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Slovo starosty 

 

Vážený čtenáři, 

není sice mým zvykem, abych hned úvodem svého slova „hudroval“, ale tentokrát se tomu nevyhnu.  

Tebe, který jsi vlastníkem psa, naléhavě upozorňuji, že při procházkách obcí jsi povinen vést svého 

čtyřnohého miláčka na vodítku a odstraňovat jeho případné exkrementy. Sáčky, vhodné k tomuto 

účelu, jsou zdarma vydávány každou středu od 19. do 20. hodiny v místní úřadovně. Připomínám Ti 

rovněž, že s chovem psů jsou spojena zákonná opatření, jejichž dodržování je nezbytné respektovat. 

Uvědom si prosím, že za svého psa jsi plně zodpovědný. Zdráhám se chápat, že chovatel psa, 

dokonce bojového plemene, nemá uzavřeno příslušné pojištění, jak například vyšlo najevo při 

posledním závažném pokousání člověka psem v naší obci.  

Vyvaruj se prosím ukládání jakýchkoliv předmětů na břehy Klejnárky a to i dočasně. Nejen, že to 

zakazuje Vodní zákon, ale je přece zřejmé, že při zvýšeném průtoku vody, resp. během případné 

povodně, by nedodržení tohoto požadavku mohlo kritickou situaci ještě vyhrotit.  

Tobě milý čtenáři, který ještě nemáš původní topidlo vyměněné za normám odpovídající, 

připomínám, že zlomový rok 2022 je takřka tu. V minulosti jsem Tě na tuto skutečnost v souvislosti 

s tzv. kotlíkovou dotací důrazně upozorňoval.   

Při ukládání ekologického odpadu na úložiště si prosím uvědomuj, že ulehčíš-li sobě práci tím, že 

náklad složíš kamkoliv, ztížíš manipulaci všem ostatním. A navíc, zamícháš-li do tohoto typu 

odpadu jiný, zařídíš obci vícenáklady za kontejner vrácený na vytřídění.  

A nyní již z jiného soudku. 

Obecní úřad pro Tebe spustil službu Mobilní Rozhlas. Díky ní lze komunikovat moderně a efektivně. 

Zaregistruješ-li se, budeš dostávat důležité informace o dění v obci prostřednictvím SMS, e-mailů 

nebo zpráv do aplikace. A co Ti registrace do Mobilního Rozhlasu přinese?  Např. poslech běžných 

hlášení obecního rozhlasu přímo z mobilu, aktuality z úřadu přímo do telefonu, upozornění na 

krizové situace, pozvánky na sportovní, společenské a kulturní akce, účast ve veřejných anketách. 

Registrace je zdarma, přičemž Tvé údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů. Zaregistrovat se můžeš vyplněním registračního letáku a jeho vhozením do 

schránky na dveřích budovy obecního úřadu nebo přes webovou stránku https:// 

mocovice.mobilnirozhlas.cz//registrace. Registrační leták je součástí čtvrtletníku. Lze jej vyplnit i 

v úřadovně. Služba Mobilní Rozhlas je zdarma. 

V předešlém vydání čtvrtletníku jsi byl informován o Strategických dokumentech obce Močovice, 

tedy o předpokládaném budoucím rozvoji naší obce. Ale co současnost? Tak o tom se dočteš dnes. 

V Močovickém čtvrtletníku č. 26 Ti byl představen základní dokument Plán investičních akcí na r. 

2018 a na další období. Jeho plnění  nyní můžeš porovnat s verzí, aktualizovanou k 21.6.2021.  

 

 

Přeji Ti krásné prožití prázdnin a období dovolených. 

 

                                                                                                                         Starosta 
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Usnesení OZ, schválená dne 28. dubna 2021 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usne-

sení ze zasedání OZ č. 21/01. 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě 

S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, 

uzavřené mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, provozovna Čáslav a obcí Mo-

čovice.                
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy č. 1/21, 2/21, 3/21, 4/21 a 5/21 o poskyt-

nutí individuální dotace z rozpočtu obce na r. 2021 na finanční částky dle Usnesení č. 7/21 

s termínem finančního vypořádání do 28.2.2022. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2020 a vyja-

dřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2020  

s hospodářským výsledkem  642.061,58Kč. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 

škola Močovice za r. 2020 a to bez výhrad. 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Ma-

teřská škola Močovice za r. 2020 ve výši 42.388,76Kč.  
 Zastupitelstvo obce Močovice dodatečně schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/20. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Nápravné opatření k odstranění nedostatků, zjiště-

ných při přezkoumání hospodaření obce dne 24. 3. 2021. 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce schválením posledního rozpočtového 

opatření v každém běžném roce.    
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 2/21/Z (příloha č. 2) . 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/21/Z (příloha č. 3). 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 4/21/Z (příloha č. 4). 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje převod pozemků parc. č. 901 a 988 v k.ú. Močovice 

do vlastnictví obce. 

 Zastupitelstvo obce Močovice se seznámilo s podnětem na pořízení změny ÚP obce.   
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce realizací komunikačního ekosystému 

MOBILNÍ ROZHLAS. 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce jednáním se současným dodavatelem 

elektřiny o snížení ceny za její dodávku. 

 

 

 

Usnesení, schválená OZ dne 19. května 2021 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 

usnesení ze zasedání OZ. 21/02. 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, 

uzavřenou mezi ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880 a obcí Močovice.     
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje rozdělení výsledku hospodaření MŠ Močovice za r. 

2020 ve výši 42.338,76Kč k úhradě neuhrazené ztráty z r. 2019 ve výši 35.787,23Kč a 

převedení zbytku ve výši 6.551,53Kč do rezervního fondu. 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu podáním žádosti na ČEZ  o zřízení nového 

odběrného místa el. energie u hřbitova. 
 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zřízení nového odběrného místa el. energie u 

hřbitova . 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypracování projektové dokumentace na stavbu 

veřejného osvětlení stezky pro pěší do Lán. 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/21.(příloha . 2) 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 19/2, uzavřenou 

mezi obcí Močovice a panem T.B. 
 

 

 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 Svozovým dnem odpadu /popelnic/ ve 3. čtvrtletí tohoto roku je nadále pondělí každý 

lichý týden. 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu přistaven 

ve dnech 13.7. až  15.7., dále pak 10.8. až 12.8.  a  14.9. až 16.9.2021. Rozpis na celý rok 

2021 je zveřejněn ve čtvrtletníku č. 35 a na obecním webu. 

 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 16.7. až 19.7., dále pak 13.8. až 16.8. a 17.9. až 20.9.2021. Tento odpad 

lze i nadále ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. Rozpis na celý rok 2021 je zveřejněn 

ve čtvrtletníku č. 35 a na obecním webu. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních 

odpadů za r. 2021 je vybírán každou středu, v době od 19´h do 20´00h v úřadovně místního 

OÚ. Poplatek činí dle platné obecní vyhlášky 500,-Kč na občana s trvalým bydlištěm v 

obci. 

 

 Poplatek 500,-Kč uhradí rovněž majitel obydlí, v němž není nikdo přihlášen k trvalému 

bydlení. 

 

 Poplatek za jednoho psa v r. 2021 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč v souladu s 

platnou obecní vyhláškou. 

Poplatky je doporučeno hradit elektronicky na obecní účet č. 0443552349/0800. Jako variabilní 

symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 
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Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 
 

Sportovní a společenské dění se po nucené odmlce začíná rozbíhat. Příkladem jsou 2 akce, pořádané 

v závěru června – Dětské sportovní odpoledne a Turnaj v malé kopané. 

A jak to bude ve 3. čtvrtletí - v době dovolených a prázdnin? 

 

 Výlet do DinoParku a Zoo Plzeň 

pondělí 16.8.2021 s odjezdem v 8´00h od sokolovny / viz.pozvánka/ 

 Močovická proudnice 

sobota 11.9. 2021 od 9´30h na fotbalovém hřišti /viz. pozvánka/ 

 Močovický Soptík 2021 

neděle 12.9.2021 od 8´30h na fotbalovém hřišti /viz. pozvánka/ 

Vzhledem k tomu, že další akce jsou ve fázi příprav, informace o nich budou aktuálně zveřejňovány 

prostřednictvím obecního rozhlasu a na obecních webových stránkách.  

OÚ 

 

 

Aktualizovaný Plán investičních akcí na r. 2018 a další období 
 

/aktualizováno 21.6.2021/ 

 

 Parkovací a odstavná místa "Na Obci" 
 

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém 

břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce je ale pozastavena, neboť musí být plně hra-

zena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji využito na dotované 

akce s povinnou finanční spoluúčastí obce. 

 

 Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad) 
 

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je v roce 2021 přidělována jen v 

maximální výši 40% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době o ni ucházet.   

 

 Stezky pro chodce 
 

Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u "Kr-

chlebské Cihelny" nebyla obci opakovaně přidělena. Obec se rozhodla pro komplexní řešení stezek 

pro chodce. Studie je zpracována v rámci Strategických dokumentů. Stezka z nové bytové zástavby 

v Lánech ke hřbitovu je dokončena. Ostatní stezky se připravují k realizaci, podle zájmu občanů. 

 

 

 Hřbitov 
Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova byl schválen. Vhodný dotační titul na tuto 

akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec proto realizaci opravy hřbitova rozdělila na tři 
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etapy. V roce 2018 byla získána dotace v max. výši 700 tis. Kč, kterou vypsalo Ministerstvo země-

dělství. Se zapojením vlastních finančních prostředků obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekon-

strukce, tj. opravu zborcené severní zdi hřbitova, v hodnotě cca 1 mil. Kč. V roce 2020 proběhla II. 

etapa opravy hřbitovní zdi. K 31. 5. 2021 tak byly opraveny východní a jižní (vstupní) části hřbi-

tovní zdi. V letošním roce připravuje obec žádost o dotaci na poslední, třetí etapu. Tato, finančně 

nejnáročnější část celé naplánované opravy je projektantem spočítána na částku 1,8mil Kč+DPH. 

V této etapě dojde k demolici západní stěny hřbitova, k novému statickému zajištění, vybudování 

nových základů a nové zdi dle schváleného projektu. 

 

 Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 
 

V roce 2019 obdržela obec dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na první etapu „Močo-

vice-chodníky podél silnice II/337- úsek-A“ (od Patákových ke křižovatce na Čáslav). Stavbu reali-

zovala firma Stavitelství Mutl za vysoutěženou cenu 1.294.014,-Kč. Celková poskytnutá dotace od 

SFDI byla ve výši 1,008.101,- Kč. Je na místě firmu pochválit za kvalitně odvedenou práci. V roce 

2020 obec obdržela dotaci na druhou etapu těchto chodníků – úsek „B“– (od nového mostu k fab-

rice). Stavbu této druhé etapy realizovala firma TES s.r.o.. Celková cena stavby byla 872.588,83 

Kč. Poskytnutá dotace Státním fondem dopravní infrastruktury byla ve výši 550.797,-Kč. V listo-

padu 2020 úspěšně proběhla kolaudace obou etap výstavby chodníků. 

 

 Oprava a dobudování chodníků podél silnice III/33721 do lokality Lány (na Krchleby) 

Obec v roce 2020 připravila projektovou dokumentaci. V lednu 2021 bylo na stavbu vydáno sta-

vební povolení a následně byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a protažení chodníků do lo-

kality Lány (na Krchleby).  Tento projekt bude ze všech realizovaných chodníků nejsložitější. Sou-

běžně s novým chodníkem totiž proběhne kompletní rekonstrukce přilehlé silnice ve správě KSÚS a 

to včetně nové skladby podloží, tzv. „kufru“. Místy dojde, z důvodů požadovaných obcí, ke snížení 

vozovky až o 20 cm. To umožní naprojektovat naše chodníky s menším podélným sklonem hlavně 

ve vjezdech na pozemky občanů a v celé střední části chodníku. 

 Výstavba-rekonstrukce silnice III/33721 /na Krchleby/ 

V červnu 2021 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu (rekonstrukci) silnice od mateřské 

školky až k výjezdu z Močovic včetně opravy mostu. Předpokládá se, že ve 3. Q r. 2021 bude po 

výběrovém řízení znám dodavatel stavby a vlastní práce budou zahájeny začátkem stavební sezony 

r. 2022. Investorem této akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

 

 Protierozní opatření 
 

Stavba poldru a protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla v roce 2019 realizována.   Roz-

počet akce činil 491.439,-Kč. Státním fondem životního prostředí byla poskytnuta dotace 388.858,-

Kč. 

  

 Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa 
 

Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění svě-

telných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec od r. 2018 nezískala. Po vypsání vhodného do-

tačního titulu, bude o dotaci znovu požádáno. 

 

 

 

 



7 
 

 Separační centrum /obecní dvougaráž pro hasiče/ 
 

Obec získala v r. 2018 finanční dotaci z prostředků OPŽP ve výši 1,049.954,-Kč. Součástí realizo-

vaného projektu byla výstavba obecní dvougaráže (skladu) za 863.145,-Kč, dále nákup kompostérů 

v ceně 239.096,-Kč pro obce, které se do projektu zapojily (Močovice, Vodranty, Kluky), a dále ná-

kup štěpkovače pro naši obec za 50.400,-Kč. Stavba Separačního místa – dvougaráže byla v září 

2019 úspěšně zkolaudována. 

 

 Cihelňák – hřiště na malou kopanou 
 

V 1. pololetí r. 2018 byla realizována technická a sociální zařízení tohoto areálu. Na základě zájmu 

občanů dochází od r. 2019 k dalšímu postupnému rozvoji areálu. V r. 2020 byl areál doplněn asfal-

tovou sportovní plochou. V letošním roce probíhá rozšíření a dobudování zázemí drěvostavby za 

aktivního přispění občanů. V prosinci 2020 obec požádala o dotaci na výstavbu dětského workouto-

vého hřiště v této lokalitě /za dřevostavbou/. Hřiště bylo na konci dubna dokončeno a předáno do 

užívání. V současné době probíhá administrace poskytnuté dotace z MMR ve výši 80%. 

 

 Mateřská škola – zvýšení kapacity 
 

Obec v „našponovaném“ termínu květen-srpen 2019 realizovala kompletní rekonstrukci mateřské 

školky. Tím došlo k navýšení její kapacity na celkový počet 35 dětí. Celkový rozpočet stavebních 

prací byl ve výši 7.320.817,-Kč. Celková částka poskytnuté dotace z IROP činila 4,749.034,-Kč. Na 

konci prázdnin proběhla úspěšně kolaudace stavby. V novém školním roce, který začal týden po ko-

laudaci, bylo zřejmé, že tyto finanční prostředky byly dobře investované. Kapacita mateřské školky 

byla okamžitě využita v maximální možné míře – 35 dětí. 

 

 Protipovodňová opatření 
 

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných zařízení. V 

březnu 2018 byla vybrána firma, která vypracovala projekt suchého poldru, řešícího protipovod-

ňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V 

případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. V současné době je řešena přeložka 

stávajícího vedení el. energie k družstevním studním, které je uloženo pod plánovanou hrází. Fi-

nanční prostředky zajišťuje pozemkový úřad. 

 

 Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje byla investorem nového silničního mostu přes 

Klejnarku, který splňuje požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky proti-

povodňové. Součástí mostu je i normě vyhovující chodník pro pěší a autobusové nástupiště /před 

statkem p. Chadimy/.   

 

 Místní kaple 
 

V lednu 2018 byla podána žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu. 

Opravu provedla firma Drymat, za vysoutěženou cenu 497.058,-Kč. Poskytnutá dotace 319.627,-

Kč. 
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 Lesní cesta 
 

Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla úspěšná, bude podání žádosti zopa-

kováno po vyhlášení vhodného dotačního titulu. 

 

 Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce 
 

Stávající rozvod veřejného osvětlení je veden dráty na sloupech ČEZu společně s vedením nízkého 

napětí /NN/. ČEZ rozhodly, že vedení NN bude v části obce demontováno a nahrazeno v zemi 

umístěným kabelovým vedením. Obec v této souvislosti obdržela výpověď z připojení veřejného 

osvětlení na sloupech el. vedení a musela na své náklady připoložit ke kabelovému vedení NN svůj 

kabel veřejného osvětlení. Podstatná část finančních nákladů ve výši 659.450,-Kč je obci po reali-

zaci stavby kompenzována, právě firmou ČEZ ve výši 270.000,-Kč. Dále byla na akci poskytnuta 

dotace ze Středočeského kraje z fondu obnovy venkova ve výši 386.000,-Kč. Z výše uvedeného je 

zřejmé, že obec na tuto akci doplatila ze svého rozpočtu pouze 3.450,-Kč. 

 

 Vysokorychlostní internet pro obec Močovice 
 

V r. 2019 byl obci vystaven příslib dotace přímo z fondu EU. Až v okamžiku poskytnutí dotace ale 

byly upřesněny podmínky udržitelnosti projektu. Tyto podmínky byly z ekonomického hlediska tak 

nevýhodné, že se obec rozhodla dotaci nepřijmout. 

 

 Strategické dokumenty pro obec Močovice 
 

V rámci tohoto projektu byly řešeny a připraveny podklady pro budoucí investice obce /např. 

oprava jezu na Klejnarce, dětská hřiště, zařízení pro volnočasové aktivity občanů, nejvhodnější vyu-

žití obecních budov, navržení jejich oprav, nového způsobu vytápění, vzhled ulice Na Vsi, odbah-

nění rybníka/, byly vyhotoveny pasporty obecního majetku, zdokumentován stav dešťové kanali-

zace, navržena dostavba chybějící kanalizace, navrženy vhodné dotační tituly atd. Z Operačního 

programu zaměstnanost obec obdržela na zpracování veškerých dokumentů finanční částku 

2,680.755,-Kč. Pětiprocentní spoluúčast obce činila pouhých 134.037,-Kč. V současné době již vy-

užíváme vypracované dokumenty k podávaným žádostem o dotace.  V červnu jsme již obdrželi in-

formace o schválení tří dotací z MMR. 

 

 Změna místní úpravy provozu na silnici č. III/33721 (u školky) v obci Močovice 
 

Objednáno u firmy ASIG, s.r.o. provozovna Čáslav a realizováno v r. 2019. 

 Komunikace podél – „Allium-agro“ 

Jedná se o opravu a zpevnění místní komunikace. Obec na tuto akci požádala o dotaci Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR) z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2021 a byla úspěšná. Rea-

lizaci stavby vysoutěžila ve výběrovém řízení, nejnižší cenou, firma MUTL s.r.o. za 940.283,- Kč 

vč. DPH. Poskytnutá dotace činí 80%. Na zbývající částce se budou podílet firma Allium a obec. 

Stavba bude realizována během prázdninových měsíců 2021. 

 Dětská a workoutová hřiště 

Projekt na výstavbu dvou dětských hřišť – na Cihelňáku a u fotbalového hřiště zrealizuje firma 

HRAS s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 1,474.010,-Kč. Poskyt-

nutá dotace z MMR bude ve výši 80%. Hřiště na Cihelňáku bylo zprovozněno v dubnu 2021 a vý-

stavba dětského hřiště za fotbalovými kabinami je naplánována na letní prázdniny 2021. 
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 Rekonstrukce sálu Sokolovny 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci z MMR (Ministerstvo pro 

místní rozvoj) na rekonstrukci sálu sokolovny s plánovaným rozpočtem 2,551.336,-Kč vč.DPH. Při-

slíbená výše poskytnuté dotace je 1,972.047,-Kč. Rekonstrukce sálu spočívá ve vybourání podlah a 

odstranění dřevěných obkladů, dále pak v provedení hydroizolací stěn sálu – navrtáním stěn a injek-

táží silikonovou mikroemulzí, v položení nových podkladních vrstev, betonové vrstvy, hydroizo-

lací, tepelných izolací, nové parketové podlahy, obložení stěn novými obklady a zhotovení nového 

pódia. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne v letošním roce. 

 Rekonstrukce obchodu a pohostinství 

Součástí strategických dokumentů bylo i rozpracování plánované rekonstrukce obchodu a pohostin-

ství. Obec podala na tuto akci žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V současné 

době je podána i žádost o vydání stavebního povolení. Výsledky obou řízení budou známé na za-

čátku letních prázdnin. 

 Fotbalové šatny 

Obec využila vypsané dotace Středočeským krajem – z Fondu sportu a volného času a požádala o 

dotaci na modernizaci šaten, spočívající ve vybavení šatních stěn v kabinách a převlékárnách. Před-

pokládaný rozpočet je 170.000,- a dotace je poskytována ve výši 70%. Úspěšní žadatelé budou zve-

řejněni v období letních prázdnin. V případě neposkytnutí dotace, bude modernizace odložena. 

 Hasiči – jednotka SDH obce 

Také u hasičů obec využila vypsané dotace pro jednotky SDH obcí ze Středočeského kraje a požá-

dala o dovybavení jednotky SDH Močovice potřebnou technikou a vybavením. Předpokládaná do-

tace je ve výši 95%. Zveřejnění úspěšných žadatelů proběhne o letních prázdninách. 

 Veřejné osvětlení stezky do lokality Lány (od hřbitova) 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo doplnit stezku pro pěší od hřbitova do nové zá-

stavby veřejným osvětlením. V současné době je připravována projektová dokumentace. 

 Osazení studny na hřbitovu el. čerpadlem 

S ČEZem probíhají jednání o zřízení odběrného místa elektřiny před hřbitovem. Obec pak během 

rekonstrukce zbývající hřbitovní zdi zhotoví přípojku elektřiny ke studni. 

 Nové úložitě bioodpadů 

V návaznosti na opravu a zpevnění místní komunikace podél Allia bude vybudováno úložiště bio-

odpadů. Termín – srpen 2021.   

 Oprava pomníku a revitalizace parku 

Návrhy na opravu pomníku a na budoucí vzhled jeho okolí jsou vypracovány. Obecní zastupitelstvo 

následně rozhodne o konečné podobě celku. 

                                                                                                                              OÚ 
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Nedělníčky  

Milí přátelé, 

již třetím rokem pořádám pro děti z naší obce, jejich rodiče, prarodiče a kamarády prázdninový vý-

let autobusem. Dvakrát jsme navštívili zábavní park, proto jsem se rozhodla letos pro změnu. Vy-

brala jsem Plzeň, která je sice pro nás trochu z ruky, ale jelikož cesta je více méně po dálnici a poje-

deme pohodlným autobusem s toaletou, klimatizací a televizí, kde pustíme určitě nějakou hezkou 

pohádku, není třeba se dálky obávat. 

Plzeň je krásné město s mnoha zajímavostmi, ale my budeme směřovat do zoologické zahrady, 

která je zároveň i botanickou. Částečně je propojena s královstvím dinosaurů, hned vedle je totiž od 

roku 2003 DinoPark, který určitě uchvátí všechny věkové kategorie dětí. Myslím, že i dospělí bu-

dou mít hezký zážitek. Ocitneme se v úplně jiné době, v období druhohor. Najdeme zde na tři de-

sítky dinosaurů v životních velikostech, řada z nich je pohyblivá a ozvučená. 

Pokud ovšem nejste nadšenci těchto pradávných tvorů nebo chcete jet bez dětí, třeba jen na pro-

cházku do ZOO, nemusíte do DinoParku chodit a platit vstupné. Nejlepší a cenově nejzajímavější 

variantou je ale spojení těchto dvou světů. 

Výlet je možné absolvovat s kočárkem, na pár místech jsou pouze cesty zúžené, proto je třeba kočá-

rek poponést či cestu obejít. 

 

 

VÝLET do DinoParku a ZOO Plzeň    

pondělí 16.8.2021   odjezd v 8:00 hodin od sokolovny 

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu do druhohor. Desítky statických i pohyblivých a 

ozvučených modelů dinosaurů v životních velikostech situované v krásném lesoparku nad pl-

zeňskou ZOO. Obrovitý model Apatosaura, pod který se schová celá školka, nádherný pohled 

na centrum Plzně z „vyhlídky u Brachiosaura“, množství dětských houpadel, prolézaček a 

atrakcí, jezírko s vodopádem obývané druhohorním velikánem a mnoho dalšího. DinoPark 

odkrývá dosud nepoznaný svět dinosaurů. Děti se budou bavit a zároveň si odnesou nové po-

znatky o historii naší planety Země. V parku je umístěno 3D kino s trojrozměrným filmem. 

Vstupné do kina je v ceně vstupenky. 

Poté se vrátíme do dnešní doby a projdeme si zoo Plzeň, která je čtvrtou nejnavštěvovanějším 

zoo v ČR. Navíc je součástí i botanická zahrada. Mezi největší lákadla zoo patří nosorožci in-

dičtí, velmi oblíbené jsou také žirafy Bořek, Jirka a Lex. Další podívanou budou určitě hrošíci 

liberijští. Čekají na Vás loni narozená lvíčata lva berberského, mládě kapybary a letošní 

mládě opičky tamarína bělohubého. Nově také jarní mládě klokana, pelikána či lemura. 

 

Cena: 280,-Kč/dosp.osoba    

DĚTI do 15 let ZDARMA!!! 

senioři od 60 let a studenti 15-26 let 190,-Kč           

(po předložení průkazu o studiu) 
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Autobusovou dopravu a vstupné dětem platí již tradičně OÚ Močovice. 

 

Rezervace míst nejpozději do 9.8.2021: 

Jaromíra Nevolová tel.606 387 752 

 

 

Ceník vstupného POUZE do zoo a botanické zahrady zahrady: 

 

Dospělí 15 - 60 let 170 Kč  

Senioři a studenti (po předložení platného průkazu) 

 
120 Kč  

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou nyní všechny prostory veřejnosti přístupné, 

vnitřní prostory s rouškami (to vše se může ještě změnit). V případě špatných epidemiologic-

kých vyhlídek v srpnu se samozřejmě výlet neuskuteční nebo posune na jiný termín. 

 

 

 

Významná životní výročí 

 

Významného životního jubilea / 65, 75, 80 a více než 80 let/ se ve 3. čtvrtletí roku dožívají tito naši 

spoluobčané: 

paní Lišková Jindřiška, pan Pospíšil Vlastimil, paní Daňková Hana, pan Rychetský Pavel,  

paní Truhlářová Jaroslava, paní Volklová Ludmila, paní Adamová Zdena, pan Vavřina Jaro- 

slav a pan Tichý Vladimír.   

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

 

                                                                                                                   OÚ
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MŠ Močovice 

Začátkem posledního čtvrtletí tohoto školního roku, to je do 12. dubna, byla mateřská škola na zá-

kladě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 uzavřena. Provoz byl přerušen od 1. 3. 2021 a v této době 

byla zajišťována distanční výuka pro předškolní děti, pro které byla povinná. Pro mladší děti pracov-

nice zajišťovaly nabídku aktivit. Tyto děti sice neměly povinnost zhotovovat úkoly, ale velká část 

z nich se s nimi po otevření mateřské školy přišla do školky pochlubit. Děti s povinnou předškolní 

docházkou plnily úkoly na téma: „Připravme se na karneval“, „Jaro nám přináší měsíc knihy“, „Když 

se příroda probouzí – vítáme jaro“, „Příprava na Velikonoce“, „U nás běhá po dvoře – drůbež, mlá-

ďátka domácích zvířat“. Úkoly rozesílaly paní učitelky rodičům dětí na e-mailové adresy, v případě 

potřeby je předávaly vytištěné i osobně před mateřskou školou. Děti si v nich procvičovaly grafomo-

toriku, vybarvování, počítání, určování barev a tvarů, ale i cvičení, poslech pohádky, stříhání, nale-

pování a podobně. Mladší děti měly možnost vybarvovat různé obrázky, ale i zkoušet grafomotoriku 

a podobně. Opět musíme pochválit většinu rodičů, kteří spolu s dětmi s velkou pílí vypracovávali 

jednotlivé povinné ale i nepovinné úkoly, za což jim náleží náš velký dík. 

Částečné uvolnění 

přišlo 12. dubna, 

kdy se do mateřské 

školy mohla vrátit 

alespoň část dětí, a 

sice předškoláci, 

pro které je před-

školní vzdělávání 

povinné, a dále děti 

rodičů integrova-

ného záchranného 

systému (samozře-

jmě jen pokud měli 

rodiče o docházku 

těchto dětí zájem). V této době paní učitelky odesílaly pracovní listy, omalovánky apod. po probrání 

jednotlivých témat prostřednictvím e-mailu rodičům dětí, které zatím nemohly do mateřské školy 

docházet. Velkou nepříjemností bylo v této době pravidelné antigenní testování dětí i zaměstnanců 

2x týdně při příchodu do školky a dále zákaz vstupu rodičů do budovy. 

Toto období trvalo celkem tři týdny, tedy do konce dubna. Od 3. května se mohly do mateřské školy 

již vrátit všechny děti, zrušeno bylo také jejich testování. Nadále se musí testovat jen dospělí, pokud 

nebyli očkovaní nebo neprodělali v posledních 90 (180) dnech onemocnění koronavirem. Zákaz 

vstupu rodičů do mateřské školy byl zrušen až od 31. 5., do té doby se všichni zaměstnanci snažili 

zajistit přebírání (předávání) dětí bez toho, aby rodiče vstupovali dále do budovy. 

Z důvodu přísných hygienických podmínek pro provoz mateřské školy muselo letos opět přijímací 

řízení dětí k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok proběhnout bez přítomnosti zájemců o 

přijetí. Komunikace tudíž probíhala pouze elektronicky bez přímého kontaktu. Přijato bylo celkem 

devět dětí, všechny s trvalým bydlištěm v Močovicích, odmítnuto bylo celkem šest žádostí. 
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V první polovině května děti dokončily dárky pro maminky, které původně připravovaly na oslavu 

MDŽ. Maminky dostaly od dětí krásně vyzdobené svícny a přáníčka s červenou kytičkou. 

V týdnu od 31. 5. jsme spolu s dětmi oslavily Mezinárodní den dětí, který vyvrcholil ve čtvrtek celo-

denními soutěžemi, za které byly děti na závěr odměněny diplomy, medailemi a sladkostmi. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace musely být zrušeny téměř všechny původně plánované 

akce. Ale protože 

v poslední době 

došlo k postup-

nému zlepšování 

situace a uvolňo-

vání protiepide-

mických opatření, 

začaly jsme po do-

hodě s rodiči pro 

děti chystat ale-

spoň nějaké zpes-

tření. Místo naplá-

novaného výletu 

s rodiči do Zoo 

Praha jsme zajis-

tili na 18. 6. výlet 

jen s dětmi do Zoo 

Chleby. Zde byla 

pro děti připra-

vena komentovaná prohlídka spojená s přímým kontaktem s některými zvířátky, která mohly děti i 

samy nakrmit. Součástí výletu byl také společný oběd – děti si pochutnaly na řízku s bramborami a 

malinovce. Výletu samozřejmě předcházelo seznamování dětí se zvířátky ze zoo. S dětmi jsme si o 

nich vypravovali, zpívali, děti kreslily obrázky, vybarvovaly, prohlížely si zvířátka na obrázcích, 

v knížkách a podobně.  

Jedinými dvěma akcemi, které zůstaly nezrušené, bylo fotografování na závěr školního roku a paso-

vání na školáky. 

Fotografování jsme vzhledem k situ-

aci museli samozřejmě naplánovat 

tak, aby mohlo proběhnout venku. 

Děti se fotografovaly samostatně, 

s kamarády, ve skupinkách, se třídou 

a největší byla samozřejmě fotogra-

fie celé školky. Jak již je zvykem, 

vznikl i obrázek skupinky dětí, které 

se letos se školkou budou loučit. 

Tato fotografie je jako každý rok vy-

stavena za výlohou v místní pro-

dejně.   
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Konec školního roku byl věnován přípravám na loučení s předškoláky. Děti vypracovávaly pracovní 

listy do portfolií, kam jsme zařadily i některé úkoly, které děti plnily v rámci distanční výuky. Díky 

tomu mohla i letos vzniknout pro děti na památku pěkná knížka plná obrázků. Na loučení jsme pro 

děti připravili i vysvědčení, pro první čtení pohádkovou knížku s úkoly nazvanou „Jak se veverka 

učila počítat“ a pa-

mětní listy, rozvrhy 

do školy a špendlíky 

„Budu školák“. Ve 

středu 23. června na-

stalo očekávané „pa-

sování na školáky“. 

Již tradičně pro nás 

hrálo pohádku praž-

ské Divadlo Úsměv 

z agentury Ludmily 

Frištenské. Protože 

někteří z předško-

láků strávili ve 

školce i více než tři 

roky, bylo celé paso-

vání velmi emotivní 

a slzám se neubránili 

jak budoucí školáci, tak ani jejich mladší kamarádi a paní učitelky.   

Na závěr chceme popřát dětem i jejich rodičům, aby si užili krásné prázdniny bohaté na zážitky a aby 

si během nich odpočinuli a nabrali dostatek sil do dalšího školního roku. 

vedení MŠ 
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SDH Močovice 

 

Rok 2020 a 2021 je ve znamení covidu 19. Kvůli zhoršené epidemické situaci byl výrazně omezen 

běžný život lidí- pracovní, kulturní, sportovní i spolkový. Výjimkou nebyla ani činnost dobrovol-

ných hasičů. Jednou z mála akcí, která mohla v 1. polovině roku 2021 proběhnout, byla literárně-

výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí. Pro letošní již 47. ročník znělo téma Dopravní nehody 

na železničních přejezdech-náročný úkol pro hasiče. 

V okresním kole se na stupních vítězů v kategorii L3 (literární práce 8.-9. ročníku ZŠ) umístily i 2 

členky našeho družstva- Vendula Musilová a Pavla 

Moravcová. 

Na druhém místě se umístila Pavla, Vendulka obsa-

dila příčku první a postoupila do krajského kola, kde 

získala krásné druhé místo. 

Oběma mladým hasičkám gratulujeme k výborným 

výsledků a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho 

sboru. 

SDH Močovice ve spolupráci s obecním úřadem a TJ 

Sokol Močovice zorganizoval v neděli 21. 6. 2021 

sportovní odpoledne pro děti. Pro mladé sportovce 

bylo připraveno 14 stanovišť- šplh, hod do díry, do-

vednostní dráha, chůdy, střelba ze vzduchovky, kop 

na branku, zkouška znalostí, hod na kuželky, jízda 

zručnosti, skákání v pytli, rybolov, stříkání z hasičské 

hadice, slalom s míčem, zdravověda. Za úspěšné spl-

nění disciplíny dostávaly děti drobné odměny. Ti nej-

rychlejší byli navíc oceněni medailí. Jelikož panovalo velké horko, bylo pro všechny připraveno 

malé osvěžení ve formě hadice s chladivou vodou.  

Odpoledne se vydařilo a všichni zúčastnění, malí i velcí, si společně strávený čas užili.  
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SDH-MOČOVICE 
                       Vás zve na soutěž 

 

 

12.9.2021 od 8.30 

v Močovicích 

Soutěžit se bude v disciplíně 
 

 
 

Všichni příznivci požárního sportu jsou zváni. 

 
 

 

 

www.sdhmocovice.estranky.cz 

 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/
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SDH-MOČOVICE 

Vás zve na 19. ročník soutěže 

 

O „ Močovskou 

proudnici“ 

 11. 9. 2021 od 9.30 v Močovicích 

  
Soutěžní disciplína dle pravidel požárního sportu 

  

POŽÁRNÍ ÚTOK 

 

Všichni příznivci požárního sportu jsou zváni. 

 

  

Občerstvení zajištěno! 
 

 

 

 

 

Přihlášky do 9. 9. 2021 

p. Moravec: tel. 607576744 

www.sdhmocovice.estranky.cz 

http://www.sdhmocovice.estranky.cz/
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TJ Sokol Močovice 

 

Po vynucené přestávce způsobené covidem 19 se pomalu rozbíhá i fotbalová sezóna. Přestože nová 

začíná až v září, již nyní se začínající fotbalisté poctivě a pravidelně schází a trénují. Do nových fot-

balových klání jsou připraveny 2 týmy přípravky-mladší a starší. Místní dorost byl pro malý počet 

sportovců sloučen s dorostem z Malína. Nechybí samozřejmě ani A tým mužů.  

Přestože právě skončená sezóna byla vzhledem k pandemické situaci velmi zvláštní a mimořádná, 

rádi bychom se pochlubili. Závěrečný turnaj, který se konal dne 19. 6. 2021 na fotbalovém hřišti ve 

Vrdech, znamenal velký úspěch pro naši mladou přípravku. Obsadila krásné 2. místo. Věříme, že 

v následující sezóně na tento zdar naváže.  

Během letních prázdninových 

měsíců proběhnou soustředění 

fotbalistů. Vždy od čtvrtka do 

neděle čeká mladé sportovce 

program plný her, zábavy a 

sportovního vyžití. Přípravky 

budou na místních hřišti stano-

vat, dorost najde zázemí v ma-

línské tělocvičně. Podle počasí 

se uskuteční i plánovaný výlet.  

Závěrem bychom chtěli všem 

poděkovat za projevy přízně a 

rádi bychom oslovili nové 

sportovce-chlapce i dívky, aby 

rozšířili naše fotbalové řady. 

Kdo by si chtěl zkusit zahrát 

fotbal, seznámit se s novými kamarády, zasportovat si, je vítán. Přihlásit se mohou děti od 4let.  

Případní zájemci mohou kontaktovat p. Michala Plánočku- email: mplanocka@seznam.cz, tel: 

607 392 306 

 

 

 

Cihelna cup 2021 

 

V pátek a v sobotu 25.- 26. 6. 2021 se v Močovicích konal již 37. ročník turnaje v malé kopané CI-

HELNA CUP 2021.  V pátek se od 15.00 hod. uskutečnil na fotbalovém hřišti turnaj žáků. 

mailto:mplanocka@seznam.cz
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V sobotu dopoledne byl na pro-

gramu turnaj starých gard nad 40 

let. Vítězem se stalo družstvo Ci-

helny, druhé místo obsadily Pabě-

nice a třetí Vrdy.  

Hlavní turnaj mužů se uskutečnil 

v odpoledních hodinách, první 

příčka patří družstvu Betoňáků, 

druhá místní Cihelně a třetí obsa-

dil Zenit Čáslav.  

Všem účastníkům i fanouškům 

děkujeme a věříme, že se všichni 

setkáme na dalším ročníku Ci-

helna cup.  

 

 

 

Zpátky do minulosti 

 

V dnešním čísle navážeme na minulé povídání o cukrovaru v Močovicích. Zmínili jsme se o roku 

1870, kdy byl založen. Díky špatnému technickému vedení došlo ke krachu a cukrovar zakoupila v 

dražbě roku 1875 berlínská firma  Leuchtenberger Zelle a Company. Od ní ještě téhož roku Frant. 

Wiesner z Chrudimi. Světová hospodářská krize způsobila uzavření cukrovaru v r.1929.  
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Na přiložené fotodokumentaci si můžete prohlédnout reklamní letáky, objednávky či dobové foto-

grafie, které se týkají dalších provozoven, které využívaly prostory bývalého močovického cukro-

varu. Jedná se například firmu p. Čenka Bláhy Isolit. Ta se zabývala výrobou stavebních a isolač-

ních desek.   

Další obrazová příloha zachycuje sušárnu brambor a senné moučky.  

Poslední fotografie jsou věnovány firmě Prefa, která se věnovala výrobě betonových sloupů.  

 

Za zapůjčené fotografie děkujeme p. M. Vavřinovi.  
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Recepty paní Marcelky 

 

 DĚROVANÝ KOLÁČ 

Suroviny:  

Těsto: 

350 g polohrubé mouky 

200 g cukru krupice 

1 sáček prášku do pečiva 

120 g másla 

2 vejce 

2 lžíce oleje  

150 ml mléka  

 

Poleva:  

180 g másla 

4 lžíce rumu 

3 lžíce vody 

300 g cukru moučka 

40 g kakaa 
 

Postup: 

Vyšleháme vejce s cukrem, změklým máslem, mlékem a olejem. Přimí-

cháme mouku s práškem do pečiva a těsto rozetřeme po plechu s pečicím 

papírem. Pečeme při 180 st. asi 25 minut. Ihned po vyndání z trouby udě-

láme do piškotu zadním koncem vařečky díry. V kastrůlku rozpustíme 

máslo a rozmícháme v něm rum, vodu, cukr a kakao. Když se poleva začne 

vařit, stáhneme ji z plotny a necháme pár minut zchladnout. Poté ji už je-

nom nalijeme na buchtu a necháme vychladit. 

 

ŘEZY FLORIDA 

 

Suroviny: 

Těsto: 

5 vajec 

100 g mletého cukru 

4 PL vody 

160 g hladké mouky 

20 g kakaa 

prášek do pečiva 

 

 

Náplň: 

2 dcl mléka 

2 PL hladké mouky  

250 g másla 

150 g cukru 

vanilkový cukr  

 

Sníh: 

5 bílků 

250 g mletého cukru 

 
 
 

Těsto: Promíchat žloutky s cukrem, přidat vodu, mouku, kakao a prášek do 

pečiva. Nakonec opatrně vmíchat sníh, do kterého jsme zašlehali 120 g 

cukru. Péct na plechu vyloženém pečícím papírem na 180 °C 

Náplň: mléko svaříme s moukou do husté kaše. Do ní postupně přidáme 

máslo, cukr a vanilkový cukr. Nakonec opatrně přimícháme 5 žloutků. Vše 

natřeme na vychladlý korpus. Ze zbylých bílků a cukru ušleháme ve vodné 

lázni sníh, který natřeme na korpus s krémem. 

Hotové řezy můžeme posypat nastrouhanou čokoládou nebo grankem.  

Dobrou chuť! 


