
 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z obsahu: 
-aktuality 
-prodej stavebních parcel 
-plesová sezona 
-zápis do mateřské školy 
-zajímavosti 
-pokračování  „speciálu“  vzpomínání paní učitelky Machotkové 
 

 

Pampelišky  
Tisíce žlutých pampelišek v trávě  
vzbudilo jaro ze spánku,  
slunce jim ozlatilo hlavičky  
a tiše dřímaly při vánku.  
Žlutá kvítečka lákají, vábí,  
vyprávějí si spolu  
a slunce svými paprsky  
posílá polibky jim dolů.  
Nad nimi ptáci z větví stromů  
svými písněmi soutěží,  
každý zpívá svou vlastní skladbou  
a každičký z nich vítězí.  
Pampelišky, vy prostá kvítka,  
přinášíte nám jara háj,  
v zelené trávě žlutou krásou,  
zdobíte všude celý kraj. 

Miloslava Machotková 

Tento čtvrtletník uvádíme básní paní učitelky Machotkové – Pampelišky: 

MachotkovépPampeliškyPampelišky 

 



 

 

 

 

 

SLOVO STAROSTY 

 

 

 

Vážený spoluobčane, 

 

vstup do dalšího roku se obvykle neobejde bez zhodnocení roku minulého a plánů pro ten nový. Tak 

alespoň krátce k obecním investičním akcím.   

Po finančně náročných akcích v předchozích letech vyzněl rok 2012, co se týká investic, poněkud 

skromněji. Obec totiž získala jen část z celkového počtu požadovaných dotací. Z finančního příspěvku 

ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst se podařilo uskutečnit 1. etapu rekonstrukce veřejného 

osvětlení. Obec proto může v dalších letech počítat s významnou úsporou ve spotřebě elektřiny a 

odpadnou značné náklady na údržbu osvětlení. Díky dotaci z Programu rozvoje venkova /SZIF/ byla 

provedena obnova víceúčelového hřiště a zřízen dětský koutek u obecní sokolovny-dnes již opět 

sportovního a společenského stánku obce. Stavebníkům nových rodinných domků v lokalitě V Lánech  

udělala obec radost vybudováním příjezdové komunikace - stavby, plně hrazené z rozpočtu obce. 

Akce, které se v roce 2012 nepodařilo finančně zabezpečit, přesunulo obecní zastupitelstvo do roku 

2013. Rádi bychom tudíž uspěli při získávání dotací na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, na 

výstavbu vodovodu a kanalizace v nové zástavbě a na realizaci dětského hřiště u mateřské školky. V 

roce 2013 až 2014 dále plánujeme rekonstrukci budovy mateřské školky a kabin na fotbalovém hřišti. 

Aby obec mohla nabízet zájemcům o vlastní bydlení další stavební parcely, vybuduje z prostředků 

obecního rozpočtu protierozní příkop a příjezdovou komunikaci v lokalitě V Cihelně. Lepší 

informovanosti obyvatel napomůže nový obecní rozhlas, na nějž již byly schváleny finanční 

prostředky ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace na varovný a vyrozumívací systém.   

Tuším, vážený čtenáři, že se nevěřícně usmíváš. Ano, máš pravdu, ne vše výše uvedené se podaří v 

roce 2013 realizovat. Ale připomínám, že maximalistické plány, postavené obecním zastupitelstvem v 

minulých létech, se obci vždy vyplatily.   

Počátek roku přináší kromě bilancování a plánů také povinnosti. A to take Tobě, Vážený spolu- 

občane. Ano, uhodl jsi – mám na mysli poplatky. Z relací v místním rozhlasu už víš vše podstatné, ale 

pro jistotu připomínám, že od 1. července již nelze uplatnit finanční úlevu při úhradě poplatku za 

odpady a za svůj laxní přístup k této problematice tak zbytečně zaplatíš o 168,-Kč více. 

Zajímavé pro Tebe zcela jistě je vyhlášení veřejné soutěže na prodej obecních pozemků, určených k 

výstavbě rodinných domků v k. ú. Močovice - lokalita V Cihelně. Zvažuješ  nové bydlení, nebo chceš 

zajímavě investovat? Máš příležitost, neboť nabídka byla zveřejněna jen v rámci obce. Neváhej příliš, 

protože koncem června bude možnost výstavby v Močovicích inzerována také v dalších sdělovacích 

prostředcích. 

Vážený čtenáři, velký ohlas, především u dříve narozených, přinesl příspěvek paní učitelky 

Machotkové - Vyznání Močovicím. Dnes Ti přinášíme její vzpomínky pod  názvem Močovice. 

 

                                                                                                                               starosta    

 
 

 

 

 



 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Usnesení ze dne 19.12.2012: Usnesení č. 12/14 
1. OZ schválilo Rozpočet obce pro rok 2013.  
2. OZ schválilo Záměr obce č. 03/12/Z, odprodat 15 stavebních parcel v lokalitě V Cihelně.  
3. OZ schválilo Přílohu č. 1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur na rok 2012 a inventarizační komisi ve složení: p. 
Kořínek Miroslav-předseda, členové-pí. Rychetská Hana, pí. Sedláčková Hana, p. Kristek Lubor, pí. Čepková Oldřiška, p. 
Suchomel Zdeněk.  
4. OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000004.  
5. OZ schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 651/336/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti, uzavřený mezi obcí a Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  
6. OZ schválilo Plán účetních odpisů 2012-2013.  
7. OZ schválilo Smlouvu č. OM/01/012 o právu provést stavbu na cizím pozemku, uzavřenou mezi obcí a manželi 
Výbornými, bytem Močovice 129.  
8. OZ schválilo Smlouvu č. 1/12/2012 o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, uzavřenou 
mezi obcí a p. Adolfem Wiesnerem, bytem Močovice 54.  
9. OZ schválilo zlikvidování spadlého, nefunkčního stožáru u domu čp. 3 členy SDH Močovice.  
10. OZ schválilo úhradu členského příspěvku ve výši 3360,-Kč za rok 2012 na účet  Mikroregionu Dubina.  
 
Usnesení ze dne 16.1.2013: Usnesení č.13/1 
1. OZ schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2121506, uzavřenou mezi ZDV Krchleby a obcí.  
2. OZ vzalo na vědomí Oznámení o změně ceny , jímž VHS Vrchlice-Maleč, a.s. upravuje ceny vodného a stočného pro 
rok 2013.  
3. OZ schválilo záměr požádat odbor dopravy a DI PČR o bezpečnější úpravu křižovatky silnic II/339 a III/33721 směr 
Čáslav- Zbraslavice a Močovice-Žáky a o umístění značky STOP na silnici III/33721 v místě zaústění do křižovatky u čp. 8 
/kovárna/.  
4. OZ schválilo zřízení účtu u ČNB.  
5. OZ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 12/02771/KH/Bu/BS, uzavřenou mezi 
Středočeským krajem a obcí /kabelové vedení  veřejného osvětlení pod silnicí/.  
6. OZ schválilo jako zhotovitele Dětského hřiště v Močovicích firmu TEWIKO systems s.r.o. Liberec.  
7. OZ schválilo provedení protipovodňové úpravy terénu u lávky pro pěší přes Klejnarku.  
8. OZ schválilo Smlouvu o dílo na provedení díla Dětské hřiště v Močovicích, mezi obcí a TEWIKO systems, s.r.o. Liberec.  
9. OZ schválilo finanční odměny za činnost v roce 2012 těmto občanům:  
pí. Suchomelová 3.000,-Kč /za vedení místní knihovny/  
pí. Čepková 1.200,-Kč /za relace v místním rozhlasu/  
pí. Lišková 1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/  
sl. Komendová 1.000,-Kč /za vedení obecního webu/  
sl. Heřmánková 3.000,-Kč /za redigování obecního čtvrtletníku/  
pí. Sedláčková 2.000,-Kč /za inventarizaci/  
p. Moravec 2.000,-Kč /za práci s nejmladšími členy SDH/  
p. Sus 2.000,-Kč /za příkladnou pracovní morálku/  
 
Usnesení ze dne 6.2.2013: Usnesení č.13/2 
1. OZ schválilo Nájemní smlouvu č. 670, uzavřenou mezi ZDV Krchleby a obcí.  
2. OZ schválilo Záměr obce č. 01/13/Z směnit obecní pozemky pč. 569/14, 569/15, 569/16 a 516/17 o celkové výměře 
118m2 v k.ú. Močovice za pozemek p.č. 58/2 o výměře 118 m2 rovněž v k.ú. Močovice.  
3. OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000005.  
 
Usnesení ze dne 21.2.2013: Usnesení č.13/3 
1. OZ schválilo vyhlášení Veřejné soutěže na prodej obecních pozemků pč. 349/19 až 349/27, 349/29 až 349/32, 641/2 a 
641/3, určených k bytové výstavbě, v k.ú. Močovice, lokalita V Cihelně.  
2. OZ schválilo Žádost o změnu stavebního povolení k provedení stavby vodního díla Močovice – protierozní příkopy.  
3. OZ schválilo zvýšení pokladního limitu na částku 30.000,-Kč do 31.3. 2013.  
4. OZ schválilo Směnnou smlouvu na směnu pozemků o výměře 116 m2 mezi obcí na straně jedné a pány Jaromírem 
Krejčíkem, bytem Lipová 1410, 286 01 Čáslav a Vladimírem Krejčíkem, bytem Mariánská 1388/72, 470 06 Česká Lípa na 
straně druhé. 
 
 



Usnesení ze dne 20.3.2013: Usnesení č.13/4
1. OZ schválilo Smlouvu o výpůjčce / kontejnerů na separovaný sběr odpadů / č. OS 201320001004, uzavřenou mezi 
EKO-KOM, a.s.  se sídlem Na Pankráci 1685/17,  140 21 Praha 4  a obcí 
2. OZ schválilo podání žádosti o finanční dotaci z prostředků Ministerstva životního prostředí na zateplení budovy 
mateřské školky a závazek spolufinancování této akce z rozpočtu obce.     
3 OZ vzalo na vědomí informaci starosty jako předsedy protipovodňové komise o jednání protipovodňové komise se 
správcem toku Klejnarka. Byla dohodnuta tato opatření:       

      -  Vybagrování a odvoz sedimentu z koryta toku v zatáčce za mostem na K. Horu. 
              -  Vybagrování a odvoz sedimentu za mostem na Krchleby / pod Semerádovými /. 
              -  Snížení pravého břehu na obecním pozemku pč. 690/15. 
 
 
 

Vyhlášena veřejná soutěž 

Obec Močovice 

Vyhlašuje veřejnou soutěž 

 

na prodej obecních pozemků pč. 349/19 (o výměře 1469 m2 ) za minimální cenu 239.880,-Kč,         

                                                     349/20 (                1445 m2 )           “                   237.150,-Kč, 

                                                     349/21 (                1487 m2 )           “                   216.640,-Kč, 

                                                     349/22 (                1719 m2 )           “                   238.780,-Kč, 

                                                     349/23 (                2044 m2 )           “                   305.180,-Kč, 

                                                     349/24 (                  911 m2 )           “                   200.420,-Kč, 

                                                     349/25 (                1129 m2 )           “                   248.380,-Kč, 

                                                     349/26 (                1053 m2 )           “                   231.660,-Kč, 

                                                     349/27 (                1048 m2 )           “                   230.560,-Kč, 

                                                     349/29 (                1097 m2 )           “                   241.340,-Kč, 

                                                     349/30 (                  949 m2 )           “                   208.780,-Kč, 

                                                     349/31 (                1056 m2 )           “                   232.320,-Kč, 

                                                     349/32 (                  851 m2 )           “                   187.220,-Kč,          

                                                     641/2   (                1105 m2 )           “                   163.200,-Kč, 

                                                     641/3   (                  972 m2 )           “                   213.840,-Kč 

 v k.ú. Močovice, lokalita V Cihelně, jichž je vlastníkem. 

 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dodá nabídku poštou, nebo osobně předá starostovi obce,  v 

zalepené obálce s heslem “CIHELNA” a to nejpozději 31.5. 2013 do 24´00h. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

            - parcelní číslo zájmového pozemku 

            - soutěžní cenu v hodnotě minimální ceny pozemku nebo vyšší, 

            - souhlas s úhradou finančních nákladů, spojených s převodem /včetně daně z převodu 

              nemovitosti/, z vlastních finančních prostředků, 

            - souhlas s úhradou kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, 

            - jméno soutěžícího a podpis 

      

Poznámky: - Bude-li více zájemců o stejný pozemek, vítězí soutěžící s vyšší nabídnutou cenou. 

                   - O uzavření jednotlivých kupních smluv rozhodne obecní zastupitelstvo na svém 

                      zasedání dne 19. června 2013. 

 
Bližší informace jsou k dispozici v místní úřadovně nebo je sdělí starosta obce.      
 

 

 



 

 



 

 

Ohlédnutí za plesovou sezonou ve fotografiích 
 

         V sobotu 12.ledna zahájili sezonu – myslivci: 
 

 
                 Další ples, tentokrát v sobotu 2.února pořádali – hasiči: 

 

                          Vyvrcholením plesové sezony 9.března byl – maškarní ples: 

 

Foto: Svoboda.info 



 

 

 

Zápis do MŠ 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské školce Močovice pro školní rok 2013/14 

se uskuteční dne 15.4.2013 od 12´00 do 15´00 h  v budově mateřské školy. 

K zápisu je třeba přinést Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list s vyplněným 

potvrzením od lékaře. 

 

 

Jak na nekalé praktiky  
Místní obecní zastupitelstvo pořádá pro všechny občany, především pak seniory, setkání s tiskovou 

mluvčí České policie v Kutné Hoře – nadporučicí Marečkovou. Přijďte, budete informováni o 

nekalých praktikách, které používají lidé, usilující o Vaše majetky a poučeni o možné prevenci.   

Akce se uskuteční ve středu, dne 10. dubna, od 16´00h v místní hospodě. 

 

 

Vítání jara 
Místní obecní zastupitelstvo ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a mateřskou školkou 

připravilo pro děti od jednoho do sta let tradiční pálení čarodějnic. Akce se uskuteční v úterý,  

dne 30. dubna,  na místním fotbalovém hřišti. Sraz účastníků je u budovy obecního úřadu v 19´30 h. 

Čarodějnice a pruty na opékání buřtů vezměte s sebou. 

 

 

Svoz popelnic 
S přechodem na letní frekvenci ve svozu komunálního odpadu budou popelnice od 29. března 

vyprazdňovány 1x za  14 dnů. Svozovým dnem od dubna je pátek v lichém týdnu. Datem svozu  

jsou dny 29/3, 12/4, 26/4 atd. 
 

 

Stavění májí 
V sobotu, dne 11. května, budou Močovice opět žít starou, hezkou tradicí. Tento den již od rána 

budou členové sboru dobrovolných hasičů /za doprovodu mobilní kapely/ vztyčovat u jednotlivých 

stavení březové májky – symboly jara a lásky. 

 

 

Železná sobota 

Svoz železného šrotu a elektroodpadu provede místní sbor dobrovolných hasičů v sobotu, 

dne 13. dubna, od 9´00 h. Před své domy tyto komodity vystavte až v den svozu, neboť se množí 

případy, kdy jsou podobné akce zneužity různými nenechavci. 

 

 
Hasiči a naši malí Soptíci 

7.dubna se Soptíci zúčastní okresního kola – Závod požárnické všestrannosti na Kačině, další závody 

jsou: 12.5. Církvice, 9.6. Žleby, 16.6. Kácov, 8.9. Hostovlice, 15.9. Močovice 

25.května pořádáme na hřišti okresní kolo soutěže malých hasičů. 

Hasiči-dospěláci se zúčastní 5.května. Hasičského dne na Kačině a v květnu probíhá okrsková soutěž. 

 

 

 

  



 

Významné  stavby 
  
V návaznosti na největší křesťanský svátek - velikonoce – připomeneme slovy paní učitelky 

Miloslavy Machotkové dnes již zaniklou Kapličku v Močovicích. 

 

                                                                                 

Milá močovská kapličko, 

 

                                                                                 

tolikrát jsem ve svých vzpomínkách o tobě psala a                                                    

stále tě vidím v záplavě bílých třešňových květů. 

Kolem tebe létala na jaře spousta svatojánských 

broučků a na tvých schůdkách vždy ležela kytička 

kvítků, které jsem po višňovce trhala a k tobě 

přinášela. 

                    A léta uběhla a vše se změnilo. 

Najednou jsem dostala tuto tvoji fotografii. Při 

pohledu na ni je mi smutno a slzy mi vstupují do očí. 

Co se to s tebou stalo? Díváš se na mě jako 

opuštěná, zchátralá kostřička, zbavená všech 

tehdejších krás.  A vedle tebe neznámý člověk – člověk, který potřeboval toto místo pro svůj životní 

program. Musela jsi ustoupit, nikdo tě nezachránil. Díváš se z obrázku na mě smutně a vyčítavě 

říkáš: "Komu jsem překážela?" Ale já nezapomenu. Budu tě stále vidět krásnou, běloučkou, jako jsi 

tenkrát bývala. 

 
                                                                                                   Miloslava Machotková 
                                     

 

 

Básní paní učitelky Miloslavy Machotkové – Rodičům – uvádíme další její vyznání rodným 

Močovicím. 

Jak poděkovat Vám dnes mám, 

Vy moji přemilí? 

Život a lásku dali jste nám, 

životem vodili. 

 

Té lásky bylo každý den, 

co jen se může dát, 

vzpomínám s úctou a vděčností, 

děkuji nastokrát. 

 

Motlitby vroucí za nás dva 

a srdce plná lásky, 

provázely nás životem, 

Vám se tvořily vrásky. 

 

Život Vám přinášel radosti 

i přetěžké chvíle byly, 

vzpomínky na krásný domov můj 

se do duše mi vryly.            
                                                                                                                       Miloslava Machotková 


