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Slovo starosty 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážený čtenáři, 

advent přináší zklidnění celoročního koloběhu, čas lásky a rozjímání. Samotný závěr roku pak 

ohlédnutí za uplynulým obdobím spojené s bilancováním. 

Jaký byl rok 2020? Divný. Takové malé nepatrné skoro nic tvrdě zaskočilo naši vyspělou 

civilizaci, dmoucí se pýchou nad tím, jak dobývá mořské hlubiny, vesmírný prostor, či dokáže 

zničit sama sebe. Svět takřka zastavilo. Ještě první dva měsíce naznačovaly, že rozbíhající se 

rok bude úspěšný, ale pak to přišlo. Člověk se začal obávat čehosi neznámého usilujícího o 

jeho zdraví a život. S rouškou na obličeji byl donucen si uvědomit, jak životně důležité je brát 

ohled na ostatní lidi. Snad si tu normální lidskou vzájemnou ohleduplnost zachová i po 

úspěšné aplikaci vakcíny a získání imunity.  Z průběhu tohoto roku jsem v kontextu s obcí dost 

smutný. Ne proto, že by nebyly realizovány všechny plánované investiční akce.  Právě naopak, 

byly. O tom ale dnes nemíním psát, neboť aktualizaci Plánu investičních akcí obce se budu 

věnovat až ve 37. vydání čtvrtletníku. Mě mrzí především to, že dlouhodobě avízovaná tvorba 

Strategických dokumentů obce Močovice neproběhla tak, jak jsem Ti slíbil. Čili na veřejných 

jednáních, kde bys měl slovo Ty, odborníci z řad zhotovitelských firem a zastupitelé obce. 

Představoval jsem si jak z diskusí, možná hádek (ale to by se "hádala práce") vzejde kvalitní 

dokument, potřebný pro rozvoj obce. Vzhledem k situaci ale vše muselo proběhnout podstatně 

komorněji, pouze v rámci zastupitelstva obce. Ovšem Tvůj přínos, Vážený čtenáři, byl přesto 

ohromný. Ano, mám na mysli dotazníkovou akci, do níž ses aktivně zapojil. Touto formou jsi 

významným způsobem ovlivnil výslednou koncepci budoucího rozvoje svého bydliště, tedy 

Močovic. A za to Ti děkuji. 

Podotýkám ještě, že Strategické dokumenty obce Močovice nejsou žádné dogma. Naopak, 

jedná se o tzv. živý dokument. To znamená, že oproti Územnímu plánu obce Močovice není 

závazný. Může tudíž být doplňován, upravován, či aktualizován v souladu s potřebami obce, 

případně s rozvojem nových technických poznatků a technologií. Zmíněný dokument bude po 

schválení obecním zastupitelstvem k dispozici v místní úřadovně, zveřejněn na obecních 

webových stránkách a bude mu věnováno příští vydání Močovického čtvrtletníku.   

Závěrem svého příspěvku si půjčím slova divadelních klasiků V+W: "Na shledanou v lepších 

časech". 

 

A do začátku těch lepších časů Ti milý čtenáři přeji šťastné a veselé, ve zdraví a spokojenosti 

prožité vánoční svátky a úspěšný rok 2021 bez roušek.   

 

                                                                                       Starosta 
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Z obecního zastupitelstva 

 
Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 25. listopadu 2020  
  

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění 
usnesení ze zasedání OZ č. 20/05.   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření 
Strategických dokumentů pro obec Močovice-část 1, uzavřené mezi obcí Močovice a VRV, a.s. 
Praha dne 10. 1. 2020.     

            

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č. 
S3144/00066001/2020/KH/RU/SS, uzavřenou mezi Středočeským krajem a obcí Močovice.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na r. 2020 č. 1437/B2/202, uzavřenou mezi SFDI Praha a obcí Močovice na akci 
„Močovice chodníky podél silnice II/337 – část B – ISPROFOND 5217510368.   

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020, 
uzavřené mezi MK Primstav, s.r.o. Suchdol a obcí na akci Močovice-hřbitovní zeď II. Etapa.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Močovice – 
chodník podél silnice III/33721 ze Státního fondu dopravní infrastruktury“.        

 

 

Přejeme vám do nového roku 
mnoho dobrých lidí po vašem boku. 
Štěstí a zdraví, pohodu, klid, 
starosti za hlavu, zkrátka ať už je vám líp. 

obec Močovice 
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 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí na projekt „Močovice – prodejna a pohostinství“.         

        

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské a 
workoutové hřiště v obci Močovice“ v rámci výzvy k podávání žádosti o poskytnutí dotace v 
roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.   

           

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Močovice – 
oprava komunikace na p.č. 1258“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 
2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.            

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Močovice – 
rekonstrukce sálu v sokolovně“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 
2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 
117A8210AE . Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.        

     

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje dokument Koncepce rozvoje cyklostezek obce 
Močovice, vyhotovený PKV BUILD, s.r.o. Senožaty.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Přílohu č. 1 k OZV č. 1/2019.  /příloha zápisu č. 2/  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/20.  /příloha č. 3/   
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh střednědobého rozpočtu obce Močovice na r. 
2021-2023. /příloha č. 4/  

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2021.  /příloha 
č. 5/  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
v r. 2020.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje odměny za výkon funkcí starosty obce ve výši 
18.800,-Kč a místostarosty obce ve výši 17.800,-Kč.  

 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje realizaci akce Přístavba k dřevostavbě na Cihelňáku.  
 

 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 

 Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude k budově obecního úřadu 

přistaven ve dnech 12.1. až  14.1., dále pak 16.2. až 18.2.  a  16.3. až 18.3.2021. 

Rozpis na celý rok 2021 je zveřejněn v tomto čísle čtvrtletníku a na obecním webu. 
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 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na asfaltovou plochu před hasičskou 

zbrojnicí ve dnech 15.1. až 18.1., dále pak 19.2. až 22.2. a  19.3. až 22.3.2021. Tento 

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

je zveřejněn v tomto čísle čtvrtletníku a na obecním webu. 

 

 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů za r. 2021 bude vybírán každou středu, počínaje dnem 17. 2. 

2021, v době od 18´45h do 20´00h v úřadovně místního OÚ. Poplatek činí dle platné 

obecní vyhlášky 500,-Kč na občana s trvalým bydlištěm v obci. 

 

 

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

platnou obecní vyhláškou. 

 

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

variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu plátce. 

 

 Od 1. 1. 2021 provozovatel obecního vodovodu a kanalizace /VHS Vrchlice-Maleč, 

a.s./ upravuje ceny vodného a stočného. Vodné za 1m3 bude účtováno ve výši 54,80 

Kč s DPH a stočné za 1m3 ve výši 45,10 Kč s DPH. 

 

 Jímku tlakové kanalizace je nezbytné zabezpečit vhodnou izolací před mrazy. Před 

tímto úkonem je třeba opláchnout technologické zařízení. 

 

 Právnické i fyzické osoby mohou do 10. 2. 2021 požádat o finanční dotaci z obecního 

rozpočtu. Dotace pro rok 2021 je určena na úhradu specifikovaných nákladů 

spojených s jejich činností, resp. na nevýdělečné akce pro veřejnost. Vyplněný 

formulář, zveřejněný na obecních webových stránkách, postačí vhodit do schránky na 

dveřích budovy OÚ. 

     

 Zájemci o samovýrobu palivového dřeva mohou podat písemnou žádost do 31. 12. 

2020.  Postačí ji vhodit do schránky na dveřích budovy OÚ. 

 

 

Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů a jejich odvozu v r. 2021 

odpad:         komunální velkoobjemový              odpad:        biologický 

stanoviště:    před budovou OÚ                         stanoviště: asfaltová plocha před has. zbrojnicí 

           přistavení       odvoz                                         přistavení       odvoz 

• 12.1.             14.1.                                               15.1.            18.1. 
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• 16.2.             18.2.                                               19.2.            22.2. 

• 16.3.             18.3.                                               19.3.            22.3. 

• 13.4.             15.4.                                               16.4.            19.4. 

• 11.5.             13.5.                                               14.5.            17.5. 

• 15.6.             17.6.                                               18.6.            21.6. 

• 13.7.             15.7.                                               16.7.            19.7. 

• 10.8.             12.8.                                               13.8.            16.8. 

• 14.9.             16.9.                                               17.9.            20.9. 

• 12.10.           14.10.                                             15.10.          18.10. 

• 16.11.           18.11.                                             19.11.          22.11. 

• 14.12.           16.12.                                             17.12.          20.12. 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že: 

         Kontejner na komunální odpad bude přistaven vždy 1. úterý od 10. dne v měsíci včetně. 

         Kontejner na biologický odpad bude přistaven vždy v pátek ve stejném týdnu jako 

         kontejner na komunální odpad. 

 

Pozn.:    Kontejnery budou přistavovány v odpoledních hodinách.       

 

 

Pozvánka na akce v 1. čtvrtletí r. 2021 

 

V prvním čtvrtletí r. 2020 se nemohlo uskutečnit několik tradičních společenských akcí. 

Věřme, že v novém roce tomu tak nebude a že příznivější epidemiologická situace umožní 

uspořádat, tak jak bylo krásným zvykem v minulosti, hasičský ples, masopust, dětský 

karneval, maškarní ples i oslavu MDŽ.  

Aktuální informace budou sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu a budou 

zveřejňovány na obecním webu.  

 

TJ Sokol Močovice 

Dnes bychom chtěli jen stručně přivítat do našeho fotbalového družstva staronové členy-

legendy místního fotbalu- Míru Patáka, Davida Linharta a Vráťu Junka. Nová sestava slaví 

úspěchy, 4 poslední vítězné zápasy v řadě  
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Významná životní výročí 

 

V 1. čtvrtletí roku 2021 se překrásných životních jubileí dožívají tito naši spoluobčané: 

pan Adam Milan, paní Klímová Alena, pan Zítko Jaroslav, paní Procházková Věra a 

pan Bohatý Jiří.   

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

pevné zdraví. 

 

 

                                                                                                   srdečně blahopřejeme 

 

Podzim a začátek zimy v mateřské škole 

 

První čtvrtletí školního roku bylo 

v mateřské škole tento rok 

poněkud odlišné od let minulých. 

Zatímco jindy je toto období plné 

různých akcí a činností, v letošním 

roce jsme se museli vzhledem 

k epidemiologické situaci 

průběžně přizpůsobovat 

vydávaným opatřením. Vzhledem 

k nim pak musela být převážná 

část již naplánovaných či 

smluvených akcí zrušena. 

Během podzimních měsíců se děti seznamovaly s proměnami přírody. Při výchovně 

vzdělávacích činnostech se seznamovaly s barvami podzimu, s dozráváním podzimního ovoce 

a zeleniny, vyprávěly si o sběru hub a dalších plodin v podzimním lese. Učily se různé 

tematické říkanky, písničky a zábavné hry, dozvěděly se i něco o přípravě zvířátek na zimu. 

Kreslily, malovaly, tvořily. Zejména ti starší ze třídy Sluníček pak plnili úkoly důležité pro 

přechod do základní školy. 
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Především ve třídě Hvězdiček se ty z dětí, které se do školky vrátily po delší než prázdninové 

pauze, musely znovu seznámit i se sebeobsluhou, hygienickými a stravovacími návyky, 

s pravidly slušného a bezpečného chování a podobně. 

Od října opět začala dětmi oblíbená angličtina. Tento rok se každý týden se začátky angličtiny 

hravou formou (písničky, říkanky, pohybové činnosti,…) seznamuje celkem 14 dětí z druhého 

a třetího ročníku ve třídě Sluníček. 

Jedinou akcí, která děti během tohoto podzimu čekala, byl polodenní výlet na Babiččin 

dvoreček do Licibořic na Pardubicku. 

V pátek 9. října vyrazily děti autobusem 

společnosti CK Milena směr Chrudim 

na výlet za zvířátky. Zhruba hodinová 

cesta autobusem proběhla bez problémů 

a děti si ji krátily povídáním a 

pozorováním přírody ubíhající za okny 

autobusu. Ihned po příjezdu a svačince se 

dětí ujala paní lektorka, která je rozdělila 

vzhledem k vysokému počtu do dvou 

skupinek. Zatímco jedna skupinka se vydala na procházku po dvorečku, druhá se odebrala do 

babiččiny kuchyně, kde si děti 

vyzkoušely, jak se motají a pečou 

povidlové koláče. Kromě toho si děti 

v průběhu výletu zazpívaly několik 

písniček, plnily různé úkoly, poznávaly 

ovoce, zeleninu a další plodiny, s nimiž 

se v období podzimu mohou 

na zahrádkách a polích setkat, ale 

především se věnovaly zvířátkům. Se 

všemi se důkladně seznámily, 

dozvěděly se spoustu zajímavostí 

o jejich životě, naučily se o nich básničky, zazpívaly si písničky. Chybět nesmělo ani krmení 

oveček a koz či procházka do Dědečkovy obůrky, v níž si děti mohly prohlédnout zvířátka žijící 

volně v našich lesích. Výlet autobusem i pobyt na Babiččině dvorečku se dětem velmi líbil a 
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vzhledem k ještě pěknému počasí si ho naplno užily. Už cestou zpátky si vyprávěly své zážitky 

a postřehy a domlouvaly se, jak by se jim líbilo vyrazit znovu. 

V samotném závěru listopadu se děti rozloučily s podzimem a po první adventní neděli zapálily 

první svíčku na adventním věnci také ve školce. Protože doba čekání na Ježíška je pro ně velice 

dlouhá, bylo třeba jim i toto období 

zpříjemnit zajímavými zážitky a 

akcemi. 

Obzvláště napjatě očekávaným 

dnem v této době byl pátek 4. 

prosince, kdy za dětmi do školky 

zavítali Mikuláš a anděl, tentokrát 

dokonce i s čertem! Mikuláši 

nechyběl seznam hříšníků, kteří 

museli slíbit, že se v příštím roce polepší, a odříkat čertovi 

hezkou básničku. Také ostatní děti slíbily, že budou hodné 

a poslušné, a společně přednesly několik básniček. Na závěr 

pak Mikuláš s andělem všechny odměnili mikulášskými 

balíčky, které dětem udělaly 

velikou radost. Při zmínce o 

návštěvě Mikuláše bychom chtěli 

poděkovat paní Jaromíře Nevolové 

a pánům Michalu Plánočkovi a 

Josefu Vlachovi, kteří se svých rolí 

zhostili vskutku svědomitě a jejichž 

skvělé výkony zanechaly ve všech 

dětech hluboký dojem ještě na 

několik následujících dní. 
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Necelý týden po mikulášské 

besídce přijela za dětmi další 

návštěva – tentokrát jí bylo 

oblíbené Divadlo Úsměv 

Ludmily Frištenské, které 

s sebou přivezlo vánočně laděný 

maňáskový příběh „Vánoční 

pohádka“. Jednalo se o zábavně 

naučné představení týkající se 

období adventu a především 

Vánoc a vánočních zvyků. Děti 

se během představení naučily několik nových říkanek a jako vždy i tentokrát se všem velmi 

líbilo. Děti si o něm nadšeně vypravovaly ještě po poledním odpočinku. Pohádka byla velmi 

pěkně nastudovaná a dětem se moc 

líbila, o čemž svědčí, že ji po celou 

dobu sledovaly s velkým zaujetím a 

na závěr ji odměnily bouřlivým 

potleskem.   

Období adventu si děti krátily také 

tvorbou vánočních dárků a 

přáníček pro rodiče. Bohužel, letos 

musely z hygienických důvodů 

oželet každoročně oblíbenou 

výrobou nepečeného cukroví. 

Pravděpodobně nejočekávanější prosincovou událostí byla vánoční besídka, kterou dětem 

uspořádaly paní učitelky spolu s paní školnicí v pondělí 15. prosince. Děti si u stromečku 

zazpívaly oblíbené koledy a zopakovaly si říkanky s vánoční tematikou, přitom však nedočkavě 

pokukovaly po hromadě dárků, které jim Ježíšek nadělil. Tento rok si domů odnesly sadu 

vykrajovátek s oblíbenými pohádkovými motivy, kterou dětem hradili rodiče. Je třeba říci, že 

Ježíšek se i letos trefil dětem do vkusu, protože dárek jim udělal ohromnou radost. Ostatně také 

další dárky, tentokrát už placené z provozních nákladů od zřizovatele, se dětem velmi zalíbily 

a hned po rozbalení je začaly „testovat“. 
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Po vánoční besídce již nastal čas na hry s novými hračkami a společné čekání na vánoční 

prázdniny, o kterých přijde Ježíšek k dětem i domů. Těchto posledních několik dní jsme se 

snažili dětem zpříjemnit různými vánočně laděnými aktivitami – plněním tematických úkolů, 

poslechem vánočních pohádek a příběhů, zpěvem koled, nácvikem vánočních říkanek a 

písniček atd., zkrátka činnostmi, které pomohly navodit tu správnou atmosféru Vánoc. 

Na závěr přejí zaměstnanci i děti z Mateřské školy Močovice všem rodičům, prarodičům i 

obyvatelům Močovic příjemné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce hlavně mnoho 

zdraví a štěstí!  

vedení MŠ 

 

Kamínkování 20.9. 

 

Nelehká doba trvá a podle všeho nás čeká i náročná zima. Cesta s koronavirem bude ještě 

dlouhá, kvůli zhoršenému epidemiologickému stavu se náš poslední „Nedělníček“ konal  

v září. Po letních prázdninách 

jsme naše pravidelná nedělní 

setkávání otevřeli populárním 

tématem -Kamínkováním.  

Jedná se o v posledních 

měsících velmi oblíbenou 

celorepublikovou „hru“ pro 

všechny věkové skupiny. 

Posbírají se hezké a zajímavé 

kamínky. Po očištění se 

s rozmyslem nejlépe akrylovými barvami pomalují a malba se zafixuje nalakováním. Fantazii 

se meze nekladou. Večerníček, postava ze seriálu, mandala či obrázek krajiny nebo ze života. 

Z druhé strany kamínku se napíše směrovací číslo (aby se pak vědělo, kde kamínek vznikl, 

kde byl namalován).  
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Po zaschnutí čeká kamínek na svou 

cestu do neznáma. Kde bude uložen, 

záleží jen na Vás. Stačí jej položit při 

procházce přírodou někam na cestu 

nebo položit na zídku k domu přátel.  

Můžeme jej také při nějakém výletě 

uložit na zajímavé místo, kamínek tak 

putuje celou naší republikou.  Další, 

v současné době ne moc 

pravděpodobnou cestou, je možnost, 

že kamínek jede opravdu do světa. K moři, na hory, za exotikou. Čeká na své nálezce, ti je 

mohou vyfotit a sdílet na facebooku do k tomu určené skupiny, kde vy se můžete ke svému 

výtvoru přihlásit. Je zajímavé sledovat „cestu“ kamínku skrz naskrz republikou. Kamínek 

položený v našem okolí se tak dostane do Krkonoš, a poté třeba na severní Moravu …udělá 

tam radost nejen vám, ale i novému nálezci.  Někdy i drobnost potěší, v dnešní nelehké době 

obzvlášť.  

A právě kamínkováním se naše děti zabavily na 

zářijovém „Nedělníčku“. A protože sluníčko 

svítilo, doslova pražilo, vyndali jsme stoly a židle 

ven, a tvořili pěkně venku na čerstvém vzduchu. 

Bez jinak už povinných roušek. Bylo to příjemné 

zpestření pro všechny. Díky slunečním paprskům 

kamínky pěkně uschly, stihli jsme i nalakování, 

aby malba co nejdéle vydržela. A že jsme těch 

kamínků něco namalovali! 

Proto až půjdete po naší vesnici, potkáte třeba 

někde 

hezký, 

barevný kamínek. Možná byl právě od dětí 

z našeho „Nedělníčku“. Vezměte jej do kapsy a 

přeneste zase o kousek dál. Nejen děti budou mít 

určitě radost … 
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Přeji Vám radostné Vánoce, ať je prožijeme v klidu a ve zdraví, a jelikož se nám ten magický 

rok 2020 zase tak úplně nepovedl, ať je ten následující rok 2021 rozhodně lepší.  

                                                                                                                Jaromíra Nevolová 

 

SDH Močovice 

 

Složitá epidemiologická situace omezila jindy tak bohaté a rozmanité 

podzimní aktivity místního sboru dobrovolných hasičů. Bohužel se 

uskutečnilo jen několik málo akcí.  

 Na konci září se SDH jako již tradičně zapojil do 

celorepublikové sbírky Český den proto rakovině. Prodejem 

kytiček 30. 9. 2020 se místním hasičům podařilo vybrat obnos 

3820 Kč. 

 

 Exkurze na pražské letiště Václava Havla se konala 3. 10. 2020, prohlídka prostor a 

hasičské tématiky všechny účastníky nadchla.  

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

  

  

 

 Dne 19. 11. 2020 se konalo dobrovolné dárcovství krve, celkem se účastnilo 25 hasičů, dva 

z nich jsou členové SDH Močovice.  
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 Příprava na adventní čas –zdobení vánočního 

stromečku- se letos bohužel konalo bez účastni 

malých členů sboru dobrovolných hasičů a 

veřejnosti. První adventní neděli se tak místní 

obyvatelé nesešli u stromku a při pití tradičního 

hasičského vánočního punče nesdíleli radost 

z blížících se vánočních svátků. Výzdoba stromku 

připadla na 6 členů SDH. Aby místní alespoň 

částečně mohli být přitom, vzniklo z této akce-

neakce video, které mohou zájemci zhlédnout na 

Fb stránkách sboru. 

 

 SDH se společně s místní prodejnou potravin 

zapojil do charitativní akce Krabic od bot. Zájemci mohli do obyčejné krabice darovat 

drobnosti a překvapení pro děti, které se s maminkou 

ocitly v azylovém domě nebo jsou v pěstounské rodině. 

Místní občané darovali velké množství dárků.  Všem, 

kteří se do akce zapojili, děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vyhlídka na akce v 1. čtvrtletí nadcházejícího roku? Nikdo neví. Na 12. února 2021 je naplánován 

hasičský ples. Zda se uskuteční, je nyní těžké předvídat.  
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Recepty paní Marcelky 

 
 

 

Sýrové muffiny 
Suroviny:  

cca 10 kusů 

100 g nastrouhaného sýra (může být více druhů) 

250 g hladké mouky 

1/2 prášku do pečiva 

1/2 lžičky soli 

1 zarovnaná lžička cukru 

1 lžíce posekané pažitky a petrželky 

1 vejce 

240 ml mléka 

90 ml oleje 
 

 

Postup:  

V mise smícháme mouku, prášek do pečiva, sůl a cukr. Přidáme 1/4 sýra a pažitku s petrželkou. V jiné misce 

našleháme vejce, mléko, olej a nalijeme do suchých přísad. Smícháme vše dohromady (těsto je hrudkovité). Opatrně 

naplníme papírové košíčky a vršek posypeme zbytkem sýra. Plech vložíme do trouby a pečeme 20 - 25 minut při 180 

st. do zlatohněda.  

Podáváme teplé nebo studené, se sklenkou dobrého vína ! 😊 
 

Zapečená krkovička s cibulí a sýrem 
Suroviny:  

cca 6 porcí: 

6 plátků krkovice 

250 g sýra eidam 

250 g sýra niva 

6 lžiček plnotučné hořčice (může být i pikantní) 

3 cibule 

olej, sádlo 

sladká paprika, pepř, sůl 

 

Postup: 

Plátky masa naklepeme, opepříme, potřeme olejem a necháme přes noc v lednici. Druhý den maso 

osolíme, potřeme z obou stran hořčicí, zprudka osmahneme a pak vložíme do pekáčku vymazaného 

sádlem a zalijeme výpekem. Na každý plátek naklademe cibuli a na ni hromádky nahrubo 

nastrouhaných sýrů - nivy a eidamu, který jsme smíchali se sladkou paprikou. Dáme do trouby péct na 

cca 180 st. na cca 90 min. Podléváme.  

Hotové podáváme s bramborovou kaší nebo šťouchanými bramborami a zeleninovou oblohou. 

Dobrou chuť! 😊 

 


