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Z obsahu:  36. ročník turnaje v Malé kopané na Cihelně, loučení předškoláků 
v mateřské školce, nádraží v Močovicích v dobových fotografiích, … 
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Slovo starosty 
 

Vážený čtenáři, 

čas snad ubíhá stále rychleji. Sotva dozněly novoroční dělobuchy, jsou tu prázdniny a čas 

dovolených. Ale já se nechci nyní věnovat těmto tématům. S letícím časem jsem si totiž 

uvědomil, že obecní zastupitelstvo je zhruba v polovině svého volebního období a je tudíž 

nezbytné provést kontrolu?, rekapitulaci?, aktualizaci?, či co jiného plánovaných investičních 

akcí. Základní dokument Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období si můžeš 

nalistovat ve čtvrtletníku č. 26, kde byl zveřejněn. Stručným vyjádřením k jednotlivým bodům 

plánu se pokusím zvýšit Tvé povědomí o něm. 

 

 

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, plně hrazená z obecního rozpočtu, je i nadále 

pozastavena, neboť 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 jsou přidělovány jen v maximální 

výši 50% uznatelných nákladů, bude tato akce řešena v aktuálně tvořených Strategických 

dokumentech.    

Stezky pro chodce 

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

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

pro chodce, a proto v současné době probíhají práce na projektu, rozšířeném o další stezky. Stezka z 

nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu je dokončena. Upravena byla cesta pro pěší na levém 

břehu Klejnarky v obci. Další zpevněné stezky budou vznikat od r. 2020. 

Hřbitov 

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na tuto akci 

v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec ale získala 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 hodnotě cca 1 mil. Kč. 

Díky finanční dotaci, jež byla obci momentálně přislíbena na druhou etapu opravy zdi /východní část a 

jižní, tj. vstupní část/, proběhne během prázdnin výběrové řízení na dodavatele tohoto díla a pak 

samotná realizace.   
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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 u čp. 8 (kovárna)/. 

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 letošním roce 

obec obdržela dotaci na druhou 

etapu těchto chodníků – úsek „B“– 

(od nového mostu k fabrice). Ve 

výběrovém řízení zvítězila firma 

TES Čáslav, a.s.. S příchodem 

prázdnin budou zahájeny práce na 

vlastní stavbě. Projektovaný 

rozpočet je 1,020.000,-Kč a 

přislíbená dotace činí 753.662,- Kč. 

Protierozní opatření 

Stavba poldru a protierozního 

příkopu nad lokalitou "Cihelna" 

byla v roce 2019 dokončena a 

zkolaudována. Rozpočet akce byl: 

491.439,-Kč, celková poskytnutá 

dotace z OPŽP činila 388.858,-Kč. 

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 nezískala. O dotaci bude opět požádáno. 

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 pro zainteresované obce (Močovice, Vodranty, Kluky) 239.096,-Kč a nákup štěpkovače 

pro naši obec za 50.400,-Kč. 

Z obecních finančních prostředků bylo provedeno vydláždění přilehlého dvora a následně umístěno 

hnízdo kontejnerů na separovaný sběr. 

Cihelňák – hřiště na malou kopanou 

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

občanů dochází v současné době k dalšímu rozvoji areálu. 
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Mateřská škola – zvýšení kapacity 

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

školky. Tím došlo k navýšení kapacity tohoto zařízení na 35 dětí. Celkový rozpočet realizovaných 

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

4,749.034,-Kč. 

Protipovodňová opatření 

Začátkem roku 2020 požádal pozemkový úřad o dotaci na vybudování suchého poldru nad obcí na 

toku Klejnarka. Učinil tak v souladu s KoPÚ obce. 

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

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

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

protipovodňové. Jeho součástí je i normě vyhovující chodník pro pěší a autobusové nástupiště /před 

statkem p. Chadimy/. Zprovozněn byl ve 3. Q r. 2019.   

Místní kaple 

Nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu, provedla firma Drymat za vysoutěženou cenu 

497.058,-Kč. Poskytnutá dotace činila 319.627,-Kč. 

Sokolovna 

Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále sokolovny. 

Lesní cesta 

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

zopakováno po vyhlášení vhodného titulu. Za výhodných finančních podmínek byla opravena cesta k 

hřišti a podél něj. 

Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce 

Připoložení rozvodu veřejného osvětlení bylo provedeno současně s pokládkou kabelového vedení 

nízkého napětí. Celkové finanční náklady činily 659.450,-Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze 

Středočeského kraje /fond obnovy venkova/ ve výši dotace 386.000,-Kč. Částkou 270.000,-Kč za 

věcné břemeno se na umoření nákladů podílí ČEZ Distribuce, a.s.. 

Vysokorychlostní internet pro obec Močovice 

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

dotace byly dále upřesněny podmínky udržitelnosti projektu. Tyto podmínky byly z ekonomického 

hlediska tak nevýhodné, že se obec rozhodla dotaci nepřijmout. 

Strategické dokumenty pro obec Močovice 

Tento projekt řeší a připraví 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/, vyhotoví pasporty 

obecního majetku, zdokumentuje stav dešťové kanalizace, navrhne řešení chybějící kanalizace a 

doporučí vhodné dotační tituly. Z Operačního programu zaměstnanost obec obdrží na zpracování 

veškerých dokumentů dotační částku ve výši 2,680.755,-Kč a spoluúčast obce bude pouze 

pětiprocentní, bude tudíž jen 134.037,-Kč 
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Změna místní úpravy provozu na silnici č. III/33721 (u školky) v obci Močovice 

Realizováno v r. 2019 odbornou firmou. 

Rekonstrukce a dobudování chodníků podél silnice III/33721 (na Krchleby) 

Probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a prodloužení chodníku podél silnice 

III/33721 k lokalitě Lány (směr na Krchleby). Následně obec podá žádost o dotaci. Jedná se o 

náročnou akci, neboť souběžně s  rekonstrukcí chodníku proběhne rekonstrukce sousedící silnice, 

která je ve správě KSÚS. Předpokládaný termín realizace – r. 2022. 

Rekonstrukce silnice III/33721 

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci. Rekonstrukce zahrnuje silnici včetně 

mostu a předmostí v úseku od místní prodejny k nové bytové zástavbě v Lánech. Investorem celé akce 

je Krajská správa a údržba silnic. Předpokládaný termín realizace – r. 2022. 

 

Tento aktualizovaný plán bude do konce roku ještě rozšířen o akce, které budou schváleny v 

rámci Strategických dokumentů vytvářených za Tvé spoluúčasti. 

Vážený čtenáři, snad jsem Tě příliš neunavil výše uvedeným, ale dříve než se pustíš do 

dalšího, možná zajímavějšího čtení, odpovím na Tvou nevyslovenou otázku ... Ano, obec na to 

má! A s výhodou využije toho, že stát potřebuje nastartovat hospodářství a vypisuje tudíž další 

a další dotační tituly, především pro oblast stavebnictví.  

 

                                                                                                                  Starosta 

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

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh zápisu č. 19/11 včetně příloh č. 1 a 6. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/01.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb a Dodatek č. 1 této 
smlouvy pro webovou aplikaci WEGAS, uzavřenou mezi obcí a firmou ENVIPARTNER, s.r.o. 
Brno za cenu služby 340,-Kč /měsíc (bez DPH).   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej a koupi zametacího vozu, 

uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí z 20.9.2014. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru obce Močovice o 
provedené kontrole čerpání dotací z rozpočtu obce za r. 2019 na nevýdělečné akce pro 
veřejnost.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadatelce Jaromíře Nevolové  
             ve výši 10.000,-Kč.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Miroslavu Patákovi  
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             ve výši 7.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Michalu Plánočkovi  
            ve výši 8.500,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek SOKOLU Močovice, z.s. 
             ve výši 68.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek SDH Močovice ve výši 30.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Josefu Chvátilovi 
             ve výši 7.000,-Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole z kontrolní akce č. 
1 – Oprava sportovních kabin obce Močovice a pověřuje starostu důsledným dodržováním 
sjednaných ustanovení uzavíraných smluv.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, 
převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, uzavřenou 
mezi obcí a firmou GORDIC spol. s r.o. Jihlava.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod  
             č. SML-2010-400-001276, 1277 a 1664, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná      
            Hora.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání přezkoumání 
hospodaření ze dne 20. 11. 2014 mezi obcí a firmou AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram za roční 
cenu 19.000,-Kč /bez DPH/.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B1/2020 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na r. 2020, uzavřenou mezi obcí a Státním fondem dopravní 
infrastruktury Praha ve výši 1008101,-Kč..  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu SFDI pro r. 2020 na akci 
Močovice – chodníky podél silnice II/337 – část „B“ a pověřuje starostu vypsáním výběrového 
řízení. 
 

 
 

 Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 10. června 2020 
 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
            ze zasedání OZ č. 20/02.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi obcemi Močovice a 
Třebešice ze 17. 6. 2019 o zajištění sekání trávy.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené 
mezi obcí Močovice a dopravcem Arriva Východní Čechy.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy č. 1/20  až  6/20 o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 na finanční prostředky dle Usnesení č. 26/20, 27/20, 
28/20, 29/20, 30/20 a 31/20.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navýšení finančních prostředků pro MŠ o 44.823,-Kč   
             v r. 2020 na pokrytí výdajů vyvolaných rekonstrukcí MŠ v r. 2019.    
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2019 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce, sestavenou k 31. 12. 2019. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zprávu o hospodaření MŠ za r. 2019. 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu ukončením Smlouvy o vykonávání 

přezkoumání hospodaření obce ze dne 20. 11. 2014, uzavřené mezi obcí a firmou AUDIT 
OBCE, s.r.o. Příbram.   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu podáním Žádosti o vykonávání přezkoumání 

hospodaření obce na následující roky ke Středočeskému kraji.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice neschvaluje Dohodu o kompenzaci mezi AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o. Hostivař IČO: 493 56 089 a obcí Močovice.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Ing. Merenus, 
Čáslav, IČ 74613014, na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu 
kovárna u čp. 8 na hasičskou zbrojnici dle Cenové nabídky č. 20200601ve výši 35.000,-Kč.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu zajištěním opravy polní cesty podél 
fotbalového hřiště firmou Silnice Čáslav-Holding, a.s. dle Rozpočtu ze dne 9. 6. 2020 ve výši 
94.743,-Kč včetně DPH.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zhotovení asfaltové Sportovní plochy na Cihelňáku.  
 

 
 
Schválená usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 26. června 2020 
 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 

škola Močovice za rok 2019 bez výhrad. 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
Mateřská škola Močovice za rok 2019.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
            ze zasedání OZ č. 20/03.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku Močovice-
chodníky podél silnice II/337 – část „B“ firmu TES, spol. s r.o. Čáslav s nejnižší nabídkovou 
cenou.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a firmou TES 
Čáslav, spol. s r.o. Čáslav na provedení díla Močovice-chodníky podél silnice II/337 – část „B“ 
za vysoutěženou cenu 686.539,-Kč bez DPH.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vyhloubení příkopu dle projektového návrhu na 
pozemku parc. č. 884/2 a pověřuje tím starostu obce.    

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navýšení navrženého rozpočtového opatření o 

300.000,-Kč na opravu polní cesty, čili na celkovou částku ve výdajích 2.580.000,-Kč (příloha 
č. 2). 
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 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce objednáním opravy polní cesty k 
pozemku parc. č. 962 asfaltovým recyklátem, na níž se bude podílet firma ALLIUM AGRO, 
s.r.o. Nový Jičín, u firmy Silnice Čáslav-Holding. 

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravenou Dohodu o kompenzaci mezi obcí a AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, IČO: 493 56 089 ve výši 39.162,-Kč.    

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce objednáním zhotovením asfaltové 
Sportovní plochy na Cihelňáku u firmy Silnice Čáslav-Holding, a.s. s nejnižší nabídnutou 
cenou 244.500,-Kč bez DPH a v rozsahu prací dle rozpočtu.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na akci 
Močovice-hřbitovní zeď II. etapa.  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vyhlášením a obesláním vítěze 

výběrového řízení a podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci Močovice-
hřbitovní zeď II. etapa.     

 
 
 
 
Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

  

 

Kontejner na textil byl v pátek, dne 26. července, přemístěn ze současného stanoviště u 

hřbitova na nové stanoviště ve dvoře kovárny u čp. 8. 

 

Svozové dny odpadu /popelnic/ v letním období jsou pondělí každý sudý týden. 

 

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

dnech 14.7. až  16.7., dále pak 11.8. až 13.8.  a  15.9. až 17.9.2020. 

 

Kontejner na biologický odpad bude 

přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 17.7. až 20.7., dále pak 

14.8. až 17.8. a  18.9 až 21.9. 2020. 

 

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. 
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Pozvánka na akce ve 3. čtvrtletí 

 

Loučení s 1. pololetím roku -  4.7.2020  od  9´00h za sokolovnou turnaj v nohejbalu, od 

19´00h na fotbalovém hřišti zábava 

 

Autobusový výlet – 24.8.2020 , MIRAKULUM Mílovice /bližší údaje na plakátu/ 

 

Močovická proudnice  -  12.9.2020 od 13´00h na fotbalovém hřišti /osmnáctý ročník/ 

 

Dětská soutěž SDH – 13.9.2020 od 8´30h na fotbalovém hřišti 

 

Český den proti rakovině – 30.9.2020 

 

 

 

 

 

Významná životní výročí 

 
Překrásných životních jubileí se ve 3. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši spoluobčané: 

 

pan Vavřina Jaroslav, pan Tichý Vladimír, paní Pospíšilová Alena a paní Blažková 

Marie. 

 

Stříbrnou svatbu oslaví manželé Heřmánkovi. 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme příjemnou životní pohodu a 

pevné zdraví. 
 

Srdečně blahopřejeme 
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Informace z projednání Koncepce rozvoje vodních ploch s občany Močovic 

v rámci Vytvoření strategických dokumentů pro obec Močovice  

 

Setkání s občany Močovic se konalo dne 20.2. v 18.00 hodin v sokolovně, občané byli na tuto 

problematiku upozorňováni v Močovickém čtvrtletníku č. 30 a dále byli zváni na toto 

projednávání několika místními rozhlasovými relacemi do sokolovny.  

Občanům byly v místní rozhlasové relaci nabízeny 2 varianty podle místního obecního úřadu 

– první „pouhá revitalizace“ a druhá „revitalizace rybníka a vytvoření rekreační oddychové 

zóny v jeho zadní části“. Dále měly být představeny možnosti řešení problematiky splavu ve 

Volejně.  

Zpracovatelky ing. Komendová a ing. Hánová z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a.s., Nábřežní 4, Praha 5, pracoviště Brno představily řešení obou variant v rámci vytvoření 

Strategických dokumentů obce Močovice – Koncepce rozvoje vodních ploch.   

Varianta č. 1: zachování vodní plochy v celém rozsahu, včetně ocasu rybníka, oprava hráze a 

výpusti a jeho napouštění, návrh změny dispozic na stávajícím hřišti za sokolovnou k získání 

více místa pro další herní prvky, návrh úpravy antukového povrchu.  

Varianta č. 2: zavezení části vodní plochy zvané v ocase k využití pro tzv. oddychovou zónu s 

přidáním několika herních prvků.     

K oběma variantám byly předloženy rozvahy, výhody, nevýhody, finanční rozpočty, včetně 

splavu. Jednou z variant byl i nafukovací splav.   

Podle doporučení ing. Komendové a ing. Hánové je nejlepší varianta č. 1, protože na 

zachování celé plochy rybníka, vč. celého litorálního pásma, lze právě čerpat dotaci. 

Samozřejmá je kompletní oprava hráze. 

 

Proběhla bohatá konstruktivní debata většiny občanů. Všechny dotazy byly zpracovatelem 

zodpovězeny. Hlasováním byla většinově odsouhlasena varianta č. 1.  Rovněž se občané 

shodli na zachování splavu.    

 

Přítomni: 40 občanů obce Močovice, vedoucí Odboru životního prostředí při MÚ Čáslav,  

zástupce rybářů.  

 

 

Vojtěchová, Truhlář, Titze (zastupitelé OZ Močovice)  

    

Pro zájemce je Koncepce rozvoje vodních ploch, vypracovaná firmou Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, a.s. Praha v rámci Vytvoření strategických dokumentů pro obec 

Močovice, zveřejněna na obecním webu v rubrice Rozvoj obce. 
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„Nedělníčky“ 7.6.2020 Procházka s živou Abecedou 

Po více jak třech zcela neobvyklých 

měsících jsme se opět sešli na našem 

„nedělníčku“. 

Jelikož jsou školy otevřeny tak napůl, 

mnohé děti se učí stále jen doma, chtěla 

jsem navázat na aktuální téma a připravila 

jsem pro děti procházku přírodou 

s otázkami podle paní Abecedy. 

Hledali jsme písmenka, pod každým bylo 

ukryto zadání úkolu, které se týkalo daného 

písmene. Ani pro mě to nebylo jednoduché, zvlášť když vím, že se sejdou vždy děti více 

věkových kategorií. Ale povedlo se, 

myslím, že si každý našel to své a 

měl možnost odpovědět na otázky a 

splnit úkoly.  Dělali jsme např. 

INDIÁNY a tančili indiánský tanec, 

vyprávěli o svém JÁ, co máme rádi 

a co zase ne, vymýšleli zvířata na 

písmeno K, porovnávali slova LED 

a LET.  

 

 

 

 

Také jsme ale museli překonat VODU a dostat se na druhou stranu potoka. Někteří měli své 

holínky, někteří se pustili po kamenech, ale polovina zůstala na břehu a nevěděla, jak 

překonat tu studenou vodu. Zvláště, když v posledních dnech a hodinách vydatně pršelo a 

potok byl opravdu potokem s proudem vody. Nakonec jsem z vysoké trávy vytáhla pomoc 
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v podobě velkých 

holínek, a tak postupně 

děti jeden po druhém se 

smíchem a radostí vodu 

překonaly.  

Konec Abecedy a naší 

cesty byl na velkém 

fotbalovém hřišti. Tady 

byl posledním úkolem 

tělocvik s Abecedou, ale 

jelikož děti před sebou 

viděly slíbenou sladkou 

odměnu, trochu jsme to 

zkrátili a splnili cca jen 

5 písmen. Potom bylo finále, které si po cca 1,5 hodině chůze opravdu všichni zasloužili. Po 

celém hřišti byly rozházeny a přivázány sladkosti v podobě lízátek, všelijakých bonbonů a 

žvýkaček. Nejprve byli vpuštěni ti menší, po cca půl minutě i ty větší děti a odstartoval se hon 

na sladkosti. Co kdo našel, bylo jeho. O dobré povaze našich dětí ale svědčí, že na otázku: 

„Kdo se rozdělí?“ se většina se přihlásila. Domů si spokojené a unavené děti nesly kapsy a 

bundy plné dobrot. 

 Chtěla bych poděkovat paní Monice Zajacové za její nabídku z části sponzorovat děti 

sladkostmi, kterou jí věnovali dodavatelé cukrovinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Stejně jako minulý rok, ani letos o letních prázdninách „nedělníčky“ nebudou. 

Proto Vám přeji hezké slunečné léto, ať si jej užijeme v klidu a ve zdraví. 

 

Zároveň bych Vás chtěla opět pozvat na prázdninový autobusový výlet pro děti, jejich rodiče 

či prarodiče. 

 
Autobusový výlet do zábavného parku 

 MIRÁKULUM Milovice 
pondělí 24.8.2020 (odjezd v 9 hod. od 

sokolovny, příjezd kolem 17-18 hod.) 

 

VÝLET PRO DĚTI ZDARMA! 

 
Zvýhodněné vstupné pro dospělé: 180,-Kč! 

Autobus pro všechny hradí OÚ Močovice 
 

Svět plný zábavy pro děti i dospělé. Dominantou je hrad, který má rozsáhlé 

podzemní chodby a dvě patra nad sebou. Lanové centrum, po kterém můžete 

přejít téměř polovinu Mirakula. Tři obří trampolíny. Velký kolotoč, který se 

nikdy nezastaví. Lesní město, kde najdete vulkán se skluzavkou a tubing. Velké 

pískoviště. Čtyři obří houpačky zavěšené ve výšce 12m nad zemí. Unikátní 

vodní svět, který stojí na principu hry s vodou. Minizoo. Přes kilometr dlouhé 

zelené bludiště. Naučná zahrada s bylinkami. Dětská vesnička a amfiteátr, kde 

probíhají různá hudební, divadelní, kouzelnická představení nebo cvičení se 

zvířaty. 

Mirakulum a tankodrom spojuje úzkokolejná železnice. Na tankodromu na 

Vás čekají atraktivní jízdy na pásových bojových vozidlech (za doplatek na 

místě). 
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Rezervace míst a bližší informace: Jaromíra Nevolová 

tel.606 387 752 
 

 

 

 

       

 

 

 

Mateřská škola Močovice 

Většinu posledního čtvrtletí školního roku, to je v době od 16. března do 24. května, byla 

mateřská škola z důvodu mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru, 

uzavřena. Paní učitelky v této době vypracovávaly a doplňovaly kurikulární dokumenty školy, 

věnovaly se přípravám a nutné byrokracii. Paní školnice pak průběžně dezinfikovala veškeré 

vybavení a prostory školy, věnovala se úklidu a třídění hraček a pracím na školní zahradě. 

Přestože děti měly v tomto období zdánlivé volno, paní učitelky se snažily alespoň na dálku 

plnit úkoly dané Školním vzdělávacím programem tak, že dětem plnícím v tomto školním 

roce povinnou předškolní docházku, připravovaly k vypracování různé pracovní listy, které 

jim prostřednictvím rodičů posílaly e-mailem. Děti si v nich procvičovaly grafomotoriku, 

počítání, určování barev a geometrických tvarů, vyplňování plochy barvou, stříhání, 

nalepování, mohly si podle nich vyprávět pohádky, rozkládat slova na slabiky a podobně. 

Mladším dětem samozřejmě také posílaly různé materiály, hlavně k vybarvování snazších 

obrázků. 

Nutno podotknout, že děti (a samozřejmě také rodiče) přistupovaly k vypracování domácích 

úkolů velmi svědomitě. Některé dokonce vyžadovaly i aktivity navíc. Po návratu do školky se 

pak mohly množstvím hotových úkolů pochlubit jak kamarádům, tak i paní učitelkám. 

Začátkem května konečně vysvitla naděje, že se budeme moci do školky vrátit – ministerstvo 

školství vydalo manuál k hygienickým opatřením, která musela každá škola zajistit, aby se 

předcházelo riziku možné nákazy. V rámci naplnění těchto opatření bylo nutné celou školku 

pečlivě vydezinfikovat, a to včetně veškerého vybavení, hraček i zahradních prvků. Vzhledem 

k tomu, že docházka do mateřské školy je v tomto období dobrovolná, rodiče, kteří chtěli 

dávat děti do mateřské školy, museli podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, a 

děti, které bydlí ve společné domácnosti s rizikovými rodinnými příslušníky, nenastoupily do 

školky vůbec. Mezi další hygienická a bezpečnostní opatření patří například měření tělesné 

teploty dětem i jejich doprovodu při vstupu do budovy, odstranění některých hraček nebo 

omezený pohyb osob v budově mateřské školy – dospělí se ve školce mohou pohybovat 

pouze minimálně, s rozestupy a zásadně v roušce. Naštěstí děti docházející do mateřské školy 
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a personál školky roušky ani štíty mít nemusí. Po splnění těchto a dalších podmínek a po 

znovuotevření mateřských škol v Čáslavi, které jsou naším dodavatelem stravování, mohl být 

od pondělí 25. května s jistými omezeními obnoven provoz i v naší školce. 

Kromě zajišťování obnovy provozu mateřské školy proběhl v měsíci květnu také zápis dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok, jehož průběh musel být vzhledem 

k okolnostem tentokrát také upraven. I tak se letos sešlo jedenáct přihlášek. Za šest 

předškoláků, kteří od září usednou do školních lavic, však pro příští školní rok mohli být 

přijati jen dva uchazeči, a to děti s povinnou předškolní docházkou. Stalo se tak na základě 

novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., která vstupuje v platnost od  1. 9. 2020 a stanovuje, že 

v případě docházky dětí mladších tří let a dětí integrovaných je za každé z těchto dětí snížen 

celkový počet dětí ve třídě o dvě děti, což se nás vzhledem ke složení dětí ve třídě Hvězdiček 

pro příští školní rok týká. Kapacita školky se tak pro příští školní rok opět naplnila. 

Po obnovení provozu mateřské školy se paní učitelky snažily zajistit dětem alespoň nějaké 

zpestření, protože hodně akcí plánovaných na měsíce, v nichž byl přerušen provoz, muselo 

být zrušeno, například besídka k Mezinárodnímu dni žen, na kterou měly děti již nachystané 

vystoupení včetně dárků pro maminky, výlet s rodiči do zoologické zahrady nebo návštěva 

planetária. I přesto, že musela být dodržována přísná hygienická opatření, se ale podařilo 

zajistit dětem na každý týden zbývající do konce školního roku nějakou mimořádnou událost. 

Hned první týden se nesl ve znamení oslav 

Mezinárodního dne dětí. Do místní 

sokolovny (kvůli zajištění dostatečných 

rozestupů) jsme pozvali kouzelníka 

s úžasným představením, z něhož byly děti 

velmi nadšené. Během svého vystoupení 

předvedl nepochopitelná kouzla a triky i 

vytváření obrovských krásných duhových 

bublin, které u dětí sklidilo asi největší 

ohlas. Týden oslav MDD pak završilo 

následující pondělí plné zábavných her a 

sportovních soutěží, za něž si děti vysloužily 

odměnu v podobě omalovánek, drobných 

sladkostí a medaile.  

Další týden se uskutečnilo každoroční velké 

fotografování dětí na závěr školního roku, a to jak 

jednotlivců, tak skupin, předškoláků, angličtinářů, 

obou tříd i celé školky. Fotografování zajistil 

tradičně Fotoateliér Valoušek. Fotky byly do 

týdne hotové a pravděpodobně se líbily, protože si 

je rodiče i hojně přiobjednávali. 
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Protože se letos nemohl uskutečnit 

velmi oblíbený výlet s rodiči do 

zoologické zahrady, v týdnu od 8. 

června si paní učitelky s dětmi o 

zvířátkách ze zoo alespoň vyprávěly. 

Jako náhradu za návštěvu zoo pak 

v pátek ve školce přivítaly lektorku 

s pejskem, která děti seznámila 

s canisterapií. Děti si na zahrádce u 

školky mohly pejska pohladit nebo ho 

odměnit pamlskem a naučily se, jak se 

mají při setkání s cizím pejskem 

chovat.  

Téma dalšího týdne alespoň částečně 

navázalo na „zvířátkový týden“, neboť se během něj děti dozvídaly zajímavosti o broučcích, 

včelkách a životě hmyzu v trávě. Už od 

pondělí se ale děti nejvíce těšily na 

tentokrát plánovanou a nezrušenou akci 

– návštěvu Divadla Koloběžka 

s představením „Šel zahradník do 

zahrady“. Ve čtvrtek herci do školky 

opravdu dorazili a zahráli dětem 

opravdu moc pěkné a veselé 

představení, které pobavilo nejen děti 

ale i dospělé.  

 

Předposlední týden tohoto školního roku se nesl ve 

znamení příprav na loučení s předškoláky. V pondělí 

děti dokončily pracovní listy pro jednotlivá portfolia, 

která jsme poté odvezli ke svázání, aby dětem vznikla 

na památku pěkná „knížka“. Ve středu nastalo 

očekávané „pasování na školáky“. Již tradičně u nás 

tuto akci organizuje pražské Divadlo Úsměv 

z agentury Ludmily Frištenské. To nejprve zahrálo 

pro všechny děti vtipnou pohádku o tom, jak koťátko 

zapomnělo mňoukat. Poté Kašpárek s mámou kočkou 

za pomoci paní ředitelky předali budoucím 

prvňáčkům na památku pohádkovou knížku, 

vysvědčení, pamětní listy, špendlíky a drobné dárky, 

a na základě připravených hodnocení je pasovali na 

školáky. Každé z dětí se samozřejmě s Kašpárkem i 

vyfotografovalo. Protože někteří z předškoláků 

strávili ve školce i více než tři roky, bylo celé 
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pasování velmi emotivní a slzám se neubránili jak budoucí školáci, tak ani jejich mladší 

kamarádi a paní učitelky.  

 

Na úplný závěr školního 

roku předaly paní učitelky 

dětem dárky pro 

maminky, které děti 

připravily k MDŽ, a 

popřály jim, aby si 

v následujících 

prázdninových měsících 

užily spoustu zábavy, 

dobrodružství a 

zajímavých chvil, které 

snad již nebude ohrožovat 

žádné nebezpečí v podobě 

další nákazy. 

Vedení MŠ 
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Turnaj v malé kopané na Cihelně 

První sportovní akcí v naší obci po 

rozvolnění epidemiologických opatření 

z důvodu šíření koronaviru byl dvoudenní 

turnaj v malé kopané na Cihelně. V pátek 

26. června začal již 36. ročník této fotbalové 

soutěže. První soutěžní den se uskutečnil 

turnaj žáků, který byl rozdělený na 

přípravky a žáky.  

Přípravky - 1.  FC Covid               7b 

                   2.  Játrový knedlíčci   6b 

                   3. FC WC                  4b 

                   4.  Sokol Močovice    0b 

  

nejlepší střelec:     Vedral    FC WC 

nejlepší hráč:        Jandák   Játrový knedlíčci 

nejlepší brankář:   Němec   FC Covid 19 

nejmladší hráči:    Tadeáš a Kryštof 

Zajacovi  So Močovice 

  

Žáci -  1. Cementi    10b 

           2. Uganda       8b 

           3. Čáslav        6b 

           4. Cihelna       4b 

           5. Močovice    0b 

  

nejlepší střelec:   Hybler      Uganda 

nejlepší hráč:       Vančura   Cementi 

nejlepší brankář:  Beránek   Cihelna 
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Na sobotním programu byl turnaj starých gard 40+. Ty se početnému obecenstvu představily 

v několika napínavých zápasech. V dopoledním turnaji starých gard se nakonec z vítězství 

radovali fotbalisté z Vrdů.  

Během hlavního utkání svedly boj o třetí místo mužstva Wabácy a FC Zenit. Ve vzrušujícím 

penaltovém rozstřelu byly Wacáby nakonec úspěšnější a obsadily třetí příčku. První místo 

nakonec výsledkem 4:0 obsadila místní SK Cihelna, která porazila Betoňáky 

  

1. Slavoj Vrdy      9b 

2. SK Cihelna     6b 

3. Zelenáči         3b 

4. So Močovice  0b 

  

nej. střelec:    Truksa R.    Vrdy 

nej. hráč:        Lebduška    Zelenáči 

nej. brankář :  Houfek A.     Cihelna 

  

nejstarší hráč:     Blažej D.    Močovice 

nejrychlejší gól :  Volenec      Zelenáči 

  

MUŽI 

  

1. SK Cihelna 

2. Betoňáci 

3. Wabáci 

4. Zenit 

5. Sportíci 

6. FC Sudex 

  

nej. střelec :       Špičák       Wabáci 

nej. hráč:            Vlach J.     Cihelna 

nej. brankář:       Kocpd       Zenit 

čochta turnaje:   Zoufalý R.  Wabáci 
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Speciál koronavir- COVID -19 

Přestože se situace kolem výskytu koronaviru v České republice uklidňuje, stále tu 

existují ohniska, kde se nemoc šíří. Po celém světě státy hlásí každý den nové a nové 

nakažené a bohužel i oběti tohoto onemocnění. V mediích se často skloňuje tzv. druhá 

vlna. COVID-19 je i nadále jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti. Proto jsme 

opět požádali paní Ing. Zdeňku Kroupovou, vedoucí protiepidemického oddělení pro 

okresy Kolín a Kutná Hora, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, o 

zhodnocení současného stavu výskytu koronaviru na Kutnohorsku.  

 

 

V minulém čtvrtletníku jste nás informovala o epidemiologickém stavu výskytu 

koronaviru na Kutnohorsku. Máme za sebou více než 3 měsíce života s onemocněním 

COVID-19, mohla byste nám zhodnotit současnou epidemiologickou situaci v našem 

okrese. Jak si vede Kutnohorsko v celorepublikovém porovnání? 

Ano, máme za sebou již téměř 4 měsíce, co se v ČR oficiálně potvrdilo onemocnění COVID-

19. Byla to pro všechny nová situace a nikdo nevěděl, jakým směrem se bude ubírat. Nové to 

bylo zejména pro nás, pro epidemiology. Bylo nutné si zvyknout na jiný režim a pracovní 

tempo, uspořádat a zajistit systém, který nám usnadní práci a celkový přehled. Museli jsme se 

plně orientovat v mimořádných nařízeních, opatřeních vydávaných vládou, abychom mohli být 

plně k dispozici všem občanům Kutnohorska. Hned v začátku šla rodina stranou a veškerá 

pozornost byla soustředěna na naši práci a novou problematiku COVID-19. Často jsme s 

děvčaty pracovaly od brzkých ranních hodin až do pozdního večera, každý den, včetně víkendů 

a svátků. Takový nápor jako byl teď, jsme nikdy předtím nezažili, byla to pro nás premiéra. 

V danou chvíli jsme museli fungovat nejen jako epidemiologové, ale i jako psychologové a 

detektivové, kteří aktivně vyhledávají nové případy a zajišťují protiepidemická opatření. 

Všeobecně se dá ale říci, že Kutnohorsko na tom bylo v porovnání s ostatními okresy ještě 

poměrně dobře. Určitý podíl na tom mělo i zasedání krizového štábu, scházeli jsme se 

pravidelně, minimálně 1x týdně, abychom zajistili co největší komfort pro občany v oblasti 

zdravotnické péče, odběrového místa, možnost odběrů přímo v domácnosti. A tím vším 

minimalizovali kontakty. Také jsem často komunikovala se starosty různých obcí na 

Kutnohorsku, společnými silami jsme tvořili protiepidemická opatření, pravidelně se sami 

zajímali a chtěli být informováni o situaci a také jak nejlépe zvládnout život v karanténě a vnést 

trochu optimismu v dané době mezi místní obyvatelé. 

 

Celkem jsme evidovali ke konci června 37 nemocných, neměli jsme žádné úmrtí, ve 3 případech 

byla nutná hospitalizace. Nejmladšímu nemocnému byl 1 rok a nejstarší byla 91 letá osoba. 

Takže se dá říci, že okres Kutná Hora na tom byl opravdu velmi dobře. 

 

 

V mediích se často zmiňuje tzv. druhá vlna, co si máme pod tímto pojmem představit? 

Kdy ji podle vás máme očekávat? Někdo ji spojuje s podzimem, jiní ji předvídají již v 

letních měsících, kdy ji případně máme podle Vás očekávat.  

Pod pojmem druhá vlna si můžeme představit to, že by došlo ke „znovu vzplanutí“, jednalo by 

se o plošný výskyt po celé republice. V současné době máme v ČR několik ohnisek, která si 

myslím, jsou vcelku pod kontrolou. Zda přijde právě zmiňovaná druhá vlna, která by vedla 

k dalším opatřením, se dá těžko odhadovat. Ano, někteří mluví o tom, že by mohla přijít již 

v letních měsících, což by bylo dáno migrací osob v rámci dovolených a bylo by to i logické. 

Druhá možnost je opravdu ta, že přijde až na podzim a bude nám současně běžet s chřipkou. 
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Ale také se může stát, že nepřijde již žádná. Pořád tu bude pár sporadických případů a několik 

ohnisek. Což by si přál asi každý. Uvidíme, těžko předvídat. 

 

 

Příznaky onemocnění COVID-19 se shodují se symptomy běžných respiračních 

onemocnění, které budou s nastupujícím podzimem opět aktuální.  Mohla byste našich 

občanům dát nějaké rady, jak se více chránit, velmi často se v této souvislosti mluví např. 

o očkování proti klasické chřipce. 

Ano, příznaky se často podobají právě průběhu běžné respirační infekce, nebo chřipce. Ale také 

tam mohou být i jiné symptomy, jako je např. ztráta chuti nebo čichu, která nebyla u 

dosavadních případů až tak vzácná, ale také se vyskytují často zažívací obtíže ve formě průjmu. 

Jinak zbytek je téměř stejný jako u chřipky. Zda má či nemá vliv očkování proti chřipce na 

onemocnění COVID-19 není ještě zcela jasné. Každopádně všeobecně je očkování proti chřipce 

vřele doporučováno, a to nejen u osob, které patří mezi rizikové skupiny, jako jsou diabetici, 

kardiaci, osoby se sníženou imunitou, těhotné atd., ale pořádná chřipka dokáže zamávat i se 

zcela jinak zdravým jedincem. Takže všeobecná doporučení jsou určitě stejná jako u každé 

respirační infekce. Dodržovat základní pravidla osobní hygieny, často a důkladně si mýt ruce, 

dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy mezi ostatními, a to zejména v uzavřených prostorách, 

neosahávat si neustále obličej. Samozřejmě je nutné také dbát na zdravý životní styl, zajistit 

přísun vitamínu, mít pestrou stravu, hýbat se …  

 

 
 

 

Zpátky do minulosti 

 

 

 

V dnešním čtvrtletníku bychom Vás rádi upozornili na nový historický miniseriál, který se 

bude věnovat technickým památkám naší obce. Dnešním tématem bude železniční trať, která 

vedla z nedaleké Čáslavi do Močovic.  

Železniční doprava byla v Čáslavi zavedena již roku 1869, kdy zde byly vybudovány 

železniční koleje. O deset let později, roku 1879, bylo po vydání zákonu o lokálních drahách 

přistoupeno ke stavbě tratě Čáslav-Závratec (Třemošnice). Tato 17 km trasa byla roku 1881 

rozšířena o odbočku do Močovic. Její povolení bylo uděleno vyhláškou č. 102 říšského 

zákoníku ze dne 30.7. 1881.  
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Trať byla nejdříve vytrasována a potom následoval výkup pozemků. V původním návrhu bylo 

plánováno prodloužení trasy přes Štipoklasy do Zruče nad Sázavou. Uvažováno bylo i o 

prodloužení odbočky do Zásmuk.  

Nakonec měla dráha délku 4,2 km, stavebních prací se ujala firma Schön a Wessely.  Koncesní 

listinou byla nařízena koupě 2 lokomotiv, 1 osobního a 2 nákladních a 6 plošných vozů. Dne 

4. 12. 1881 byla zahájena prozatímní nákladní doprava do místního cukrovaru.  

Informací o provozu samotné dráhy je však velmi málo. Víme, že trať sloužila pouze 

k pravidelné nákladní dopravě, přeprava osob nebyla nikdy provozována.  Jezdilo se přímo na 

dvůr místního cukrovaru. Jeho činnost byla sice v roce 1930 ukončena, železniční doprava 

však přerušena nebyla. Jednalo se především o svoz řepy cukrovky, od konce 50. let byla trať 

používána výlučně jako vlečka určená pro nakládku řepy.  

Zajímavostí jsou 2 kusé informace, které se nám dochovaly. Dne 5.10. 1936 došlo na 1,34 km 

ke sražení cyklisty na přejezdu lokomotivou 422.039, která jela do Močovic s vlakem č. 4849. 

Druhou je novinová zpráva, která udává, že ve dnech 23.-24.5. 1952 se konaly oslavy 70 let 

provozu na trati Čáslav-Třemošnice. V rámci těchto oslav byl vypraven speciální vlak pro děti 

na trase Čáslav-Močovice a zpět.  

Vlečka byla používána do roku 1963, poté byla železnice nahrazena silniční dopravou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dobový obrazový materiál děkujeme panu M. Vavřinovi 
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Postup: 

Ušleháme vajíčka s cukrem, přidáme mouku, kakao a kypř. prášek a opatrně promícháme.  

Troubu předehřejeme na 180 °C. Plech vyložíme pečícím papírem, nalijeme na něj 

těsto, uhladíme a dáme péct na 10 minut. 

Mezitím uvaříme vanilkový pudink a vyšleháme si bílky na tuhý sníh, do kterého zašleháme 

cukr a škrob. 

Na předpečený korpus nalijeme opatrně horký pudink a rovnoměrně ho rozetřeme, 

posypeme rybízem a navrch natřeme bílkový sníh. Pečeme dalších cca 25 – 30 minut. 

Po upečení necháme vychladnout a vložíme do lednice, nejlépe řezy chutnají vychlazené. 
 

Recepty paní Marcelky 

 

 

 

Letní kuře 

Suroviny: 

4 kuřecí stehna 

cca 500 g malých brambor 

česnek - stroužky 

4 lžíce olivového oleje 

200 ml drůbežího vývaru 

mletá paprika 

sůl, pepř 

1 citron 

malá cuketa, paprika, 2 rajčata, 

zelené fazolky, cibule – vše na 

větší kousky 

čerstvá bazalka 
 

Postup: 

Maso osolíme, opepříme a poprášíme paprikou. Brambory omyjeme, 

osušíme a osolíme. Do většího pekáče dáme olej, maso, brambory, 

cibuli na větší kousky a česnek. Půlkou citronu pokapeme kuře i 

brambory, druhou půlku překrájíme a přidáme do pekáče. Podlijeme 

vývarem a pečeme cca ¾ - 1 h. Asi 15 minut před dopečením kuřete 

vhodíme cuketu, papriku, fazolky a rajčata a na posledních 5 minut 

bazalkové listy. Dopečeme a podáváme… 
 

Rybízové řezy 
 

Suroviny: 

3 vejce  

140 g cukru krystal  

140 g polohrubé mouky  

15 g kakaa  

1/2 prášku do pečiva  

trocha mléka 

400 g rybízu  

 

Pudink: 

800 ml mléka  

2 sáčky vanilkového pudinku   

4 lžíce cukru krystal  

 

Sníh: 

4 bílky  

200 g cukru krystal  

1 lžíce kukuřičného škrobu  
 


