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Slovo starosty 

Vážený čtenáři, 

v závěru svého příspěvku v posledním čísle čtvrtletníku jsem Ti slíbil, že následující vydání periodika 

bude věnováno strategickým dokumentům naší obce. Své slovo nyní plním. 

Úvodem jen několik vstupních informací k projektu s názvem Vytvoření strategických dokumentů pro 

obec Močovice.   

Projektový záměr obec podala v červnu 2018 a začátkem r. 2019 na jeho realizaci obdržela / poněkud 
překvapivě/ dotaci z finančních prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu. Povinná pětiprocentní 
spoluúčast obce činila pouhých 134 tis. Kč. Odborné firmy – vítězové výběrových řízení – zahájily 
činnost ve 2. Q 2019. Práce pak ukončily v samotném závěru minulého roku.  

Vypracováno bylo sedm tematických dokumentů: 

1. Strategie rozvoje dešťové kanalizace 

2. Strategie rozvoje obecních ploch a budov 

3. Strategie protipovodňových opatření 

4. Koncepce rozvoje veřejných prostranství 

5. Koncepce rozvoje cyklostezek 

6. Koncepce rozvoje vodních ploch 

7. Pasport hřbitova 

Tyto dokumenty definují dlouhodobé cíle obce v uvedených oblastech. Nepřinášejí ale nezměnitelná 
řešení. Nejsou závazné. To znamená, že při praktickém uplatnění mohou, dokonce musí, být 
aktualizovány, doplňovány, upravovány v souladu s potřebami obce, resp. moderními technickými a 
technologickými poznatky.  Jedná se o jakési přehledy a plány do budoucna v oblasti strategického a 
koncepčního plánování. Zvýší transparentnost činnosti veřejné správy, zlepší informovanost občanů a 
jejich spoluúčast na dění v obci. Napomohou rovněž efektivnímu využití finančních prostředků obce 
k jejímu účelnému rozvoji.   

Součástí vybraných strategií a koncepcí jsou zpracované pasporty ve formě účelových aplikací pro 
geografický informační systém. Práce s takto vytvořenými pasporty je snadná a přehledná, a proto je 
na města a obce vytvářen tlak, aby s nimi disponovaly.  

Až potud vše v pořádku. Mrzí mne ale, Vážený čtenáři, že ses nemohl, v důsledku epidemiologických 

opatření, aktivněji podílet na vzniku strategie rozvoje obce. Budoucí dění v Močovicích jsi ovlivnil 

alespoň svou účastí v související dotazníkové akci. A za to Ti děkuji.                                     

starosta                                                                                                          
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Usnesení ze zasedání OZ, konaného dne 24. února 2021 
 

 
 Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  

              ze zasedání OZ č. 20/07.  
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č. S-80/00066001/ 
2021/KHT/RU/SS, uzavřenou mezi Středočeským krajem /IČ 70891095/ a obcí Močovice.               

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zápis o provedení periodické inventury majetku obce 

Močovice k 31. 12. 2020.    

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uvolnění částky 50.200,-Kč z rozpočtu obce na odměny 

občanům za jejich činnost v r. 2020 dle Přílohy č. 2. 

 
            Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvky z obecního rozpočtu na r. 2021  
            (na základě podaných žádostí) níže uvedeným žadatelům a v uvedené výši: 
            SOKOL Močovice, z.s.              … 55.000,-Kč na celoroční činnost organizace    
            SDH Močovice                          … 30.000,-Kč na celoroční činnost organizace   
            p. Miroslav Paták                      … 10.000,-Kč na turnaj v malé kopané  
            pí Jaromíra Nevolová               … 15.000,-Kč na výlet pro děti a rodiče   
            p. Josef Chvátil                        …   7.000,-Kč na turnaje v nohejbalu a společenské akce 
 

 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navrženou Kupní smlouvu na prodej a koupi staveb 
„Vodovod Močovice“, „Močovice-Kanalizace“ a „Prodloužení tlakové kanalizace Močovice“ za 
kupní cenu ve výši 3.500.000,-Kč, uzavřenou mezi obcí Močovice a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. /IČO: 
46356967/, doplněnou v čl.I takto: Předmětem prodeje a koupě jsou i domovní čerpací stanice a 
podružné řady tlakové kanalizace, tj. SO 02 a SO 03 dle kolaudačního souhlasu č.j. ŽP/8578/11/Si 
ze dne 27.4.2011.  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku „Dětské a 

workoutové hřiště v obci Močovice“ firmu HRAS, zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, IČO 47666331,                         
s nejvyšším počtem získaných bodů.        

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č.2021/OM/01, uzavřenou mezi obcí a 

firmou HRAS, zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, IČO 47666331 na provedení zakázky „Dětské a 
workoutové hřiště v obci Močovice“ za vysoutěženou cenu 1,474.010,-Kč s DPH.   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Močovice-oprava komunikace na p.č. 1258 firmu Stavitelství MUTL, s.r.o. Kutná Hora, IČ 
29016037, s nejnižší nabídkovou cenou.        

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 2021/OM/02, uzavřenou mezi obcí a 

firmou Stavitelství MUTL, s.r.o. Kutná Hora, IČ 29016037, na provedení díla „Močovice-oprava 
komunikace na p.č. 1258“ za vysoutěženou cenu 940.283,25Kč s DPH.  

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/21 /příloha č.3/.   

 
 Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Pověření obce pro operátora /Zmocnění AVE CZ/ ve věci 

třídící slevy.  
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Strategické dokumenty obce Močovice 

 

Jsou kompletně zveřejněny na obecních webových stránkách www.mocovice.cz  v kapitole Rozvoj 

obce. 

Rozkliknutí nabídky Strategické dokumenty umožní občanům detailní seznámení s obsahem 

jednotlivých dokumentů a s výstupem dotazníkové akce k rozvoji obce. Zájemci o dění v Močovicích 

se tak sami mohou orientovat v aktuálních a budoucích záměrech obce. Snadno si tak také ověří 

hodnotu tzv. „zaručených zpráv“, které obcí občas prosáknou, jako např. ta o pomníku padlým. 

Níže uvedený text a obrázky jsou pouhou upoutávkou /koláží/. Bez prostudování konkrétního 

obsáhlého dokumentu nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Jejich úkolem je upozornit na 

existenci strategických dokumentů obce a vzbudit zájem o ně.  

A ještě poznámka:  V kapitole Rozvoj obce je zveřejněn také GEOPORTÁL obce Močovice. Po kliknutí 

na vložený odkaz lze díky aplikaci WEGAS cestovat po obci a z uložených pasportů získávat informace 

přímo z pohodlí domova. Pomocí modulu ZÁVADY může občan nahlásit jakoukoliv závadu či 

nedostatek v obci a pomoci tak jejich urychlenému odstranění. 

 

Koncepce rozvoje cyklostezek 

A – Bývalé drážní těleso Čáslav – Močovice                                                          …Nevhodné pro realizaci 

Vzhledem k majetkoprávním poměrům v Čáslavi není výstavba cyklostezky proveditelná. 

B – Trasa od železničního náspu do zástavby obce podél toku Klejnarka          …Vhodné pro realizaci     

Navržena cyklostezka kombinovaná se stezkou pro pěší. 

C -- Polní cesta v severní části obce                                                                           …Vhodné pro realizaci                              

Jedná se o alternativu k trase A. Napojí obec na nadnárodní cyklotrasu EV 4 a na cyklotrasu č. 1 ve 

směru Čáslav i Třebešice – Kutná Hora. 

D – Trasa směr Krchleby                                                                                              …Vhodné pro realizaci                                            

Cyklotrasa vedená po místní komunikaci k hřišti a dále do Krchleb. 

E – Trasa směr město Čáslav                                                                                      …Nevhodné pro realizaci 

Nevýhodou této cyklotrasy jsou její vedení po silnici č. II/337 na Čáslav /s provozem motorových 

vozidel/ a nevyhovující sklonové poměry pro cyklodopravu. 

F – Trasa směr Vodranty                                                                                               …Vhodné pro realizaci 

Stávající komunikace do Vodrant, i když na počátku trasy jsou nevyhovující výškové poměry.  
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Rekonstrukce obecní hospody a prodejny 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

Nepřehlédněte – důležité informace z obecního úřadu 

 Svozovým dnem odpadu /popelnic/ v letním období je pondělí každý lichý týden, tj. 12.4, 

26.4.  atd. 

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

dnech 13.4. až  15.4., dále pak 11.5. až 13.5.  a  15.6. až 17.6.2021. Rozpis na celý rok 2021 je 

zveřejněn ve čtvrtletníku č. 35 a na obecním webu. 

 Kontejner na biologický odpad bude přistaven na 

asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí ve 

dnech 16.4. až 19.4., dále pak 14.5. až 17.5. a  

18.6. až 21.6.2021. Tento odpad lze i nadále 

ukládat na úložiště za fotbalovým hřištěm. Rozpis 

na celý rok 2021 je zveřejněn ve čtvrtletníku č. 35 a 

na obecním webu. 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, 

přepravy, třídění a odstraňování komunálních 

odpadů za r. 2021 je vybírán každou středu, 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 500,-Kč uhradí rovněž majitel obydlí, v němž není nikdo přihlášen k trvalému 

bydlení. 

 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. 

                                                                                                                     

                                                                                                                      OÚ 

Pozvánka na akce ve 2. čtvrtletí  

Ani po nahlédnutí do „křišťálové koule“ není zřejmé, zda se uskuteční Vítání jara s pálením 

čarodějnic, Velikonoční turnaj v nohejbalu, Stavění májek a centrální máje, Dětské sportovní 

odpoledne, Turnaj v malé kopané a nedělníčky. 

Aktuální informace budou sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu a budou zveřejňovány na 

obecním webu.  

                                                                                                              OÚ 
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O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

v České republice 

     

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České 

republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). 

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 

osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně 

navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. 

Sčítání podléhá: 

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana 
nebo dočasná ochrana, 

b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, 

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). 

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů 

(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity. 

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků 

zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z 

informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad 

spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně. 

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným 

okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a 

jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání 

zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy 

sčítání. 

www.scitani.cz 

 

OZNÁMENÍ 

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 

2021 
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 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou 

je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, 

poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle 

občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. 

Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce. 

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- cího formuláře buď v elektronické podobě při 

online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření. 

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. 

Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání 

povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 

vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem 

oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. 

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací 

obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní 

schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, 

nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. 

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími 

právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně 

jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo 

osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená. 

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích 

formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání. 

 

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. předseda Českého statistického úřadu 

 

Zprávy z SDH Močovice 

I nadále platí nabídka místního sboru dobrovolných hasičů na možnost donášky nezbytných nákupů 

lidem, kteří se ocitnou v problémové situaci vinou pandemie COVID-19. Postačí telefonicky 

kontaktovat vedoucí prodejny, paní Veroniku Moravcovou, na čísle 723 686 040. 

Do akce Daruj krev s hasiči, kterou organizuje OSH Kutná Hora, se zapojili tito členové našeho sboru:                                                                                              

Klára Čochnářová, Iveta Čochnářová, Simona Moravcová, Martina Lukáčová, Petr Nevole a Tomáš 

Moravec.    

T. Moravec 
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Mateřská škola 

V novém roce se děti sešly ve školce v průměrném počtu. Jejich docházka totiž byla ovlivněna 

epidemiologickou situací. Někteří rodiče si děti nechávali doma z obavy nákazy virem covid-19, některé 

děti byly nachlazené – trápil je kašel a rýma. I přes nelehkou situaci se však návrat dětí do školky nesl 

stále v duchu Vánoc. Děti si vyprávěly o zážitcích prožitých o Vánocích či o dárcích od Ježíška. Vánoční 

stromeček a dárky od Ježíška si 

pak ve školce užívaly až do 

příchodu Tří králů, kdy si Ježíšek 

stromečky v obou třídách zase 

odnesl, a děti s paní učitelkami 

našly všem novým hračkám 

patřičné místo. 

Jak ve třídě Hvězdiček, tak ve 

třídě Sluníček měly paní 

učitelky připraveno velké množství námětů na činnosti týkající se zimního období. Předčítaly dětem 

příběhy se zimní tematikou, učily je zimní říkanky a písničky, tvořily a malovaly. V rámci plánovaných 

činností si děti mimo jiné společně vyrobily dřevěné sněhuláky, kteří slouží jako dekorace v prostorách 

mateřské školy. 

Vzhledem k tomu, že letošní zima byla po několika letech opět zimou se vším všudy, mohly paní učitelky 

konečně seznámit děti 

s charakteristickými znaky 

skutečné zimy. Děti měly 

možnost vidět a osahat si sníh a 

led. Pocítily na vlastní kůži mráz 

a naučily se, jak se správně 

v mrazivých dnech oblékat či 

jak se bezpečně chovat při 

zimních sportech a pohybu 

venku. Největší radost měly 

děti během pravidelného 

pobytu venku, kdy mohly stavět 

sněhuláky, bobovat a užívat si zimní radovánky. Pokud nám to počasí dovolilo, využívali jsme bohaté 
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sněhové nadílky každý den. Před pobytem venku jsme si s dětmi vždy zopakovali pravidla bezpečnosti 

při pobytu venku, předškoláci a starší děti svědomitě dohlíželi na mladší kamarády ze třídy Hvězdiček. 

Bohužel ani naší školce se nevyhnula karanténa 

z důvodu nákazy virem covid-19. Na základě 

rozhodnutí Krajské hygienické stanice byla mateřská 

škola uzavřena od pátku 19. 2. do úterý 23. 2. včetně. 

Hned v pátek 19. února se všechny děti a 

zaměstnankyně mateřské školy podrobily PCR testu 

na covid-19 na odběrovém místě v kutnohorské 

nemocnici. Naštěstí byly výsledky všech negativní, 

díky čemuž jsme se ve středu 24. 2. mohli opět sejít 

ve školce. Den před návratem dětí do mateřské školy 

však ještě musela proběhnout desinfekce všech 

prostor MŠ a hraček. 

Ze znovuotevřené školky se ovšem nikdo netěšil příliš 

dlouho. Hned v pátek 26. 2. totiž vláda vzhledem ke 

zhoršující se epidemiologické situaci schválila 

usnesení č. 200 o přijetí krizového opatření, v němž 

omezuje provoz mateřských škol podle školského 

zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na 

předškolním vzdělávání v mateřské škole. Na základě tohoto vládního opatření tedy došlo k uzavření 

MŠ Močovice, a to od pondělí 01. 03. 2021 do odvolání, minimálně však do pátku 19. 03. 2021. 

Ani tento rok tak nebudou děti moci předvést své tradiční vystoupení v místní sokolovně k příležitosti 

oslavy MDŽ, na které připravovaly paní učitelky již od ledna básně, pohybové hry a tanečky. Paní 

učitelky opět přizpůsobovaly výběr básní věku a schopnostem jednotlivých dětí. Pro třídu Hvězdiček, v 

níž se vzdělávají mladší děti, se samozřejmě chystaly básničky kratší a jednodušší. Oproti tomu třída 

Sluníček je plná starších a trochu zkušenějších recitátorů, a proto se pro ně vybíraly delší texty. 

Předškoláci a nejstarší děti z druhého ročníku měli dokonce nacvičovat po dvou říkankách, mladší děti 

po jedné, a to většinou ve dvojici. Kromě přípravy na veřejné vystoupení chystaly paní učitelky dětem 

i výrobu drobných dárků pro maminky, které bohužel vzhledem k vývoji epidemiologické situace jak ve 

školce, tak ve státě, nestihly dodělat. Budeme ovšem pevně doufat, že se s dětmi zase brzy setkáme a 

vše v klidu doděláme, aby děti mohly dárky předat svým maminkám nebo babičkám alespoň v květnu, 

kdy se slaví Svátek matek. 
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Kromě zrušených příprav na vystoupení dětí k oslavě MDŽ musely být zrušeny i další akce, které byly 

pro děti na toto období již naplánovány. Bohužel současná situace v České republice zatím ani 

výhledově neumožňuje nabídnout dětem množství výchovně vzdělávacích akcí, divadelních 

představení či výletů, na které jsme z předchozích let zvyklí. Tradiční výlet do některé ze zoologických 

zahrad se pravděpodobně neuskuteční. Jisté není ani fotografování dětí na závěr školního roku. 

V době přerušení provozu mateřské školy všechny pedagogické pracovnice pracují z domova na 

potřebné byrokracii (hodnocení dětí, doplňování TVP a aktualizace ŠVP atp.) a materiálech určených 

k distanční výuce, která je pro děti v posledním ročníku – předškoláky povinná. Pro kontrolu jejich 

účasti na distanční výuce je dokonce třeba po obnovení provozu MŠ přinést hotové úkoly do školky, 

kde budou zhodnoceny a založeny do distančních portfolií dětí. Vzhledem k tomu, že se rychle blíží 

také zápis do prvních tříd, připravily paní učitelky rovněž několik pracovních listů sloužících k přípravě 

na tento důležitý den. Aby se ani nejmenší děti doma během lockdownu nenudily, mohou využít 

omalovánky, náměty na vyrábění a různé činnosti vždy související s týdenním tématem. Chápeme, že 

tato doba není lehká, nicméně i přesto je důležité věnovat distanční výuce dostatečnou pozornost a 

čas, alespoň co se předškoláků a jejich přípravy na nástup do prvních tříd týče. V případě potřeby jsou 

proto paní učitelky rodičům k dispozici alespoň prostřednictvím e-mailu či telefonu. 

I přesto, že nastalá situace je komplikací v každodenním životě všech rodičů, stejně tak jako nás 

pedagogů v rovině úrovně poskytování výchovy a vzdělávání, považujeme zavedená opatření za nutná. 

Doufáme však, že pokud budou všichni stanovená nařízení respektovat a dodržovat, pozitivní výsledek 

na sebe nenechá dlouho čekat a epidemiologická situace se podobně jako v dalších zemích brzy zlepší 

a my se budeme moci pomalu vrátit k obvyklému způsobu života a zase se s dětmi moci vídat v běžném 

režimu v mateřské škole. 

L. Levanová 
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Hřiště pro děti a dospělé 

Tak takhle si rodiče představují pro vyžití své a svých dětí dětské hřiště s workoutovou sestavou. 

Žádost o finanční dotaci již byla podána. 

 

 

na Cihelňáku     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pískoviště šestiboké 

2. Houpačka hnízdo MLP nerez 

3. Zemní trampolína kruhová 

4. Herní sestava Ohře 

5. Workout sestava  

 

Celková plocha dětského hřiště 203 

m2 

Dopadová plocha - trávník 
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a u fotbalového hřiště 
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Významná životní výročí 

Významných životní výročí a jubileí se ve 2. čtvrtletí tohoto roku dožívají tito naši spoluobčané: 
 

pan Svoboda Zdeněk, paní Tajčovská Marie, paní 
Susová Jaroslava, pan Kovařík Stanislav a pan Baláž 
Karol. 
 
 Zlatou svatbu oslaví manželé Jaroslava a Miroslav 
Susovi a manželé Vlasta a Zdeněk Suchomelovi.  
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme příjemnou životní pohodu a pevné zdraví. 

J. Truhlář  
 

 

 

 

 

Zpátky do minulosti 

V předminulém 

čísle čtvrtletníku 

jsme se věnovali 

historii místní 

cihelny. Dnešní 

vydání bude 

věnováno budově 

cukrovaru.  

Počátky 

cukrovarnictví v 

kutnohorském 

okrese spadají do 

počátku 19. 

století. Mezi 

prvními byl 
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založen cukrovar v Čáslavi (1811) a v Kutné Hoře (1812). Od 2. poloviny 19. století se začínají zakládat 

i menší cukrovary v okolních obcích např. ve Vrdech (1856) nebo v Tupadlech a v Močovicích (oba 

1870). Cukr se vařil i v Žehušicích, Drobovicích, ve Filipově, Okřesanči, Golčově Jeníkově. V některých 

se výroba udržela jen několik let, některé podniky pracovaly poměrně dlouho. 

 Jak již bylo uvedeno, roku 1870 vzniká v Močovicích cukrovar. O pět let později, roku 1875 zakoupila 

podnik berlínská firma Leuchtenberger Zelle a Company. Téhož roku cukrovar zakoupila jako 

zkrachovalý obchodní společnost Cukrovar F. Wiesner a spol., po roce byla firma rozšířena na 

Cukrovar Močovice a Libice F. Wiesnera a spol. se sídlem v Chrudimi. Dodávky řepy do močovického 

cukrovaru poskytovaly např. dvory Nová Lhota, Souňov, Olšany.  

Od roku 1881 byla zprovozněna železniční vlečka na dvůr cukrovaru, která zajišťovala pravidelnou 

nákladní dopravu.  

Historii cukrovarnického podniku ve 20. století se budeme věnovat v příštím čísle.  

Za zapůjčené fotografie děkujeme panu M. Vavřinovi.  
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Recepty paní Marcelky 
 

  
Kuřecí kapsa se špenátem 
 
Ingredience:  
4 větší kuřecí prsa 
4 stroužky česneku 
1 menší cibule 
1 balení mozzarelly v kuse 
1 smetana 
200 g nasekaného špenátu (jedno zda mražený nebo 
čerstvý) 
lžička másla 
sůl, pepř 
olej, voda nebo vývar 

 
 
Postup: 
Kuřecí prsa nařízneme, ale nedokrojíme, abychom udělali kapsu. Osolíme a opepříme z obou stran. 
Poté si připravíme špenát: na oleji necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme špenát, zamícháme, 
necháme vyvařit tekutinu, osolíme, opepříme, dochutíme 2 prolisovanými stroužky česneku a necháme vychladnout. 
Připravené kapsy naplníme špenátem a plátky mozzarelly, zajistíme párátky. Na oleji kapsy z obou stran zprudka 
orestujeme, přidáme lžičku másla, mírně podlijeme sklenicí vody nebo vývaru a necháme 10 - 15 min.dusit. Poté kapsy 
vyjmeme, omáčku dochutíme solí, pepřem, prolisovaným česnekem, smetanou, zahustíme trochou mouky rozmíchané 
ve vodě a ještě chvíli provaříme. Kapsy servírujeme s rýží nebo opečenými brambory. 
 

Tvarohový beránek 

Ingredience:  
200 g změklého másla  
150 g cukru krupice 
250 g měkkého tvarohu ve vaničce 
citronová kůra z 1 citronu 
4 vajíčka 
250 g polohrubé mouky 
1 prášek do pečiva 
špetka soli 
máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy 

 

Postup:  
V míse si vyšleháme změklé máslo s cukrem, přidáme tvaroh, citronovou kůru, žloutky a opět šleháme, poté přidáme 
mouku promíchanou s kypřicím práškem a sníh z bílků a lehce promícháme, až vznikne hladké těsto. To nalijeme do 
vymazané a vysypané formy, přiklopíme záda beránka a pečeme cca 25 – 30 min. při 180 st. Hotového beránka necháme 
chvíli vychladnout a poté opatrně vyklopíme, pocukrujeme a dozdobíme. 
 

Dobrou chuť a krásné Velikonoce 


