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Slovo starosty 
 
 
Vážený čtenáři, 
 
v souladu s platným zákonem o volbách do zastupitelstev obcí se ve dnech 23. a 24. září 2022 také v 
Močovicích uskuteční komunální volby. Proběhnou společně s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 
Jsi-li starší osmnácti let, pak se Tě to týká. Podstatným způsobem totiž můžeš ovlivnit život v naší obci 
minimálně na příští čtyři roky. K tomu je ale nezbytná Tvá účast ve volbách a zodpovědný přístup k 
hlasování. 
 
Volby jsou docela složitou záležitostí. A to nejen pro Tebe jako voliče, ale také výpočtem mandátů. 
Nemíním Tě, ale zatěžovat tím, co je  skrutinium, jak se vypočtou tzv. podíly pro jednotlivé strany, 
které do skrutinia postoupily, či jak se rozdělují mandáty stranám. Je ale nutné, abys měl na mysli, že 
vhozením upraveného volebního lístku do urny nevolíš vedení obce. Rozhoduješ pouze o tom, která 
volební strana v obecním zastupitelstvu získá převahu a kteří kandidáti se stanou zastupiteli. Ti pak na 
svém ustavujícím zasedání volí starostu a místostarostu. Máš-li proto tipy na obsazení těchto funkcí, 
pak je vhodné, abys upřednostnil kandidátku, na níž figurují. 
 
Vážený spoluobčane, jít k volbám není Tvou povinností, je to Tvé právo. Využij je a vol lidi, k nimž máš 
důvěru. Přeji Ti, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni právě ti občané, které jsi svým hlasovacím 
lístkem upřednostnil i Ty. 

                                                                                                             starosta 
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva obce Močovice a do Senátu Parlamentu ČR 

 
Starosta obce Močovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

oznamuje: 
       1. Volby do Zastupitelstva obce Močovice a volby do Senátu Parlamentu ČR se konají: 

v pátek 23. září 2022 od 14´00h do 22´00h a v sobotu 24. září 2022 od 8´00h do 14´00h. 
2. Místem konání voleb je volební místnost na adrese Močovice 26, 286 01 Čáslav /úřadovna/ 
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové. 
4. Volby do zastupitelstva obce: Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu. 
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 
V případě konání II. Kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: 
dne 30. září 2022 od 14´00h do 22´00h a dne 1. října 2022 od 8´00h do 14´00h.                    
Volič obdrží v tyto dny hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 
V Močovicích, dne 25.6.2022                                                  Kos Milan, starosta 
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  30. března 2022 
 

 
• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  

              ze zasedání OZ č. 22/01. 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vytvořením společného školského obvodu s Mateřskou školou Močovice 
pro děti z obce Vodranty na školní rok 2022/23 a schvaluje příspěvek do rozpočtu obce Močovice ve výši 3000,-Kč 
za každé takto umístěné dítě.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvy č. 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 a 5/22 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce na r. 2022, uzavřené mezi obcí a subjekty a na finanční částky dle Usnesení č. 18/22. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě s ZERS spol. s r.o., kterým se upravují ceny za 
smluvní plnění.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/22.     
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravu a obnovu  stezky pro chodce podél Klejnarky a zhotovení myslivecké 
lávky u brodu k vodrantské Cihelně.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti MV-GŘ HZS ČR na pořízení dopravního automobilu pro JSDH 
Močovice.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení travní sekačky Starjet P6 4x4 PRO od firmy Zahradní technika 
PROFIsekačky, Čechtice, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, za nabídnutou cenu 254.900,-Kč s DPH 
a termínem dodání do 10. 4.2022.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení křovinořezu FS461C od firmy Zahradní technika Čábelka, Kolín, 
za cenu 29.700,-Kč.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se změnou sídla Honebního společenstva  Močovice, IČ 46405470, na adresu 
Močovice 26, 286 01  Čáslav.  

 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  20. dubna 2022 
 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
              ze zasedání OZ č. 22/02. 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové Mateřské 
školy Močovice, jejímiž smluvními stranami jsou obce Močovice a Vodranty a příspěvek na každé dítě činí 5.000,-Kč 
za školní rok, sjednanou na školní rok 2022/2023.    

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Močovice č. 01/2022, kterou stanoví 
školský obvod mateřské školy, zřízené obcí Močovice.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 22146/2022, uzavřenou mezi obcí Močovice a firmou 
Elektro Martínek, Kolín, IČ: 281 67 325,  na rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova v hodnotě 401.561,-Kč s DPH.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. 22146/2022, zohledňující jak nárůst cen 
v období mezi výzvou k podání nabídky a uzavřením smlouvy, tak přiobjednání  osazení jednoho světelného bodu 
v lokalitě Cihelna v hodnotě 74.468,-Kč s DPH.     

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádostí o cenové nabídky na opravu a obnovu stezky pro chodce 
podél Klejnarky firmám: 

          VMJ STAVBY Novotný, s.r.o., IČ 07678452 
          TES spol. s r.o., IČ 47539330 
          Silnice Čáslav, s.r.o., IČ 28447085 
          Rokos stavby, s.r.o., IČ 29414431 
          Mutl stavitelství, s.r.o., 29016037 
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• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následné zadání objednávky firmě s cenově nejnižší nabídkou.    
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/2022.   
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti k Městu Čáslav na směnu částí pozemků KN 2053 (37 m2) a 
KN 2051 (137 m2) v k.ú. Čáslav za část pozemku KN 1262 (174 m2) v k.ú. Močovice s odůvodněním budoucí stavby.    

 

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se zveřejněním záměru obce na směnu části pozemku (174 m2) ve 
vlastnictví obce parc. č. 1262 v k.ú. Močovice za části pozemků (37 m2 a 137m2)  ve vlastnictví Města Čáslav par.č. 
2053 a 2051 v k.ú. Čáslav.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu, kterou obec Močovice prodává paní SJ oddělenou část o 
výměře 23 m2 od pozemku parc. č. 569/1 – ostatní plocha, v k.ú. Močovice, jehož je vlastníkem, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 2.300,-Kč.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje kupní smlouvu, kterou obec Močovice prodává manželům JaICH pozemek  
parc. č. 1041 – ostatní plocha, o výměře 66 m2 v k.ú. Močovice, jehož je vlastníkem, za dohodnutou kupní cenu 
6.600,-Kč. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti, uzavírané 
mezi Středočeským krajem, zastoupeným IDSK, p.o. IČO: 05792291 a obcí Močovice. 

 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne  15. června 2022 

 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
              ze zasedání OZ č. 22/03. 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2021 bez výhrad a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce Močovice za r. 2021.  
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Močovice za r. 2021 a souhlasí 
s převedením výsledku hospodaření ve výši 9.885,34Kč do jejího rezervního fondu.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/22 – příloha č. 2.  
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za r. 2021.   
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence.     
 

• Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce pozváním žadatelky na příští zasedání OZ s tím, že žadatelka 
doloží v žádosti uvedené údaje.    

 

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 703/2 a pověřuje starostu obce předložením 
návrhu Záměru obce o jeho prodeji na příštím zasedání OZ.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1235 o výměře 207m2, parc. č. 
630/22 o výměře 342m2, parc. č. 1218/2 o výměře 170m2, parc. č. 1218/3 o výměře 75m2, parc. č. 1218/4 o 
výměře 19m2, parc. č. 1218/5 o výměře 234m2, vše v k.ú Močovice, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 
obce Močovice.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a jízdy), 
uzavíranou mezi panem VL a obcí Močovice.  

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a jízdy), 
uzavíranou mezi panem CT a obcí Močovice 
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• Zastupitelstvo obce Močovice stanovuje pro nové volební období sedmičlenné obecní zastupitelstvo.  
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej zahradního traktoru  STARJET AJ 102-23 4x4 za navrženou 
zbytkovou cenu 20.000,-Kč stávající servisní firmě LPP Technik, s.r.o. Čechtice.   

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení mulčovacího ústrojí PROFI 110cm za max. cenu 30.000,-Kč. 
 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace na parc. č. 1250-
Močovice, uzavřené mezi firmou Silnice Čáslav a obcí Močovice. 

 

• Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje sl. Pavle Moravcové finanční odměnu ve výši 5.000,-Kč za vzornou 
reprezentaci obce Močovice vybojováním 1. místa v celorepublikové soutěži Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 

 
 
Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 
➢ Svozovým dnem odpadu /popelnic/ v letním období je pondělí každý sudý týden.  

 
➢ Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu přistaven ve 

dnech 12.7. až  14.7., dále pak 16.8. až 18.8. a 13.9. až 15.9.2022. Rozpis na celý rok 2022 je 
zveřejněn ve čtvrtletníku č. 39 a na obecním webu. 

 
➢ Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí 

ve dnech 15.7. až 18.7., dále pak 19.8. až 22.8. a  16.9. až 19.9.2022. Tento odpad lze také 
ukládat na úložiště za firmou ALLIUM Agro. Rozpis na celý rok 2022 je zveřejněn ve 
čtvrtletníku č. 39 a na obecním webu. 

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

odpadů za r. 2022 je vybírán každou středu, v době od 19´00h 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. 2022 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. 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                            OÚ 
 
Realizované akce 2018-2022 a plán investičních akcí na další roky (aktualizace provedená ke dni 
25.6. 2022) 
 

➢ 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 ale je v současnosti pozastavena, neboť je plně 
hrazena 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 od roku 2018 přidělována jen v 
maximální výši 40% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době o ni ucházet.   
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➢ Hřbitov  

Stavební projekt na celkovou 
náročnou opravu hřbitova byl 
schválen v r.2015. Vhodný 
dotační titul na tuto akci v 
hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl 
vypsán. Obec proto realizaci 
opravy hřbitova rozdělila na tři 
etapy. V roce 2018 jsme získali 
dotaci, kterou vypsalo 
Ministerstvo zemědělství v max. 
výši 700 tis. Kč. Se zapojením 
vlastních finančních prostředků 
obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi hřbitova, v celkové 
hodnotě cca 1 mil. Kč. V roce 2020-2021byla realizovaná II. etapa opravy hřbitovní zdi.  V této části 
došlo k opravě východní a jižní (vstupní) části hřbitovní zdi. Na příští rok připravuje obec 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. 
 

➢ Stezky pro chodce/cyklisty  
Studie zpracovaná v rámci Strategických dokumentů, na rozšíření a výstavbu nových stezek je v tuto 
chvíli dokončená a 
je využívána 
obecním 
zastupitelstvem 
k žádostem o 
dotace a vlastní 
výstavbě stezek.  
Finanční dotace 
na vybudování 
lesní stezky podél 
obou břehů 
Klejnarky s lávkou 
přes tok u 
"Krchlebské Cihelny" nebyla obci opakovaně přidělena. Obec se proto rozhodla tuto část stezek podél 
toku Klejnarky z vlastních prostředků zrealizovat v letošním roce firmou Stavitelství Mutl za 
vysoutěženou cenu 139.475,-Kč+DPH. V současné době obec dokončuje poslední část stezky – lávku. 
 
Další stezka z nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu je od r.2019 dokončena. Letos bude 
osazena světelnými body. 
Ostatní stezky se připravují k realizaci, podle zájmu občanů.  
Stezka – účelová komunikace od skládky biologického odpadu (AlliumAgro) až k cyklotrase Čáslav -
Třebešice je v současné době ve fázi schvalování projektové dokumentace. Její realizaci zahájí 
investor – ČR-Pozemkový úřad KH - po získání finančních prostředků. Vznikne tak cyklisty tolik žádané 
spojení mezi Močovicemi a Čáslaví.  
 



7 
 

➢ Protierozní opatření  
Stavba poldru a protierozního 
příkopu nad lokalitou "Cihelna", díky 
tomu, že obec získala dotaci z OPŽP, 
byla v roce 2019 stavebně dokončena 
a úspěšně zkolaudována.  Rozpočet 
akce: 491.439,-Kč, celková 
poskytnutá dotace Státním fondem 
životního prostředí:  388.858,-Kč.  
 

➢ Chodníky-Močovice-zvýšení 
bezpečnosti na silnici II/337  

V roce 2019 obdržela obec dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na první etapu 
„Močovice-chodníky podél silnice II/337- úsek-A“ (od Patákových ke křižovatce na Čáslav). Stavbu 
realizovala f. Stavitelství Mutl za vysoutěženou cenu 1.294.014,-Kč. Celková poskytnutá dotace od 
SFDI byla ve výši 1,008.101,- Kč. V roce 2020 obec obdržela dotaci na druhou etapu těchto chodníků – 
úsek „B“– (od nového mostu k fabrice). Celková cena stavby činila 872.588,83 Kč. Státní fond 
dopravní infrastruktury poskytl dotaci ve výši 550.797,-Kč. V listopadu 2020 úspěšně proběhla 
kolaudace obou etap výstavby chodníků. V současné době probíhá ještě závěrečné vypořádání a 
vyúčtování dotace a zároveň majetkoprávní vypořádání pozemků pod novými chodníky. 
 

 
➢ Oprava a dobudování chodníku do lokality Lány (na Krchleby) 

Obec Močovice v roce 2020 připravila projektovou dokumentaci na výstavbu nového chodníku do 
lokality „Lány“. V lednu 2021 bylo na stavbu vydáno stavební povolení a následně obcí podána  žádost 
o dotaci na jeho realizaci a také na rekonstrukci stávajícího chodníku k této lokalitě (na Krchleby) ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. V srpnu byla dotace v celkové výši 1,837.551,-Kč poskytnuta. 
Předpokládaná cena díla je 3,6mil Kč+DPH. Tento projekt bude ze všech budovaných chodníků 
realizačně nejsložitější. Souběžně 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, až k 20 cm snížení povrchu silnice. Tím bylo možné i naprojektovat naše chodníky 
s menším podélným sklonem, hlavně ve vjezdech na pozemky občanů a v celé střední části chodníku. 
V současné době bylo ukončeno druhé kolo výběrového řízení, organizované StČkrajem, na společnou 
výstavbu nové silnice a chodníků. Nebylo ale úspěšné. Výběrové řízení na dodavatele stavby tak bude 
zopakováno.  
 

➢ Výstavba-rekonstrukce nové silnice na Krchleby 
Tato rekonstrukce je, po výstavbě nového mostu na Čáslav v r. 2019, další významnou stavbou 
Středočeského kraje - Krajskou správou a údržbou silnic. V červnu 2021 bylo vydáno stavební povolení 
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na výstavbu (rekonstrukci) silnice od mateřské školky, opravu povrchu mostu a výstavbu nového 
podloží a povrchu silnice až k nové lokalitě občanské zástavby v Lánech. Intenzivním jednáním obce 
s vedením KSÚS a Středočeským krajem se podařilo tuto akci prosadit do investic již na tento rok. 
Avšak ani z druhého kola výběrového řízení na dodavatele díla nevzešel vítěz. Výběrové řízení se proto 
bude opakovat. Plánovaná cena díla je 25,5 mil. Kč + DPH. Investorem je Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. 
 

➢ Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 – na Čáslav 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v r. 2019 dokončila nový silniční most přes 
Klejnarku, který splňuje požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky 
protipovodňové. Součástí mostu je i nově vybudovaný chodník pro pěší a autobusové nástupiště 
/před statkem p. Chadimy/. V r.2019 byla stavba schválena MěÚ Čáslav k užívání a uvedena do 
provozu. 
 

➢ Separační centrum /obecní 
dvougaráž pro hasiče/  

Obec získala v r. 2018 finanční dotaci z 
prostředků OPŽP ve výši 1,049.954,-Kč 
.Součástí realizovaného 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 nákup 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 první část technického a sociálního zázemí tohoto areálu. Na 
základě zájmu občanů dochází od r. 2019 k dalšímu postupnému rozvoji areálu. V r. 2020 byl areál 
doplněn asfaltovou sportovní plochou. V roce 2021 proběhlo i rozšíření a dobudování zázemí 
drěvostavby za 
aktivního přispění 
občanů obce. 
V prosinci 2020 bylo 
vyhověno žádosti o 
dotaci na výstavbu 
dětského a 
workoutového hřiště 
v této lokalitě – za 
dřevostavbou. Hřiště 
bylo na konci dubna 
2021 dokončeno a 
předáno k užívání. 

➢ Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa  
Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění 
světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec od r. 2018 nezískala. Po vypsání vhodného 
dotačního titulu, bude o dotaci znovu požádáno. 
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➢ Místní kaple  
V lednu 2018 byl podána žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu. 
Opravu provedla firma Drymat, za vysoutěženou cenu 497.058,-Kč. Poskytnutá dotace od 
Ministerstva zemědělství činila 319.627,-Kč. Od této doby mohou zaznamenat občané (např. při 
vánočních koncertech), že na stěnách kaple již nestoupá vlhká mapa spodní vlhkosti a provedená 
opatření jsou opravdu funkční. 
 

➢ Protipovodňová opatření  
V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných zařízení. V 
březnu 2018 byla vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotovila projekt suchého poldru, řešícího 
protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské 
Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky a  
kompletní projektovou přípravu zajišťuje pozemkový úřad. Investor – Pozemkový úřad KH – aktuálně 
vyhlásil zkrácené zadávací řízení a předpokládá zahájení stavby ještě v tomto roce. 
 

➢ 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 bylo 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. Část finančních nákladů ve výši 659.450,-Kč  je obci po realizaci 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 tato akce stála pouze 3.450,-Kč z jejího rozpočtu. 
 

➢ Strategické dokumenty pro obec Močovice  
Tento projekt řešil a připravil podklady pro budoucí investice obce /např. oprava jezu na Klejnarce, 
dětská hřiště, zařízení pro volnočasové aktivity občanů, nejvhodnější využití obecních budov, navržení 
jejich oprav, nového způsobu vytápění, vzhled ulice Na Vsi, odbahnění rybníka/, vyhotovil pasporty 
obecního majetku, zdokumentoval stav dešťové kanalizace, navrhl její dostavbu a navrhl vhodné 
dotační tituly. Žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost bylo v r. 2019 vyhověno a obec 
obdržela na zpracování veškerých dokumentů částku dotace ve výši 2,680.755,-Kč a spoluúčast obce 
byla pouze ve výši 5% rozpočtu, to je 134.037,-Kč. V současné době již využíváme vypracované 
dokumenty k úspěšně podaným žádostem o dotace. Od dokončení, díky kvalitně připraveným 
dokumentům, si o všechny dotace  z MMR v roce 2021 mohla obec požádat a následně administrovat 
sama, bez prostředníků (agentur). 
 

➢ Vysokorychlostní internet pro obec Močovice  
V r. 2019 byl obci vystaven příslib poskytnutí dotace přímo z fondu EU. Až v okamžiku poskytnutí 
dotace byly ale upřesněny podmínky udržitelnosti 
projektu. Upřesněné podmínky byly pro obec 
z ekonomického hlediska tak nevýhodné, že ta se 
rozhodla dotaci nepřijmout a celý projekt dočasně 
pozastavit a nerealizovat.  
 

➢ Mateřská škola – zvýšení kapacity  
Obec v „našponovaném“ termínu  květen-srpen 2019 
zrealizovala kompletní rekonstrukci mateřské školky. 
Tím došlo k navýšení její kapacity na celkový počet 35 
dětí. Rozpočet realizovaných stavebních prací byl ve 
výši 7.320.817,-Kč. Celková částka poskytnuté dotace 
z IROP činila  4,749.034,-Kč. Na konci prázdnin 2019 
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proběhla úspěšně kolaudace stavby. V novém školním roce, který začal hned po týdnu od kolaudace 
bylo zřejmé, že tyto finanční prostředky byly dobře investované. Kapacita mateřské školky je od 
prvního školního roku okamžitě využívána v maximální možné míře. 
 

➢ Komunikace podél – „Allium-Agro“ 
Tento projekt na opravu a položení nového povrchu na této místní komunikaci součástí kterého bylo i 
nové místo na třídění bio-odpadu. Obec na tuto opravu požádala o dotaci Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2021 a byla úspěšná. Realizaci stavby 
vysoutěžila ve výběrovém řízení, nejnižší nabídnutou cenou, firma stavitelství MUTL s.r.o.. za 
940.283,- Kč. Poskytnutá dotace na tuto akci byla ve výši 80%. Firma Allium Agro přispěla částkou 100 
tis. Kč. Realizace proběhla v červnu-červenci 2021.  

 
➢ Rekonstrukce sálu Sokolovny 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci z MMR (Ministerstvo pro 
místní rozvoj). Přislíbená výše poskytnuté dotace je 1,972.047,-Kč. Cílem rekonstrukce sálu je: 
vybourání podlah včetně podloží (50cm) a odstranění dřevěných obkladů. Vytvoření hydroizolace stěn 
sálu – navrtáním stěn a injektáží silikonovou mikroemulzí, položení nových podkladních vrstev, 
železobetonové desky, hydroizolací, tepelných izolací, znovu betonové desky a následně nové 
parketové podlahy, dále nových obkladů stěn a nové pódium. Dílo realizuje vítěz veřejné soutěže  
firma Stavmika, s.r.o.Velim  s nejnižší nabídkovou cenou /2,551.336,-Kč./. V současné době je již 
stavba ve fázi příprav na položení nových parket. 
 

➢ Rekonstrukce obchodu a pohostinství 
Součástí strategických dokumentů je také plánovaná akce na rekonstrukci obchodu a hospody. Obec 
ale nemohla podat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v předpokládaném termínu, 
tj. v dubnu 2021, protože stavební povolení /povinná příloha žádosti o dotaci/ bylo obci po problema-
tických námitkách a neustálém připomínkování majitelů sousedící nemovitosti vydáno až v záři téhož 
roku.  To vyústilo v roční zpoždění, neboť nová žádost mohla být  podána až v dalším možném 
termínu, čili v dubnu 2022. 
V případě schválení podané 
žádosti o dotaci bude nové 
zastupitelstvo již na svém 
prvním zasedání rozhodovat o 
zahájení této stavby. 
 

➢ Dětské a workoutové 
hřiště 

Projekt na výstavbu dvou 
dětských hřišť – na Cihelňáku 
a u fotbalového hřiště 
zrealizovala firma HRAS sro., 
která uspěla ve výběrovém 
řízení s nejnižší cenou 1,474.010,-Kč. Poskytnutá dotace z MMR byla ve výši 80%. Realizace hřiště na 
Cihelňáku proběhla v dubnu 2021 a výstavba dětského hřiště za fotbalovými kabinami byla dokončena 
na podzim 2021.  
 

➢ Fotbalové šatny 
Obec využila vypsané dotace Středočeským krajem – z Fondu sportu a volného času a požádala o 
dotaci na modernizaci šaten, vybavením šatních stěn v kabinách a převlékárnách. Jelikož obec byla 
s podanou žádostí úspěšná, proběhla vlastní realizace vybavení kabin do konce roku 2021. Rozpočet 
na akci byl 173.169,- a  poskytnutá dotace byla ve výši 121.000,-Kč.  
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➢ Hasiči – jednotka SDH obce – pořízení nové techniky 
Také u hasičů obec využila vypsané dotace pro jednotky SDH obcí ze Středočeského kraje a požádala o 
dovybavení jednotky SDH Močovice potřebnou technikou a vybavením. I v této žádosti o dotaci byla 
obec úspěšná. Nakoupení potřebného vybavení proběhlo do konce roku 2021 a ke dnešnímu dni je 
dotace ze strany obce úspěšně ukončena. 
 

➢ Hasiči – jednotka SDH obce – zakoupení nového dopravního automobilu 
Obecním zastupitelstvem bylo schváleno plánované zakoupení nového dopravního, devítimístného, 
prostředku pro jednotku dobrovolných hasičů Močovice. Plánovaný rozpočet je 1,1mil.Kč. 
Předpokladem realizace nákupu je však poskytnutí dotací (450tis. Kč z MV-GŘ HZS ČR a 450tis. Kč ze 
StČkraje). Předpokládaný doplatek z obecního rozpočtu činí 250 tis. Kč. 
 

➢ Oprava komunikace k „brodu na Krchleby“ 
Po úspěšném získání dotace na opravu komunikace kolem firmy Allium Agro, obecní zastupitelstvo 
rozhodlo o podání žádosti z MMR také na opravu a rekonstrukci (ve stejném rozsahu prací) i na 
komunikaci-cestu od poslední nemovitosti, dále kolem fotbalového hřiště až k brodu na Krchleby. Za 
brodem směrem ke Krchlebské Cihelně se cesta v našem katastrálním území opraví v omezeném 
rozsahu - štěrkodrtí a  asfaltovým recyklátem. Ke dnešnímu dni byla obci od MMR přislíbena dotace 
ve výši 80% z celkových nákladů. Obec věřila v získání potřebné dotace a již s předstihem připravila 
výběrové řízení na dodavatele stavby. S nejnižší cenou 1,778.700,-Kč vč.DPH, se stavby ujme firma 
Silnice Čáslav s.r.o.. V těchto dnech, probíhá předání staveniště dodavatelské firmě, s předpokláda-
ným zahájením prací začátkem července. 
 

➢ Pomník padlým v 1.sv. válce 
Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci 
„Pomníku padlým z 1.světové války“. Součástí restaurování pomníku budou i stavební a statické 
úpravy a zároveň i obnova nejbližšího okolí – odstranění plotu a osazení nového pískovcového soklu. 
Realizace proběhne v případě poskytnutí dotace v r. 2023. 
 

➢ II. etapa opravy fotbalových kabin 
Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti z dotačního programu Národní 
sportovní agentury – kabina. V této druhé etapě modernizace sportovních kabin plánuje, na základě 
doporučení autorizovaným stavitelem, vyměnit střechu na altánu, vyměnit okna, nové podhledy 
střechy kabin, odpady z výčepu a terénní a stavební úpravy. Realizace akce proběhne až v případě 
poskytnutí výše zmíněné dotace. 
 

➢ Polní cesta „Pod Trněnkou“ a záchytný příkop „na Třebešice“ 
Příprava a realizace celé akce probíhá na základě Komplexně pozemkových úprav. Investorem celé 
akce je Státní pozemkový úřad  Kutná Hora. Cílem stavby je vybudování nové polní komunikace 
propojující obecní komunikaci, nyní končící u bioodpadu u firmy Allium Agro, s.r.o., s cyklotrasou 
Čáslav – Třebešice. Součástí stavby je vybudování záchytného příkopu, začínajícího u silnice na 
Třebešice, dále vedoucího po poli za budovou firmy Allium Agro, s.r.o. a následně svedeného do toku  
Klejnarka. Projektová dokumentace je ve fázi schvalování. Stavba bude realizována po získání dotace 
Státním pozemkovým úřadem. 
 

➢ Osazení studny na hřbitovu el. čerpadlem 
V současné době je zřizováno nové odběrné místo elektřiny u hřbitova. V souvislosti s rekonstrukcí 
západní zdi hřbitova bude el. kabel položen až k čerpadlu ve studni.    
 

➢ Obecní technika 
V zimních měsících bylo již vhodné, po téměř desetileté službě travní sekačky, řešit nákup nového 
žacího stroje. Tentokráte ovšem modernější varianty se zdvihem sběrného koše a s vyklápěním do 
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kontejneru, což obsluze výrazně usnadňuje 
práci. Ke zvolení vhodného žacího stroje 
velkou měrou přispěla především exkurze 
zastupitelů obce k obchodnímu zástupci, 
který nabízel a také předvedl všechny 
uvažované druhy sekaček různých značek. 
V poptávkovém řízení byla nakonec vybrána 
sekačka SECO STARJET P6 PRO 4X4 za 
vysoutěženou cenu 254.900,-Kč včetně DPH. 
Pro vybraný žací stroj nakonec hovořil 
nejenom názor našich pracovníků obsluhy, ale i příznivá cena pořizované techniky.  
                   

OU 
 

Nedělníček 
 

❖ Noc s Andersenem 6.4. 
 

Po dvou letech jsem navázala na nápad zapojit se a zaregistrovat nás do celorepublikové akce na 
podporu malých čtenářů, a sice uspořádat 
Noc s Andersenem. Letos se jednalo již o 
22.ročník, zúčastnili se čtenáři v mnoha 
zemích např. na Slovensku, v Polsku, ale 
také ve Velké Británii, Turecku, Francii, 
Chorvatsku, Španělsku, Itálii, Německu či 
Rakousku, a ve vzdálených zemích jako je 
Nový Zéland, Austrálie či USA. Předběžně 
bylo vypočítáno, že se bude nocovat na cca 
1400 místech zeměkoule a zapojí se kolem 
90 000 dětí a dospělých!!! Letošní noc byla 
výjimečná i tím, že se zapojilo Dánské 
velvyslanectví, které předčítalo nejen 
českým, ale také ukrajinským dětem. 
 

Velmi jsem se těšila, a možná právě proto mi osud nedopřál 
zorganizovat magickou noc v řádném termínu. Onemocněla 
jsem, ale protože se děti tolik těšily, rozhodla jsem se 
uspořádat noc o týden později. Utvořili jsme nakonec 
malou chlapeckou skupinku a já, „dospělák“. V klubovně 
Zdravotního střediska, kde se vše odehrávalo, není tolik 
místa, počet míst byl proto omezen.  
V pátek 6.4. v 17 hodin vše vypuklo. Po uspořádání věcí v 
místě a předání dětí rodiči jsme se odebrali k návštěvě 
místní knihovny. Mnoho děti ani neví, že zde v obci máme 
svoji knihovničku. A co víc, půjčovné je ZDARMA. Tzn. že 
paní knihovnice vystaví zájemcům průkaz a mohou si chodit 
každý čtvrtek  mezi 16-17 hodinou bezplatně zapůjčovat 
knihy. Ty se obměňují cca po půl roce, takže je stále, co číst. 
Děkuji moc paní Suchomelové, že se nás tak pěkně ujala, 
dětem vše vysvětlila a ukázala. A hned získala další malé 
čtenáře, protože 4 děti si knihu také hned vypůjčily. Kluci 
nevěděli, co dřív prohlížet.  
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Po prohlídce knihovny jsme se přesunuli nazpět do klubovny. Vyprávěli jsme si o panu Andersenovi, 
kdo to vlastně byl a co napsal. Tématem letošního roku byli Josef Lada, Jaroslav Foglar, Jiří Trnka, 
J.A.Komenský, výročí časopisu Sluníčko a časopisu ABC, a Mezinárodní den ptactva. Z těchto témat 
jsem také čerpala při sestavování programu.  
Společně jsme si celý večer předčítali ze Špalíčku 
pohádek, děti se i v četbě střídali. Soutěžili jsme 
v kvízech o ptactvu, hádali hádanky a kdo pozná 
víc Večerníčků. Došlo na pohybové hry a 
pantomimu. Také si děti vyrobily záložky do 
knížek v podobě několika zvířátek. 
K neobyčejnému večeru patří chutná večeře, u 
nás to byla dětmi velmi oblíbená pizza. A 
samozřejmě pozdější večerka. Noc byla naprosto 
klidná a všem se dobře spalo. Druhý den jsme 
započali malou rozcvičkou, rozhýbáním těla po 
noci strávené ve spacáku na karimatce. Po hygieně následovala snídaně, velké pohádkové koláče. 
Kluci si po sobě hezky uklidili, sbalili se a dopoledne se postupně odebrali do svých domovů. Každý 
účastník obdržel slevový kupon na předplatné časopisu Sluníčko a Mateřídouška, a také slevový kupon 
na nákup knih z vydavatelství Albatros. 
 
Za mě jsme prožili opravdu pohádkovou noc a doufám, že příští rok se opět sejdeme. Děkuji za důvěru 
rodičům a také vedení obce, kteří projekt podpořili nejen finančně. 
 

❖ Nedělníček 8.5. 

 
Tu neděli bylo opravdu nádherně. 
Krásné květnové počasí lákalo k výletu, 
proto jsem ani neočekávala na 
Nedělníčku velkou účast. Uvažovala jsem 
i o tvoření venku, ale technicky by to 
bylo náročné a kdyby jen trochu fouknul 
větřík, bylo by našemu tvoření konec. 
Jelikož byl Den Matek, začátkem června 
se blížil Den Dětí a později i Den Otců, 
připravovali jsme s dětmi dárky pro 
všechny.  

 
Podtácky – to bylo naše hlavní téma. Pod čaj nebo kávu, pivečko nebo 
vínečko, limonádu. Léto se blíží, ať jsme vybaveni. Děti byly opravdu 
šikovné. Z čajových sáčků, které jsem sbírala celou zimu nejen já, ale i mé 
kamarádky, jsme tvořili doslova zázraky. Děti se toho vůbec nezalekly a 
stříhaly, měřily a lepily s hlavou plnou nápadů. A že to vyžadovalo nějakou 
přesnost. Menší děti začaly s trhanými podtácky, které byly zdobené 
různými barevnými variacemi a doplňky. Vyráběli jsme i ubrouskové 
podtácky, každý byl originálem. Děti se zabavily na celé odpoledne a malou 
ukázku přikládáme ve fotogalerii. 
 
Červnový Nedělníček se z důvodu různých jiných akcí neuskutečnil. 

Navážeme tedy až po letních prázdninách, těšit se budu opět v září. 
J. Nevolová 



14 
 

Rok se s rokem sešel a já bych vás ráda pozvala na již tradiční prázdninový výlet. Letos 

pojedeme jen kousek, nějakých 40km odtud. Uvítají nás sportovní, zážitkové, naučné i 

přírodní atrakce. Svět nekonečné zábavy i trochu poznání. Zváni jsou všichni, kteří se chtějí 

bavit bez omezení věku. Za zmínku také stojí, že se podařilo domluvit vstupné pro dospělé 

ještě za cenu z let minulých. 

 

… pozvánka na prázdninový výlet pro děti … 

 

FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou 

 pátek 5.8.2022 (odjezd v 9 hodin od sokolovny, příjezd kolem 17-18 hod.) 
 

MIMOŘÁDNÉ vstupné pro dospělé: 300 Kč,  

senioři nad 65 let 230 Kč 

!!!DĚTI JEDOU ZDARMA!!! 
autobus a vstupné dětem hradí obec Močovice 

 

Navštívíme Hopsálkov, Autodrom, Dinoprales, Zvířátkov, Indiánov, Bosov, také Hmyzákov, 

Koukálkov a určitě i Jedlíkov.  

Pojeďte s námi za zábavou! 

 

Rezervace míst: Jaromíra Nevolová tel.606 387 752 
 

 
 
 
TJ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Významná životní výročí 
 
 
Významných životní výročí a jubileí se ve 3. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši spoluobčané: 
 
pan Jaroslav Vavřina, paní Jaroslava Blažková, paní Zdeňka Adamová a pan Vladimír Tichý. 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a pevné 
zdraví. 

J. Truhlář 
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SDH Močovice 
 

❖ Přehled konaných akce v 2. 
čtvrtletí 
 

• Běh na rozhlednu Vysoká- 
9.4.2022 

➢ Účast 4 členů našeho SDH, 

všichni na stupních vítězů 

 
Muži bez DT: 

Petr Vlček 1. místo  
 
Ženy:  

Pavla Moravcová 2. místo  
 
Mladší děti:  

Eliška Farkačová 1. místo  

Adéla Černíková 3. místo  
 

• Svoz kovového odpadu- 23.4.  
 

• Čarodějnice- 30.3. 
 

• Stavění májí- 7.5. 
 

• Služba na Hlavním nádraží Praha- 
8.5. 

➢ dvanáctihodinová služba jednotek SDH Močovice, zajištění zázemí pro vydávání stravy a další 
potřebné práce spojené s uprchlíky 

 

• 1. kolo Soptíka- Vrdy 14.5.  
➢ Dorost 2. místo, starší děti 4. místo, mladší děti 2. místo a přípravka skončila 9. 

 

• kolo Soptíka- Záboří nad Labem, 21.5.  
➢ Dorost 1. místo, starší děti 4 místo, mladší Ačko 2. a 

Béčko 15. místo,  a přípravka skončila 7. 
 

 

• Český den proti rakovině- 11.5.  
➢ Celkem vybráno 2.890,- Kč ve dvou výdejních místech 

 

• Okresní kolo dospělých- 28.5. 
➢ Muži i ženy 4. místo 

 

• Okrsková soutěž- Krchleby, 4.6. 
➢ muži 4. místo a ženy 1.místo 

 

• 3. kolo Soptíka- Kácov, 18.6.  
➢ Dorost 2. místo, starší děti 4. místo, mladší děti 4. místo a přípravka 6. 

 



16 
 

❖ Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022 – úspěch SDH Močovice  
 

Výtvarná, literární a digitálně-technologická 
soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže má 
dlouholetou tradici, jejím cílem je zajistit větší 
osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva před 
mimořádnými událostmi, ale Integrovaného 
záchranného systému jako celku. Soutěž je určena 
pro dětí do 18 let, rozdělená je do 3 částí 
v několika věkových kategorií. 

1. literární  

2. výtvarná 

3. zpracování za pomoci digitálních 

technologií (DT)    

Členky SDH Močovice dosáhly v letošním ročníku 
velkého úspěchu. Ve dvou kategoriích vyhrály 
okresní a následně i krajské kolo.   
 
V kategorii L1 (literární práce žáci 3. – 5. ročníku 
ZŠ) zvítězila Denisa Moravcová. 
V kategorii L2  (literární práce žáci 8. – 9. ročníku 
ZŠ) zvítězila Pavla Moravcová se svou básní. 
 
Díky tomuto vítězství obě postoupily do 
celorepublikového finále. Na slavnostním 
vyhlášení v Litoměřicích obsadila Pavla v tomto 
celorepublikovém kole skvělé 1. místo.  
 
Oběma děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho sboru.   

 
❖ Rozhovor s Pavlou Moravcovou 

 
➢ Na začátku našeho rozhovoru bych ti chtěla pogratulovat k výbornému umístění 

v celorepublikovém kole soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Vím, že se celá 
tvoje rodina aktivně věnuje činnosti místního hasičského sboru, mohla bys zavzpomínat na 
svoje první setkání s hasičskou výzbrojí. Byla to láska na první pohled? 

 
Děkuji moc… V hasičském světě se pohybuji už od narození, a to hlavně díky taťkovi, který mě vozil po 
soutěžích. Tenhle koníček jsem si zamilovala opravdu hned! Tohle prostě nejde nemilovat!  
 

➢ Již v minulém roce jsi se ve stejné soutěži umístila velmi dobře, letos jsi svůj výkon ještě 
vylepšila. Všichni jsou na tebe po právu pyšní, s jakými pocity jsi letos do soutěže 
vstupovala? Obavy, abys obhájila loňské umístění,  touha zvítězit, nebo jsi to chtěla jen 
zkusit? 
 

Upřímně, tenhle rok jsem myslela, že na hezké umístění nemám. Když mi přišla pozvánka do Litoměřic 
na vyhlášení republiky, koukala jsem s otevřenou pusou a nemohla tomu uvěřit. Jela jsem tam s tím, 
že budu 3. Když mě vyhlásili na prvním místě, měla jsem co dělat, abych vůbec došla pro diplom, jak 
jsem se klepala. Nechápala jsem, jak se to mohlo stát. 
 



17 
 

Slavnostní vyhlášení výsledků v Litoměřicích 
Vpravo: se starostkou SH ČMS Monikou Němečkovou 

 
➢ Stejného výborného umístění dosáhla i tvá mladší sestra Denisa. I té samozřejmě 

gratulujeme. Kde se ve vás vzal takový výrazný literární talent? Věnujete se psaní i mimo 
soutěžní klání? 
 

Vůbec netuším, kde se to v nás vzalo. Mimo soutěž nepíšu ani já, ani sestra. Začínala jsem příběhy a 
poslední tři roky jsem psala básničky. 
 
 

➢ Není žádným tajemstvím, že tvůj otec je velitelem místního sboru dobrovolných hasičů. Je 
rozdíl mezi „domácím tatínkem“ a „ velitelem“? 
 

Někdy je i doma trochu velitel. Na hasičích ale nerozlišujeme, jestli je to taťka nebo ne. Snaží se nás 
naučit všechny to nejlepší a poradit nám. Doma se často bavíme o hasičích.  
 

➢ Mohla bys našim čtenářům popsat své aktivity v rámci našeho místního sboru. 
 

Účastním se Dětského dne, májí, rozsvícení vánočního stromečku a tak dále. U nás ve sboru jsme jako 
jeden tým. Momentálně jsem v dorostu. Myslím, že máme super partu. Děláme především požární 
útoky (ty nás baví nejvíce). Začínám trénovat i malé děti. Jako jednotlivec např. běhám na rozhlednu 
Vysoká, a nebo právě píšu do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. 
 

➢ Všechny zmíněné činnosti spojené s SDH Močovice ti jistě zabírají spoustu času. Je ještě 
něco jiného, čemu se ve svém volném čase věnuješ?  Co ti dělá radost?  
 

Jelikož máme téměř každý víkend závody a každý čtvrtek tréninky, tak toho volného času opravdu moc 
není. Mně to ale nevadí. Trochu se věnuji i našemu pejskovi Delimu.  
 
 

➢ Pomalu přichází rozhodnutí, čemu se budeš profesně věnovat. Jak vidíš svoji pracovní 
budoucnost?  
 

Chtěla bych se věnovat práci, která se točí kolem hasičů. Např. ochrana obyvatelstva. Je to trochu 
komplikované, jelikož jsem holka... Když to miluješ, není co řešit! Jdu si za svým snem! 
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Vítězná práce Pavly Moravcové, kategorie L2 (literární práce žáci 8. – 9. ročníku ZŠ) 
 

Tornádo 
24. června byl hrozný den, 

nikdo nemohl vyjít ven. 

Obrovská bouře se prohnala Moravou. 

Zavánělo to všude velkou obavou.  

Do deště se totiž přidal vítr 

Ze stolu spadl větrem půllitr.  

Létalo všechno co mohlo, 

pěkně nás to tedy zmohlo. 

Z větru se stalo tornádo. 

Bylo velké jako hovado. 

Šlo nám všem jen o jedno, 

a to přežít tu hrůzu... 

Židle mi spadla na koleno. 

Vítr mi nadzvedl blůzu. 

V panice jsem nevěděla co dělat, 

rodiče jsem hned začala hledat.  

Našla jsem je pod stolem.  

Tornádo bylo všude kolem. 

Když to celé přestalo, 

chvilku jsem myslela, že se mi vše zdálo. 

Všichni volali záchranku a hasiče, 

škodu jsem začala uklízet já i rodiče. 

Za chvilku přijeli hasiči. 

Všude znělo hlásiči: 

"Nebojte se, my vás najdeme. 

Všem vám pomůžeme." 

Hasiči odklízeli cihly, střechy, sutiny. 

Nejvíce byli vyděšení staří lidé a rodiny. 

Bordel se uklízel celé dny, týdny a měsíce. 

Tornádem se zničily i okolní vesnice. 

Hasiči zastali nejvíce práce, 

i pro ně to byla těžká situace. 

Pomáhat jezdili i dobráci z celé republiky. 

Za což jim patří velké díky! 
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Vítězná práce Denisy Moravcové, kategorie L1 (literární práce žáci 3. – 5. ročníku ZŠ) 
 

 
          Ahoj, jmenuji se Marek a budu vám vyprávět svůj příběh. Začnu úplně od začátku. Když mi 
byly asi dva roky, tak můj táta nastoupil do sboru dobrovolných hasičů. Když mi bylo asi sedm řekl 
jsem si, že jednou taky budu hasič. Začal jsem chodit do hasičského kroužku. Uběhlo dalších osm let a 
já se přihlásil na hasičskou školu do Pardubic.  O čtyři roky později jsem tuto školu ukončil  maturitou 
a musel jsem se rozhodnout, kam půjdu dál. Od osmnácti let jsem byl členem zásahové jednotky 
v naší obci. V mém životě se už v té době skoro vše točilo okolo hasiččiny. 
                Zkusil jsem dát přihlášku k HZS v Kutné Hoře. Z HZS jsem dostal odpověď, abych se 18. 1. 
zastavil v Kutné Hoře na přijímací pohovor, kde si mě vyzkouší z fyzických zátěžových testů. Za týden 
jsem měl jít na psychické testy, ale tam jsem neuspěl. Asi se na tom vhodně podílela velká nervozita. 
Byl jsem z toho na prášky, ale řekli mi, že za rok to mohu zkusit znovu. A taky že jsem to zkusil. Byl 
jsem nervózní, jak jsem ještě nikdy nebyl. Probíhalo to vcelku v pohodě.  Stále se mi honila hlavou 
otázka: „Zvládnu to, nebo ne?“ A pak to přišlo. Přišli mi říct výsledky. „S radostí vám oznamujeme, že 
jste prospěl!“ A tím to všechno začalo.  
             První den v novém zaměstnání jsem byl trochu nervózní, ale byly tam super lidi, třeba Honza 
s Pepou. Ti mě uklidňovali, že to určitě zvládnu. Už za hodinu to začalo. Zavolali nás k bouračce.  
Dvě auta do sebe čelně narazila. Na místě zemřelo jedno 3 leté dítě a dva dospělí. Byl to nejhorší den 
v mém životě. Hned první den ve službě a taková tragédie. Pochopil jsem, že to nebude tak lehké, jak 
jsem si ve svých snech představoval. Další den jsem měl volno a celý den jsem prospal, a pak 
přemýšlel, co bude dál. Při další směně nás pro změnu zavolali k pohřešované osobě. Josef Novák 
72let .  

Mně se v tu chvíli honilo hlavou tolik věcí.  „CO KDYŽ HO ZNAM? CO KDYŽ BEDE MRTVÝ?“ 
Bylo to hrozné. Pátrání trvalo celkem 12 hodin a zapojilo se do něho i několik jednotek dobrovolných 
hasičů a policie. Byl jsem u toho, když jsme konečně pána našli.  To byl panečku pocit, jako kdybych se 
znovu narodil. Bylo mi jasné, že budeme hledat ještě hodně lidí a zasahovat u hodně těžkých případů.  
Další služební den jsme hasili požár. Co se nestalo! No bylo to a je hrozné!! Nejen to, že na místě 
zemřelo roční dítě, ale když Honza šel pro jednu paní, kterou zachránil, tak to schytal i on. 
Je to hrozné, že Honza už není mezi námi! S Pepou na něj každou službu, každý den, každou hodinu 
myslíme. 
  Hned první služby potvrdily, že práce u HZS nebude jednoduchá, a nikdy nebudu předem 
vědět, jestli naše zásahy dobře dopadnou. Ale přesto jsem rád, že jsem se stal hasičem a neumím si 
představit, že bych dělal jinou práci. 
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MŠ Močovice 
 
Poslední část tohoto školního roku jsme klasicky věnovali jarnímu a letnímu období, které jsme se snažili 
dětem opět zpestřit nejrůznějšími akcemi. 
 
Začátek jarního období jsme ve školce věnovali „Měsíci knihy“, snažili jsme se o to, aby děti získaly co 
největší vztah ke knížkám, děti si vyprávěly o obrázcích v knížkách, snažily se převyprávět obsah 
přečtené pohádky nebo příběhu, vzpomínaly na to, jaké knížky si čtou doma s maminkou nebo 
tatínkem, vypravovaly si o tom, kde mohou vlastně knížky najít – prodejna knih, knihovna, knihovnička 
doma nebo ve školce. Společně si také vytvořily „knihu“ plnou obrázků.  
 
Poslední březnový týden byl ve znamení toho, že se probouzí příroda, rozkvétají jarní kytičky, začíná 
hřát sluníčko. V souvislosti s tím si děti vyráběly sluníčka, kytičky, vybarvovaly jarní omalovánky, zpívaly 
písničky o jaru a podobně. 
Na začátku dubna se děti začaly seznamovat se zvyky, tradicemi a symboly Velikonoc, vypravovaly si o 
nich, vyráběly vejdunky, které poté naaranžovaly do vyklíčené pšenice, kterou si samy ve školce zasely 
do sklenic, vyráběly z vyfouklých vajíček kuřátka, kreslily kraslice, učily se koledy. Po svátcích jara se pak 
pokračovaly se seznamováním se s jarním 
počasím a probouzením přírody na jaře, 
učily se poznávat jarní květiny nebo 
pojmenovat mláďátka domácích zvířat.  

 
První mimořádnou událostí byla návštěva vzdělávací akce „Den bezpečnosti“ konané v Čáslavi 21. 
dubna. Akce byla hrazena z prostředků Města Čáslavi a i školka přispěla částkou 2.500,- Kč na zajištění 
dopravy. Děti v areálu zemědělského muzea zhlédly vystoupení bezpečnostních složek Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru, Českého červeného kříže, Besip a dalších. Asi nejvíce se dětem líbila 
ukázka vozidel a představení práce psovodů. Dopoledne jsme zakončili procházkou po areálu NZM, kde 
měly děti možnost prohlédnout si exponáty 
historických zemědělských strojů, a poté jsme 
se vrátili zase do školky, kde už na děti čekal 
oběd. 
 
Další akce, která volně navázala na „Den 
bezpečnosti“ proběhla přímo v mateřské škole 
3. května, a to dopravní školička s názvem 
„Bezpečně k cíli“, děti se seznámily s tím, jak se 
bezpečně chovat na ulici, na přechodu, v autě, 
na kole. V rámci programu si děti zahrály hru 
„Na barevná auta“. Celý program děti plnily 
s nadšením, dobře se během něj zapojovaly do 
všech činností.  
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Další akcí bylo dne 24. května vystoupení oblíbeného „Krejčíka Honzy“ s pořadem „Kaťaťákova abeceda 
slušného chování a ruka, ruku 
myje“. Původní pořad ke Dni 
dětí musel být nahrazen 
z důvodu špatného počasí. 
Vystoupení bylo plné dětských 
písniček, ze kterých pro děti 
vyplynulo i poučení o slušném 
chování (pozdravit, poprosit, 
poděkovat) a o dodržování 
správných hygienických 
návyků. V rytmu písniček si 
děti mohly i zatancovat, na 
závěr si zazpívaly písničku „Jede, jede mašinka“ spojenou s pohybem znázorňujícím jízdu vláčku po celé 
zahradě mateřské školy.     
 
Ve stejném týdnu jsme s dětmi ještě vyrazili na 
polodenní výlet za domácími zvířátky na „Farmu 
Bláto“. Děti si během celého dopoledne mohly 
prohlédnout spoustu domácích a 
hospodářských zvířátek, například kozy, 
prasátko, krávy, telátka, husy, oslíka, krocana, 
králíky, morčata a další. Seznámily se s péčí o ně, 
některé si mohly nakrmit a pohladit. Měly 
možnost si sednout do traktoru. A na závěr jim 
paní, která děti po celé dopoledne prováděla, 
ukázala, všechno se musí udělat, než se vyrobí 
sýr. S nadšením a plné zážitků se děti vrátily do 
školky na trochu opožděný oběd.  
 
Hned další týden jsme ve školce přivítali 
písničkáře s hudebním vystoupením „Písničky 
z pohádek“, při kterém si dětí s velkou chutí 
radostně zazpívaly známé a oblíbené 
pohádkové písničky. Děti velmi dobře 
reagovaly, zpívaly, vytleskávaly a podobně. 
 
Hned další den proběhlo tradiční fotografování 
dětí na závěr školního roku. Jelikož nám přálo 
počasí, mohly se děti vyfotografovat venku 
v přírodě, a sice v parčíku hned u mateřské 
školy. Obrázky byly velmi pěkné, jak můžete 
vidět i za výlohou místní prodejny, kde jsou 
zobrazeny děti, které nás v letošním roce 
opouštějí, aby mohly od září nastoupit, jak říkají do „velké školy“. 
 
Ve stejný den odpoledne proběhl v mateřské škole ještě zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2022/2023. K zápisu se dostavilo celkem 17 rodičů, kteří měli zájem o umístění dítěte do mateřské 
školy, z kapacitních důvodu bylo možné přijmout jen 12 dětí (5 dětí nebylo přijato).  
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Další týden jsme se s dětmi věnovali tématu 
„Navštívíme zvířátka v zoo“. Týden nesoucí se ve 
znamení poznávání převážně exotických zvířat 
nebo vyprávění o tom, jak jsou volně žijící zvířata 
ohrožena a jak jim člověk může pomoci, jsme 
zakončili 10. června společným výletem do pražské 
zoo v Troje, kam jsme spolu s rodinnými 
příslušníky dětí vyrazili tentokrát až po třech letech 
dvěma autobusy (předchozí dva roky se oblíbený 
výlet nemohl z důvodu pandemie koronaviru 
uskutečnit). Na výlet se děti pilně připravovaly, 
vypravovaly si o hlavním městě Praze, těšily se na 
pozorování města, ale hlavně na zvířátka, o kterých 
se předem naučily plno zajímavostí při 
vzdělávacích činnostech. Výlet se vydařil – počasí 

nám opět přálo, výletníci byli spokojení, takže cestou domů vládla dobrá nálada. Dokonce ještě 
v pondělí ráno děti počítaly, kdo viděl nejvíc zvířátek, a vyprávěly si, která zvířátka se jim nejvíc líbila a 
proč.    
 
Protože se v týdnu po výletu do zoo již zlepšilo počasí a také se vrátily děti, které nám od začátku června 
hodně marodily, mohly jsme konečně uspořádat oslavu Mezinárodního dne dětí se zábavným 
sportovním programem, plným zdolávání různých překážek. Děti využívaly různé náčiní, cvičily ve 
skupinkách, soutěžily ve dvojicích, zkrátka prožívaly plno radosti z pohybu jak v budově školky, tak na 
zahradě. Za aktivní účast při soutěžích obdržely všechny děti drobné dárky – medaile, diplomy, hračky 
na písek a podobně. Součástí oslav bylo i vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru, do kterého se 
v průběhu celého školního roku zapojily všechny děti spolu s rodiči. Odměnou byla pro všechny děti 
drobná sladkost, za první místo obdržel R. K. navíc i zlatou medaili.  
 
Poslední měsíc tohoto školního roku se ovšem nenesl jen ve znamení akcí a výletů. Od začátku června 
nastalo také chystání na loučení s předškoláky, které v pátek 24. června završilo očekávané pasování na 
školáky. Během celého školního roku se naše nejstarší děti na tento den pilně připravovaly – učily se 
nové a opakovaly již známé říkanky a písničky, cvičily, hrály si a především vypracovávaly ty 
nejnáročnější úkoly, které se některým během roku ještě příliš nedařily, ale tentokrát byly za jejich 
zvládnutí odměněny vysvědčením plným samých jedniček. To jim, spolu s knížkou prvního čtení, 
pamětním listem a svázaným 
portfoliem předškoláka, po 
splnění speciálního úkolu a 
následném pasování předal 
Hejkal z pohádkového 
představení, které dětem k této 
příležitosti přijela zahrát 
Divadelní agentura Úsměv. Děti 
toto představení opět potěšilo a 
díky zábavným momentům 
předškolákům odlehčilo 
smutné loučení se školkou, 
paními učitelkami i kamarády, 
mezi nimiž mnozí strávily i více 
jak tři roky.   
 
My přejeme dětem, aby 
zábavné momenty vždy 
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převažovaly nad těmi smutnými, a doufáme, že si v následujících dvou měsících prožijí spoustu veselých 
a zajímavých chvil a dobrodružství tak, jak to k letním prázdninám prostě patří! 
 
 
Wanderbook 
 

Milí spoluobčané,   

cestujete rádi? Poznáváte rádi místa naší vlasti? Ráda bych 

Vám tímto představila naši novou rubriku a zároveň projekt, 

při kterém se Vám bude určitě cestovat s ještě větší chutí a láskou…  

Projekt s názvem WANDER BOOK vznikl v roce 2008 a vymyslel jej český 

fotograf Ing. Rudolf Ropek. Cílem projektu je podpořit lásku 

a chuť k cestování a turistice a poznávání zajímavých míst 

nejen v našem kraji , ale i za hranicemi . My se ovšem 

budeme věnovat pouze naší krásné vlasti , a v každém 

čtvrtletníku Vás ráda zavedu někam, kde se líbilo mně a 

kde si myslím, že by se mohlo líbit i Vám a kde byste 

mohli něco zajímavého vidět a poznat…  

Projekt WANDER BOOK spočívá ve sbírání a lepení turistických vizitek – 

WANDER CARDS - do Vašeho turistického deníčku. Ten si zakoupíte za cca 

50 korun , poté se zaregistrujete na stránkách www.wander-book.cz a pak 

už vesele můžete začít sbírat své nálepky z Vašich výletů a navštívených 

měst, hradů, zámků, zřícenin , zoo apod. Každý deníček má vždy na levé 

straně předtištěné  

místo pro samolepku, pravá strana je určena pro Vaši 

kreativitu – razítka z místa, popisky, kresby, komentáře… 

Za nasbírané vizitky dostáváte i odměny – deníčky, 

odznaky, medaile… A aby Vás vše ještě více bavilo, můžete 

si nakoupit další doplňky s logem 

Wander Book.  

Jako první dvě vizitky, které Vám dnes představím 

a měly by určitě být mezi prvními ve Vašem 

deníčku, jsou samozřejmě Čáslav a nádherný zámek 

Žleby s přilehlou oborou, na kterém se natáčelo i 

několik pohádek. Kdo jste ještě nebyl , určitě 

navštivte!  

Tolik na úvod… Myslím, že představování 

bylo už dost. Přeji Vám Všem krásné léto, 

bezchybné počasí při cestování a spoustu 

nových krásných zážitků. 

 MV  

http://www.wander-book.cz/
http://www.wander-book.cz/
http://www.wander-book.cz/
http://www.wander-book.cz/
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Mechový dort 
 
Suroviny: 
Korpus 
450 g mraženého listového špenátu 
1 citron 
3 vejce 
hrnek cukru krupice 
¾ hrnku oleje 
1 hrnek hrubé mouky 
prášek do pečiva 
 
 
Postup: 
Špenát necháme rozmrznout, vyklopíme ho na síto a necháme okapat. Poté rozmixujeme a promícháme se šťávou z citronu. 
Žloutky s cukrem ušleháme do pěny, přimícháme olej, mouku a prášek do pečiva, sníh z bílků a nakonec opatrně vmícháme 
špenát. 
Těsto nalijeme do vymazané a vysypané kulaté formy a pečeme cca 50-60 min. při 160 st. Upečený korpus necháme 
vychladnout. Poté nahoře seřízneme cca 1 cm vrstvu a zbytek nadvakrát rozřízneme. 
Mascarpone nebo tvaroh smícháme se šlehačkou a cukry, tímto krémem promažeme dort. Natřeme i na horní vrstvu a na 
tu pak nadrobíme seříznutý vrchní kus. Necháme vychladnout nejlépe do druhého dne, před podáváním dozdobíme 
ovocem nebo jedlými květy. 

 
 
 
 

Dobrou chuť! 
 

Recepty paní Marcelky 

 

 

Kuřecí řízky na cibuli a česneku 
 
Suroviny: 
kuřecí stehenní řízky nebo prsa 
2 vejce 
lžíce kukuř. škrobu 
olej, lžíce másla 
sůl, pepř 
2 cibule, 2 stroužky česneku 
špetka chilli, špetka granul. česneku 
sojová omáčka 
 
Postup: 
Kuřecí maso nakrájíme na větší kusy a dáme do mísy, osolíme, opepříme a přidáme granul. česnek. Do mističky 
rozklepneme vejce, přidáme škrob, promícháme a směs nalijeme k masu a vše spojíme. 
 
Na pánvi rozpálíme olej a přidáme maso. Opékáme cca 5 min. z každé strany. Mezitím cibuli nakrájíme nadrobno a 
česnek nasekáme nadrobno. Jakmile se maso dosmaží, vyjmeme ho z pánve a dáme na ni orestovat česnek a cibulku, 
dokud nezesklovatí. Poté pánev sundáme z ohně, přidáme do ní chilli, sójovou omáčku, máslo, vrátíme maso a vše 
ještě zlehka cca 2 minuty prohřejeme.  
Můžeme podávat s bramb. kaší, šťouchanými brambory, hranolkami nebo jen s chlebem příp. zeleninovým salátem. 
 

Krém 
3 kelímky mascarpone nebo tvarohu 
2 kelímky smetany ke šlehání 
1 vanilk. cukr 
moučk. cukr dle chuti 
 


