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Slovo starosty 

 
Vážený čtenáři, 

příroda zase tvrdě ukazuje, kdo že je na zeměkouli pánem. Ještě dříve než jaro se svými 

zdrcujícími nočními mrazíky, vtrhla také do naší země virová nákaza COVID-19, familiérně 

koronavirus. Není třeba, abych uváděl všechna opatření vlády, směřující k jejímu zpomalení a 

potlačení. O těch jsi průběžně informován sdělovacími prostředky, relacemi obecního 

rozhlasu, úřední deskou, obecním webem a webem města Čáslav. 

 

Tvůj pohyb je omezen, zredukován je i Tvůj společenský život. Sleduješ, jak jsou rušeny 

plánované akce, zavírány firmy, školy, nesmíš cestovat, naopak musíš nosit ústní roušku a 

úzkostlivě dodržovat hygienické návyky. Slovo karanténa se stalo mocným zaklínadlem. 

Účinnost tohoto zaklínadla záleží i na Tobě. Věř, že dodržováním nařízených opatření chráníš 

nejen sebe, ale také všechny osoby, s nimiž se stýkáš. 

 

Ale pozor na hysterii. Copak jí například propadáš pokaždé, když usedáš do auta? A to při 

autonehodách ročně umírá ve světě přes milión lidí. Vždyť celý život se setkáváš s různě 

velkými riziky. A k těm patří i záludné viry. Také na nový koronavir si lidé vytvoří přirozené 

protilátky, vyvinou vakcíny. A obdobně jako u chřipky (teď si trochu rýpnu) se mnozí z nás 

nenechají očkovat a budou zase spoléhat na svůj imunitní systém a na štěstí. 

 

Nebezpečí nákazy vzedmulo velkou vlnu solidarity mezi lidmi (šití roušek, nákup a donos 

potravin potřebným), ale také obnažilo negativní jevy. Strachu z koronaviru se snaží zneužít 

různí podvodníci a obohatit se tak. Tito "šmejdi" vystupují jako zástupci pojišťoven, případně 

dobročinných organizací a snaží se "obalamutit", okrást, především seniory. Tuto nekalou 

činnost je nutné bez otálení ohlásit policii, případně starostovi obce.   

 

Svět se takřka zastavil. Přišlo to příliš nečekaně. Následovat budou závažné změny. Nejedná 

se v žádném případě o "uhelné prázdniny". Zvykli jsme si totiž na bezstarostný život v míru, v 

relativním bezpečí a v jisté hojnosti. Teď se ukázalo, že lidstvo je podstatně zranitelnější, než 

si připouštělo. Že smrtelné nebezpečí může zemi překvapit mnohem dříve a dokonce s 

tvrdšímu následky, než "vyhrožují" klimatičtí alarmisté. Pro svět je důležité, jak se s nákazou a 

následně s jejími ekonomickými dopady popere evropská politická elita. Nástup pandemie 

evropské státy zaspaly. Evropská unie jako kdyby neexistovala. Opatření jednotlivých 

národních vlád byla prováděna bez konzultací s Bruselem, čili nekoordinovaně. Poučí se 

ředitelé zeměkoule? Začnou řešit skutečně důležité záležitosti – zvládnutí koronavirační 

epidemie, znovunastartování globálních ekonomik a národních ekonomik? Oprostí se od 

křivosti banánů, genderového řešení záchodků, přehnané uhlíkové stopy? Věřím, že ano, 

neboť dosavadní opatření proti šíření nákazy už nyní záporně ovlivňují obory spojené s 

cestovním ruchem, službami, dopravou, automobilovým průmyslem.  Celosvětové snížení 

produkce se negativně projeví v délce pracovní doby, výši platů, procentu nezaměstnanosti. 

Koronavirová pandemie ve svém důsledku zasáhne všechny. Ekonomika ale postupně posílí, 

lidé se poučí. Svět se prostě točí dál. Vždyť každá negativní zkušenost nakonec posune 

civilizaci vpřed.      

 

Takže Vážený čtenáři, hlavu vzhůru a zazpívej si, nebo alespoň broukni: 

                   "Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 

                     hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.   

starosta 
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Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 20. listopadu 2019 

 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze Zasedání OZ 
č. 19/09.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2020.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019.  

 
Zastupitelstvo obce Močovice vydává změnu č. 1 Územního plánu Močovice formou opatření 
obecné povahy.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypracováním návrhu Smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce na částku 22.500,-Kč a předložením tohoto návrhu ke schválení 
na nejbližším zasedání OZ.  

 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Močovice. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur na r. 2019 Příloha č. 8/. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pracovní verzi obecního webu od současného poskytovatele. 

 

Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 18. prosince 2019 

 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze Zasedání OZ 
č. 19/10.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1/19 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
obce, uzavřenou mezi obcí a SOKOLem Močovice, z.s. na finanční dotaci ve výši 22.500,-Kč pro  
r. 2019.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006 
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, uzavřenou mezi obcí a AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o. Provozovna Čáslav.  

 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zařazení správního území obce Močovice do území 
působnosti MAS Lípa pro venkov z.s.  na období 2021 – 2027, přičemž tímto schválením nevznikají 
obci žádné závazky vůči MAS.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Močovice chodníky podél silnice 
II/337“, uzavřenou mezi obcí a firmou Stavitelství-Mutl, s.r.o. v ceně 1 294 014,-Kč včetně DPH.   
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na klempířské práce na dřevostavbě  
v Cihelně, uzavřenou mezi obcí a firmou Pokrývačství a tesařství – Žejdlík Martin v ceně 21. 285,-Kč 
včetně DPH.   
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje rekonstrukci zastřešení altánu na fotbalovém hřišti 
svépomocí, pod vedením p. Chvátila Josefa. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zhotovení Dráhy pro hasičský sport podél fotbalového hřiště. 
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Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uspořádání Masopustu v provedení r. 2019. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje samovýrobu palivového dřeva v obecních lesích a prodej 
takto vyrobeného dřeva za cenu 150,-Kč/plm. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedené zpevnění komunikace k úložišti bioodpadu. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/19. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo, že obec bude na vlastní náklady provádět údržbu travního 
porostu na neregulovaném toku Klejnarka v jejím zájmovém území, tj. tam, kde dochází  
k poškozování celkového vzhledu obce.  

 
 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 29. ledna 2020 

 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze Zasedání OZ 
dne 18. 12. 2019.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Darovací smlouvu o finančním daru ve výši 10.000,-Kč z 
rozpočtu obce Močovice, uzavřenou mezi obcí a Městskou nemocnicí Čáslav, IČ: 47048034.  

 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Obchodní smlouvu, uzavřenou mezi obcí Močovice  
a společností ZERS spol. s r.o. / IČ: 25704532/ na odběr biologicky rozložitelného odpadu.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Sponzorskou smlouvu č. 2191369 o ročním finančním 
příspěvku ve výši 25.000,-Kč obci Močovice, uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby, a.s.. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/19. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uvolnění částky 42.200,-Kč z rozpočtu obce na odměny 
občanům za jejich činnost v r. 2019.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zachování odměn zastupitelům obce v dosavadní výši, tj. dle 
Usnesení č. 40/18.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zrušení ochrany části pozemku p.č. 1151 v k.ú. Močovice, 
nezbytné k vybudování cvičné dráhy pro hasiče, jako pozemku, určeného k plnění funkce lesa.  
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu 
kovárny u čp. 8. 
 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pořízení hudebního CD „Skladby pro obce“ bez poplatků OSA 
od dodavatele Proisl Evžen, IČO: 487951194, za cenu 1.100,-Kč. 
 

 
 

Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí 

Je tu jaro a tak bychom Vás rádi pozvali na akce, které jsou s ním spojené, ba jsou přímo 

tradiční. Uskuteční se ale Vítání jara s pálením čarodějnic, Velikonoční turnaj v 

nohejbalu, Stavění májek a Centrální máje, Dětské sportovní odpoledne, Turnaj v malé 

kopané a co oblíbené "nedělníčky" ?   

Buďme optimisté! 
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Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 Svozové dny odpadu /popelnic/ v letním období jsou od 1. dubna v pondělí každý 

sudý týden. 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 14. 4. až  16.4., dále pak 12.5.až 14.5.  a  16.6. až 18.6.2020. 

 

 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 17.4.až 20.4., dále pak 15.5. až 18.5. a  19.6 až 22.6. 2020. Tento 

odpad lze i nadále ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2020 činí dle platné obecní vyhlášky 500,-Kč. 

 

 

 Poplatek za jednoho psa v r. 2020 činí 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč dle platné 

obecní vyhlášky. 

 

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

symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. V místní úřadovně budou poplatky 

vybírány do konce r. 2020. 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                            OÚ 

 

Významná životní výročí 

 

Krásná životní jubilea ve 2. čtvrtletí tohoto roku oslaví tito naši spoluobčané: 

pan Tůma Otakar, pan Svoboda Zdeněk, paní Tajčovská Marie, paní Jirušová Marie, 

paní Málková Marie, paní Tůmová Hana a pan Kovařík Stanislav.   

 

Srdečně blahopřejeme 
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Mateřská škola 

 

Po Vánocích se děti sešly ve školce v poněkud nižším počtu. Začátek nového kalendářního 

roku se tu totiž nesl ve znamení různých viróz, které se vystřídaly snad u všech dětí, u 

některých dokonce i vícekrát po sobě. Trápilo je především nachlazení doprovázené 

teplotami, kašel, rýma i střevní potíže. I přesto však po návratu do školky po prázdninách 

nastalo velké vypravování o prožitých vánočních svátcích a dárcích od Ježíška. Z vánočního 

stromečku se pak děti těšily až do příchodu Tří králů. 

Paní učitelky si pro děti v obou třídách připravily spoustu námětů na činnosti týkající se 

zimního období. Vzhledem k mírné zimě však nebyla možnost všechny tyto aktivity 

realizovat, a paní učitelky musely i dost improvizovat, aby dětem, zejména těm nejmenším, 

alespoň trochu přiblížily charakteristické znaky skutečné zimy.   

S ohledem na nepřející počasí začaly tedy děti hned od konce ledna opakovat básničky, 

pohybové hry a tanečky na své již tradiční vystoupení při příležitosti oslavy MDŽ. Protože 

třída Hvězdiček se skládá zejména z mladších dětí, musely tomu paní učitelky přizpůsobit i 

výběr říkanek. Přednost tentokrát dostaly jen krátké texty. Zato ve třídě Sluníček, která je plná 

starších a již ostřílených recitátorů, se děti statečně popraly s delšími texty. Předškoláci a 

nejstarší děti z druhého ročníku navíc nacvičovaly každý po dvou říkankách. Nutno dodat, že 

jak mladší, tak starší děti se připravovaly opravdu vzorně a texty svých básniček zvládaly 

velmi brzy téměř výborně. 

Kromě nácviku na veřejné vystoupení se děti vrhly také na výrobu drobných dárečků pro 

maminky a babičky – vystřihovaly srdíčka jako dekoraci na stoly a malovaly obrázky 

s kytičkou a ptáčkem. Děti se do příprav vrhly skutečně svědomitě, a tak jim paní učitelky 

zajistily i drobná zpestření. 

První kulturní akcí 

v novém roce byla 18. 

února návštěva Divadélka 

Kůzle přímo v mateřské 

škole. To zde představilo 

dětem hudební pohádkové 

představení s názvem 

„Zazpívejme notu pro 

křiklouna Otu“, které se 

dětem díky chytlavým 

melodiím, vtipnému 

příběhu a pěkným 

kostýmům velmi líbilo.   
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Dalším zpestřením uprostřed 

příprav na vystoupení k MDŽ 

byla návštěva pracovníků 

zdravotnického zařízení Prima 

Vizus. Ti přijeli po několika 

odkladech termínu způsobených 

chřipkovou epidemií 24. února a 

provedli u některých dětí (u nichž 

si to přáli rodiče) preventivní 

screeningové vyšetření zraku. 

Ve zbytku posledního únorového 

týdne se děti věnovaly tématu 

karnevalu, na který se s radostí a 

nadšením chystaly a těšily. Poté, co s pomocí paní učitelek během týdne vyzdobily obě třídy a 

splnily všechny důležité úkoly, mohly se ve čtvrtek 27. února naplno vrhnout do 

karnevalového veselí. Nechyběl průvod masek školkou nebo hádání, kdo se skrývá 

v kostýmu, ale také hry, písničky a 

tanec. Největší zastoupení – 

podobně jako v minulých letech – 

měly princezny. V těsném závěsu 

za nimi skončili akční hrdinové, 

hasiči, piráti a pirátky a rozmanité 

pohádkové postavy.  

Když odeznělo karnevalové 

veselí, nastalo velké chystání na 

besídku. Pilovala se recitace 

básniček, písničky i tanečky. Děti 

nacvičovaly, jak budou přicházet 

na pódium nebo se střídat s 

ostatními. Vše se zkoušelo ve 

školce, ale i v sokolovně. 
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Společně se dohotovovaly dárky maminkám i ostatním ženám na výzdobu stolů. Bylo tomu 

tak proto, že v dalším týdnu před plánovaným vstoupením (tj. od 9. března) probíhaly ve 

školách na Kutnohorsku jarní prázdniny a převážná většina dětí z naší školky jich také 

využila. 

Bohužel, přípravy na besídku, stejně jako samotné vystoupení, přerušilo vyhlášení nouzového 

stavu, k němuž se vláda ČR uchýlila ve snaze zpomalit šíření koronaviru v České republice. 

V návaznosti na uzavření mateřských škol v Čáslavi, které jsou výhradním dodavatelem 

stravování pro naši mateřskou školu, jsme k témuž kroku museli přistoupit také my. I přesto, 

že nastalá situace je komplikací v každodenním životě všech rodičů, považujeme přerušení 

provozu školy – s ohledem na další opatření, jež vláda v minulých dnech zavedla – za nutnou 

prevenci možného dalšího šíření této nemoci mezi dětmi, jejich rodinnými příslušníky ale také 

zaměstnanci školy. 

Všechny pedagogické pracovnice v současnosti pracují z domova na přípravách, doplňují 

školní vzdělávaní program či hodnocení pokroků jednotlivých dětí. Vzhledem k tomu, že se 

rychle blíží zápis předškoláků do prvních tříd, připravily také pro tyto děti několik pracovních 

listů, které v elektronické podobě zaslaly rodičům, aby jim alespoň na dálku poskytly 

materiály k přípravě na tento důležitý den. V případě potřeby jsou pak paní učitelky rodičům 

k dispozici alespoň prostřednictvím emailu či telefonu. 

Mrzí nás, že děti nebudou moci předvést to, na co se tak dlouho a pilně připravovaly, stejně 

jako to, že byly zrušeny výchovně vzdělávací a kulturní akce, které jsme pro ně 

do následujících týdnů zajistili. Zdraví nás všech je nicméně prioritou a my věříme, že pokud 

bude většina z nás i nadále tak důsledná a ohleduplná jako doposud, situace se brzy obrátí 

k lepšímu a my budeme moci opět přivítat děti ve školce mezi jejich kamarády a oblíbenými 

hračkami a vrhnout se společně na další zajímavé akce, které jsou pro ně v jarních měsících 

přichystány. Do té doby přejeme všem občanům, aby si i přes současnou obtížnou situaci 

zachovali pevné nervy a dostatek humoru a především, aby se těšili dobrému zdraví! 

 

za kolektiv mateřské školy 

ML 
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„Nedělníčky“ 

První nedělníček-19.1.2020  

První nedělníček letošního roku se nesl v duchu oslavy nového magického roku 2020. 

Počasí bylo nevlídné, ale přesto se nás sešlo dost na to, abychom vytvořili dvě družstva 

(duhových a stříbrných). Děti se rozdělily pomocí barevných párátek, tudíž bylo vše 

spravedlivé. Dokonce se nám povedl stejný počet kluků i holek v družstvu. Nejprve jsme si 

zahráli hru se sněhovými vločkami, které byly poházené a přilepené k podlaze. Kdo nedoběhl 

včas a vločka na něj nezbyla, vypadl. Vyhrávající vybojoval bod pro své družstvo. Poté došlo 

na barevné kruhy, podle kterých byly jednotlivá družstva pojmenovaná.  Házelo se na terče, 

kdo se trefil vícekrát, vyhrál a dostal bod. Tato hra měla nečekaně velký úspěch a museli jsme 

ji několikrát zopakovat. Poté se hrál hokej. Ale záleželo nejen na rychlosti, ale hlavně na 

šikovnosti hráče. Každý musel s míčkem projet malé branky přilepené k podlaze. I tato hra se 

několikrát opakovala a užili si ji nejen chlapci. Poté následovala přestávka, otevřeli jsme 

„šampíčko“ a děti si připily na oslavu novému roku. Přitom posvačily perníčky a energii 

doplnily „marshmallouny“. S plným bříškem by se špatně běhalo, proto jsme si dávali 

hádanky a kvízy. Děti se snažily, něco uhodly, ale něco také ne. Téma zelenina ještě šlo, ale 

pracovní stroje už byly těžší. Zahráli jsme si ještě oblíbenou hru Čáp ztratil čepičku. Dalším 

úkolem bylo postavit co nejrychleji komín z kostek lega, ale ve velké rukavici a jednou 

rukou! Nelehký úkol se ale moc vydařil a nápad se líbil, proto se opět opakoval. Závěrem 

došlo na hru Kolíčkový král. A jelikož si ji zahráli už jen ti nejvytrvalejší, určitě ji zařadíme 

někdy později zase do programu, protože u toho se děti i pěkně zapotily. Zábava to byla 

ohromná a myslím, že jsme strávili společně příjemné nedělní odpoledne. 

 



11 
 

 

 

 

Druhý nedělníček-23.2.2020 

K únoru patří samozřejmě karneval a všechno, co s ním souvisí. A jelikož se v naší obci blížil 

masopust a o týden později též karneval, bylo téma jasné. Že tuto tradici mají i dnešní děti 

rády, jsem se přesvědčila v únorovém nedělníčku. Bylo nás tolik, že jsme se tak akorát vešli 

do klubovny zdravotního střediska. Zavítaly i maminky s menšími dětmi. Ač bylo velmi 

větrno a deštivo, děti dorazily na kolech i pěšky. Až jsem se obávala, že nebude tolik 

potřebného materiálu a připravených masek pro všechny, nakonec si všichni vytvořili masky 

dle svých představ a fantazie. Od klaunů, kačerů, králíčků, indiánů až po benátské masky, 

jednorožce, princezny Elsy, ale také pejsky-hrdiny z oblíbených pohádek Tlapkové Patroly. A 

dětem se moc dařilo. Dokonce jsme vynechali i karnevalový rej, který měl být na závěr 

odpoledne, děti si odhlasovaly, že raději chtějí dál tvořit. Ovšem, tak se zabraly do práce, že 

se od karnevalu pomalu přesunuly k jaru, některé děti nakonec vytvořily i jarní kuřátka a 

žabičky, a tím daly jasně najevo „paní zimě“, že už je jí dost, že chtějí sluníčko a teplo. I když 

letos „paní zima“ sílu moc neměla …  
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Milé děti a rodiče, přátelé knihy, 

naše „nedělníčky“ vznikly vlastně náhodou, byla jsem k této činnosti navedena v rámci 

možnosti inspirovat naše místní děti knížkou. Propojit děti s četbou, která se dnes zase 

pomalu vrací na výsluní.  A nikdy a ničím snad nemůže být ani nahrazena. Ráda bych 

kouzelnou fantazii knih u dětí ještě více prohloubila. Proto jsem se rozhodla uspořádat akci 

Noc s Andersenem a přihlásit nás k této krásné celorepublikové akci.   

Letos se jedná o 20. jubilejní Noc s Andersenem, vychází na noc z pátku 27. na sobotu 28. 

března 2020. Vše bylo téměř připraveno, zbývalo roznést pozvánky s přihláškami. Bohužel 

nečekaně zasáhla vyšší moc a kvůli koronaviru a nutným opatřením s ním souvisejícím byla i 

tato celorepubliková akce zrušena. Nyní čekáme, až se situace uklidní a bude vypsán termín 

nový. Snad brzy budu moci pozvat děti na společně strávenou magickou noc plnou knížek.  

Protože tomu byl v únoru už rok, co se každý měsíc snažím najít pro děti nějakou aktivitu, 

tvoření či zábavné nedělní odpoledne, chtěla bych poděkovat za hojnou účast. Pro představu, 
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nejméně nás snad bylo 6 a nejvíce pak asi 25. A to už snad stojí za to, nee?  Jsem ráda, že 

mohu přinášet radost do života našich dětí. Společně se sejdeme, zasmějeme, povyprávíme a 

vytvoříme si něco nového, hezkého, něco se naučíme.  

Děkuji také za podporu z místního zastupitelstva a obci, která celý tento projekt financuje.  

                                                                                                                                                   

Jaromíra Nevolová 

 

SDH Močovice 

 

Všechny akce SDH Močovice a soutěže v požárním útoku jsou díky nastalé koronavinové 

pandemii pozastaveny.  

 dne 14.2.2020 se konalo pravidelné školení velitelů jednotek na stanici HZS v Kutné 

Hoře 

 dne 19.3. 2020 proběhla akce DARUJ KREV S HASIČI - této akce se účastnili 3 

členové našeho sboru (v této divné době je těžké sehnat dárce a krve je nedostatek) 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Močovice nabízí pomoc seniorům v překonání 

obtíží vzniklých vyhlášením nouzového stavu. 
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Ohlédnutí za akcemi v 1. čtvrtletí roku 2020 ve fotografiích 

 

Hasičský ples- 7.2. 2020 
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Masopust-29.2. 2020 
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Maškarní ples-8.3. 2020 
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Speciál koronavir-covid 19 

Koronavirus je označení pro čtyři rody virů, které způsobují méně závažná i velmi vážná 

onemocnění zvířat a lidí. Koronaviry vyvolávají nemoci od běžného nachlazení po syndrom 

akutního těžkého onemocnění dýchacích cest. Šíří se zpravidla kapénkami při kýchání.  

Prvním známým koronavirem byl SARS, rozšířil se v roce 2002 v Číně, kde se jím nakazilo 

asi 8 tisíc lidí. V roce 2012 byl potvrzen výskyt nového druhu koronaviru MERS. Vyznačoval 

se symptomy podobnými nákaze virem SARS. Vedl však k rychlému selhání ledvin. 

V prosinci 2019 se v čínském Wu-chanu objevil virus označovaný 2019-nCoV, respektive 

SARS-CoV-2. Nemoc jím vyvolaná má jméno Covid-19. Jedná se o zcela nový kmen 

koronaviru, který vědci u člověka dosud nezaznamenali. Může se projevit jen jako chřipka, 

ale pro lidi s oslabenou imunitou může být smrtelný. SARS-CoV-2 se během února a března 

rozšířil do dalších zemí. V Evropě těžce postihl zejména sever Itálie, v současné době hlásí 

velký počet nakažených i obětí Španělsko, Německo nebo Francie. Koronavir se objevil 

prakticky ve všech zemích světa. Státy postupně přijímají opatření, která by měla zabránit 

šíření infekce-uzavření hranic, uzavření všech typů školských zařízení, povinnost nosit na 

veřejnosti roušky, omezení volného pohybu nebo omezení ekonomiky.  

 

 

Nejnovější informace týkající se výskytu koronaviru na Kutnohorsku nám 

poskytla Ing. Zdeňka Kroupová, vedoucí protiepidemického oddělení pro 

okresy Kolín a Kutná Hora, Krajské hygienické stanice Středočeského 

kraje. 

1) O celosvětové i celorepublikové situaci kolem koronaviru je publikováno nepřeberné 

množství informací. Čtenářům jsou předkládány aktualizované zprávy několikrát 

denně. Možná menší povědomí mají naši čtenáři o situaci v kutnohorském okrese. 

Mohla byste nám popsat aktuální situaci v našem kraji? V jakém zdravotním stavu jsou 

současní nakažení?  

K dnešnímu dni, tj. 23.3. evidujeme na našem okrese 4 potvrzené případy. Všichni lidé jsou 

ve velmi dobrém klinickém stavu, jsou izolováni doma. U všech se nám podařilo trasovat a 

zmapovat jejich pobyt na veřejnosti a především dohledat jejich kontakty. Těmto osobám pak 

byla nařízena 14 denní karanténa. Takoví lidé jsou poučeni, že nesmí chodit nikam na 

veřejnost, musí pobývat pouze v domácím prostředí, nesmí chodit do práce, na veřejná 

prostranství, na nákupy apod. V případě zdravotních obtíží musí kontaktovat svého 

praktického lékaře, popř. naše protiepidemické oddělení a my rozhodujeme o dalším postupu, 

indikujeme u  nich vyšetření k vyloučení či potvrzení onemocnění COVID-19. 
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2) Má-li někdo dotaz týkající se koronaviru nebo cítí-li na sobě počínající příznaky, jak 

má konkrétně postupovat? 

Má-li někdo dotazy týkající se onemocnění COVID-19, popř. má nějaké příznaky, je nejlepší 

dhjse telefonicky (a to zdůrazňuji) obrátit na svého registrujícího lékaře, nebo se může obrátit 

přímo na mě, popř. na mé kolegyně na naše územní pracoviště v Kutné Hoře na 

protiepidemické oddělení. Lékař, nebo my, pracovníci hygienické služby mu sdělíme další 

postup. Pokud člověk vykazuje klinické příznaky a mohlo by se jednat o nákazu, indikujeme 

ho k odběru, abychom zjistili, zda se skutečně jedná o dané onemocnění, nebo jiný respirační 

infekt. Odběr je ve většině případů prováděn v odběrovém místě v nemocnici Kutná Hora. 

Pokud nemocný není schopen se na toto místo dostavit, posíláme k dotyčnému výjezdní 

sanitu, která provede vyšetření u něj doma. Jedná se o neinvazivní vyšetření, kdy se provede 

sterilní odběrovou štětičkou stěr, tzn. nazofaryngeální výtěr. Jedná se o stěr ze zadní stěny 

nosohltanu. Až do doby výsledků je potencionálně nemocný ponechán v izolaci. Ta probíhá 

buď v domácím prostředí, pokud to zdravotní stav umožní, popř. ve zdravotnickém zařízení 

 

3) Mohla byste shrnout možnosti, jak eliminovat možnou nákazu? 

Jako důležitá prevence je samozřejmě omezení jakéhokoliv kontaktu s okolním prostředím, 

nebo ho alespoň minimalizovat. Tzn., pobývat doma, nikoho nenavštěvovat. Pokud je nutný 

nákup, ideální je, když jede nakupovat jeden člen domácnosti, nemusí jezdit celá rodina! Po 

návratu je vždy třeba důkladně si umýt ruce, provést dezinfekci rukou. Za každých okolností 

nosit roušku, která kryje ústa i nos. Vzhledem k tomu, že mezi nejrizikovější skupinu patří 

senioři nad 65+, je dobré, aby tito lidé využili nabídky a pomoci svého okolí, tj. aby si nechali 

nakoupit, popř. dovézt léky, atd. Ideální je, když k těmto lidem chodí pořád stejní lidé, 

minimalizuje se tím možnost nákazy. 

 

 

4) Lze předpovídat možný vývoj pandemie? Např. kdy lze očekávat kulminaci nemoci. 

Jaký bude další vývoj, těžko hodnotit. Oproti jiným státům, a to myslím hlavně státy v 

Evropě, jsme jako republika poměrně rychle zareagovali a přijali příslušná opatření. Je teď jen 

na všech, jak se k těmto protiepidemickým opatření postaví. To je nejdůležitější ze všeho. 

Pořád je to o omezení kontaktů mezi lidmi. Kdy očekávat kulminaci tzn. vrchol epidemie, 

nedokáži já osobně odhadnout. 

Ráda bych ještě zmínila jednu důležitou věc. A to, že pokud má někdo karanténu, neznamená 

to, že je nemocný. Naopak, jedná se o jedno z protiepidemických opatření, které je součástí 

toho všeho, aby nedocházelo k dalšímu přenosu. 

Nemocný člověk je v tzv. izolaci. 

Je nutné si uvědomit, že dnes to může potkat každého z nás. Proto je nesmírně důležité, pokud 

na sobě někdo pociťuje příznaky, je nutné co nejdříve postupovat tak, jak je uvedeno výše. 

Prosím tímto všechny spoluobčany o schovívavost, odpovědnost a ostatní zároveň o tolerantní 

přístup. Není určitě v této době na místě, na někoho ukazovat … to vede naopak k opačnému 
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účinku celé věci. Lidé se bojí přiznat, že vykazují nějaké příznaky a mohou tak ohrozit své 

okolí. Všichni jsme teď jednou velkou ohroženou skupinou, a proto táhněme za jeden provaz 

a nenechme se odradit lidmi, kteří tomu nerozumí a dokáží jen kritizovat. 

 

V případě dotazů můžete využít e-mail: zdenka.kroupova@khsstc.cz nebo telefonní spojení 

778 707 208, popř. 327 580 265 

Na závěr bychom chtěli paní Ing. Zdeňce Kroupové poděkovat za její ochotu a čas. 

 

Sokol Močovice 

 

Pandemie koronaviru zasáhla i sportovní aktivity. Všechny fotbalové soutěže jsou do 

odvolání pozastaveny.  

Naši mladí fotbalisté Močovic měli to štěstí, že před 

vyhlášením nouzového stavu, stihli jarní fotbalové 

soustředění. Jako už tradičně se konalo v Horní 

Branné, v termínu jarních prázdnin, tj. od 9.-13. 3. 

2020. Letošního jarního sportovního pobytu se 

účastnilo 25 fotbalistů ve věkovém rozmezí 5-10 let.  

Přestože nebyla v té době vyhlášena všechna 

epidemiologická opatření omezující shromažďování 

více osob, sportovní areál s bazénem byl již pro 

veřejnost uzavřen. Sportovní příprava tedy nejčastěji 

probíhala na venkovním fotbalovém hřišti. Věříme, že se situace brzy urovná a všichni se 

budeme opět potkávat na fotbalových utkáních našich mladých fotbalistů 

Pevné nervy a mnoho sil, neboť ve zdravém těle, zdravý duch   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zdenka.kroupova@khsstc.cz
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Linecké ořechové kostky 

 

Suroviny: 

Linecké těsto 

150 g polohrubé mouky 

150 g hladké mouky 

150 g cukru moučka 

200 g Hery nebo másla 

1 vejce 

vše zpracujeme a připravíme klasické linecké těsto. 

 

Ořechová náplň 

250 g másla 

250 g cukru moučka 

150 g mletých ořechů 

2 lžíce rumu 

nastrouhaná kůra z 1 citronu 

7 bílků 

Vyšleháme cukr s máslem, přidáme ořechy, kůru a rum a nakonec sníh. 

 

Žloutková poleva 

7 žloutků 

300 g cukru 

2 lžíce rumu 

vše utřeme do hladka. 

 

Postup: 

Linecké těsto rozdělíme na dvě 

poloviny. Vyválíme. Na 

vymazaný a vysypaný plech 

přeneseme jeden plát těsta, na něj 

naneseme ořechovou náplň a 

přiklopíme druhým plátem. 

Pečeme cca 40 min. při 160 st..  

Po vyjmutí z trouby ihned 

potřeme polevou.  

Recepty paní Marcelky 

 
Mrkvový perník s ořechy a rozinkami 

Suroviny: 

2 hrnky polohrubé mouky nebo celozrnné 

špaldové mouky  

3/4 hrnku oleje 

3/4 hrnku hnědého cukru 

1,5 hrnku najemno nastrouhané mrkve 

3 vejce 

nastrouhaná kůra z 1 pomeranče 

hrst rozinek namočených v rumu 

hrst nahrubo nasekaných ořechů 

1 rovná lžíce perník. koření 

1 rovná lžička jedlé sody 

1 rovná lžička kakaa 

špetka soli 
 

Postup: 

Cukr a vejce ušleháme, přimícháme olej, sůl, sodu, koření a pomeranč. kůru. 

Poté přidáme mouku, kakao a mrkev a nakonec vmícháme rozinky a ořechy. 

Směs nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme cca 30 min. při 160-

180 st. 
 

Vychladlé pocukrujeme nebo potřeme marmeládou a polijeme čok. polevou. Ještě 

můžeme ozdobit ořechovými půlkami nebo marcipán. mrkvičkami. 

 


