říčko přemilá,  
potoku našeho mládí,  
co her jsi nám darovala,  
jak měli jsme tě rádi: 
 
Tvá voda hladila kameny, 
bublání tišilo hoře! 
Stále jsi někam spěchala,  
až dosáhla jsi moře. 
 
Různými místy si putuješ, 
od vesnice až k městu, 
ať lhostejnost lidí tě nezkalí, 
přeji ti šťastnou cestu! 
                    
           M. Machotková 



 

Slovo starosty 
 
Vážený čtenáři, 

dnešním dnem se Ti dostává do rukou 5. vydání Močovického čtvrtletníku. Proč to zmiňuji? No přece před rokem 
jsme vydávání tohoto periodika zahájili. A je zřejmé, že s každým dalším jeho číslem se tato forma obecního 
zpravodaje stávala v Tvé domácnosti vítanější. A tak jedeme dál. 

Z rozjetého vlaku ale vystoupila sl. Marie Heřmánková, která se nepodílela již na jeho zimním, čili 4. čísle. Svým 
názorem na pojetí MČ se totiž radikálně rozešla s představou obecního zastupitelstva. Do funkce redaktorky byla 
proto schválena Mgr. Petra Samková. 

V měsíci červnu Tě Vážený spoluobčane zcela zřejmě zaskočil dotazník, který jsi měl v krátké době vyplnit. Úkol 
jsi sice nezvládl zrovna excelentně (počet vyplněných dotazníků byl nízký), ale věř, že čas, který jsi akci věnoval 
nebyl promarněný. Tvé odpovědi a názory se staly důležitým podkladem pro vypracování série architektonicko-
urbanistických studií Močovic. Možná si kladeš otázku, zda to vše má nějaký smysl. Má. Ano, má to velký 
význam. Lze totiž konstatovat, že obec v současné době dosáhla svého standardního vybavení (chybí pouze 
zavedení zemního plynu, ale s tím již nelze kalkulovat) a namístě je tudíž postarat se nyní o její vzhled a 
rozproudit život v ní, zkrátka dosáhnout toho, aby se Ti v Močovicích líbilo žít, aby ses denně rád vracel do 
svého domova. Obec proto oslovila kolektiv mladých architektů, který i s Tvým přispěním tuto ideu připraví. 

A v čem spočívá Tvůj přínos? Vyplněním dotazníku jsi už začal. V závěru pak budeš s ostatními sedět nad 
předloženými návrhy architektů a lámat si hlavu nad definitivním řešením. Konečným výsledkem budou projekty, 
které budeš považovat za své /vždyť jsi je spoluvytvářel/ a nebude tak pro Tebe obtížné je postupně 
spolurealizovat. Věř, že se jedná o významný zásah do budoucí tváře a duše Močovic.  

Možná jsi zaregistroval, že se v polích kolem obce pohybují neznámí lidé. Jsou to geodeti. To se už rozjíždí další 
významná akce – komplexní pozemková úprava. Pro obec má obrovský přínos, ač sám její název poněkud 
odstrašuje. V průběhu čtyř let kromě vyjasnění majetkových náležitostí,...budou rovněž provedena 
protipovodňová a protizáplavová opatření o něž má obec zájem především. Ačkoliv se jedná o finančně velice 
nákladnou akci, Močovice to nebude stát nic, neboť veškeré náklady budou hrazeny z prostředků Evropské unie. 
...Cítím se na tomto místě povinen ještě jednou poděkovat všem majitelům pozemků, kteří před více než rokem 
pochopili přínos tohoto kroku a svým podpisem podpořili žádost obce. Pomohli tak splnit rozhodující podmínku 
pro akci nyní již zahájenou. 

Jestliže jsem se v posledním čísle MČ zmínil o plánovaných investičních akcích obce, je zcela namístě sdělené 
informace aktualizovat. Je mi z toho smutno, ale i letošní, čili již druhá podaná žádost o dotaci na dětské hřiště u 
místní mateřské školky nebyla schválena. Po vypsání dalšího kola dotací samozřejmě učiníme následný pokus. 
Nově obec podává žádost o dotaci vypsanou na zřízení a opravu stezek v obecních lesích pro chodce. Díky 
tomuto finančnímu příspěvku, který může činit až 100% uznatelných nákladů, by obec takřka zdarma získala 
překrásné trasy pro procházky podél obou břehů Klejnarky, propojené lávkou v místě brodu u Cihelny.  

 

Klejnarka je nejen kouzelná říčka, ale dovede být také nebezpečná, zrádná. Povodeň v roce 2010 máš, Vážený 
čtenáři, zcela jistě v živé paměti. Také letos, a to 2. června, tento většinou mírný, tichý tok zahrozil. Ve srovnání s 
jinými vodními toky v Čechách nezpůsobil v Močovicích žádné škody. Prověřil ale akčnost místní Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. A já velice rád konstatuji, že v čele s velitelem Tomášem Moravcem tato jednotka 
představuje pro obec úžasnou jistotu v boji s vodním živlem. Za profesionalitu a obětavost jejích členů při 
záchranných pracích a likvidaci následků povodně vyslovili poděkování také starostové obcí Křečkov a Pátek na 
Nymbursku.  

Vážený čtenáři, jsem si jistý, že také v tomto vydání MČ se dychtivě začteš do vzpomínek paní učitelky Miloslavy 
Machotkové. Dnes mají název U babičky.  
 
 



 

Z obecního zastupitelstva 
 
 

• Usnesení ze dne 3.4. 2013: Usnesení č. 13/5 
 
      1. OZ schválilo Smlouvu o dílo na zpracování povodňového plánu obce, uzavřenou mezi   
       obcí a Enviropartner Brno v rámci získané dotace.       

 
2.  OZ schválilo Kupní smlouvu č. IV-12-6005038 Kabelové vedení 22kv, 1kv, CTSbb v Močovicích, 
uzavřenou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly.     
 
3.  OZ schválilo Smlouvu mandátní na získání dotace na akci MŠ Močovice-zateplení, uzavřenou mezi obcí 
a EUROFORUM Group, a.s. K Roztokům 220/47, Praha 6-Suchdol.  

 
      4.  OZ schválilo Zprávu o výsledku inventarizace za r. 2012. 
 
      5.  OZ schválilo tuto oficiální adresu místní JSDH:  Močovice 26, 286 01  Čáslav 

 
 

• Usnesení ze dne 17.4. 2013: Usnesení č. 13/6 
 
1. OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000001.        

 
2.  OZ schválilo Cenovou nabídku č. 2 firmy ProVaK, v.o.s. Kutná Hora ve výši 283.798,-Kč za 
vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci Močovice-Cihelna, technická a 
dopravní infrastruktura /vodovod, tlaková kanalizace, dešťová stoka, veřejné osvětlení a komunikace/.      
 
3. OZ schválilo podání žádosti o finanční dotaci (až 100 %) z prostředků PRV-podpora 

      společenských funkcí lesů, na vybudování zpevněných stezek pro chodce v obecních 
      lesích. 
 
      4.  OZ schválilo vypracování Projektu na stezky pro chodce v obecních lesích. 
 
      5.  OZ schválilo finanční úhradu za neinvestiční náklady místní mateřské školky ve výši 
      210,- Kč/dítě s platností od nového školního roku. 
 
      6.  OZ schválilo záměr opravit Pomník padlým. 
 
      7.  OZ schválilo žádost manželů Novotných o připojení domu čp. 163 na obecní vodovod  
      a tlakovou kanalizaci. 
 
      8.  OZ schválilo přijetí daru – pohřebiště v Močovicích, od Českobratrské církve evan- 
      gelické. 

 
 
• Usnesení ze dne 5.6. 2013: Usnesení č. 13/7 

         1.  OZ schválilo finanční příspěvek 1.000,-Kč na Okrskovou soutěž SDH v              
         Krchlebech.        

 
     2.  OZ schválilo zakoupení křovinořezu.       
 
     3.  OZ schválilo rekonstrukci vrat ve skladu prodejny potravin v obecní budově čp. 18. 

 
            4. OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na akci MŠ Močovice-zateplení.  
 
            5.  OZ schválilo zařazení parcel 741/4, 690/15, 425/1, 425/2, 658/1 a 658/3 v k.ú.   
            Močovice do kategorie lesů zvláštního určení podle §8 lesního zákona odst. c) z  
            důvodu užívání těchto parcel k rekreačním a naučným účelům.  
 



 

           6.  OZ schválilo Smlouvu o dílo č. 2013048 na vypracování projektu stezek pro chodce   
           v obecních lesích. 
 
            7.  OZ schválilo Smlouvu o nájmu bytu, uzavřenou mezi obcí a paní Zdeňkou Lan-   
            kovou. 
 

8. OZ schválilo Domovní řád pro obcí pronajaté nemovitosti. 
 

9. OZ zamítlo navrhovanou úpravu ceny obecního pozemku pč. 641/3 v k.ú. Mo-  
            čovice.      
          
           10. OZ zamítlo žádost manželů Klusáčkových o prodej obecního pozemku pč. 733 v 
           k.ú. Močovice. 
 
           11. OZ schválilo Smlouvu o dílo v podobě soustavy studií, řešících další rozvoj obce, 
           uzavřenou mezi obcí a firmou Ing. arch. Lucie Chytilová, Přímá 3, 736 01  Havířov. 

 
12.OZ schválilo odvolání sl. Marie Heřmánkové z funkce redaktorky Močovického čtvrtletníku pro 
odlišné pojetí podoby této tiskoviny z pohledu vydavatele a redaktorky.    

 
            13.OZ  pověřilo starostu předložením návrhu na obsazení funkce redaktorky. 
            Termín: 5.6.2013 

 
 
• Usnesení ze dne 15.5. 2013: Usnesení č. 13/8 
 

        1.  OZ schválilo výsledek hospodaření obce za r. 2013 ve výši 651.006,40 Kč.        
 

  2.  OZ schválilo účetní závěrku obce za r. 2012.       
 
  3.  OZ schválilo účetní závěrku místní mateřské školky za r. 2012. 

 
        4. OZ schválilo do funkce redaktorky Močovického čtvrtletníku Mgr. Petru Samkovou.  
 
        5.  OZ vzalo na vědomí zprávu předsedy povodňové komise /starosta/ o řešení 2. stup-    
             ně povodňové aktivity v obci na vodním toku Klejnarka dne 2.6.2013. Vysoce  
             ohodnotil aktivitu místního SDH pod velením p. Tomáše Moravce. 
  

• Usnesení ze dne 19.6. 2013: Usnesení č.  13/9 
 
            1.  OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet Obce Močovice včetně auditu za r. 2012.        

 
     2.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na turnaj v malé kopané.       
 
     3.  OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na turnaj ve stolním tenisu. 

 
            4. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 800,-Kč na turnaj v nohejbalu.  
 
            5.  OZ schválilo překlenovací úvěr od ČP ve výši 3 mil. Kč na zainvestování akcí  
                 MŠ Močovice-zateplení a Obec Močovice-protipovodňová opatření. Tato suma  
                 bude obci proplacena z evropských fondů po zkolaudování jednotlivých děl. 
 
           6.  OZ schválilo jako vítěze výběrového řízení na akci MŠ Močovice-zateplení firmu 
                TES Čáslav, která podala cenově nejnižší nabídku. 
            
          7.  OZ schválilo smlouvu Stezka pro turisty v Obci Močovice-dokumentace pro       
               umístění stavby, uzavřenou mezi obcí a firmou RAIL-ROAD DES., Dopravní  

  stavby /ing. Jiří Kulič/. 
 



 

Významná životní výročí 

Významného životního jubilea /70 a více let/ se v období červenec až září dožívají tito 
spoluobčané: 
pí. Koudelová B., pí. Krulišová M., p. Potměšil M., p. Zelený F., pí. Blažková A., p. 
Tichý V. a pí. Blažková M. 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Topinkovi a svatbu zlatou manželé Zítkovi.  

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

                                                                                                   J. Lišková 

 

Sbor dobrovolných hasičů Močovice 
Letošní červnové povodně napáchaly po celé České republice mnoho škod. Obci Močovice se 

vodní živel naštěstí vyhnul, ale místní sbor dobrovolných hasičů pod vedením Tomáše 

Moravce se vydal pomáhat do oblastí, kde se voda vylila ze svých břehů. Cílem pomoci byly 

dvě obce na Nymbursku, konkrétně  Křečkov a Pátek Ve dnech 3.-4. června pomáhali hasiči 

nejen s odčerpáváním vody ze zatopených objektů, ale i se zásobováním postižených oblastí. 

 



 

Recepty paní Marcelky 

Tvarohový závin s meruňkami 
 
tvaroh: 
25 dkg tvarohu 
50 ml smetany 
1 vanilkový cukr 
cukr dle chuti 
dále: 
2 pláty listového těsta 
meruňky 
drcené piškoty nebo strouhanka 
vajíčko na potření 
postup:  
Těsto vyválíme a potřeme tvarohovou směsí. Rozřízlé půlky meruněk poklademe na 
připravené těsto, posypeme drcenými piškoty. Vše dobře zabalíme a upevníme konce. Hotový 
závin přendáme na předem vymaštěný plech a potřeme rozšlehaným vajíčkem. 
Pozor: Závin na plechu přetočíme, aby byl dvojitý spodek. 
 
Vychladlý závin pocukrujeme. 
 

 

Na závěr jen: Dobrou chuť 

                                                                                                          M. Vondrová 

                 

Domácí mojito 
 
Suroviny na 2 skleničky: 
1 limetka nebo citron 
asi 10 lístků máty 
asi 2 lžičky třtinového cukru (popřípadě obyčejného) 
2-4 cl bílého rumu (chcete-li nealko, lze vynechat) 
led 
voda 
postup: 
Ve hmoždíři nebo v misce rozmačkáme pokrájenou limetku, cukr a mátu. Vložíme 
do sklenice, přilijeme rum a led, dolijeme vodu a vše důkladně promícháme.  
Skleničku doplníme brčkem a ozdobíme lístky čerstvé máty. 
 
Vyzkoušejte, možností je spousta, s rumem, bez alkoholu, s mátou rozmačkanou 
nebo jen pokrájenou, s vodou perlivou či neperlivou. 
 
Ideální pro horké letní dny….. 
 



 

Zpátky do minulosti …………. 
V 5.-6. století se v Evropě pohybuje velké množství kmenových svazů, které se postupně 

usazují a vznikají tak rané počátky dnešních států. Na naše území se dostávají slovanské 

kmeny a postupně  se rozvíjí  první státní útvary, Velká Morava a České knížectví. 

Údolí kolem řeky Klejnarky je však osídleno již bezmála 5 tisíc let, první písemná zmínka o 

obci Močovice je z roku 1324. Předpokládá se, že dějiny obce sahají hlouběji a jsou úzce 

spjaty se vznikem tvrze Hrádek. Dokladem bohaté historie je i řada pravěkých a středověkých 

nálezů a vykopávek, které zde byly objeveny.  

Název můžeme vysvětlit dvěma způsoby. Pověst odkazuje k močálům, které se měly 

rozprostírat v blízkosti řeky Klejnarky. Jiné vysvětlení se váže k máčení (močení) lnu. 

Historicky nejpřesnější teorií by mohla být obměna německého jména Motz, jež vzniklo 

dialektovou výslovností Matz, a je lichotivou zkratkou vlastního jména Mathias.  

 

V příštích číslech se dozvíte více o dějinách naší obce, o významných stavbách i rodácích…. 

                                                                                                   P.Samková 



 

Beseda se seniory 
Policie ČR zastoupená pracovnicí Preventivně informační skupiny ÚO  PČR Kutná Hora por. 

Mgr. Vendulkou Marečkovou ve spolupráci s policistou z místně příslušného Obvodního 

oddělení Čáslav prap. Martinem Vágnerem, dne 10. 4. 2013 v odpoledních hodinách, 

uspořádala besedu se seniory v obci Močovice. Hlavním tématem byla bezpečnost seniorů, 

ale i jejich spolupráce s policií.  

 Senioři byli upozorněni na případy „Podomních obchodníků“, kteří navštěvují na 

vesnicích osaměle žijící starší osoby, nebo nemohoucí důchodce a nabízejí jim k prodeji různé 

zboží (nádobí, deky, příbory, porcelán), nebo se představují jako pracovníci různých firem a 

úřadů. Důvěru seniorů si získávají slušným vystupováním !! Pod různými záminkami se 

snaží dostat do bytu, kdy jejich cílem je zjistit, kde má majitel uschované našetřené peníze, 

odvést jeho pozornost a v nestřeženém okamžiku jej okrást. Někteří podvodníci jsou 

neodbytní a nebojí se užít proti seniorům i násilí. Po provedené krádeži okamžitě odjíždějí 

osobními vozidly a přesouvají se jinam.   

 Seniorům bylo doporučeno, aby nevpouštěli do svých obydlí cizí osoby pod 

jakoukoliv záminkou, v případě prodeje zboží a služeb dali jasně najevo, že o ně nemají 

zájem. Pracovníci úřadů a firem zpravidla svoje návštěvy hlásí předem. Dále bylo 

doporučeno, aby si svoji bezpečnost zajistili, uzamykáním vstupních dveří na pozemek a 

rodinných domků, instalací a používáním bezpečnostního řetízku, přídavného zámku či 

panoramatického kukátka a tím zamezili volný vstup cizím osobám …atd. 

 V případě výskytu těchto podezřelých osob, okamžitě kontaktovali policii na lince 158. 

 Slovo dostala i témata Jak předcházet riziku přepadení, Jak si zabezpečit majetek, Jak 

se chovat v silničním provozu a Domácí násilí na seniorech.      

 Závěr besedy patřil otevřené diskusi. Všem přítomným seniorům byly rozdány letáky 

„Rady pro seniory“, samolepky „Policie ČR radí seniorům“, doporučení seniorům 

„Nebezpečný věk“ a adresy s kontakty na Linku Pomoci v krizi – 974 834 688 a Linku Bílý 

kruh bezpečí - 257371110. 

 Beseda sklidila velký úspěch a doufejme, že splnila svůj účel. 

 

 

        por. Mgr. Vendulka Marečková 
 



 

 
 


